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Šovakar kopīgi iedegsim
pilsētas lielo egli!
Šodien, 1. decembrī, pulksten 17.30 ikviens
pilsētnieks aicināts uz Hercoga Jēkaba laukumu, kur kopīgi ar pilsētas mēru Andri Rāviņu tiks iedegta lielā pilsētas egle, kas visus
mūs priecēs līdz pat janvāra vidum. Egles
iedegšanas pasākumā par jautrību gādās
Jūrmalas teātra aktieri un bērnu un jauniešu
deju kolektīva «Vēja zirdziņš» dejotāji.
Foto: Ivars Veiliņš

Jelgava atzīta par
Dobeles šosejā var
labāko e-pašvaldību braukt ātrāk
 Ilze Knusle-Jankevica

Jelgavas pilsētas Pašvaldības operatīvās informācijas centrs (POIC) ieguvis
Latvijas Informācijas un
komunikācijas tehnoloģijas asociācijas (LIKTA)
balvu «Platīna pele 2011»
nominācijā «Labākā epašvaldība». «Šī nominācija ir jauna, un mēs esam
pirmie, kas tajā apbalvoti,» stāsta aģentūras «Pilsētsaimniecība» direktors
Andrejs Baļčūns.
Jelgavas POIC par labāko atzīts
gan nozares profesionāļu, gan iedzīvotāju interneta balsojumā. «Ir
gandarījums, ka mūsu darbs tiek novērtēts,» tā A.Baļčūns. Viņš spriež,
ka interneta balsotājiem varētu
būt iepatikusies interaktīvā karte,
kurā pilsētas iedzīvotāji var atzīmēt
savu problēmu un sekot tās izpildei.
«Karte gan ir tikai neliela daļa no tā,
ko mēs prezentējām konkursā, tāpēc
domāju, ka profesionāļi to vērtēja
daudz pamatīgāk,» teic aģentūras
direktors. Īsi sakot, POIC sniedz
operatīvu pārskatu par notikumiem
pilsētā: problēmu uzskaites un kon-

troles sistēma nodrošina efektīvāku
iedzīvotāju sniegtās informācijas
apstrādi, ļaujot ātri un adekvāti
reaģēt uz nestandarta situācijām
un dažādiem tehniskiem bojājumiem, savukārt videonovērošana
dod iespēju laikus novērst dažādas
privātās un publiskās mantas bojājumu iespējas.
Vēl kategorijā «Labākā e-pašvaldība» bija izvirzīts projekts «Jēkabpils
pilsētas pašvaldība ceļā uz e-pārvaldi», kas piedāvā izmantot publiskos
pakalpojumus tiešsaistes režīmā,
kā arī Rīgas domes piedāvātais
risinājums jaunajiem vecākiem
«Bērna reģistrācija pirmsskolai
– e-pakalpojums Rīgas pilsētas pašvaldībā». Kopumā konkursā tika
saņemti vairāk nekā 30 pieteikumi
un četrās nominācijās tika izvirzīti
12 pretendenti. Interneta balsošanā
POIC guva pārliecinošu atbalstu,
saņemot 62 procentus balsu.
«Platīna pele» tika pasniegta
piekto gadu. Jelgavai tā jau ir otrā
– 2008. gadā to saņēma Jelgavas
reģionālais Pieaugušo izglītības
centrs (šobrīd Zemgales reģiona
Kompetenču attīstības centrs)
par projektu «E-studiju sistēma
Jelgavas pašvaldības mūžizglītības
piedāvājuma īstenošanai».

 Sintija Čepanone

Pašvaldība saņēmusi
Satiksmes ministrijas
akceptu rekonstruētajā Dobeles šosejas posmā palielināt
maksimālo braukšanas ātrumu – jau no
šīs nedēļas posmā
no 1. līnijas līdz ceļa
zīmei «Jelgava» var
braukt ar ātrumu 70
kilometri stundā.
Šonedēļ Dobeles šosejā
izvietotas atbilstošas ceļa
zīmes, kas līdzšinējā maksimālā braukšanas ātruma –
50 kilometri stundā – vietā
autovadītājiem ļauj braukt ar
70 kilometriem stundā.
Jāpiebilst, ka Satiksmes
kustības drošības komisija
šādu lēmumu, reaģējot uz
iedzīvotāju vairākkārtējiem
lūgumiem palielināt atļauto
braukšanas ātrumu Dobeles
šosejā no 50 līdz 70 kilometriem stundā, pieņēma jau
iepriekš. «Taču Dobeles šoseja rekonstruēta tranzītielu
sakārtošanas programmā un

Laikrakstu iespējams
saņemt arī redakcijā
Pasta ielā 47 – 214.
BEZMAKSAS	

ISSN 1691-4201

Pašvaldībai un tās
kapitālsabiedrībām «Krājbankā»
glabājās 824 tūkstoši
 Ilze Knusle-Jankevica

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādēm un
kapitālsabiedrībām «Latvijas Krājbankas» kontos kopā bijuši noguldīti
824 093,77 lati, kurus
saskaņā ar jaunāko informāciju pilnā apmērā
atgūt iespējams, vien
iesniedzot kreditora prasību bankas maksātnespējas lietā, informē pašvaldības Finanšu nodaļas
vadītāja Ināra Krīgere.
«Situācija mainās nevis pa dienām, bet pa stundām – jaunākā
informācija, ko mums ir sniegusi
Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK), ir tā, ka pašvaldībai
saskaņā ar Noguldījumu garantiju
likumu noguldītie līdzekļi netiks
izmaksāti,» skaidro I.Krīgere, norādot, ka likumā teikts: garantētā
atlīdzība netiek izmaksāta to institūciju noguldījumiem, kuras tiek
finansētas no valsts vai pašvaldību
budžeta. Lai atgūtu noguldītos līdzekļus, jāiesniedz kreditora prasība
«Krājbankas» maksātnespējas lietā,
un tas arī tiks darīts, bet prognozēt,
kad līdzekļi varētu tikt atgūti, nav
iespējams.
Finanšu nodaļas vadītāja norāda,
ka «Krājbankā» līdzekļi bijuši trīs
pašvaldības iestādēm un četrām
kapitālsabiedrībām. Lielākā summa
«Krājbankā» bija noguldīta SIA
«Jelgavas slimnīca» – 530 000 latu.
Valdes locekle Solvita Ābola skaidro,
ka šī nauda bija paredzēta nevis
slimnīcas ikdienas darbības nodrošināšanai, bet attīstībai. «Kad uzzinājām par iespēju piesaistīt Eiropas
līdzfinansējumu slimnīcas attīstībai,
sākām veidot uzkrājumus – tas bija
2006. gadā. Drošības apsvērumu
dēļ uzkrātos līdzekļus sadalījām
divās daļās: vienu noguldījām «SEB
bankā», otru «Krājbankā». Toreiz
izvēlējāmies banku ar vislabāko
piedāvājumu, kas gada laikā ļāva
mums procentos nopelnīt 30 000
latu. Zinot, ka līdzekļi būs vajadzīgi
tikai vēl pēc gada, bet pamata šaubīties par bankas stabilitāti nebija,
nolēmām naudu atstāt vēl uz gadu,»
stāsta S.Ābola. Viņa norāda, ka šie

līdzekļi bija paredzēti kā līdzfinansējums ERAF projektam par slimnīcas
nodaļu rekonstrukciju. «Ar Veselības
ministriju projekts jau ir saskaņots,
un tuvākajā laikā plānots parakstīt
līgumu par 1,2 miljonu latu piešķiršanu no ERAF,» tā slimnīcas
pārstāve, piebilstot, ka, iespējams,
tagad nāksies pārskatīt projektā
iecerēto darbu apjomus. Slimnīca,
pēc FKTK norādījumiem, varēs
saņemt garantēto atlīdzību 70 000
latu apmērā, bet par pārējo summu
jāiesniedz kreditora prasība.
Pārējām pašvaldības iestādēm
un kapitālsabiedrībām «iesaldēti»
ir nepilni 295 000 latu, bet ņemt
īslaicīgu aizņēmumu pašvaldības
funkciju nodrošināšanai nav plānots. «Protams, tie ir zaudējumi,
bet šobrīd tas pašvaldībai nerada
tādus sarežģījumus, lai ietekmētu
funkciju izpildi,» rezumē I.Krīgere,
piebilstot, ka pašvaldība cer ieguldītos līdzekļus atgūt. «Krājbankas»
maksātnespējas gadījumā pirmais,
kas saņems līdzekļus no bankas aktīvu pārdošanas, būs Noguldījumu
garantiju fonds, kam seko bankas
darbinieki, nodokļu maksājumi,
neizpildītie maksājumi valsts un
pašvaldību budžetos, valsts prasījumi par garantētajiem kredītiem, pārējie likumīgie kreditori un procentu
maksājumi kreditoriem. Kā skaidro
FKTK sabiedrisko attiecību speciāliste Ieva Upleja, kapitālsabiedrības,
kuras pašvaldībai pieder daļēji, var
saņemt garantēto atlīdzību, ja tās
netiek finansētas no pašvaldības
budžeta, bet gūst ienākumus no
saimnieciskās darbības.
No otrdienas garantētos noguldījumus «Krājbankas» klientiem
– gan fiziskām, gan juridiskām personām – izmaksā banka «Citadele».
Šonedēļ «Citadele» Jelgavā darba
dienās strādās līdz pulksten 20, bet
sestdien no 10 līdz 15. Tiem, kas
iepriekš nav pieteikušies internetā
vai pa tālruni 1188, jāstāv «dzīvajā»
rindā. Neskaidrību gadījumos klienti aicināti zvanīt pa tālruni 1188
vai 67010000, savukārt, ja radušās
šaubas par izmaksājamās summas apmēru, jāsazinās ar FKTK:
67774800, 67774801. «Krājbankā»
esošie privatizāciju sertifikātu konti
tiks pārcelti uz Latvijas Hipotēku un
zemes banku.

ir daļa no Eiropas Reģionālās
attīstības fonda līdzfinansētā
pro jekt a « Do beles šosejas
rekonstrukcija Jelgavas pilsētā», tāpēc, ņemot vērā, ka
saskaņā ar projektu atļautais
braukšanas ātrums tur ir 50
kilometri stundā, par plānotajām izmaiņām, tostarp
ceļa zīmju uzstādīšanu, bija
nepieciešams informēt Satiksmes ministriju,» skaidro
p a š v a l d ī b a s At t ī s t ī b a s u n
pilsētplānošanas pārvaldes
Projektu vadības sektora pārstāve Sandra Liepiņa.
Pašvaldība ministrijai nosūtīja informatīvu vēstuli,
un nupat kā saņemta apstiprinoša atbilde, tādējādi
arī ministrija devusi «zaļo
gaismu» maksimālā braukšanas ātruma palielināšanai un
ceļa zīmju nomaiņai Dobeles
šosejā.
Saskaņā ar Satiksmes kustības drošības komisijas lēmumu maksimālais braukšanas
ātrums palielināts līdz 70 kilometriem stundā no 1. līnijas Foto: Ivars Veiliņš
līdz 4. līnijai; no 5. līnijas līdz No otrdienas «Latvijas Krājbankas» klientiem garantētā atlīdzība tiek
6. līnijai; no 6. līnijas līdz ceļa izmaksāta bankas «Citadele» filiālē. Tiem, kas nav iepriekš pieteikušies,
zīmei «Jelgava».
jāstāv rindā, bet, lai taupītu laiku, var izmantot interneta banku.
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Kas ir svarīgāk – izglītība vai prece
par puscenu?
 Kristīne Langenfelde

«Pirms desmit gadiem,
kad sāku strādāt Sociālo lietu pārvaldē,
kolēģe teica: «Daudz
darba mums te nav.»
Bija piecas ģimenes, ar
kurām veicām sociālo
darbu, arī klientu lietas bija daudz vienkāršāk noformētas. Tagad
esam sešas sociālās
darbinieces darbam ar
ģimeni un bērniem, un
kopā mums jārūpējas
par 739 pilsētas ģimenēm, kuras nonākušas
grūtībās,» atzīst Jelgavas Sociālo lietu pārvaldes sektora darbam ar
ģimeni un bērniem vadītāja Gunda Balode.
Šo gadu laikā G.Balode ir definējusi, kas ir sociālais darbinieks.
«Ja priekšstats par sociālo darbinieku ir tikai tik liels, kā no TV
ekrāna, tad daudziem noteikti
atmiņā nāk kāda amerikāņu
filma, kurā sociālā darbinieka
vienīgais mērķis ir atrast ģimenē
to slikto, kas ļautu rīkoties un atņemt ģimenei bērnus. Man šķiet,
ka mēs strādājam gluži pretēji.
Mūsu misija ir palīdzēt grūtībās
nonākušām ģimenēm un meklēt
tajās labo, atrast pašā ģimenē
resursus, lai tā ar saviem spēkiem
un mūsu atbalstu uzlabotu savas
ģimenes dzīves apstākļus,» uzskata G.Balode.
Vairāk nekā 700 ģimeņu,
par kurām jārūpējas sešiem
sociālajiem darbiniekiem,
– vai tāds darba apjoms vispār ir reāls?
Pēc citu valstu labas prakses
piemēriem, ideālā gadījumā vienam sociālajam darbiniekam
būtu vēlams strādāt ar ne vairāk
kā 35 – 40 ģimenēm. Diemžēl
mūsu valstī pagaidām tik daudz
resursu nav, lai varētu atļauties
šādu modeli. Protams, ka darba
apjoms ir milzīgs, taču jāsaprot
arī tas, ka ne jau visas no šīm
739 ģimenēm ir tādas, kas prasa
ar tām strādāt katru dienu. Ir
virkne ģimeņu, kurām ar mūsu
palīdzību situāciju izdevies uzlabot, pat atrisināt, taču tās tik un
tā vēl paliek mūsu redzeslokā, lai
būtu pārliecība, ka apstākļi nepasliktināsies – tas ir sava veida
monitorings, ko arī veic sociālais
darbinieks.
Bet tajā pašā laikā mēs
nereti masu medijos dzirdam
gadījumus, kad ģimenes skaļi
runā par to, ka nav saņēmušas sev vēlamo palīdzību...
Jā, arī manā praksē ir bijis
pāris šādu gadījumu, un, ticiet
man, tas ir ārkārtīgi nepatīkami. Tu vakarā atnāc no darba,
ieslēdz televizoru, un tur tava
aprūpējamā ģimene, kuras labā
esi darījis tik daudz, stāsta, ka
neviens nepalīdz, cik necilvēcīgos
apstākļos tai jādzīvo, kāds grausts
ir viņu māja... Bet tu skaidri zini,
ka šai ģimenei jau sen kā piešķirts
pašvaldības sociālais dzīvoklis,
kuru tā nelikumīgi izīrējusi citai
personai, ka ģimene regulāri
saņem sociālos pabalstus, kurus
vienkārši notriec... Tādos brīžos
tiešām šķiet, ka tavs darbs ir iemīts dubļos... Un tad, kad tu pēc
tam sarunā ar šo ģimeni centies
noskaidrot, kas pamudinājis uz

«Grupā bija piecas
mammas vecumā
ap 30 gadiem, kuras
nemācēja ne lasīt, ne
rakstīt, tāpēc mans
ierosinājums bija sākt
ar izglītības nostiprināšanu. Viņām gan
tas nešķita aktuāli.
Lai gan mums ir bijis
arī gadījums, kad
vecāki uz skolu bērnu
nav laiduši nevis
tāpēc, ka tam nebūtu līdzekļu, bet gan
tāpēc, ka vecāki vienkārši nepazīst pulksteni un elementāri
nezina, cikos bērnu
uz skolu sūtīt,» stāsta
Jelgavas Sociālo lietu
pārvaldes sektora
darbam ar ģimeni
un bērniem vadītāja
Gunda Balode.
Foto: Ivars Veiliņš

tik nepateicīgu rīcību, atbilde ir
vienkārša: «A kāpēc man neizmantot šādu iespēju, ja es zinu,
ka tūlīt man televīzijas darbinieki
palīdzēs atvērt kontu, uz kuru
nāks ziedojumu nauda?! Man jau
draudzene teica, ka šitā izdarījusi
un bez problēmām kontā sākusi
nākt nauda...» Ne pārāk bieži, bet
diemžēl ir arī šādi gadījumi...
Kāds ir tas ceļš, kā ģimenes
visbiežāk nonāk Sociālo lietu
pārvaldes redzeslokā?
Mēs savus klientus varam
iedalīt tādās kā divās kategorijās
– brīvprātīgie jeb tie, kuri paši sameklē ceļu pie mums, un obligātie
klienti jeb tās ģimenes, par kurām
mēs uzzinām no citām institūcijām, visbiežāk – no Pašvaldības
policijas, Bāriņtiesas, izglītības
iestādēm.
Pagājušajā gadā grūtībās nonākušas ģimenes, par kurām
mūs informēja citas institūcijas,
bija 540. Tās, kas atnāk pašas,
galvenokārt ir ģimenes, kurām
nepieciešama materiāla palīdzība.
Biežāk tomēr mums ar ģimeni
jāstrādā piespiedu kārtā.
Vai mēs varam vilkt paralēles starp situāciju ģimenēs un
ekonomisko situāciju valstī?
Es domāju, ka pavisam droši.
To apliecina arī mūsu statistika
– ja 2007. gadā mūsu klientu
vidū bija 129 ģimenes, kuras bija
garantētā minimālā ienākuma
pabalsta saņēmējas, tad pagājušajā gadā tādu bija jau 425. Jo smagāka materiālā situācija ģimenēs,
jo vairāk tā līdzi sev nes dažādas
likstas – vecākiem nav darba, viņi
savas dusmas izgāž pār bērniem;
vecāki neredz izeju no situācijas,
sāk lietot alkoholu, un atkal cieš
bērni; vecākiem nav naudas,
tāpēc izlemj bērnu skolā nesūtīt.
Jāsaprot, ka sociālā darbinieka,
kas strādā ar ģimenēm, kurās
ir bērni, galvenais uzdevums ir
rūpēties, lai šajās ģimenēs bērns
būtu drošībā. Mums jāpanāk, lai
vecāki pienācīgi aprūpētu savu
bērnu – lai viņš
dzīvotu tīrībā,
būtu paēdis, apmeklētu skolu,
pret viņu netiktu pielietota
vardarbība. Ja
šādi signāli ir,
mūsu uzdevums
ir atrast risinājumu, kas palīdzētu situāciju
mainīt. Pirmām
kārtām jau tā ir
saruna ar ģimeni, lai saprastu,
kāds atbalsts nepieciešams, un
tad mēs kopīgi
izveidojam rīcības plānu, kas katrai ģimenei var
būt citāds – vienam nepieciešama
psihologa palīdzība, citam – ārstēšanās no atkarības, vēl kādam
– dzīvokļa jautājuma risināšana,
darba meklēšana, papildu izglītošanās, sociālie pabalsti...

spilgtākais piemērs, kas man
nāk prātā, bija kāda projekta
gaitā izspēlēta situācija ar romu
tautības ģimenēm, kurām mēs
lūdzām uzrakstīt tos palīdzības
veidus, kas viņiem ļautu sakārtot
situāciju ģimenēs, kurās vecāki
nestrādā, bērni skolu neapmeklē. Tad vairums akcentēja trīs
lietas, kas viņiem ļautu iekļauties
sabiedrībā un uzlabot savas ģimenes apstākļus: pirmkārt, protams,
viņi vēlējās lielākus pabalstus,
otrkārt, speciālus veikalus, kur
varētu iepirkties par puscenu,
un, treškārt, apmaksātu bērnu
pieskatīšanas centru. Savukārt es
kā sociālais darbinieks saskatīju
pavisam citus rīcības modeļus.
Grupā bija piecas mammas vecumā ap 30 gadiem, kuras nemācēja
ne lasīt, ne rakstīt, tāpēc mans ierosinājums bija sākt ar izglītības
nostiprināšanu. Viņām gan tas
nešķita aktuāli. Lai gan mums
ir bijis arī gadījums, kad vecāki
uz skolu bērnu nav laiduši nevis
tāpēc, ka tam nebūtu līdzekļu,
bet gan tāpēc, ka vecāki vienkārši
nepazīst pulksteni un elementāri
nezina, cikos bērnu uz skolu sūtīt... Tāpat uz jautājumu, kāpēc
nepieciešams
bērnu pieskatīšanas centrs,
ja vecāki nav
nodarbināti un
arī negrasās par
tādiem kļūt, viņi
atbildēt nespēja.
Tas ir tikai viens
no gadījumiem,
kas parāda, cik
dažādi var uz
lietām paskatīties.

«Ir bijuši gadījumi,
kad esmu pat lūgusi
Dievu, lai veiksmīgi
izkļūtu no klienta
mājas. Vienā reizē saniknots vīrs,
tiklīdz ienācām
dzīvoklī, aizslēdza
durvis un paņēma
rokā cirvi...»

Ir iespējams paskatīties uz
to, kā šo rīcības plānu redz
sociālais darbinieks un kā –
konkrētā ģimene. Droši vien
viedokļi ir krasi atšķirīgi.
Tā tas tiešām arī ir, jo bieži vien
ģimene nespēj uz sevi paskatīties
no malas, tāpēc arī palīdzība, ko
vēlas, ne vienmēr būs tā, kas
ļaus atrisināt situāciju. Tāds

Skolas neapmeklēšana
bieži vien ir
viens no pirmajiem signāliem par to, ka ģimenē kaut
kas nav kārtībā.
Jā. Ja mēs gādājam par bērna
interesēm, tad izglītība ir viens
no būtiskākajiem punktiem.
Parasti šādos gadījumos galvenā problēma ir tā, ka vecāki
neapzinās izglītības nozīmi.
Piemērs: mamma palikusi bez
darba, audzina vairākus bērnus,
vecākajam dēlam jau 16, un viņš
tiek sūtīts strādāt. Kāda skola?!
Vecāki to nesaprot – ja bērns jau
var piehalturēt un tādā veidā
pelnīt naudu ģimenei, tad izglītībai viņi vairs neredz jēgu. Taču
mūsu valstī pamatizglītība ir
obligāta, un mūsu pienākums ir

gādāt, lai katrs bērns to iegūtu.
Vai vismaz lai mācības turpinātu līdz 18 gadiem. Un tad
mums ir arī tādi gadījumi, kad
meitenei jau 17 gadi, bet viņa
turpina mācības 4. klasē.
Taču diezin vai vienmēr
problēmas ģimenē var saistīt tikai ar materiāliem
apstākļiem un izglītības
trūkumu.
Protams, vienmēr jau nauda
nav pie vainas. Tādu gadījumu
gan salīdzinoši nav daudz, bet
problēmas ir arī, no malas skatoties, it kā labās un situētās
ģimenēs. Tajās visbiežāk tā ir
vardarbība – emocionāla un
fiziska. Jā, arī Jelgavā ir tēti ar
augstāko izglītību, kuri darbojas biznesā, bet terorizē, fiziski
iespaido savus bērnus un sievu.
Un visbiežāk šādi gadījumi
mums kļūst zināmi novēloti
– jo no malas jau šķiet, ka viss
ir kārtībā. Taču, kad tas nonāk
līdz mums, ģimenei pirmām
kārtām ir jāiziet konsultācijas
pie psihologa. Dažkārt ar to arī
pietiek, jo izglītotais ģimenes
tēvs beidzot paskatās uz sevi
no malas. Mēs viņam palīdzam
saskatīt citus veidus, kā konfliktsituāciju ģimenē risināt.
Tādās reizēs vispatīkamākais
ir vēlāk no paša bērna dzirdēt,
ka kopš mūsu sadarbības sākuma tētis pret viņu roku vairs
nav pacēlis.
Tāpat ir gadījumi, kad bērns
vienkārši uzmanības trūkuma
ģimenē dēļ sāk neapmeklēt
skolu, klaiņot, bet vecāki to
pamana tikai tad, kad situācija
jau kļuvusi nekontrolējama un
bērnu vadīt vairs nav iespējams. Nereti tad pati mamma
vai tētis atnāk pie mums un
saka, ka galā vairs netiek.
Pārvaldē ir tiešām profesionāli psihologi, kuri tad kopā ar
ģimeni strādā, lai apstākļus
mainītu.

šovakar tur nav sācies kārtējais
plosts, bērni palikuši neēduši
un rīt uz skolu neaizies. Bija
gadījums, kad mamma septiņus
gadus ar bērniem mierīgi un
labi dzīvoja, bet tad viņa atsāka
dzert... Bērnus no ģimenes uz
laiku izņēmām, mammu aizvedām uz narkoloģijas nodaļu,
viņa izgāja pilnu ārstniecības
kursu, un tagad, par laimi, atkal
viss ir kārtībā.

Bet kā jūs kā sociālo darbinieku uztver jūsu klienti
– kā atbalstu, palīgu vai
tomēr kā draudu?
Gadījumi ir dažādi – tie, kuri
atnāk paši, protams, nāk pēc
atbalsta un tā to arī uztver, bet
vairumā situāciju, kad mums
ar ģimenēm jāstrādā piespiedu
kārtā, mēs netiekam sagaidīti
pārāk laipni. Patiesībā – nereti
mūsu biežā viesošanās kādā ģimenē arī ir pamudinājums tam,
ka kaut kas jāmaina, jo negribas
jau cilvēkiem, lai viņa dzīvē
regulāri jaucas kāds no malas.
Taču ir arī pavisam kritiskas situācijas, kad mēs tiekam uztverti kā ienaidnieki. Manā praksē
ir bijuši trīs gadījumi, kad esmu
pat lūgusi Dievu, lai veiksmīgi
izkļūtu no klienta mājas. Vienā
reizē palīdzēju mammai ar bērniem aiziet no vīra varmākas,
kurš viņus prom laist negribēja.
Situācija jau it kā bija nostabilizējusies, mamma ar bērniem
jau dzīvoja atsevišķi, bet vēl
tikai dažas mantas no vīra dzīvokļa bija jāsavāc. Aizbraucu
sievietei līdzi. Izrādījās, vīrs ir
mājās, viņš bija tik saniknots,
ka, tiklīdz mēs ienācām dzīvoklī, aizslēdza durvis un paņēma
rokā cirvi... Tad es tiešām lūdzu
augstākos spēkus... Parasti jau,
ja ir aizdomas, ka situācija varētu kļūt nekontrolējama, mēs
lūdzam palīdzību Pašvaldības
policijai, kas nekad neatsaka un
vienmēr mūs pavada šādās vizītēs. Bet cilvēka rīcību dažkārt ir
Cik procentuāli ir šādu ļoti grūti prognozēt...
gadījumu, kad ģimenei tiešām izdodas palīdzēt un tā
Taču, neraugoties uz to
arī ilgtermiņā vairs nekļūst visu, jūs jau gadus desmit ne
par jūsu klientu?
tikai izdzīvojat šo grūto ģimeProcentuāli to būtu ļoti grūti ņu stāstus, bet arī sniedzat
pateikt, bet vairumā gadījumu viņām atbalstu.
tomēr ģimenēm ir jāseko līdzi
Mana pirmā izglītība ir mearī turpmāk, jo tu nekad nevari dicīnas feldšeris – manī laikam
zināt, kad var notikt nākamais vienkārši ir tā vēlme palīdzēt
lūzums. Nereti es vakarā mājās citiem. Lai arī cik dažbrīd tas
domāju par to, kā diez šovakar šķistu bezcerīgi vai grūti, es
iet tai ģimenei. Jā, es šodien vi- ticu, ka katru situāciju ir ieņus apciemoju, un viss bija kār- spējams mainīt, tikai jāatrod
tībā, bet nekad nevar zināt, vai pareizā pieeja.

Pilsētnieks vērtē

Vai izmantojat
kolektīvās iepirkšanās
portālu
piedāvājumus?
Luīze, skolniece:
– Mana māsa
regulāri šos
portālus pārskata un iegādājas tajos
kuponus. Piemēram, kādā no portāliem viņa uz pusi lētāk nopirka biļeti
fanu zonā uz pasaulslavenā mūziķa
Lenija Kravica koncertu. Biļete maksāja vairāk nekā 40 latus, bet viņa
nopirka par 22 latiem. Zinu, ka māsa
pirkusi arī kuponus gēla nagulakas
uzklāšanai salonā.
Edgars, students:
– «Iemetis»
acis esmu. Gribētos, lai tur
ir vairāk piedāvājumu no
Jelgavas, piemēram, no sporta
klubiem. Rīgas fitnesa un sporta
klubi bieži piedāvā dažādas atlaides,
bet Jelgavā – nekā. Šī ir ļoti populāra
lieta, derētu Jelgavas uzņēmējiem
vairāk piedāvāt savas preces un
pakalpojumus šajos portālos.
Elīze Vīksna,
jelgavniece:
– Patiesībā tā
ir ļoti laba lieta. Draugi gan
vairāk ir kaut
ko pirkuši, bet
es esmu iegādājusies tikai biļeti
uz koncertu «Ierībini 1. septembri
Jelgavā». Biļeti nopirku ar atlaidi,
bet uz koncertu diemžēl netiku.
Taču ieliku tviterī paziņojumu un
ātri vien pārdevu to tālāk ar to pašu
atlaidi. Tiesa, piedāvājumi šajos
portālos lielākoties attiecas tikai
uz Rīgu, gribētos vairāk redzēt ko
no Jelgavas.
Ļena, mājsaimniece:
– Piedāvājumus izskatu
diezgan bieži,
taču līdz šim
neesmu neko
nopirkusi. Man no tā visa ir bail.
Piemēram, frizētavā, ja ne reizi tur
nav būts un izmēģināts, bail matus
griezt vai krāsot. Tiesa, tur ir ļoti maz
piedāvājumu no Jelgavas. Būtu pat
forši, ja Jelgavā uzņēmēji izveidotu
savu atlaižu portālu, jo īpaši gribētu
pirkt kuponus, kas dod atlaides
bērnu apģērbam, mantām.
Armands, students:
– Ideja jau tiem
portāliem baigi foršā. Tāpat
pārskatu piedāvājumus,
taču neko saistošu pagaidām neesmu atradis. Dzirdēju no draugiem,
ka reiz fitnesa klubs «Fitland» Jelgavā
piedāvāja abonementu nopirkt lētāk, un vairāki draugi arī nopirka to
kuponu. Bet, jāatzīst, man īpaši nav
laika tur visu laiku kaut ko meklēt.
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Jaunieši diskutēs
par tēmu «Es gribu
palikt Jelgavā!»
 Ritma Gaidamoviča

Pēc nedēļas, 8. decembrī, pulksten 14 Jelgavas
Sabiedrības integrācijas
pārvaldē notiks ceturtais Jauniešu forums,
kurā šoreiz jaunieši, to
organizāciju pārstāvji un
eksperti aicināti tikties
diskusijā par tēmu «Es
gribu palikt Jelgavā!».
Interesenti pieteikties var
līdz 6. decembrim.
Diskusijā jaunieši un eksperti
tiksies jau ceturto reizi. Šoreiz
forumā runās par to, kas jādara
jauniešiem un pašvaldībai, lai
jaunieši paliktu Jelgavā, informē
Jelgavas Jauniešu centra vadītāja
Jeļena Grīsle. Foruma mērķis ir
pilsētā veicināt jaunatnes pilsoniskās apziņas un aktīvas pilsoniskās
līdzdalības paaugstināšanu, pārvarot atsvešinātību no valsts un
pašvaldību institūcijām un uzturot
dialogu starp jaunatni, sabiedrību
un pašvaldību.
«Foruma laikā arī prezentēsim
un dalīsimies pieredzē, kas un kā
tika izdarīts Jelgavā pēc «Jauniešu
foruma 2010», kurā diskutējām par
brīvprātīgo darbu, vienotu jauniešu
portālu pilsētā un tēmu «Ja es būtu
Jelgavas pilsētas domes deputāts,
es izdarītu...»,» stāsta J.Grīsle, piebilstot, ka noslēgumā foruma dalībniekiem būs iespēja redzēt īpašu
improvizācijas teātra priekšnesumu,
kurā varēs iesaistīties ikviens.
Forumā aicināti piedalīties visi,
kuriem ir vēlēšanās paust savu
viedokli par to, ko darīt, lai jaunatne
paliktu Jelgavā. «Katra jaunieša
viedoklis ir ļoti svarīgs pilsētai,» tā
J.Grīsle. Pieteikties forumam var
līdz 6. decembra pulksten 12 pa epastu: jelena.grisle@dome.jelgava.
lv vai tālruni 63022724.

ziņas

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Jelgavas virtuves simbols –
«Hercoga bura» un «Šarlotes skūpsts»
 Sintija Čepanone

Pirmdien, 5. decembrī,
pilsētas ēdināšanas
uzņēmumiem tiks organizēta meistarklase,
lai atklātu Jelgavas
īpašo ēdienu – «Hercoga bura» un «Šarlotes
skūpsts» – pagatavošanas noslēpumus. Iespējams, jau pavisam
drīz tos varēs nobaudīt
ikviens pilsētas iedzīvotājs un viesis.
Pagājušajā nedēļā Jelgavā
viesojās Ruelmalmezones domes
delegācija un Santos Dumont
vidusskolas vadība no Francijas.
Tikšanās laikā parakstīti divi
sadarbības līgumi – par profesi
onālās pieredzes apmaiņu starp
Jelgavas Amatu vidusskolu
un Francijas apmācību centru
«Afobat», kā arī starp Amatu
un Santos Dumont vidusskolu.
Līgumi paredz vēl ciešāku sadarbību pavārmākslas, miltu un
maizes izstrādājumu ražošanas,
kā arī metālapstrādes jomā.
Šajā dienā Amatu vidusskolā
arī svinīgi atklāta Ēdināšanas
laboratorija jeb miltu un maizes
izstrādājumu degustācijas zāle.
«Ir gandarījums, ka beidzot ir
realizēta ideja, kas dos vēl vienu impulsu pilsētas izaugsmē,
īpaši domājot par pavārmākslu
un pārtikas pārstrādi. Šī ir vēl
viena iespēja mūsu jauniešiem,
un, es ceru, tā tiks maksimāli
izmantota,» tā Jelgavas domes
priekšsēdētājs Andris Rāviņš,
atklājot jaunās telpas Amatu
vidusskolā.
Kā pirmie jaunajā degustācijas zālē prezentēti Jelgavas
īpašie ēdieni – pamatēdiens

«Hercoga bura» un deserts «Šarlotes skūpsts» –, kurus, akcentējot tieši Jelgavai raksturīgo,
radījušas Amatu vidusskolas
pavāru specialitātes skolotājas
Aina Tāluma un Ligita Ziemele
kopā ar audzēkņiem. «Radot
«Hercoga buru», galvenā doma
bija ar šo ēdienu atsaukt atmiņā hercoga Jēkaba varenības
laikus. Pamatā šis ēdiens ir
Zemgalē audzētas cūkas šķiņķis, kas tiek pasniegts kopā ar
ceptiem kartupeļiem, karamelizētiem sautētiem kāpostiem
un dārzeņiem. Interesanti arī
tas, ka ēdiens porcijās tiek dalīts gardēžu klātbūtnē, un tas
rada kopības sajūtu,» stāsta
A.Tāluma, gan piebilstot, ka īpašās receptes radīšanas process
bijis ilgs un pārdomu pilns, lai
atrastu tās garšas nianses, kas
turpmāk raksturos šo Jelgavas
īpašo ēdienu. Savukārt deserta
«Šarlotes skūpsts» lielākais noslēpums ir dzintarogu sula un

kāds īpašs mīlestības eliksīrs.
«Es zinu, cik ļoti grūti ir atrast to īpašo ēdienu, kas kļūst
par konkrētas vietas vizītkarti
un simbolu. Piemēram, lai izstrādātu unikālās rožu kūkas
recepti, kas raksturo Rundāles
pili, mums bija nepieciešams
vesels gads intensīva darba. Toties tagad, kaut rozes pils dārzā
noziedējušas, tās vēl aizvien zied
uz mūsu rožu kūkām,» saka
Rundāles pils restorāna īpašniece Sanita Millere, uzteicot
Amatu vidusskolas pasniedzēju
paveikto, lai radītu Kurzemes
un Zemgales hercogistes galvaspilsētai Jelgavai raksturīgo
ēdienu un desertu.
«Brīnišķīga recepte un brīnišķīgs pagatavošanas veids!
Perfekts gaļas cepšanas ilgums
– šis ēdiens tiešām ir ļoti labs,»
«Hercoga buru» vērtē Santos
Dumont vidusskolas viesmīļu nozares direktors Žans Mišels Trio,
norādot, ka šīs garšas viņam nav

Pamatēdiens
«Hercoga
bura» un deserts «Šarlotes skūpsts»
tapis, iedvesmojoties
no kādreiz
varenās
Kurzemes
hercogistes
galvaspilsētas vēstures,
kura nav
iedomājama
bez hercoga
Jēkaba un
viņa sievas
Luīzes Šarlotes.
Foto: Ivars
Veiliņš
svešas, jo arī Francijā ir reģions,
kurā dažādos veidos pagatavoti
skābēti kāposti ir populāri. Līdzīgu viedokli pauž arī Francijas
vēstniece Latvijā Šantāla Puarē.
«Baudot šo maltīti, sajutu tās
pašas garšas, pie kādām esmu
pieradusi savā zemē, Francijā,
taču vienlaikus šis ir ļoti latvisks
ēdiens – pamatīgs un izmeklēts
vienlaicīgi. Būtiski arī, ka visas izejvielas ir no Latvijas,» tā
Š.Puarē, piebilstot, ka turpmāk
šis ēdiens viņai saistīsies gan ar
Jelgavu, gan visu Latviju.
Pašvaldības Sabiedrisko attiecību sektorā informē – lai
Jelgavas īpašos ēdienus varētu
nobaudīt gan pilsētnieki, gan
viesi, 5. decembrī receptes radītāji
pilsētas ēdināšanas uzņēmumu
pārstāvjus aicina uz meistarklasi,
lai dalītos ar «Hercoga buras» un
«Šarlotes skūpsta» noslēpumiem.
Ieinteresētie uzņēmumi meistarklasei aicināti pieteikties pašvaldībā pa tālruni 63005558.

Uzņēmēji: «Atlaižu kuponi – laba Restaurēts rakstāmgalds
iespēja nodrošināties ar klientiem,
taču Jelgavā tas nav populāri»
 Ritma Gaidamoviča

 Ritma Gaidamoviča

Šobrīd Latvijā arvien lielāku popularitāti iegūst
kolektīvās iepirkšanās
portāli, kuros uzņēmumi
pakalpojumus piedāvā
iegādāties ar ievērojamu
atlaidi – dažkārt pat līdz
70 procentiem. Reti, bet
šajos portālos parādās
arī piedāvājumi Jelgavā –
lielākoties skaistumkopšanas salonos, ēstuvēs.
Uzņēmēji atzīst – Jelgavā
šī lieta pagaidām vēl nav
populāra, taču šis ir viens
no lētākajiem reklāmas
variantiem un iespēja
piesaistīt klientus.
Līdz šim savus pakalpojumus atlaižu portālos piedāvājuši skaistumkopšanas saloni «Rebeka», «Donna
Bella», «Hire code», «CHI studio»,
fitnesa klubs «Atlētika», «Sushi
Town», «Royal kebab» un citi.
Nesen kādā no atlaižu portāliem
varēja uz pusi lētāk nopirkt arī Ādolfa Alunāna teātra izrādes «Jo pliks,
jo traks» biļetes. Uzņēmēji zina, ka
šobrīd cilvēki meklē, kur un ko var
iegādāties lētāk, un kolektīvās iepirkšanās portāli ir pieprasīti. Tiesa,
Jelgavā tie vēl nav iemantojuši tik
lielu atsaucību. «Līdz šim pierasts,
ka atlaižu portālos galvenokārt var
nopirkt kuponus uz SPA, masāžām,

pie friziera, un mūs māca bažas, vai
cilvēki pirks kuponus, lai baudītu
kultūru. Rezultāts – no 100 piedāvātajām biļetēm pārdevām 73, un tas
ir labs rādītājs,» spriež Ā.Alunāna
teātra režisors Andris Bolmanis.
Viņš uzskata, ka šī ir laba iespēja,
daudz neieguldot, sevi reklamēt.
Konkrētais atlaižu portāls saņēmis
15 procentus no pārdoto biļešu iekasētās summas. «Iepriekšpārdošanā
reti mums izdodas pārdot tik daudz
biļešu. Bet šajā gadījumā mēs jau
zinām, ka atnāks noteikts skaits
skatītāju, un tas neapšaubāmi ir
pluss, ja zāles daļa ir aizpildīta kaut
vai par puscenu un mums ir ienākumi. Mēs dodam iespēju iepazīties ar
mūsu teātri,» saka režisors. Tam, ka
šī ir laba iespēja piesaistīt klientus,
piekrīt arī skaistumkopšanas salona
«Rebeka» īpašniece Dace Niparte.
«Jāatzīst gan, ka Jelgavā atlaižu
kuponu sistēma šobrīd vēl nav populāra. Cilvēkiem ir radies iespaids,
ka visas preces un pakalpojumus
akcijās var nopirkt tikai Rīgā. Tā jau
arī ir, jo lielākoties šo iespēju izmanto Rīgas uzņēmēji. Taču nenoliegšu,
ka šī ideja iemanto arvien lielāku
popularitāti un ir cilvēki, kas atlaižu piedāvājumus caurskata katru
dienu,» tā D.Niparte. Viņas salons
ar ievērojamu atlaidi piedāvājis
masāžu, sejas procedūru un aļģu
procedūru ķermenim. «Lielākais
pieprasījums bija aļģu procedūrai.
Tiesa, darbs tiek izdarīts par paš-

izmaksu, neko nenopelnām, taču
šī ir lieliska iespēja iegūt jaunus
klientus. Salonu turpina apmeklēt
vairāki rīdzinieki un talsinieki, kuri
pirmo reizi pie mums atnāca, lai izmantotu kuponu,» atzīst uzņēmēja.
Iespēju safrizēties ar 50 procentu
atlaidi piedāvāja arī salons «CHI
studio». Tā vadītājs Konstantīns
Ignatovs saka, ka kolektīvie iepirkšanās portāli ir laba iespēja nodrošināties ar klientiem. «Dienas laikā
pārdevām 16 kuponus. Jā, Rīgā,
kur frizētavās pārdod 100 un 200
kuponus, teiktu – tas tāds nieks, bet,
mūsuprāt, Jelgavai tas ir daudz,» tā
K.Ignatovs.
Fitnesa klubs «Atlētika» abonementus ar ievērojamu atlaidi
piedāvāja vasarā. «Nav noslēpums,
ka fitnesa klubiem vasarā klājas
grūtāk, taču ar šādām akcijām
kolektīvā iepirkšanās portālā
mēs tomēr nodrošinājām, ka zāle
nestāv tukša,» tā Jelgavas «Atlētikas» direktore Diāna Borisova,
piebilstot, ka kopumā akcijas laikā
pārdoti 197 kuponi abonementam
vasarā.
Lai gan Jelgavā šobrīd kuponu
pirkšana vēl nav tik populāra,
uzņēmēji tomēr atzīst, ka iespēju
noteikti izmantos vēl kādu reizi.
«Patiesībā lieliski būtu, ja Jelgava
pati izveidotu savu atlaižu portālu,
kurā Jelgavas uzņēmēji piedāvātu
savas preces un pakalpojumus ar
atlaidi,» tā D.Niparte.

Ādolfa Alunāna memoriālajā muzejā pēc
restaurācijas atgriezies
Ā.Alunāna baltais rakstāmgalds. To izdevies
restaurēt ar Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu.

Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures
un mākslas muzejs no Kultūrkapitāla fonda šim mērķim saņēma 500
latus. Ā.Alunāna memoriālā muzeja direktore Maija Matisa stāsta,
ka pirms muzeja rekonstrukcijas
baltais galdiņš vēl bija eksponēts
teātra tēva darbistabā, taču pēc
remonta to aizstāja cits galds. «Baltais darbgalds, ko Alunāns daudz
pieminējis savos rakstos, bija bēdīgā
stāvoklī, tāpēc esam priecīgi, ka
projektu atbalstīja un galdu izdevās
restaurēt,» tā M.Matisa. Galds jau
atvests no restauratora Uģa Baļļas
darbnīcas un novietots Ā.Alunāna
darbistabā. M.Matisa atzīst, ka tas
ir būtisks eksponāts – grūti pat vadīt
ekskursiju, ja tas neesot savā vietā.
«Tagad tas patiešām ir skaists – nav

vairs šķirbu, tas neļogās, galdam ir
jauna furnitūra. Pēc restaurācijas
var atvērt arī abas galda lādītes.
Iepriekš viena bija iestrēgusi. Cerējām, ka kaut kas interesants varētu
būt tur iekšā, taču – nekā. Tā bija
tukša,» stāsta M.Matisa. Muzeja direktore atzīst – kaut arī restaurētas
jau daudzas mēbeles, daļa vēl gaida
rindā. «Restaurēt nepieciešams arī
darbistabas bufeti, trīs konsoles
– mazus plauktiņus uz vienas kājas.
Viena no tām šobrīd atrodas mājas
2. stāvā – uz tās stāv cepure. Meklēsim iespējas, piesaistot līdzekļus,
lai arī šīs mēbeles varētu atjaunot,»
tā M.Matisa.
Jāpiebilst, ka pārmaiņas piedzīvojis arī pats Alunāna muzejs, kurš pēc
vērienīgās restaurācijas durvis vēra
maija sākumā. M.Matisa piebilst,
ka no maija līdz oktobra beigām
muzeju apmeklējuši jau 3429 cilvēki, kas tik mazam muzejam ir ļoti
ievērojams skaits. «Pēc šīs vasaras
varam teikt, ka ir jūtams ārzemnieku pieplūdums. Pie mums šovasar
ciemojušies tūristi no Norvēģijas,
Krievijas, Igaunijas, Lietuvas un
Somijas,» piebilst M.Matisa.

Restaurēts teātra
tēva Ādolfa Alunāna baltais rakstāmgalds, kas jau
novietots atpakaļ
viņa darbistabā
un apskatāms
apmeklētājiem.
Foto: Ivars Veiliņš
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Īsi
 Jelgavas pašvaldība pirms Ziemassvētkiem sarūpējusi dāvanu
piecus un sešus gadus vecajiem
bērnudārzniekiem un 1. – 4. klašu
skolēniem – bezmaksas izrādi
«Sniegbaltīte un septiņi rūķīši».
5. decembrī pulksten 10, 12 un
14 Ādolfa Alunāna Jelgavas teātra
izrāde «Sniegbaltīte un septiņi rūķīši» notiks krievu valodā (režisori
A.Matisons, A.Bolmanis). Bet 7. un
8. decembrī pulksten 10, 12, 14
un 9. decembrī pulksten 10, 12 šī
Ā.Alunāna Jelgavas teātra izrāde
būs skatāma latviešu valodā (režisore L.Ņefedova). Ieeja – ar ielūgumiem. Pilsētas piecgadnieku un
sešgadnieku vecāki, kuru bērni
nemācās bērnudārzā, bet vēlas
apmeklēt izrādi, iepriekš aicināti
pieteikties pa tālruni 63084675,
63023461. Izrāde notiks Jelgavas
kultūras namā.
 Jelgavas Autobusu parks (JAP)
informē, ka no šodienas, 1.
decembra, veiktas izmaiņas autobusu kustības sarakstos 2. un
9. maršrutā. Izmaiņas ieviestas,
reaģējot uz iedzīvotāju lūgumiem.
Izskatot iespējas tos īstenot, 2.
autobusa maršrutā desmit reisiem
izmainīti izbraukšanas laiki, savukārt 9. maršruta reiss pulksten
20.54 no Ānes tiks pagarināts
līdz Tetelei. Sīkāka informācija par
izmaiņām un precīzi autobusu
kursēšanas laiki pieejami JAP mājas
lapā www.jap.lv vai pa diennakts
tālruni 63045945.
 10. decembrī pulksten 12 Latvijas Lauksaimniecības universitātes Lauku inženieru fakultātē
Akadēmijas ielā 19 notiks Tehniskās jaunrades dienas aktivitātes. Izglītojošu un motivējošu
pasākumu laikā jauniešiem būs
iespēja veidot priekšmetus, ar
kuriem sacensties robotikas,
ķīmijas, mehānikas un enerģētikas jomā. Dalība pasākumā – bez
maksas, un dalībnieki tiks nodrošināti ar materiāliem un darbarīkiem, vien iepriekš jāpiesakās
internetā: www.tjd.lv. Piedalīties
aicināti jaunieši no desmit līdz 23
gadu vecumam. Pasākuma laikā
pieredzējušu treneru vadībā varēs
izveidot kādu no sacensību disciplīnu – «Robotikas darbnīca», «Ķīmijas laboratorija», «Laivu doks»,
«Energo stacija» – priekšmetiem,
ar kuriem vēlāk sacensties ar sava
vecuma jauniešiem. Lai pieteiktos,
jāaizpilda pieteikuma anketa, ko
var atrast interneta vietnē: www.
tjd.lv. «Ja mājās atradi spageti
makaronu paciņu un mazliet
līmes, pamēģini jau mājās uzbūvēt 55 centimetrus garu spageti
makaronu tiltu! Paņem to līdzi
uz Tehniskās jaunrades dienu,
lai sacenstos ar jauniešiem par
izturīgākā tilta īpašnieka titulu,»
tā organizatori.
 No 14. līdz 23. decembrim bērnu un jauniešu centra «Junda»
nometne «Lediņi» tradicionāli
pārvērtīsies par Rūķu ciemu.
Šobrīd vēl ir iespēja vecākiem
savus bērnus pieteikt individuālajā grupā, kurā tiksies dažāda
vecuma bērni no pilsētas, lai piedalītos pasākuma «Rūķu ciems
2011» aktivitātēs. Bērni «Lediņos»
gaidīti 23. decembrī pulksten
16. Dalības maksa – seši lati. Cenā
ietilpst transports uz «Lediņiem»
un atpakaļ, piedalīšanās pasākumā
un dāvaniņa. Sīkāka informācija
– www.junda.lv. Pieteikties un
samaksāt var jau šobrīd «Jundā»,
Pasta ielā 32, pie dežurantes. Pasākuma ilgums – no pusotras līdz
divām stundām.
 Atbalstot smagi slimus jauniešus, kuriem nepieciešama
dažāda veida rehabilitācija pēc
nopietnām slimībām vai negaidītās, dzīvībai kritiskās situācijās,
Latvijas iedzīvotāji akcijā «Jauniešu sirsniņām» saziedojuši gandrīz
40 tūkstošus latu. «Rimi» un
«Supernetto» veikalos Jelgavā
jauniešu atbalstam saziedoti
925,04 lati.

Ritma Gaidamoviča
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To, ko nevar nopirkt nekur pasaulē,
ražo Jelgavā

Sarkanais busiņš tiek
pārbūvēts «Mercedes
Benz» dīlera «Domenikss» vajadzībām
– tam būs ādas salons,
piecas sēdvietas un
transformējams salons,
lai busā varētu pārvadāt arī kravas. «Domeniksa» ģenerāldirektors
Viktors Troicins norāda,
ka līdz šim uzņēmuma
vajadzībām Jelgavā
pārbūvēti aptuveni
600 transporta līdzekļi.
«Iespējas pārbūvēt
automobiļus pastāv arī
citur, bet mūs apmierina «Universal LTD»
darba kvalitāte, turklāt
automobiļu pārbūve
atbilst Eiropas Savienības pārbūves direktīvām,» tā viņš.

 Ilze Knusle-Jankevica

Jelgavā atrodas uzņēmums,
kurā kravas busiņus pārveido
par pasažieru mikroautobusiem – lai gan Latvijā ir vēl viens
uzņēmums, kurā to dara, tā apjomi ir nesalīdzināmi mazāki un
«Universal LTD» to par nopietnu
konkurentu neuzskata. «Universal LTD» ieņem nozīmīgu vietu
transporta nozarē – rūpnīcās
ražo tikai viena modeļa pasažieru mikroautobusus, un apmēram 90 procentus tirgus veido
tieši kravas busu tūnings.

SIA «Universal LTD» direktors Mihails
Karstens norāda, ka ikviens tehniskais
projekts, ko izstrādājuši uzņēmuma
konstruktori, ir jāsaskaņo CSDD – tur
transporta līdzeklis pēc pārbūves iziet
«Autobuss domāts ne tikai cilvēku pār- tehnisko ekspertīzi, un tam tiek izsniegta
vadāšanai, bet galvenokārt garantē cilvēku jauna tehniskā pase, kurā vārdu «furdrošību, nodrošina komfortu un ērtības, kas gons» jau nomainījis «autobuss».
atbilst dažādiem standartiem. Un galvenais,
lai tas priecē kā pasažieru, tā garāmgājēju jāmies arī mēs. Tas atmaksājās, un esam pat
acis. Ar šo ne ļoti vienkāršo darbu mēs saņēmuši konkrētus piedāvājumus. Izraēla
nodarbojamies,» tā teikts uzņēmuma paš- grib, lai izgatavojam viņiem desmit tādus
raksturojumā mājas lapā. Un viņi tiešām tā mikroautobusus, bet nosacījums ir, lai mūsu
var teikt, jo visus ar mikroautobusu pārbūvi cilvēki brauc uz turieni un strādā tur, apmāca
saistītos darbus praktiski veic paši. Arī šobrīd darbiniekus – tā firma vēlāk plāno pirkt
«Universal LTD» teritorijā Aviācijas ielā no mums tikai komplektus un autobusus
6 ir liela rosība – darbinieki steidz pabeigt aprīkot paši,» stāsta M.Karstens, neslēpjot,
policijas busiņus, kas paredzēti aizturēto ka galvenais mērķis, piedaloties izstādē, ir
pārvadāšanai, līdz mēneša beigām Jelgavas Eiropas tirgus iekarošana.
Autobusu parkam jānodod 16 mikroautobusi, paralēli tiek gatavots regulārais sūtī- Klienti tikai slavē
jums uz Holandi – tepat «Universal LTD»
«Universal LTD» pielāgotie busiņi manāizdomāti, izstrādāti un izgatavoti sēdekļi. mi arī Jelgavā. Piemēram, pērn uzbūvēts
«Darba pietiek. Patiesībā darba ir pat ļoti buss VUGD vajadzībām. «Mums atnāca
daudz,» rezumē firmas direktors Mihails pilnīgi tukša kravas kaste, kuru vajadzēja
Karstens. Viņš lēš, ka šogad darba apjoms izveidot par ūdenslīdēju busiņu. Tehniskajā
ir pieaudzis par 30 procentiem, salīdzinot ar specifikācijā ierakstījām prasības, piemēram,
līdz šim labāko gadu – 2008.
ka vajadzīgs galdiņš un sēdvietas, skapji
aprīkojumam, gaismas, bet prasības nebija
Izglābj «invalīdu» sēdekļi
izstrādātas līdz niansēm. Tomēr «Universal
Jau astoņus gadus Jelgavas uzņēmums LTD» nāca mums pretī un katrai lietai atrasadarbojas ar Holandes firmu, kas ražo da savu vietu. Mēs pat speciāli vedām savu
specializēto transportu pasažieru invalīdu aprīkojumu pie viņiem, lai varētu pārbaudīt,
pārvadāšanai. Abi uzņēmumi kopā izstrā- vai to var ievietot tam paredzētajā vietā, vai
dājuši un patentējuši speciālu sēdekli, kas ērti paņemt,» stāsta VUGD Jelgavas daļas
pielāgots tieši invalīdu pārvadājumiem un komandieris Artūrs Hroļenko, piebilstot, ka
ko «Universal LTD» ražo tikai Holandes jaunākās cisternu mašīnas tika izgatavotas
firmas vajadzībām – ik pēc pāris nedēļām Lietuvā pēc līdzīga principa – no nekā uztaitiek sūtīta krava. «Patiesībā krīzes laikā tieši sot to, kas vajadzīgs.
šie krēsli mūs izglāba, jo Latvijā autobusu
Šobrīd tiek izgatavoti arī 16 mikroautotirgus saruka apmēram par 90 procentiem,» busi Jelgavas Autobusu parka vajadzībām.
tā M.Karstens, piebilstot, ka šobrīd tiek Tie būs «Mercedes Benz» mikroautobusi ar
eksportēta puse no visas firmas produkcijas, 16 sēdvietām un 11 stāvvietām un nomainīs
tostarp autobusi uz Igauniju un Zviedriju. Pa esošos sešpadsmitvietīgos fordiņus, kas kuršiem gadiem Holandes firmas vajadzībām sē maršrutā Jelgava–Rīga. «Lielos autobusus
izgatavoti vairāk nekā 10 000 šādu sēdekļu, rūpnīcas ražo pēc pasūtītāja prasībām, bet
piemēram, pērn eksportēti 3774.
mikroautobusu ražošanā nekur pasaulē
Jelgavā kravas busiņi pārtop ne tikai par šāds konveijera stils neeksistē – pasūtījums
pasažieru mikroautobusiem. «Universal nav tik liels, līdz ar to arī tirgus apjoms ir
LTD» ir būvējis un appamazs. Mēs gatavu
rīkojis arī ūdenslīdēju Par «Universal LTD»
mikroautobusu notransportu, mobilo Dibināšanas gads: 1991.
pirkt nevaram, bet
Strādājošo skaits: 55
gaisa kontroles labo- Vidējā alga («uz papīra»): Ls 640
Eiropā tos pārbūvē,
ratoriju, ātro mašīnas, Sadarbības partneri: Latvijā, Igaunijā,
piemēram, Beļģijā,
tagad tiek izgatavoti Holandē, Zviedrijā, Vācijā, Izraēlā
Vācijā, Latvijā, Lieīslaicīgās aizturēšanas
tuvā. Agrāk arī Igauizolatori policijas vajadzībām. Jelgavā tapuši nijā bija tāds uzņēmums, bet bankrotēja.
arī jaunie oranžie skolēnu autobusi, kā arī Mūsu fordi ir taisīti Beļģijā, bet arī tur tās
pa kādam ekskluzīvākam projektam. «Visu rūpnīcas vairs neesot – pārcelta uz Turciju,
darām paši. Pasūtītājs pasaka, ko grib, un kur ražošanas izmaksas ir lētākas,» stāsta
mūsu darbs ir izdomāt, kā to panākt. Mūsu Autobusu parka valdes loceklis Pēteris
inženieri taisa skices, paši busus krāsojam Salkazanovs, neslēpjot, ka izmaksas ir gana
un aplīmējam, pārbūvējam logus un durvis, lielas – pārbūve izmaksājot tikpat, cik paša
pilnībā aprīkojam salonu, te izgatavojam kravas busiņa iegāde.
sēdekļus un pat šujam sēdekļu pārvalkus,»
stāsta firmas direktors, piebilstot, ka atseviš- Pieredze vēl no RAF laikiem
ķos gadījumos sēdekļi gan tiekot iepirkti – tas
Šobrīd uzņēmumā strādā 55 cilvēki, kuri
atkarīgs no transporta līdzekļa kategorijas. lielākoties, arī pats direktors, savulaik strā«Universal LTD» strādā ar lielākajiem trans- dājuši slavenajā rūpnīcā RAF. Visi darbinieki
porta līdzekļu dīleriem, kuri startē iepirku- esot no Jelgavas un apkaimes, un uzņēmumā
mu konkursos un apņemas piegādāt tādus tiek novērtētas viņu prasmes. «Kadru jautābraucamos, kādi nepieciešami, – «Universal jums ir smags, jo ne transporta inženierus,
LTD» lielākoties ir vien apakšuzņēmums.
ne konstruktorus tagad augstskolās vairs
negatavo – ja būtu nepieciešams, darbinieki
Gatavi iekarot Eiropu
būtu jāapmāca pašiem,» tā M.Karstens
Holande nav vienīgā valsts, ar ko sadar- piebilstot, ka uzņēmums tāpēc ļoti rūpīgi
bojas jelgavnieki. Sadarbības partneri ir arī izturas pret strādājošajiem. «Cenšamies
Igaunijā, Zviedrijā, Vācijā. Interesi izrādījusi darbiniekus nezaudēt. Un viņi strādā, jo
arī Izraēla. «Beļģijā reizi divos gados notiek atalgojums ir konkurētspējīgs un stabils,»
starptautiska autobusu izstāde, kurā ar savu papildina direktors, norādot – vidējā alga
jaunāko veikumu šogad pirmo reizi piedalī- uzņēmumā «uz papīra» esot 640 latu.

Līdz 5. decembrim jābūt pabeigtiem 44 Valsts policijas izolatora tipa busiņiem. «Ar pirmajiem esmu jau iepazinies
– rezultāts mani apmierina, jo svarīgākais ir, lai viss atbilstu prasībām,» tā firmas «Transporent», kas atbild par
Latvijas policijas autoparku, pārstāvis Renārs Višņevskis. Pasūtītājs šajā gadījumā ir «Peugeot».

Jau vairāk nekā gadu Jelgavas glābēju rīcībā ir šis ūdenslīdēju busiņš, kas tika pārveidots uzņēmumā «Universal
LTD». Ugunsdzēsēju komandieris Artūrs Hroļenko ar
paveikto ir apmierināts un uzsver, ka ļoti būtiski bija
tas, ka firma atrodas Jelgavā – līdz ar to bija iespējams
procesa gaitā tikties, vienoties par detaļām, pārbaudīt,
vai viss tiešām funkcionē.

Jelgavas Autobusu
parka rīcībā vēl šogad nonāks 16 jauni
«Mercedes Benz» mikroautobusi ar 16 sēdvietām un 11 stāvvietām. «Jaunie
mikroautobusi būs gan ērtāki un
drošāki pasažieriem, turklāt tiem ir automātiskās durvis, gan ekonomiskāki uzņēmumam, jo vienā
reisā varēs pārvadāt vairāk pasažieru,» norāda uzņēmuma
valdes loceklis Pēteris Salkazanovs, piebilstot, ka jaunie
mikroautobusi kursēs maršrutā Jelgava–Rīga.

Ar šo mikroautobusu «Universal LTD» debitēja starptautiskā
autobusu izstādē Beļģijā. Mērķis ir panākts – interese radīta,
saņemti arī pirmie piedāvājumi. Tagad mikroautobuss nonācis
Jelgavas Autobusu parka rīcībā un aizstās kādu no mazietilpības autobusiem pilsētas ielās. «Šis busiņš mūs ieinteresēja, jo
tam aizmugurē ir zemā grīda – Autobusu parks vides pieejamības standartus ieviesa 2006. gadā. Bet unikāls ir tehniskais
risinājums, jo nav daudz jāpārbūvē nesošā konstrukcija. Tas,
protams, samazina arī kopējās pārbūves izmaksas apmēram
par 30 procentiem,» stāsta Autobusu parka valdes loceklis
Pēteris Salkazanovs, piebilstot, ka tagad atliek pārbaudīt, kā
jaunais transportlīdzeklis darbojas praksē.

Šo krēslu izstrādājuši un patentējuši «Universal LTD» speciālisti, un tie tiek izgatavoti tikai Holandes firmai, kas ražo
invalīdu pārvadāšanai paredzētus mikroautobusus. Astoņu
gadu laikā uz Holandi aizsūtīti vairāk nekā 10 000 šādu krēslu, ko viegli salocīt, atbrīvojot vietu invalīdu ratiņiem.
Foto: Ivars Veiliņš un no «Universal LTD» arhīva
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Sporta svētki ģimenei

3. decembrī no pulksten 11 Jelgavas Sporta
hallē Mātera ielā 44a notiks ģimeņu sporta
svētki «Heijā, heijā, pulkā nāc!». «Šī gada
tēma ir «Kā pelītes gatavojas Ziemassvētkiem» un programmā iekļautas gan
stafetes, gan aktivitāšu centri, kas piedāvās
dažādas atrakcijas,» stāsta organizatore
Iraīda Smirnova. Akcents tiks likts uz kopā
būšanu un līdzdarbošanos, ne tikai atvašu
vērošanu no tribīnēm. Uz pasākumu aicināti
pirmsskolas vecuma bērni kopā ar vecākiem.
Līdzi jāņem sporta apavi un piemērots tērps.
Iepriekš jāpiesakās nav. «Būs tādas atrakcijas
kā bumbu mešana un ripināšana, braukšana ar dažādiem braucamajiem pa speciāli
izveidotiem ceļiem, zivju ķeršana,» ieskicē
I.Smirnova, solot arī dejotāju priekšnesumus
pārtraukumos un pārsteigumu.
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«Apoloniešiem»
pasaules čempions

Jelgavas kluba «Apolons» sportists Eduards Matvejevs kļuvis
par pasaules čempionu pauerliftingā
WPC versijā. Sportisti
sacentās gan svaru
stieņa spiešanā guļus, gan pilnā spēka
trīscīņā. Sudraba medaļa «apolonietim»
Dmitrijam Burčam, bet bronzas – Oļegam
Illarionovam un Ivaram Ozolam, kurš uzstādīja jaunu Latvijas un Jelgavas rekordu,
guļus uzspiežot 315 kilogramus. Sacensībās
startēja 550 atlēti no 28 valstīm. Jāpiebilst,
ka 10. decembrī pulksten 11 Jelgavas Sporta
hallē notiks Latvijas atklātais čempionāts
svaru stieņa spiešanā guļus.

Māca basketbolu

Jelgavas 4. vidusskolas divu pirmo klašu skolēni BK «Jelgava» spēlētāju Kalvja Krūmiņa
un Andra Justoviča, bijušā izlases dalībnieka
Uģa Viļuma un Jelgavas BJSS meiteņu pavadībā mācījās, kas ir basketbols. Skolēni
pastāstīja, ka viņiem patīk skriet, peldēt,
braukt ar riteni un arī spēlēt basketbolu,
kaut gan viņi ne vienmēr ir droši, ka bumbu
izdosies raidīt grozā. Skolēni Basketbola savienības sūtņu pavadībā iesildījās un stiepās,
apguva aizsardzības spēles pamatus un
piespēles, driblēja, meta grozā. Pasākumu
«Basketbols aicina»
organizēja LJBL sadarbībā ar «Swedbank»,
BK «Jelgava», Jelgavas
4. vidusskolu un Ozolnieku vidusskolu.

Kauss aizceļo uz Liepāju

Latvijas skolēnu 65.
spartakiādes finālsacensībās netradicionālajās stafetēs 1996.
– 1997. gadā dzimušajiem otro un trešo vietu
izcīnīja Jelgavas skolu
komandas – attiecīgi 4. un 5. vidusskola.
Kausu izcīnīja Liepājas 15. vidusskola. Komandas sacentās astoņās stafetēs. Pirmajās
trīs uzvarēja Jelgavas 5. vidusskolas komanda, bet pārējās norisinājās sīva cīņa starp
jelgavniekiem un liepājniekiem. «Pēc pēdējās
stafetes divām komandām bija vienāds
punktu skaits, un nolikums šādā gadījumā
paredz, ka uzvara pienākas komandai, kurai
labāks rezultāts stafetē «Ķēde»,» norāda
organizators Andris Lukss.

ZOC ziemā Šorttrekistiem divu mēnešu laikā 8 medaļas
veidos
slēpošanas
bāzi
 Ilze Knusle-Jankevica

 Ilze Knusle-Jankevica

Lai nodrošinātu iespēju jelgavniekiem aktīvi sportot un
izmantot centru arī ziemā,
Zemgales Olimpiskais centrs
(ZOC) sadarbībā ar uzņēmumu «Sportland» ir iecerējis
veidot slēpošanas bāzi. «Tās
nebūs parastas, iedzītas špūres mežā vai pļavā, kur viegli
sabojāt labas slēpes. Tā būs
kopta trase, cilvēki varēs arī
pārģērbties un sasildīties, kā
arī iznomāt nepieciešamo
inventāru,» ideju ieskicē ZOC
biznesa attīstības vadītājs
Tomass Tikmers.
Eksperimentālā kārtā jau pagājušajā
ziemā olimpiskā centra stadionā pašu spēkiem tika izveidota slēpošanas trase. «Tas
parādīja, ka jelgavniekiem patīk slēpot un
viņi to labprāt dara, tāpēc arī radās doma
to visu nodrošināt jau daudz nopietnākā
līmenī,» tā T.Tikmers. Iecerēts, ka stadionā tiks izveidota gan trase, gan vieta,
kur slēpot slīdsolī, savukārt centra telpās
slēpotājiem būs iespēja pārģērbties – šo
pakalpojumu varēs izmantot bez maksas.
Tomēr lielākais jaunums ir tas, ka ZOC
tiks piedāvāta arī slēpošanas inventāra
noma. «Pagaidām vēl ir pāragri runāt par
cenām un nomas punkta darba laiku, bet
esam atraduši sadarbības partneri, kas
ir gatavs jelgavniekiem piedāvāt iznomāt plaša spektra «Fischer» slēpošanas
inventāru – gan slēpes un zābakus, gan
nūjas kā pieaugušajiem, tā arī bērniem,»
stāsta ZOC pārstāvis, piebilstot, ka nomas
punktā būs arī treneris, kurš bez maksas
pamācīs, kā slēpot, ja kāds to nepratīs. Tāpat ir iecerēts, ka olimpiskajā centrā viesosies profesionāļi, kas piedāvās lekcijas par
dažādām ar slēpošanu saistītām tēmām,
piemēram, kā pareizi slēpot, kā elpot, kā
iesmērēt slēpes. «Biatlonists Kristaps
Līcītis jau ir apsolījis, ka atbrauks, kad
slēpošanas bāze būs gatava,» tā ZOC
biznesa attīstības vadītājs.
Olimpiskais centrs slēpošanas bāzi redz
kā ilgtermiņa ideju. Par to liecina kaut
vai tas, ka ZOC plāno iegādāties tehniku
slēpošanas trases uzturēšanai. Tāpat
tiek domāts par tā saucamo brīvdienu
slēpošanu – lai skanētu mūzika, lai slēpot
būtu iespējams arī vakaros pēc darba, kad
jau ir tumšs. «Slēpošana ir ne tikai fiziska
aktivitāte svaigā gaisā. Tas var būt arī
ģimenisks pasākums ar tējas dzeršanu
vai našķošanos pēc fiziskas slodzes mūsu
kafejnīcā,» piebilst T.Tikmers.

Iedzīvotāji viedokli par to, vai
Jelgavā ir nepieciešama
slēpošanas bāze, var izteikt
portālā:
www.jelgavas
vestnesis.lv

www.jelgavasvestnesis.lv

Jelgavas Ledus sporta skolas
(JLSS) jaunie šorttrekisti nule kā
atgriezušies no sacensībām Ungārijā, kur izcīnījuši vienu zelta,
trīs sudraba un divas bronzas
medaļas. «Tas ir viens no šī sporta veida ieguvumiem – arī bērni,
kuri trenēties sākuši nesen, var
piedalīties starptautiskās sacensībās, jo nav jāizpilda valsts
noteiktie atlases normatīvi,»
stāsta šorttreka trenere Evita
Krievāne. Šobrīd JLSS trenējas
13 šorttrekisti.

«Mūsu mērķis ir izveidot Jelgavas Ledus
sporta skolā Latvijā otru spēcīgāko šorttreka
attīstības un atbalsta centru. Kā zināms, šobrīd spēcīgākais un plašākais centrs atrodas
Ventspilī, kur ar šo sporta veidu nodarbojas
jau septiņus gadus,» stāsta Ledus skolas
direktors Andris Lukss. Viņš norāda, ka
lēmums par šorttreka nodaļas atvēršanu
tika pieņemts septembrī pēc treneres
E.Krievānes ierosinājuma. «Šis jautājums
tika risināts Jelgavas Izglītības pārvaldē, lai
no Interešu izglītības programmas saņemtu
finansējumu trenera darba apmaksai, un
SK «Zemgale», lai nodrošinātu iespējas nodarbībām uz ledus,»
piebilst skolas direktors. Šobrīd šorttreka
nodaļā ir 13 audzēkņi, no kuriem 11 pie
treneres trenējās jau
viņas iepriekšējā darbavietā Ozolniekos.
Vēl tiek komplektētas
divas sākuma sagatavotības grupas, kurās kopā būs līdz 28
audzēkņiem, bet šobrīd ir 12.
JLSS šorttreka nodaļa darbu sāka 1.
oktobrī, bet panākumi starptautiskās sacensībās jau gūti. Piemēram, Eiropas kausa
posmos gūtas gan uzvaras, gan vienkārši
parādīts labs sniegums, arī Austrumeiropas kausā «Evo Cup» izcīnītas septiņas
medaļas un uzstādīti personiskie rekordi.
«Ledus skolas audzēkņi labi sevi parādījuši
Eiropas kausa posmos. Nilam Dobrājam
«Evo Cup» sudrabs, Reinis Bērziņš uzvarēja
Bulgārijas posmā, savukārt Endijs Vīgants
un Tomass Bakēvics Polijā kopvērtējumā
ieņēma attiecīgi sesto un septīto vietu,
savukārt Austrumeiropas kausā šie abi
puiši uzstādīja jaunus personīgos rekordus
500 metros – attiecīgi 0:51,85 un 0:51,884
sekundes,» stāsta A.Lukss.
Šorttreka nodaļu vada Latvijas izlases
(no 2001. gada) un Turīnas Olimpisko spēļu
dalībniece Evita Krievāne, kura māca arī
slidotprasmi bērniem no četru gadu vecuma.
Viņa ir ne tikai trenere, bet arī pati joprojām
startē sacensībās – Austrumeiropas kausā
viņa izcīnīja trīs bronzas medaļas un uzrādīja sacensību ātrāko laiku 500 metru distancē
– 0:48,054 sekundes. «Domāju, tas ir ļoti pozitīvi, ka mani audzēkņi redz, kā es startēju
– viņi var pārliecināties, ka es pati daru to,
ko viņiem stāstu, mācu, ka tas darbojas un
ļauj izcīnīt arī medaļas,» tā trenere.
Interesanti, ka vasarā šorttrekisti
slidotprasmes nostiprina skrituļojot – šovasar 11 Evitas audzēkņi piedalījās 10
kilometru skrituļošanas maratonā «Nike
Riga Run Team» sastāvā. «Šie sporta veidi
iet roku rokā, īpaši, ja vasaras periodā nav
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Sporta pasākumi
 2. decembrī pulksten 19 – LBL spēle:
BK «Jelgava» – BK «Valmiera» (ZOC).
 3. decembrī pulksten 15 – Sporta
servisa kausa izcīņa basketbolā: fināls
(Sporta hallē).
 3. decembrī pulksten 15 – Latvijas
čempionāts basketbolā veterāniem 40+
(Sporta hallē).
 3. decembrī pulksten 17.30 – virslīgas spēle hokejā: HK «Zemgale» – «Energia/Orakulas» (ledus hallē).
 4. decembrī pulksten 10 – galda
teniss «Veselības dienas 2011» (Sporta
hallē).
 4. decembrī pulksten 14 – «Schenker» volejbola līgas spēle: VK «Biolars»
– «Poliurs/Ozolnieki» (ZOC).
 5. decembrī pulksten 19.30 – Studentu basketbola līgas spēle (Sporta
hallē).
 6. decembrī pulksten 16.45 – LBL2.
divīzijas spēle: BK «Jelgava/LLU» – «Barons» (ZOC).
 6. decembrī pulksten 19 – BBL spēle: BK «Jelgava» – Kazahstānas «Barsy»
(ZOC).
 7. decembrī pulksten 18.30 – sieviešu basketbola spēle: BK «Jelgava/BJSS»
– «Ogre» (ZOC).
 7. decembrī pulksten 18.30 – virslīgas spēle hokejā: HK «Zemgale» – HS
«Rīga/Prizma» (ledus hallē).
 10. decembrī pulksten 10 – Jelgavas
pilsētas čempionāts biljardā, 12. kārta
– fināls (6. vidusskolā).

Meklē darbu
Mēbeļu restaurators – atjaunoju antīkas
un mūsdienu mēbeles. Tālrunis 63027358,
29659962.
Vidusskolniece. Var palīdzēt mācībās
pamatskolas skolēniem matemātikā, latviešu valodā, krievu valodā, angļu valodā.
Tālrunis 28738453.
Masieris meklē darbu. Tālrunis 29649375.
Elektromontieris. Tālrunis 26077810.

Jelgavas Ledus sporta skolas šorttrekisti Austrumeiropas kausā izcīnīja
septiņas medaļas: Nilam Dobrājam (no kreisās) – trīs sudraba godalgas, Divi jauni vīrieši meklē darbu. Izskatīs visus
trenerei Evitai Krievānei – trīs bronzas, Reinim Bērziņam – viena bronzas piedāvājumus. Tālrunis 28866836.
Foto: no JLSS arhīva Autovadītājs meklē darbu. Ir B, C, E katemedaļa.
pieejams ledus. Lai nezaudētu iemaņas,
vasarā slidas nomainām pret skrituļiem,»
piebilst E.Krievāne,
uzsverot, ka šovasar arī pie Jelgavas
ledus halles notiks
skrituļošanas nodarbības un maijā
tiks paziņots par
jaunu dalībnieku
uzņemšanu. Tāpat
nākamvasar līdzīgi
kā hokejā un daiļslidošanā tiek domāts par
starptautiskas treniņnometnes organizēšanu, lai nodrošinātu kvalitatīvu mācību
treniņdarbu un treneri apmainītos ar
labāko pieredzi metodikā.

Šorttreks ir sporta veids,
kurā sportisti sacenšas
ātrslidošanā pa apli
hokeja laukumā.

gorija, pieredze ar piekabēm un puspiekabēm. Tālrunis 26432020.

Šorttreka nodarbības JLSS
notiek sestdienās pulksten 10.15 un svētdienās
pulksten 8.30. Maksa par
nodarbībām – 20 lati mēnesī. Papildu informācija
pa tālruni 63007222 vai
20384690.

Piedāvā darbu
Auklītei 1,2 gadus vecam bērniņam.
Tālrunis 26314879.

Pērk
Pērk meža īpašumus ar zemi. T.26477135
Vecus šķūņus, rijas, klētis nojaukšanai,
guļbūves promvešanai. Cena – līdz Ls 2000
par objektu. T. 28717107
Nolietotu ledusskapi par Ls 5. Sadzīves
tehniku. T. 29784933.

Pārdod
Malku. Alksnis, osis, ozols. Cena – sākot
no 25 Ls/m³ vai 20 Ls/berkubs. Apkures
briketes – 115 Ls/tonna vai 1,25 Ls/iepak.
(10 kg). T. 25448677.

Dažādi
Ādas ārsta Dr.Paula Ozoliņa prakse dermatoloģijā «Stankus doktorātā». T. 63026604.
Skursteņslauķa pakalpojumi. Ceļ, mūrē,
tīra. T. 26788102.
Zīlniece piedāvā savus pakalpojumus.
T. 29833078.

Līdzjūtība
Lūgums atsaukties

Jelgavas pilsētas dome aicina Elzas Paulovičas (dzimusi 1937. gada 22. jūlijā, mirusi
2011. gada 30. septembrī) piederīgos
pieteikties Jelgavas pilsētas domē, Lielajā
ielā 11, 110. kabinetā (kontakttālrunis
63005523), divu nedēļu laikā no aicinājuma
publikācijas dienas, lai vienotos par rīcību ar
Elzas Paulovičas īrētajā dzīvoklī atstātajiem
sadzīves priekšmetiem un mantām. Ja minētajā termiņā Elzas Paulovičas piederīgie
nepieteiksies, mantas tiks iznīcinātas.

Ir nolūzis dzīvības koks.
Par velti liktenim taujāt,
Ir jādedz cerību svece
Un jālūdz, lai atkal jums saujā
Dievs ieliktu spēku dzīvei
Par sāpēm, kas pacelties liek.
Sāp, šoreiz ļoti sāp, bet nav mūsu spēkos
to mainīt. Atvadu brīdī esam līdzās un
izsakām visdziļāko līdzjūtību Ieviņai
Gaiziņai ar ģimeni, no meitas atvadoties.
Visas bijušās kolēģes Jaungulbenes PII
«Pienenīte»

Atjaunoju čuguna vannas. T. 26261922
Ātri, lēti un kvalitatīvi grāmatvedības pakalpojumi. Vedīsim grāmatvedību jūsu uzņēmumam, mikrouzņēmumam. Iesniegsim atskaites
un pārstāvēsim jūsu uzņēmumu VID. Tel.
26887277. Epasts: icco.birojs@gmail.com

Aizsaulē aizgājuši
KAZIMIRS VASARIŅŠ (dz. 1918. g.)
NIKOLAJS BOŽKO (dz. 1939. g.)
NADEŽDA MĀSKE (dz. 1916. g.).
Izvadīšana 01.12. plkst.12 Baložu kapsētā.
ALBINA MACKEVIČA (dz. 1916. g.).
Izvadīšana 01.12. plkst.14 Bērzu kapsētā.
MEČESLAVS MIGLĀNS (1927. g.).
Izvadīšana 02.12. plkst.12 Bērzu kapsētā.
ĒVALDS LOGINS (1946. g.).
Izvadīšana 02.12. plkst.14 Bērzu kapsētā.
JĀNIS TRUMPĪTIS (1960. g.).
Izvadīšana 03.12. plkst.13 Baložu kapsētā.
ĒVALDS INDĀNS (1933. g.).
Izvadīšana 03.12. plkst.14 no Zanderu
kapsētas sēru nama uz Bērzu kapsētu.
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5. decembris, pirmdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1318.sērija.
9.25 «Kas var būt labāks par šo?»*
9.55 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
10.35 «Laime brazīliešu gaumē». Komēdija. 2011.g.
12.15 «Zuši». Dokumentāla filma.
12.30 «Teritorija 20+».*
13.00 «Eirobusiņš».*
13.30 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.50 «Veiksmes ceļinieki. Nogalināt vai mirt». Dok. f.
14.55 «Šeit un tagad».*
15.35 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.50 «Pienene». Raidījums bērniem. 1.sērija.
16.20 «Nūnborijs un varenais septītnieks». Anim. f. ser. 2.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1318.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Neprāta cena». LTV seriāls. 9.sērija.
19.00 «Vakara intervija». Džemma Skulme. 2005.g.
19.30 «Auniņa Timija laiks». Animācijas filmu seriāls. 29.sērija.
19.45 Ziņas.
20.00 «100.pants».
20.30 «Panorāma».
21.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle.
22.00 «Viss notiek».
22.30 «Latvija var!»
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Garīgā dimensija».
23.45 «De facto».*

LTV7
7.35 «Rīta intervija». «Televeikala skatlogs».*
7.55 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs» (ar subt.).
8.55 «Rīta karuselis». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «SeMS».*
9.55 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 462.sērija.
10.50 «Pokers ar pīķa dāmu». Seriāls. 9.sērija.
11.40 «Trakais slēptās kameras šovs».
12.30 «Latvijas stāsti». «Jūrmalnieks – tas skan lepni»*
13.15 «Red Bull X-fighters». Pārraide no Varšavas.*
15.00 Jaunatnes hokeja līgas spēle. HK Rīga – Tjumeņas
Gazovik. Tiešraide.
17.25 «SeMS».
18.05 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 462.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.15 KHL spēle. Rīgas Dinamo – Ufas Salavat Julajev. Tiešraide.
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā Latgales reģionālā televīzija.
23.00 «1000 jūdzes Albānijā». 7.sērija.*
23.30 «No 57.paralēles».
24.00 «Ziemeļu puse».
0.30 Jaunatnes hokeja līgas spēle. HK Rīga – Tjumeņas Gazovik.*

LNT
6.00 «Ticīgo uzvaras balss».
6.30 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».*
6.55 «Eiropa novados, novadi Eiropā».
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
8.40 «Basketbols TV».*
8.50 «Degpunktā».*
9.10 «Tu būsi mana». Seriāls. 84.sērija.
10.05 «Rasmuss un Johanna». Melodrāma. 2008.g.
12.00 «Mājokļa jautājums 5».*
13.00 «Lapsa virtuvē». Receptes dzīves baudīšanai.*
13.30 «Mans mīļais draugs». Raidījums par dzīvniekiem.*
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».*
14.45 «Detektīvmeitenes». Animācijas filma.
15.00 «Mūka Omi noslēpums 3». Animācijas seriāls. 8.sērija.
15.25 «Kokosriekstu Freda Augļu sala». Anim. ser. 8.sērija.
15.45 «Tu būsi mana». Meksikas seriāls. 85.sērija.
16.45 «Viss notiek uz labu» (ar subt.). Seriāls. 88.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Viss notiek uz labu» (ar subt.). Seriāls. 89.sērija.
18.55 «Tautas balss».
19.30 «Degpunktā».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «O!Kartes skatuve. Dzimuši mūzikai».
21.00 «Ekstrasensi kā detektīvi». Realitātes šovs. 14.sērija.
22.05 «Dzīvais mērķis». ASV seriāls. 7.sērija.
23.00 «Losandželosas policisti». ASV seriāls. 7.sērija.
24.00 LNT ziņu Top 10.*
0.55 «Mākslīgais skaistums». ASV seriāls. 22.sērija.
1.50 «Misters Labais». Piedzīvojumu komēdija. 1997.g.
3.15 «Ekstrēms tuvplānā». Dokumentāls raidījums.
4.10 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
4.35 «Viss notiek uz labu» (ar subt.). Seriāls. 88. un 89.sērija.

TV3
5.00 «Likums un kārtība 3» (ar subt.). 7.sērija.
5.50 «Glābiet Greisu! 2». 2.sērija.
6.40 «Sliņķu miests». Anim. ser. 39.sērija.
7.10 «Pērtiķu karalis». Anim. ser. 20.sērija.
7.40 «Madagaskaras pingvīni 2». Anim. ser. 8.sērija.
8.00 «Radu būšana 2» (ar subt.). 4.sērija.
9.10 «Smieklīgākie videokuriozi 18».
9.30 «Uzmanību! Virtuvē bērni».*
10.00 «Divi cepas».*
10.35 «Māmiņu klubs».*
11.10 «10 gadu jaunāka». 4. un 5.sērija.
12.10 «Televeikala skatlogs».
12.25 «Jā, dārgā! 4». Seriāls. 96.sērija.
13.00 «Ašais Frenkijs». Animācijas seriāls. 3.sērija.
13.20 «Madagaskaras pingvīni 2». Anim. ser. 9.sērija.
13.50 «Bakugani 4». Animācijas seriāls. 16.sērija.
14.15 «UgunsGrēks 6». Latvijas seriāls. 444.sērija.
14.50 «Alises sirdsbalss». Vācijas seriāls. 225.sērija.
15.50 «Mans otrais Es» (ar subt.). Seriāls. 45.sērija.
17.00 «Mantojuma lāsts». Seriāls. 78.sērija.
18.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 2». 32.sērija.
19.00 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks 6». Latvijas seriāls. 444.sērija.
21.00 «Īpašo uzdevumu vienība Hawaii 5-0». Seriāls. 7.sērija.

22.00 «C.S.I. Ņujorka 7». Seriāls. 145.sērija.
23.00 «Radīti skatuvei 2». Seriāls. 10.sērija.
24.00 «Nekā personīga».
1.05 «C.S.I. Maiami 7». Seriāls. 18.sērija.
2.00 «Ekstrasensu cīņas 8» (ar subt.). 13.sērija.
2.25 «Glābiet Greisu! 2». Seriāls. 2.sērija.
3.40 «Alises sirdsbalss». Seriāls. 225.sērija.
4.30 «Jā, dārgā! 4». Seriāls. 96.sērija.
4.50 «Nakts joki».

6. decembris, otrdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1319.sērija.
9.25 «Tas notika Rīgā». Latvijas TV seriāls. 5.sērija.
9.55 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
10.35 «Piecas māsas». Seriāls. 9.sērija.
11.05 «Dzīve ir skaista». Itālijas komiska drāma. 2005.g.
13.00 «Sapnis par Ziemeļpolu». Dokumentāla filma.
13.35 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.50 «Viss notiek».*
14.20 «Latvija var!»*
14.50 «Šeit un tagad».*
15.35 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.50 «Pienene». Raidījums bērniem. 2.sērija.
16.15 «Vipo piedzīvojumi Laika salā». Anim. f. seriāls. 15.sērija.
16.30 «Pasmaidi, draugs!» Animācijas filma.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1319.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Neprāta cena». Latvijas TV seriāls. 10.sērija.
19.00 «100 g kultūras».
19.30 «Auniņa Timija laiks». Animācijas filmu seriāls. 30.sērija.
19.45 Ziņas.
20.00 «100.pants».
20.30 «Panorāma».
21.15 «Jauna nedēļa».
22.05 «Džosera piramīdas noslēpumi». Latvijas dokumentāla filma. 2010.g. Režisors R.Pipars. 1.sērija.
23.05 «Nakts ziņas».
23.20 «Naudas zīmes».
23.35 «Šeit un tagad». Tiešraide.
0.15 «100 g kultūras».*

LTV7
7.35 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs» (ar subt.).*
8.35 «Vide, veselība un mēs». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Nedēļas apskats». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «SeMS».*
9.55 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). 463.sērija.
10.50 «Pokers ar pīķa dāmu». Seriāls. 10.sērija.
11.40 «Trakais slēptās kameras šovs».
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Latgales reģionālā televīzija*.
13.15 «Projekts Zeme». Dokumentāla filma. 12.sērija.
13.50 KHL spēle. Rīgas Dinamo – Ufas Salavat Julajev.*
15.45 «Pokers ar pīķa dāmu». Seriāls. 10.sērija.
16.35 «Trakais slēptās kameras šovs».
17.25 «SeMS».
18.05 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 463.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Projekts Zeme». Dokumentāla filma. 12.sērija.
20.00 «Tavs auto».
20.30 «Autosporta programma nr.1».
21.00 «Krievijas neskartā daba». Dokumentāla filma. 4.sērija.
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Latvijas stāsti». «Sveicināti Viduskurzemē!»
23.00 «SeMS».*
23.40 «Pārcilvēki. Spēkavīri Taizemē». Dokumentāla filma.

LNT
6.00 «Ticīgo uzvaras balss».
6.30 «Toms un Džerijs 2». Animācijas filma.
6.40 «Šodien novados».
6.55 «Eiropa novados, novadi Eiropā».
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Tu būsi mana». Meksikas seriāls. 85.sērija.
10.05 «Grānlundes mantinieks». Melodrāma. 2009.g.
12.00 «Mājokļa jautājums 5».*
13.00 «Dzīvs pēc pieprasījuma». ASV seriāls. 7.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Šodien novados».*
14.30 «Draugi 10». ASV komēdijseriāls. 3.sērija.
15.00 «Mūka Omi noslēpums 3». Animācijas seriāls. 9.sērija.
15.25 «Kokosriekstu Freda Augļu sala». Anim. ser. 9.sērija.
15.45 «Tu būsi mana». Meksikas seriāls. 86.sērija.
16.45 «Viss notiek uz labu» (ar subt.). Seriāls. 90.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Viss notiek uz labu» (ar subt.). Seriāls. 91.sērija.
18.55 «Tautas balss».
19.30 «Degpunktā».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «O!Kartes skatuve. Dzimuši mūzikai».
21.00 «Brauciens pretī laimei. Bermudas». Melodrāma. 2010.g.
23.00 «Intrigante 3». ASV seriāls. 14.sērija.
23.55 «Konstantīns». Mistikas trilleris. 2005.g.
2.05 «Dzīvais mērķis». ASV seriāls. 7.sērija.
2.50 «Pazudis un atrasts». ASV komēdija. 1999.g.
4.35 «Viss notiek uz labu» (ar subt.). Seriāls. 90. un 91.sērija.

TV3
5.00 «Likums un kārtība 3» (ar subt.). 8.sērija.
5.50 «Glābiet Greisu! 2». 3.sērija.
6.40 «Sliņķu miests». Anim. ser. 40.sērija.
7.10 «Bakugani 4». Anim. ser. 16.sērija.
7.40 «Madagaskaras pingvīni 2». Anim. ser. 9.sērija.
8.00 «Radu būšana 3» (ar subt.). 1.sērija.
9.00 «Dullās sacensības Neiespējamā misija».
10.00 «Īpašo uzdevumu vienība Hawaii 5-0». 7.sērija.
11.00 «10 gadu jaunāka». 6. un 7.sērija.
12.05 «Televeikala skatlogs».
12.20 «Visi mīl Reimondu». Seriāls. 1.sērija.
13.00 «Ašais Frenkijs». Animācijas seriāls. 4.sērija.
13.20 «Madagaskaras pingvīni 2». Animācijas seriāls. 10.sērija.
13.50 «Bakugani 4». Animācijas seriāls. 17.sērija.
14.15 «UgunsGrēks 6». Latvijas seriāls. 445.sērija.
14.50 «Alises sirdsbalss». Vācijas seriāls. 226.sērija.

tv programma
15.50 «Mans otrais Es» (ar subt.). Seriāls. 46.sērija.
17.00 «Mantojuma lāsts». Seriāls. 79.sērija.
18.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 2». 33.sērija.
19.00 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks 6». Latvijas seriāls. 445.sērija.
21.00 «Doktors Hauss 7». ASV seriāls. 12.sērija.
22.00 «C.S.I. Maiami 9». Seriāls. 210.sērija.
23.00 «Tuksneša vidū». ASV trilleris. 1997.g.
1.00 «C.S.I. Maiami 7». Seriāls. 19. un 20.sērija.
2.45 «Ekstrasensu cīņas 8» (ar subt.). 14.sērija.
3.35 «Glābiet Greisu! 2». Seriāls. 3.sērija.
4.20 «Visi mīl Reimondu». Seriāls. 1.sērija.
4.45 «Nakts joki».

7. decembris, trešdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1320.sērija.
9.25 «Tas notika Rīgā». Latvijas TV seriāls. 6.sērija.
9.55 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
10.35 «Piecas māsas». Seriāls. 10.sērija.
11.05 «Jauna nedēļa».*
11.55 «Latvji, brauciet jūriņā!»*
12.25 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle.*
13.10 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.30 «100.panta preses klubs».*
14.30 «Kosmiskā blusa». Dokumentāla filma.
14.55 «Naudas zīmes».*
15.10 «Kopā» (ar subt.).*
15.25 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.45 «Kas te? Es te!»*
16.15 «Suņu zvaigzne 2». Animācijas filmu seriāls. 25.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1320.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Neprāta cena». LTV seriāls. 11.sērija.
19.00 «100 g kultūras».
19.30 «Auniņa Timija laiks». Animācijas filmu seriāls. 31.sērija.
19.45 Ziņas.
20.00 «100.pants».
20.30 «Panorāma».
21.12 «Latloto. Viking Lotto».
21.18 «ES Latvijas reģionos».
21.20 «Sastrēgumstunda». Diskusiju tiešraidē vada G.Rēders.
22.30 «Zini. Vari. Dari».
22.45 «Zebra».
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Vides fakti».*
23.45 «Izvēlies zaļi!»*
0.15 «100 g kultūras».*

LTV7
7.35 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs».
7.55 «Iespējas un risinājumi». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «Veiksmīgas idejas». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Pie rīta kafijas». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Brīvdienu ceļvedis». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «SeMS».*
9.55 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 464.sērija.
10.50 «Pokers ar Pīķa dāmu». Seriāls. 11.sērija.
11.40 «Trakais slēptās kameras šovs».
12.30 «Latvijas stāsti». «Sveicināti Viduskurzemē!»*
13.15 «Red Bull X-fighters». Pārraide no Sidnejas.*
15.00 Jaunatnes hokeja līgas spēle.
HK Rīga – Čerepovecas Almaz. Tiešraide.
17.25 «SeMS».
18.05 «Muhtars atgriežas 2». Krievijas seriāls. 464.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.15 KHL spēle. Rīgas Dinamo – Kazaņas AK Bars. Tiešraide.
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Latvijas stāsti». «Laikmeti, personības, notikumi».
23.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».
23.30 «Ātruma cilts».
24.00 «Krievijas neskartā daba». Dokumentāla filma. 4.sērija.
0.55 «Trakais slēptās kameras šovs».

LNT
6.00 «Ticīgo uzvaras balss».
6.30 «Toms un Džerijs 2». Animācijas filma.
6.40 «Šodien novados».
6.55 «Eiropa novados, novadi Eiropā».
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Tu būsi mana». Meksikas seriāls. 86.sērija.
10.05 «Vasara Norsundā». Vācijas melodrāma. 2008.g.
12.00 «Mājokļa jautājums 5».*
13.00 «Dzīvs pēc pieprasījuma». ASV seriāls. 8.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Šodien novados».*
14.30 «Draugi 10». ASV komēdijseriāls. 4.sērija.
15.00 «Mūka Omi noslēpums 3». Animācijas seriāls. 10.sērija.
15.25 «Kokosriekstu Freda Augļu sala». Anim. ser. 10.sērija.
15.45 «Tu būsi mana». Meksikas seriāls. 87.sērija.
16.45 «Viss notiek uz labu» (ar subt.). Seriāls. 92.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Viss notiek uz labu» (ar subt.). Seriāls. 93.sērija.
18.55 «Tautas balss».
19.30 «Degpunktā».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «O!Kartes skatuve. Dzimuši mūzikai».
21.00 «Tikai nesaki man Bizu». Latvijas seriāls. 15.sērija.
21.55 «Henrija kriminālais gājiens». Kriminālkomēdija. 2010.g.
24.00 «Galīgā diagnoze». ASV trilleris. 1992.g.
2.15 «Stulbs un vēl stulbāks». Piedzīvojumu komēdija. 1994.g.
4.00 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
4.35 «Viss notiek uz labu» (ar subt.). Seriāls. 92. un 93.sērija.

TV3
5.00 «Likums un kārtība 3» (ar subt.). 9.sērija.
5.50 «Glābiet Greisu! 2». 4.sērija.
6.40 «Sliņķu miests». Anim. ser. 41.sērija.
7.10 «Bakugani 4». Anim. ser. 17.sērija.
7.40 «Madagaskaras pingvīni 2». Anim. ser. 10.sērija.
8.00 «Radu būšana 3» (ar subt.). 2.sērija.
9.00 «Dullās sacensības Neiespējamā misija».
10.00 «Doktors Hauss 7». 12.sērija.

Ceturtdiena, 2011. gada 1. decembris
11.00 «10 gadu jaunāka». 8. un 9.sērija.
12.05 «Televeikala skatlogs».
12.20 «Visi mīl Reimondu». Seriāls. 2.sērija.
13.00 «Ašais Frenkijs». Animācijas seriāls. 5.sērija.
13.20 «Madagaskaras pingvīni 2». Animācijas seriāls. 11.sērija.
13.50 «Bakugani 4». Animācijas seriāls. 18.sērija.
14.15 «UgunsGrēks 6». Latvijas seriāls. 446.sērija.
14.50 «Alises sirdsbalss». Vācijas seriāls. 227.sērija.
15.50 «Mans otrais Es» (ar subt.). Seriāls. 47.sērija.
17.00 «Mantojuma lāsts». Seriāls. 80.sērija.
18.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 2». 34.sērija.
19.00 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks 6». Latvijas seriāls. 446.sērija.
21.00 «Ekstrasensu cīņas 10». Realitātes šovs. 13.sērija.
22.10 «Ievas pārvērtības 2».
23.00 «Izmeklētāju superkomanda 2». Seriāls. 18. un 19.sērija.
1.00 «Operatīvā vienība» (ar subt.). Seriāls. 10.sērija.
1.55 «Nemelo man!» (ar subt.). Raidījums. 56. un 57.sērija.
3.45 «Ekstrasensu cīņas 8» (ar subt.). 15.sērija.
4.35 «Nakts joki».

8. decembris, ceturtdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1321.sērija.
9.25 «Tas notika Rīgā». Latvijas TV seriāls. 7.sērija.
9.55 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
10.33 «ES Latvijas reģionos».*
10.35 «Piecas māsas». Seriāls. 11.sērija.
11.05 «Province».*
11.35 «Teritorija 20+».*
12.05 «Zebra».*
12.20 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.35 «Nepieradinātā Eiropa». Dokumentāla filma. 2.sērija.
13.35 «Sastrēgumstunda». Diskusiju vada G.Rēders.*
14.40 «Zini. Vari. Dari».*
14.55 «Vertikāle».*
15.25 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.45 «Kas te? Es te!»*
16.15 «Suņu zvaigzne 2». Anim. f ser.. 26.(noslēguma) sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1321.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.28 «ES Latvijas reģionos».*
18.30 «Neprāta cena». LTV seriāls. 12.sērija.
19.00 «100 g kultūras».
19.30 «Auniņa Timija laiks». Animācijas filmu seriāls. 32.sērija.
19.45 Ziņas.
20.00 «100.pants».
20.30 «Panorāma».
21.13 «ES Latvijas reģionos».
21.15 «Firmas noslēpums».
22.00 «Grejas anatomija 6». ASV seriāls. 15.sērija.
22.45 «Kinotēka».
23.00 Nakts ziņas.
23.15 «Šeit un tagad». Tiešraide.
23.55 «100 g kultūras».*

LTV7
7.35 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs».*
7.55 «Automoto raidījums nr.2». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «TV mozaīka». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Darbs. Izglītība. Karjera». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Vārds uzņēmējiem». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). 465.sērija.
10.10 Jaunatnes hokeja līgas spēle.
HK Rīga – Čerepovecas Almaz.*
12.05 «Trakais slēptās kameras šovs».
12.30 «Latvijas stāsti». «Laikmeti, personības, notikumi»*
13.15 «Trakais slēptās kameras šovs».
13.50 KHL spēle. Rīgas Dinamo – Kazaņas AK Bars.*
15.45 «Pokers ar pīķa dāmu». Seriāls. 12.sērija.
16.35 «Trakais slēptās kameras šovs».
17.25 «SeMS».
18.05 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 465.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 Jaunatnes hokeja līgas spēle.
HK Rīga – Čerepovecas Almaz. Tiešraide.
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Latvijas stāsti». »Neparastā Vidzeme».
23.00 «Ar makšķeri».
23.30 «Zebra».*
23.45 «SeMS».*

LNT
6.00 «Ticīgo uzvaras balss».
6.30 «Toms un Džerijs 2». Animācijas filma.
6.40 «Šodien novados».
6.55 «Eiropa novados, novadi Eiropā».
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Tu būsi mana». Meksikas seriāls. 87.sērija.
10.05 «Hannas jubileja». Vācijas melodrāma. 2008.g.
12.00 «Mājokļa jautājums 5».*
13.00 «Dzīvs pēc pieprasījuma». ASV seriāls. 9.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Šodien novados».*
14.30 «Draugi 10». ASV komēdijseriāls. 5.sērija.
15.00 «Mūka Omi noslēpums 3». Anim. seriāls. 11.sērija.
15.25 «Kokosriekstu Freda Augļu sala». Anim. ser. 11.sērija.
15.45 «Tu būsi mana». Meksikas seriāls. 88.sērija.
16.45 «Viss notiek uz labu» (ar subt.). Seriāls. 94.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Viss notiek uz labu» (ar subt.). Seriāls. 95.sērija.
18.55 «Tautas balss».
19.30 «Degpunktā».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «O!Kartes skatuve. Dzimuši mūzikai».
21.00 «Kamenska 6» (ar subt.). Seriāls. 11.sērija.
22.00 «Mentālists 2». ASV seriāls. 11.sērija.
23.00 «Supernatural 3». ASV seriāls. 12.sērija.
23.55 «Mākslīgais skaistums». ASV seriāls. 23.sērija.
0.55 «Henrija kriminālais gājiens». Kriminālkomēdija. 2010.g.
2.40 «Losandželosas policisti». ASV seriāls. 7.sērija.
3.30 «Ekstrēms tuvplānā».
4.20 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».

4.35 «Viss notiek uz labu» (ar subt.). Seriāls. 94. un 95.sērija.

TV3
5.00 «Likums un kārtība 3» (ar subt.). 10.sērija.
5.50 «Glābiet Greisu! 2». 5.sērija.
6.40 «Sliņķu miests». Anim. ser. 42.sērija.
7.10 «Bakugani 4». Anim. ser. 18.sērija.
7.40 «Madagaskaras pingvīni 2». Anim. ser. 11.sērija.
8.00 «Radu būšana 3» (ar subt.). 3.sērija.
9.00 «Dullās sacensības Neiespējamā misija».
10.00 «Ekstrasensu cīņas 10» (ar subt.).*
11.00 «10 gadu jaunāka». 10. un 11.sērija.
12.05 «Televeikala skatlogs».
12.20 «Visi mīl Reimondu». Seriāls. 3.sērija.
13.00 «Ašais Frenkijs». Animācijas seriāls. 6.sērija.
13.20 «Madagaskaras pingvīni 2». Animācijas seriāls. 12.sērija.
13.50 «Bakugani 4». Animācijas seriāls. 19.sērija.
14.15 «UgunsGrēks 6». Latvijas seriāls. 447.sērija.
14.50 «Alises sirdsbalss». Vācijas seriāls. 228.sērija.
15.50 «Mans otrais Es» (ar subt.). Seriāls. 48.sērija.
17.00 «Mantojuma lāsts». Seriāls. 81.sērija.
18.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 2». 35.sērija.
19.00 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks 6». Latvijas seriāls. 447.sērija.
21.00 «Nozieguma skelets 6». ASV seriāls. 3.sērija.
22.00 «Tulks». Krimināldrāma. 2005.g.
0.50 «Kinomānija».
1.20 «C.S.I. Ņujorka 6». Seriāls. 18. un 19.sērija.
3.00 «Specvienība 4». Seriāls. 17.sērija.
3.45 «Ekstrasensu cīņas 9» (ar subt.). 18.sērija.
4.40 «Nakts joki».

9. decembris, piektdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Rožu dārzs». Seriāls. 9.sērija.
9.30 «Tas notika Rīgā». Latvijas TV seriāls. 8.sērija.
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
10.38 «ES Latvijas reģionos».*
10.40 «Piecas māsas». Seriāls. 12.sērija.
11.10 «Odrijas Hepbernas dzīvesstāsts».
ASV biogrāfiska filma. 2000.g. 2.sērija.
12.40 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.00 «Izvēlies zaļi!»*
13.30 «Amazones neskartā daba». Dokumentāla filma. 1.sērija.
14.30 «Firmas noslēpums».*
15.20 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.40 «Dabas grāmata».*
16.10 «Džeronīmo Stiltons». Animācijas filmu seriāls. 1.sērija.
16.40 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.00 «Rožu dārzs». Seriāls. 9.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.28 «ES Latvijas reģionos».*
18.30 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».
19.30 «Lauku sēta».
20.30 «Panorāma».
21.15 «100.panta preses klubs».
22.10 «Erkils Puaro». Detektīvseriāls. Sērija Pulksteņi.
23.50 «Nakts ziņas».
0.05 «Grejas anatomija 6». ASV seriāls. 15.sērija.

LTV7
7.35 «Skatpunkti». «Televeikala skatlogs».*
7.55 «Aktualitātes». «Televeikala skatlogs».
8.15 «Tādas lietas». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Dzīvei pa vidu». «Televeikala skatlogs».
9.05 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). 466.sērija.
10.00 Pasaules kausa izcīņa skeletonā. 1.brauciens
vīriešiem. Pārraide no Laplaņas Francijā.
11.00 «Trakais slēptās kameras šovs».
11.30 Pasaules kausa izcīņa skeletonā. 2.brauciens
vīriešiem. Pārraide no Francijas.
12.30 «Latvijas stāsti». «Neparastā Vidzeme»*
13.20 «Trakais slēptās kameras šovs».
13.50 Jaunatnes hokeja līgas spēle.
HK Rīga – Čerepovecas Almaz.*
15.45 «Pokers ar pīķa dāmu». Seriāls. 13.sērija.
16.35 «Trakais slēptās kameras šovs».
17.30 «Tavs auto».*
18.05 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 466.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.15 KHL spēle. Rīgas Dinamo –
Ņižņekamskas Ņeftehimik. Tiešraide.
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Latvijas stāsti». «Ventspils osta: laiki, cilvēki, idejas».
23.00 «Zveja» (ar subt.).
23.32 «Spiegu spēles» (ar subt.). Seriāls. 17. un 18.sērija.

LNT
6.00 «Ticīgo uzvaras balss».
6.30 «Toms un Džerijs 2». Animācijas filma.
6.40 «Šodien novados».
6.55 «Eiropa novados, novadi Eiropā».
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Tu būsi mana». Meksikas seriāls. 88.sērija.
10.05 «Pazudušā dēla pārnākšana». Melodrāma. 2006.g.
12.00 «Mājokļa jautājums 5». Pārvērtību šovs.*
13.00 «Policijas akadēmija». ASV seriāls. 1.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Šodien novados».*
14.30 «Draugi 10». ASV komēdijseriāls. 6.sērija.
15.00 «Mūka Omi noslēpums 3». Animācijas seriāls. 12.sērija.
15.25 «Kokosriekstu Freda Augļu sala». Anim. ser. 12.sērija.
15.45 «Tu būsi mana». Meksikas seriāls. 89.sērija.
16.45 «Viss notiek uz labu» (ar subt.). Seriāls. 96.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Viss notiek uz labu» (ar subt.). Seriāls. 97.sērija.
18.55 «Tautas balss».
19.30 «Degpunktā».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «O!Kartes skatuve. Dzimuši mūzikai».
0.05 «Aplaupīt zagli». ASV komisks trilleris. 2007.g.
1.50 «Galīgā diagnoze». ASV trilleris. 1992.g.
3.55 «Ekstrēms tuvplānā».
4.35 «Viss notiek uz labu» (ar subt.). Seriāls. 96. un 97.sērija.

Ceturtdiena, 2011. gada 1. decembris

TV3
5.00 «Likums un kārtība 3» (ar subt.). 11.sērija.
5.50 «Glābiet Greisu! 2». 6.sērija.
6.40 «Sliņķu miests». Anim. ser. 43.sērija.
7.10 «Bakugani 4». Anim. ser. 19.sērija.
7.40 «Madagaskaras pingvīni 2». Anim. ser. 12.sērija.
8.00 «Radu būšana 3» (ar subt.). 4.sērija.
9.00 «Dullās sacensības Neiespējamā misija».
10.00 «Nozieguma skelets». 3.sērija.
11.00 «10 gadu jaunāka». 12. un 13.sērija.
12.05 «Televeikala skatlogs».
12.20 «Visi mīl Reimondu». Seriāls. 4.sērija.
13.00 «Ašais Frenkijs». Animācijas seriāls. 7.sērija.
13.20 «Madagaskaras pingvīni 2». Animācijas seriāls. 13.sērija.
13.50 «Pērtiķu karalis». Animācijas seriāls. 21.sērija.
14.15 «UgunsGrēks 6». Latvijas seriāls. 448.sērija.
14.50 «Alises sirdsbalss». Vācijas seriāls. 229.sērija.
15.50 «Mans otrais Es» (ar subt.). Krievijas seriāls. 49.sērija.
17.00 «Mantojuma lāsts». Seriāls. 82. un 83.sērija.
19.00 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks 6». Latvijas seriāls. 448.sērija.
21.00 «Viens pats mājās 2». Ģimenes komēdija. 1992.g.
23.30 «Greizais spogulis» (ar subt.).
1.30 «Krusttēvs 2». ASV krimināldrāma. 1974.g.

10.decembris, sestdiena
LTV1
8.00 «Latvji, brauciet jūriņā!»
8.30 «Nūnborijs un varenais septītnieks». Anim. ser. 3.sērija.
8.54 «Vollesa un Gromita ačgārnie izgudrojumi». Anim. ser.
9.00 «Kas te? Es te!»*
9.30 «Dabas grāmata».
10.00 «Ķepa uz sirds».
10.30 «Kas var būt labāks par šo?»
11.00 «Kinotēka».*
11.15 «Lauku sēta».*
12.15 «Erkils Puaro». Detektīvseriāls. Sērija Pulksteņi.
13.55 «Laipni lūgti cietumā!» Karosta.
14.05 «Ideju kauss 2011».
15.05 «Trīs Zemgale rozes». Bauska, Rundāle, Mežotne.
15.15 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».*
16.15 «Laiks vīriem?»
16.45 «Nepieradinātā Eiropa». Dokumentāla filma. 2.sērija.
17.45 «Kopā» (ar subt.).
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.30 «Ielas garumā». Elizabetes iela. 3.daļa.
19.00 «Vides fakti».
19.30 «Latvijas šlāgeraptauja 2011».
20.30 «Panorāma».
21.12 «Latloto izloze».
21.20 Grupas «Iļģi» 30 gadu jubilejas koncerts.
23.35 «Nakts ziņas».
23.45 Eiropas kinobalvas pasniegšanas ceremonija, 2011.g.

LTV7
7.50 «Praktiski padomi». «Televeikala skatlogs».
8.10 «Rīta karuselis». «Televeikala skatlogs».
8.30 «Skatpunkti». «Televeikala skatlogs».
8.50 «Automoto raidījums nr.2». «Televeikala skatlogs».
9.10 «TV mozaīka». «Televeikala skatlogs».
9.30 «Brīvdienu ceļvedis». «Televeikala skatlogs».
9.50 «Tādas lietas». «Televeikala skatlogs».
10.10 «Dzīvei pa vidu». «Televeikala skatlogs».
10.30 «Ātruma cilts».*
11.00 «Zveja» (ar subt.).*
11.30 «Krējums... saldais».*
12.00 KHL spēle. Rīgas Dinamo – Ņižņekamskas Ņeftehimik.*
13.55 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
14.25 «Noziegumu sezona». Daudzsēriju mākslas filma. 5.sērija.
16.15 Pasaules kausa izcīņa bobslejā. 1.brauciens divniekiem. Pārraide no Francijas. Startēs divnieku
ekipāžas, kopskaitā noteikti būs ap 30 komandu,
tostarp arī trīs Latvijas pilotu ekipāžas.
17.15 «Eirotaksometrs. Nobela prēmijas laureātes Ritas
Levi Motaltīni portretējums».
17.45 Pasaules kausa izcīņa bobslejā. 2.brauciens
divniekiem. Pārraide no Francijas.
19.00 «No 57.paralēles».*
19.30 «Saules garša». Dokumentāla filma.
20.00 34.starptautiskais Montekarlo cirka festivāls. 1.daļa.*
21.00 «1000 jūdzes Albānijā». 8.sērija.
21.30 3. «Šķīstība». ASV trilleris. 2011.g.
23.10 Rīgas Dinamo labākās spēles. Kontinentālā hokeja līga.
Rīgas Dinamo – Maskavas Spartak. 2011.g. 12.janv.*

LNT
6.05 «Aiz riska robežas».
6.30 «Mīlestības vārdā». Seriāls. 127.sērija.
7.30 «Pankūciņa lieliskie negadījumi». Anim. ser. 15.sērija.
7.50 «Supersuns Kripto 2». ASV anim. ser. 11.sērija.
8.10 «Toma un Džerija piedzīvojumi». Anim. f.
8.30 «Vecās Kristīnes jaunie piedzīvojumi». 24.sērija.
9.00 «Brokastis Briselē».
9.25 «Rīta mikslis».
10.00 «Mans mīļais draugs».
10.30 «Spiegu bērni 2». Piedzīv. komēdija.
12.35 «Latvijas ģimeņu dziedāšanas svētki 3».*
16.05 «Labā sieviete». melodrāma. 2004. g.
18.00 «Kamenska 6» (ar subt.). Krievijas seriāls. 9.sērija.
19.00 «Ekstrasensi kā detektīvi». Realitātes šovs. 9.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Svaigi cepts». ASV kriminālkomēdija. 2006.g.
22.15 FINĀLS! «Karaliskais anekdošu turnīrs».
23.15 «Ar izcilību». ASV komēdija. 1994.g.
1.15 «Atmaksa». ASV trilleris. 1999.g.
2.55 «Aplaupīt zagli». ASV komisks trilleris. 2007.g.
4.30 «Ekstrēms tuvplānā». Dokumentāls raidījums.

TV3
5.00 «Likums un kārtība 3» (ar subt.). 12.sērija.
5.50 «Glābiet Greisu! 2». 7.sērija.
6.40 «Mūžam kopā 4». 3.sērija.
7.05 «Kaila kods 3». 20.sērija.
8.00 «Bernards». Anim. f.
8.10 «Čagingtona: jautrie vilcieniņi». Anim. ser. 17. un 18.sērija.
8.30 «Simpsoni 11». Anim. ser. 9.sērija.

9.00 «Paņem 100 000… ja vari».*
10.00 «Uzmanību! Virtuvē bērni».
10.35 «Gandrīz ideālas vakariņas 2». 32. un 33.sērija.*
12.35 «Ievas pārvērtības 2».*
13.20 «Televeikala skatlogs».
13.35 «Kinomānija».
14.15 «Maskava asarām netic» (ar subt.). 1979.g. 1.sērija.
15.45 «Viens pats mājās 2». ASV ģimenes komēdija. 1992.g.
18.00 «Ledus laikmets 2: atkusnis».
Animācijas filma. 2006.g.
19.50 TV3 ziņas.
20.20 «Paņem 100 000… ja vari». Latvijas TV spēle.
21.20 «Bruņinieka stāsts». Piedzīvojumu filma. 2001.g.
0.10 «Zirnekļa tīklos». Trilleris. 2001.g.
2.10 «Paisuma princis». ASV romantiska drāma. 1991.g.
4.35 «Nakts joki».

11. decembris, svētdiena
LTV1
8.05 «Garīgā dimensija».*
8.35 «Nūnborijs un varenais septītnieks». Anim. ser. 4.sērija.
9.01 «Vollesa un Gromita ačgārnie izgudrojumi». Anim. ser.
9.05 «Kas te? Es te!»
9.35 «Vipo piedzīvojumi Laika salā». Anim. ser. 16. un 17.sērija.
10.05 «Hārvijs Hemmers. Nacionālās ģeogrāfijas pasaule». Populārzinātnisks seriāls bērniem. 47.sērija.
10.30 «Surikātu raibā dzīve 4». Dok. seriāls. 47.sērija.
11.00 «Uz pasaules vulkāniem». Dok. daudzsēr. filma. 1.sērija.
12.00 Dievkalpojums.
13.00 «Vertikāle».
13.30 «Daudz laimes!»
14.25 «Latvijas šlāgeraptauja 2011».*
15.30 «Ķepa uz sirds».*
16.00 «Eirobusiņš».
16.30 «Amazones neskartā daba». Dokumentāla filma. 1.sērija.
17.30 «Izvēlies zaļi!»
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.20 «Province».
18.50 «Plūškoka smarža». Romantiska komēdija. 2011.g.
20.30 «Panorāma».
21.33 Laika ziņas.
21.40 «Būt Džūlijai». Kanādas komiska drāma. 2004.g.
23.30 «Nakts ziņas».
23.45 «Ziemeļu puse».
0.15 «Laiks vīriem?»*

LTV7
7.40 «Skats rītdienā». «Televeikala skatlogs».
8.00 «Pie rīta kafijas». «Televeikala skatlogs».
8.20 «Reģionālā attīstība Latvijā. Agro 2011».
«Televeikala skatlogs».
8.40 «Iespējas un risinājumi». «Televeikala skatlogs».
9.00 «Nedēļas apskats». «Televeikala skatlogs».
9.20 «Darbs. Izglītība. Karjera». «Televeikala skatlogs».
9.40 «Aktualitātes». «Televeikala skatlogs».
10.00 Pasaules kausa izcīņa bobslejā. 1.brauciens četriniekiem.
11.05 «Vārds uzņēmējiem». «Televeikala skatlogs».
11.30 Pasaules kausa izcīņa bobslejā. 2.brauciens četriniekiem.
12.30 «Tavs auto».*
13.00 Jaunatnes hokeja līgas spēle.
HK Rīga – Voskresenskas Himik. Tiešraide.
15.25 «Ar makšķeri».*
15.55 «Autosporta programma nr.1».*
16.25 «Kur vēsture sastopas ar mākslu». Cēsis.*
16.35 «Papīrfabrikas stāsti». Līgatne.*
16.45 KHL spēle. Rīgas Dinamo – Čehovas Vitjaz. Tiešraide.
19.25 «Krējums… saldais».
19.55 «Spiegu spēles» (ar subt.). Seriāls. 17. un 18.sērija.
21.35 «Pēdējais liecinieks». Seriāls. 40.sērija.
22.25 «Naktstauriņa pareģojumi». ASV trilleris. 2002.g.
0.30 «Šķīstība». ASV trilleris. 2011.g.

TV programma
SIA «Balt Energo wood»
piedāvā darbu:
• frontālā iekrāvēja vadītājam;
• iekrāvēja vadītājam;
• meistaram (kokapstrādē);
• celtniekam ar pieredzi iekšdarbu
un ārdarbu izpildē.
Zvanīt pa tālruni 29482548.

Atvērts jauns

SIA «Forevers» veikals –
Lielajā ielā 9
– 1, Jelgavā!

TV3
5.00 «Likums un kārtība 3» (ar subt.). 13.sērija.
5.50 «Glābiet Greisu! 2». 8.sērija.
6.40 «Mūžam kopā 4». 4.sērija.
7.10 «Bernards». Anim. f.
7.20 «Pērtiķu karalis». Anim. ser. 21.sērija.
7.50 «Čagingtona: jautrie vilcieniņi». Anim. ser. 19. un 20.sērija.
8.15 «Kinomānija».
8.50 «Māmiņu klubs».
9.20 «Divi cepas».
10.00 «Superbingo». TV spēle.
11.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 2». 34. un 35.sēr.*
13.00 «Ledus laikmets 2: atkusnis». Animācijas filma. 2006.g.
15.00 «Maskava asarām netic». Melodrāma. 1979.g. 2.sērija.
16.50 «Bibliotekārs 3: Jūdas biķera lāsts». Piedz. f. 2008.g.
18.50 «Neiespējamā misija 4».
19.50 «Nekā personīga».
20.40 «Slepenās lietas: Es vēlos ticēt». Trilleris. 2008.g.
22.50 «Identitāte». ASV trilleris. 2003.g.
0.50 «Slaisti». ASV krimināldrāma. 1996.g.
3.30 «Likums un kārtība 3» (ar subt.). Seriāls. 13.sērija.
4.20 «Mūžam kopā 4». Seriāls. 4.sērija.
4.45 «Nakts joki».

Jelgavas novada
pašvaldība atkārtoti
izsludina konkursu uz
Attīstības nodaļas būvinženiera amatu.
Informāciju par pretendentiem izvirzītajām prasībām, iesniedzamajiem dokumentiem un konkursa nolikumu var iegūt
Jelgavas novada pašvaldības mājas lapā
www.jelgavasnovads.lv un pie Jelgavas
novada pašvaldības Kancelejas personāla
speciālista 304. kabinetā, Pasta ielā 37,
Jelgavā, darba laikā, iepriekš sazinoties
pa tālruni 63012256. Pieteikšanās termiņš – 2011. gada 9. decembris.
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Lazdiņas privātā vidusskola «Punktiņš»
Aicinām pievienoties mūsu draudzīgajam pulkam pirmsskolas bērnus. Vēl ir
brīvas vietas grupiņās vecumā no 1 līdz
5 gadiem (grupā ne vairāk kā 14 bērni).
Skolā darbojas arī YAMAHA mūzikas
skola, kas turpina uzņemt audzēkņus
instrumentu spēles apmācībā, sākot no
4 gadiem līdz neierobežotam vecumam.
Kā arī YAMAHA mīļi aicina mazuļus no
4 mēnešu vecuma (tālrunis 26010105;
www.yamahaskola.lv).
J.Asara iela 12, Jelgava
Tālrunis 26164369, 63023718
www.punktins.lv

Svaiga gaļa un kūpinājumi.
Aicinām jūs nobaudīt mūsu produkciju!
Ražotāja cenas.
Veikals strādā katru dienu: no plkst.8 līdz 19
(I – V); no plkst.9 līdz 17 (VI);
no plkst.9 līdz 15 (VII).
Jauns lielo izmēru interneta
veikals! Moderni lielie izmēri, sākot no 44. līdz 62.
– www.lielieizmeri.lv.
Bikses, kleitas, mēteļi, jakas, topi, džinsi, legingi, tunikas un citas
drēbes meitenēm un dāmām. Individuāla
pieeja klientiem!

www.lielieizmeri.lv vai Meliorācijas
iela 15, Ozolnieki (lūdzu, iepriekš zvanīt
– tālrunis 26496574)!

SIA «Svešvalodu aģentūra»
aicina uz valodu kursiem:
• vācu valoda iesācējiem rīta un vakara grupās
(nodarbības rīta grupā notiek trešdienās un
sestdienās plkst.11.30);
• angļu valoda visiem zināšanu līmeņiem rīta un
vakara grupās;
• angļu valoda 8. un 9. klašu skolēniem;
• angļu valoda bērniem un pusaudžiem ar
dažādiem zināšanu līmeņiem un dažādās vecuma
grupās.
Tālrunis 26369988; 29166866 (Dzintra Vintermane).

Jelgavā, Satiksmes ielā 57 – jauns dāvanu, sveču un dekoru veikals.
Piedāvājumā: interjera priekšmeti, telpu dekori, rotājumi, sveces un jaukas dāvanas
par pircējiem ļoti draudzīgām cenām.
Viss Ziemassvētkiem un Jaunajam gadam.
Preces no Vācijas, Šveices.

Akcija – MAKSA TIKAI par BRAUKŠANU!

Driksas iela 1, Jelgava.
Tālrunis 63050777,
26950404.

Teorija – BEZ MAKSAS
Dokumentu noformēšana, skolas eksāmens – BEZ MAKSAS
Braukšana – 5 Ls/stundā

www.citaautoskola.lv

s
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!
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AKCIJA autoskolā «AUTO PRIEKS»!
Mācies autoskolā un maksā TIKAI par braukšanu
(5 Ls/st.). Reģistrācija, teorijas kurss, dokumentu
noformēšana un skolas eksāmens –
BEZ MAKSAS! Nekādu slēptu izmaksu!

Sarmas ielā 2, 79. kab. (2. pamatskolā),
tālrunis 29881119, 67210099.

LNT
6.05 «Holivudas lutekļi».
6.30 «Mīlestības vārdā». 128.sērija.
7.30 «Mūka Omi noslēpums 2». ASV anim. ser. 16.sērija.
7.50 «Toma un Džerija piedzīvojumi». Anim. f.
8.10 «Vāverpuika 2». Anim. ser. 3.sērija.
8.35 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
9.00 «Ražots Latvijā».
9.30 «Autoziņas».
10.00 «Lapsa virtuvē».
10.35 «Tikai nesaki man Bizu». Seriāls. 15.sērija.
11.25 «Mežonīgie Rietumi». Piedzīv. f.
13.30 «O!Kartes skatuve. Dzimuši mūzikai». Koncerts.*
15.55 «Harijs Poters un Noslēpumu kambaris». Piedz. f. 2002.g.
19.10 LNT ziņu Top 10.
20.00 LNT ziņas.
20.15 «Basketbols TV».
20.20 «Sirdsmiera procents. Latvijas Krājbankas krahs».
21.10 «Grāfs Monte Kristo». Piedzīvojumu filma. 2002.g.
23.15 «Veiklie zēni». ASV komēdija. 1986.g.
1.05 «Ar izcilību». ASV komēdija. 1994.g.
2.45 «Mežonīgie Rietumi». ASV piedzīvojumu filma. 1994.g.
4.25 «Ekstrēms tuvplānā».

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Vienīgās Latvijā sertificētās
pretuzlaužamās tērauda

Kustamās mantas izsole
Maksātnespējas procesa administratore Sigita Krūzkopa,
sertifikāts Nr.00168, prakses vieta: Elizabetes iela 18
– 2, Rīga, paziņo, ka 2011. gada 14. decembrī plkst.11
Rīgā, Elizabetes ielā 18 – 2, otrajā izsolē tiks izsolīta
maksātnespējīgajam Jānim Majoram piederoša kustamā
manta – transporta līdzeklis «LINCOLN NAVIGATOR»,
valsts reģistrācijas numurs SZ28, 1. reģistrācija – 1999.
gads; piespiedu pārdošanas novērtējums un izsoles
sākumcena – LVL 2800.
Saskaņā ar Civilprocesa likumu, ja neviens no tiem,
kas ieradušies otrajā izsolē, nesolīs vairāk par izsoles
sākumcenu, tiks uzsākta kustamās mantas izsolīšana
ar lejupejošu soli.
Izsoles cena netiek aplikta ar pievienotās vērtības
nodokli.
Visām personām, kas vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles
dienai ir jāiemaksā nodrošinājums 10% apmērā no
kustamās mantas izsoles sākumcenas LVL 280 apmērā
Jāņa Majora norēķinu kontā LV53UNLA0050017246400,
kas atvērts a/s «SEB banka».
Ar novērtējumiem iespējams iepazīties administratora
prakses vietā darba dienās, iepriekš sazinoties pa tālruni
67217486. Izsole notiek saskaņā ar Maksātnespējas
likuma un Civilprocesa likuma normām.

AKCIJA
līdz
mēneša
beigām!
jelgava@skydas.lv

www.skydas.lv

www.autoprieks.lv

DURVIS

Sertificētas Vācijas institūtā «IFT Rosenheim».

Durvis – locīta – metināta konstrukcija, no abām pusēm apšūtas ar
mēbeļu laminātu, biezums 70 mm, slēdzenes «zirneklis» MOTTURA
40705 (Itālija) + NEMEF (Holande). Pietiek ar vienām durvīm.

Lsmo2n0tā0ža
+

+ akcijas cenas «Skydas Standart» un «Skydas Standart 3» durvīm

Labākās durvis pilsētā!

Jelgava, Rīgas iela 2. Tālrunis 63081745, 28612596

Rīga, Hanzas iela 6, tālrunis 67704154, 26668000
Rīga, Slokas iela 111, tālrunis 67871914, 26661117

JELGAVAS PILSĒTAS KULTŪRAS NAMĀ
4. decembrī plkst.12 – J.Lūsēna un I.Zanderes muzikāla pasaka «Sniega karaliene».
Galvenajās lomās: K.Zadovska, I.Sutugova, A.Ērglis. Biļešu cena: Ls 8; 7; 6; 5.
11. decembrī plkst.14 – vokālās grupas «Framest» koncerts «Winter Jazz». Biļešu
cena: Ls 2,50; 2; 1,50.

Briketes apkurei

18. decembrī plkst.16 – Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra Ziemassvētku koncerts.
Solisti D.Krenberga un I.Dālderis. Biļešu cena: Ls 4; 3; 2,50.

• kūdras briketes (Igaunija);

26. decembrī plkst.14 un 18 – Raimonda Paula jubilejas koncerts. Piedalās maestro
R.Pauls un Nacionālā teātra 18 dziedošie aktieri. Biļešu cena: Ls 10; 8; 6.

• skaidu briketes.
Piegāde
Tālrunis 29615160, 28828288.

www.eko-briketes.lv

31. decembrī no plkst.21 līdz 3 – Jaungada balle. Deju mūziku piedāvā «Lauku muzikanti», atrakcijas, pārsteigumi, kafija, šampanietis pusnaktī, karaoke. Biļešu cena – Ls
10 un neliels līdzņemts groziņš. Biļetes tikai iepriekšpārdošanā līdz 28. decembrim!
Kases darba laiks: no otrdienas līdz piektdienai 14 – 19, sestdienā 9 – 14
un stundu pirms sarīkojuma! Kases tālrunis: 63084679.
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Kultūras pasākumi
 2. decembrī pulksten 17 – Jura Kronberga dzejas vakars. Ieeja – bez maksas
(Svētās Trīsvienības baznīcas tornī).
 3., 10. un 17. decembrī no pulksten 12 līdz 16 – radošā nodarbība:
Ziemassvētku puzuru veidošana. Dalības maksa – Ls 1,50. Iepriekš pieteikties
pa tālruni 63005447, 63005445 (Svētās Trīsvienības baznīcas tornī).
 3. decembrī pulksten 12 un 17, 4.
decembrī pulksten 12 – J.Lūsēna un
I.Zanderes muzikāla pasaka «Sniega karaliene». Sniega karaliene – K.Zadovska,
Gerda – I.Sutugova, Kajs – A.Ērglis. Biļešu
cena – Ls 8; 7; 6; 5 (kultūras namā).
 3. decembrī pulksten 16.30 – koncerts
«Lamento». Piedalās: G.Davidčuka (soprāns), Jelgavas Mūzikas vidusskolas jauktais
koris, Jelgavas Mūzikas vidusskolas kamerorķestris, Jelgavas kamerorķestris. Diriģents
A.Meri. Programmā: P.Vasks, A.Maskats,
A.Altmanis (Svētās Annas baznīcā).
 4. decembrī pulksten 16 – labdarības
koncerts otrajā adventē. Muzicē Jelgavas,
Ozolnieku un Olaines novada kori. Diriģents I.Teterovskis. Programmā: adventes
mūzika un K.Sen-Sansa Ziemsvētku oratorija (Svētās Annas baznīcā).
 5. decembrī pulksten 17 – apbalvošanas ceremonija «Gada brīvprātīgais
2011» Jelgavā (Sabiedrības integrācijas
pārvaldē Sarmas ielā 4).
 10. decembrī pulksten 16 – adventes koncerts «Ave Maria». Muzicē
G.Davidčuka (soprāns), I.Birģele (ērģeles) (Svētās Annas baznīcā).
 11. decembrī pulksten 14 – vokālās grupas «Framest» koncerts «Winter
Jazz». Biļešu cena – Ls 2,50; 2; 1,50
(kultūras namā).

Izstādes
 2. decembrī pulksten 16 – Rūdolfa
Kronberga simtgades gleznu izstādes
«Akmensziedi» atklāšana (Svētās Trīsvienības baznīcas tornī).
 6. decembrī pulksten 16 – rokdarbnieku kluba «Zelta rokas» izstādes
atklāšana (Sabiedrības integrācijas
pārvaldē Sarmas ielā 4).

NOTIKUMI

Ceturtdiena, 2011. gada 1. decembris

Kā no darba mājās, tā stellēs iekšā
 Ritma Gaidamoviča

Līdz pat gada beigām Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures
un mākslas muzejā skatāma muzeja mākslinieces
Mārītes Leimanes izstāde
«Krāsu spēles audumos».
M.Leimane par izstādi saka:
«Pašai interesanti, ko gan
esmu pa šiem gadiem sastrādājusi, «apaužot» iestādes Jelgavā un arī galvaspilsētā.» Šajā izstādē ir viņas
darbi, kas rotājuši dažādas
Jelgavas un Rīgas iestādes,
uzņēmumus.
Decembris ir M.Leimanes jubilejas mēnesis – viņa šogad atzīmē 60.
dzimšanas dienu. Par godu tai muzejā
apskatāma tekstilmākslinieces darbu
izstāde. «Patiesībā es dzimšanas dienas
nesvinu, jo 31. decembrī visiem citas
domas prātā – jāgaida Jaunais gads!
Šķiet, nav ko lieki apgrūtināt cilvēkus, aicinot mani sveikt. Taču šoreiz
pakļāvos kolēģu spiedienam un savā
jubilejas mēnesī ļauju jelgavniekiem
apskatīt izstādi,» tā M.Leimane. Māksliniece jau ilgus gadus strādā muzejā,
kur galvenais uzdevums ir iekārtot
izstādes, bet brīvajā laikā viņa auž. Pati
saka, ka šai nodarbei atvēlēti vakari
un brīvdienas. «Kā no darba mājās,
tā stellēs iekšā. Tiesa, grūts jau tas
darbs. Lai izgatavotu lielo grīdas segu,
trīs mēnešu sagatavošanās process
vien vajadzīgs. Pa vakaru tikai kādus
10 – 15 centimetrus var noaust divus
metrus platam paklājam. Taču, ja iesāc,
ir jāpabeidz, jo tas nav kā ar gleznu, ko
vēlāk vari pārlabot,» tā M.Leimane,
piebilstot, ka darbi uz beigām parasti
kļūst gleznieciskāki un tikai tad sāk pašai patikt. Mūžā uzausti daudzi darbi,

Foto: Ivars Veiliņš
Muzeja mākslinieci Mārīti Leimani kolektīvā raksturo kā ļoti kautrīgu. Mārīte to
nenoliedz un atzīst, ka viņai nepatīk ārišķības – labāk, lai runājot darbi.
taču šajā izstādē viņa ļauj aplūkot tos,
kas ikdienā vai nu dekorē vai dekorējuši iestādes un uzņēmumus. Tieši ar
M.Leimanes darbiem savulaik papildināts restorāna «Madara» interjers,
viņas darbi ir Jelgavas Amatniecības
vidusskolā, Jelgavas Autobusu parkā,
Latvijas Lauksaimniecības universitātē, bērnudārzos «Rotaļa» un «Sprīdītis», slimnīcā «Gaiļezers». Mākslinieces
darināts ir arī Jelgavas 1. ģimnāzijas
karogs un Jelgavas pilsētas ģerbonis,
kas ikdienā atrodas domes Sēžu zālē,
bet Pilsētas svētkos tiek nests gājiena
priekšgalā.

Taču tas nenozīmē, ka tekstilmāksla
nav cieņā. Gluži otrādi – šīs izstādes
ir vienas no apmeklētākajām,» atzīst
M.Leimane. Un šodien jau esot daudz
un dažādi materiāli, ar ko tekstilmākslinieki strādā. Viņa gan tikai auž un
apglezno zīda šallītes, lai piepelnītos,
tāpēc sevi sauc par vecmodīgu. «Es
tomēr priekšroku dodu stabilām vērtībām, smagsvaram,» ar smaidu saka
māksliniece. Par vecmodīgu viņa sevi
sauc arī tālab, ka nepiedalās konkursos. «Tagad jau tas ir populāri. Arī man
ne reizi vien piedāvāts, taču es kaut kā
negribu sacensties, jo katrs mēs esam
atšķirīgs, ar savu odziņu. Kā tad var
«Esmu vecmodīga»
tos darbus salīdzināt? Var jau būt, ka
Māksliniece atzīst, ka agrāk austie būtu arī uzvaras, taču labāk, lai skatīdarbi bija populāri – kaut ko tādu tāji tāpat manus darbus novērtē,» tā
mājās gribēja teju katrs, taču visu M.Leimane.
izjaucis laiks, kad Latvijā sāka ienākt
importa preces. «Cilvēki priekšroku Katru reizi baltā zāle «uzpošas»
deva importa gludeklim, ne mākslai.
Sava izstāde jau iekārtota, taču

māksliniece atzīst, ka citu izstādes
iekārtot tomēr ir daudz vieglāk, jo pie
saviem darbiem esi pārāk pieradis.
«Man patīk tas, ko cilvēki ir radījuši,
jo katrs nāk ar savu ideju, vēstījumu.
Gribas apgalvot, ka katrā izstādē mūsu
baltā zāle «uzpošas», iegūst jaunu tērpu. Kā notiek izstāžu iekārtošana? Es
katru reizi ar darbiem aprunājos, un
tie man pasaka priekšā, kur katram
būs īstā vieta. Tiesa, dažkārt sarunas
ir garas – it kā jau izstāde gatava,
taču aizeju mājās un domāju: «Mārīt,
nē, nu neskan!» No rīta ierodos un
mainu tikmēr, kamēr jūtu: «O, ir!»,»
tā M.Leimane, piebilstot, ka ir mākslinieki, kuri paši vēlas iekārtot savu
izstādi, taču arī tādos gadījumos viņa
padomu neliedz. «Ļauju viņiem izpausties, esmu neatkarīgais vērotājs, bet, ja
redzu – nesaskan, tad otrā rītā ierodos
ar savu piedāvājumu. Ja pieņem, labi,
ja ne – es neuzbāžos. Ir arī tādi gadījumi, taču biežāk saka: «Nekad nebūtu
iedomājies, ka arī tā var!», un tad ir
prieks,» stāsta māksliniece.

Vajadzētu katru
nedēļu radošo dienu

Runājot par to, kur smeļas iedvesmu, M.Leimane atzīst, ka katra jauna
izstāde atnes kādu pozitīvu lādiņu.
Viņai pašai patīk apmeklēt izstādes.
«Bieži braucu uz Rīgu baudīt mākslu, lai paplašinātu savu redzesloku.
Patiesībā jau vajadzētu katru nedēļu
uztaisīt kādu radošo dienu, bet laika
nepietiek. Taču, tiklīdz brīvs brīdis,
cenšos to izmantot mākslas baudīšanai,» tā māksliniece.
Savulaik M.Leimane arī skolojusi
audzēkņus «Jundā» un 1. ģimnāzijā.
«Teju desmit gadus par pedagoģi nostrādāju. Interesanti jau tos bērnus
skolot, bet ir jāļauj jaunajiem strādāt,»
smaidot atzīst M.Leimane.

