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Valsts prezidents aicina
radīt trakas biznesa idejas

Daudzi Latvijas vēsturē svarīgi notikumi pirmo
reizi ir norisinājušies Jelgavā...
• 1574. gadā uzcelta Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīca – tā tiek uzskatīta par pirmo uzcelto protestantu draudzes
(luterāņu) baznīcu Eiropā.
• 1738. gadā ielikti pamati pirmajai no divām F.B.Rastrelli būvētajām
pilīm Latvijā – Jelgavas pilij (otra ir Rundāles pils).
• 1775. gadā nodibināta Pētera akadēmija – pirmā augstskola
Latvijā.
• 1783. gadā pie «Academia Petrina» izveidota pirmā observatorija
Latvijā.
• 1785. gada 26. jūnijā pirmo reizi Latvijas debesīs pacēlās gaisa
balons.
• 1802. uzcelta Latvijā pirmā speciāli teātrim domātā ēka.
• 1815. gadā nodibināta Kurzemes Literatūras un mākslas biedrība,
kas bija sākotne Latvijas Zinātņu akadēmijai.
• 1818. gadā dibināts Kurzemes Provinces muzejs, kas bija pirmais
muzejs ārpus Rīgas un otrais Latvijā.
• 1822. gadā 5. janvārī iznāca pirmais laikraksts latviešu valodā
«Latviešu Avīzes», kas turpināja iznākt līdz 1915. gadam.
• 1860. gadā Kurzemes Ekonomiskā biedrība (vācu) sarīkoja pirmo
brīvdabas lauksaimniecības izstādi Latvijā.
• 1891. gadā izdoti Konversācijas vārdnīcas pirmie sējumi.
• 1894. gadā iznāca K.Barona «Latvju dainu» pirmizdevums.
• 1895. gadā notika vienīgie Vispārējie latviešu dziesmu un mūzikas
svētki ārpus Rīgas. Te pirmo reizi kopkora izpildījumā skanēja Latvijas
himna «Dievs, svētī Baltiju (Latviju)».
• 1898. gadā Kurzemes Provinces muzeja izvietošanai uzcēla pirmo
speciāli muzejam domāto ēku Latvijā (arhitekts V.Neimanis).
• 20. gadsimta sākumā Jelgavas drukātavas bija pirmās, kuras pārgāja uz tā saukto latīņu garnitūru (jauno druku).
• 1919. gada 5. janvārī pulkvežleitnants O.Kalpaks apvienoja visas
latviešu vienības Latviešu atsevišķajā bataljonā, kas 1919. gada 21.
martā radīja pamatu 1. latviešu atsevišķajai brigādei.
• 1922. gada 15. oktobrī atklātais piemiņas akmens Jelgavas Meža
kapos bija pirmais Latvijas Neatkarības karam veltītais piemineklis
Latvijā.
• 1926. gadā atklāta pirmā cukurfabrika Latvijā.
• 1929. gadā uzbūvēta pirmā grozāmā teātra skatuve Latvijā.
• 1930. gada 1. augustā atklāts pirmais piemineklis mūsu Valsts
prezidentam Jānim Čakstem pie «Academia Petrina», bet atjaunoto pieminekli atklāja 2003. gada 14. novembrī pie Jelgavas Svētās
Trīsvienības baznīcas torņa.
• 1939. gadā Jelgavā darbu uzsāka Latvijas Lauksaimniecības akadēmija (tagadējā LLU) – vienīgā augstskola Latvijā, kurā var iegūt
augstāko izglītību lauksaimniecības zinātnēs.
Avots: Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs

Svētdien iedegsim
pilsētas lielo egli!
Šonedēļ Jelgavā viesojās Latvijas prezidents Raimonds Vējonis ar kundzi Ivetu. Vizīti viesi iesāka, kopā ar Jelgavas mēru Andri Rāviņu un viņa
kundzi Ritu noliekot ziedus pie Latvijas pirmā prezidenta Jāņa Čakstes pieminekļa, bet pēc tam katram bija sava vizītes programma – prezidents tikās ar uzņēmējiem un pārrunāja aktualitātes, savukārt prezidenta kundze apmeklēja izglītības iestādes. R.Vējonis pēc vizītes atzina, ka
Jelgava, Latvijas mērogā skatoties, noteikti ir industrijas centrs, kur tiek radītas darbavietas un notiek reāla attīstība. Savukārt Valsts prezidenta
kundze I.Vējone, apmeklējot mūsu izglītības iestādes, uzteica daudzveidīgās izglītības programmas, kuras jelgavniekiem ir iespēja apgūt.
Valsts prezidents pēc iepazīšanās ar Jelgavas tehnikumu tikās ar kokapstrādes nozares pārstāvjiem, vērtējot, ka Jelgava ir pozitīvs piemērs
tam, kā pilsētā, tālredzīgi plānojot attīstību un pilnveidojot infrastruktūru, jau no bērnudārza vecuma tiek nodrošinātas kvalitatīvas iespējas
iegūt izglītību, apgūt arodu un veidot savu karjeru gan uzņēmējdarbībā, gan zinātnē. «Jelgavā ļoti augstā līmenī ir duālā arodizglītība, kas
profesionālo skolu audzēkņiem sadarbībā ar nozares uzņēmumiem nodrošina ne tikai prakses iespējas, bet arī darbavietu pēc skolas absolvēšanas. Jāatzīst, valstī kopumā šis jautājums vēl klibo, jo pārāk daudz esam koncentrējušies tikai uz augstāko izglītību, taču tajā pašā laikā
mums trūkst kvalificētu metinātāju, automehāniķu, un tieši šis fakts norāda uz nepieciešamību pēc kvalitatīvas arodizglītības,» tā R.Vējonis,
piebilstot – vizītē Jelgavā vairākkārt pārliecinājies, ka gan uzņēmējdarbības, gan zinātniskais sektors, darbojoties ciešā sasaistē, strādā pēc
principa, lai produktiem radītu augstu pievienoto vērtību un pēc iespējas lietderīgāk izmantotu materiālus, tā sabalansējot gan finansiālo,
gan vides aspektu, radot produktus arī ar augstu ekoloģisko vērtību. Turpinājums 2.lpp.
Foto: Ivars Veiliņš

Pedagogu streika laikā piektdien
bērni Jelgavas izglītības iestādēs tiks uzraudzīti
 Sintija Čepanone

Rīt, 27. novembrī, Latvijas Izglītības un zinātnes
darbinieku arodbiedrības (LIZDA) padome
rīkos vienas dienas brīdinājuma streiku. Tajā
piedalīsies arī vairākas
mūsu pilsētas izglītības
iestādes, vecākus aicinot
šajā dienā bērnus uz skolu vai bērnudārzu nelaist.
Taču Jelgavas Izglītības
pārvalde uzsver: lai gan
mācību process šajās
izglītības iestādēs nenotiks, bērnu uzraudzība
visās skolās un bērnudārzos tiks nodrošināta.

Pēc LIZDA Jelgavas pilsētas
arodorganizācijas priekšsēdētājas Ināras Radčenko sniegtās
informācijas, nedēļas sākumā
dalību streikā bija apstiprinājušas 16 mācību iestādes Jelgavā
– astoņas vispārizglītojošās skolas, septiņas pirmsskolas izglītības iestādes un Jelgavas Bērnu
un jauniešu sporta skola. «Pēc
mūsu rīcībā esošās informācijas,
streikā plāno piedalīties vairāk
nekā 570 Jelgavas pedagogu,
tostarp individuāli,» norāda
I.Radčenko.
Pirmsskolas izglītības iestāde
«Zemenīte», «Zīļuks», «Kāpēcīši» un «Vārpiņa», kā arī Amatu
vidusskola, Jelgavas tehnikums,
1. un 2. internātpamatskola

un Vakara (maiņu) vidusskola
streikā nepiedalās. «Savukārt
4. vidusskolā arodbiedrības nav,
taču atsevišķi pedagogi streiku
atbalstīs,» tā I.Radčenko.
Jāuzsver, ka arī bērnu un
jauniešu centrs «Junda» un
Mākslas skola, kas nodrošina
interešu izglītību, streika dienā
strādās bez izmaiņām.
Izglītības pārvaldes vadītāja
Gunta Auza uzsver, ka neatkarīgi no tā, vai izglītības iestādes
pedagogi pauduši gatavību iesaistīties streikā, visas skolas
un bērnudārzi streika dienā,
27. novembrī, būs atvērti. «Izglītības iestāžu vadītāji atbild
par izglītības iestādes darbību,
darba organizāciju streika laikā,

Ja jūsu pastkastītē ceturtdienā līdz pulksten 17 nenonāk laikraksts
«Jelgavas Vēstnesis», lūdzam informēt redakciju pa tālruni

nodrošinot bērnu un skolēnu
drošību. Kaut arī šajā dienā
mācības nenotiks pēc ierastā
stundu vai nodarbību saraksta,
bērnu izglītības iestādē pavadītais laiks tiks organizēts,» tā
G.Auza.
Jelgavas pilsētas pašvaldība, atbalstot pedagogu vienas
dienas brīdinājuma streiku 27.
novembrī, uzsver pedagogu
lielo atbildību gan par kvalitatīva izglītības procesa īstenošanu, gan par bērnu drošību
izglītības iestādē. Pirmsskolas
izglītības pedagogiem, kuri
nodrošinās bērnu uzraudzību
šajā dienā, darba samaksa tiks
saglabāta.
Turpinājums 3.lpp.

63048800

 Ritma Gaidamoviča

Svētdien, 29. novembrī, Pirmajā adventē,
pulksten 17 jelgavnieki Hercoga Jēkaba
laukumā aicināti kopā
iedegt pilsētas lielo
egli. Egle šonedēļ jau
ieguvusi svētku rotu
– tā dekorēta ar lielām
gaismas bumbām, kuras papildina spuldzīšu virtenes.
Pašvaldības iestādes «Kultūra» kultūras speciāliste režisore
Lolita Truksne uz pasākumu aicina ikvienu pilsētnieku, jo īpaši mazos, lai kopā ar Jelgavas
pilsētas domes vadību iedegtu
egli. Gaidāma arī muzikāla
pasaku tēlu izrāde un bērnu
un jauniešu deju kolektīva
«Vēja zirdziņš» priekšnesumi.
Bet pirms egles iedegšanas ģimenes Jelgavas kultūras namā
aicinātas uz muzikālo komēdiju
ģimenei «Sniegbaltītes skola»,
kas tapusi pēc pasakas ar tādu
pašu nosaukumu. Biļešu cena
– no 5 līdz 9 eiro.
Egle Hercoga Jēkaba laukumā uzbūvēta no 45 mazākām
eglēm, proti, 3,5 – 5,5 metrus
garās eglītes, kas iegādātas
«Latvijas valsts mežu» Īles iecirknī, izvietotas īpašā metāla
konstrukcijā. Lielā egle uzbūvēta jau pagājušajā nedēļā, bet šīs
nedēļas sākumā tā izpušķota.

Egle rotāta ar iepriekšējo gadu
dekoriem – gaismas bumbām,
ko papildina saskaņotas sīku
spuldzīšu virtenes.
Ziemassvētku rotu iegūst arī
pārējā pilsēta, un paredzēts, ka
dekorēšanas darbi noslēgsies
līdz Pirmajai adventei. Ar gaismas tīkliem izrotāti koki Raiņa
un Stacijas parkā, izdekorētas
rotaļu mājiņas Pasta salas dienvidu galā. «Šogad iegādāti arī
jauni dekori. Piemēram, Raiņa
parkā gar «Jundu» būs dekoratīvas bumbas, kas apvītas
ar baltu LED gaismas kabeli,
bet Stacijas parkā gar gājēju
ietvi virzienā no Pasta ielas
lielajos kokos iekārtas mirgojošas spuldžu virtenes,» stāsta
pašvaldības iestādes «Pilsētsaimniecība» vadītāja vietniece
Sandra Liepiņa. Jāpiebilst, ka
jau tradicionāli tiks dekorēta arī egle Stacijas parkā un
Driksas gājēju ielā. Izgaismots
būs arī Driksas un Lielupes
tilts, koki Lielajā ielā, skujeņi
Hercoga Jēkaba laukumā un
krūmu grupas Raiņa parkā.
Dekoratīvās rūķu cepures arī
šogad tiks izvietotas stacijas
aplī, bet baltie lāči gozēsies
Pasta salā.
Saskaņā ar iepirkumu «Elektromontāžas darbi Ziemassvētku gaismas dekoru uzstādīšanai un noņemšanai» pilsētas
dekorēšanas darbus veic SIA
«Mītavas Elektra» par līguma
summu 28 749,60 eiro.

Laikrakstu iespējams saņemt arī
redakcijā Pasta ielā 47 – 214.
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Vizītes laikā mūsu pilsētā Valsts prezidents Raimonds
Vējonis kopā ar Jelgavas domes priekšsēdētāju Andri
Rāviņu apmeklēja vairākus uzņēmumus – plastmasas
cauruļu ražotni «Evopipes», PET pudeļu pārstrādes
uzņēmumu «PET Baltija», masīvkoka paneļu ražotni
«Cross Timber Systems» un gumijas izstrādājumu ražotni «Baltijas gumijas fabrika» –, kā arī iepazinās ar
NP Jelgavas Biznesa parku, kas piedāvā telpu nomu
uzņēmumiem. Prezidents apskatīja, kā katrā uzņēmumā
notiek ražošanas process, un pārrunāja aktualitātes un
problēmas.
Uzņēmēji norādīja uz vairākām problēmām: nodokļu
sistēmas mainība, valsts pārvaldes neieinteresētība uzņēmējdarbības veicināšanā un attīstībā, neefektīva ES
struktūrfondu līdzekļu apguve, ES pieņemtās sankcijas
pret Krieviju. Uz vēl vienu būtisku aspektu norādīja «Eco
Baltia grupas», kurā ietilpst arī Jelgavas PET pudeļu
pārstrādātājs «PET Baltija», valdes priekšsēdētājs Māris
Simanovičs: «Gribētos, lai valsts pārvaldes darbs būtu
vērsts uz uzņēmējiem, nevis kā šobrīd notiek: pat valsts
budžets tiek apspriests bez uzņēmēju klātbūtnes. Galu
galā mēs esam tie, kas strādā, kaut asinis pa degunu, un
ražo valstij naudu, bet mūsu viedoklis netiek uzklausīts.»
Viņš aicināja prezidentu savā paspārnē veidot platformu,
kurā uzņēmēji regulāri – vismaz reizi mēnesī – tiktos ar
valsts amatpersonām un ministriju pārstāvjiem un pārrunātu aktuālos jautājumus. R.Vējonis piekrita uzņēmēju
teiktajam par dialoga trūkumu starp uzņēmējiem un
valdību. «Pārāk strauja nodokļu politikas maiņa valstī
noved pie tā, ka uzņēmējs nevar prognozēt valdības
nākamos soļus, līdz ar to kļūst neieinteresēts investēt,
radīt jaunas darbavietas. Ja mēs valstī gribam atgriezt
aizbraucējus, mums nepalīdzēs nekāda imigrācijas politika – vienīgais veids ir radīt labi apmaksātas darbavietas.
Es redzu, ka man būs jābūt kā vidutājam starp valdību
un uzņēmējiem, lai palīdzētu plānot nodokļu politikas
attīstību ilgtermiņā,» tā R.Vējonis.
Valsts prezidents uzsvēra, ka Finanšu ministrija drīzumā plāno sākt darbu pie nodokļu politikas attīstības
pamatnostādņu izstrādes, kas situāciju varētu uzlabot.
Tās plānots izstrādāt līdz darba uzsākšanai pie 2017.
gada budžeta plānošanas. Prezidents arī iesniedzis
priekšlikumu valsts pārvaldē ik gadu pirms jaunā budžeta vispirms pārskatīt, vai ir iespējams samazināt
izdevumus. Tāpat tika runāts par administratīvo slogu,
kas traucē uzņēmējdarbībā, un nepieciešamību veikt izmaiņas normatīvajos aktos, piemēram, Jelgavas Biznesa
parkam, kas ir investējis lielus līdzekļus biznesa vides
sakārtošanā un telpas iznomā galvenokārt ražotājiem,
piemērojot īpašās ekonomikas zonas statusu, kas paredzētu dažādus atvieglojumus.
Savukārt mazos un vidējos Jelgavas uzņēmējus
R.Vējonis aicināja radīt trakas biznesa idejas, ko realizēt, jo tieši oriģinālas un pārdrošas idejas dod lielāku
garantu, ka bizness sekmīgāk spēs atrast savu nišu un
kļūs konkurētspējīgs.

Katrā no izglītības iestādēm bērni izmantoja iespēju aprunāties ar Valsts prezidenta kundzi Ivetu Vējoni. Sarunās aktīvi
iesaistījās arī bērni pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē
«Rotaļa». Viņi atklāja, kādās aktivitātēs bērnudārzā iesaistās,
par ko vēlas kļūt, kad izaugs lieli, kā arī viešņai nodemonstrēja,
ko ir iemācījušies.

reportāža
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Valsts prezidents aicina
radīt trakas biznesa idejas
Valsts prezidents Raimonds Vējonis vizītes laikā
Jelgavā apmeklēja plastmasas cauruļu ražošanas
uzņēmumu «Evopipes», kurā jau viesojies pirms
vairākiem gadiem. Prezidents iepazinās ar ražošanas procesu, apskatīja uzņēmuma fizikāli mehānisko īpašību laboratoriju, iepazinās ar uzņēmuma
skaitliskajiem rādītājiem un nākotnes plāniem.
«Kad biju pie jums iepriekšējā reizē, jums bija
problēmas ar to, ka uzņēmumā ražotās caurules
neatbilda konkursos izvirzītajām prasībām,» atcerējās prezidents. Uzņēmuma valdes priekšsēdētājs
Edgars Viļķins uzsvēra, ka situācija ir mainījusies,
jo tas ir uzņēmuma darbs – pielāgoties pieprasījumam. Viņš norādīja, ka šo gadu uzņēmums plāno
noslēgt ar nelielu peļņu, savukārt nākotnē mērķis
ir līdz 2020. gadam dubultot savu Baltijas tirgus
daļu, sasniedzot 40 procentus un 35 miljonu eiro
apgrozījumu gadā.

Interesants Valsts prezidentam izvērtās masīvkoka paneļu ražotnes «Cross Timber Systems» apmeklējums. Lai gan prezidentam
bija radies priekšstats, ka no šāda veida paneļiem galvenokārt
tiek būvētas privātmājas, uzņēmuma līdzīpašnieks Roberts Dlohi
pastāstīja, ka pasaulē arvien vairāk šo materiālu izmanto tieši
daudzstāvu (virs pieciem stāviem) apbūvē un sabiedriskajās ēkās,
piemēram, skolās, bērnudārzos. «Lai gan masīvkoka panelis ir
pat nedaudz dārgāks par dzelzsbetona paneli, tā priekšrocība ir
būvniecības ātrums, kas ļauj ietaupīt apmēram 30 procentus no
kopējām būvniecības izmaksām,» paskaidroja R.Dlohi.

Ar dažādām uzņēmēju problēmām prezidentu iepazīstināja NP
Jelgavas Biznesa parka, kurā tiek iznomātas industriālās telpas,
pārstāvji. «Problēmu ir daudz, bet galvenās ir divas. Pirmā – mēs
esam darbarūķi, bet nemākam sevi pārdot, otrā – Latvijas ražotāji ražo kaut ko kaut kam, bet valstī nav lielražotāja, kas pirktu
šeit ražotos izstrādājumus un kam būtu pakārtota pārējā ražošana. Līdz ar to pievienotā vērtība aizplūst. Parka īpašnieka «NP
Properties» valdes loceklis un biznesa attīstības un pārdošanas
direktors Guntars Cauna norādīja, ka valsts varētu palīdzēt, dažādos pasākumos, amatpersonu vizīšu laikā, caur vēstniecībām
reklamējot vietējo produkciju. Viņš piedāvāja arī kādu radikālu
risinājumu: «Es ieteiktu valstij nopirkt lielražotāju, piedāvājot
izdevīgu investīciju paketi.» Jāpiebilst, ka NP Jelgavas Biznesa
parkā darbojas dažādi uzņēmumi – kokapstrādes, atkritumu
pārstrādes, stikla ražošanas, gumijas izstrādājumu ražošanas,
metālapstrādes, iepakojuma ražošanas un citi.

Bērnudārzā «Rotaļa» Valsts prezidenta kundze Iveta Vējone
kopā ar audzēkņiem podiņā iestādīja zīli. Plānots, ka stāds jau
pavasarī tiks iedēstīts izglītības iestādes pagalmā. Kā atzina
iestādes vadītāja Ilze Putniece, bērnudārza kolektīvs aicinās AS «Baltijas gumijas fabrika» ir viens no uzņēmumiem, kuru tieši
I.Vējoni viesoties Jelgavā vēlreiz, lai «Rotaļas» 40 gadu jubilejā ietekmējušas ES ieviestās sankcijas pret Krieviju: uzņēmuma lielāko
apgrozījuma daļu veidoja starpliku eksports uz Krieviju, kas nu ir
prezidenta kundze stādiņu svinīgi pati varētu iestādīt.
apstājies. Līdz ar to nākas meklēt jaunus klientus un izstrādāt jaunus
produktus. «Tas ir kā apburtais loks: lai mēs noslēgtu līgumu par kāda
produkta izgatavošanu, vispirms mums jāizstrādā gumijas maisījums
un klienta pieprasītā produkta pirmā partija, kas vēl tiek testēta. Bet
tam ir nepieciešami apgrozāmie līdzekļi, kuri mums ir ierobežoti. Savukārt Latvijas bankas neizsniedz aizdevumus šādam mērķim – ja nav
noslēgts sadarbības līgums, tas ir pārāk liels risks,» tā uzņēmuma valdes padomes priekšsēdētājs Voldemārs Ozols. Ar cerībām uzņēmums
gaida projekta «Rail Baltica» īstenošanu, izbūvējot ātrgaitas dzelzceļu,
kas savienos Baltijas valstis ar citām Eiropas valstīm. Uzņēmums prezidentu iepazīstināja arī ar citiem saviem produktiem un piedāvāja
aptaustīt gumijas izstrādājumu galveno sastāvdaļu – kaučuku.
Sagatavoja Ilze Knusle-Jankevica, Sintija Čepanone,
Egija Grošteine, foto Ivars Veiliņš, Raitis Supe

Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja direktore
Gita Grase Valsts prezidenta kundzi Ivetu Vējoni pavadīja ekskursijā pa muzeja telpām, īsumā pastāstot par katru no tur
iekārtotajām ekspozīcijām un nedaudz iepazīstinot ar interesantākajiem faktiem par Jelgavas vēsturi un personībām, kuras
nesušas pilsētas vārdu pasaulē.

Lai gūtu pilnvērtīgāku priekšstatu ne tikai par izglītības iestādes audzēkņu un absolventu sasniegumiem, bet arī skolēnu ikdienas gaitām,
Jelgavas 4. vidusskolas vadība Valsts prezidenta kundzei izrādīja skolas
telpas, tostarp ēdnīcu, kur tieši tajā laikā skolēni pusdienoja.
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Jauniešu forumā radīs
750 idejas Jelgavas
attīstībai; pieteikšanās –
līdz 27. novembrim
 Ritma Gaidamoviča

1. decembrī pulksten
14 Zemgales reģiona
Kompetenču attīstības
centrā (ZRKAC) Svētes
ielā 33 notiks astotais
Jelgavas Jauniešu forums, šoreiz par tēmu
«750 idejas Jelgavai».
Jaunieši pieteikties forumam aicināti līdz 27.
novembrim.
Jelgavas pilsētas jaunatnes
lietu speciāliste Jeļena Grīsle
stāsta, ka reģistrēšanās jauniešu
forumam «750 idejas Jelgavai»
1. decembrī sāksies pulksten
13.30 ZRKAC. «Uz kopīgu diskusiju un sadarbības veidošanu
pulcēties aicināti jaunieši no
Jelgavas izglītības iestādēm un
jauniešu organizācijām, kā arī
Jelgavas pilsētas pašvaldības
pārstāvji, deputāti un citi sabiedrības pārstāvji, lai diskutētu
par jauniešiem aktuālām tēmām
un kopīgi meklētu iespējamos
risinājumus,» tā J.Grīsle.
Šoreiz Jauniešu forumā dalībnieki tiks aicināti strādāt
četrās darba grupās: «Vai esam
gatavi kļūt par Latvijas jauniešu
galvaspilsētu», izsakot savas
idejas aktivitātēm, ko nākamā
gada laikā varētu organizēt jauniešiem; «Gatavošanās Latvijas
simtgadei», ģenerējot idejas, kā
Jelgavā varētu atzīmēt Latvijas
lielo jubileju; «Mana sapņu pilsēta», kurā dalībniekus rosinās
izteikt viedokli par to, kā mūsu
pilsētā trūkst, lai jauniešiem

Jelgava būtu vēl saistošāka, kā
apdzīvot Pasta salu un kā turpmāk jauniešu vajadzībām varētu
izmantot Uzvaras parku, bet
ceturtajā grupā – «Manas idejas Jelgavai» – no dalībniekiem
tiks gaidītas inovatīvas idejas
par jauniešu dzīves kvalitātes
uzlabošanu. Plānots, ka darba
grupās kopā ar jauniešiem darbosies arī pašvaldības pārstāvji
un Jelgavas domes deputāti.
Pulksten 16.30 notiks grupu
izstrādāto priekšlikumu prezentācija.
«Jelgava šogad svin 750 gadu
jubileju, un foruma dalībnieku
izaicinājums būs kopā radīt
750 idejas Jelgavas pilsētas attīstībai. Jaunieši, kuri piedāvās
visvairāk vērtīgo ideju, saņems
balvas,» tā J.Grīsle, piebilstot,
ka jaunieši idejas līdz 27. novembrim jau var iesūtīt pa e-pastu
jelena.grisle@dome.jelgava.lv.
Jāpiebilst, ka foruma pirmajā
daļā jaunatnes lietu speciāliste
J.Grīsle sniegs apkopojumu
par «Jauniešu foruma 2014»
rezultātiem un ideju realizāciju,
pievēršot uzmanību konkrētām izmaiņām, paveiktajiem
darbiem.
Jaunieši pieteikties forumam
«750 idejas Jelgavai» aicināti
līdz 27. novembrim pa e-pastu
jelena.grisle@dome.jelgava.lv
vai tālruni 63022724.
Forumu organizē Sabiedrības
integrācijas pārvalde sadarbībā
ar Jelgavas Izglītības pārvaldi,
Jelgavas Skolēnu domi, bērnu
un jauniešu centru «Junda» un
pašvaldības iestādi «Kultūra».

Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola
2015. gada 9. decembrī plkst.18 organizē

Atvērto durvju dienu

2016./2017. m.g. 1. klašu skolēniem un vecākiem.
Sīkāka informācija pa tālruni 63045548.

Paldies par atbalstu valsts
svētku uguņošanai!
Jelgavas pilsētā Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienā, 18. novembrī, neatņemama svētku tradīcija ir salūts.
Mūsu pilsētā salūts notiek, pateicoties pilsētas uzņēmējiem un
iedzīvotājiem. Paldies par atbalstu valsts svētku uguņošanai!
2015. gada 18. novembra uguņošanu atbalstījuši uzņēmumi un privātpersonas: SIA «EVOPIPES», SIA «KULK», SIA
«Aparde», SIA «Merco Links», SIA «Berling», SIA «Latakva
Jelgava», SIA «K.O.Partneri», SIA «Velis-A», SIA «3C», SIA
«CBS IGATE», SIA «Fitland», SIA «Latvijas Piens», SIA «Alejas
Projekti», SIA «Elektro TSL», SIA «Coffe Grand», SIA «Edelveiss EG», SIA «Fortum Jelgava», SIA «Kanclers Plus», SIA
«SK Zemgale», SIA «Mītavas Elektra», SIA «EKOTHERM», SIA
«Jelgavas Lija», SIA «Zemgales veselības centrs», SIA «DAKC»,
SIA «Jelgavas Tipogrāfija», SIA «Media Jelgava», SIA «Urbiks»,
SIA «NP Jelgavas Biznesa parks», SIA «Junoso», SIA «Alis–B»,
Alvis Začs, Kristīne Brigmane-Briģe, Ilga Antuža, SIA «Ivija»,
Ēvalds Dreimanis, SIA «Auto elegance», SIA «Anvija Pro»,
SIA «Elektromontāžas serviss», SIA «Dokata», SIA «Zemgales
namu pārvaldnieks», SIA «Alvima», Aira Krastiņa.
Pārskaitīts SIA «Jelgavas Lija» par pirotehniskiem izstrādājumiem svētku uguņošanai – 8500 EUR.
Jelgavas Ražotāju un tirgotāju asociācijas
valdes priekšsēdētājs Imants Kanaška

Uzmanību – konkurss!
Šī laikraksta numura lappusēs gan slēptā, gan atklātā
veidā vairākkārt publicēts Jelgavas pilsētas karogs
Saskaitiet, cik pilsētas karogu publicēti laikrakstā,
un atbildi paziņojiet 27. novembrī laikā no pulksten 8 līdz 12, zvanot
pa tālruni 63005556 vai 63005558.
Katrs desmitais pareizās atbildes autors saņems vienu no Jelgavas
pilsētas pašvaldības sarūpētajām balvām – lietussargu, krekliņu,
vējjaku ar pilsētas simboliku vai «Ielūgumu uz Jelgavu».

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Atvērta slidotava
Pasta salā

Foto: Raitis Supe
 Ilze Knusle-Jankevica

Slidotavā Pasta salā
šonedēļ uzliets ledus,
un jau vakar tā atvērta
apmeklētājiem.
Ņemot vērā apmeklētāju izrādīto interesi pagājušajā sezonā,
arī šogad slidotavā tiks organizēti gan publiskie slidojumi,
gan būs iespējams izmēģināt
prasmes hokeja spēlē tam paredzētos atsevišķos slidojumu
seansos. Apmeklētāju ērtībām
ir iegādāti jauni hokeja vārti,
uzstādīts rezultātu tablo un
izvietotas skatītāju tribīnes.
Zemgales Olimpiskā centra
(ZOC) projektu vadītāja menedžmenta jautājumos Evita
Paegle stāsta, ka darba dienās
slidotava būs pieejama no pulksten 14 līdz 21. Slidotavas darba
laiks tiks organizēts pa stundu
gariem seansiem. Publiskās

slidošanas sākuma laiki – pulksten 14, 16 un 18. No pulksten
20 līdz 21 slidotavā rezervēts
laiks slidošanai ar hokeja nūjām.
Brīvdienās un svētku dienās
slidotava būs atvērta ilgāk.
Publiskās slidošanas seansu
sākuma laiki – pulksten 11, 13,
15 un 19. Hokejam atvēlēts laiks
no pulksten 17 līdz 18. «Gan
darbdienās, gan brīvdienās un
svētku dienās pirmajā slidojumā
bērni, skolēni, invalīdi un pensionāri varēs slidot bez maksas,»
norāda E.Paegle, piebilstot: ja
slidas tiks iznomātas pie slidotavas esošajā slidu nomā, par to
būs jāmaksā.
Maksa par slidojuma seansu
būs 2,50 eiro, par slidošanu ar
hokeja nūjām – 3 eiro. Šosezon
tiks piedāvāta iespēja iegādāties
dāvanu karti publiskās slidotavas apmeklējumam, tāpat būs
iespēja hokeja spēļu, turnīru
un izklaides slidojumiem savā

draugu un paziņu lokā iznomāt
visu laukumu. Lai rezervētu ledus laukumu, jāzvana pa tālruni
20367677.
Apmeklētāji slidotavā var
ierasties ar savām slidām, kā
arī iznomāt tās uz vietas. Slidu
nomas maksa – 2 eiro. Saglabāsies arī slidu asināšanas pakalpojums, kas maksās 3 eiro,
bet jāņem vērā, ka slidas būs
jāatstāj līdz nākamajai dienai.
E.Paegle uzsver: tā kā slidotavas darba laiks ir atkarīgs
no laikapstākļiem un stipru
nokrišņu gadījumā slidojumu
seansi var tikt mainīti vai atcelti, interesenti par tuvākajiem
slidojumiem var uzzināt, zvanot
pa tālruni 20367677. Atceltie
slidojumi tiks izziņoti arī ZOC
tviterkontā @ZemgalesOC.
Jāpiebilst, ka pērn slidotava
tika atvērta 20. novembrī un
līdz tās slēgšanai 22. februārī tā
apmeklēta 9280 reizes.

Pedagogu streika laikā piektdien bērni
Jelgavas izglītības iestādēs tiks uzraudzīti
No 1.lpp.

Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures
un mākslas muzejs atgādina, ka
visiem pilsētas skolēniem, uzrādot
derīgu skolēna apliecību, un pirmsskolas vecuma bērniem muzeja
apmeklējums ir bez maksas. «Ja
pedagogu streika dienā skolēns neapmeklēs izglītības iestādi, aicinām
laiku pavadīt lietderīgi un izmantot
nodrošināto iespēju bez maksas
iepazīties ar daudzveidīgajām muzeja ekspozīcijām,» aicina muzeja
direktore Gita Grase.
«Jelgavas pedagogi un skolu
vadība ir vienoti uzskatos, ka
pašlaik izstrādātais jaunais pedagogu darba samaksas modelis nav
pamatots un taisnīgs katram izglītības sistēmā strādājošam. Tas arī
nemazinās skolotāja pārslodzi ikdienas darbā, jo labas, kvalitatīvas

un mūsdienīgas mācību stundas
sagatavošana prasa laiku, kas
arī jaunajā Izglītības un zinātnes
ministrijas piedāvātajā samaksas
modelī netiek plānots un atbilstoši
apmaksāts. Taisnīguma princips nav ievērots visās izglītības
pakāpēs, ne aprēķinot slodzi, ne
samaksu pirmsskolā, pagarinātajā dienas grupā, bibliotekāriem,
interešu izglītības skolotājiem,
sociālajiem pedagogiem, skolu
administrācijām. Esošā darba
samaksas sistēma arī nemotivē
un neveicina jauno speciālistu
ienākšanu izglītībā,» pausts Jelgavas pilsētas izglītības iestāžu
vadītāju sagatavotajā vēstulē par
pievienošanos LIZDA rīkotajam
vienas dienas brīdinājuma streikam, uzsverot, ka arodbiedrības,
ministrijas speciālistiem un sadar-

bības partneriem jāturpina kopīgi
strādāt, lai pilnveidotu pedagogu
darba samaksas jauno modeli un
tas varētu tikt ieviests ar 2016.
gada 1. septembri.
Jāpiebilst, ka, organizējot vienas dienas brīdinājuma streiku,
LIZDA izvirza divas prasības:
pirmkārt, novirzīt rezervētos
deviņus miljonus eiro jau esošo
noteikumu pilnveidei, lai uzlabotu darba samaksas nosacījumus
visiem nozarē strādājošajiem,
īpaši uzsverot pirmsskolas, mazo
skolu, atbalsta personāla stāvokļa
uzlabošanas nepieciešamību, kā
arī pilnveidot pedagogu darba samaksas jauno modeli, ņemot vērā
LIZDA priekšlikumus; otrkārt,
arodbiedrība prasīs nodrošināt
finansējumu augstākajai izglītībai
un zinātnei.

Katru adventes svētdienu
tornī būs tematiski sarunu vakari
 Egija Grošteine

tīs par grāmatas tapšanas
laiku, kas izdzīvots līdzīgi
Jelgavas Svētās Trīssvētceļojumam – iekšējam
vienības baznīcas torun dziļam, meklējot atbildes,
ņa stiklotajā skatu
meklējot savu unikālo dzīves
platformā adventes
ceļu, informē Jelgavas reģionāsvētdienās norisinālais Tūrisma centrs. «Dvēseļu
sies sarunu vakari.
čuksti» ir E.Maurmanes atziPirmajā adventē, 29.
ņu krājums, kam aizsākumi
novembrī, pulksten
meklējami pirms pāris gadiem,
16 tornī viesosies
kad autores ikdienā ielauzās
grāmatas «Dvēseles
smagi pārdzīvojumi. Gūtās atčuksti» autore Evija
ziņas ir apliecinājums tam, ka
Maurmane. Par muzizaudējums var būt svētīgs. Kā
kālo noskaņu rūpēsies
atzīst Rīgas Lutera draudzes
Daina Rozenberga.
mācītājs Linards Rozentāls,
Evitas grāmata sniedz ieskatu
Sarunu vakarā autore stās- 21. gadsimta transracionālajā

garīgumā, kas pilnā mērā izmanto veselo saprātu un asi
kritisko prātu, lai atzītu robežas, aiz kurām sākas tas, kas
saprātu papildina – intuīcija,
iztēle, ķermeņa uztvere un
citas izziņas pieejas.
6. decembrī sarunu ciklā
paredzēta tikšanās ar komponistu Valdi Muktupāvelu, 13.
decembrī – ar režisoru Jāni
Streiču, 20. decembrī – ar Jelgavas Svētās Annas baznīcas
mācītāju Kasparu Kovaļovu.
Papildu informāciju var iegūt
pa tālruni 63005447 vai e-pastu
tic@tornis.jelgava.lv. Ieeja sarunu vakarā ir bez maksas.
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Īsi
 Šodien, 26. novembrī, pulksten 10 Valsts ugunsdzēsības un
glābšanas dienests (VUGD) visā
Latvijā uz trim minūtēm iedarbinās
trauksmes sirēnas, lai pārbaudītu
civilās trauksmes un apziņošanas
sistēmas darbību, kā arī konstatētu
bojājumus vai traucējumus trauksmes
sirēnu darbībā un to skaņas signāla
dzirdamību. Šajā dienā iedzīvotājiem
nav pamata uztraukties un nekāda
turpmāka rīcība nav nepieciešama.
Jelgavā ir uzstādītas četras trauksmes
sirēnas: Akadēmijas ielā 19 uz LLU
Lauku inženieru fakultātes jumta, pie
slimnīcas «Ģintermuiža» administratīvā korpusa, Loka maģistrālē 19 uz
deviņstāvu dzīvojamās ēkas jumta un
Aviācijas ielā 18 uz RAF teritorijā esošā
administratīvā korpusa jumta. VUGD
atgādina, ka gadījumos, ja iedzīvotāji
iepriekš nav brīdināti par sirēnu pārbaudi, tās izdzirdot, jāieslēdz radio
vai televizors, kur tiks pārraidīta informācija par iespējamo apdraudējumu
un rekomendācijas par aizsardzības
pasākumiem un turpmāko rīcību.
 Sestdien, 28. novembrī, no pulksten 10 līdz 15 pie tirdzniecības
centra «Valdeka» Rīgas ielā 11a notiks zemnieku un amatnieku Brāļu
tirgus, informē organizatoru pārstāve
Ilze Mauriņa.
 Jelgavas Pensionāru biedrība
informē, ka piektdien, 27. novembrī, pulksten 10 Zemgales reģiona
Kompetenču attīstības centrā Svētes ielā 33 notiks biedru atskaites
pilnsapulce ar Valsts kontroles vadības piedalīšanos. Biedru ierašanās
– obligāta.
 30. novembrī pulksten 12 Sabiedrības integrācijas pārvaldē Sarmas ielā 4 ar jaunajām māmiņām un
tētiem Jelgavā tiksies psiholoģijas
zinātņu doktore Diāna Zande, lai
sniegtu nepieciešamās zināšanas
par mazuļu aprūpi un emocionālo
atbalstu bērnu audzināšanā lekcijā
«Kā izprast savu mazuli?». Lekcijai,
kura ir bez maksas, jāpiesakās līdz
27. novembrim pa tālruni 29137168
(Ingrīda Lisovska, radošo domu un
darbu centra «Svētelis» vadītāja).
Lekcijas laikā jaunajiem vecākiem
palīdzēs noskaidrot ne tikai par bērnu
audzināšanu aktuālus jautājumus,
piemēram, kā nomierināt mazuli, kurš
daudz raud, kāpēc mazulis nepakļaujas dienas režīmam, kā zināt, vai bērna
attīstība notiek atbilstoši laikam, bet
arī sniegs emocionālo atbalstu pašiem
vecākiem.
 Pagājušajā nedēļā Jelgavā reģionālās vizītes laikā viesojās
aizsardzības ministrs Raimonds
Bergmanis, apmeklējot arī Zemessardzes 52. kājnieku bataljonu.
Viņš tikās ar bataljona personālsastāvu, apskatīja bataljona teritoriju,
infrastruktūru un ekipējumu. Ministrs uzsver, ka šogad Zemessardzē
iestājušies gandrīz 1000 cilvēku un
123 no viņiem dienestu uzsāka tieši
52. kājnieku bataljonā, kas valsts
līmenī ir uzteicams rādītājs. «Pēc
rekrutēto cilvēku skaita šobrīd šis ir
lielākais bataljons Latvijā. Iespējams,
vien Studentu bataljonā ir vairāk cilvēku, bet droši to apgalvot nevaru,
jo tur vēl neesmu bijis. Savukārt tas,
ko redzu te, Jelgavā, ir iespaidīgi,»
tā ministrs, akcentējot, ka lielākā
vērtība Bruņotajos spēkos ir pašaizliedzīgi cilvēki. «Cilvēki – tas ir pats
galvenais, tā ir vislielākā vērtība, ko
nav iespējams aizstāt. Jāatzīst, ka
apstākļi zemessargiem nav no tiem
vieglākajiem, tādēļ jāizsaka vislielākā
pateicība tiem, kuri ar lielu degsmi
un pašaizliedzīgi dien gadiem un
turpina to darīt arī šodien. Paldies
viņiem par to,» tā R.Bergmanis.
 SIA «Jelgavas autobusu parks»
informē, ka atjaunota autotransporta
kustība Ozolniekos, Skolas ielas posmā
no Kastaņu ielas līdz Jelgavas ielai. Līdz
ar to pēc ierastā maršruta atsākuši
kursēt JAP 1. un 18. maršruta autobusi. «1. un 18. maršruta pagaidu autobusu galapunkts «Ozolnieku sporta
centrs» ir slēgts un atjaunots esošais
galapunkts – «Ozolnieku vidusskola»,»
informē JAP.

Sagatavoja Sintija Čepanone
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Ziemeļu šķērsojums – Jelgavas
ģenerālplānā jau kopš 1959. gada
 Ilze Knusle-Jankevica

Arhitekta Ivara Šļivkas izstrādātās
Ziemeļu šķērsojuma skices

1. decembrī pulksten 17 Jelgavas domes Konferenču zālē
Lielajā ielā 11 notiks sabiedriskā
apspriešana par ieceri būvēt
transporta pārvadu pār Lielupi
un Driksu jeb Ziemeļu šķērsojumu. «Tā ir sākotnējā sabiedriskā
apspriešana, kurā ikviens aicināts izteikt savu viedokli gan
par pašu ieceri būvēt tiltu, gan
par to, kā šī iecere ietekmēs
vidi. Visi ieteikumi tiks apkopoti un iekļauti novērtējumā
par ietekmi uz vidi, kā arī tālāk,
izstrādājot tilta tehnisko dokumentāciju,» norāda Jelgavas
pilsētas pašvaldības Attīstības
un pilsētplānošanas pārvaldes
vides pārvaldības speciāliste
Solvita Lūriņa.
Transporta pārvada, kas savienos Laps
kalna–Atmodas ielas krustojumu un
Kalnciema ceļa–Loka maģistrāles krustojumu, izbūves mērķis ir atrisināt vairākas
Jelgavas pilsētas satiksmes organizācijas
problēmas un radīt priekšnosacījumus uzņēmējdarbības tālākai attīstībai. Tilta izbūve ir nozīmīga, domājot par bijušā lidlauka
un citu industriālo teritoriju atdzīvināšanu,
pilsētas centra atslogošanu no tranzīta
transporta un arī veloceliņu tīkla attīstību.
Tilts ir plānots ar autotransporta satiksmi
divās joslās, kā arī gājēju un velosipēdu celiņu. Tilta un tā pieeju izbūves kopgarums
– 1376 metri.

Skar «Natura 2000» teritoriju

Šobrīd izstrādāts ieceres sākotnējais novērtējums, kas ir pieejams Jelgavas pilsētas
domes administrācijas Klientu apkalpošanas centrā (Lielajā ielā 11, 131. kabinetā) un
elektroniski pašvaldības mājas lapā www.
jelgava.lv. Tajā ir piedāvāti trīs iespējamie
tilta skiču varianti, kā arī iekļauti vairāku
ekspertu slēdzieni par to, kā tilts un tā būvniecība ietekmēs vidi – augus, dzīvniekus,
putnus, zivis. Tāpat ir veikti ģeoloģiskie
urbumi, lai izvērtētu, vai šajā vietā esošie
ieži ir piemēroti tilta būvniecībai un spēs
to nest. Ar šo dokumentu var iepazīties ikviens interesents, un tas kalpos par pamatu
sākotnējai apspriešanai.
Daļu no tilta posma (aptuveni 730 metrus) plānots realizēt dabas liegumā «Liel
upes palienes pļavas», kas ietverts Eiropas
īpaši aizsargājamo teritoriju tīklā «Natura
2000», un pašvaldība apzinās, ka Pils salā ir
gan dabas, gan kultūrvēstures vērtības (pļavā ganās savvaļas zirgi, tajā atrodas vecās
skanstes vieta), par kuru pasargāšanu un
saglabāšanu jādomā gan tilta būvniecības
procesā, gan pēc tā pabeigšanas. S.Lūriņa
skaidro: šis ir tikai pats procesa sākums
– pēc sabiedriskās apspriešanas vēl sekos
ziņojuma izstrāde par projekta ietekmes
uz vidi novērtējumu, kurā tiks iekļauti
līdz 7. decembrim saņemtie iedzīvotāju
ierosinājumi un jautājumi, detalizēti izvērtēti dažādi faktori, tad sekos vēl viena
sabiedriskā apspriešana un ziņojuma gala
versijas izstrāde. Kad būs saņemts Vides
pārraudzības valsts biroja atzinums un, ja
būs nepieciešams, arī Eiropas institūciju atzinums, Jelgavas pilsētas pašvaldība varēs
pieņemt lēmumu par paredzētās darbības
akceptu, uzsākt tehniskās dokumentācijas
izstrādi un plānot būvniecības procesu. «Šobrīd tiks apspriesta tikai iecere, jo turpināsies darbs pie ietekmes uz vidi izvērtējuma.
Tas ir vispusīgs dokuments, un tajā tiks
iekļauti daudz dažādu faktoru. Piemēram,
2012. gadā tika izstrādāts ietekmes uz vidi
ziņojums iecerei būvēt tiltu pār Daugavu
Jēkabpilī, un tajā bija iekļautas tādas
lietas kā tilta pieslēgumi, trokšņa līmeņa,
gaisa piesārņojuma izvērtējums, ietekme uz
kultūrvēsturiskām un dabas vērtībām, pat
sanešu plūsmas izmaiņas. Mūsu gadījumā
prasības varētu būt līdzīgas,» spriež vides
speciāliste.

Analizējot pilsētas attīstību, tilts pār Driksu
un Lielupi apmēram tajā vietā, kur paredzēts būvēt Ziemeļu šķērsojumu, Jelgavas
ģenerālplānā tika iezīmēts jau 1959. gadā.
Jaunākajā pilsētas Investīciju plānā tā realizācija paredzēta no 2016. līdz
2020. gadam, bet pašvaldības speciālisti uzsver: tas ir laikietilpīgs process,
tāpēc apgalvot, ka tilts tiks uzbūvēts līdz 2020. gadam, nav iespējams.
Jāpiebilst, ka procesu uzrauga Vides objekts paredz arī piebraucamo ceļu izbūvi,
pārraudzības valsts birojs. Tas, izvērtējot infrastruktūras sakārtošanu un teritorijas
situāciju, izstrādās noteikumus, kas būs labiekārtošanu.
jāievēro tālākā projekta attīstībā.
Otrais variants – arku tunelis – jau
ir ar dizainisku vērtību, un tērauda siju
Ar divām braukšanas joslām
tilts tiek papildināts ar individuāliem un
Saskaņā ar iepirkuma procedūru Zieme- dekoratīviem gaismas ķermeņiem arkas
ļu šķērsojuma skiču variantus izstrādāja formā, kas izvietoti pietiekami blīvi, lai
uzņēmums «3C». Uzņēmuma uzdevums radītu savdabīga tuneļa izjūtu. Arkas pabija piedāvāt trīs iespējamos tilta variantus, redzēts secīgi deformēt gabarītos, lai tilta
lai būtu idejas vizualizācija un dokuments, šķērsošana nebūtu tik monotona. «Varētu
ar ko strādāt tālāk. Uzņēmums izstrādāja teikt, ka šis ir tas ekonomiskais variants,
četrus variantus.
kas papildināts ar dekorāciju, lai dažādotu
Neskatoties uz to, kurš dizainiskais braucienu pār tiltu. Mana iecere bija arku
variants tiks izvēlēts, izstrādāti arī tilta virkni izmantot arī kā interaktīvu gaismas
vispārīgie parametri. Kopējais tilta laidumu objektu, ko var īpaši un aktīvi izgaismot
konstrukcijas garums pieņemts 811,50 sevišķos brīžos, piemēram, svētkos. Gaismu
metri. Kopējais tilta platums ir 15,50 metri, rotaļas netraucētu tilta šķērsotājiem, bet
no kuriem 10 metri būs tilta brauktuve ar būtu vērstas uz tilta ārpusi un vērojamas no
divām joslām, pa vienai katrā virzienā, un citiem publiskajiem skatupunktiem,» stāsta
asfaltbetona segu, metru plata būs tehniskā arhitekts. Šī tilta prognozētās izmaksas ir
ietve, 3,5 metrus plats paredzēts apvienotais 24,66 miljoni eiro.
gājēju un velobraucēju celiņš.
Trešā varianta konstrukcija ir kombinēta
Krasta balstu augstums paredzēts ap no vairākiem konstruktīvajiem paņēmiedeviņiem metriem, bet platums – 14,90 niem – te ir gan tērauda loki ar iekārtiem
metri. Balstus paredzēts izbūvēt no mono- laidumiem, gan kopnes, gan sijas. Kopumā
līta dzelzsbetona.
tilts vizuāli atgādina dzelzceļa tiltu Rīgā vai
tā sauktos amerikāņu kalniņus. I.Šļivka
Simpātiskākais –
norāda, ka šis dizains ir jau ar zināmām
tilts ar zaļo koridoru
pretenzijām uz atmiņā paliekošu tēlu vai
«Latvijā pagaidām vēl nav tādu tradīciju pat kārtējo pilsētas simbolu, un atgādina, ka
kā citur pasaulē, kur šādi tilti tomēr ir arī tilts ir pamanāms no dažādiem publiskiem
vides dizaina objekti, nevis tikai inženierbū- skatupunktiem. Tiltam, tāpat kā pārējos
ves,» uzskata arhitekts Ivars Šļivka, cerot, variantos, ir paredzētas troksni slāpējošas
ka ar laiku tas mainīsies. Zināmas dizaina sienas. Tās, pēc arhitektu teiktā, ir noteikti
virsvētības piešķiršana inženierbūvei bija nepieciešamas, ņemot vērā plānoto tilta
arī viens no viņa principiem, izstrādājot atrašanās vietu. Konkrētajā gadījumā tas
Ziemeļu šķērsojuma skices.
ir risināts jau aktīvāk – kā divi trokšņus
Arhitekts norāda, ka šis tilts ir atšķirīgs slāpējošie tuneļi, ko arhitekts piedāvā veiar to, ka šķērso dabas teritoriju un ir diez- dot, izmantojot caurspīdīga polikarbonāta
gan garš, tāpēc jāmeklē risinājumi, lai pēc plāksnes zaļganā tonī. «Skaņu tuneļi tiks
iespējas izvairītos no lieliem zemes darbiem izvietoti ekoloģiski jūtīgākajās tilta trases
un uzbērumu veidošanas. Tas nozīmē, vietās – palienes daļā pie Lielupes, kā arī
ka priekšroka dodama konstruktīvajiem Pils salā, tādējādi pasargājot šo teritoriju
risinājumiem, kuri nodrošina lielākus lai- ekosistēmu no trokšņiem, kā arī visa
dumus un līdz ar to mazāku balstu skaitu, objekta arhitektūrā akcentējot šīs vietas
piemēram, iekārtie, vanšu, loku vai arku ekoloģisko aspektu,» stāsta arhitekts. Vēl
risinājumi,» tā I.Šļivka.
plānots izcelt tilta siluetu ar spilgtu krāsoPirmais piedāvātais variants ir tērauda jumu, un piedāvātā krāsa ir sarkana. Tāpat
siju tilts, kas no sāna nedaudz atgādina van- jāpieskaņo gaismas ķermeņu un citu aksešu tiltu. Arhitekts skaidro, ka šis variants suāru – margu, ūdens noteces elementu,
nosacīti ir bez jebkādas dizaina virsvērtības norāžu – dizains, tilta ārējais izgaismojums,
un ir tīra inženierbūve, tāpēc tam nav pat piegulošās teritorijas labiekārtojums un
skices, bet ir tikai rasējums. «Tā ir ļoti apzaļumošana. Tilta prognozētās izmaksas
racionāla būve, lai būtu izejas punkts, iz- ir 27,16 miljoni eiro.
strādājot pārējos variantus. Tas tiek ņemts
Tiesa, dokumentu paketē ir pievienoti
par pamatu, aprēķinot aptuvenās tilta vairāku ekspertu atzinumi, kuros norādīts
būvniecības izmaksas,» norāda I.Šļivka. Šī uz dažiem iespējamiem idejas trūkumiem.
tilta prognozētās izmaksas ir 17,72 miljoni Proti, viņuprāt, trokšņus slāpējošās barjeras
eiro. Jāuzsver, ka provizoriskās izmaksas būtu nepieciešams atbilstoši marķēt, lai tās
tika aprēķinātas tikai paša tilta izbūvei, bet pamanītu putni, un jāizvērtē, vai plāksnes

2. skiču variants – arku tunelis.

3. skiču variants – tērauda loku tilts.

4. skiču variants paredz dzīvo stādījumu divpakāpju rindu abās tilta pusēs,
kas radīs garas zaļās alejas iespaidu un kalpos par skaņas barjeru.
būtu jāizvieto arī augšā, veidojot tuneli. Tas
varētu radīt nevienmērīgu temperatūru uz
brauktuves, tādējādi apgrūtinot satiksmi.
Arhitekts uzsver, ka bažām nav pamata,
jo, pirmkārt, tieši tāpēc, lai sienu pamanītu
putni, paredzēts izmantot zaļganas, nevis
bezkrāsas plāksnes, turklāt tilta konstrukcijas augšpusē tiks uzklāta pergola, kam
snieg un līst cauri. Līdz ar to apstākļi uz
brauktuves visā tilta garumā būs vienādi.
Ceturtais piedāvātais variants paredz
dzīvo košumkrūmu un skujeņu stādījumu
divpakāpju rindu abās tilta pusēs, kas radīs
garas zaļās alejas iespaidu un kalpos kā
skaņas barjera. «Šī ideja izrietēja no pašas
tilta koncepcijas: ja jau tilts šķērso dabas
objektu, tad kāpēc lai dabas elementi nebūtu arī uz tilta?» tā arhitekts, piebilstot:
veidojot šo skici, tika meklēti līdzīgi piemēri
citviet pasaulē, un apstādījumu ierīkošana
neprasa īpaši palielināt tilta nestspēju. Viņš
papildina, ka vizuāli tilts varētu būt iespaidīgs, bet būtu jārēķinās ar prāvākiem tilta
uzturēšanas izdevumiem.
Kopumā vairāki eksperti kā piemērotāko
min trešo tilta variantu – tērauda loku tiltu.
Arī pašvaldība pēc sākotnējā izvērtējuma šo
variantu atzinusi par vizuāli pievilcīgāko.

Priekšlikumus varēs iesniegt
arī pēc apspriešanas

Lai pārrunātu Ziemeļu šķērsojuma
ieceri, Jelgavas iedzīvotāji aicināti uz
sākotnējo sabiedrisko apspriešanu 1.
decembrī. Tajā uzņēmums «3C» pastāstīs par izstrādātajiem tilta variantiem
un ikviens varēs uzdot sev interesējošus
jautājumus, tāpat tiks uzklausīti un
piefiksēti iedzīvotāju ierosinājumi un
jautājumi saistībā ar tilta būvniecības
ieceri.
S.Lūriņa gan aicina priekšlikumus
izteikt vēl pirms apspriešanas, lai tos
varētu apkopot un sagatavot atbildes. Iedzīvotāji ierosinājumus var iesniegt Vides pārraudzības valsts birojā
(Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-1045,
tālrunis 67321173, fakss 67321049,
tīmekļa vietne www.vpvb.gov.lv) vai
pašvaldībā (Jelgavas pilsētas domes
administrācijas Klientu apkalpošanas
centrā Lielajā ielā 11, 131. kabinetā,
tālrunis 63005522, e-pasts dome@
dome.jelgava.lv).
Jāpiebilst, ka iedzīvotāji savus priekšlikumus varēs iesniegt arī pēc sabiedriskās apspriešanas – līdz 7. decembrim.
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Džudistiem astoņas medaļas

Jelgavas džudisti (no BJSS un kluba
«Jelgavas džudo») starptautiskās
sacensībās jauniešiem līdz 18 gadu
vecumam Igaunijas pilsētā Tartu izcīnījuši astoņas medaļas – trīs zelta, divas
sudraba un trīs bronzas. Zelta medaļu
izcīnīja Milēna Rinkeviča (līdz 63 kg),
Ņikita Jaroševičs (līdz 70 kg) un Darja
Čerņikova (virs 70 kg). Sudraba medaļu
ieguva Antons Kuzminovs (līdz 38 kg)
un Aleksis Deviķis (virs 70 kg). Trešā
vieta – Vladimiram Ščerbakovam (līdz
38 kg), Arturam Gornikam (līdz 42 kg)
un Aleksandram Lapšinam (līdz 66
kg). BJSS audzēkņus startam gatavoja
treneri Kims Usačevs un Guntis Malējs,
savukārt kluba «Jelgavas džudo» pārstāvjus – treneris Sergejs Vasjkovs.

Izcīna dalītu 9. vietu

Bokseris Artjoms Haņevičs Eiropas junioru
čempionātā izcīnījis dalītu 9. vietu (svarā
līdz 75 kilogramiem). Pirmajā cīņā jelgavnieks tikās ar Moldovas bokseri Dmitriju
Gumenu, kuru pārliecinoši pieveica ar
3:0. Otrajā cīņā Artjomam pretī stājās
Krievijas pārstāvis Džamals Mahmudovs.
Šajā cīņā ar 3:0 uzvarēja Krievijas sportists,
līdz ar to Artjomam cīņa par medaļām
beidzās. «Piedzīvotais zaudējums otrajā
cīņā Artjomam kopvērtējumā dod dalītu
9. vietu,» norāda treneris Aleksandrs
Knohs, piebilstot, ka rezultāts ir objektīvs:
Artjomam šajā cīņā pietrūka gribasspēka.
Šis A.Haņevičam bija pēdējais Eiropas
čempionāts junioru vecumā. Viņa svarā
startēja 23 bokseri, bet čempionātā kopā
– 266 no 36 valstīm.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

sports
Baltijas kausā – trīs medaļas

Igaunijā norisinājās brīvās cīņas
turnīrs «Baltic
cup 2015», kurā
Jelgavas kluba
«Milons» cīkstoņi
izcīnīja trīs medaļas. Zelta medaļu
svara kategorijā
līdz 38 kilogramiem ieguva Volodars Smirnovs (attēlā),
sudraba medaļu – Marks Vasiļjevs svara
kategorijā līdz 42 kilogramiem un Maksims Stasjuks svara kategorijā līdz 42
kilogramiem. Turnīrā kopumā piedalījās
162 dalībnieki, pārstāvot 20 komandas
no četrām valstīm: Igaunijas, Lietuvas,
Latvijas un Somijas.

Sveic oktobra labākos

Sveikti sportisti par sasniegumiem oktobrī:
ISRK «Cerība» vieglatlēti Edgars Bergs (2.
vieta pasaules čempionātā lodes grūšanā,
trenere Maija Ukstiņa) un Dmitrijs Silovs (2.
vieta pasaules čempionātā šķēpa mešanā,
trenere Ināra Aperone), JLSS daiļslidotāja
Anželika Kļujeva (3. vieta starptautiskās sacensībās «Ice star 2015» juniorēm, treneris
Romāns Panteļejevs), BJSS airētāji Roberts
Lagzdiņš (1. vieta Latvijas čempionātā kanoe airēšanā vieniniekiem 16 km distancē
junioriem, treneris Sergejs Bobkovs) un
Marks Ozolinkevičs (1. vieta Latvijas čempionātā smaiļošanā vieniniekiem 16 km
distancē, trenere Lelde Laure), kā arī Jelgavas Vieglatlētikas kluba skrējēja Anastasija
Geraseva (1. vieta Tartu maratonā U-18
grupā, treneris Sergejs Gerasevs).

Jelgavā krīt astoņi personīgie rekordi
 Ilze Knusle-Jankevica

Konderko. Šoreiz ar personīgo rekordu
vien sudraba medaļai pietika junioram
Artūram Audzem, kurš svara kategorijā līdz 93 kilogramiem uzcēla 145
kilogramus. «Artūrs mēģināja pacelt
165 kilogramus, bet šoreiz – nekā,»
piebilst E.Jansons. Līdzīgi – personīgais rekords, bet savā svara kategorijā
tikai bronza – arī Olafam Krastiņam
(pacēla 125 kilogramus) un Artūram
Rudjam (pacēla 150 kilogramus).
Vīriešu grupā personīgo rekordu
laboja Artjoms Tarasevičs, paceļot
160 kilogramus (svara kategorijā līdz

93 kilogramiem). Tas viņam deva 3.
vietu. Savukārt sudraba medaļu šajā
pašā svara kategorijā izcīnīja Aivars
Krūms.
Arī veterānam Ivanam Raukenam
izdevās uzstādīt jaunu personīgo
rekordu, paceļot 125 kilogramus.
Tiesa, medaļu izcīnīt viņam gan šoreiz
neizdevās. Tomēr sudraba medaļu
veterānu grupā izcīnīja Jānis Lasmanis un Aldis Sproģis, bronzas medaļa
– Jānim Lapelam.
Sieviešu un jauniešu grupā neviens
personīgais rekords labots netika,

Ar Krievijas sportistēm cīnīties grūti
 Ilze Knusle-Jankevica

Igaunijas galvaspilsētā norisinājās starptautisks daiļslidošanas turnīrs «Tallin
Trophy», kurā Jelgavas Ledus
sporta skolas (JLSS) audzēkņi izcīnīja divas medaļas.
Bronzas medaļu juniorēm izcīnīja Diāna Ņikitina, nodemonstrējot lielisku
sniegumu. «Diānai viss izdevās, viņa
ir malacis,» vērtē sportistes treneris
Romāns Panteļejevs. Viņš skaidro:
lai gan Diāna neuzrādīja savu labāko
rezultātu, šajās sacensībās pat ar to nepietiktu, lai izcīnītu sudraba vai zelta
godalgu. Tallinā Diāna kopvērtējumā
izcīnīja 168,95 punktus (58,56 punkti
par īso programmu un 110,39 punkti
par izvēles programmu), bet viņu apsteidza divas Krievijas daiļslidotājas.
«Katram ir savs potenciāls, un Diāna
Tallinā savu izsmēla. Turklāt Krievijā
šobrīd aug ļoti spēcīga jauno daiļslidotāju paaudze,» spriež treneris. Pirmās
vietas ieguvēja izcīnīja 191,86 punktus,
otrās vietas ieguvēja – 175,29 punktus.
Jāpiebilst, ka šajā grupā startēja 33
sportistes.
Šobrīd D.Ņikitina vairāk strādā pie
tā, lai paceltu atzīmi par sava slidojuma
māksliniecisko sniegumu. Treneris

Meklē darbu
Vīrietis meklē darbu. Izskatīšu visus piedāvājumus. Tālrunis 29870655.
Elektromontieris meklē darbu vai īslaicīgu
darbu saistībā ar elektrības darbiem.
Tālrunis 26998884.
Celtnieks meklē darbu. Visu veidu iekšdarbi.
Tālrunis 25384484.
Celtnieks – tīru, mūrēju skursteņus, plītis
un mūrīšus. Tālrunis 27478204.
Vīrietis meklē darbu. Izskatīšu visus piedāvājumus.
Varu dzīvot uz vietas. Tālrunis 248750341.
Celtnieks ar lielu pieredzi meklē darbu.
Tālrunis 28873130.
Aukles darbu. Tālrunis 28236557.
Steidzami meklēju darbu. Izskatīšu visus piedāvājumus. Man ir 28 gadi. Tālrunis 24847986.

Izīrē
Izīrē vai pārdod 1-ist. dzīvokli 4. līnijā 15.
T.27068144

Pārdod
SIA «Latvijas Logi» PVC, koka logi, durvis,
dzelzs durvis. 20877777
3 m garu lapu koku malku, kā arī sausu
skaldītu malku ar piegādi. T.26212943

Aizvadītajā nedēļas nogalē
Jelgavā norisinājās Jelgavas
čempionāts un vienlaikus
arī 19. Latvijas kauss un 2.
Zemgales reģiona atklātais
kauss svara stieņa spiešanā guļus ar ekipējumu.
Astoņiem Jelgavas kluba
«Apolons» sportistiem šajās
sacensībās izdevās labot
savu personīgo rekordu.
Augstvērtīgākos rezultātus un
personīgo rekordu uzrādīja Renārs
Dronga, uzspiežot 240 kilogramus,
un Nikolajs Šomņikovs, uzspiežot
275 kilogramus. «Renārs gāja uz 250
kilogramiem, bet neizdevās, savukārt
Nikolajs atkārtoja rezultātu, ko bija
uzrādījis apmēram pirms desmit gadiem citā vecuma un svara kategorijā,»
komentē kluba vadītājs Edmunds
Jansons. Jāpiebilst, ka R.Dronga
vīriešu grupā svara kategorijā līdz
74 kilogramiem izcīnīja zelta medaļu, uzrādīja Latvijā labāko absolūto
rezultātu un saņēma speciālo kausu.
Arī N.Šomņikovs izcīnīja zelta medaļu
un saņēma speciālo kausu par absolūti
labāko rezultātu veterāniem svara
kategorijā līdz 120 kilogramiem.
Personīgo rekordu laboja arī Undis
Neilands, startējot junioru grupā
svara kategorijā līdz 83 kilogramiem
un paceļot 170 kilogramus. Viņam arī
zelta medaļa un speciālais kauss par
trešo labāko rezultātu junioru absolūtajā grupā. Vēl zelta medaļa junioriem
Artjomam Černovam un Vladislavam
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skaidro, ka tas nozīmē darbu
pie horeogrāfijas, slidojuma
detaļām, jo visus elementus
sportiste ir labi apguvusi
un tie viņai grūtības vairs
nesagādā.
Jāatgādina, ka novembra
sākumā D.Ņikitina sacensībās Rīgā uzrādīja savu
labāko rezultātu, izcīnot
170,28 punktus. Tas ir ne
vien valsts labākais junioru
rezultāts, bet arī valsts labākais sieviešu rezultāts. «12.
– 13. decembrī Diāna startēs
Latvijas čempionātā, februārī plāno piedalīties Ziemas
jaunatnes olimpiskajās spēlēs, kas notiks Norvēģijas
pilsētā Lillehammerē, un
pasaules junioru daiļslidošanas čempionātā, kas martā
notiks Ungārijā,» ieskicē
treneris.
Vēl Tallinā 2. vietu sešu
dalībnieku konkurencē zēnu
A grupā izcīnīja JLSS audzēknis Dmitrijs Druzs.
Jāpiebilst, ka JLSS audzēknis Gļebs Basins ar 154,86
punktiem uzstādīja savu
personīgo rekordu un savā
grupā izcīnīja 4. vietu.

JLSS daiļslidotājai Diānai
Ņikitinai, kura šobrīd Latvijā
junioru vecumā ir numur
viens, priekšā ir trīs nozīmīgi
starti – Latvijas čempionāts,
Ziemas jaunatnes olimpiskās
spēles un pasaules junioru čempionāts. Lai tiem
sagatavotos, noder katras
sacensības, kurās var slīpēt
savu sniegumu.
Foto: Robins Ritoss

Sacensībās
mājās Jelgavas pauerliftinga kluba
«Apolons»
sportistiem
vienmēr ir
iespēja parādīt, cik cītīgi
ir trenējušies,
un uzlabot savus
personīgos
rekordus.
Šogad tas
izdevās astoņiem kluba
sportistiem,
tostarp Renāram Drongam.
Foto: Raitis
Supe
bet sudraba medaļu izcīnīja Edīte
Ķenge (saņēma arī speciālo kausu
kā otrā labākā visā sieviešu grupā),
Gundega Jankovska un Elvis Grīnbergs. Bronza – Diānai Timermanei.
Komandu vērtējumā Jelgavā uzvarēja
Lietuvas komanda, 2. vietā – mūsu
«Apolons», 3. vietā – Bauskas komanda. Tagad sportisti gatavojas pēdējiem
trīs startiem šajā gadā – Latvijas
čempionātam trīscīņā bez ekipējuma,
Latvijas čempionātam svara stieņa
spiešanā guļus bez ekipējuma un sacensībām Lietuvā.

Sporta pasākumi
 28. novembrī pulksten 10 – SSC kausa
izcīņa basketbolā vīriešiem (Sporta hallē).
 28. novembrī pulksten 16 – hokejs:
HK «Kurbads» – HK «Zemgale/LLU» (Ledus
hallē).
 28. novembrī pulksten 16 – Baltijas
līgas volejbola spēle vīriešiem: «Biolars/Jelgava» – Tallinas «Selver» (ZOC).
 28. novembrī pulksten 18 – Baltijas
volejbola līga sievietēm: «Jelgava/LU»
– «Kohila» VC (Sporta hallē).
 28. novembrī pulksten 20 – basketbols: BK «Jelgava» – «Valmiera/ORDO»
(ZOC).
 29. novembrī pulksten 12 – Baltijas
volejbola līga sievietēm: «Jelgava/LU»
– «Zeltaleja» (Sporta hallē).
 29. novembrī pulksten 16 – volejbols:
«Biolars/Jelgava» – «Jarmavaa» (ZOC).
 29. novembrī pulksten 16 – SSC kausa
izcīņa basketbolā (Sporta hallē).
 30. novembrī pulksten 18.15 – Studentu basketbols: LLU – AR (Sporta hallē).
 5. decembrī pulksten 11 – pirmsskolas
vecuma bērnu un ģimeņu sporta svētki
«Heijā, heijā, pulkā nāc!» (Sporta hallē),
 12. decembrī pulksten 17 – basketbols: BK «Ogre/Kumho Tyre» – BK «Jelgava»
(ZOC).
 19. decembrī pulksten 16 – hokejs:
«Liepāja» – «Zemgale/LLU» (Ledus hallē).
 19. decembrī pulksten 16 – volejbols: «Biolars/Jelgava» – «Bigbank» Tartu
(ZOC).

Granti, smilti, šķembas, melnzemi, kūtsmēslus. T.26816035
Granulas, kokskaidu un kūdras briketes.
Piegāde. T.28828288
2-ist. dzīvokli. T.25464488
SIA «Ecological Windows» piedāvā alumīnija,
PVC, koka logus un durvis. T.22721277.

Pērk
Mākslas galerija «Livonija» pērk gleznas,
porcelānu, dzintaru un citas senlietas.
Tel.22999000; www.livonija.lv.
Dzintara krelles, kulonus un piespraudes.
T.20323336
Visu veidu metāllūžņus. Augstas cenas.
Izbraucam. Asteru 7. T.29718434
Gleznas, monētas, ordeņus, dzintara krelles
un brošas. Raiņa iela 23. T.26652388.

Dažādi
Granīta pieminekļi (Lietuva). Pasūti tagad,
maksā pavasarī. Skolotāju 1. T.29379052
Remonta darbi mājoklim un birojam. Labs
meistars un draudzīgas cenas. T.26881773.
Datoru remonts. T.26533575
Izved nolietotu sadzīves tehniku bez maksas.
T.28262407
Kravu pārvadājumi. Tālrunis 25446667.
Pieņemšu pasūtījumu – bērnu, sieviešu,
vīriešu džemperu, jaku adīšana.
T.63082998, 29718330.
Bezmaksas juridiskās konsultācijas. Visu
veidu juridiskā palīdzība. T.27106096
Zaru šķeldošana, smalcināšana. T.26041297
Juridiskais birojs ADEMIDE – palīdz nodibināt uzņēmumu; izteikt pamatkapitālu eiro;
noslēgt līgumu. Raiņa 14, t.29179847
SIA «Kreatīvs» ziemas atlaides pieminekļiem.
T.29537176
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

Līdzjūtības
Tu, mīļo tēt, nu projām aizej klusi
Tai ceļā pēdējā, no kura nepārnāk.
Skumju brīdī esam kopā ar kolēģi Liju
Golubevu, tēti mūžībā aizvadot.
Īpašumu konversijas pārvaldes kolektīvs
Mums palikuši tavi vārdi.
Mums palikusi tava sirds.
Un liekas, ka ikvienā zvaigznē
Vēl tavas acis pretī mirdz...
Izsakām līdzjūtību Marģerim Tarvidam un
viņa ģimenei, māti kapu kalniņā pavadot.
SIA «Aija Vet» kolektīvs

Aizsaulē aizgājuši
ANASTASIJA SIĻINA (1923. g.)
LONIJA KALVIŠA (1923. g.)
JEKATERINA SIŅAKA (1928. g.)
HARIJS RENKULIS (1933. g.)
VALENTĪNS PEREDKOVS (1928. g.)
ĻUBOVA IGNATJEVA (1928. g.)
BARBULA DZALBE (1929. g.).
Izvadīšana 27.11. plkst.15 Baložu kapsētā.
FRICIS KRAUČS (1938. g.).
Izvadīšana 28.11. plkst.13 Zanderu kapsētā.
ZEMGUS PLAUŽE (1938. g.).
Izvadīšana 27.11. plkst.11 Baložu kapsētā.
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

Pirmdiena, 30. novembris
LTV1
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».* (ar subt.).
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2131.sērija.
9.35 «Melu pinekļos». Meksikas seriāls (ar subt.). 2013.g. 68.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Balss pavēlnieks».*
12.30 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
12.50 «Bruņinieks Rūsiņš». Animācijas seriāls.
13.20 «Brīnumskapja skola».*
13.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
14.05 «Iebrauc kino».*
14.35 «Maklauda meitas». Seriāls. 215.sērija.
15.30 «Melu pinekļos». Meksikas seriāls (ar subt.). 67.sērija.
16.25 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2131.sērija.
17.25 «Viedokļu telpa».
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 «Aizliegtais paņēmiens».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».
22.00 «Sporta studija».
22.45 «Latvija var!»
23.05 «Nakts ziņas». 23.14 Sporta ziņas. 23.16 Laika ziņas.
23.20 «Flemings: vīrs, kurš kļuva par Bondu».
Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 2014.g. 1.sērija.
0.15 ««De facto»».*
0.45 «Noslēpumainie ezeri». Dokumentālu filmu cikls. 1.sērija.
1.45 «Aculiecinieks».*

LTV7
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Transilvānijā». 1.sērija.
6.30 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Spots».*
7.30 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 673.sērija.
8.25 «Maklauda meitas». Seriāls. 214.sērija.
9.15 «Latvijas šlāgeraptauja 2015».*
10.10 «Radīti mūzikai».*
11.55 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
12.25 «Sporta studijas diskusija».
13.25 «Pasaules kausa izcīņa biatlonā».
10 km sprints vīriešiem. 22.01.2015.
14.25 «Pasaules kausa izcīņa biatlonā».
12,5 km iedzīšanas distance vīriešiem. 24.01.2015.
15.35 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».
16.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 674.sērija.
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
18.35 «20 dabas šedevri». Dokumentāls seriāls.
19.05 «Alpu dakteris 4». Seriāls. 3.sērija.
20.00 «Uz ziemeļiem no Saules». Dokumentāla filma.
20.55 «Mežonīgā zeme». Piedzīvojumu filma. 2013.g.
23.10 «Inspektors Lūiss 3». Seriāls (ar subt.). 4.sērija.
0.55 «Nemiera gars». Dokumentāla daudzsēriju filma. 21.sērija.
1.45 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.30 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.00 «Labrīt novados!»
6.30 «900 sekundes».
8.40 ««Degpunktā» sestdienā».
9.10 «Dzīvīte».
9.45 «Televeikala skatlogs».
10.00 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 2013.g. 27.sērija.
11.00 «Karamba!» Humora raidījums.
11.30 «Paisums». Turcijas seriāls. 2013.g. 26.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Bērni un vecāki 3». ASV seriāls. 2011.g. 13.sērija.
15.40 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Atriebības zeme». ASV seriāls. 2014.g. 43.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Atriebības zeme». ASV seriāls. 2014.g. 44.sērija.
18.55 «Ļaļas atgriešanās». Ukrainas seriāls. 2014.g. 35.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «1/5 – tranzīta aktualitātes 4».
20.40 «Degpunktā».
21.10 «Ekstrasensi – detektīvi 3». Realitātes šovs.
22.10 «Sasisto lukturu ielas 14». Krievijas detektīvseriāls. 10.sērija.
23.20 «Kāršu nams 3». ASV seriāls. 2015.g. 3.sērija.
0.35 «Dzīvīte».
0.55 «Veiksmīgs uzņēmējs».
1.20 «Attīstības kods».
1.45 «LNT ziņu «Top 10»».
2.30 «Saikne 2». ASV seriāls. 2.sērija.
3.10 «900 sekundes».
4.50 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «CSI Lasvegasa 14». ASV seriāls. 2013.g. 306.sērija.
5.40 «Rozenheimas detektīvi 9». Seriāls. 25.sērija.
6.30 «Ķepu patruļa». Animācijas seriāls.
7.00 «Bruņrupuči nindzjas 3». Animācijas seriāls.
7.30 «Puika pret kaķi». Animācijas seriāls.
7.55 «Dullās sacensības «Neiespējamā misija» 6».
8.55 «Komisārs Reksis 6». Seriāls. 10.sērija.
10.00 «Čaļi ar bērniem». Seriāls. 1.sērija.
10.30 «Māmiņu klubs 8».
11.05 «Ēdiena daba».
12.05 «Rozenheimas detektīvi 9». Seriāls. 26.sērija.
13.05 «Bruņrupuči nindzjas 3». Animācijas seriāls.
13.40 «Puika pret kaķi». Animācijas seriāls.
14.10 «Beibleidi 3». Animācijas seriāls.
14.35 «Pasaules stingrākie vecāki 3». Realitātes šovs. 4.sērija.
15.35 «UgunsGrēks 14». Latvijas seriāls. 2015.g. 48. un 49.sērija.
16.50 «Anželika». Krievijas komēdijseriāls. 2011.g. 9. un 10.sērija.
17.55 «Šaubu ēnā».
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 14». Latvijas seriāls. 2015.g. 49.sērija.
21.00 «Kobra 19». Vācijas seriāls. 9.sērija.
22.05 «Bulta». ASV seriāls. 2012.g. 21.sērija.
23.05 «Bagātnieku dakteris 5». ASV seriāls. 2013.g. 10.sērija.
0.05 «Nekā personīga».
1.05 «Komisārs Reksis 6». Seriāls. 10.sērija.
2.05 «UgunsGrēks 14». Latvijas seriāls. 2015.g. 49.sērija.
2.30 «Pasaules stingrākie vecāki 3». Realitātes šovs. 4.sērija.
3.15 «CSI Lasvegasa 14». ASV seriāls. 2013.g. 306.sērija.
3.55 «TV3 ziņas».
4.25 «Bez tabu».

Otrdiena, 1. decembris
LTV1
5.00 «Adreses».*
5.30 «Satiktie. Laikmeta varoņi toreiz un tagad». B.Rezņiks
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».* (ar subt.).
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2132.sērija.
9.35 «Melu pinekļos». Meksikas seriāls (ar subt.). 69.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Sapņu viesnīca. Seišelu salas». Melodrāma.
12.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
12.55 «Bruņinieks Rūsiņš». Animācijas seriāls.

13.20 «Džungļu grāmata safari». Animācijas seriāls.
13.35 «Millijas jaunkundzes jautājumi». Animācijas seriāls.
13.55 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
14.15 «Kultūršoks. 100 g kultūras».*
14.25 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
15.10 «Maklauda meitas». Seriāls. 216.sērija.
16.05 «Melu pinekļos». Meksikas seriāls (ar subt.). 2013.g. 68.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2132.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 «Personība. 100 g kultūras».
20.28 «Ziemassvētku kalendārs».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «1:1. Aktuālā intervija».
22.05 TV PIRMIZRĀDE. «Kuģu radītais piesārņojums». Dokumentāla
filma (ar subt.). Pirms filmas – diskusija «Patiesības stunda».
23.25 «Nakts ziņas». 23.34 Sporta ziņas. 23.36 Laika ziņas.
23.40 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
0.25 «Pagājusī nakts». ASV romantiska drāma. 2010.g.

LTV7
5.00 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
5.30 «1000 jūdzes Transilvānijā». 1.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Transilvānijā». 2.sērija.
6.30 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Ceturtā studija».*
7.30 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 674.sērija.
8.25 «Maklauda meitas». Seriāls. 215.sērija.
9.15 «Alpu dakteris 4». Seriāls. 3.sērija.
10.05 «Viedokļu telpa».* (ar surdotulk.).
10.35 «Aizliegtais paņēmiens».*
11.35 «Melu laboratorija».*
12.35 «100 g kultūras. Personība».*
13.25 «Eiropas meistarsacīkstes biatlonā».
10 km sprints vīriešiem. 31.01.2015.
14.25 «Eiropas meistarsacīkstes biatlonā».
12,5 km iedzīšanas sprints vīriešiem. 01.02.2015.
15.35 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».
16.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 675.sērija.
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
18.35 «Īrija ar Džeimsu Nesbitu». Dokumentāla filma. 2.sērija.
19.05 «Alpu dakteris 4». Seriāls. 4.sērija.
20.00 «Āfrika». Dokumentāla daudzsēriju filma. 5.sērija.
20.55 «Poldarks». ASV seriāls. 2015.g. 2.sērija.
22.05 «Indijas vasaras». Lielbritānijas seriāls. 2015.g. 9.sērija.
23.00 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
1.30 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Ļaļas atgriešanās». Ukrainas seriāls. 2014.g. 35.sērija.
5.40 «Bernards». Animācijas seriāls.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Šodien novados».
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».
9.10 «Dzīvīte».
9.45 «Televeikala skatlogs».
10.00 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 2013.g. 28.sērija.
11.00 «Pārgalvīgie policisti». Vācijas seriāls. 2012.g. 6.sērija.
12.00 «Šarlotes liktenis». Vācijas un Austrijas romantiska drāma.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Bērni un vecāki 3». ASV seriāls. 14.sērija.
15.40 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Atriebības zeme». ASV seriāls. 2014.g. 45.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Atriebības zeme». ASV seriāls. 2014.g. 46.sērija.
18.55 JAUNUMS. «Atpazīsti mani, ja vari». Ukrainas seriāls. 2014.g. 1.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.10 TV PIRMIZRĀDE. «Laika prognoze – mīlestība».
ASV melodrāma. 2015.g.
23.05 «Salemas raganas». ASV seriāls. 2014.g. 10.sērija.
0.05 «Dzīvīte».
0.25 «Ekstrasensi – detektīvi 2». Realitātes šovs.
1.15 «Latvji, brauciet jūriņā! 3».
1.35 «Bērni un vecāki 3». ASV seriāls. 14.sērija.
2.20 «Šodien novados».
2.30 «900 sekundes».
4.10 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «CSI Lasvegasa 14». ASV seriāls. 307.sērija.
5.40 «Rozenheimas detektīvi 9». Seriāls. 26.sērija.
6.30 «Ķepu patruļa». Animācijas seriāls.
7.00 «Bruņrupuči nindzjas 3». Animācijas seriāls.
7.35 «Puika pret kaķi». Animācijas seriāls.
7.55 «Šaubu ēnā».
9.00 «Komisārs Reksis 6». Seriāls. 11.sērija.
10.05 «Bagātnieku dakteris 5». ASV seriāls. 2013.g. 10.sērija.
11.05 «Ekstrasensu cīņas 10». Realitātes šovs (ar subt.).
12.10 «Rozenheimas detektīvi 9». Detektīvseriāls. 27.sērija.
13.15 «Bruņrupuči nindzjas 3». Animācijas seriāls.
13.50 «Puika pret kaķi». Animācijas seriāls.
14.20 «Pasaules stingrākie vecāki 3». Realitātes šovs. 5.sērija.
15.25 «UgunsGrēks 14». Latvijas seriāls. 2015.g. 49. un 50.sērija.
16.50 «Anželika». Krievijas komēdijseriāls. 11. un 12.sērija.
17.55 «Šaubu ēnā».
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 14». Latvijas seriāls. 2015.g. 50.sērija.
21.00 «Motīvs? 2». ASV seriāls. 2014.g. 8.sērija.
22.05 «CSI: Kibernoziegumi». ASV seriāls. 2015.g. 11.sērija.
23.10 «Melnais saraksts 2». ASV seriāls. 2014.g. 11.sērija.
0.10 «Zem kupola». ASV seriāls. 2013.g. 9.sērija.
1.05 «Tāda mums ģimenīte!» ASV komēdijseriāls. 9. un 10.sērija.
1.55 «Komisārs Reksis 6». Seriāls. 11.sērija.
2.45 «CSI Lasvegasa 14». ASV seriāls. 307.sērija.
3.25 «UgunsGrēks 14». Latvijas seriāls. 2015.g. 50.sērija.
3.55 «TV3 ziņas».
4.25 «Bez tabu».

Trešdiena, 2. decembris
LTV1
5.00 «Adreses».*
5.30 «Viedokļu telpa».* (ar surdotulk.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».* (ar subt.).
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2133.sērija.
9.35 «Melu pinekļos». Meksikas seriāls (ar subt.). 70.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Mana dziesma».*
12.20 «Trešā reiha propagandisti. Pirmā daļa». Dokumentāla filma.
13.15 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.35 «Mežainīši». Animācijas seriāls.
14.05 «Kas te? Es te!»*
14.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
14.50 «Momentuzņēmums».*
15.10 «Maklauda meitas». Seriāls. 217.sērija.
16.05 «Melu pinekļos». Meksikas seriāls (ar subt.). 69.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2133.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 «Melu laboratorija».
20.28 «Ziemassvētku kalendārs».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 «Latloto. «Viking Lotto»».
21.20 «Tieša runa».
22.30 «Zebra».
22.45 «Iebrauc kino».
23.20 «Nakts ziņas». 23.29 Sporta ziņas. 23.31 Laika ziņas.

tv programma
23.35 «Midsomeras slepkavības 3». Detektīvseriāls. 2.sērija.
1.25 «1:1. Aktuālā intervija».* (ar surdotulk.).

LTV7
5.00 «Piezīmes uz albuma lapām. Triptihs par dzimtām Kuldīgas novadā».*
5.30 «1000 jūdzes Transilvānijā». 2.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Transilvānijā». 3.sērija.
6.30 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Ceturtā studija».*
7.30 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 675.sērija.
8.25 «Maklauda meitas». Seriāls. 216.sērija.
9.15 «Alpu dakteris 4». Seriāls. 4.sērija.
10.05 ««De facto»».* (ar subt.).
10.40 «Province».* (ar subt.).
11.10 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».*
11.40 «Vai Rīga jau gatava?»*
12.00 «Rīga 2014. 8.Pasaules koru olimpiāde».*
Čempionu koncerts Kongresu namā.
13.35 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
15.35 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».
16.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 676.sērija.
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
18.35 «100 līdz 100».*
19.05 «Alpu dakteris 4». Seriāls. 5.sērija.
20.00 TV PIRMIZRĀDE. «Placebo efekts». Dokumentāla filma.
21.00 «Projekcijas. Gleznotājs Jānis Džons Annuss». Dok.filma.
22.00 TV PIRMIZRĀDE. «Latviešu jaunie režisori.
Valērijs Oļehno. Papa». Īsfilma.
22.30 TV PIRMIZRĀDE. «Latviešu jaunie režisori. Marta Herca.
Mans kauss plūst pāri malām». Īsfilma.
23.00 «Īrija ar Džeimsu Nesbitu». Dokumentāls cikls.
23.30 «Uz ziemeļiem no Saules». Dokumentāla filma.
0.25 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
1.30 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Atpazīsti mani, ja vari». Ukrainas seriāls. 2014.g. 1.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Šodien novados».
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».
9.10 «Dzīvīte».
9.45 «Televeikala skatlogs».
10.00 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 2013.g. 29.sērija.
11.00 «Dzintara dziesmas 5».
12.05 «Laika prognoze – mīlestība». ASV melodrāma. 2015.g.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Bērni un vecāki 3». ASV seriāls. 15.sērija.
15.40 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Atriebības zeme». ASV seriāls. 2014.g. 47.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Atriebības zeme». ASV seriāls. 2014.g. 48.sērija.
18.55 «Atpazīsti mani, ja vari». Ukrainas seriāls. 2.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.10 «Bruklinas taksis». ASV seriāls. 2014.g. 8.sērija.
22.10 TV PIRMIZRĀDE. «13.rajons: ķieģeļu savrupnami».
Kanādas un Francijas spraiga sižeta filma. 2014.g.
0.05 «Dzīvīte».
0.25 «Nikita 2». ASV seriāls. 39.sērija.
1.10 «Bērni un vecāki 3». ASV seriāls. 15.sērija.
1.50 «Nemelo man!» (ar subt.).
2.40 «Šodien novados».
2.50 «900 sekundes».
4.35 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «CSI Lasvegasa 14». ASV seriāls. 308.sērija.
5.40 «Rozenheimas detektīvi 9». Vācijas detektīvseriāls. 27.sērija.
6.30 «Ķepu patruļa». Animācijas seriāls.
7.00 «Bruņrupuči nindzjas 3». Animācijas seriāls.
7.35 «Puika pret kaķi». Animācijas seriāls.
7.55 «Šaubu ēnā».
9.00 «Komisārs Reksis 6». Seriāls. 12.sērija.
10.05 «Motīvs? 2». ASV seriāls. 2014.g. 8.sērija.
11.05 «Ekstrasensu cīņas 10». Realitātes šovs (ar subt.).
12.10 «Rozenheimas detektīvi 9». Vācijas detektīvseriāls. 28.sērija.
13.15 «Bruņrupuči nindzjas 3». Animācijas seriāls.
13.50 «Puika pret kaķi». Animācijas seriāls.
14.20 «Pasaules stingrākie vecāki 3». Realitātes šovs. 6.sērija.
15.25 «UgunsGrēks 14». Latvijas seriāls. 2015.g. 50. un 51.sērija.
16.50 «Anželika». Krievijas komēdijseriāls. 13. un 14.sērija.
17.55 «Šaubu ēnā».
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 14». Latvijas seriāls. 2015.g. 51.sērija.
21.00 «Ekstrasensu cīņas 15». Realitātes šovs (ar subt.).
22.40 «Vikingi 3». ASV seriāls. 2015.g. 24.sērija.
23.50 «Elites vienība «SAFE»». ASV seriāls. 2013.g. 13.sērija.
0.45 «Zem kupola». ASV seriāls. 2013.g. 10.sērija.
1.40 «Tāda mums ģimenīte!» ASV komēdijseriāls. 11. un 12.sērija.
2.30 «Komisārs Reksis 6». Seriāls. 12.sērija.
3.20 «UgunsGrēks 14». Latvijas seriāls. 2015.g. 51.sērija.
3.50 «TV3 ziņas».
4.25 «Bez tabu».

Ceturtdiena, 3. decembris
LTV1
5.00 «1000 jūdzes Ķīnā». 1.sērija.
5.30 «Vides fakti».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».* (ar subt.).
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2134.sērija.
9.35 «Melu pinekļos». Meksikas seriāls (ar subt.). 71.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Daudz laimes!»*
11.40 «Latvijas šlāgeraptauja 2015».*
12.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
12.55 «Mežainīši». Animācijas seriāls.
13.20 «Kas te? Es te!»*
13.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
14.10 «Personība. 100 g kultūras».*
15.10 «Maklauda meitas». Seriāls. 218.sērija.
16.05 «Melu pinekļos». Meksikas seriāls (ar subt.). 70.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2012.g. 2134.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 «Skaņusaite».
20.00 TV PIRMIZRĀDE. «Latvijas kods. Tikai bērns».
Dokumentāla filma (ar subt.).
20.28 «Ziemassvētku kalendārs».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «Sirmais. Kulta ēdieni 4».
22.15 «Liecinieki». Francijas seriāls (ar subt.). 2014.g. 5.sērija.
23.15 «Nakts ziņas». 23.24 Sporta ziņas. 23.26 Laika ziņas.
23.30 «Personība. 100 g kultūras».*
0.30 «Kuģu radītais piesārņojums». Dokumentāla filma (ar subt.).
1.35 «Tieša runa». (ar surdotulk.).

LTV7
5.00 «Piezīmes uz albuma lapām.
Triptihs par dzimtām Kuldīgas novadā».*
5.30 «1000 jūdzes Transilvānijā». 3.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Transilvānijā». 4.sērija.
6.30 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Ceturtā studija».*
7.30 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 676.sērija.
8.25 «Maklauda meitas». Seriāls. 217.sērija.

Ceturtdiena, 2015. gada 26. novembris
9.15 «Alpu dakteris 4». Seriāls. 5.sērija.
10.05 «Tieša runa».* (ar surdotulk.).
11.15 «Satiktie. Laikmeta varoņi toreiz un tagad».* B.Rezņiks (ar subt.).
11.45 «Latvija var!»*
12.00 «Vides fakti».* (ar subt.).
12.30 «Projekcijas. Gleznotājs Jānis Džons Annuss». Dok.filma.
13.35 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
15.35 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».
16.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 677.sērija.
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
18.35 «Bez aizvainojumiem». Aktuālas intervijas (krievu val.).
19.05 «Punkts uz i». Diskusiju raidījums (krievu val.).
20.20 TV PIRMIZRĀDE. «Modele». Krievijas drāma. 2014.g. 1.sērija.
21.20 «Sporta studijas diskusija».
22.20 «Iebrauc kino».*
22.50 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
23.35 «Personība. 100 g kultūras».*
0.35 «Sporta studija».
1.20 «Zebra».* (ar subt.).
1.35 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Atpazīsti mani, ja vari». Ukrainas seriāls. 2014.g. 2.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Šodien novados».
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».
9.10 «Dzīvīte».
9.45 «Televeikala skatlogs».
10.00 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 2013.g. 30.sērija.
11.00 «Bruklinas taksis». ASV seriāls. 2014.g. 8.sērija.
12.00 «Mīlestības raksti». Vācijas komēdija. 2008.g.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Bērni un vecāki 3». ASV seriāls. 2011.g. 16.sērija.
15.40 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Atriebības zeme». ASV seriāls. 2014.g. 49.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Atriebības zeme». ASV seriāls. 2014.g. 50.sērija.
18.55 «Atpazīsti mani, ja vari». Ukrainas seriāls. 3.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.10 «Lauku sēta 2». Latvijas realitātes šovs. 2015.g. 8.sērija.
22.10 «Bīsties – atvaļinājums!» ASV realitātes šovs. 22.sērija.
23.10 «Čikāga liesmās 2». ASV seriāls. 20.sērija.
0.05 «Dzīvīte».
0.25 «Nikita 2». ASV seriāls. 40.sērija.
1.15 «Bērni un vecāki 3». ASV seriāls. 2011.g. 16.sērija.
1.50 «Nemelo man!»
2.40 «Šodien novados».
2.50 «900 sekundes».
4.30 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «CSI Lasvegasa 14». ASV seriāls. 309.sērija.
5.40 «Rozenheimas detektīvi 9». Vācijas detektīvseriāls. 28.sērija.
6.30 «Ķepu patruļa». Animācijas seriāls.
7.00 «Bruņrupuči nindzjas 3». Animācijas seriāls.
7.35 «Puika pret kaķi». Animācijas seriāls.
7.55 «Šaubu ēnā».
9.00 «Komisārs Reksis 6». Seriāls. 13.sērija.
10.05 «Bulta». ASV seriāls. 2012.g. 21.sērija.
11.05 «Ekstrasensi kā detektīvi». 36.sērija.
12.10 «Rozenheimas detektīvi 9». Vācijas detektīvseriāls. 29.sērija.
13.15 «Bruņrupuči nindzjas 3». Animācijas seriāls.
13.50 «Puika pret kaķi». Animācijas seriāls.
14.20 «Pasaules stingrākie vecāki 3». Realitātes šovs. 7.sērija.
15.25 «UgunsGrēks 14». Latvijas seriāls. 2015.g. 51. un 52.sērija.
16.50 «Anželika». Krievijas komēdijseriāls. 15. un 16.sērija.
17.55 «Šaubu ēnā».
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 14». Latvijas seriāls. 2015.g. 52.sērija.
21.00 «Vajātājs». ASV seriāls. 2014.g. 5.sērija.
22.05 TV PIRMIZRĀDE. «Apmāns». ASV spraiga sižeta filma. 2013.g.
0.05 «Kinomānija 6».
0.40 ««Overtime TV»». Sporta apskats.
1.45 «Komisārs Reksis 6». Seriāls. 13.sērija.
2.40 «CSI Lasvegasa 14». ASV seriāls. 309.sērija.
3.25 «UgunsGrēks 14». Latvijas seriāls. 2015.g. 52.sērija.
3.55 «TV3 ziņas».
4.25 «Bez tabu».

Piektdiena, 4. decembris
LTV1
5.00 «1000 jūdzes Ķīnā». 2.sērija.
5.30 «Saknes debesīs».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».* (ar subt.).
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Alpu dakteris 8». Seriāls. 5.sērija.
9.35 «Melu pinekļos». Meksikas seriāls (ar subt.). 72.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Kalle nāk 4». Seriāls. 9. un 10.sērija.
12.30 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
12.50 «Mežainīši». Animācijas seriāls.
13.15 «Auniņa Timija laiks». Animācijas seriāls.
14.00 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
14.20 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*
15.10 «Maklauda meitas». Seriāls. 219.sērija.
16.05 «Melu pinekļos». Meksikas seriāls (ar subt.). 71.sērija.
17.00 «Alpu dakteris 8». Seriāls. 5.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.55 «Kultūršoks. 100 g kultūras».
19.05 «Gudrs, vēl gudrāks».
20.28 «Ziemassvētku kalendārs».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «Vakars ar Renāru Zeltiņu».
22.15 «Broukenvuda». Seriāls (ar subt.). 2014.g. 3.sērija.
23.55 «Nakts ziņas». 0.04 Sporta ziņas. 0.06 Laika ziņas.
0.10 «Latvijas šlāgeraptauja 2015».*
1.05 «Liecinieki». Francijas seriāls (ar subt.). 2014.g. 5.sērija.
2.00 «Kalle nāk 4». Seriāls. 9. un 10.sērija.
3.35 «Momentuzņēmums».*
3.50 «Midsomeras slepkavības 3». Detektīvseriāls. 2.sērija.

LTV7
5.00 «Piezīmes uz albuma lapām. Triptihs par dzimtām Kuldīgas novadā».*
5.30 «1000 jūdzes Transilvānijā». 4.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Transilvānijā». 5.sērija.
6.30 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Ceturtā studija».*
7.30 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 677.sērija.
8.25 «Maklauda meitas». Seriāls. 218.sērija.
9.15 «Kūku kari».*
10.15 «1:1. Aktuālā intervija».* (ar surdotulkojumu).
11.05 «Personība. 100 g kultūras».*
12.00 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
12.45 «Aculiecinieks».*
13.00 «Melu laboratorija».* (ar subt.).
14.00 «Tuvu prom savā vietā». Dokumentāla filma.
14.30 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
14.50 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 678.sērija.
15.45 TIEŠRAIDE. «Pasaules kausa izcīņa skeletonā».
1.brauciens vīriešiem. Pārraide no Vinterbergas Vācijā.
17.00 «Momentuzņēmums».*
17.15 TIEŠRAIDE. «Pasaules kausa izcīņa skeletonā».
2.brauciens vīriešiem.
18.20 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
18.55 «Personīga lieta». Informatīvi analītisks raidījums (krievu val.).
19.25 «700 pasaules brīnumi. Kuba».*
19.55 «Aculiecinieks».*

20.10 «Nodokļu paradīzes». Dokumentāla filma.
21.05 TV PIRMIZRĀDE. «Tās tik ir operas! Peleass un Melizande».
Dokumentālu filmu cikls.
22.00 TV PIRMIZRĀDE. «Dalasas pircēju klubs».
ASV drāma (ar subt.). 2013.g.
0.10 «Eiropa koncertos. Koncertierakstu žurnāls».
1.00 «Papa». Īsfilma.
1.30 «Mans kauss plūst pāri malām». Īsfilma.
2.00 «Placebo efekts». Dokumentāla filma.
3.00 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
4.00 ««Astro’n’out» koncerts».*

LNT
5.00 «Atpazīsti mani, ja vari». Ukrainas seriāls. 3.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Šodien novados».
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».
9.10 «Dzīvīte».
9.45 «Televeikala skatlogs».
10.00 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 2013.g. 31.sērija.
11.00 «Ekstrasensi – detektīvi 3». Realitātes šovs.
12.00 «Lielizmēra mīlestība». Romantiska komēdija. 2011.g.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Bērni un vecāki 3». ASV seriāls. 2011.g. 17.sērija.
15.40 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Atriebības zeme». ASV seriāls. 2014.g. 51.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Atriebības zeme». ASV seriāls. 2014.g. 52.sērija.
18.55 «Atpazīsti mani, ja vari». Ukrainas seriāls. 4.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.10 «Sirdsmīļā Monika». Latvijas seriāls. 24. un 25.sērija.
22.20 «BIGBANK Latvijas pērles. Romantiskie dueti».
0.15 «Dzīvīte».
0.45 «Šarlotes liktenis». Romantiska drāma. 2007.g.
2.10 «Bērni un vecāki 3». ASV seriāls. 2011.g. 17.sērija.
2.55 «Šodien novados».
3.05 «900 sekundes».
4.45 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «CSI Lasvegasa 14». ASV seriāls. 310.sērija.
5.40 «Rozenheimas detektīvi 9». Vācijas detektīvseriāls. 29.sērija.
6.30 «Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums 5». Animācijas seriāls.
7.00 «Bruņrupuči nindzjas 3». Animācijas seriāls.
7.35 «Puika pret kaķi». Animācijas seriāls.
7.55 «Šaubu ēnā».
9.00 «Komisārs Reksis 6». Seriāls. 14.sērija.
10.05 «Vajātājs». ASV seriāls. 2014.g. 5.sērija.
11.05 «Ekstrasensi kā detektīvi». 37.sērija.
12.10 «Rozenheimas detektīvi 9». Detektīvseriāls. 30.sērija.
13.15 «Bruņrupuči nindzjas 3». Animācijas seriāls.
13.50 «Puika pret kaķi». Animācijas seriāls.
14.20 «Beibleidi 4». Animācijas seriāls.
14.40 «Pasaules stingrākie vecāki 3». Realitātes šovs. 8.sērija.
15.40 «Čaļi ar bērniem». ASV komēdijseriāls. 3. un 4.sērija.
16.50 «Anželika». Krievijas komēdijseriāls. 17. un 18.sērija.
17.55 «Dullās sacensības «Neiespējamā misija» 6».
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «Viens pats mājās 2». ASV ģimenes komēdija. 1992.g.
23.00 TV PIRMIZRĀDE. «Džefs, kurš dzīvo mājās». ASV komēdija. 2011.g.
0.40 «Apmāns». ASV spraiga sižeta filma. 2013.g.
2.25 «Komisārs Reksis 6». Seriāls. 14.sērija.
3.15 «CSI Lasvegasa 14». ASV seriāls. 310.sērija.
3.55 «TV3 ziņas».
4.25 «Bez tabu».

Sestdiena, 5. decembris
LTV1
5.30 «Province».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Vides fakti». (ar subt.).
6.35 «700 pasaules brīnumi». Kuba.
7.10 «Bitīte Maija». Animācijas seriāls.
7.35 «Pelēns Tips». Animācijas seriāls.
8.00 «Martins Labrītiņš». Animācijas seriāls.
8.30 «Bruņinieks Rūsiņš». Animācijas seriāls.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Brīnumskapja skola».
10.00 «Ķepa uz sirds».
10.30 «Zelta zoss». Vācijas pasaku filma. 2013.g. (ar subt.).
12.10 «Māja pie ezera». Latvijas seriāls. 2015.g. 10.sērija.
13.10 «Aculiecinieks».*
13.25 «Skaņusaite».*
14.00 «Latvijas kods. Tikai bērns». Dokumentāla filma (ar subt.).
14.30 «Melu laboratorija».* (ar subt.).
15.35 «Gudrs, vēl gudrāks».*
17.00 «Noslēpumainie ezeri». Dokumentālu filmu cikls. 2.sērija.
18.00 «Dienas ziņas (Sestdiena)». (ar surdotulkojumu).
18.20 «Aculiecinieks».
18.35 «Ielas garumā».
19.05 «Vides fakti».
19.35 «Latvijas šlāgeraptauja 2015».
20.28 «Ziemassvētku kalendārs».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 «Latloto. «Eurojackpot»».
21.25 «Māja pie ezera». Latvijas seriāls. 2015.g. 11.sērija.
22.25 «Indijas vasaras». Lielbritānijas seriāls. 2015.g. 10.sērija.
23.45 «Dalasas pircēju klubs». ASV biogrāfiska drāma. 2013.g.
1.55 «Supernova 2015».*
2.50 «Rīga 2014. 8. Pasaules koru olimpiādes noslēguma koncerts».*
5.05 ««Es kāpt gribu kalnā visaugstākā...». Latvijas Nacionālās
bibliotēkas direktors Andris Vilks». LTV videofilma.

LTV7
5.00 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
5.30 «1000 jūdzes Transilvānijā». 5.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «Visas durvis vaļā. «SeMS» dokumentālie stāsti».*
6.35 «Province».* (ar subt.).
7.05 «Balss pavēlnieks».*
8.40 «Eksperti dīvānā».*
9.25 «Sporta studija». (ar surdotulkojumu).
10.15 TIEŠRAIDE. «Pasaules kausa izcīņa bobslejā».
1.brauciens divniekiem. Pārraide no Vinterbergas Vācijā.
11.35 «Mana virtuālā sirds». Dokumentāla filma.
11.45 TIEŠRAIDE. «Pasaules kausa izcīņa bobslejā».
2.brauciens divniekiem.
12.50 «1000 jūdzes Persijā». 2.sērija.
13.30 «Šefpavārs līdzņemšanai».
14.45 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*
15.30 «Kas tur dzīvo?»*
16.00 «Aizliegtais paņēmiens».* (ar subt.).
17.00 «Sarunas bez bumbas». Dokumentāla filma.
18.00 «Pasaules sporta balva «Laureus 2015»».*
19.50 «Eiropa koncertos. Koncertierakstu žurnāls».
20.40 «Nemiera gars». Dokumentāla daudzsēriju filma. 22.sērija.
21.35 «Inspektors Lūiss 4». Seriāls (ar subt.). 1.sērija.
23.20 «Vakars ar Renāru Zeltiņu».*
0.20 «Broukenvuda». Jaunzēlandes seriāls. 2014.g. 3.sērija.
2.00 «1000 jūdzes Persijā». 2.sērija.
2.30 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
4.20 «Eksperti dīvānā».*
4.59 «Visas durvis vaļā. «SeMS» dokumentālie stāsti».*

LNT
5.00 «Atpazīsti mani, ja vari». Ukrainas seriāls. 4.sērija.
5.45 «Purvāji 4». ASV seriāls. 8.sērija.
6.25 «Dauntonas abatija 2». Lielbritānijas seriāls. 3.sērija.
7.30 «Labrīt novados!»

TV programma

Ceturtdiena, 2015. gada 26. novembris
8.00 «Attīstības kods».
8.30 «Latvji, brauciet jūriņā! 3».
9.00 «LNT brokastis».
11.00 «Laimīgs un vesels».
11.30 «Melu spēle 2». ASV seriāls. 2012.g. 6.sērija.
12.30 «Gada brīvprātīgais 2015».
13.05 «Galileo 3».
13.35 TV PIRMIZRĀDE. «Romantikas garša».
ASV romantiska komēdija. 2012.g.
15.30 «Melinda un Melinda». ASV komēdija. 2004.g.
17.35 «Paisums». Turcijas seriāls. 2013.g. 27.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Paisums». Turcijas seriāls. 2013.g. 27.sērija. Turpinājums.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 ««Degpunktā» sestdienā».
21.10 «Dzintara dziesmas 5».
22.10 «Agata Kristi. Erkils Puaro 10». Seriāls. 4.sērija.
0.10 «Greizais spogulis». Krievijas humora raidījums (ar subt.).
1.55 «Dauntonas abatija 2». Lielbritānijas seriāls. 3.sērija.
2.45 «Purvāji 4». ASV seriāls. 8.sērija.
3.30 «LNT brokastis».

TV3
5.00 «CSI Lasvegasa 14». ASV seriāls. 2013.g. 311.sērija.
5.40 «Ekstrasensi kā detektīvi».
6.35 «Čūska no 23. dzīvokļa 2». Seriāls. 18.sērija.
7.00 «Monsuno 2». Animācijas seriāls.
7.30 «Mazo mīluļu veikaliņš». Animācijas seriāls.
8.00 «Rozā pantera un draugi». Animācijas seriāls.
9.00 «Kungfu panda 3». Animācijas seriāls.
10.00 «Autoziņas 4». Latvijas raidījums.
10.35 «Skots Pilgrims pret pasauli». Komiska spraiga sižeta filma. 2010.g.
12.55 «Izklausies redzēts 2». Muzikāls šovs.
16.25 «Viens pats mājās 2». ASV ģimenes komēdija. 1992.g.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Jautrās pleznas». Austrālijas un ASV animācijas filma. 2006.g.
21.55 «Fantastiskais četrinieks un Sudraba sērfotājs». ASV, Vācijas
un Lielbritānijas fantastikas piedzīvojumu filma. 2007.g.
23.55 «Atslēga». ASV un Vācijas šausmu filma. 2005.g.
1.55 «Skots Pilgrims pret pasauli».
ASV un Lielbritānijas komiska spraiga sižeta filma. 2010.g.
3.45 «CSI Lasvegasa 14». ASV seriāls. 2013.g. 311.sērija.
4.25 «TV3 ziņas».

LTV7
5.30 «Province».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «Visas durvis vaļā. «SeMS» dokumentālie stāsti».*
6.35 «Brīnumskapja skola».*
7.05 «Dardarija. Zeme, kurā viss ir iespējams».*
7.35 «Province».* (ar subt.).
8.05 «Zebra».* (ar subt.).
8.20 «Latvija var!»*
8.35 «Vides fakti».* (ar subt.).
9.05 «Satiktie. Laikmeta varoņi toreiz un tagad».* B.Rezņiks (ar subt.).
9.35 «Šefpavārs līdzņemšanai».
10.50 «Kūku kari».*
11.45 TIEŠRAIDE. «Pasaules kausa izcīņa bobslejā».
1.brauciens četriniekiem. Pārraide no Vinterbergas Vācijā.
13.05 «Enerģija – pilnīga kontrole». Dokumentāla filma.
13.15 TIEŠRAIDE. «Pasaules kausa izcīņa bobslejā».
2.brauciens četriniekiem.
14.20 «Zelta zoss». Vācijas pasaku filma. 2013.g. (ar subt.).
16.00 «700 pasaules brīnumi. Kuba».*
17.00 «Kas tur dzīvo?»*
17.30 «Sapņu viesnīca. Indija». Melodrāma.
19.15 «Modele». Krievijas drāma. 2014.g. 1.sērija.
20.20 «Tās tik ir operas! Peleass un Melizande». Dok.filmu cikls.
21.15 «Eiropa koncertos. Koncertierakstu žurnāls».
22.10 «Miglas krasts». Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 1.sērija.
0.00 «Nodokļu paradīzes». Dokumentāla filma.
0.50 «Anekdošu šovs 2».*
1.40 «Tuvu prom savā vietā». Dokumentāla filma.
2.10 «Sporta studija».
2.55 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
5.00 «Visas durvis vaļā. «SeMS» dokumentālie stāsti».*
5.29 «Province».* (ar subt.).

LNT
5.00 «Ķerto līga 4». ASV seriāls. 1.sērija.
5.25 «Karamba!» Humora raidījums.
5.45 «Purvāji 4». ASV seriāls. 9.sērija.
6.25 «Bernards». Animācijas seriāls.
6.35 «Dauntonas abatija 2». Lielbritānijas seriāls. 4.sērija.
7.35 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».

8.00 «Šefpavāru cīņas: saldais ēdiens». ASV pavāru šovs.
9.00 «LNT brokastis».
10.00 «Košākai dzīvei».
10.30 «Veiksmīgs uzņēmējs».
11.05 «Bīsties – atvaļinājums!» ASV realitātes šovs. 22.sērija.
12.05 «Tievē uz visu banku!» ASV realitātes šovs. 9.sērija.
13.00 «Greizais spogulis». Krievijas humora raidījums (ar subt.).
14.35 «Dzintara dziesmas 5».
15.35 «Sirdsmīļā Monika». Latvijas seriāls. 24. un 25.sērija.
16.50 «Lauku sēta 2». Latvijas realitātes šovs. 2015.g. 8.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Pārgalvīgie policisti». Vācijas seriāls. 2012.g. 8. un 9.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.10 «LNT ziņu «Top 10»».
21.00 «Monako princese». Francijas, ASV, Beļģijas, Itālijas
un Šveices biogrāfiska drāma. 2014.g.
23.05 «Vegasa». ASV seriāls. 2012.g. 17.sērija.
0.00 TV PIRMIZRĀDE. «Laupījums». Francijas spraiga sižeta filma. 2011.g.
1.50 «Mīlestības raksti». Vācijas komēdija. 2008.g.
3.15 «Dauntonas abatija 2». Lielbritānijas seriāls. 4.sērija.
4.10 «LNT brokastis».

TV3
5.00 «CSI Lasvegasa 14». ASV seriāls. 2013.g. 312.sērija.
5.40 «Ekstrasensi kā detektīvi».
6.35 «Čūska no 23. dzīvokļa 2». Seriāls. 19.sērija.
7.05 «Monsuno 2». Animācijas seriāls.
7.35 «Mazo mīluļu veikaliņš». Animācijas seriāls.
8.00 «Kinomānija».
8.35 «Māmiņu klubs».
9.15 «Ēdiena daba».
10.00 «Superbingo».
11.05 «Mežonīgo Ērkšķogu ģimene». ASV animācijas filma. 2002.g.
12.50 «Pērtiķēna Eda piedzīvojumi». ASV ģimenes komēdija. 1996.g.
14.45 «Fantastiskais četrinieks un Sudraba sērfotājs». ASV, Vācijas
un Lielbritānijas fantastikas piedzīvojumu filma. 2007.g.
16.50 «Jautrās pleznas». Austrālijas un ASV animācijas filma. 2006.g.
19.00 «Nekā personīga».
20.00 «Trīs musketieri». ASV spraiga sižeta piedzīvojumu filma. 2011.g.
22.15 «Dūru cīņas». ASV spraiga sižeta drāma. 2009.g.
0.35 «Hanibāls». ASV šausmu filma. 2001.g.
3.00 «Pērtiķēna Eda piedzīvojumi». ASV ģimenes komēdija. 1996.g.
4.25 «Čūska no 23. dzīvokļa 2». Seriāls. 19.sērija.

Svētdiena, 6. decembris
LTV1
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Vides fakti». (ar subt.).
6.35 «700 pasaules brīnumi». Kuba.
7.10 «Bitīte Maija». Animācijas seriāls.
7.35 «Pelēns Tips». Animācijas seriāls.
8.00 «Martins Labrītiņš». Animācijas seriāls.
8.30 «Bruņinieks Rūsiņš». Animācijas seriāls.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Gārfīlda šovs 2». Animācijas seriāls.
9.55 «Džungļu grāmata safari». Animācijas seriāls.
10.10 «Millijas jaunkundzes jautājumi». Animācijas seriāls.
10.30 «20 dabas šedevri». Dokumentāls seriāls.
11.00 «Sirmais. Kulta ēdieni 4».*
12.00 «Dievkalpojums». Pārraide no Rīgas Sv.Jēkaba katedrāles.
13.00 «Saknes debesīs». (ar subt.).
13.26 «Daudz laimes!»
14.20 «Latvijas šlāgeraptauja 2015».*
15.15 «Ķepa uz sirds».*
15.45 «Aculiecinieks».*
16.05 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».
16.50 «Poldarks». ASV seriāls (ar subt.). 2015.g. 3.sērija.
18.00 «Dienas ziņas (Svētdiena)». (ar surdotulkojumu).
18.20 «Province».
18.50 TV PIRMIZRĀDE. «Rozamunde Pilčere.
Vēlēšanu solījumi un citi meli». Vācijas melodrāma. 2015.g.
20.28 «Ziemassvētku kalendārs».
20.30 «Panorāma». 20.43 Sporta ziņas. 20.46 Laika ziņas. 20.50 «De facto».
21.20 «Mana dziesma». TV spēle.
22.50 TV PIRMIZRĀDE. «Vēstules Džuljetai».
ASV romantiska komēdija. 2010.g.
0.50 «Iebrauc kino».*
1.20 «Vakars ar Renāru Zeltiņu».*
2.20 «Supernova 2015».*
3.15 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*

Lazdiņas privātā pamatskola
«Punktiņš» piedāvā vietu
«Zaļajos punktiņos» bērnam,
kurš dzimis 2011. gadā.
Tālrunis 29398705,
e-pasts punktins@inbox.lv.

Privātā PII «Pūčuks»

uzņem bērnus vecumā
no 1,5 līdz 5 gadiem.
Zvanīt vadītājai Kristīnei pa tālruni 28847139.

Piedāvājam
lauksaimniecībā izmantotā
iepakojuma savākšanu:
• skābbarības ruļļu plēve, pārklājamā
plēve skābbarības bedrēm;
• polipropilēna maisi – big-bag maisi
(PP minerālmēslu maisi);
• plastmasas kannas, kanniņas (HDPE);
• kartons, PET pudeles.
Par savākto otrreizējo izejvielu izvešanas faktu
mūsu uzņēmums klientam nodrošina dokumentu, kas apliecina materiālu pārstrādi.
Iespējama samaksa par nodoto daudzumu. Sīkāka informācija par otrreizējo izejvielu iepirkšanu – pa tālruni 29357119.
Profesionālās tālākizglītības
un profesionālās pilnveides
izglītības iestāde «Floristikas
skola – meistardarbnīca «Grieta»».

Kursu tēma decembrī:
Ziemassvētku dāvanu, sveču
un galdu noformēšana.

Dienas grupai nodarbības –
7., 8., 9. decembrī,
vakara grupai – otrdienu un trešdienu vakari.
Tālrunis uzziņām – 26189613.

Nāc un veido savu karjeru
Jelgavas Amatu vidusskolā!
Ziemas uzņemšana
Eiropas sociālo fondu projektā «Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros»
Jauniešiem ar iegūtu vispārējo vidējo izglītību
Iegūstamā kvalifikācija
Viesmīlis
Datorizētās ciparu vadības (CNC) metālapstrādes
darbagaldu iestatītājs
Grāmatvedis

Iepriekšējā izglītība
Vidējā izglītība
Vidējā izglītība

Mācību ilgums (gados)
1,5
1,5

Vidējā izglītība

1,5

Jauniešiem ar iegūtu pamatizglītību no 17 gadu vecuma
Iegūstamā kvalifikācija
Iepriekšējā izglītība
Atslēdznieks
Pamatizglītība
Rokas lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto Pamatizglītība
iekārtu inertās gāzes vidē (MIG)
Rokas lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto Pamatizglītība
iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG)
Šuvējs
Pamatizglītība

Mācību ilgums (gados)
1
1
1
1

Ar skolu vari iepazīties, iepriekš piesakoties pa tālruni 63022610, 26469978.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv
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Pasākumi pilsētā
 26. novembrī pulksten 18 – tematiskais tūrisma vakars «Ar mugursomām apkārt
Panamai un Kostarikai». Par ceļojuma iespaidiem stāstīs Andis Zeidmanis (Svētās Trīsvienības baznīcas tornī).
 26. novembrī pulksten 19 – muzikāla komēdija: Tija Banga «Septiņas vecmeitas».
Izrāde 3 cēlienos. Režisors I.Lūsis. Mūzikas autore E.Īgenberga. Lomās: O.Dreģe, V.Straume,
R.Vazdika, L.Kirmuška, J.Ļaha, G.Krievkalna/L.Šomase, M.Romaško, D.Makovska, J.Jope/
E.Kivlenieks. Biļešu cena – € 6 – 12 (kultūras namā).
 28. novembrī pulksten 12 – praktiskā radošā nodarbība «Ziemassvētkus gaidot»
(Svētās Trīsvienības baznīcas tornī).
 29. novembrī pulksten 15 – muzikāla komēdija ģimenei «Sniegbaltītes skola».
Izrāde 2 cēlienos pēc G.Landau pasakas «Sniegbaltītes skola». Režisors I.Lūsis. Mūzikas
autors G.Teplickis. Lomās: L.Šomase, J.Jarāns, S.Didžus, J.Kirmuška/P.Šogolovs, P.Dukure,
D.Porgants, J.Ļaha, E.Avots, L.Kirmuška/D.Makovska, J.Mūrnieks, M.Romaško, J.Buķelis.
Biļešu cena – € 5 – 9 (kultūras namā).
 29. novembrī pulksten 17 – pilsētas lielās egles iedegšana Hercoga Jēkaba laukumā.
 2. decembrī – Zemgales reģiona mājražotāju un amatnieku 5. kontaktbirža. Pieteikšanās – līdz 28. novembrim pa tālruni 63012155, 28342419 vai e-pastu liga.mikelsone@
zrkac.jelgava.lv (ZRKAC Svētes ielā 33).
 2. decembrī pulksten 10 – teātra kritiķes Mg.philol. Ievas Rodiņas lekcija «Eduarda
Smiļģa 1947. gada leģendārais Raiņa «Uguns un nakts» iestudējums» (Zinātniskās
bibliotēkas zālē).
 2. decembrī pulksten 16 – gleznotāja Māra Platā gleznu izsole labdarībai. Ieeja – ar
ielūgumiem (Sabiedrības integrācijas pārvaldē Sarmas ielā 4).
 2. decembrī pulksten 19 – izrāžu apvienība «Pannas teātris» piedāvā: Zane Daudziņa
A.Birbeles komēdijā «Bruņota un bīstama». Režisors J.Rijnieks. Izrāde ir kā mācību stunda,
kā dabūt vīru 90 dienās. Biļešu cena – € 8 – 12 (kultūras namā).
 3. decembrī pulksten 14 – Starptautiskajai invalīdu dienai veltīts pasākums «Ar sauli
sirdī». Pieteikšanās – līdz 27. novembrim pa tālruni 63048917, 63029841 vai 63005468
(4. vidusskolas koncertzālē).
 3. decembrī pulksten 16 – gleznotājas Ritas Leles darbu izstādes «... ārā no rāmjiem» atklāšana un tikšanās ar autori. Gleznu izstāde būs apskatāma līdz 29. janvārim
(Zinātniskajā bibliotēkā).
 3. decembrī pulksten 19 – klasiskā krievu baleta (Maskava) viesizrāde: P.Čaikovska
baleta šovs «Riekstkodis» (pēc E.T.A.Hofmaņa pasakas «Riekstkodis un peļu ķēniņš»
motīviem) 2 cēlienos. Izrādē apvienots balets, daiļslidošana un cirks. Biļešu cena – € 10
– 25 (kultūras namā).
 4. decembrī pulksten 14 – «Gada brīvprātīgais Jelgavā 2015»: apbalvošanas ceremonija. Ieeja – ar ielūgumiem (Sabiedrības integrācijas pārvaldē Sarmas ielā 4).
 4. decembrī pulksten 18 – Ziemassvētku ieskaņas koncertuzvedums «Ceļā uz gaismu».
Piedalās kori «Skali» un «Skaliņi» (mākslinieciskais vadītājs R.Bērtiņš, diriģentes A.Urka un
L.Paegle), 11.m klase, individuālie izpildītāji. Režisore A.Leite. Scenārija autore M.Asarīte
(Valsts ģimnāzijā Mātera ielā 44).
 5. decembrī pulksten 12 – praktiskā radošā nodarbība «Ziemassvētku puzuri» (Svētās
Trīsvienības baznīcas tornī).
 No 7. līdz 13. decembrim – Aizmāršīgo lasītāju dienas. Iespēja Jelgavas pilsētu bibliotēku grāmatas nodot bez kavējuma naudas (visās Jelgavas pilsētas bibliotēkās).

«Ritums» jubileju atzīmēs ar koncertu
 Egija Grošteine

28. novembrī pulksten 17,
priecējot skatītājus ar koncertu
kultūras nama Lielajā zālē, savu
35 gadu jubileju atzīmēs tautas
deju ansamblis «Ritums».
Kā stāsta kolektīva mākslinieciskā
vadītāja Ieva Karele, koncertā «Ritums»
sevi parādīs kā upi, kurā divreiz neiekāpt,
jo «tādi, kādi bijām vakar, vairs neesam šodien, un rīt jau būsim citādāki nekā šodien,
bet nepārstājam, neizsīkstam». Kā upi,
kuras straumei te pievienojas strautiņi, te
aizplūst atzari, kā upi, kas var būt brīžiem
rāma, brīžiem strauja un neprognozējama,
bet vienmēr veldzēs.
Koncertā satiksies un sadejosies bijušie
un esošie «Rituma» dejotāji, un tas būs
sadalīts divās daļās, no kurām pirmā – vēl
divās, atklāj I.Karele. Pirmā daļa būs veltīta tautas deju ansambļa dibinātājai un
ilggadējai vadītājai Maijai Salzirnei, kuras
pārziņā dejotāju vadības groži bija no 1980.
līdz 1993. gadam, kad viņa devās aizsaulē.
Zīmīgi, ka arī kolektīva dibinātājai šis dzīves
gads būtu bijis jubilejas – viņai apritētu 75
gadi. Koncertā skatītājiem būs iespēja at-

skatīties uz M.Salzirnes veikumu un ieguldījumu «Rituma» attīstībā, dejotāji izdejos
viņas veidotās dejas. Bez ievērības nepaliks
arī M.Salzirnes iesāktā darba turpinātāju
Andas Zeidmanes un Lauras Grinbergas
veikums. A.Zeidmane ir M.Salzirnes audzēkne, kura 1994. gadā pārņēma kolektīva
vadīšanu un «Ritumu» vadīja līdz 2009.
gadam, savukārt L.Grinberga kolektīvu
vadīja no 2009. līdz 2014. gadam.
Atskatoties uz «Rituma» gaitām, koncerta pirmās daļas otrā daļa būs ar humoristisku piesitienu. Dejā «Ritums» parādīs,
cik dažādu profesiju pārstāvji kolektīvā ir
apvienojušies, cik atšķirīgas ir dejotāju ikdienas gaitas. Dejotāju sniegumu papildinās
un paspilgtinās video projekcijas.
Otro koncerta daļu I.Karele raksturo kā
ballīti – «Ritums» dejos retro un mūsdienu
laika dejas, kas ir ar mazāk tautisku noskaņu. Skatītājiem šī koncerta daļa būs pielīdzināma pastaigai pa Jelgavu, jo deju laikā
tiks demonstrēti fotoattēli ar zīmīgākajām
un skaistākajām vietām pilsētā.
Jubilejas koncerta repertuārā būs
M.Salzirnes, A.Zeidmanes, L.Grinbergas
un citu horeogrāfu dejas. Biļešu cena – no 1
līdz 3 eiro. Biļetes uz koncertu nopērkamas
Jelgavas kultūras nama kasē.

notikumi

Ceturtdiena, 2015. gada 26. novembris

Romāna «Jelgava 94» vēsmas
izdzīvos uz teātra skatuves
 Egija Grošteine

Vēlreiz izdzīvot laiku, ko romāna «Jelgava 94» autors Jānis Joņevs raksturo kā dzīves
periodu, kad mati bija garāki,
mūzika skaļāka, bandīti bīstamāki, un atskatīties uz Jelgavu ar vēsturisku vēsmu teātra
cienītāji varēs 5. decembrī
pulksten 14, kad kultūras
namā «Rota» Garozas ielā 15
pirmizrādi piedzīvos Jelgavas
Jaunā teātra iestudētā izrāde,
kuras dramatizējums tapis
pēc J.Joņeva augsti novērtētā
un apbalvotā romāna «Jelgava 94» motīviem.
Atplēstas brūces, aprakti sapņi, pusaudžu gadu apjukums, sevis meklējumi
un atzīšana… Šīs ir lietas, kas, pēc režisora Riharda Svjatska teiktā, raksturo
izrādi, kura atklās dažādu paaudžu vidū
populārās grāmatas centrālā varoņa
Jāņa pusaudža gaitas deviņdesmito
gadu Jelgavā.
Kā atzīst Jelgavas Jaunā teātra komanda, J.Joņeva «Jelgava 94» ir ļoti
precīzs un daudzslāņains materiāls
gan savas sulīgās valodas, gan garšīgā
rakstības stila, gan laikmeta attēlojuma
dēļ. «Romāna dramatizējuma tapšanas
gaitā pret materiālu izturējāmies ar ļoti
lielu pietāti, lai stāsts nezaudētu savu
pirmatnējo, niansēto emocionālās pasaules atklāsmi. Tā kā dramaturģija un
romāns pieprasa atšķirīgu tehniku, tad
no «ķirurga naža» nevarēja izvairīties,
bet mēs darbu veidojam tā, lai izrāde
būtu baudāma un saprotama kā romāna
cienītājiem, tā arī tiem, kas ar literāro
darbu nav iepazinušies,» stāsta režisors
un dramatizējuma autors R.Svjatskis,
skatītājiem, nākot uz izrādi, iesakot
iespēju robežās abstrahēties no romāna,
lai tādējādi varētu pilnvērtīgāk izbaudīt
iestudējumu un nenāktos vilties, nesagaidot to, kas un kā ir rakstīts grāmatā.
«Manuprāt, ir lieki būt vārda kalpam
un lugu iestudēt precīzi kā grāmatā. Ir
prozas darbi, kas to pieļauj, bet ir darbi,
tostarp «Jelgava 94», ar ko tas ir ļoti
sarežģīti izdarāms. Romānā ļoti bieži
mainās sižeta norises vieta un ir daudz
personāžu. Neesmu gan tos skaitījis, bet
to varētu būt ap simts. Romānā ir arī ļoti
daudz dažādu notikumu. Tas viss kopā
radīja nepieciešamību veidot pašam
savu stāstu,» tā R.Svjatskis. Jāpiebilst,
ka viņam pašam izrādē atainotais stāsts
raisa asociācijas ar Jāņa Poruka stāstu
«Kauja pie Knipskas», Cibiņa un Buņģa
attiecībām tajā.
Režisors atzīst, ka romāna dramatizējums viņam nav nācies viegli: «Vienā
brīdī man radās sajūta, ka varbūt labāk
nevajadzēja uzņemties šo izaicinājumu,
jo tādējādi esmu uzņēmies apmierināt
tik daudz gaidu. Tā ir milzīga atbildība
pret romāna autoru, lasītājiem un tiem,
kas romānā ir pieminēti, tāpēc ļoti ceru,
ka vilšanās nebūs. Veidojot lugu, iespēju

Jelgavas Jaunā teātra iestudētās izrādes pamatā ir identitātes meklējumi,
izraušanās no ierastā, smagā mūzika, sevis atzīšana un mīlēšana pretstatā
Foto: no Jelgavas Jaunā teātra arhīva
pūlēm kādam ko pierādīt.
robežās centos nepazaudēt «Jelgavas
94» būtību. Ir romāna iezīmes, ir centrālie tēli un sižeta līnija, kas gan kļuvusi
daudz, daudz koncentrētāka, bet tāpat
grāmata no izrādes ir diezgan tālu.»
«Stāstu vēlējos atnest līdz skatītājiem
Jelgavas jubilejas gadā, jo, tāpat kā romānā, arī izrādē mēs atklājam pilsētas
deviņdesmito gadu un senāku laiku vēsturi, kad valdīja liels haoss un apjukums.
Domāju, skatītājiem būs interesanti apskatīties uz vēsturiskās Jelgavas atklāsmi
no vienkārša cilvēka skatupunkta,» saka
R.Svjatskis, pamatojot, kādēļ cilvēkiem
būtu vērts apmeklēt izrādi. Viņš pārliecināts, ka izjūtas, kam iet cauri izrādes
galvenais varonis, kaut reizi ir piedzīvojis
ikviens. Katrs kaut reizi ir gribējis iekļauties kādā grupā, gūt atzinību, izcelties.
Īpaši saasināti tas mēdz būt pusaudžu
gados, tādēļ režisors uzskata, ka izrāde
saistošāka varētu šķist pusaudžiem un
jauniešiem, kā arī tiem, kuri pagājušā
gadsimta deviņdesmitos gadus paši ir
piedzīvojuši, būdami pusaudžu vecumā.
R.Svjatskis stāsta: «Centrālā varoņa
Jāņa ikdiena ir saistīta ar mītiem un
stereotipiem apaugušo smagā metāla
kultūru. Kas tā ir? Dzīves filozofija,
autsaideru sabiedrība vai agresīvs skaņu
juceklis? Izrāde ir mēģinājums atklāt
metāla mūzikas dziļo un daudzšķautņaino dabu. Šo atbildīgo uzdevumu – radīt
atmosfēru, pilnveidot un, iespējams, pat
lauzt skatītāju priekšstatus par metāla
būtību – uzņēmusies jaunās raudzes
grupa no Jelgavas «Darrva», kurā darbojas Slaviks Murugovs (ģitāra), Brūss
Kalniņš (bungas) un Mārtiņš Jansons
(basģitāra). Tie ir mūziķi, kuri sevi pieteikuši ar jaudīgiem koncertiem, debijas
disku «Saule neuzausīs», kur atklājas
grupas pasaules redzējums gan dziesmu

tekstos, gan savdabīgajos skatuves tērpos. Tātad metāla kultūra atklājas gan
grupas «Darrva» mūzikā, gan grupas
dalībnieku ikdienā.»
««Jelgava 94» nav tikai dokumentāls
stāsts par pilsētas vēsturi un laikmeta
attēlojumu pusaudžu ikdienā. Izrāde
vēsta par katram cilvēkam pazīstamo vēlmi būt pieņemtam un atzītam
vienaudžu vidū un uzdod jautājumu,
vai vēlme pēc konkrētas sociālās piederības pazūd, izaugot no tīņu vecuma.
Iestudējuma centrālais varonis Jānis
savos trīsdesmit piecos gados nonāk
krustcelēs starp pagātni, pusaudža
sapņu īstenošanu un tagadnes realitātes
rutīnu, kas viņam liek uzdot jautājumu,
vai sapņi ir piepildījušies vai arī tās ir
bijušas tikai puikas iedomas. Šo mīklu
viņš centīsies atrisināt izrādes laikā,»
tā R.Svjatskis.
Jelgavas Jaunā teātra izrādē uz
skatuves darbosies 25 aktieri, ieskaitot
mūziķus, kas ir neatņemama izrādes
sastāvdaļa, lai dramatizējumam piešķirtu īsto garšu. Interesanti, ka centrālo
varoni Jāni atveido divi aktieri: Reinis
Širokovs spēlē Jāņa lomu pusaudžu gados, savukārt Ģirts Šteimanis iejutīsies
35 gadus vecā izglītotā, prātīgā, naivā,
sapņainā Jāņa «ādā», kurš vēlas aizpildīt
tukšumu sevī, ienest savā dzīvē asumu,
protestējot pret mūsdienu sabiedrības
iekārtu, atgriežoties pie pusaudžu gados
nepiepildītajām ilgām.
Biļešu cena – 2 eiro; pensionāriem,
studentiem un skolēniem – 1 eiro. Ņemot vērā, ka kultūras nams «Rota» var
uzņemt vien 70 skatītājus, uz pirmizrādi
pilna zāle jau ir nokomplektēta. Papildizrāde plānota 30. janvārī, un biļetes
varēs rezervēt no 11. janvāra mājas lapā
www.jaunaisteatris.lv.

Jelgavas bigbends ielūdz uz adventes koncertu
 Anete Ašmane

19. decembrī 100. dzimšanas diena ir
slavenajai franču dziedātājai E.Piafai.
Jelgavas bigbends kopā ar
Abu 20. gadsimta leģendu dzīves
solistiem Aiju Vītoliņu un
gājumā var saskatīt zināmas līdzības
Daumantu Kalniņu 6. de– dzimuši pavisam parastās ģimenēs
cembrī pulksten 14 Jelgavas
ne visai labos apstākļos, uzauguši
kultūras namā ielūdz uz adlielpilsētu nomalēs. Bērnībā E.Piafa
ventes koncertu. Skanēs Zievairākus gadus bijusi akla, savukārt
massvētku melodijas džeza
F.Sinatra cietis no kaulu problēmām.
aranžējumos un decembra
Lai palīdzētu ģimenei, abi jau agrā
jubilāru – simtgadnieku levecumā veikuši dažādus sīkus darbiņus
ģendāro dziedātāju Edītes
radinieku krogos vai uzdzīves namos,
Piafas un Frenka Sinatras
kur arī sākuši dziedāt. Pirmie karjeras
– kompozīcijas.
soļi E.Piafai bijuši, uzstājoties Parīzes
ielās, bet F.Sinatra, ierodoties Ņujorkā,
12. decembrī 100 gadi aprit amerikā- dziedājis, atlīdzībā saņemot vakariņas
ņu dziedātājam F.Sinatram, kurš tiek vai cigarešu paciņu. Nekā īpaša un
saukts par Amerikas zelta balsi, bet daudzsološa, vai ne? Tomēr – sauciet

to par nejaušību, veiksmi, talantu vai
likteni, bet E.Piafai un F.Sinatram bija
lemts iemirdzēties daudzkārt spožāk
nekā citiem ielu muzikantiem un pagrīdes restorānu dziedātājiem.
«Viņas tiešā, emocionāli bagātā balss
joprojām ir simbols romantiskajai
Francijai, un viņas krāšņā dzīve kļuvusi par leģendu,» tā par E.Piafu šogad
raksta Francijas laikraksti, savukārt
F.Sinatra saņēmis novērtējumu kā
visu paaudžu mīlētākā balss. Kaut gan
šie ir tikai poētiski izteikumi, tie nav
ņemti no «zila gaisa» – abi saņēmuši
neskaitāmus apbalvojumus, titulus,
pirmās vietas prestižos dziesmu topos,
izpārdoti koncerti, pielūdzēju pūļi, īpaši dziedātājiem radītas dziesmas, tērpi,

pat viskija šķirne un vēl citi panākumi.
Abu leģendāro dziedātāju vēsturisko
un muzikālo nozīmību apstiprina arī
Francijas prezidenta izteikums, ka
«E.Piafu vajadzētu pārapbedīt Panteonā, nacionālajā mauzolejā, līdzās
Voltēram un Ruso», bet ASV Kongress
13. maiju pasludinājis par F.Sinatras
dienu.
Kas bija E.Piafas un F.Sinatras panākumu atslēga, kura atdarīja klausītāju
sirdis visā pasaulē? Vispirms, protams,
viņu neatkārtojamās balsis. Taču tikpat svarīgs šķiet arī dziedātāju personības šarms, vienkāršums, patiesums
un dabiskums.
Šo izcilo mākslinieku skaņdarbi
Jelgavas bigbenda repertuārā ir jau

sen, bet, godinot māksliniekus lielajā
jubilejā, bigbends nolēmis veltīt viņiem
lielāku uzmanību. «Pat ja kāds klausītājs šos māksliniekus nezina pēc vārda,
esam pārliecināti, ka viņš noteikti būs
dzirdējis viņu slavenos izpildītos skaņdarbus. Tās ir pasaulē ļoti populāras
melodijas,» tā koncerta organizatori.
E.Piafas un F.Sinatras dziesmām pasaulē ir ārkārtīgi daudz dažādu versiju,
taču Jelgavas bigbends kopā ar solistiem tās izpildīs džeza aranžējumos.
Koncerts plānots vienā daļā – sākumā
izskanēs vairākas Ziemassvētku dziesmas, bet turpinājumā – E.Piafas un
F.Sinatras kompozīcijas.
Biļešu cena – no 2 līdz 5 eiro. Tās nopērkamas Jelgavas kultūras nama kasē.

