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Joprojām grēko ar karoga pacelšanu
 Ilze Knusle-Jankevica

Valsts svētkos Pašvaldības policija konstatēja 28 gadījumus, kad
nebija pacelts valsts
karogs. Šogad kopumā
līdz valsts svētkiem par
valsts karoga nepacelšanu svētku un atceres
dienās Jelgavā sastādīti 39 administratīvā
pārkāpuma protokoli,
no kuriem divi izdarīti
atkārtoti gada laikā.
Pašvaldības policijas pārstāve
Inga Remerte informē, ka 18.
novembrī piefiksēti gandrīz 30
gadījumi, kad nav izkārts valsts
karogs. 17 gadījumos ar namsaimnieku veiktas pārrunas, pēc
kurām karogs tomēr pacelts, kā
arī sastādīti 11 apskates protoko-

li, pēc kuriem uzsāktas astoņas
administratīvās lietvedības.
Pašvaldības policija kontrolē,
vai karogs ir izkārts laikā un vai
tas nav bojāts, un pēc sarunām ar
iedzīvotājiem secina, ka joprojām
ir lietas, kas iedzīvotājiem nav
skaidras. «Piemēram, Lāčplēša
dienā apsekojot pilsētu, Pilsētas
iecirkņu grupas inspektori novēroja, ka daudzi namsaimnieki
vadās pēc spēkā neesošajiem
noteikumiem, kas paredzēja, ka
karogs jāpaceļ ar saullēktu un jānolaiž ar saulrietu. Šobrīd spēkā
ir Ministru kabineta noteikumi
Nr.405 «Latvijas valsts karoga likuma piemērošanas noteikumi»,
kas nosaka: vietās, kur Latvijas
valsts karogs netiek lietots pastāvīgi, to paceļ ne vēlāk kā pulksten
9 un nolaiž ne agrāk kā pulksten
21,» stāsta I.Remerte.
Turpinājums 3.lpp.

18. novembra uguņošanu Jelgavā atbalstīja
uzņēmumi un privātpersonas (dati uz 20.11.2012.)

«Beidzot pie cilvēcīgas dzīves tiksim!» apmierināti ar kanalizācijas tīkla izbūves darbiem ir Parka ielā dzīvojošie. «Pilsētas
ūdens mums jau ir, un ar nepacietību gaidījām, kad beidzot būs arī kanalizācija, lai varam pieslēgties. Pirmkārt, tas būs
ērtāk, jo visus netīros ūdeņus smuki varēs aizlaist prom, otrkārt, tas noteikti būs lētāk nekā regulāri – vismaz divreiz gadā
– aku sūknēt,» spriež Parka ielas 42a saimnieks Ziedonis Standzenieks. Tiesa, viņš pagaidām vēl nogaida, jo vēlas saprast,
cik darbi varētu izmaksāt, bet tikmēr kaimiņš Ivars Saltums no «Jelgavas ūdens» jau saņēmis tehnisko dokumentāciju,
kas nepieciešama, lai savu māju varētu pieslēgt pilsētas saimnieciskās kanalizācijas sistēmai.
Foto: Ivars Veiliņš
 Sintija Čepanone

nalizācijas pakalpojumu attīstība
Jelgavā», un «Jelgavas ūdens»
Nākamā gada 25. janvāProjektu īstenošanas grupas varī noslēgsies maģistrālo
dītāja Ieva Strode norāda, ka šajā
ūdenssaimniecības tīklu
darbu posmā maģistrālie tīkli tiek
izbūve vēl vairākās pilsēizbūvēti visas ielas garumā vai
tas daļās, apkārtnē esoatsevišķos ielu posmos Romas,
šo privāto māju saimParka ielas un Rogu ceļa apkainiekiem ļaujot pieslēgt
mē. Nākamajā gadā, turpinot
savu īpašumu pilsētas
projekta 2. kārtas īstenošanu,
ūdens un kanalizācijas
pieslēgties pilsētas ūdensvada un
komunikācijām. Pašlaik
kanalizācijas komunikācijām būs
to var izdarīt pēc vieniespēja Miezītes ceļa, Dambja,
kāršotas procedūras,
Filozofu, Rūpniecības un Smilšu
un SIA «Jelgavas ūdens»
ielas mikrorajonā dzīvojošajiem,
iedzīvotājus aicina iztaču atsevišķu ielu posmos līdzīgi
mantot izdevību – to
darbi norisināsies arī projekta 3.
paveikt, kamēr pilsētā
– noslēdzošās – kārtas gaitā.
tiek īstenots Kohēzijas
Izbūvējot jaunus maģistrālos
fonda līdzfinansētais
tīklus, «Jelgavas ūdens» nodrošina
projekts.
iespēju privātmāju iedzīvotājiem
savu īpašumu pievienot pilsētas
Pašlaik pilsētā tiek realizēts komunikācijām – centralizētās
projekts «Ūdensapgādes un ka- ūdensapgādes un saimnieciskās

kanalizācijas sistēmai. «Līdz ar to
gan viņi, gan visa pilsēta kopumā
iegūs sakārtotu vidi – vairs nebūs
jāuztraucas par smaku, kas ir
praktiski neizbēgama gadījumos,
ja vietējās kanalizācijas nosēdaka
nav hermētiska, tāpat arī nebūs
nepieciešams regulāri papildus
maksāt par asenizācijas pakalpojumiem,» priekšrocības ieskicē
«Jelgavas ūdens» tehniskais direktors Viktors Juhna, gan akcentējot – par projekta līdzekļiem
komunikācijas tiek izbūvētas līdz
sarkanajai līnijai vai līdz zemes
robežai, taču pievada izbūve līdz
mājai jānodrošina pašiem ēku īpašniekiem par saviem līdzekļiem.
Taču būtiski saprast, ka šis ir
piemērotākais laiks, lai nokārtotu
visas nepieciešamās formalitātes
šo darbu veikšanai, jo laikā, kamēr
pilsētā tiek īstenots ūdenssaimniecības attīstības projekts, spēkā ir

pašvaldības rīkojums, kas paredz,
ka nekustamo īpašumu pieslēgšanai projekta gaitā izbūvētajiem
ūdensvada un saimnieciskās kanalizācijas atzariem piemērojama
vienkāršota procedūra. «Faktiski
tas nozīmē, ka pievada izbūvi zemes īpašuma robežās atļauts veikt
saimnieciskā kārtā, tas ir, lai veiktu
šos darbus, nav jāizstrādā detalizēts tehniskais projekts – pietiek
ar «Jelgavas ūdens» izsniegtajiem
tehniskajiem noteikumiem un
shēmām,» norāda uzņēmuma Tehniskās daļas vadītāja Inta Buša.
Viņa skaidro, ka privātmājas
īpašniekam, līdzi ņemot Zemesgrāmatu un robežplānu, jāvēršas
«Jelgavas ūdens» Tehniskajā daļā
un jāuzraksta iesniegums, norādot, vai vēlas pieslēgt centralizēto
ūdensapgādi, saimniecisko kanalizāciju vai abas šīs komunikācijas.

SIA «Evopipes»
SIA «CBS Igate»
SIA «VT East»
SIA «Jelgavas Autobusu parks»
SIA «Tamberg Corporation»
SIA «Junoso»
IK «Daveka»
Dāvis Rakickaitis
SIA «Velis-A»
SIA «3C»
SIA «Zemgales kartings»
SIA «Media Jelgava»
SIA «KKR»
SIA «Alejas projekti»
SIA «NP Jelgavas biznesa parks»
SIA «Alis-B»
Valfrīds Spridzāns
Gundega Krūmiņa-Rjabova
Nataļja Agafonova

Ligita Vitovska
SIA «Coffe Grand»
Aivars Zeltiņš
SIA «Edelveiss EG»
SIA «SK Zemgale V»
SIA «Fortum Jelgava»
SIA «Kanclers Plus»
SIA «Urbiks»
SIA «SK Zemgale»
SIA «Mītavas Elektra»
SIA «Cik-Opt»
Haralds Pielēns-Pelēns
Sarmīte Tipuka
SIA «Kulk»
SIA «Zemgales veselības centrs»
SIA «DAKC»
SIA «Jelgavas tipogrāfija»
A/s «Jelgavas Gaļas
kombināts»

Pārskaitīts SIA «Jelgavas Lija»: 07.11.2012. par pirotehniskiem izstrādājumiem uguņošanai – 2000
lati; 20.11.2012. par pirotehniskiem izstrādājumiem uguņošanai – 2500 lati.
Atlikums uz 21.11.2012. – 1165 lati.
Jelgavas Ražotāju un tirgotāju asociācijas valdes priekšsēdētājs Imants Kanaška

Turpinājums 3.lpp.

Videokameras samazina vandalismu; novēros arī Rīgas ielas posmu
 Sintija Čepanone

Kaut arī pašvaldības
aģentūra «Pilsētsaimniecība» vērtē, ka vandalisms pilsētā iet mazumā,
vēl aizvien nākas fiksēt
atsevišķus gadījumus,
kad tiek bojāta pilsētas
infrastruktūra. Pēdējā
laikā aktualizējies jautājums par jauno koku
stādījumu atbalsta mietu
salaušanu.

«Pilsētsaimniecības» direktors Andrejs Baļčūns norāda,
ka pēdējā laikā aģentūras
speciālisti kā problemātisku
vietu fiksējuši Rīgas ielas posmu no Institūta līdz Pērnavas
ielai – tur salauzti vairāki
jauno koku stādījumu atbalsta
mieti. «Šajā ielas posmā vēl
nav uzstādītas stacionārās
videonovērošanas kameras,
taču pieredze apliecinājusi,
ka kameras tomēr disciplinē
vandaļus, atturot viņus no

neadekvātas rīcības. Tieši
tādēļ pieņemts lēmums videonovērošanu veikt arī šajā
Rīgas ielas posmā, un šim
mērķim tiks izmantotas «Pilsētsaimniecības» rīcībā esošās
pārvietojamās videokameras,»
tā A.Baļčūns.
Jāpiebilst, ka «Pilsētsaimniecības» rīcībā ir divas šādas
kameras, kas jau iepriekš
izmantotas, lai mazinātu vandalismu atsevišķās vietās
pilsētā, tostarp kapsētās. Nu

periodiski tās tiks izvietotas
arī Rīgas ielas posmā no Institūta līdz Pērnavas ielai, ļaujot,
iespējams, fiksēt vainīgo un
saukt pie atbildības.
«Jāatzīst, ka pēdējā laikā sabojāto koku stādījumu
un kociņu atbalsta mietu
skaits ir sarucis – pirmkārt,
vandaļus no šādas rīcības
acīmredzot attur pilsētā izvietotās videokameras, otrkārt,
gribas cerēt, ka mainās arī
sabiedrības attieksme pret

vidi, kurā dzīvojam. Protams,
atsevišķus šādus gadījumus
vēl nākas fiksēt, piemēram,
pavasarī vandaļi sabojāja jaunos kociņus Vaļņu skvērā, bet
šādu pārkāpumu skaitam ir
tendence samazināties,» vērtē
«Pilsētsaimniecības» mežzinis
Pēteris Vēveris, piebilstot, ka
būtisks aspekts ir arī tas, ka
pilsētā galvenokārt tiek dēstīti
dižstādi, kas tomēr nav tik
viegli apskādējami.
To, ka pilsētas teritorijas no-

vērošana ar kamerām sniedz
vēlamo efektu, apliecina arī
pagājušajā nedēļā piedzīvotais. Proti, Pašvaldības policija
saņēma informāciju, ka Lielajā
ielā kāds jaunietis no ceļazīmes noņēmis lukturīti. POIC
inspektors, novērojot apkārtni
kamerās, vainīgo atpazina.
Tika noskaidrota jaunieša personība, viņš atzina savu vainu
un atnesa noņemto lukturi.
Pārkāpējs tika nogādāts Valsts
policijā.
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Valsts ar pabalstiem grib uzlabot demogrāfisko situāciju
Pagājušajā nedēļā Saeimā
tika pieņemts 2013. gada
budžets, kura viena no galvenajām prioritātēm būšot
demogrāfiskās situācijas uzlabošana. Saeima atbalstīja
virkni grozījumu likumos,
kas paredz no nākamā gada
lielāku atbalstu ģimenēm ar
bērniem.
Lai uzlabotu demogrāfisko
situāciju, valsts no nākamā
gada pabalstos par mazu
bērnu aprūpi maksās vairāk,
kā arī paredzējusi mazināt
rindas bērnudārzos.
No 2013. gada 1. janvāra divkāršos krīzes laikā noteiktos
griestus vecāku pabalstam
jeb tā sauktajai māmiņalgai,
maternitātes un arī paternitā-

tes pabalstam. Līdz šim vienā
no šiem pabalstiem dienā
valsts maksāja 11,51 latu jeb
aptuveni 350 latus mēnesī
un 50 procentus no summas
virs 11,51 lata. Savukārt no
nākamā gada tiks maksāti
23,02 lati dienā jeb ap 700
latu mēnesī un 50 procenti no
summas virs šiem 700 latiem.
Tāpat paaugstināsies minimālā
vecāku pabalsta apmērs sociāli
apdrošinātiem vecākiem – no
pašreizējiem 63 latiem līdz 100
latiem mēnesī.
Bērna kopšanas pabalsts paaugstināsies no 50 latiem līdz
100 latiem mēnesī par bērna
kopšanu no dzimšanas līdz
gada vecumam tiem vecākiem,
kuri iepriekš nav strādājuši.

Savukārt visiem vecākiem pabalsts par 1 – 1,5 gadus veca
bērna kopšanu pieaugs no
pašreizējiem 30 latiem līdz 100
latiem mēnesī. Tāpat visi vecāki
turpinās saņemt bērna kopšanas pabalstu 30 latu apmērā
mēnesī par pusotra līdz divus
gadus veca bērna kopšanu.
Plānots, ka no 2013. gada 1.
septembra privātajiem bērnudārziem no valsts budžeta
būs pieejams finansējums to
pusotra gada un vecāku bērnu
aprūpei, kuri lielās rindas dēļ
netiek pašvaldības dārziņā.
Pašvaldības bērnudārzu rindu
problēmu plānots novērst līdz
2014. gadam, un šī jautājuma
risināšanai nākamā gada valsts
budžetā atvēlēti 3,22 miljoni

latu. Vairākām ministrijām līdz
nākamā gada 1. martam vēl
ir jāvienojas par finansējuma
apmēru par vienu bērnu un
citiem jautājumiem.
Vēl no nākamā gada dubultos
obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksas to vecāku pensiju, bezdarba un invaliditātes
apdrošināšanai vecākiem, kuri
kopj mazu bērnu. Patlaban
līdz pusotra gada vecu bērnu kopjošo vecāku pensiju
apdrošināšanas iemaksām
novirza 20 procentus no 50
latiem mēnesī, bet šo slieksni
no nākamā gada cels līdz 100
latiem mēnesī. Tas nozīmē, ka
līdzšinējo 10 latu vietā pensiju apdrošināšanai mēnesī
tiks novirzīti 20 lati. Izmaiņas

attieksies uz vecākiem, kuri
kopj bērnu līdz pusotra gada
vecumam un saņem bērna
kopšanas pabalstu, tāpat arī
vecākiem, kuri kopj bērnu
līdz gada vecumam un saņem
vecāku pabalstu jeb tā saukto
māmiņu vai tētu algu. Palielinot sociālās apdrošināšanas
iemaksas, palielināsies vecāku pensijas kapitāls, raksta
portāls «Delfi».
Vai tie ir pareizie mehānismi, ar ko veicināt dzimstību
mūsu valstī? Vai lielāks pabalsts un vieta bērnudārzā
ir tas, kas ģimenēm šobrīd
liktu izšķirties par bērniņa
nākšanu pasaulē? Uz šiem
jautājumiem atbild Jelgavas
jaunās māmiņas.

Kā vērtējat Mītavas
tiltu un Čakstes
bulvāri pēc
rekonstrukcijas?

Jāzeps Runis,
pensionārs:
– Abi objekti
ir ļoti eleganti. Manuprāt,
Čakstes bulvārī viss ir tik
pārdomāts – padomāts gan par
gājējiem, gan velosipēdistiem,
gan autobraucējiem. Man patīk
tie rūsainie apgaismes stabi, kas
piešķir ielai īpašu auru, soliņi. Nu
Jelgavai ir savs vanšu tilts, un tas
ir kolosāli. Domāju, ka vasarā, kad
būs apzaļumots, kļūs vēl skaistāk.
Natālija, auklē
bērnu:
– Skaisti, jo
īpaši diennakts tumšajā
laikā – tik labi
bulvāris un
tilts izskatās, kad izgaismots! Šī
tagad kļuvusi par vēl vienu jauku
pastaigu vietu jelgavniekiem, arī
man kopā ar mazo. Man patīk
ideja, ka vasarā promenādē būs
atvērta kafejnīca. Super, varēs pasēdēt un padzert kafiju. Pie upes
gan lejā vēl neesmu bijusi.
Guna, klientu
apkalpotāja:
– Pozitīvi. Man
ļoti patīk Mītavas tilts vakarā
ar izgaismotajām vantīm
un lampiņām tilta grīdas segumā
– tās rāda trajektoriju, pa kuru iet.
Patiešām šī vieta ir ļoti simpātiska
un piesaista uzmanību, arī garāmbraucot ar auto. Atzinīgi novērtēju
to, ka sakārtots Driksas krasts un
varam pieiet tik tuvu upei.
Andris, maiznieks:
– Es vēl gaidu,
kad sakārtos
Pa s t a s a l u ,
kur būs estrāde, sporta
un pastaigu laukumi brīvā laika
pavadīšanai. Tad būs pavisam
jauki. Tagad, kad pāriet pāri
tiltam, tāda nekurienes sajūta
– otrpus upei nav īsti ko darīt. Bet
pats tilts ir kolosāls, arī bulvāris
ieguvis pavisam citādāku, daudz
skaistāku, skatu.
Elmārs, strādā
noliktavā:
– 18. novembrī, neskatoties uz nepatīkamajiem laik
apstākļiem,
speciāli braucām apskatīties un
nofotografēt šos objektus. Jauki,
mums patīk. Tiesa, par drošību
gan īsti nav padomāts, bet pieļauju, ka varbūt vēl visi darbi nav
pabeigti. Uz tilta margas ir augstas
Nodokļu atlaides? Šaubos, vai – viss kārtībā, bet lejā promenāde
tas ir pareizais stimuls ģime- gan nav nekādi norobežota. Iekrist
nēm. Mūsu valstī viss tik strauji upē nav grūti.
mainās – tūlīt vēl ieviesīs eiro,
«Jelgavas Vēstnesis»
un tu nevari zināt, kas pēc tā
Metiens – 28000 eks.
mainīsies.
Iznāk ceturtdienās
Tieši tāpēc, manuprāt, šobrīd
Reģistrācijas apliecības
nr. 000703171
bērniņu plāno tikai tās ģimenes,
kas paļaujas pašas uz sevi, nevis
Izdevējs: JPA «Zemgales INFO»
valsti. Arī mēs rēķināmies ar to,
Adrese: Pasta iela 47 – 214,
kas ir pašiem, nevis ar to, ko varēJelgava, LV – 3001
tu dot valsts. Kad piedzima pirmā
Galvenā redaktore:
Kristīne Langenfelde
meitiņa, tolaik vēl bija strādājošā
Redakcija: tālr. 63048801,
tēta alga. Bet mūsu ģimenē to
e-pasts: redakcija@info.jelgava.lv
saņēmām tikai pāris mēnešu, un
www.jelgavasvestnesis.lv
viss – šo atbalstu «nogrieza». Tā
«Zemgales INFO» birojs
tālr./fakss: 63048800,
kā esam jau pieraduši, ka ne uz
e-pasts: birojs@info.jelgava.lv
visu, ko sola, var paļauties un ar
Iespiests: SIA «Reneprint»
to rēķināties nākotnē.»

«Plānojot
otro bērnu,
valsts atbalsts
kļūst svarīgāks»

«Nodrošināta vieta bērnudārzā
būtu ļoti liels pluss ģimenēm»

Signija Borisenoka, meitiņas mamma:
«Man šķiet, ka šāds valdības
plāns būtiski Latvijas demogrāfisko situāciju neuzlabos. Es
nedomāju, ka var atrast daudz
tādu sieviešu, kuras būtu gatavas dzemdēt bērnus tikai naudas
pabalsta dēļ. Pirmām kārtām ir
jānodrošina cilvēkiem darbs.
Kad mēs plānojām pirmo
mazuli, vispār neskatījāmies uz
to, ko mums dos valsts, – tobrīd
svarīgākais bija mūsu pašu
lēmums, ka vēlamies ģimenē
mazuli. Un neesam mēs tie
turīgākie. Tobrīd vēl sakrita,
ka vienlaikus ar mūsu lēmumu
par bērniņu nāca krīzes laiks
ar štatu samazināšanu, un arī
es zaudēju darbu. Ja skatās no
ekonomiskās puses, tad tas nebija labvēlīgākais brīdis, bet mēs
savu lēmumu nemainījām. Kaut
kā esam pieraduši paļauties
vairāk uz sevi, jo valstī šodien
var būt viena situācija, bet rīt
– jau cita.
Meitiņai jau ir divi gadi, un, ja
skatos no šā brīža pozīcijām, laikam jāatzīst, ka otram bērnam
gan vēl neesam gatavi. Varbūt tā
arī ir, ka otrais bērniņš liek vairāk domāt, vai vari to atļauties.
Šobrīd mūsu ģimenes budžets ir
ap 400 latiem, un tas, mūsuprāt,
pietiek tikai viena bērna uzturēšanai. Tāpēc, lai sāktu domāt
par otru mazuli, daudz svarīgāk
ir apsvērt situāciju.
Ja runājam par valsts atbalstu, tad, manuprāt, pats
svarīgākais no tā ir māmiņu
alga – bija taču laiks, kad tētis
varēja saņemt māmiņalgu un
vēl strādāt, bet tagad pat tām
pašām mammu algām bija uzlikti griesti. Tāpat nezinu, vai
nodokļu atvieglojumi ir tas, kas
var stimulēt radīt bērnus, jo
lielākajai daļai jau nemaz nav
to lielo algu, tāpēc pieļauju, ka
vairumam tomēr svarīgāka ir
māmiņu alga un citi pabalsti,
nevis nodokļu atvieglojumi.
Taču esmu novērojusi, ka viss
šajā dzīvē ir relatīvs – bija mums
draugos ģimene, kura ilgi visiem
stāstīja, ka bērnu atļauties nevar, ka nebūs viņiem to bērnu
tik drīz, jo mazajam taču vajag
tik daudz – viņi nevar atļauties
to, to un to... Bet vienu dienu
viņi vienkārši paziņoja, ka gaida
mazuli. Patiesībā ir tā: jo tu vairāk nopelni, jo augstākas kļūst
tavas prasības, un tad, ja tu
neapstājies, tā arī nekad nebūsi
gatavs bērniņam.»

Ieva Cīrule, gaida otro
mazuli:
«Es uzskatu, ka vislielākais
atbalsts no valsts vairumam
ģimeņu būtu vietas nodrošināšana bērnudārzā – ja vecāki
būtu droši, ka jau 1,5 gadu
vecumā ikviens mazulis tiks
uzņemts bērnudārzā, tas būtu
liels pluss. Protams, iepriecina
fakts, ka valsts domā par to, kā
atbalstīt ģimenes ar bērniem,
bet arī man šķiet, ka diezin
vai naudas pabalsts ir tas, kas
demogrāfisko situāciju veicinās
visvairāk. Iespējams, tas varētu
likt izšķirties par mazuli kādā
ģimenē, kurā bērniņš pieteicies
neplānoti, bet ģimenēs, kur
mazuli plāno, vairāk skatās
uz citiem aspektiem. Arī man
draugu pulkā ir ģimenes, kuras labprāt vēlētos otro un pat
trešo bērniņu, bet diemžēl viņu
finansiālā situācija to neatļauj. Un nav jau runa par 100
latu pabalstu vai māmiņalgas
griestiem. Ģimenei, piemēram,
vienkārši mājoklis ir par šauru, un tam jau nepieciešami
daudz lielāki ieguldījumi...
Tāds vienkāršs piemērs – vīrs
strādā valsts darbā ar algu ap
400 latu, sieva arī strādā valsts
darbā, un viņas alga ir ap 300

latu: kā jūs domājat, vai viņi
var atļauties šobrīd iegādāties
dzīvokli un domāt par otru
bērniņu?! Tāpēc es uzskatu,
ka viens vai otrs pabalsts neko
neatrisinās – valstij ir jādomā
par darba vietu radīšanu, to,
lai cilvēks varētu nopelnīt sev
pienācīgu algu un justies droši, lai viņam nebūtu jādomā,
kā pabarot un apģērbt savu
ģimeni.
Mēs savā ģimenē gaidām
ierodamies otro bērniņu un
paļaujamies tikai uz sevi, bet
cik ir tādu ģimeņu, kuras
nevar šodien tā droši teikt,
ka paļaujas uz sevi un savu
rītdienu? Neesmu gan nekur
dzirdējusi aprēķinus, cik varētu izmaksāt viena bērna izaudzināšana. Taču pati šobrīd jau
kārtoju savu dzemdību somu
– tikai pats nepieciešamākais
izmaksā ap 100 latu. Taču mēs
ģimenē uzskatām, ka atbildība
par savu mazuli ir jāuzņemas
vecākiem un nebūtu godīgi
prasīt visu atbildību no valsts
– lēmumu par bērniņu taču pieņem vecāki, nevis valsts. Tāpēc
man vienlaikus ar valsts soļiem
gribas jautāt – ko mēs paši
darām, lai uzlabotu situāciju
savā valstī?!»

Pilsētnieks vērtē

«Vai man būs viegli atrast darbu,
kad mājās divi mazi bērni, bet es pati –
ar diplomu kabatā un bez pieredzes?!»

Diāna, gaida otro bērniņu:
«Ja jau valsts izpildīs visu
to, ko tagad sola, tad varbūt
zināms labums no tā būs. Taču

es nedomāju, ka naudas pabalsts
ir tas, kas nosaka bērniņa nākšanu pasaulē. Vēl jo vairāk, ja
tu jau tagad zini, ka tas valsts
atbalsts tev būs līdz bērna divu
gadu vecumam. Bet ko pēc tam?
Bērns ir jāuztur arī pēc divu gadu
vecuma, un tieši tāpēc man šķiet,
ka daudz nozīmīgāk par šādiem
pabalstiem ir uzlabot vispārējo
ekonomisko situāciju valstī – lai
cilvēks varētu būt drošs par savu
rītdienu, lai viņam būtu labi
apmaksāts darbs, kas ļauj pašiem uzturēt savu ģimeni. Mūsu
ģimenes budžets šobrīd ir ap 800
latu, un tik un tā ar to pietiek
tikai, lai vienkārši dzīvotu. Mēs
nevaram atļauties ceļot vai brīvi
tērēt savus līdzekļus: dzīvokli
īrējam, sākas apkures sezona, kas
nav lēts prieks, mašīna jāuztur...
Ģimenēs, kur tētis ir vienīgais,

kas strādā, jāsaprot, ko no viņa
prasa šobrīd nopelnīt tik, lai uzturētu visu ģimeni. Tas nav viegli!
Tāpēc, manuprāt, pareizais ceļš ir
domāt par vietu nodrošinājumu
bērnudārzā visiem mazuļiem, lai
mammas varētu laicīgi atgriezties darba tirgū. Un tad, no otras
puses, vai mamma šobrīd var
veiksmīgi atgriezties darba tirgū?
Es esmu jaunā māmiņa, kura pēc
studijām vēl nav strādājusi. Vai
man būs viegli atrast darbu, kad
mājās būs divi mazi bērni, bet es
pati – ar diplomu kabatā un bez
pieredzes?! Kurš piekritīs mani
ņemt darbā? Esmu pārliecināta,
ka šobrīd to ir iespējams izdarīt
tikai uz pazīšanās rēķina, bet
tas nav pareizi. Manuprāt, arī
te valsts varētu domāt par kādu
atbalstu jaunajām māmiņām,
kurām jāatgriežas darba tirgū

Sagatavoja
Kristīne Langenfelde,
foto: no privātā arhīva

© Pārpublicēšanas gadījumā atsauce
uz «Jelgavas Vēstnesi» obligāta.
Par sludinājumu un paziņojumu saturu
atbild to iesniedzējs.
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Tiesā plāno
uzstādīt rindu regulatoru
 Ilze Knusle-Jankevica

Tiesu administrācija
plāno iegādāties rindu
regulatorus Latvijas
tiesu un tiesu Zemesgrāmatu nodaļu vajadzībām. Mūsu pilsētā
nepieciešamību pēc
šādas sistēmas izteikusi tikai Jelgavas tiesa.
«Mums vidēji dienā ir 80 – 85
apmeklētāji, kas nav saistīti ar
aktuālajiem tiesu procesiem un
iztiesāšanu. Tie ir cilvēki, kas
vēlas iesniegt pieteikumus, saņemt kādu izziņu, dokumentus,
izpildrakstus – var teikt, ka tas ir
birokrātiskais darbs, ko veic tiesas kanceleja,» situāciju raksturo
Jelgavas tiesas priekšsēdētājs
Alberts Kokins. Lai gan tāpat nemitīgi tiekot domāts, kā regulēt
apmeklētāju rindas, elektroniskā
sistēma ieviestu lielāku kārtību
un nodrošinātu, ka klientu apkalpošana norit raitāk.
A.Kokins stāsta, ka apmeklētājus pieņem trīs kabinetos un
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Latvijas karogs pie ēkām
jāizkar 1. maijā, 4. maijā, 11.
novembrī un 18. novembrī. Novembra sākumā Saeima nolēma,
ka turpmāk karogs būs jāpaceļ
arī 21. augustā, kad Latvijas
Republikas Augstākā padome
pieņēma konstitucionālo likumu
«Par Latvijas Republikas valstisko statusu» un tika noslēgta
Latvijas neatkarības atjaunošana «de facto». Savukārt Latvijas
valsts karogs sēru noformējumā
jāizkar 25. martā, 14. jūnijā,
17. jūnijā, 4. jūlijā un decembra
pirmajā svētdienā. Jelgavnieki
aicināti pacelt Latvijas valsts karogu arī Jelgavas pilsētas svētku

laikā un 21. novembrī – Jelgavas
atbrīvošanas no bermontiešiem
gadadienā.
Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu
par valsts karoga nepacelšanu
vai karoga pacelšanas veida vai
kārtības pārkāpšanu izsaka brīdinājumu. Taču, ja pārkāpumi
izdarīti atkārtoti gada laikā pēc
administratīvā soda uzlikšanas,
izsaka brīdinājumu vai uzliek
naudas sodu līdz 30 latiem.
Pagājušajā gadā Pašvaldības
policija par Latvijas karoga pacelšanas veida vai kārtības pārkāpšanu sastādīja 60 administratīvā
pārkāpuma protokolus, kas ir
par 16 mazāk nekā 2010. gadā.

Jelgavnieki no valdības sagaida
lielākas pensijas, skolotāju
algas un atbalstu uzņēmējiem
 Ilze Knusle-Jankevica

Premjera Valda Dombrovska vadītās trešās valdības pirmajā
darbības gadā valsts
kanceleja saņēmusi
2946 iedzīvotāju vēstules. No Jelgavas un
tās apkārtnes saņemti 45 iesniegumi, visvairāk – par sociāliem
jautājumiem, pensiju
iespējamo paaugstināšanu, skolotāju
algu palielināšanu
un atbalstu uzņēmējiem.
Valsts kancelejas Komunikācijas departamenta vadītāja
vietniece Ilze Pavlova informē,
ka laika posmā no 2011. gada
25. oktobra līdz 2012. gada 25.
oktobrim no Jelgavas un Jelgavas reģiona saņemti pavisam
45 iesniegumi. Visvairāk ir par
sociāliem jautājumiem, pensiju
iespējamo paaugstināšanu,
skolotāju algu palielināšanu
un atbalstu uzņēmējiem. Vēl
iedzīvotāji pauduši viedokli
par iespēju naturalizēties,
sabiedriskā transporta organizēšanu reģionālajos vietējās
nozīmes maršrutos, dalītā
īpašuma problēmām, soda
izciešanu ieslodzījuma vie-

Mūzikas skolā
skan jauns flīģelis

tas situāciju krietni sarežģī, jo
cilvēks jau nezina, kurā kabinetā jāvēršas ar savu vajadzību.
«Ja darbinieks strādā ar klientu,
bet ik pa laikam kabinetā ienāk
vēl kāds, darbs tiek traucēts.
Rindu regulēšanas sistēma
nepārprotami norādīs, kurā
kabinetā cilvēkam jāvēršas, līdz
ar to darbs ritēs raitāk,» uzskata
tiesas priekšsēdētājs.
Tiesu administrācijas pārstāve Līva Rancāne skaidro, ka
tiesas un Zemesgrāmatu nodaļas paredzēts aprīkot ar rindu
sistēmām, kādas jau darbojas
bankās, pasta nodaļās un citās
iestādēs. «Pakalpojumi, ko tiesa
piedāvā, būs izvietoti uz iekārtas uzdevumu pults, savukārt
apmeklētājs, nospiežot uzdevumam atbilstošu pogu, saņems biļeti ar numuru un, sagaidot savu
kārtu, dosies pie tiesas darbinieka, kurš viņu apkalpos,» tā viņa,
norādot: ierobežoto finanšu dēļ
maz ticams, ka visas tiesas, kas
 Ritma Gaidamoviča
iesniegušas pieprasījumu par
rindu regulatora uzstādīšanu,
Jelgavas Mūzikas vidustiks ar to aprīkotas.

Joprojām grēko ar karoga pacelšanu

tā, Kohēzijas fonda politiku
Latvijā pēc 2013. gada un
paredzēto līdzekļu sadali starp
plānošanas reģioniem, problēmjautājumiem enerģētikas
jomā, noguldītajiem līdzekļiem «Latvijas Krājbankā»,
situāciju Latvijā saistībā ar
krievvalodīgajiem.
Kopumā Ministru prezidents
un Ministru kabinets pirmajā
šīs valdības darba gadā saņēmis 2946 fizisko un juridisko
personu iesniegumus, turklāt
to skaitam ir tendence pieaugt.
Tas nozīmē, ka vidēji vienā
darbadienā saņemtas 11 vēstules. Visaktuālākās tēmas ir
izglītības sistēmas reformas un
veselības aprūpes pakalpojumu
pieejamība. Visvairāk jautājumu bijuši par turpmākajām
reformām izglītības sistēmā,
zāļu kompensācijas apmēru
un iespēju palielināt finansējumu visai veselības nozarei
kopumā. Iedzīvotāji interesējušies arī par tādām tēmām kā
nekustamā īpašuma nodoklis,
sociālās palīdzības sniegšana,
pensijas indeksācija, bijušo
īpašumu atgūšana un dalītā
īpašuma tiesiskais regulējums,
valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas, ģimenes valsts
pabalsts, bērna piedzimšanas
pabalsts, demogrāfiskās situācijas uzlabošana Latvijā.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

skolas koncertzāle papildināta ar jaunu koncertflīģeli, bet pēc nepilna mēneša skolas zālē
būs jauni krēsli un tā saņems piecus akordeonus.
Skolas direktors Artūrs
Puķītis atzīst, ka pirmais
iespaids par jaunieguvumu ir labs: gan pedagogi,
gan jaunie pianisti atzinuši, ka flīģelis skan labi.
Nākamais pasākums, kad
tiks spēlēts uz jauniegūtā
instrumenta, notiks 30.
novembrī.

Skolas direktors stāsta, ka jaunais «Estonia Klaverivabrik» koncertflīģelis ir jau iemēģināts un uz tā
spēlēts skolas koncertos. «Jaunais
instruments radīts kaimiņvalstī
Igaunijā, izmantojot Vācijā ražotus
mehānismus,» stāsta direktors,
piebilstot, ka flīģelis iegādāts par

Foto: Ivars Veiliņš
gandrīz 19 tūkstošiem latu. «Flīģeļi,
uz kuriem skolā spēlējam, ir iegādāti pirms apmēram 30 gadiem, ilgi
nokalpojuši, tāpēc bija nepieciešamība pēc jauniem instrumentiem.
Iespēju robežās cenšamies atjaunot
savu materiālo bāzi,» stāsta direktors. Jaunais flīģelis novietots skolas
koncertzālē, kur uz skatuves jau
divi atrodas. Taču viens no tiem
drīzumā tiks pārvietots uz kādu
no Mūzikas vidusskolas klasēm.
Pavisam skolai ir vairāk nekā
desmit flīģeļu. Nauda mūzikas instrumentam iegūta Eiropas projektā
«Mūzikas iedvesmas pārrobežu
sadarbības un kultūras dialogs».
«Pirmie koncerti jau notikuši
– pedagogi un audzēkņi atzinuši,
ka jaunais instruments skan ļoti
labi,» nosaka direktors.
Tuvākajā laikā Mūzikas vidusskola arī noslēgs līgumu ar mūzikas instrumentu veikalu Rīgā,
kas skolai piegādās piecus akordeonus. Direktors stāsta, ka šajā
reizē tiks iegādāti instrumenti,
kas piemēroti mazāku – deviņus

Mūzikas vidusskola saņēmusi
flīģeli, kas ir
deviņpadsmitais Igaunijas
rūpnīcas ražojums. Skolas
pedagoģe Silvija Audre atzīst,
ka jaunajam
instrumentam
ir brīnišķīgs,
tembrāli
daudzveidīgs
skanējums.
«Šobrīd
instrumentu
ļoti taupām,
tāpēc uz tā tiek
spēlēts tikai
koncertos,» tā
viņa.

desmit gadus vecu – bērnu apmācībai, kā arī jaudīgāki akordeoni,
ar kuriem jaunieši varēs piedalīties konkursos.
Šobrīd skola ar nepacietību gaida
arī jaunus krēslus koncertzālei.
A.Puķītis stāsta, ka konkurss par
krēslu izgatavošanu un piegādi ir
noslēgts ar Lietuvas uzņēmumu
«JS Baltic», kas jau sācis tos izgatavot. Saskaņā ar noslēgto līgumu decembra vidū jaunajiem 304 krēsliem
jābūt piegādātiem. «Jāpiebilst, ka
šovasar mums ir izdevies nomainīt
un nosiltināt arī skolas jumtu,
bet nākotnē pakāpeniski esam
plānojuši zālē atjaunot griestus,
elektrosistēmu, nomainīt durvis un
veikt kosmētisko remontu,» stāsta
direktors. Krēsli skolai izmaksās ap
14 tūkstošiem latu, un nauda šim
mērķim un akordeoniem iegūta no
Kultūras ministrijas, kuras pārraudzībā ir skola.
Kā skan jaunais flīģelis, varēs
novērtēt 30. novembrī, kad skolā
notiks 1. starptautiskais pianistu
konkurss «Mūzikas varavīksne».

Ūdensvada izbūve līdz mājai
jānodrošina īpašniekam
No 1.lpp.

«Inženieri, vienojoties par konkrētu laiku, objektu apseko dabā
un, pamatojoties uz reālo situāciju,
izstrādā shēmu, kā pieslēgumu
izbūvēt, un izsniedz tehniskos noteikumus. Pakalpojums maksā 33,12
latus, ieskaitot PVN, un aizņem
divas nedēļas – atkarībā no darba
apjoma. Pēc tam, kad dokumentācija sakārtota, var veikt pievada
izbūvi savā īpašumā,» tā I.Buša.
Būtiskākais, kas jāizprot privātmāju īpašniekiem – pievads
atbilstoši izsniegtajai shēmai jāizbūvē kvalitatīvi, īpašu uzmanību
pievēršot augstuma atzīmēm un slīpumam, izbūvējot kanalizāciju, un
dziļumam, izbūvējot ūdensvadu, kā
arī pieslēguma vietai – ja pieslēgums
būs veikts pavirši, nav izslēgti ūdens
zudumi, kas cilvēkam perspektīvā
radīs papildu izmaksas. «Īpašnieks
ir atbildīgs par veikto darbu kvalitāti savā privātajā teritorijā. Ir svarīgi,
lai pieslēguma izbūve pie ūdensvada
un kanalizācijas atzara un patēriņa
skaitītāju uzstādīšana tiktu veikta
profesionāli,» uzsver Tehniskās
daļas vadītāja, piebilstot, ka pēc darbu pieņemšanas «Jelgavas ūdens»
inženieri izstrādā izpildshēmu, kas
tiek iesniegta Būvvaldē, un ar īpašnieku noslēdz abonenta līgumu.
Visas formalitātes korekti jānokārto, lai pieslēgums būtu legāls,

pretējā gadījumā īpašnieks var tikt
saukts pie atbildības. «Jau pašlaik
sadarbībā ar Pašvaldības policiju
regulāri veicam reidus, lai fiksētu
nelegālos pieslēgumus, un turpmāk
tam pievērsīsimies vēl striktāk.
Tādēļ iedzīvotājus, kuri pilsētas komunikācijām pieslēgušies nelegāli,
aicinām vērsties «Jelgavas ūdenī»
un jautājumu sadarbībā ar inženieriem sakārtot, legalizējot pašrocīgi
izbūvētos ūdens un kanalizācijas
tīklus. Risinājumu var atrast jebkurā situācijā,» norāda V.Juhna.
Jāpiebilst, ka būvniecības izmaksas, lai privātmāju pieslēgtu
pilsētas komunikācijām, precīzi
nav iespējams aplēst – tās tiek
aprēķinātas individuāli katram
objektam atbilstoši plānotajam
darbu apjomam un līdz ar to nepieciešamajiem materiāliem. Īpašnieks
var arī izvēlēties, kam uzticēt tīklu
izbūvi – fiziskai personai vai kādam
uzņēmumam.
SIA «Novators 1» tehniskais
direktors Sergejs Dunajevs norāda,
ka izmaksas ietekmē arī tas, cik sarežģīti konkrētajā situācijā ir veikt
rakšanas darbus – ja teritorijā ir asfalta vai bruģa segums, būvniecības
izmaksas neapšaubāmi būs lielākas
nekā tad, ja pieslēgums jāizbūvē
pa zālienu. «Atsevišķos privātīpašumos pieslēgumu jau esam izbūvējuši, taču katra situācija ir bijusi

atšķirīga – vienā gadījumā attālums
no ielu tīkla līdz mājai var būt piecus metrus garš, citā – trīsdesmit,
tāpat vienā gadījumā caurules, kas
jāiegulda zemē, iegādājas īpašnieks,
citā – nodrošinām mēs, un tas viss
ietekmē darbu izmaksas,» skaidro
S.Dunajevs, lēšot, ka izmaksas
varētu būt ne mazākas kā 50 lati
par metru. Līdzīgu summu – vidēji
no 50 līdz 100 latiem par metru
– nosauc arī SIA «Būvenergo A»
tehniskais direktors Jānis Ošāns.
I.Strode atgādina, ka ielas un ielu
posmus, kuros ielu tīkli jau izbūvēti,
darbi notiek pašlaik vai tiks īstenoti
nākamajā gadā, var uzzināt SIA
«Jelgavas ūdens» vai uzņēmuma
mājas lapā www.ju.lv. «Diemžēl šī
projekta gaitā ierobežotā finansējuma dēļ visur pilsētā nav iespējams
izbūvēt ielu tīklus – posmi, kur
tas tiek darīts, noteikti, izvērtējot
apdzīvotības blīvumu un līdz ar to
arī potenciālo pieslēgumu skaitu.
Taču maģistrālajam tīklam ir iespējams pieslēgt arī tos īpašumus,
gar kuriem tas netiek izbūvēts, bet
atrodas tuvumā,» tā I.Strode.
SIA «Jelgavas ūdens» tarifi
(ieskaitot PVN)
Ūdens – 0,63 Ls/m3
Kanalizācija – 0,87 Ls/m3
Avots: SIA «Jelgavas ūdens»
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Īsi
 Šodien, 22. novembrī, pulksten 10
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas
dienests (VUGD) uz trim minūtēm
visā Latvijā ieslēgs trauksmes sirēnas,
lai pārbaudītu to tehnisko gatavību
un skaņas signāla dzirdamību. VUGD
Jelgavas daļas komandieris Vadims
Kuzmičs norāda: tā būs sirēnu tehniskā pārbaude, tāpēc iedzīvotājiem
nav pamata uztraukties un turpmāka
rīcība nav nepieciešama. Sirēnas tiek
uzstādītas tā, lai raidītais skaņas signāls
būtu dzirdams apmēram 1,5 kilometru
rādiusā (atkarībā no sirēnas izvietojuma
augstuma, gaisa mitruma un vēja
stipruma). Jelgavā izvietotas četras
trauksmes sirēnas: Loka maģistrālē 19,
Aviācijas ielā 18, Akadēmijas ielā 19 un
«Ģintermuižā».
 Populārais TV3 raidījums «Ievas
pārvērtības» pirms jaunās sezonas
dodas tūrē pa Latviju, lai veiktu
dalībnieču atlasi. 24. novembrī pulksten 11 «Ievas pārvērtību» komanda
viesosies Jelgavā, aicinot uz atlasi dāmas Zemgales reģiona Kompetenču
attīstības centrā Svētes ielā 33. Dalība
– bez maksas. Bet pulksten 13 notiks
modes mākslinieku Ginta Budes un Sonitas Pāvuliņas meistarklase, kurā stāstīs
par modes novitātēm. Ieejas maksa
– pieci lati. Jauno dalībnieču atlasē būs
jāaizpilda anketa, tad sekos pārrunas ar
raidījuma vadītājiem modes māksliniekiem G.Budi un S.Pāvuliņu, bet pēc tam
ikviena sieviete varēs uzdot jautājumus
un saņemt padomus no skaistumkopšanas speciālista.
 3. decembrī pulksten 13 Jelgavas Sporta hallē Mātera ielā 44a
notiks Starptautiskajai Invalīdu
dienai veltīts pasākums «Ar sauli
sirdī». Dalībnieki aicināti pieteikties līdz 29. novembrim pa tālruni
63048917, 63005467, 25426732
vai 29225919. Jelgavas Sabiedrības
integrācijas pārvalde (SIP) informē,
ka pasākumā paredzēts koncerts,
kurā piedalīsies fonda «Nāc līdzās»
mazie mākslinieki (vadītāja Sarma
Freiberga), bērnu popgrupa «Noslēpums» (vadītāji Erita Karlsone un
Uldis Timma), LNS Jelgavas nodaļas
deju kolektīvs. Noslēgumā – atpūtas vakars: svinīgas uzrunas, dejas,
loterija un citas izklaides. Pasākumu
organizē SIP un Jelgavas Sociālo lietu
pārvalde.
 Jelgavas Zinātniskajā bibliotēkā
atklāts jaunais nozaru abonements. Līdzšinējās krātuves telpās
bibliotēkas 2. stāvā veikts remonts,
paplašinot tās un padarot ērtākas lasītāju vajadzībām, informē

bibliotēkas pārstāve Ligita Lapiņa.
Tas ļāvis sadalīt līdz šim vienoto nozaru un daiļliteratūras abonementu.
Tagad viss nozaru literatūras krājums
bibliotēkā atrodas blakus – jaunajā
nozaru abonementā un lasītavā.
Kopējās nozaru abonementa labiekārtošanas izmaksas no pašvaldības
budžeta ir 33 600 lati.
 Izstrādāta bezmaksas mobilo
telefonu aplikācija «Jelgavas pilsētsaimnieks», kas ļauj izteikt priekšlikumus un sūdzības par notiekošo
Jelgavā no mobilā tālruņa. Šī aplikācija ir mobilā pašvaldības aģentūras
«Pilsētsaimniecība» un Pašvaldības
operatīvās informācijas centra (POIC)
administrētās interaktīvās problēmu
kartes versija. Ar šīs aplikācijas palīdzību
par notiekošo pilsētā ērti var informēt
POIC, kas nodrošina informācijas apriti
un nodošanu atbildīgajiem dienestiem.
Papildus mobilā aplikācija dod iespēju
ātri sazināties ar operatīvajiem dienestiem un dažāda veida pakalpojumu
sniedzējiem. Šobrīd šī aplikācija pieejama telefoniem ar operētājsistēmu
«Android» (2.2 versija un jaunāki), bet,
kā norāda POIC vadītājs Gints Reinsons,
drīzumā tā būs pieejama arī «iPhone»
un «Windows mobile» lietotājiem.

Ritma Gaidamoviča
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Tirgum pievilina ticība
 Ritma Gaidamoviča
Kamēr vēl tikai tiek kalti plāni par jauna Jelgavas tirgus būvniecību pilsētā, līdzšinējais
turpina darboties. Lai gan pircēji un pārdevēji uzskata, ka esošais tirgus nerada labu tēlu
pilsētai un vieglāk to būtu nošķūrēt, lai celtu jaunu, nevar teikt, ka šī ne pārāk pievilcīgā
vide atbaidītu pircējus, kuri grib izjust tirgošanās garšu. Brīvdienās pastāvīgi šeit preci
piedāvā 250 – 300 pārdevēju, bet pircēju skaits esot mērāms tūkstošos. Tiesa, tas vistiešākajā mērā esot atkarīgs no laika apstākļiem – cilvēki baidās no lietus un aukstuma. Tirgus
direktors Valdis Labanovskis atzīst, ka salīdzinājumā ar situāciju pirms dažiem gadiem
gan pircēju, gan tirgotāju rindas ir kļuvušas tukšākas, bet ne tāpēc, ka cilvēki vairs nevēlas
iepirkties tirgū: te var izjust kopējo tendenci valstī – samazinājies iedzīvotāju skaits. Un tas
atsaucoties gan uz tirgotājiem, gan pircējiem. Pēdējo piecu gadu laikā tirgotāju statistikas
rādītāji vien esot sarukuši par kādiem 25 procentiem. Direktors stāsta, ka tirgū pircēju
kontingents ir plašs – no bezpajumtnieka un trūcīga pensionāra līdz pat miljonāram.
Jūtami esot tas, ka pēdējā laikā tirgu arvien vairāk apmeklē arī gados jauni cilvēki – jaunās
ģimenes. Tas, iespējams, izskaidrojams ar to, ka sabiedrība vairāk sākusi domāt par to,
ko ēd, jo vēlas ēst veselīgi. Cilvēki tic, ka šeit var nopirkt labāku pārtiku nekā lielveikalos.
Kāpēc cilvēki nāk? Katram savs iemesls – pieradums, pievilcīgas cenas, attiecīgu preci
citur nopirkt nevar, iespēja iegādāties ekoloģisku produkciju no zemniekiem. Ir arī tādi,
kuri tirgu iecienījuši, lai atbalstītu vietējos zemniekus un mājražotājus.
Dzirdēts, ka galvaspilsētas tirgi izceļas ar šmaukšanos – pārdevēji pieregulē svarus, un
faktiski tiek iesvērts mazāk, bet pircējs maksā vairāk, vai arī neizdod pareizu atlikumu.
Gan direktors, gan pircēji «Jelgavas Vēstnesim» apgalvo: mūsu tirgū tā nenotiek! Ņemot
vērā to, ka klientu kļuvis mazāk, tirgotāji nav ieinteresēti krāpties un zaudēt pastāvīgās
kundes. Viņi labi zina: viens piliens darvas sabojā visu medus mucu.

Brīvdienās Jelgavas tirgus viens no
galamērķiem nereti
ir Jelgavas poliklīnikas valdes loceklei
Annai Zīvertei. Viņa
stāsta, ka šeit ir laba
vieta, kur nopirkt
Latvijas meža ogas,
sēnes. «Var dabūt
arī jēra gaļu, ko citur
nenopirksi,» stāsta
A.Zīverte, gan atzīstot, ka viņai tomēr
nav īstas pārliecības,
vai Jelgavas tirgū pārdevēji piedāvā tikai vietējo preci. «Piemēram, Florences, Barselonas tirgū redzu, ka katrs pārdevējs tiešām pārdot konkrēta saimnieka preci,
kas tikko novākta, un katram ir kaut kas cits. Te daudziem prece vienāda, kas rada
aizdomas – vai tikai visi nav ņēmuši no vienas bāzes. Rakstīts, ka vietējās plūmes,
bet vēlāk veikalā «Maxima» redzu tās pašas plūmes, tikai ne vietējās. Manuprāt,
mums ir sabojāts priekšstats par tirgus būtību: katrs mājražotājs pārdod paša
izaudzēto. Tagad, lai drīkstētu tirgoties, jāievēro tik daudz pārdabisku prasību!
Zinu Anglijā kafejnīcu – vienā un tajā pašā liftā uzlaiž augšā netīros traukus, nolaiž
lejā gatavo ēdienu, un nekas slikts nenotiek! Pie mums kaut ko tādu nepieļaus,»
tā A.Zīverte. Lai interesantāk, viņa ieteiktu Jelgavā tirgu rīkot līdzīgi kā Briselē, kur,
piemēram, piecas dienas tirgo pārtiku, bet vienu dienu sarīko krāmu tirgu, kur var
atrast visu ko. «Mans dēls bieži tur vērtīgas lietas atrod,» tā A.Zīverte.
Par biežiem pircējiem tirgū sevi
sauc Anna un Māris
Šteinbergi. Viņi šeit
iepērkas pat divas
trīs reizes nedēļā.
Tas esot pieradums,
kas iegājies gadu
gadiem. Māsa un
brālis šurp nāk, jo
viņiem patīk dabīgā
lauku produkcija.
Savulaik pašiem
bijusi saimniecība,
tāpēc zinot, kā
jāgaršo pašmāju produktiem. «Jā, esam salīdzinājuši – veikalā «Maxima» uz
atlaidēm var nopirkt pat lētāk. Bet kāpēc gan mums sava naudiņa jāatdod
leišiem!? Varam taču atstāt to te, un mūsu zemnieks kaut ko iegūst,» domā
Anna. Vēl viens būtisks aspekts, kas liekot izvēlēties tirgu, – te varot pakaulēties, bet veikalā ir tā: kāda cena uzlikta, tāda jāmaksā. «Tikko pirku burkānus
– nu, nav viņi tik skaisti pēc skata, bet garša jau no tā nemainās. Paprasīju, un
tos desmit santīmus nolaida,» tā Anna. Par šmaukšanos abi zina teikt: «Šeit
– nekad!» Tieši otrādi – divas trīs reizes gadījies, ka pārdevēja izdevusi par
daudz, tad nu viņi nesuši naudu atpakaļ. «Mūs te pazīst, un negribas jau, lai
nesmuki sanāk,» tā Māris.
«Kur vēl pa piecām, desmit minūtēm sapirksi visu, ko vajag?! Te nav tik
lielas burzmas kā lielveikalos, tāpēc jau kādus trīs gadus sestdienu rītos ātri
izskrienu tirgu, sapērku, ko man vajag, un prom,» tā Oļģerts Kārkliņš, kurš
ir uzticīgs pārdevējam Genādijam. Par cenām Oļģerts viennozīmīgi varot
teikt: te lētāk. Gaļa
noteikti ir lētāka nekā
«Rimi», «Maksimā»,
turklāt arī kvalitatīvāka. Tirgū kilogramu
karbonādi nopirkšot
pat par 2,50 latiem,
bet veikalā cena ir
pāri trim latiem. Kilograms labu kartupeļu
maksā 17 santīmus,
bet lielveikalā par
tādu pašu daudzumu
jāšķiras no 30.

Foto: Ivars Veiliņš
«Kur vēl dabūsi svaigu karpu par 1,60 latiem kilogramā?! Man ļoti garšo zivis, un tieši karpas ir tās, kas mani mudina
nākt uz tirgu. Šeit tomēr tās ir svaigākas – pārdevēji tās ved no sava dīķa Saldū. Te gan jāzina, ka ilgi nevar gulēt – jelgavnieki tās ātri izķer,» stāsta pircēja Daiga, kura tirgū ierodas vismaz reizi nedēļā, lai sagādātu pārtiku ģimenes galdam.
Pēc savas pieredzes kundze droši varot apgalvot, ka šeit viss esot svaigāks. «Es gan pati nepērku un arī citiem neiesaku
preci iegādāties centrālajā ejā. Tur parasti cenas uzskrūvētas un iespēja iegrābties ar ievesto preci vai arī jāpērk no
pārpircējiem. Labāk izvēlēties pārtiku no pārdevējiem pa malām – tur tirgo zemnieki no saviem busiņiem,» tā Daina.

Kad saldētava tukša, tirgū ierodas arī Sanita Jaseviča un Ieva
Šuskova, un tas notiekot vismaz reizi divās nedēļās. «Uz tirgu
nākam pēc gaļas. Zinu vismaz trīs vietas un pārdevējas, pie
kurām droši varu pirkt un nebūšu vīlusies. Uzliekot uz pannas,
jutīšu, ka gaļu cepu. Man ir būtiski arī, kāds izskatās pārdevējs
– ja sakopies, tīrā apģērbā, patīkamāk no tāda pirkt,» tā Sanita,
piebilstot, ka kopš vasaras beigām gan nedaudz kāpusi gaļas
cena. Vasarā malto gaļu te varējusi nopirkt par 1,80 latiem,
bet nu jau par kilogramu maltās gaļas jāmaksā 2 – 2,20 lati.
Runājot par kartupeļiem, viņa atzīst, ka tos šeit pērkot tikai
līdz pirmajam salam, jo vēlāk tirgotāji nenosargā preci no
aukstuma – varot nopirkt sasalušus kartupeļus.
«Nu un, ka varbūt par kapeiku
dārgāk nekā
lielveikalā sanāk
gaļa, taču man
ir pārliecība,
ka nenopirkšu
«kaķi maisā».
Man te ir savi
pārdevēji, un
pie viņiem arī vienmēr pērku. Viņi nekad neliekuļo, izstāsta,
kas svaigāks, kas būs labāks. Es viņiem uzticos. Pastāvīgos
klientus jau neviens negrib zaudēt,» atzīst jelgavniece Ņina
Šimko. Tā pie vienas pārdevējas tiek nopirkti kartupeļi, pie citas – gardākie tomāti, vēl citur gaļa, un soma esot pilna. Uzticīgās klientes tirgotāja atzīst, ka šodien tik tiešām bizness
balstās uz pastāvīgajiem klientiem. Tiesa, esot samazinājušies daudzumi, ko cilvēki pērk, – ja vēl pirms diviem gadiem
kartupeļus uz ziemu pirkuši pa pieciem maisiem, tad tagad
labi ja laicīgi vienu divus maisus sagādājot.

«Kāpēc gan lieki tērēt laiku, stāvot garās rindās pie kasēm
lielveikalā? Tas ir nevajadzīgi zemē nomests laiks. Tirgū tā iepirkšanās ir daudz ātrāka. Tāpēc izvēlamies tirgu. Izskrienam
savu maršrutiņu, un ledusskapis pilns visai nedēļai,» saka
jelgavniece Dzintra. Viņai un vīram Arnoldam ir pārliecība,
ka tirgū var nopirkt svaigākus dārzeņus un tie audzēti Latvijā.
Tiesa, ar to esot jāuzmanās pavasarī, kad nereti tirgotāji Polijā un Lietuvā audzētos pirmos gurķus uzdod par savējiem.
Kundze gan atzīst, ka viņai īsti nepatīk nesakārtotā tirgus
vide. «Dažreiz esmu domājusi: ne vella nenākšu vairs! Te tāds
bardaks, jābrien pa peļķēm, nav kur somu atstutēt, kaut salā
kāds smilšu graudiņu pakaisītu zem kājām, lai nenokrīt! Taču
kur tad citur iesi? Šis ir vienīgais tirgus Jelgavā,» tā Dzintra.
Zigmārs un Agita
«Jelgavas Vēstneša»
tirgus dienā bija
vienīgie sastaptie
pircēji, kas Jelgavas
tirgū ieradušies
pirmo reizi, taču
jau pēc pirmajiem
pirkumiem atzina:
«Pārvarēsim slinkumu un nāksim vēl!»
Viņus šodien atnākt spieda nepieciešamība pēc liela ķirbja.
Guvums – vairāk nekā 30 kilogramus smags ķirbis, ko tirgotājs pat pieveda pie namdurvīm. «Nenoliegsim, esam diezgan slinki, tāpēc priekšroku dodam blakus esošajam «Rimi».
Taču šodien ķirbja dēļ atnācām un pie reizes nopirkām arī
citu pārtiku. Ziniet, ir lētāk. Kartupeļi «Rimi» maksā no 25
līdz 30 santīmiem kilogramā, te – 20 santīmus. Arī bērniem
konfektes par lētāku naudu nopirkām,» atzīst Agita.

Jelgavniece Helēna uz tirgu nāk, jo vēlas atbalstīt vietējos ražotājus. Mūsu tirgus
dienā kundze, tuvojoties aukstajam laikam, no pensionāres Paļinas nopirka
vilnas dūraiņus. «Paliek auksti, gribas, lai rokām siltāk, tāpēc bija jānāk pēc cimdiem. Paskatieties – tikai par četriem latiem nopirku siltus cimdus!» tā Helēna.
Viņa tirgū iepērkas vismaz reizi nedēļā. «Pirmkārt, es gribu atbalstīt savējos, otrkārt, šeit ir pievilcīgas cenas. Kur vēl Latvijas tomātus par 80 santīmiem vai latu
kilogramā dabūsi?! Jā, varbūt lielveikalā uz lielām atlaidēm ir, bet salīdziniet garšu! Veikalā pirktais ne tuvu nestāv tirgū iegādātam. Nemaz nav jāgaršo, smarža
vien jau atšķiras,» spriež Helēna, piebilstot, ka arī gaļa šeit esot laba un par
saprātīgu cenu. «Jāatzīst, ka pašlaik tirgus nav ļoti izdevīgā vietā, ja cilvēks dzīvo
centrā, taču ir vērts pieciest neērtības, lai nopirktu garšīgas lietas,» tā Helēna.
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Sveikti 13 sportisti

Pašvaldība teikusi paldies sportistiem par
sasniegumiem oktobrī. Sporta laureāti
šoreiz ir trīs – Vladimirs Kuzmenko (triatlons), Viktorija Lavžele un Daniela Skuja
(karatē, klubs «Shinri»). Latvijas čempioni
– desmit: bokseri Rihards Kurmans, Elvis
Golers, Mārtiņš Toms Čekanovskis (visi no
kluba «Jelgavas rings»), Ralfs Aušmanis
un Aivis Kavals (abi no kluba «Madara»),
Leonīds Gamajunovs un Artjoms Haņevičs (abi no Jelgavas Cīņas sporta veidu
centra), džudiste Milena Rinkeviča (BJSS),
Jana Jansone
(pauerliftings,
klubs «Apolons»)
un Paulis Nartišs
(pauerliftings,
LLU).

Bokseriem četras medaļas

No starptautiska boksa turnīra Narvā ar četrām medaļām
atgriezušies
Jelgavas Cīņas
sporta veidu
centra (JCSVC) puiši. Kluba treneris Aleksandrs Knohs informē, ka JCSVC bokseri
izcīnīja divas zelta un divas sudraba medaļas. 1999./2000. gadā dzimušajiem svara
kategorijā 50 kilogrami 1. vietu ieguva
Edmunds Lindermanis. Kadetu grupā
svara kategorijā 75 kilogrami uzvara
Artjomam Haņevičam, bet 2. vieta Jānim
Dubkevičam (48 kilogrami) un Sandim
Ozolam (52 kilogrami). Turnīrā piedalījās
Krievijas, Latvijas un Igaunijas bokseri.
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sports
Spēlē ASV

Četri Jelgavas Ledus
sporta skolas (JLSS)
audzēkņi tika iekļauti
Latvijas hokeja izlasēs, kas piedalījās
turnīrā «Bauer Select
Chicago» ASV. Latviju pārstāvēja sešas
izlases, un vislabāk nostartēja 1999. dz.g.
komanda – tā 32 komandu konkurencē
izcīnīja 6. vietu. No JLSS izlasēs startēja četri
audzēkņi – Patriks Trasūns (2000. dz.g.),
Artūrs Krūklītis un Ņikita Mateiko (2001.
dz.g.), Roberts Baranovskis (1997. dz.g.).
Jāpiebilst, ka 1996. dz.g. izlasē tika iekļauts
bijušais JLSS audzēknis Gatis Sprukts, savukārt 2000. dz.g. komandā trenera asistents
bija JLSS treneris Miks Golubovičs.

Uzvar Kaļiņingradas kērlingisti

Starptautiskajā kērlinga turnīrā «Zemgale
Cup 2012» uzvarēja komanda «Koenig CC»
no Kaļiņingradas. Jau otro gadu pēc kārtas
uz goda pjedestāla kāpa tikai ārvalstu komandas. Šoreiz 2. vieta Krievijas un Igaunijas
jauktajai komandai «Medved» (komanda ar
šādu nosaukumu uzvarēja 2010. gadā), bet
3. – «Bullseye» no Igaunijas. No Jelgavas komandām visaugstāk ierindojās «Predators»
– 7. vietā. «Vectēvi» neveiksmīgi aizvadīja
pirmo sacensību dienu
un kopvērtējumā ieņēma 11. vietu. Komanda
«Ice» ierindojās 16. vietā. Turnīrā piedalījās 18
komandas no Latvijas,
Lietuvas, Igaunijas, Krievijas un Baltkrievijas.

BMX klubs ierīko ziemas trasi
 Ilze Knusle-Jankevica

«Būsim veiklāki, ātrāki, tehniskāki»
Alvis Lānso, kluba «Mītavas kumeļi» braucējs:
«Ziemas trase nav nekas jauns, jo Latvijā dažas šādas
trases jau ir, tomēr paldies visiem, kas atbalsta šīs trases
būvniecību. Man tas ļaus pilnvērtīgāk gatavoties nākamajai
sezonai, es nezaudēšu iemaņas uz velosipēda trasē. Darboties
zālē ir viens, bet sajust trasi un trenēties starta sprintu ir
pavisam kas cits, turklāt starta sprints ir viens no galvenajiem elementiem
šajā sporta veidā. Parasti šīs trases ir kompaktas, un tas sportistam ļauj
uzlabot savas prasmes būt veiklākam, ātrākam savās darbībās un tehniskākam, pārvarēt dažādus šķēršļus, kas arī ir ļoti svarīgi. Faktiski katrs zina,
kas viņam ir jāpieslīpē, kas nav sanācis vasarā, un tagad iekavēto varēs
pagūt pieslīpēt ziemas trasē. Ja šāda trase būs Jelgavā, domāju, klubs spēs
piesaistīt jaunus sportistus.»

Sporta pasākumi
 22. novembrī pulksten 14 – Jelgavas skolēnu 42. spartakiāde: basketbols
(Sporta hallē).
 22. novembrī pulksten 10 – Latvijas
skolēnu 65. spartakiādes finālsacensības:
netradicionālās stafetes (Sporta hallē).
 22. novembrī – basketbols: pulksten
17 – BK «Jelgava 2» – Ogre; pulksten
19.30 – BK «Jelgava» – U-18 izlase
(ZOC).
 24. novembrī pulksten 13 – Jelgavas
ringa kauss boksā (Raiņa ielā 6).
 24. novembrī pulksten 15.30 – hokejs: HK «Zemgale» – «SMS Credit.lv»
(ledus hallē).
 25. novembrī pulksten 11 – pirmsskolas vecuma bērnu ģimeņu sporta svētki
«Heijā, heijā, pulkā nāc!» (Sporta hallē).
 25. novembrī pulksten 16 – volejbols:
VK «Biolars/Jelgava» – «Parnu» VK (ZOC).

www.jelgavas
vestnesis.lv
Sporta pasākumi – portāla
www.jelgavasvestnesis.lv
sadaļā «Pasākumi»

Meklē darbu
Meklēju jebkādu darbu. Izskatīšu visus
piedāvājumus. Tālrunis 28886430.

Vienā no Jelgavas Bērnu
un jaunatnes sporta skolas
(BJSS) angāriem Lapskalna
ielā top BMX ziemas trase. Līdz šim angārs netika
apdzīvots, bet BMX kluba
«Mītavas kumeļi» braucēji
iespēju robežās ziemas periodā trenēties brauca uz
Rīgu.
Kluba «Mītavas kumeļi» vadītājs
Aivars Balbeks skaidro, ka būtiskākais
ieguvums ir tas, ka ziemas trase ļaus
pagarināt sezonu uz velosipēda – Latvijā klimatisko apstākļu dēļ BMX sportā, līdzīgi kā, piemēram, smaiļošanā
un kanoe airēšanā, aktīvā sezona ilgst
apmēram pusgadu, kamēr citās valstīs, kur laika apstākļi ir pateicīgāki,
sportisti var trenēties visu gadu. Līdz
šim Jelgavas kluba pārstāvji iespēju
robežās ziemas sezonā reizi nedēļā
brauca uz ziemas trasi Rīgā, tomēr
A.Balbeks norāda, ka sava trase būs
daudz izdevīgāka, ērtāka un pieejama
visiem kluba biedriem.
BMX ziemas trase top ar Sporta
Primārais uzdevums ir, lai BMX
servisa centra atbalstu. «Doma, ka trase būtu zem jumta, nebūtu sasnivajadzētu izveidot šādu trasi, radās jau gusi un apledojusi un lai tajā varētu
pirms septiņiem astoņiem gadiem, kad braukt arī ziemā. Tāpēc angārā tiek
pārņēmām angāru no linu fabrikas,» veidota tikai pati trase – BMX braucēji
norāda Sporta servisa centra direktors izmantos sporta skolas infrastruktūru:
Juris Kaminskis. Toreiz pietrūcis ros- dušas, ģērbtuves, labierīcības.
mes un uzņēmības, tāpēc viņam ir liels
A.Balbeks lēš, ka šobrīd ir paveikta
prieks, ka tagad tomēr
trešdaļa darbu. Ja viss
klubs ir apņēmības
Šobrīd BMX klubā «Mī- ritēs, kā plānots, trase
pilns realizēt šo probūs gatava decembrī.
tavas kumeļi» trenējas Kā norāda kluba braujektu līdz galam. «Tas
ir vēl viens solis preap 30 braucēju. Viņi ir cējs un treneris Uldis
tī panākumiem – jau
Balbeks, šīs trases
pārliecināti, ka šis spor- galvenā funkcija ir nolīdz ar BMX trases
būvniecību Zemgales
ta veids kļūs vēl popu- drošināt, lai sportisti
Olimpiskajā centrā
nepazaudētu sajūtas
lārāks un arī braucēju uz velosipēda un vajūtams, ka interese
par šo sporta veidu
rētu pilnveidot tehniskaits augs.
aug un vairojas arī
ku. «Mītavas kumeļi»,
panākumi,» tā J.Kaminskis.
gatavojoties jaunajai sezonai, varēs
Ziemas trasi saviem spēkiem vei- aizvadīt ne tikai sausos treniņus zālē,
do paši «Mītavas kumeļu» braucēji. bet arī uzlabot braukšanas tehniku
Tā būs apmēram 100 – 120 metrus un būt vēl sīvāki konkurenti saviem
gara ar vairākām virāžām. Lai gan sāncenšiem. Interesenti, kuri vēlas
pieredzējušākie kluba braucēji, kas pievienoties BMX braucēju saimei,
ir visaktīvākie trases veidotāji, pagai- aicināti rakstīt e-pastu uz adresi: bmxdām negrib atklāt visas nianses, viņi jelgava@inbox.lv vai zvanīt pa tālruni
norāda, ka trase iecerēta ar «odziņu». 28304884 (Aivars).
«Tas varētu būt kaut kas no pasaules
Jāpiebilst, ka šobrīd Latvijā ir četras
superkrosa elementiem,» āķi izmet ziemas trases – Rīgā, Valmierā, MadoRoberts Bāriņš.
nā un Saldū.
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Meklēju apkopējas vai mājkalpotājas darbu
Jelgavā. Tālrunis 26770409.
Vīrietis meklē darbu, var būt vienas dienas
darbs. Tālrunis 26990895.
Šoferis ar savu kravas mikroautobusu (līdz
1,5 t). Tālrunis 25972357.

Pārdod
Kūdras un kokskaidu briketes no Igaunijas.
Piegāde. T.28828288
Jauktu malku 17 Ls/sterā, briketes, šāļu
malku. T.26488881
Kantainās ozola skaidu briketes. Cena ar
piegādi Ls 110. T.29907466
Apkures briketes, 0,95 Ls/iep. vai 95 Ls/
tonna. Malku, 1 Ls/ 40 l maiss. Var piegādāt. Tālr.25448677.

BMX klubs «Mītavas kumeļi» vienā no Sporta skolas angāriem ierīko ziemas trasi. Kluba vadītājs Aivars Balbeks stāsta, ka apmēram
100 metrus garā trase gatava būs decembrī. Tad mūsu sportistiem
vairs nevajadzēs reizi nedēļā braukt uz Rīgu, lai ziemas periodā neaizmirstu braukšanas prasmes un pavasarī netērētu tik daudz laika,
adaptējoties uz velosipēda. Foto: Ivars Veiliņš

Nuga best masāžgultu. T.27138054
Pārdod 1999. gada 4. golfu. Kruīzkontrole,
automāts, labā vizuālā un tehniskā stāvoklī. T.26311649

Vēlas īrēt
Pensionārs istabu. T.26929729

«Vajag vienu divus mēnešus, lai adaptētos uz velosipēda» Pērk
Uldis Balbeks, kluba «Mītavas kumeļi» treneris un
braucējs:
«Latvijas nosacītais ziemas periods, kad nevaram braukt pa
āra trasi, ir no novembra līdz aprīlim – pieci seši mēneši –, tāpēc
ziemas trases izbūve ir ļoti būtiska, lai nepazaudētu velosipēda
izjūtu, kas braucējiem, it sevišķi mazajiem, ir ārkārtīgi svarīgi.
Parasti pavasarī vajag vienu divus mēnešus, lai adaptētos uz velosipēda un trasei,
līdz ar to samazinās konkurētspēja pirmajās sacensībās. Šī trase būs daudzreiz
mazāka nekā āra trase un pildīs divas galvenās funkcijas: nodrošinās, lai braucēji
nepazaudētu sajūtas uz velosipēda, un kalpos braucēju tehnikas pilnveidošanai.»

«Pavasarī ir tāda tizluma sajūta»
Rihards Buldinskis, kluba «Mītavas kumeļi» braucējs:
«Jaunā BMX ziemas trase pavērs lielākas iespējas attīstīties
šajā sporta veidā. Tā palīdzēs nepazaudēt iemaņas – ja visu
ziemu neesi bijis uz riteņa, pavasarī vienmēr ir tāda tizluma
sajūta, bet tagad varēs papildus piedzīt klāt tehniku. Piemēram,
mazo braucēju Marku Cimermani nākamgad gatavo Latvijas čempionātam un,
iespējams, arī Eiropas čempionātam – tas viņam un arī pārējiem būs liels ieguvums. Mēs, jelgavnieki, nākamajai sezonai varēsim labāk sagatavoties un būsim
spēcīgāki. Viss liecina par to, ka BMX Latvijā un Jelgavā attīstās ļoti strauji.»

«Braukt uz Rīgu nav ekonomiski»
Vanesa Buldinska, kluba «Mītavas kumeļi» braucēja:
«Pagājušajā gadā mēs ziemā reizi nedēļā braucām trenēties
uz Rīgu. Biežāk nevarējām, jo tas aizņēma daudz laika – kamēr
uz Rīgu tiek, kamēr atpakaļ, vēl treniņš – un nebija ekonomiski. Tagad tepat vien tuvumā būs ziemas trase, varēsim biežāk
trenēties, mums nebūs pazudušas iemaņas. Ja Jelgavā netaisītu ziemas trasi,
mums būtu ļoti grūti pavasarī pierast braukt. Taču tagad mūsu klubs «Mītavas
kumeļi» varēs labāk attīstīties.»

«BMX Jelgavā drīz zinās visi»
Roberts Bāriņš, kluba «Mītavas kumeļi» braucējs:
«Ziemas trase būs liels kāpiens gan mums, jau pieredzējušajiem braucējiem, gan arī jaunajiem, jo nu visu gadu varēsim būt
uz velosipēda tepat Jelgavā, nebūs jāmēro tālie ceļa gabali uz
Valmieru un citur. Viss būs pieejams tepat. Man ir liels prieks par
to, jo nu būsim jau lielā mērā nodrošināti ar to, ko pilsēta spēj
dot, tagad tikai pašu griba jāpieliek, un tad jau viss varētu izdoties. Mēs ar manu
tagadējo treneri Uldi Balbeku centīsimies šajā trasē ielikt kaut ko tādu, kā nav
citur, bet tas lai paliek «odziņai». Esmu lepns par mūsu pilsētas pretimnākšanu
un varu teikt atklāti: BMX Jelgavā būs sporta veids, ko drīz zinās visi.»

Metāllūžņus. Sver, griež, maksā uz vietas.
Zvaniet, atbrauksim. T.25454592
Metāllūžņus, visu veidu. T.26984528.
Jebkuru automašīnu, samaksa uzreiz.
T.22367750.

Dažādi
Aicinām interesentus apmeklēt apustuļa
dievkalpojumu š.g. 26. novembrī pulksten
16.00 Rūpniecības ielā 98, Jelgavā. www.
jaunapustuliskabaznica.lv
Mobilais gateris. T.26547957
Zāģēju malku. T.25994203
Transporta pakalpojumi: buss (18 m³,
1 tonna); kravas furgons (40 m³, 3 tonnas). Tālr.25448677
Kravu pārvadājumi, auto evakuācija.
T.25904905.
SIA «Velis – A» – apbedīšanas pakalpojumi, piederumi un konsultācijas, nelaiķu
nogādāšana morgā. Diennakts tālruņi:
63020151 un 28651582 vai ierodoties
personīgi SIA «Velis – A» biroja telpās
Sakņudārza ielā 5a, Jelgavā.

Aizsaulē aizgājuši
JEVDOKIJA RAHIMOVA (dz. 1921. g.)
MARIJA FIĻIMOŅENKOVA (dz. 1932. g.)
ANNA ŠIŠOVA (dz. 1922. g.)
JEVDOKIJA PAĻČEHA (dz. 1918. g.)
VELTA ŠTEINHARDE (dz. 1931. g.)
MATVEJS TIMOFEJEVS (dz. 1933. g.)
ANNA ŠLIKA (dz. 1933. g.)
GENOVEFA IVANOVA (dz. 1924. g.)
JŪLIJS ZAVICKIS (dz. 1923. g.).
Izvadīšana 22.11. plkst.11 no Zanderu
kapsētas Sēru nama.
IVANS MIHAILIŠENS (dz. 1934. g.).
Izvadīšana 22.11. plkst.12 Meža kapsētā.
IDA OSĪTE (dz. 1919. g.).
Izvadīšana 23.11. plkst.13 Zanderu kapsētā.
JĀNIS GREIDĀNS (dz. 1942. g.).
Izvadīšana 24.11. plkst.10.30 no Meža
kapsētas Sēru nama.
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

26. novembris, pirmdiena
LTV1
6.40  «Muks». Anim. ser. 48.sērija.
6.51 «Labrīt, Latvija!»
8.30  «Mīlas viesulis 7». 1522.sērija.
9.25 «Sieva uz pilnu slodzi». 15.sērija.
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20 «Latviešu teātra zelta dziesmas».*
12.10 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.25 «Kontinentu ceļojums». Dok. daudzsēr. f. 5.sērija.
13.30 «Ielas garumā». Lapu, Rudens, Dzērvju un Lietus ielas.*
14.00 «Eirobusiņš».*
14.30 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
14.45 «Šeit un tagad».*
15.25 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.45 «Dabas grāmata».*
16.15 «Džungļu grāmata». Anim. seriāls. 13. un 14.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05  «Mīlas viesulis 7». Vācijas seriāls. 1522.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30  «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 47.sērija.
19.20 «Runā tieši!»
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «Čiža acīm». Dokumentāla animācijas filma. 2007.g.
20.30 «Panorāma».
21.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle.
22.00 «Viss notiek».
22.30 «Latvija var!»
23.05 Nakts ziņas.
23.20 «Runā tieši!»*
23.30 «De facto».*
0.10 «Laika dimensija».*
0.40 «100 g kultūras».*

LTV7
7.35 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs» (ar subt.).
8.15 «Praktiski padomi». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Komercdarbība šodien». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Automoto raidījums nr.2». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «Vienmēr formā!» Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
9.45 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). 449.sērija.
10.40 «Pokers ar Pīķa dāmu». 24.sērija.
11.35 «Trakais slēptās kameras šovs».
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Kurzemes TV*.
13.15 «Labākais no Euromaxx». Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
13.45 Eiropas meistarsacīkstes futbolā 2012.
Polija – Krievija.*
15.45 «Pokers ar Pīķa dāmu». Seriāls. 24.sērija.
16.40 «Trakais slēptās kameras šovs».
17.35 «Zveja» (ar subt.).*
18.05 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 449.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «1000 jūdzes Gruzijā». 7.sērija.*
20.00  «Spārni virs Antarktīdas». Dokumentāla filma.
21.05 «Lidojuma plāns».
21.35 «No 57.paralēles!» 9.sērija.
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā Talsu TV.
22.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
23.10 «Krējums... saldais».*
23.40 «Dzīve pēc cunami». Vācijas drāma. 2012.g.

LNT
5.05 «Trīs māsas». 11.sērija.
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.30 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».*
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
9.00 «Basketbols TV».*
9.05 «Degpunktā».
9.35 «Galileo». 40.raidījums.*
10.05 «Ilgas pēc Jaunzēlandes». Melodrāma. 2009.g.
12.00 «Komisārs Reksis 12». Seriāls. 11.sērija.
13.00 «Mans mīļais draugs 3».
13.30 «Sirmā ēdienkaratē».
14.00 LNT dienas ziņas.
14.30 «Televeikala skatlogs».
14.50 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 182.sērija.
15.50 «Bīstamais eņģelis». Seriāls. 81. un 82.sērija.
17.55 «Ziņas sešos».
18.05 «Labvakar, Latvija!» Informatīvi izklaidējošs raidījums.
18.30 «Galileo». Populārzinātnisks šovs. 41.raidījums.
19.00 «Precamies?!» Sarunu šovs par attiecībām. 33.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā».
21.10 «Māju sajūta». Mājokļu pārvērtību raidījums. 9.sērija.
22.10 «Mobilā misija 2».
22.15 «Īstvika». ASV seriāls. 9.sērija.
23.10 «Motorzāģa slaktiņš Teksasā. Sākums». trilleris. 2006.g.
1.10 «Dzīvais mērķis 2». ASV seriāls. 23.sērija.
2.00 LNT ziņu Top 10.
2.50 «Dzīvnieku instinkti».
3.25 «Bīstamais eņģelis». Seriāls. 81. un 82.sērija.
5.00 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 182.sērija.

TV3
5.00 «Krēms» (ar subt.). 34.sērija.
5.50 «Alises sirdsbalss». 228.sērija.
6.40 «Smurfi». Anim. ser. 38.sērija.
7.10 «Beibleidi 2». Anim. ser. 33.sērija.
7.40 «Suņuku superkomanda». Anim. ser. 9.sērija.
8.00 «Visi mīl Reimondu 3». 61. un 62.sērija.
9.00 «Kobra 7». 98.sērija.
10.00 «Televeikala skatlogs».
10.15 «Ar gardu muti 2».*
10.55 «Māmiņu klubs».*
11.30 «Aizstāvības advokāti». 11.sērija.
12.25 «Televeikala skatlogs».
12.40 «Visi mīl Reimondu 3». Seriāls. 63. un 64.sērija.
13.40 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls. 34.sērija.
14.10 «Smurfi». Animācijas seriāls. 39.sērija.
14.35 «Mīlestības sirdspuksti». Vācijas seriāls. 30.sērija.
15.35 «UgunsGrēks 8». Seriāls. 573. un 574.sērija.
16.50 «Slēgtā skola 3» (ar subt.). Seriāls. 134.sērija.

18.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 4». 51.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.40 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 8». Latvijas seriāls. 574.sērija.
21.00 «Īpašo uzdevumu vienība Hawaii 5-0 2». 5.sērija.
22.00 «C.S.I. Ņujorka 8». Seriāls. 177.sērija.
23.00 «Radīti skatuvei 3». ASV seriāls. 7.sērija.
24.00 «Nekā personīga».
1.00 «C.S.I. Maiami 9». Seriāls. 209.sērija.
1.50 «Detektīvs Spensers 4». Seriāls. 13.sērija.
2.40 «Kobra 7». Seriāls. 98.sērija.
3.30 «Alises sirdsbalss». Seriāls. 228.sērija.
4.15 «Bez tabu».

27. novembris, otrdiena
LTV1
6.40  «Muks». Anim. ser. 49.sērija.
6.51 «Labrīt, Latvija!»
8.30  «Mīlas viesulis 7». 1523.sērija.
9.25 «Sieva uz pilnu slodzi». Situāciju komēdija. 16.sērija.
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20  «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 47.sērija.
11.15 «Četru bērnu tēvs. Smalkā dzīve». Ģimenes filma. 2006.g.
12.55 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.10  «Neatklātā Āfrika» (ar subt.).
Dok. daudzsēr. f. 6.sērija.
14.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
14.30 «Viss notiek».*
15.00 «Es un skola».*
15.30 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.50 «Mārvijs Hemmers. Nacionālās ģeogrāfijas pasaule». Populārzinātnisks seriāls bērniem. 94.sērija.
16.15 «Džungļu grāmata». Animācijas seriāls. 15. un 16.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05  «Mīlas viesulis 7». Vācijas seriāls. 1523.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30  «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 48.sērija.
19.20 «Runā tieši!»
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «Eņģeļu māja». LTV seriāls. 75.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.15 «Jauna nedēļa».
22.05 «Sekotāji». TV spēle.
23.05 Nakts ziņas.
23.20 «Runā tieši!»*
23.30 «Šeit un tagad». Tiešraide. «Pirts».
0.10 «Kopā» (ar subt.).*
0.25 «100 g kultūras».*

LTV7
7.35 «Reģionālā attīstība Latvijā. Agro 2012».
«Televeikala skatlogs».*
7.55 «Nedēļas apskats». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs» (ar subt.).*
8.55 «Iespējas un risinājumi». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «Globalizācija 3000». Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
9.45 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). 450.sērija.
10.40 «Pokers ar Pīķa dāmu». 25.sērija.
11.35 «Trakais slēptās kameras šovs».
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Talsu TV*.
13.15 «Vienmēr formā!» Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
13.45 Eiropas meistarsacīkstes futbolā 2012. Portugāle – Dānija.*
15.45 «Pokers ar Pīķa dāmu». Seriāls. 25.sērija.
16.40 «Trakais slēptās kameras šovs».
17.35 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
18.05 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 450.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Aktuālais jautājums» (krievu val.). Diskusiju raidījums.
20.00 «Tavs auto».
20.30 «Omega» (ar subt.). Dokumentāla filma.
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā Ogres televīzija: “Post
scriptum” (vai 22.10 Reģionālo TV programma
virszemes apraidē).
22.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
23.10 «Autosporta programma nr.1».
23.40 «SeMS. Laboratorija».*
0.10  «Noziegums». Daudzsēr. krimināldr. 11.sērija.

LNT
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.25 «Nāvīte un Ļaunums 2». Anim. ser. 11.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes».
9.00 «Degpunktā».
9.28 «Mobilā misija 2».
9.30 «Galileo». 41.raidījums.*
10.05 «Paradīze zemes malā». Melodrāma. 2009.g.
12.00 «Īstvika». Seriāls. 9.sērija.
13.00 «Aģents Čaks 3». ASV seriāls. 10.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.30 «Televeikala skatlogs».
14.50 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 183.sērija.
15.50 «Bīstamais eņģelis». Seriāls. 83. un 84.sērija.
17.55 «Ziņas sešos».
18.05 «Labvakar, Latvija!»
18.30 «Galileo». 42.raidījums.
19.00 «Precamies?!» Sarunu šovs. 34.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā».
21.10 «Frederika vaina». Melodrāma. 2011.g.
23.10 «Intrigante 4». ASV seriāls. 14.sērija.
0.05 «Dzīvais mērķis 2». ASV seriāls. 24.sērija.
1.05 «Motorzāģa slaktiņš Teksasā. Sākums». Trilleris. 2006.g.
2.45 «Mīl ne Mīl». Iepazīšanās spēle.
3.25 «Bīstamais eņģelis». Seriāls. 83. un 84.sērija.
5.00 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 183.sērija.

TV3
5.00 «Krēms» (ar subt.). 35.sērija.
5.50 «Alises sirdsbalss». 229.sērija.
6.40 «Smurfi». Anim. ser. 39.sērija.
7.10 «Beibleidi 2». Anim. ser. 34.sērija.
7.40 «Suņuku superkomanda». Anim. ser. 10.sērija.
8.00 «Visi mīl Reimondu 3». 63. un 64.sērija.
9.00 «Kobra 7». 99.sērija.

tv programma
10.00 «Televeikala skatlogs».
10.15 «Īpašo uzdevumu vienība Hawaii 5-0 2». 5.sērija.
11.20 «Aizstāvības advokāti». 12.sērija.
12.20 «Televeikala skatlogs».
12.35 «Visi mīl Reimondu 3». Seriāls. 65. un 66.sērija.
13.40 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls. 35.sērija.
14.10 «Smurfi». Animācijas seriāls. 40.sērija.
14.35 «Mīlestības sirdspuksti». Vācijas seriāls. 31.sērija.
15.35 «UgunsGrēks 8». Seriāls. 574. un 575.sērija.
16.50 «Voroņini 2» (ar subt.). Seriāls. 1. un 2.sērija.
18.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 4». 52.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.40 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 8». Latvijas seriāls. 575.sērija.
21.00 «Paņem 100 000... ja vari». Latvijas spēļu šovs.
22.00 «Saikne». ASV seriāls. 12.sērija.
23.00 «Frosts pret Niksonu». Drāma. 2008.g.
1.25 «C.S.I. Maiami 9». Seriāls. 210.sērija.
2.15 «Detektīvs Spensers 4». Seriāls. 14.sērija.
3.00 «Kobra 7». Seriāls. 99.sērija.
3.50 «Bez tabu».
4.30 «Nakts joki».

28. novembris, trešdiena
LTV1
6.40  «Muks». Anim. ser. 50.sērija.
6.51 «Labrīt, Latvija!»
8.30  «Mīlas viesulis 7». Seriāls. 1524.sērija.
9.25 «Eņģeļu māja». LTV seriāls. 75.sērija.
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20  «Tieši sirdī». 48.sērija.
11.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle.*
12.00 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.20 «Jauna nedēļa».*
13.10 «Province». Mana valsts.*
13.40 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.55 «Finanšu tango». TV spēle.*
14.55 «Latvija var!»*
15.25 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.45 «Kas te? Es te!»*
16.15 «Volless un Gromits. Par mata tiesu». Anim. f.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05  «Mīlas viesulis 7». Vācijas seriāls. 1524.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30  «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 49.sērija.
19.20 «Runā tieši!»
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «Eņģeļu māja». LTV seriāls. 76.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.12 «Latloto. Viking Lotto».
21.20 «Sastrēgumstunda». Diskusiju tiešraidē vada G.Rēders.
22.30 «Nākotnes parks».
22.45 «Zebra».
23.00 Nakts ziņas.
23.15 «Runā tieši!»*
23.25 «Vides fakti» (ar subt.).*
23.55 «100 g kultūras».*
0.25 «Vertikāle».*

LTV7
7.35 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs».
8.15 «Veiksmīgas idejas». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Pie rīta kafijas». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Brīvdienu ceļvedis». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «Projekts Nākotne». Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
9.45 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). 451.sērija.
10.40 «Pokers ar Pīķa dāmu». 26.sērija.
11.35 «Trakais slēptās kameras šovs».
12.30 «Latvijas stāsti». «Post scriptum»* .
13.15 «Globalizācija 3000». Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
13.45 Eiropas meistarsacīkstes futbolā 2012. Portugāle
– Nīderlande.*
15.45 «Pokers ar Pīķa dāmu». Seriāls. 26.sērija.
16.40 «Trakais slēptās kameras šovs».
17.35 «Autosporta programma nr.1».*
18.05 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 451.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.15 TIEŠRAIDE! Eiropas kausa izcīņa basketbolā.
Triumph – VEF Rīga.
21.30 «Norvēģijas dabā». Dok. f. seriāls. 4.sērija.
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Sapnis par Ziemeļpolu». Dokumentāla filma.
22.45 «Zemei līdzīga planēta». Dokumentāla filma.
22.55 «Makšķerēšanas noslēpumi».
23.25 «Ātruma cilts».
23.55 «SOKO Vismāra». Seriāls. 56.sērija.
0.45 «SeMS».*
1.15  «Liels, lielāks, lielākais 2». Dok. daudzsēr. f. 9.sērija.
2.10 «Norvēģijas dabā». Dok. f. seriāls. 4.sērija.

LNT
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.25 «Nāvīte un Ļaunums 2». Anim. ser. 12.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes».
9.00 «Degpunktā».
9.28 «Mobilā misija 2».
9.30 «Galileo». 42.raidījums.*
10.05 «Frederika vaina». Vācijas melodrāma. 2011.g.
12.00 «Intrigante 4». 14.sērija.
13.00 «Aģents Čaks 3». ASV seriāls. 11.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.30 «Televeikala skatlogs».
14.50 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 184.sērija.
15.50 «Bīstamais eņģelis». Seriāls. 85. un 86.sērija.
17.55 «Ziņas sešos».
18.05 «Labvakar, Latvija!»
18.30 «Galileo». 43.raidījums.
19.00 «Precamies?!» Sarunu šovs. 35.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā».
21.10 «Pasaules neparastākās būtnes 3». Dok. ser. 1.sērija.
22.15 «Ielenkumā». Spraiga sižeta filma. 1992.g.
0.20 «Dzīvais mērķis 2». ASV seriāls. 25.sērija.
1.20 Latvijas kriminālhronika Atklātās lietas. 13.sērija.

Ceturtdiena, 2012. gada 22. novembris
1.35 «Degpunktā. Slepenās lietas».
2.15 «Mentālists». Seriāls. 23.sērija.
3.25 «Bīstamais eņģelis». Seriāls. 85. un 86.sērija.
5.00 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 184.sērija.

TV3
5.00 «Krēms» (ar subt.). 36.sērija.
5.50 «Alises sirdsbalss». 230.sērija.
6.40 «Smurfi». Anim. ser. 40.sērija.
7.10 «Beibleidi 2». Anim. ser. 35.sērija.
7.40 «Suņuku superkomanda». Anim. ser. 11.sērija.
8.00 «Visi mīl Reimondu 3». 65. un 66.sērija.
9.00 «Kobra 7». 100.sērija.
10.00 «Televeikala skatlogs».
10.15 «Saikne». Seriāls. 12.sērija.
11.20 «Aizstāvības advokāti». 13.sērija.
12.20 «Televeikala skatlogs».
12.35 «Visi mīl Reimondu 3». Seriāls. 67. un 68.sērija.
13.40 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls. 36.sērija.
14.10 «Smurfi». Animācijas seriāls. 41.sērija.
14.35 «Mīlestības sirdspuksti». Vācijas seriāls. 32.sērija.
15.35 «UgunsGrēks 8». Seriāls. 575. un 576.sērija.
16.50 «Voroņini 2» (ar subt.). Seriāls. 3. un 4.sērija.
18.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 4». 53.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.40 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 8». Latvijas seriāls. 576.sērija.
21.00 «Ekstrasensu cīņas 12». Realitātes šovs. 9.sērija.
22.10 «Ēnu spēles». Latvijas detektīvseriāls. 9.sērija.
23.10 «Kinomānija».
23.45 «Purvāji». ASV seriāls. 13.sērija.
0.40 «Likums un kārtība 4» (ar subt.). Seriāls. 19. un 20.sērija.
2.35 «C.S.I. Maiami 9». Seriāls. 211.sērija.
3.20 «Kobra 7». Seriāls. 100.sērija.
4.10 «Bez tabu».

29. novembris, ceturtdiena
LTV1
6.40  «Muks». Anim. ser. 51.sērija.
6.51 «Labrīt, Latvija!»
8.30  «Mīlas viesulis 7». 1525.sērija.
9.25 «Eņģeļu māja». LTV seriāls. 76.sērija.
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20  «Tieši sirdī». 49.sērija.
11.15 «Province» (ar subt.).*
11.45 «Kas var būt labāks par šo?» (ar subt.).*
12.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.30 «Sastrēgumstunda» (ar surdotulk.).*
13.40 «De facto» (ar subt.).*
14.20 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
14.35 «Laiks vīriem?»*
15.05 «Zebra».*
15.20 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.40 «Kas te? Es te!»*
16.10  «Luijs». Animācijas seriāls. 24.sērija.
16.17  «Muks». Animācijas seriāls. 47. un 48.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05  «Mīlas viesulis 7». Vācijas seriāls. 1525.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30  «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 50.sērija.
19.20 «Runā tieši!»
19.30 «100 g kultūras piedāvā... Kinotēka».
20.00 «Eņģeļu māja». LTV seriāls. 77.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.15 «Lauku sēta 2».
22.15 «Finanšu tango». TV spēle.
23.15 Nakts ziņas.
23.30 «Runā tieši!»*
23.40 «Šeit un tagad». «Pirts». Tiešraide.
0.20 «100 g kultūras piedāvā... Kinotēka».*

LTV7
7.35 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «TV mozaīka». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Darbs. Izglītība. Karjera». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Vārds uzņēmējiem». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «Pie stūres». Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
9.45 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). 452.sērija.
10.40 «Pokers ar Pīķa dāmu». Seriāls. 27.sērija.
11.35 «Trakais slēptās kameras šovs».
12.30 «Sapnis par Ziemeļpolu». Dokumentāla filma.
13.00 «Pašattīrošās ēkas». Dokumentāla filma.
13.15 «Projekts Nākotne». Deutsche Welle žurnāls.
13.45 Eiropas kausa izcīņa basketbolā. Triumph – VEF Rīga.*
15.45 «Pokers ar Pīķa dāmu». Seriāls. 27.sērija.
16.40 «Trakais slēptās kameras šovs».
17.35 «Ātruma cilts».*
18.05 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 452.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Norvēģijas dabā». Dok. f. seriāls. 5.sērija.
20.00 «Uz meža takas».
20.30  «Kāpēc nabadzība? Nabaga cilvēki».
Dok. f. cikls. 1.sērija.
21.25 «SeMS».
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Latvijas stāsti».
«Cilvēki, darbi, tradīcijas Lejaskurzemē».
22.55  «Liels, lielāks, lielākais 2». Dok. daudzsēr. f. 9.sērija.
23.50 «Omega» (ar subt.). Dokumentāla filma.
1.30 «Norvēģijas dabā». Dok. f. seriāls. 5.sērija.

LNT
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.25 «Nāvīte un Ļaunums 2». Anim. ser. 13.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes».
9.00 «Degpunktā».
9.28 «Mobilā misija 2».
9.30 «Galileo». 43.raidījums.*
10.05 «Jaunzēlande uz mūžiem». Melodrāma. 2010.g.
12.00 «Mentālists». Seriāls. 16.sērija.
13.00 «Aģents Čaks 3». ASV seriāls. 12.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.30 «Televeikala skatlogs».
14.50 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 185.sērija.
15.50 «Bīstamais eņģelis». Seriāls. 87. un 88.sērija.
17.55 «Ziņas sešos».

18.05 «Labvakar, Latvija!»
18.30 «Galileo». 44.raidījums.
19.00 «Precamies?!» Sarunu šovs. 36.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā».
21.10 «Dzīves krustcelēs». Dok. raidījums. 5.sērija.
22.10 «Mobilā misija 2».
22.15 «Viņpus 2». ASV un Kanādas seriāls. 24.sērija.
23.15 «Atnācēji». Kanādas un ASV seriāls. 6.sērija.
0.10 «Losandželosas policisti 2». Seriāls. 4. un 5.sērija.
2.05 «Mentālists». Seriāls. 23.sērija.
2.55 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
3.25 «Bīstamais eņģelis». Seriāls. 87. un 88.sērija.
5.00 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 185.sērija.

TV3
5.00 «Krēms» (ar subt.). 37.sērija.
5.50 «Alises sirdsbalss». 231.sērija.
6.40 «Smurfi». Anim. ser. 41.sērija.
7.10 «Beibleidi 2». Anim. ser. 36.sērija.
7.40 «Suņuku superkomanda». Anim. ser. 12.sērija.
8.00 «Visi mīl Reimondu 3». 67. un 68.sērija.
9.00 «Kobra 7». 101.sērija.
10.00 «Televeikala skatlogs».
10.15 «Ekstrasensu cīņas 12». 9.sērija.
11.20 «Aizstāvības advokāti». 14.sērija.
12.20 «Televeikala skatlogs».
12.35 «Visi mīl Reimondu 3». Seriāls. 69. un 70.sērija.
13.40 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls. 37.sērija.
14.10 «Smurfi». Animācijas seriāls. 42.sērija.
14.35 «Mīlestības sirdspuksti». Vācijas seriāls. 33.sērija.
15.35 «UgunsGrēks 8». Seriāls. 576. un 577.sērija.
16.50 «Voroņini 2» (ar subt.). Seriāls. 5. un 6.sērija.
18.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 4». 54.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.40 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 8». Latvijas seriāls. 577.sērija.
21.00 «Nozieguma skelets 7». Seriāls. 13.sērija.
22.00 «Svešie pret plēsoņu 2». Fantastikas trilleris. 2007.g.
23.55 «Ielu likumi». ASV seriāls. 7. un 8.sērija.
1.40 «C.S.I. Maiami 9». Seriāls. 212. un 213.sērija.
3.10 «Kobra 7». Seriāls. 101.sērija.
4.00 «Bez tabu».
4.40 «Nakts joki».

30. novembris, piektdiena
LTV1
6.40  «Muks». Anim. īsfilma.
6.41  «Luijs». Anim. ser. 13.sērija.
6.48  «Muks». Anim. īsfilma.
6.50 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Rozmarija un Timiāna». 11.sērija.
9.25 «Eņģeļu māja». 77.sērija.
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20  «Tieši sirdī». 50.sērija.
11.15 «Tagad vai nekad». 25. un 26.sērija.
12.55 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.10 «Latvijas šlāgeraptauja 2012».*
14.10 «Šeit un tagad».*
14.50 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.05 «Sveika, Robij!» Seriāls. 20.sērija.
15.55 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
16.10  «Luijs». Animācijas seriāls. 25.sērija.
16.17  «Muks». Animācijas seriāls. 49. un 50.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05 «Rozmarija un Timiāna». Detektīvseriāls. 11.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Fedja». Latvijas dokumentāla filma. 2012.g.
19.30  «Sasalusī planēta». BBC dok. filma. 4.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.15 «100.panta preses klubs».
22.10  «Midsomeras slepkavības 9». Detekt.. 3.sērija.
24.00 Nakts ziņas.
0.15 «Fedja». Latvijas dokumentāla filma.

LTV7
7.35 «Sadarbības partneri». «Televeikala skatlogs».
7.55 «Aktualitātes». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «Skatpunkti». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Tādas lietas». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Attīstības kods». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «Labākais no Euromaxx». Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
9.45 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 453.sērija.
10.40 «Pokers ar Pīķa dāmu». Seriāls. 28.sērija.
11.35 «Trakais slēptās kameras šovs».
12.30 «Latvijas stāsti».
«Cilvēki, darbi, tradīcijas Lejaskurzemē»*.
13.15 «Pie stūres». Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
13.45 Eiropas meistarsacīkstes futbolā 2012. Itālija – Īrija.*
15.45 «Pokers ar Pīķa dāmu». Seriāls. 28.sērija.
16.40 «Trakais slēptās kameras šovs».
17.35 «Tavs auto».*
18.05 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 453.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Norvēģijas dabā». Dok. f. seriāls. 6.sērija.
20.00  «Lanževēna burvju triki 3». 8.sērija.
20.30 «Izdzīvotāji 5». Dok. daudzsēriju filma. 5.sērija.
21.25 «Zveja» (ar subt.).
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā TV Jūrmala.
22.55  «Lulū. Banku aplaupītāja sieva». Dānijas daudzsēriju krimināldrāma. 2009.g. 3.sērija.
23.45 «Pēdējais liecinieks». Seriāls. 10.sērija.
0.35 «Norvēģijas dabā». Dok. f. seriāls. 6.sērija.

LNT
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.25 «Jako, Vako un Dota piedzīvojumi». Anim. ser. 1.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes».
9.00 «Degpunktā».
9.30 «Galileo». 44.raidījums.*
10.05 «Domā tikai par mums». Melodrāma. 2010.g.
12.00 «Viņpus 2». 24.sērija.
13.00 «Aģents Čaks 3». ASV seriāls. 13.sērija.

Ceturtdiena, 2012. gada 22. novembris
14.00 LNT dienas ziņas.
14.30 «Televeikala skatlogs».
14.50 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 186.sērija.
15.50 «Bīstamais eņģelis». Seriāls. 89. un 90.sērija.
17.55 «Ziņas sešos».
18.05 «Labvakar, Latvija!»
18.30 «Galileo». 45.raidījums.
19.00 «Dzīves krustcelēs». 5.raidījums.*
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Degpunktā».
21.05 «Atceries mani». ASV romantiska drāma. 2011.g.
22.50 «Mīlestība un citi neiedomājami apstākļi».
Drāma. 2009.g.
0.55 TV pirmizrāde! «Godīga spēle». ASV trilleris. 2010.g.
2.25 «Atnācēji». Seriāls. 6.sērija.
3.25 «Bīstamais eņģelis». Seriāls. 89. un 90.sērija.
5.00 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 186.sērija.

TV3
5.00 «Krēms» (ar subt.). 38.sērija.
5.50 «Alises sirdsbalss». 232.sērija.
6.40 «Smurfi». Anim. ser. 42.sērija.
7.10 «Beibleidi 2». Anim. ser. 37.sērija.
7.40 «Suņuku superkomanda». Anim. ser. 13.sērija.
8.00 «Visi mīl Reimondu 3». 69. un 70.sērija.
9.00 «Kobra 7». 102.sērija.
10.00 «Televeikala skatlogs».
10.15 «Nozieguma skelets 7». 13.sērija.
11.20 «Aizstāvības advokāti». 15.sērija.
12.20 «Televeikala skatlogs».
12.35 «Visi mīl Reimondu 3». Seriāls. 71. un 72.sērija.
13.40 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls. 38.sērija.
14.10 «Smurfi». Animācijas seriāls. 43.sērija.
14.45 «Mīlestības sirdspuksti». Vācijas seriāls. 34.sērija.
15.45 «Saimnieks meklē sievu». Realitātes šovs. 11.sērija.*
16.50 «Voroņini 2» (ar subt.). Seriāls. 7. un 8.sērija.
18.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 4». 55.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.40 «Bez tabu».
20.20 «Viens pats mājās». ASV ģimenes komēdija. 1990.g.
21.30 «Aukle pēc izsaukuma». ASV komēdija. 2009.g.
0.20 «Slepkavības recepte». Kriminālfilma. 2002.g.
2.05 «Kobra 7». Seriāls. 102.sērija.
2.50 «Aizstāvības advokāti». Seriāls. 15.sērija.
3.35 «Alises sirdsbalss». Seriāls. 232.sērija.
4.20 «Bez tabu».

1. decembris, sestdiena
LTV1
8.05  «Auniņa Timija laiks». Anim. ser. 3. un 4.sērija.
8.30  «Luijs». Anim. ser. 26.sērija.
8.37  «Muks». Anim. ser. 51. un 52.sērija.
9.05 «Kas te? Es te!»
9.35 «Džungļu grāmata». Anim. ser. 17. un 18.sērija.
10.00 «Ķepa uz sirds».
10.30 «Kas var būt labāks par šo?»
11.00 «Lauku sēta 2».*
12.00 «Četru bērnu tēvs. Atkal mājās». Ģimenes f. 2007.g.
13.35 «Spēlmaņu nakts».*
16.00 «Nākotnes parks».*
16.15 «Laiks vīriem?»
16.40 «Trejādas saules». Dokumentāla filma. 2011.g.
17.45 «Trīs ceturtdaļas» (ar subt.).
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Teritorija 20+».
19.00 «Vides fakti».
19.30 «Latvijas šlāgeraptauja 2012».
20.30 «Panorāma».
21.12 «Latloto».
21.20 «Tikai 20».
Grupas Labvēlīgais tips jubilejas koncerts.
23.35 Nakts ziņas.
23.45 «Brikleina». Lielbritānijas un Indijas drāma. 2007.g.

LTV7
7.50 «Komercdarbība šodien». «Televeikala skatlogs».
8.10 «Rīta intervija». «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 «Attīstības kods». «Televeikala skatlogs».
10.30 «Ātruma cilts».*
11.00 «Zveja» (ar subt.).*
11.30 «Krējums... saldais».*
12.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
12.30 «1000 jūdzes Gruzijā». 7.sērija.
13.00 Eiropas meistarsacīkstes futbolā 2012.
Anglija – Ukraina.*
14.55 «SeMS».*
15.25  «Lanževēna burvju triki 3». 8.sērija.
15.50 «Artūra dienas koncerts 2012».
16.45 TIEŠRAIDE! VTB Vienotās līgas spēle. VEF Rīga
– Minsk 2006.
19.00 «No 57.paralēles!» 9.sērija.*
19.30 «2020». Dokumentāla filma. 4.sērija.
20.00  «Kāpēc nabadzība? Nabaga cilvēki».
Dok. f. cikls. 1.sērija.
21.00 «1000 jūdzes Gruzijā». 8.sērija.
21.30  «Lulū. Banku aplaupītāja sieva». Daudzsēriju
krimināldrāma. 2009.g. 4.sērija.
22.20  «Saglabāt ticību». Romantiska komēdija. 2000.g.
0.35 «Lidojuma plāns».*
1.05 «Izdzīvotāji 5». Dok. daudzsēriju filma. 5.sērija.

LNT
5.50 «Dzīvnieku instinkti».
6.45 «Degpunktā».
7.15 Animācijas filmu rīts.
9.30 «Rīta mikslis».
10.00 «Laimīgs un vesels».
10.30 «Precamies?!»*
12.30 «Māju sajūta». 9.sērija.*
13.30 «Smolvila. Leģenda par Supermenu 2».
Seriāls. 43.sērija.
14.30 «Latvijas ģimeņu dziedāšanas svētki 4».*

17.30 «Trīs māsas». ASV seriāls. 12.sērija.
17.55 «Ziņas sešos».
18.05 «Trīs māsas». ASV seriāls. 12.sērija. Turpinājums.
18.35 «Latvijas faili. Vaira Vīķe-Freiberga». Dok. f. 2012.g.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Degpunktā».
21.00 «Harijs Poters un noslēpumu kambaris». Piedz. f. 2002.g.
0.15 «Atceries mani». ASV romantiska drāma. 2011.g.
2.20 «Mīlestība un citi neiedomājami apstākļi».
Drāma. 2009.g.
4.05 «Dzīvnieku instinkti».
5.00 «Smolvila. Leģenda par Supermenu 2».
Seriāls. 43.sērija.

TV3
5.00 «Krēms» (ar subt.). 39.sērija.
5.45 «Alises sirdsbalss». 233.sērija.
6.30 «Amerikāņu ģimenīte 2». 19. un 20.sērija.
7.30 «Auniņa Šona piedzīvojumi 2». Anim. ser. 2.sērija.
7.40 «Gormiti 2». Anim. ser. 24.sērija.
8.10 «Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums». 17.sērija.
8.30 «Simpsoni 19». Anim. ser. 8.sērija.
9.00 «Paņem 100 000… ja vari».*
10.00 «Autoziņas».
10.35 «Gandrīz ideālas vakariņas 4». 51. – 53.sērija.*
13.50 «Kinomānija».
14.30 «Televeikala skatlogs».
14.50 «Viens pats mājās». ASV ģimenes komēdija. 1990.g.
17.00 «Džonsonu ģimenes brīvdienas». Komēdija. 2004.g.
19.00 TV3 ziņas.
19.30 «Šreks 2». ASV animācijas filma. 2004.g.
21.20 «Šis un tas par Mēriju». Romantiska komēdija. 1998.g.
23.45 «Kompanjons». ASV komēdija. 1996.g.
1.50 «Doom». Fantastikas šausmu filma. 2005.g.
3.30 «Amerikāņu ģimenīte 2». Seriāls. 19. un 20.sērija.
4.15 «Alises sirdsbalss». Seriāls. 233.sērija.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

TV programma
TV3
5.00 «Krēms» (ar subt.). 40.sērija.
5.45 «Alises sirdsbalss». 234.sērija.
6.30 «Amerikāņu ģimenīte 2». 21. un 22.sērija.
7.30 «Gormiti 2». Anim. ser. 25.sērija.
7.55 «Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums». 18.sērija.
8.15 «Kinomānija».
8.50 «Māmiņu klubs».
9.25 «Ar gardu muti 2».
10.00 «Superbingo». TV spēle.
11.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 4». 54. un 55.sērija.*

SIA «Svešvalodu aģentūra»
aicina uz valodu kursiem:
• VĀCU VALODAS kursi iesācējiem – jau šonedēļ;
• ANGĻU VALODAS kursi iesācējiem –
jau šonedēļ;
• Klasiskie kursi angļu, vācu, franču, itāliešu valodā – visiem zināšanu līmeņiem un vecumiem.
Tālrunis 26369988, 29166866
(Dzintra Vintermane).

13.05 «Televeikala skatlogs».
13.20 «Smieklīgākie videokuriozi 20».
14.20 «Šreks 2». ASV animācijas filma. 2004.g.
16.05 «Trakais suns un Glorija». Komiska drāma. 1993.g.
18.00 «Neiespējamā misija». Kanādas šovs. 8.sērija.
19.00 «Nekā personīga».
20.00 «Ēnu spēles». Latvijas detektīvseriāls. 10.sērija.
21.00 «Kurjers». ASV spraiga sižeta filma. 2002.g.
22.50 «Anakonda». ASV trilleris. 1997.g.
0.30 «1612» (ar subt.). Piedzīvojumu filma. 2007.g.
3.10 «Amerikāņu ģimenīte 2». Seriāls. 21. un 22.sērija.
4.00 «Alises sirdsbalss». Seriāls. 234.sērija.
Jelgavas novada pašvaldība izsludina
konkursu uz nekustamā īpašuma
speciālista amatu
(divas amata vietas – viens speciālists
Kalnciema pagastā un Valgundes pagastā; viens
speciālists Glūdas pagastā un Zaļenieku pagastā).
Informāciju par pretendentiem izvirzītajām prasībām,
iesniedzamajiem dokumentiem var iegūt Jelgavas
novada pašvaldības mājas lapā www.jelgavasnovads.
lv un pie Jelgavas novada pašvaldības personāla
speciālista 304. kabinetā, Pasta ielā 37, Jelgavā,
darba laikā, iepriekš sazinoties pa tālruni 63012256.
Pieteikšanās termiņš – 2012. gada 30. novembris.

SIA «L-NETT» datorsalons remontdarbnīca
«LPComputer», kas atrodas Jelgavā, Dobeles
ielā 48 (2. stāvs), turpmāk gaida jūs ciemos
arī sestdienās! Jauns darba laiks: darba
dienās strādājam no pulksten 9 līdz 18,
sestdienās no pulksten 10 līdz 15, svētdienās
– brīvs.
Tālruņi: 25543333, 26135525;
e-pasts: info@lpcomputer.lv;
www.lpcomputer.lv.

Mājražotāju un amatnieku tirgus pie t/c
«Valdeka»
24. novembrī no pulksten 10 līdz 17 pie t/c
«Valdeka» notiks lauku labumu, amatnieku un
mājražotāju Brāļu tirgus. Informācija pa tālruni
29392345 (LMT) (Ilze).

SIA «INTRANSSERVISS» piedāvā darbu:
autoservisā
vieglo automobiļu servisa automehāniķim(-ei)
ar vismaz piecu gadu darba pieredzi
vieglo automobiļu remontā;
automazgātavā
automobiļu mazgātājam(-ai)
ar darba pieredzi automazgātavā.
Pieteikties personīgi Aviācijas ielā 30, Jelgavā,
vai sūtīt CV uz e-pasta adresi: i.birojs@itsauto.lv.
Tālrunis 26160880.

LTV7

6.00 «Dzīvnieku instinkti».
6.55 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
7.20 Animācijas filmu rīts.
9.30 «Mans mīļais draugs 3».
10.00 «Precamies?!»*
12.00 «Aģents Čaks 3». Seriāls. 20.sērija.
12.55 «Latvijas faili. Vaira Vīķe-Freiberga». Dok. f. 2012.g.
14.05 «Trīs māsas». ASV seriāls. 12.sērija.
15.05 «Misters Labais». Piedzīvojumu komēdija. 1997.g.
16.55 «Pasaules neparastākās būtnes 3».
Lielbritānijas dokumentāls seriāls. 1.sērija.
17.55 «Ziņas sešos».
18.05 «Trauma». Seriāls. 12.sērija.
19.00 «Komisārs Reksis 12». Seriās. 12.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.10 LNT ziņu Top 10.
21.00 «Basketbols TV».
21.05 «Latvijas ģimeņu dziedāšanas svētki 4».
24.00 «Zobenzivs». Krimināldrāma. 2001.g.
1.50 «Aģents Čaks 3». Seriāls. 20.sērija.
2.40 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
3.30 «Misters Labais». Honkongas spraiga sižeta
piedzīvojumu komēdija. 1997.g.

«LPComputer» mainīts darba laiks

• Dekupāža Ziemassvētkiem – no 30.11.2012. plkst.17;
• Sniegpārslas un eņģeļi rokdarbos – no 06.12.2012.
plkst.18;
• Zīmēšanas studija bērniem un pieaugušajiem (arī bez
priekšzināšanām) – ceturtdienās plkst.10.30;
• Tamborēšana, adīšana – otrdienās plkst.18.15;
• JAUNUMS – FRIVOLITĒ nodarbības!
Pieteikties pa tālruni 26824834; e-pasts: radosasdarbnicas@inbox.lv.

8.00 «Laika dimensija».*
8.30  «Luijs». Anim. ser. 27.sērija.
8.37  «Muks». Anim. ser. 53. un 54.sērija.
9.05 «Kas te? Es te!»
9.35 «Džungļu grāmata». Anim. ser. 19. un 20.sērija.
10.05 «Mārvijs Hemmers. Nacionālās ģeogrāfijas
pasaule». Populārzin. ser. 95.sērija.
10.30 «Dabas grāmata».
11.00  «Neatklātā Āfrika» (ar subt.).
Dok. daudzsēr. f. 7.sērija.
12.00 Pirmās Adventes dievkalpojums.
13.00 «Vertikāle».
13.30 «Daudz laimes!»
14.25 «Latvijas šlāgeraptauja 2012».*
15.25 «Ķepa uz sirds».*
16.00 «Kas var būt labāks par šo?»*
16.30 «Eirobusiņš».
17.00 «Stacija Latvieši 1937».
Dokumentāla filma. 2011.g.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.20 «Province». «Porcelāna rotaļas».
18.50  Romantisko filmu kolekcija. «Sapņu viesnīca:
Āfrika» (ar subt.). Daudzsēriju melodrāma.
20.30 «Panorāma».
21.40  Eiropas kinobalvas pasniegšanas ceremonija 2012.
23.25 Nakts ziņas.
23.35  «Midsomeras slepkavības 9» (ar subt.). 3.sērija.

LNT

«Vārds uzņēmējiem»

Radošā darbnīca t/c «Pilsētas pasāža»
aicina pieteikties:

2. decembris, svētdiena
LTV1

7.50 «Veiksmīgas idejas». «Televeikala skatlogs».
8.10 «Pie rīta kafijas». «Televeikala skatlogs».
8.30 «Vide, veselība un mēs». «Televeikala skatlogs».
8.50 «Iespējas un risinājumi». «Televeikala skatlogs».
9.10 «Nedēļas apskats». «Televeikala skatlogs».
9.30 «Laiks uzņēmējiem». «Televeikala skatlogs».
9.50 «Aktualitātes». «Televeikala skatlogs».
10.10 «Vārds uzņēmējiem». «Televeikala skatlogs».
10.30 «Tavs auto».*
11.00 «Uz meža takas».*
11.30 «Autosporta programma nr.1».*
12.00 «Zebra» (ar subt.).*
12.15 VTB Vienotās līgas spēle. VEF Rīga – Minsk 2006.*
14.15 «Caurspīdīgā elektronika». Dokumentāla filma.
14.30 «Artūra dienas koncerta 2012 aizkulises».
15.25 «Tā nav sagadīšanās» (ar subt.). Rom. drāma. 2009.g.
17.00 TIEŠRAIDE! JHL spēle. HK Rīga – Serebrjanije ļvi.
19.20 «Krējums... saldais».
19.50 «SeMS. Laboratorija».
20.25 TIEŠRAIDE! Pasaules meistarsacīkstes florbolā.
Latvija – ASV.
22.50 «Bīstamā robeža 2». Spraiga sižeta seriāls. 10.sērija.
23.35  «Noziegums». Daudzsēriju krimināldrāma. 12.sērija.
0.40  «Saglabāt ticību». Romantiska komēdija. 2000.g.
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PIEDĀVĀ KURSUS NOVEMBRĪ UN DECEMBRĪ
Valodu kompetence
Kursu nosaukums (mācību stundu skaits)

Angļu valoda - augstākais līmenis, C1 (100 māc.st.)
Angļu valoda apkalpojošās nozares darbiniekiem pamata līmenis (160 māc.st.)
Biznesa angļu valoda (80 māc.st.)

Mācības uzsāk

26.11.2012.
26.11.2012.
18.12.2012.

Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetence
3D vizualizācija un animācija

(Brīvpieejas programmas Google Sketchup un Blender) (48 māc.st.)

Datorzinības (ar priekšzināšanām) (120 māc.st.)
Mājas lapas izveide tiešsaistē (12 māc.st.)

27.11.2012.
27.11.2012.
29.11.2012.

Uzņēmējdarbības kompetence
Zemgales reģiona amatnieku un mājražotāju II kontaktbirža

Jelgavas pilsētas pašvaldības aģentūra «Pilsētsaimniecība» atkārtoti pārdod rakstiskā izsolē
kustamo mantu.
1. Izsoles priekšmets: sauso un vēja gāzto koku koksnes
izsole ar kopējo krāju 13 m3 Zemgales virsmežniecības
3. centra apgaitā.
2. Izsoles veids: rakstiska izsole ar augšupejošu soli.
3. Izsoles noteikumu saņemšana/iepazīšanās: ar
izsoles noteikumiem var iepazīties/saņemt JPPA «Pilsētsaimniecība» Pulkveža O.Kalpaka ielā 16a, Jelgavā,
6. kabinetā, vai mājas lapā www.pilsetsaimnieciba.lv,
sadaļā «Iepirkumi», apakšsadaļā «Izsole».
4. Cirti dabā var apskatīt no š.g. 20. līdz 29. novembrim,
iepriekš sazinoties ar mežzini Pēteri Vēveri pa tālruni
26542142.
5. Piedāvājumu iesniegšanas kārtība, izsoles vieta
un laiks:
5.1. piedāvājums jāiesniedz līdz 2012. gada 30. novembrim plkst.10 JPPA «Pilsētsaimniecība» Jelgavā,
Pulkveža O.Kalpaka ielā 16a, 9. kabinetā;
5.2. izsole notiks: 2012. gada 30. novembrī plkst.10
JPPA «Pilsētsaimniecība» Jelgavā, Pulkveža O.Kalpaka
ielā 16a, 14. kabinetā.
6. Izsoles priekšmeta nosacītā cena: Ls 44.
7. Izsoles nodrošinājums un tā samaksas kārtība:
7.1. izsoles nodrošinājums ir 10% apmērā no izsoles
daļas nosacītās cenas;
7.2. nodrošinājuma maksājums ir jāveic pirms izsoles
ar pārskaitījumu JPPA «Pilsētsaimniecība» – a/s «SEB
banka» Jelgavas filiāle, kods UNLALV2X, konts LV61
UNLA 0050 0010 0312 1, norādot izsoles priekšmetu.
8. Samaksas kārtība: bezskaidras naudas norēķins
vienas nedēļas laikā no izsoles dienas.

13.12.2012.

Pirts skolas
filiāle Jelgavā

Citas kompetences
Šūšanas darbnīca (32 māc.st.)
Šuj un modelē pati (60 māc.st.)
Zīda apgleznošana (40 māc.st.)

27.11.2012.
28.11.2012.
29.11.2012.

Uzzināt vairāk un pieteikties uz šiem un citiem kursiem, Jūs varat:
Svētes ielā 33, Jelgava, LV-3001
Tālrunis: 63082101, Fakss: 63007033,
E-pasts: birojs@zrkac.jelgava.lv;

Akreditēta profesionālās tālākizglītības iestāde «Pirts
skola» piedāvā apgūt profesionālās tālākizglītības
programmas:
• pirtnieks (2. profesionālais kvalifikācijas līmenis);
• pirts meistars (3. profesionālais kvalifikācijas
līmenis)
profesionālās kvalifikācijas iegūšanai.
Mācību programmā: pirts zinību teorija un prakse,
medicīna pirtniekiem un pirmās palīdzības sniegšana,
apkārtējās vides zinības, pirtnieka saskarsme ar
klientu, pirts ezotērika, ārstniecības augi pirtī.
Mācību ilgums:

www.zrkac.lv

• pirtnieks – 1 gads;
• pirts meistars – 2 gadi.

Sīkāka informācija: tālrunis 67296940;
www.pirtsskola.lv; info@pirtsskola.lv
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Kultūras pasākumi
 23. novembrī pulksten 10 un 12 – Latvijas Leļļu teātra viesizrāde I.Sproģe
«Joka pēc alfabēts». Režisore V.Blūzma. Komponisti R.Kaupers, V.Pūce. Lomās:
S.Didžus, D.Vītola, A.Sirmais. Biļešu cena – Ls 1 (kultūras namā).
 24. novembrī pulksten 11 – pasākums «Tikšanās ar Ievas pārvērtībām!».
Šova jauno dalībnieču atlase (bez maksas). Pulksten 13 – modes mākslinieku
Ginta Budes un Sonitas Pāvuliņas meistarklase. Dalības maksa – Ls 5 (Zemgales
reģiona Kompetenču attīstības centrā Svētes ielā 33).
 24. novembrī pulksten 16 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra izrāde J.Jaunsudrabiņš
«Jo pliks, jo traks». Režisori A.Bolmanis un A.Matisons. Biļešu cena – Ls 3; 2,50;
2 (kultūras namā).
 24. novembrī pulksten 16 – kluba «Pīlādzītis» sarīkojums (kultūras
namā).
 25. novembrī pulksten 16 – Ineta Rudzīte un grupa «Tirkizband» koncertā
«Baltais zieds». Biļešu cena – Ls 3 (kultūras namā).
 29. novembrī pulksten 18 – tematisks tūrisma vakars «Ārvalstu robežu
apburtais loks» (Svētās Trīsvienības baznīcas tornī).
 1. decembrī pulksten 17 – deju kolektīvu koncerts «Rudens sala danči».
Piedalās – TDA «Svīta» (Tukums), TDA «Sakta» (Limbaži), JDK «Delveri» (Jēkabpils), TDA «Kalve», TDA «Lielupe», TDA «Diždancis» (Jelgava). Biļešu cena –
Ls 1; pensionāriem, skolēniem – Ls 0,50 (kultūras namā).
 2. decembrī pulksten 16 – Jelgavas bigbenda Adventa koncerts. Tradicionālā Ziemassvētku mūzika džeza aranžējumos. Solisti: A.Vītoliņa, D.Kalniņš,
A.Konutis, S.Šillere. Koncerta mākslinieciskais vadītājs R.Ašmanis. Biļešu cena
– Ls 3; 2,50; 2 (kultūras namā).
 8. decembrī pulksten 16 – A.Alunāna Jelgavas teātra izrāde Džeroms Kiltijs
«Mīļais melis». Izrāde veltīta Dzintras Zilbertas dzīves un darba jubilejai. Stellas
Kempbelas un Bernarda Šova mīlestības vēstules pusgadsimta garumā. Biļešu
cena – Ls 3; 2,50; 2 (kultūras namā).

notikumi

Ceturtdiena, 2012. gada 22. novembris

Savos 20 – par bailēm, unikālām
personībām un cilvēciskām attiecībām
Jubilejas programma – «Mūsu
pēdas teātrī jeb JJT jubilejas
izrāžu sprintiņš»
(k/n «Rota» Garozas ielā 15)
28. novembrī pulksten 19 – masku
komēdija «Paralēlā pietura». Pulksten
20.30 – jubilejas ieskaņa ar muzikālu
humoresku «Ak, tu!».
29. novembrī pulksten 19 – izrāde
jauniešiem farss «Nevarīgā būtne».
30. novembrī pulksten 12 – izrāde
bērniem – muzikāla pasaka «Muzikanti».
1. decembrī pulksten 16 – satīriska
komēdija «Reiz tirgū...».
Biļešu cena uz izrādēm – Ls 1; pensionāriem un bērniem – Ls 0,50.

Izstādes
 No 17. novembra – Jelgavas Mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde «Daudz
laimes dzimšanas dienā, Latvija!» (t/c «Pilsētas pasāža»).
 Līdz 26. novembrim – fotoizstāde «Aizmirstā ūnija. 450 gadi, kopš parakstīts līgums par Kurzemes un Zemgales hercogistes izveidi». Poļu kultūras dienu
gaitā (Jelgavas pils pagalmā).
 Līdz 28. novembrim – izstāde «Magadana: pilsēta un tās ļaudis». Pāvela
Ždanova un Andreja Osipova fotogrāfijas (kultūras nama 1. stāvā).
 Līdz novembra beigām – fotogrāfa Jura Zēberga izstāde «Juris Zēbergs.
Retrospekcija» (Jelgavas Zinātniskās bibliotēkas galerijā).
 Līdz 30. novembrim – Ginta Māldera lielformāta fotogrāfiju izstāde «Mana
lieta» (kultūras namā).
 Līdz 30. novembrim – Skicēšana. Audzēkņu darbu izstāde (Jelgavas Mākslas
skolas 2. stāvā).
 Līdz 30. decembrim – izstāde «No 50 līdz 90». Piedalās astoņi Jelgavas
mākslinieki jubilāri – Ilizane Grīnberga, Baiba Ūlande, Gints Strēlis, Valda Semane, Marita Landau, Mārcis Stumbris, Gunārs Ezernieks, Alberts Blūms (Ģederta
Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).

Iepazīsti Magadanu!

Foto: no teātra arhīva
 Ritma Gaidamoviča

No 28. novembra līdz 1. decembrim ar četrām izrādēm jeb, kā
paši aktieri saka, ar jubilejas
izrāžu sprintiņu savu 20. jubileju
kultūras namā «Rota» Garozas ielā 15 atzīmēs Jelgavas
Jaunais teātris. Teātrī norāda,
ka dzimšanas dienu svinēs
sev raksturīgā stilā – «mazliet
citādāk nekā citi» –, un aicina
visus četru dienu laikā izbaudīt
mazliet provokācijas un spilgtu
pasaules ainu atspoguļojumu.
Teātra ilggadējā direktore Indra Soika-Dreimane atzīst, ka jubileju gaida ar
priecīgām sajūtām. «Pēdējos desmit gados
Jaunajam teātrim ir gājis grūti – nomainījušies vairāki režisori, vienu brīdi šķita, ka
vispār jāmet miers, taču nu esam atdzīvojušies. Gribas teikt, ka beidzot esam atraduši
īsto režisoru – Rihardu, kurš mūsu dēļ pat
ir pārcēlies no Rīgas dzīvot uz Jelgavu.
Viņš ienesis teātrī jaunu, pozitīvu dvesmu,
daudz radošu ideju, jaunas formas, spēj
ieinteresēt jauno paaudzi. Esam ieguvuši
otro elpu un to jubilejas reizē gribam parādīt arī skatītājiem. Šķiet, ka mēs beidzot
attaisnojam savu nosaukumu – Jaunais
teātris –, jo nepārtraukti pavelkamies uz
jaunām idejām, un to varēs just arī šajā
reizē,» tā I.Soika-Dreimane, piebilstot, ka
Jaunā teātra vadmotīvs ir radīt mākslu un
atveidot dzīvi tādu, kādu teātra aktieri to
redz: spilgtu, kolorītu un daudzveidīgu.

Jau mēnesi ar kņudoņu vēderā
 Ritma Gaidamoviča

Stiprinot saikni ar Jelgavas
sadraudzības pilsētām un
ļaujot jelgavniekiem tās iepazīt tuvāk, aģentūra «Kultūra» uzsākusi jaunu projektu
– rīkot sadraudzības pilsētu
fotoizstādes. Šobrīd Jelgavas
kultūras namā apskatāma
pirmā izstāde – «Nezināmā
zeme Magadana».
Aģentūras «Kultūra» producents
Gundars Caune stāsta – šajā projektā
galvenais ir tas, ka izstādes organizē
pilsētas iedzīvotāji. Proti, viņi iesniedz
fotogrāfijas, kurās ataino cilvēkus, dabu,
arhitektūru, tradīcijas, ikdienas darbus,
un tās tiek izvietotas īpašā izstādē sadraudzības pilsētās. Pirmā fotoizstāde
uz Jelgavu atceļojusi no Magadanas
– «Terra. Incognita. Magadan» («Nezināmā zeme Magadana»), kas Jelgavas
kultūras namā būs apskatāma līdz 29.
novembrim.
Pirmo izstādi veidojuši Magadanā
populāri un atzīti fotogrāfi – Pāvels
Ždanovs un Andrejs Osipovs. «Caur

juteklisko fotoobjektīvu šajā izstādē
skatītājiem ir iespēja ieraudzīt sūro Magadanas darba ikdienu, elpu aizraujošus
un fantastiskus dabas skatus, skarbo
klimatu, tradicionālos Magadanas
svētkus, dažādas sporta aktivitātes un,
protams, Magadanas iedzīvotājus,» tā
G.Caune, piebilstot, ka izstāde veidota
tā, lai jelgavnieki, to skatot, kaut uz
mirkli sajustos kā Magadanā un kādam,
iespējams, rastos vēlme aizbraukt uz šo
brīnišķīgo sadraudzības pilsētu.
Jāpiebilst, ka arī jelgavniekiem tika
dota iespēja piedalīties fotokonkursā
«Caur fotoobjektīvu raugos es...». Konkursa organizatori stāsta, ka šobrīd
notiek jelgavnieku iesūtīto fotogrāfiju
atlase un labākie darbi tiks izmantoti
ceļojošajai fotoizstādei. Jau decembrī
jelgavnieku veidotā izstāde dosies atbildes braucienā uz Magadanu, bet vēlāk
ar to varēs iepazīties Šauļos, Pērnavā,
Belostokā un citās pilsētās.
Jāatgādina, ka sadarbības līgums
starp Jelgavu un Magadanu Krievijā
tika parakstīts 2006. gada 18. augustā,
paredzot sadarbību kultūras, izglītības,
ekonomikas, sporta, tūrisma, zinātnes
un sociālās politikas jomā.

Režisors Rihards Svjatskis atzīst – pirms
diviem gadiem tā īsti neticējis, ka Jaunais
teātris Jelgavā kļūs par tik nozīmīgu viņa
dzīves sastāvdaļu, jo mazliet baidījies, kā
spēs saprasties ar aktieriem, no kuriem
daļa ir krietni vecāki par viņu. Vai pieņems
viņa trakās idejas, darba stilu – viņam patīk
darbs komandā, kad katrs ieliek savu artavu
izrādē, nevis atražo režisora iztēloto. Galu
galā – Rihards taču tikko bija beidzis Kultū-

Parādi savus adījumus
un tamborējumus!
Rokdarbnieku klubs «Zelta rokas» aicina
piedalīties izstādes «Baltie Ziemassvētki»
veidošanā, iesniedzot savus rokdarbus
– adījumus un tamborējumus –, ko labprāt vēlētos parādīt citiem. «Adījumus
un tamborējumus, izpildītus dažādās
tehnikās – ar rokām vai mašīnadījumus
–, gaidīsim līdz 3. decembrim,» tā kluba
vadītāja Tatjana Lazda. Darbus var iesniegt
līdz 3. decembrim Sabiedrības integrācijas
pārvaldē Sarmas ielā 4. «Lūgums iepriekš
piezvanīt pa tālruni 26835542 vai atsūtīt
e-pastu uz adresi: rokdarbini@gmail.
com,» tā kluba vadītāja. Izstādi varēs apskatīt no 10. līdz 21. decembrim Sabiedrības integrācijas pārvaldes telpās.

ras koledžu, ar nelielu pieredzi. «Jelgavnieki
mani pieņēma! Tagad teātrim manā dzīvē
ir tik liela loma, ka pirms pusgada izlēmu
pārcelties uz dzīvi Jelgavā. Iepriekš, dzīvojot
Rīgā un strādājot pie citiem projektiem, sapratu, ka jelgavnieki no manis gaida daudz
vairāk, bet es nevaru pilnvērtīgi atdoties.
Tāpēc izšķīros par labu Jelgavai, un tagad
mana galvenā ikdienas rūpe ir Jaunais
teātris. Droši varu teikt, ka jūtos laimīgs,
katru dienu ceļoties ar domu, ka veltu sevi
vienam teātrim, vienam cilvēku kolektīvam
un vienam mērķim. Šis kolektīvs tiešām
pavelkas uz manām trakajām idejām,»
tā Rihards, saucot aktierus par savējiem.
Režisors atzīst, ka pēdējo mēnesi dzīvo ar
kņudoņu vēderā. «Skaitlis 20 uzliek lielu
pienākumu un atbildību, īpaši tāpēc, ka
mana artava ir vien desmitā daļa no visas
teātra vēstures,» par satraukumu pirms
jubilejas saka Rihards.

«Citādāk» – darīt lietas pa savam

Teātrinieki uzsver, ka jubileju atzīmēs
citādāk. Vai tad nebūs jubilejas izrādes,
apsveikumu, ziedu, tortes?! Mazliet apdomājot, režisors to skaidro ar teātra būtību:
«Mēs paši – aktieri – reizēm ar ironisku
smaidu uz lūpām par sevi sakām: atkal
Jaunais teātris izdarījis kaut ko citādāk.
Šī frāze nav jāuztver kā iedomības pazīme.
Drīzāk jau kā bērnišķības, naivuma zīme,
ka vēlamies eksperimentēt. Šis «citādāk»
simbolizē mūsu gribu vienmēr darīt lietas
pa savam, un reizēm izdarības un stils,
kādā tās tiek veiktas, var šķist pat savāds.
Ievērojot mūsu būtību, arī šoreiz būs
pārsteigumi.» Tā Jaunais teātris Riharda
vadībā un mazliet citādā manierē, balstoties uz pašu pieredzi par bailēm, iestudējis
izrādi «Nevarīgā būtne», muzikālu izrādi,
interpretāciju par pasaku «Muzikanti»,
kas arī tiks rādīta jubilejas izrāžu nedēļā.
Arī dzimšanas dienai tapušās izrādes esot
unikālas ar to, ka tās ir radījuši paši aktieri,
kopā saliekot savas galvas un sajūtas,
radot savu redzējumu par lietu kārtību
vai nekārtību pasaulē. Te arī izpaužoties
tas citādais.

Renārs Kaupers «lielformātā»
Jelgavas kultūras nama
2. stāvā līdz 30. novembrim apskatāma
izstāde – lielformāta fotogrāfiju sērija «Mana
lieta» jeb 29 lielizmēra
fotogrāfijas, kurās fiksēti sabiedrībā pazīstami cilvēki un viņu izvēlētie dizaina
priekšmeti ikkatra privātajā vidē. Viņu vidū
arī jelgavnieki – grupas «Prāta vētra» solists
Renārs Kaupers un diriģents Normunds
Šnē. Portretus iemūžinājis fotogrāfs Gints
Mālderis. Fotogrāfijas īpašas ar to, ka eksponētas speciāli projektētos apgaismotos
stendos. Tos papildina teksti, kuros ietverta
dalībnieka atbilde uz jautājumu «Kāpēc šis
dizaina priekšmets ir jums svarīgs?».

Jelgavas Jaunais teātris
jubilejas svinībās pieaicinājis arī draugus no Bērnu
un jauniešu mūzikas kluba,
kas sevi nopietni un pa jokam dēvē par Jelgavas sadzīviski simfonisko orķestri.
Kā viņi spēlē? To redzēsiet
jubilejas pasākumos.

Pieci īpatnēji stāsti par
īpatnējiem cilvēkiem

Saprotams, ka 20. jubileja ir īpašs notikums teātrim – gan esošajiem, gan bijušajiem aktieriem, režisoriem, māksliniekiem
un visiem, kas jebkad ir bijuši saistīti ar teātri. «Tuvojoties jubilejai, apkopojām bildes,
video un citus materiālus, kas tiks eksponēti
izstādē, un radās interesanta sajūta par
laika plūdumu. Sapratu, ka ir liels prieks
būt kopā ar šiem fantastiskajiem cilvēkiem,
kuri, neskatoties uz jebkādām grūtībām,
vienmēr gribējuši spēlēt teātri, viņi ir tik ļoti
saauguši ar teātri. Iespaidojoties no tā, radās
doma, ka svētkos vajag realizēt ko citādāku
nekā varbūt gaida skatītājs. Nebūs nekas
pūkains un mīļš,» tā režisors.
Jubilejas laikā pirmizrādi piedzīvos
mazās formas masku komēdija «Paralēlā
pietura», izmantojot Latvijā reti sastopamu
spēles tehniku – masku teātri. Tie būs pieci
īpatnēji stāsti par pieciem tēliem piecās
dažādās situācijās. «Ikviens cilvēks, ko mēs
sastopam dzīvē, ir unikāla personība, kas
dažādu iemeslu dēļ pieturējusi pie mums
un ir gatava atklāties, ja tikai tai ļaujas.
Izrāde atdzīvinās dažādas metaforas par
ikdienas dzīves «pieturām», kurās mēs sastopam cilvēkus, – vilciena stacija, vientuļo
siržu bārs, tirgus laukums, televīzijas šovs,
bērnudārzs,» stāsta Rihards.

Dots pret dotu

Otra pirmizrāde – satīriska komēdija
«Reiz tirgū...» – radusies, aktieriem interpretējot Džona Greja lugu «Ubagu opera».
«Mūs piesaistīja metafora par cilvēciskajām
attiecībām kā tirgus laukumu, kur visu
nosaka princips «dots pret dotu» un nekad
nevar būt drošs, vai šodien veiksies vai ne.
Izrādi ļāvāmies veidot bez īpašām robežām ar visām rupjībām, provokācijām un
ikdienas neglītumiem. Tieši tāpēc varētu
šķist, ka izrāde nav gluži tāda rožaina,
kādu skatītāji gaidītu jubilejā,» tā režisors.
I.Soika-Dreimane piebilst, ka aktieri izrādei
gatavojuši maskas – kariķētus tēlus ar paspilgtinātām īpašībām. Pēc izrādes svinības
tālāk arī turpināšoties «tirgus laukumā».

Svētdien bibliotēkā –
dzejas lasījumi
25. novembrī pulksten 13 Zinātniskās
bibliotēkas Barona zālē notiks dzejnieku kluba «Pieskāriens» rudenī dzimušo
autoru dzejas lasījumi «Kopā ar rudeni»,
informē bibliotēkas pārstāve Ligita Lapiņa. Piedalīsies tādi dzejas autori kā Rasma Urtāne, Pāvils Neikšāns, Vera Roķe,
Vija Cimermane, Zane Indriksone, Santa
Igaune un citi. Dzejnieku klubs «Pieskāriens» aicina pieteikties un piedalīties arī
citus rudenī dzimušos dzejniekus, rakstot
uz e-pastu: dzeja.pieskariens@inbox.lv.
Uzstāties ar dzejas lasījumiem varēs arī
dzejas autori, kuri iepriekš nebūs pieteikušies. Uz dzejas lasījumiem aicināti visi
interesenti. Ieeja – bez maksas.

