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Pili izgaismos brīvdienu
vakaros un svētkos

BEZMAKSAS

Sākusies arī sniega
šķūrēšana no ielām
 Zane Auziņa

Šajā nedēļā Jelgavā
sākta ne vien ielu kaisīšana ar smilts un
sāls maisījumu, bet arī
sniega šķūrēšana no
ielām. Laika apstākļiem līdzi tiek sekots
visas diennakts garumā, nepieciešamības
gadījumā darbu sāk
ielu uzturēšanas tehnika, tādēļ atbildīgās
amatpersonas atzīst,
ka Jelgavā ziema nav
sākusies kā negaidīta
stihija.
«Pateicoties jaunajām meteoroloģiskajām stacijām, regulāri
saņemam informāciju par ielu
stāvokli, turklāt notiek arī to
vizuāla apsekošana. Tas savlaicīgi ļauj mums pasūtīt ielu
kaisīšanu vai šķūrēšanu. Redzot, kā darbi notiek, uzskatu,
ka esam rīkojušies operatīvi un
ziemas atnākšana mums nav
pēkšņa un negaidīta stihija,»
atzīst pašvaldības aģentūras
«Pilsētsaimniecība» direktors
Andrejs Baļčūns.
Par ceļu uzturēšanu atbildīgā
uzņēmuma SIA «Kulk» ražošanas direktors Artūrs Ošenieks

Foto: Ivars Veiliņš
Plānots, ka pils dienvidu daļa, kas pirmo reizi tika iedegta pils 270. dzimšanas dienā, un arī austrumu fasāde tiks izgaismota piektdienu, sestdienu un svētdienu vakaros – no tumsas iestāšanās brīža līdz pulksten 23, kā arī pilsētas, universitātes un valsts svētkos.
 Ritma Gaidamoviča

gaismošanu diennakts tumšajā
laikā uzsāka Jelgavas pašvaldīValsts 90. dzimšanas
ba, LLU un uzņēmums «Latv
dienā, 18. novembra
energo». Tā pirmajā kārtā ar
vakarā, veiksmīgi īsiniciatoru atbalstu un iedzīvotenots akcijas «Dāvini
tāju ziedojumiem pils dzimšagaismu Jelgavas pilij!»
nas dienas svinību laikā pirmo
mērķis – arī pils ausreizi gaismās iemirdzējās pils
trumu fasāde ieguvusi
dienvidu daļa. Bet projektu
apgaismojumu. Kopā,
turpināt, lai arī austrumu falai īstenotu šo projeksāde būtu izgaismota, uzņēmās
tu, saziedoti gandrīz
organizācijas «Junior Chamber
19 000 lati, pārējo neInternational Latvia» (JCIL)
pieciešamo naudas
Jelgavas nodaļa sadarbībā ar
summu sedza Latvijas
LLU, rīkojot akciju «Dāvini
Lauksaimniecības unigaismu Jelgavas pilij!». Viens
versitāte (LLU), kas
no organizācijas nodaļas dibisola, ka dienvidu un
nātājiem Aigars Rublis uzsver,
austrumu pils daļas
ka šis ir uzskatāms piemērs,
izgaismotas pilsētnieki
kā uzņēmēji iesaistās pilsētas
varēs redzēt brīvdienu
infrastruktūras attīstībā, ne
un svētku vakaros.
tikai ņemot, bet arī ieguldot.
Jau iepriekš ar JCIL Jelgavas
«Jelgavas Vēstnesis» jau nodaļas atbalstu ticis izbūvēts
rakstīja, ka ideju par pils iz- rotaļu laukums Ozolskvērā.

Pēc pils izgaismošanas projekta īstenošanas viena no uzņēmēju organizācijas pārstāvēm
LLU absolvente Laura Saulīte
atzīst, ka par paveikto ir ļoti
liels gandarījums un, redzot
pili izgaismotu, ietrīcoties sirds.
«Esam ļoti priecīgi, ka, neskatoties uz šā brīža ekonomiskajiem
apstākļiem, mēs to esam paveikuši un pils austrumu daļa ir
ieguvusi gaismu. Šeit ir ieguldīts liels darbs, kas vainagojies
panākumiem,» atzīst L.Saulīte.
Uzņēmēju galvenais uzdevums
bija informēt un aicināt jelgavniekus, uzņēmējus un visus
pārējos ziedot. «Protams, lielākie panākumi bija reizēs, kad
personīgi gājām un runājām,
stāstījām par mērķi. Paldies
sakām visiem, kas iesaistījās
akcijā. Domāju, ka jelgavnieki
bija atsaucīgi un summas, kas
tika ziedotas, bija atkarīgas no

katra iespējām,» tā L.Saulīte.
Taujāta, vai uzņēmēji būtu gatavi turpināt iesākto un aicināt
ziedot, lai arī pārējās ēkas daļas
tiktu izgaismotas, L.Saulīte
min, ka šobrīd nepieciešama neliela atpūta, taču ideju iespējams
turpināt nākotnē.
LLU direktors Andrejs Garančs atzīst, ka visi darbi, izgaismojot pili no Lielupes puses,
notikuši bez starpgadījumiem
un to kopš valsts svētkiem apspīd 46 gaismekļi.
A.Garančs norāda, ka šobrīd
vēl nav zināms, vai izgaismošana tiks turpināta. «Ņemot
vērā šā brīža situāciju valstī,
nevaram apsolīt, ka būs turpinājums. Prieks gan ir par
to, ka šogad izgaismotas abas
daļas – pat uz to mēs nebijām
cerējuši. Paldies uzņēmējiem
un visiem, kuri iesaistījās akcijā,» tā A.Garančs.

Bezdarbs pieaug lēnāk nekā citviet
 Anna Afanasjeva

ka oktobrī mūsu pilsētā bezdarba līmenis audzis tāpat kā
Pēc pusgada pārtrauvalstī – par 0,3 procentiem.
kuma otro mēnesi bezTaču tā līmenis ir zemāks
darbs Jelgavā sācis
nekā vidēji Latvijā. Jelgavā
palielināties, tomēr tas
oktobra beigās bez darba bija
ir par 1,5 procentiem
1375 cilvēki jeb 4,1 procents
zemāks nekā vidēji
no ekonomiski aktīvā vecuma
valstī un mazāks nekā
iedzīvotāju skaita. Tajā pašā
citās lielajās pilsētās.
laikā valstī bezdarba līmenis
ir 5,6 procenti.
Nodarbinātības valsts aģenNVA Jelgavas filiāles vadītūras (NVA) statistika liecina, tājs Māris Narvils akcentē, ka

Jelgavā ir mazākais bezdarba līmenis lielo pilsētu vidū.
Rīgā tas ir 4,2, Jūrmalā – 4,3,
Ventspilī – 4,5, bet Daugavpilī,
Liepājā un Rēzeknē ir robežās
no 4,8 līdz 9,6 procentiem.
Tomēr septembrī pēc sešu
mēnešu pārtraukuma Jelgavā
bezdarbs sācis augt. Septembrī
tas palielinājās par 78 ekonomiski aktīvā vecuma cilvēkiem
jeb 0,2 procentiem, bet oktobrī
– par 81 cilvēku.

Pēc M.Narvila domām, jelgavnieki ir ieguvēji tajā ziņā, ka
NVA viņiem tiek piedāvātas vakances ne vien pašu pilsētā, bet
arī Rīgā. Savukārt galvaspilsētā
bez darba palikušie cilvēki nelabprāt izskata vakances citviet.
Tas ir viens no iemesliem, kāpēc
Jelgavā bezdarbs pieaug gausāk
nekā Rīgā un pilsētās, kur mazāk iespēju doties uz darbu citās
apdzīvotās vietās.
(Turpinājums 3.lpp.)
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informē, ka šonedēļ pilsētā bija
nepieciešams ne vien kaisīt
smilts un sāls maisījumu, bet
arī veikt sniega šķūrēšanu. «17.
novembrī ap pulksten trijiem
pēcpusdienā sāls kaisīts uz
gaisa tilta. Tur, pazeminoties
gaisa temperatūrai, pirmām
kārtām iespējama apledojuma
veidošanās. Bet vakarā ielu kaisīšana veikta visā trešajā maršrutā – to saskaņā ar noslēgto
vienošanos starp pasūtītāju
– pašvaldības aģentūru «Pilsētsaimniecība» – un SIA «Kulk»
veido visi autobusu maršruti,
kā arī vairākas paaugstināta
nozīmīguma ielas ārpus tiem,»
skaidro A.Ošenieks. Darbi esot
turpinājušies līdz apmēram
pulksten 2 naktī. Labus braukšanas apstākļus nodrošinājuši
arī 18. novembrī. Nākamā ielu
kaisīšana bijusi nepieciešama
vien naktī uz trešdienu, 19. novembri. Tiesa, apmēram stundu pēc tam, kad bija notikusi
kaisīšana, pilsētā sāka snigt,
tādēļ papildu sākās arī sniega
šķūrēšana no ielām. «Darbos,
kas turpinājās līdz rītam, bija
iesaistītas trīs automašīnas ar
ielu kaisīšanai nepieciešamo
tehniku un šķūri, kā arī vēl
trīs traktori ar šķūri,» informē
A.Ošenieks.

Cukurfabrikas muzejs
meklē jaunas telpas
 Sintija Čepanone

Cukura iepakojumi,
fotogrāfijas, medaļas,
dokumenti – šīs ir tikai dažas no vērtībām,
kas savulaik izveidotajā
Jelgavas Cukurfabrikas
muzejā vēstīja par cukurrūpniecības attīstību
mūsu pilsētā. Pašlaik
tiek risināts jautājums,
kur pēc cukurfabrikas
restrukturizācijas izvietot šo unikālo ekspozīciju.
«Uzsākot cukurfabrikas
restrukturizāciju, ar pašvaldību
vienojāmies, ka visas vēsturiskās
liecības, kas līdz šim glabājās pie
mums, nodosim pilsētai,» teic
Jelgavas Cukurfabrikas valdes
priekšsēdētājs Jānis Blumbergs.
Viņš norāda, ka vēsturnieks Aigars Stillers strādājis vairākus
mēnešus, lai sagrupētu šos eksponātus un izvērtētu, kas no tiem
patiesi ir vēstures liecības un kas
vien vizuāli materiāli. «Tādējādi
Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures
un mākslas muzejam nodevām
visu ekspozīciju, kas mūsu rīcībā
nonāca 2002. gadā,» J.Blumbergs
piebilst, ka cukurfabrikā tā bija
izvietota apmēram 30 – 40 kvadrātmetru plašā telpā, atspoguļojot
Jelgavas Cukurfabrikas attīstību
kopš tās pirmsākumiem līdz pat
mūsdienām.

«Tas neapšaubāmi ir unikāls
materiāls un to noteikti ir vērts
parādīt, vēl jo vairāk tādēļ, ka
pašlaik cukura rūpniecība ne
tikai mūsu pilsētā, bet visā valstī
ir iznīcināta,» cukurfabrikas atstāto mantojumu vērtē Ģederta
Eliasa Jelgavas Vēstures un
mākslas muzeja galvenais krājuma glabātājs Andrejs Dābols,
piebilstot, ka jau pašlaik muzeja
ekspozīcijā «ir pāris vārdu par
cukurfabriku», taču no pašas
ražotnes iegūtās vēsturiskās
liecības iedzīvotājiem ļaus gūt
vēl pilnīgāku priekšstatu par savulaik tik nozīmīgo nozari. Tiesa
gan – pašlaik tās stāv muzeja
fondos. «Nevaru precīzi pateikt,
cik plaša ir šī ekspozīcija, taču,
spriežot pēc diezgan lielās telpas,
kas tai bija atvēlēta cukurfabrikā, jādomā, ka tā ir pietiekami
apjomīga,» vērtē A.Dābols.
Lai šī ekspozīcija būtu apskatāma ikvienam, pašlaik tiek risināts telpu jautājums. «Nākamā
cukurfabrikas muzeja mājvieta,
visticamāk, būs ārpus mūsu
muzeja, jo mums nav brīvu telpu,
kur to izvietot, tieši tādēļ aktuāls
ir jautājums arī par cilvēkiem,
kas ikdienā strādās ar šo ekspozīciju, un, protams, telpas aprīkojumu, tostarp signalizāciju,»
vērtē A.Dābols, gan izvairoties
prognozēt, kad vēstījums par
cukurrūpniecības attīstību mūsu
pilsētā atkal varētu būt apskatāms ikvienam interesentam.
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Cilvēku atmiņa ir īsa, bet tas
neliedz man būt lepnam
 Zane Auziņa

Savulaik par «izrunāšanos» tā saucamajā «politapmācībā» viņu esot «izsvieduši» no augstskolas, ko vēlāk
gan izdevās pabeigt neklātienes studijās. Šī iemesla
dēļ viņu arī izslēdza no partijas un tika liegtas jebkādas
cerības uz vadošu amatu. Bet, neraugoties uz to, viņš
apmēram desmit gadus «stūrēja» Jelgavu. Vēlāk jutis
nogurumu un no kārtējās kandidēšanas atteicies. Tiesa,
pēc četriem gadiem – 2005. gada pašvaldības vēlēšanās
– politikā centās atgriezties, bet nesekmīgi – jelgavnieki
viņu bija aizmirsuši vai vienkārši nevēlējās vairs redzēt
domnieku rindās. Kā būs nākamgad, kad iedzīvotājiem
atkal būs tiesības lemt par savas pilsētas vadību, vēl
nav zināms, un patiesībā tas arī šodien nav galvenais
jautājums. Bijušo Jelgavas domes priekšsēdētāju Uldi
Ivanu uz sarunu aicinām, lai izzinātu, kā kādreizējais
pilsētas vadītājs redz Jelgavu laika gaitā un ko tai
prognozē perspektīvā.
Ar kādu vārdu jūs raksturo- kas nekad nerimsies. Izrādījās, tas
tu Jelgavu ap 1990. gadu?
bija maldīgs priekšstats. Taču mēs
Dinamika. Tas ir visprecīzākais kā pašvaldība nemaz nevarējām
vārds. Diemžēl šī dinamika un jaukties šī vai cita uzņēmuma iekattīstība, ko nodrošināja ražotnes, šējās lietās. Iejaukšanās bija lūgta
bija vērsta nevis uz Jelgavu un valstij, kas uz to arī bija tiesīga,
Latviju, bet Padomju Savienību. diemžēl tika saņemts atteikums.
Tas, ka pilsētā notika intensīva Proti, RAF bija atradis ļoti nopietražošana, protams, nav nekas nu sadarbības partneri, šķiet, no
slikts, pat ja saražotā produkci- Gorkijas. Taču pirms investēšanas
ja tiek eksportēta. Arī šodien ir RAF un sadarbības sākšanas, kas
neskaitāmi ražotāji, kuru pro- pēc būtības ir ļoti līdzīga tai, ko
dukcija galvenokārt paredzēta šodien īsteno Jelgavas pašvaldība,
eksportam, nevis vietējam tirgum. sadarbojoties ar Maskavas ZIL,
Taču Jelgavā sliktums bija tas, ka investors prasīja valsts garantijas.
ražošanas procesa nodrošināšanai Protams, RAF direktors tās lūdza,
tika izmantoti nevis pašu spēki, bet arī mēs, cik nu varējām, taču toievestais darbaspēks. Jelgavā jau laik valdības mainījās tik bieži un
gadiem mērķtiecīgi bija strādāts pie spontāni, ka neviens garantijas
pārkrievošanas – milzīgas pilsētas iedot tā arī nepaguva vai nevēlējās
daļas bija izveidotas tieši iebrau- pagūt. Tas, šķiet, bija izšķirošais,
cēju – ukraiņu, baltkrievu, krievu kas pielika punktu varenajam
un citu – izmitināšanai. Attiecīgi monstram. To gan veicināja arī neJelgava bija ražošanas centrs, kas apdomīga barteru politika. Tolaik
gan pats no tā guva maz.
rūpnīcām savā starpā norēķinu
Laikā no 1990. līdz pat 2001. veikšanai populārākais risinājums
gadam bijāt pilsētas vadītājs. bija barters – Krievijas rublim un
Pareizāk sakot – no 1990. līdz citai valūtai neviens lāgā neticēja,
1993. gadam
turklāt arī ne vibijāt priekšbija nauda,
« I e s p ē j a m s , siem
sēdētāja viettoties bija saranieks, bet vēlāk
mūsu domes žotā produkcija.
priekšsēdētājs.
Tādēļ bija popukļūda bija pā- lāri, piemēram,
Jūsu vadīšanas
laikā pilsētā
rāk lielā pievēr- metāla apstrātika slēgts RAF,
dātājam Jelgavā
šanās kultūrai, apmaiņā pret
Lauksaimniecības mašīnsaizglītībai... Mēs produkciju
būves rūpnīca,
ņemt izejmateuzņēmumi juka
cerējām, ka ar riālus, bet naudu
un bruka. Cik
iegūt, daļu prošīm vērtībām dukcijas realizēpamatoti ir
to pilsētnieku
spēsim panākt jot kādā trešajā
pārmetumi, kas
valstī. Tā gan
rezultātus visās ir vienkāršota
apgalvo, ka jūs
nepietiekami
shēma, kas reajomās.»
aktīvi strādālitātē bija daudz
jāt, lai glābtu
sarežģītāka. Šo
šos uzņēmumus?
«spēli» lieliski īstenoja Pēteris
Varbūt ir lietas, ko mums var Bila, kurš šādā veidā saglabāja
pārmest. Kopš valsts neatkarī- Mašīnbūves rūpnīcu, un viņam
bas atjaunošanas mēs visu laiku var pārmest visdažādākās lietas,
saņēmām signālus, ka rūpnīcas taču tas, ko viņš izdarīja, ir cieņas
darbība ir apdraudēta, bet tas vērts. Bet RAF vadības pieņemtie
drīzāk bija valstisks, nevis lokāls lēmumi par barteriem nebija tik
pašvaldības jautājums. Runājot, veiksmīgi. Nu, piemēram, zinu,
piemēram, par RAF, jāatzīst, ka ka bija bartera darījumi, kuros
pašai rūpnīcai bija pārliecība, ka pret saražotajiem RAF mikroautotā ir mūžīga, ka tas ir monstrs, busiem rūpnīca saņēma kažokus.

Cilvēki, kas savulaik strādāja ar Uldi Ivanu, atzīst, ka viņš nav bijis spilgts līderis, drīzāk pārāk
mierīgs. Tam daļēji piekrīt arī viņš pats, tiesa, uzsverot, ka, viņaprāt, pilsētas vadīšana ir koFoto: Ivars Veiliņš
mandas darbs.
It tā patīkama lieta, bet – no ka- diemžēl mēdza beigties traģiski.
(Diezgan ilgu laiku domā – red.)
žoka jaunu mašīnu vai detaļu tai Pēc tilta rekonstrukcijas un tune- Iespējams, mūsu domes kļūda bija
neuztaisīsi... Noteikti būtu iespē- ļa izbūves es šādas traģēdijas uz pārāk lielā pievēršanās kultūrai,
jams saglābt arī lauksaimniecības Driksas tilta vairs neatminos. Pēc izglītībai... Mēs cerējām, ka ar
mašīnu rūpnīcu, bet tas nebija tam jau nākamais pilsētas vadītājs šīm vērtībām spēsim panākt
pašvaldības kompetencē. Tā laika Andris Rāviņš darbus turpināja rezultātus visās jomās. Cerējām,
pašvaldība nav salīdzināma ar – tika uzbūvēts arī Lielupes tilts. ka izglītots un kulturāli bagāts
šodienu, bet tik un tā mēs attīstī- Ļoti nozīmīgs bija ūdensvada un cilvēks būs savas pilsētas patriots
jāmies un panācām vērā ņemamas kanalizācijas sistēmas rekonstruk- un ar vislielāko atdevi strādās tās
lietas, kuru augļus gan jelgavnieki cijas projekta aizsākums. Jā, jā attīstībai. Tagad ir redzams, ka
nereti piedzīvo tikai pēc laika un – tas pats projekts, kas vēl šodien nesalīdzināmi vairāk vajadzēja
ar mums nesaista.
tiek turpināts. Atceros, ka 1999. pievērsties rūpniecībai, ražošanas
Cilvēki atceras, ka tika gadā kādā televīzijas intervijā uzņēmumiem. Diemžēl arī ne
slēgti kinoteātri, ka ielas bija sacīju, ka 2003. gadā prognozēju visas mūsu idejas tika realizētas,
sliktas un palika vēl sliktākas, projekta pabeigšanu, bet patiesībā kā nākas.
ka dzīve kļuva dārgāka, bet izrādījās, ka birokrātijas process
Jūs sakāt, ka ap 1990. gadu
darbu atrast grūtāk...
Eiropas Savienības finansējuma Jelgava bija ļoti dinamiska
Cilvēka atmiņa vispār ir jocīga saņemšanai ir tik sarežģīts un pilsēta, pieļauju, jūsu «valdīlieta. Nesen man vajadzēja bankā ilgstošs, ka reāli tikai ap šo laiku šanas» laikā ap 1995., 1998.
kārtot dažus papīrus, vajadzēja, projekta realizācija varēja sākties. gadu tā bija depresīva. Kādu
protams, rādīt arī personu aplie- Tāpat esmu gandarīts par to, ka jūs to redzat tagad, kādu recinošus dokumentus, un te pēkšņi Jelgava bija pirmā, kas saņēma dzat nākotnē?
man bankas darbiniece saka: Pasaules Bankas kredītu siltumEs nevēlos piekrist, ka tā bija
«Jums tāds dīvains uzvārds. Ne- apgādes uzņēmuma sakārtošanai. depresīva. Jā, ražotnes bija slēgkad tādu neesmu dzirdējusi.» Es Piekrītu, mēs, būdami pirmie, kas tas, cilvēki zaudēja darbu, bija
viņai saku – tas mani pārsteidz, pieprasīja šo kredītu, pieļāvām tādi, kas jaunajiem apstākļiem tā
desmit gadus tomēr biju šīs pil- kļūdu, kad nevis saņēmām valsts arī nespēja pielāgoties, bet lielāsētas domes priekšsēdētājs, uz galvojumu, kā tas bija gadījumā ar koties cilvēki nezaudēja ticību un
ko viņa nosarkst un atzīst, ka to visiem mūsu sekotājiem, bet gan māku rosīties. Viņi pielāgojās dzīvairs neatminas. Jūs sakāt – ielas bijām spiesti Finanšu ministrijai vei jaunos apstākļos, to izdarīja arī
bija sliktas, bet es saku, ka tās tika maksāt par šī kredīta apkalpoša- pilsēta. Jelgava šodien ir atguvusi
remontētas. Turklāt nevis tikai nu. Taču jebkurā gadījumā – darbs, agrāko laiku dinamiskumu, mums
bedrīšu lāpīšanas līmenī, bet no- kas bija paveikts, ir milzīgs. Diez ir ražotnes, ar kurām varam lepopietni. Toreiz mēs rekonstruējām vai kāds vēl atceras, ka savulaik ties, turklāt tagad tās strādā arī
un visus pamatus nomainījām visa Pasta iela pat bargākajā salā pilsētai, kas ir ļoti būtiski. Es ticu,
Lielajai ielai posmā no Svētās An- bija zaļa – milzīgās siltumtrases ka nākotnē tā turpinās attīstīties
nas baznīcas līdz Driksas tiltam, neefektivitātes un lielo siltuma un kļūs aizvien spēcīgāka. Te
jaunu asfaltu uzklājām Zemgales zudumu dēļ zeme tur visu laiku jāpiemin gan jaunās ražotnes un
prospektā līdz Lauku inženieru bija silta, līdzīgi piemēri atrodami biznesa inkubatori, gan ielas un
fakultātei, arī Svētes ielā. Mēs arī citviet. Piekrītu, šī kredīta dēļ vērienīgie projekti, kuros pilsēta
strādājām pilsētas attīstībai, un, rēķini iedzīvotājiem palielinājās, veiksmīgi iesaistījusies. Es esmu
liekot roku uz sirds, varu atzīt, ka bet – vai kāds ir padomājis, kādi jelgavnieks četrās paaudzēs, mani
par daudzām lietām esmu lepns. tie būtu, ja siltumtrases netiktu bērni – jelgavnieki piecās paauKas ir tās lietas, ar ko lepo- sakārtotas un milzīgie siltuma dzēs. Mēs jūtamies lepni par piejaties visvairāk?
zudumi nebūtu novērsti? Turklāt derību šai pilsētai. Zinu, ka lepni
Pirmkārt, tas ir Driksas tilts. Jelgavā maksa par siltumu ne jūtas arī daudzi citi jelgavnieki, un
Šis projekts Jelgavai ļāva glābt tuvu nav tā augstākā Latvijā.
tas ir galvenais priekšnoteikums,
studentu dzīvības – līdz tam tur
Kas ir tie darbi, ko šodien kas ļauj teikt, ka Jelgava ir pilsēta
nebija tuneļa, studenti mēdza vērtējat kā paša savulaik pie- ar sekmīgu tagadni un panākuskriet pāri Lielajai ielai, un tas ļautas kļūdas?
miem bagātu nākotni.

Vai jūs būtu gatavi aizstāvēt Latvijas neatkarību,
ja tā tiktu apdraudēta?*

Skaitļi runā

56%

Būtu gatavi aizstāvēt Latvijas neatkarību, ja tā tiktu apdraudēta
14%

Neaizstāvētu Latvijas neatkarību, ja tā tiktu apdraudēta
Uz šo jautājumu ir grūti atbildēt

30%

*Pētījumu veica SIA «AC Konsultācijas», aptaujājot 1200 respondentus visā valstī

Pilsētnieks vērtē

Kas veicina to, ka
Jelgavā šobrīd ir
zemākais bezdarba līmenis
starp Latvijas
pilsētām?
Olga,
pensionāre:
– Zemākais?
Par to brīnos,
jo, manuprāt, te taču
apstājusies
visa ražošana! Neskaitāmas firmas bankrotē un atlaiž
darbiniekus. Vienīgais, kas vēl
var glābt no bezdarba, ir lielveikali, kuros nepieciešami ļoti
daudz pārdevēju.
Irēna Iņķe,
dežurante:
– Paskatieties, cik
daudz apkārt veikalu,
kafejnīcu un
tirdzniecības
centru! Tur
viņi visi arī strādā. Kaut arī algas nav lielas, cilvēki priecājas,
ka viņiem ir darbs. Domāju,
ka mazāko bezdarba līmeni
«notur» tikai apkalpojošā sfērā
strādājošie.
Tatjana,
audzina
bērniņu:
– Ta m v a r
būt dažādi iemesli,
vairāk gan
esmu dzirdējusi par to,
ka maz maksā un cilvēkiem
nav darba. Es domāju, ka to
var izskaidrot ar apstākli, ka
daudzi jelgavnieki strādā Rīgā,
bet deklarējušies ir Jelgavā.
Tā dara arī mani vecāki, arī es
pati pirms bērna piedzimšanas
strādāju Rīgā.
Artūrs
Juhne,
direktora
vietnieks:
– Tikai un
vienīgi tāpēc,
ka ļoti daudzi jelgavnieki brauc
strādāt uz galvaspilsētu, bet
Jelgavu izmanto vairs tikai kā
naktsmājas.
Natālija
Vronska,
LLU lektore:
– Nezināju,
ka pie mums
ir zemākais
bezdarba
līmenis. Iespējams, tas
tāpēc, ka RAF rajonā atvērtas
vairākas jaunas rūpnīcas un
uzņēmumi, kas nodrošina cilvēkus ar darbavietām.
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Būs jauna tipa algas
nodokļa grāmatiņas
 Anna Afanasjeva

No nākamā gada valstī ieviesīs jauna tipa
algas nodokļa grāmatiņas, bet līdz šā gada
beigām izsniegtās
būs derīgas arī turpmāk.
Sandija Ātrena-Zaharčenoka
no Valsts ieņēmumu dienesta
(VID) Zemgales reģionālās
iestādes (ZRI) biroja atklāj, ka
no nākamā gada stāsies spēkā
oktobrī valdības pieņemtie
grozījumi Ministru kabineta
noteikumos par kārtību, kādā
izsniedzamas algas nodokļa
grāmatiņas. Tie paredz vairākus jauninājumus.
Noteikumi paredz ieviest
jauna tipa algas nodokļa grāmatiņas. Turpmāk tajās nebūs
jānorāda nodokļa maksātāja
dzīvesvietas adrese un administratīvās teritorijas kods.
Jaunā algas nodokļa grāmatiņa ir papildināta ar vairākām
sadaļām, kur fiksēs atzīmes
par pensijas piešķiršanu vai
tās zaudēšanu, kā arī informāciju par darba attiecību vai
ienākumu gūšanas izbeigšanu.
Algas nodokļa grāmatiņas, kas
izsniegtas līdz šā gada beigām,
būs derīgas arī turpmāk.
Inese Jaunsubrēna, VID
ZRI Jelgavas nodaļas Nodokļu
maksātāju konsultāciju daļas
priekšniece, skaidro, ka nodokļu maksātājiem, kuri no
2009. gada 1. janvāra mainīs
dzīves vietas adresi, VID teritoriālajā iestādē vairs nebūs
jāsniedz paziņojums par jauno
adresi, kā tas jādara līdz šim.
Savukārt no nākamā gada 1.
jūlija algas nodokļa grāmatiņu
izsniegs tikai VID teritoriāla-

jā iestādē atbilstoši nodokļu
maksātāja dzīvesvietai. Arī
p a r j a u n ā t i p a grāmatiņu
pirmreizējo saņemšanu nodokļu maksātājiem tāpat kā
līdz šim nebūs jāmaksā. Tās
nozaudēšanas gadījumā jāmaksā desmit latu soda nauda.
Pēc tam iedzīvotājs saņems
dublikātu. No soda sankcijām
atbrīvo nodokļu maksātāju,
k u r š V I D n o d a ļā iesniedz
atbilstošas institūcijas izziņu
par to, ka algas nodokļa grāmatiņa zudusi stihiskā nelaimē vai citā piespiedu kārtā.
Vecākiem, kuru apgādībā ir
bērni, I.Jaunsubrēna atgādina,
ka viņiem likumā par iedzīvotāju ienākuma nodokli ir
paredzēti atvieglojumi. Tie pieejami par nepilngadīgu bērnu
un bērnu, kamēr viņš turpina
vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības
iegūšanu, bet ne ilgāk kā līdz
24 gadu vecuma sasniegšanai. Paredzētos atvieglojumus
piemēro vienam no vecākiem
darba vietā, kurā ir iesniegta algas nodokļa grāmatiņa,
pamatojoties uz ierakstu par
apgādībā esošu personu.
Kad bērns sasniedzis pilngadību (18 gadu) un neturpina
tālāk izglītības iegūšanu,
iedzīvotājiem, kuru algas nodokļa grāmatiņā apgādībā tas
ir ierakstīts, bērns jānoņem
no apgādības. Jelgavnieki to
var izdarīt VID ZRI Jelgavas
nodaļas Reģistrācijas un nodokļu maksātāju lietu daļā. Ja
bērni, kuri sasnieguši 18 gadu
vecumu, turpina izglītības
iegūšanu, vecākiem, lai par
apgādājamo personu varētu
piemērot atvieglojumu, VID
nodaļā jāiesniedz izziņa no
mācību iestādes.

Bezdarbs Jelgavā
pieaug lēnāk
nekā citviet
(No 1.lpp.)
Tendences liecina, ka tuvākajos mēnešos visā valstī palielinājies bez darba palikušo
cilvēku īpatsvars. M.Narvils
prognozē, ka nākamā gada sākumā pilsētā bezdarba līmenis
varētu pārsniegt piecu procentu robežu. NVA Jelgavas
filiāles vadītājs atklāj, ka bezdarbnieku uzskaitē reģistrējas
cilvēki no visdažādākajām
jomām – tirdzniecības uzņēmumiem, finanšu iestādēm,
būvniecības firmām un būvmateriālu tirgotājiem, kokapstrādes un metālapstrādes
uzņēmumiem. Ir uzņēmumi,
kam darba apjoms samazinās
sezonas dēļ, piemēram, kūdras
ieguvē, ceļu būvē. Apmēram
ceturtā daļa cilvēku, kas reģistrējušies uzskaitē, pirms
tam strādājuši Rīgas un rajona
uzņēmumos.
M.Narvils ievērojis, ka pēdējā laikā bez darba paliek arī
valsts struktūru, piemēram,
«Latvijas valsts mežu», «Latvijas pasta», Valsts robežsardzes darbinieki. Tendences arī
liecina, ka NVA vairāk nāksies
sadarboties ar maksātnespējas
procesa administratoriem.
Pašlaik bezdarbniekos turpina
reģistrēties cilvēki no maksātnespējīgā maizes ražošanas
uzņēmuma «JLM grupa»,
administrators iecelts arī SIA
«Avantis būve».

Saņemot jaunus pasūtījumus vai tiekot pie jauniem
objektiem, atsevišķu nozaru
uzņēmumi, kas pirms tam
strādājošo skaitu samazinājuši, atkal meklē darbiniekus. Tomēr NVA piedāvāto
vakanču klāsts kopumā ir
samazinājies, turklāt tās tiek
aizpildītas ātrāk, jo cilvēki
ļoti aktīvi iesaistās jauna
darba meklējumos. Vakanču
klāsts Jelgavā vērtējams kā
samērā plašs. Darbu piedāvā
apdrošināšanas konsultantiem, veterinārārstam, dažādu
metālapstrādes un būvniecības amatu pratējiem, arī
frizieriem, šoferiem, kalējam,
sanitārtehniķim, šuvējām, intervētājiem, iecirkņu inspektoriem. Darbs tiek piedāvāts
arī mediķiem – nepieciešams
radiologa asistents, internists,
neonatologs, fizioterapeiti,
vecākā medicīnas māsa, medicīnas māsas, masieris. Tāpat
darbā tiek aicināts sporta
organizators, administrators
ar angļu valodas zināšanām,
kvalitātes inženieris, galvenais grāmatvedis, izglītības
psihologs, pirmsskolas izglītības skolotāji, matemātikas
skolotājs. Daudzi darba devēji
izteikuši vēlēšanos, lai viņu
piedāvātās vakances nebūtu
publiski pieejamas, bet gan lai
pie viņiem tiek sūtīti atbilstoši
prasībām izvēlēti cilvēki.
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Pašvaldība
ietaupa līdzekļus

Īsi
 Šodien, 20. novembrī,
pulksten 15 Jelgavas reģionālajā Pieaugušo izglītības
centrā atzīmēs Starptautisko iecietības dienu «Tilts».

Pasākumā tiks diskutēts par mūsu
pilsētā un Latvijā dzīvojošo tautību
dažādību, kultūru daudzveidību,
tautu tradīcijām un vērtībām.
«Atrodiet laiku, lai apstātos un
paraudzītos uz pasauli, cilvēkiem,
kultūru no cita skatu punkta!
Atnāciet un piedalieties aizraujošā pasākumā,» tā Sabiedrības
integrācijas biroja jaunatnes lietu
speciāliste Jeļena Grīsle. Starptautiskās iecietības dienas mērķis
ir parādīt sabiedrībai, ka kultūru
dažādība mūs bagātina, nevis apdraud, pievērst uzmanību cilvēku
izglītošanai par iecietības jautājumiem un mobilizēt sabiedrības
atbalstu iecietībai. Pasākumu
organizē Jelgavas Sabiedrības
integrācijas birojs sadarbībā ar
Jelgavas 2. pamatskolu.

 Vēl šodien un rīt, 20. un
21. novembrī, dalībnieki aicināti pieteikties pirmajam
jauniešu forumam pilsētā
«Kā jūtas jaunietis Jelgavā?». Jauniešu forums notiks 26.

Individuālās mājas nojaukšanai Meiju ceļā pašvaldībai izdevies ietaupīt teju pusi no sākotnēji
plānotajiem līdzekļiem – gandrīz 8000 latu vietā darbs maksās nepilnus 4000 latu.
Foto: Ivars Veiliņš
 Anna Afanasjeva

Individuālās mājas nojaukšanai Meiju ceļā
pašvaldībai izdevies ietaupīt gandrīz pusi no
sākotnēji plānotajiem līdzekļiem – gandrīz 8000
latu vietā darbs maksās
nepilnus 4000 latu.
Mājas nojaukšana Meiju ceļā 53
nepieciešama, jo īpašums traucē
apvedceļa izbūvei – Atmodas ielas
turpinājumam posmā no Dobeles
šosejas līdz Lapskalna ielai. Tā izbūve pieder pie sagatavošanās darbiem, lai nākotnē nebūtu šķēršļu
Ziemeļu tilta projekta īstenošanai
un investīciju piesaistīšanai.

Jelgavas pašvaldības Īpašumu
konversijas pārvaldes vadītājas
vietnieks Edijs Mercs stāsta, ka
pirms cenu aptaujas atbilstoši
būvnormatīviem veiktie aprēķini
liecināja, ka mūra ēkas nojaukšana un teritorijas sakārtošana
izmaksās 7900 latu. Cenu aptaujā
darba veikšanai bija pieteikušies
deviņi pretendenti. Darbu izpildes izmaksu amplitūda bija visai
plaša – no nepilniem 4000 latu
līdz vairāk nekā 9000 latu. Par
piemērotāko atzīts lētākais piedāvājums – SIA «AL komunikācijas» no Jelgavas ēku apņēmusies
nojaukt par 3948 latiem. E.Mercs
neņemas spriest, vai piedāvātās
zemākās darba izmaksas saistāmas ar ekonomiskās aktivitātes

apsīkumu valstī, jo cenu atšķirības
piedāvājumu vidū ir pārāk lielas.
«Tomēr galvenais, ka pašvaldībai
izdevās ietaupīt, un tas pats darbs
tiks izdarīts par mazāku summu
nekā sākotnēji plānots,» uzsver
E.Mercs.
Meiju ceļa 53. māja ir otrā ēka,
ko nojauks, lai izbūvētu Atmodas ielas turpinājumu. Oktobrī
nojauca māju Dobeles šosejas
un Atmodas ielas krustojumā.
SIA «Stalkers K» no Ventspils
šo darbu veica par 5921 latu.
Apvedceļa izbūves projekts vēl
skar arī Vēju ceļa 1. māju.
Jāpiebilst, ka ar visiem minēto
māju īpašniekiem ir panākta vienošanās un viņi saņem kompensāciju jauna īpašuma iegādei.

Jaunieši veido nākotnes skolu
 Ritma Gaidamoviča

Identifikācijas kartes,
modernas laboratorijas,
observatorija – šādas
idejas par skolu tuvākā
un tālākā nākotnē atklāj
Jelgavas vidusskolēni,
prezentējot tās Lielbritānijas padomes Latvijā
projektā «Challenges
In School» («Veidojot
nākotnes skolu»).
Jāteic, ka jauniešu vīzijas par
skolu nākotnē ir daudzveidīgas
– dažas no tām pietuvinātas realitātei, citas jau skolās eksistē, taču
tās būtu jāpastiprina, savukārt
vēl citas, visticamāk, ir ļoti tālas
nākotnes vīzija. Tā Jelgavas 6. vidusskolas skolēni līdztekus jauno
tehnoloģiju izmantošanai mācību
darbā vēlas, lai ne tikai skolēni
sporto un ir veseli, bet sportotu
arī skolotāji un viņiem būtu sava
deju zāle. Viņuprāt, liela uzmanība
nākotnē jāpievērš veselīgai pārtikai un veselīgam dzīvesveidam, kā
arī savstarpējām attiecībām skolā.
Savukārt Jelgavas 5. vidusskola
izstrādājusi vīziju, kāda skola
varētu būt 2099. gadā – skolai ir
liels sporta komplekss, bērni dodas
tālās ekskursijās, uzmanību mācību procesā pievērš ekoloģiskām
problēmām. Svarīgi arī, lai skolotāji un skolēni ir partneri – mīloši,
enerģiski, draudzīgi, zinoši. Valsts
ģimnāzijas vidusskolēni savu

Foto: Ivars Veiliņš
nākotnes skolu zināmā mērā pielīdzinājuši tādai, kādas mēs redzam
amerikāņu filmās par jauniešiem
– plašs parks pie skolas, kur jaunieši starpbrīžos atpūšas, gaiteņos
– brīvā laika pavadīšanas iespējas,
katram savs mantu skapītis un,
protams, visjaunākās tehnoloģijas,
kas attīstītu zināšanas.
Izvērtējot visu skolu sniegumu,
šoreiz konkursā uzvarēja Jelgavas
Spīdolas ģimnāzijas komanda, kas
savā vīzijā ielūkojās sasniedzamākā nākotnē – jaunieši labprāt
vēlētos katrai mācību priekšmetu
grupai un bibliotēkai savu korpusu un plašu sporta laukumu,
formas tērpus un identifikācijas
kartes.
«Spīdolieši» atzina, ka projekts
esot interesants. Prieks, ka varējuši konkretizēt to, ko skolēni
vēlas un ko varētu ieviest nākotnē,
lai sasniegtu labus rezultātus un

Jelgavas
Spīdolas
ģimnāzijas
audzēkņi
nākotnē
savu skolu
redz kā
veselu
ēku bloku
– stiklota
bibliotēka,
observatorija, sporta
halle, mākslas korpuss.
mācīšanās sagādātu vēl vairāk
prieka.
Savukārt Lielbritānijas padomes simpātijas balvu saņēma 5.
vidusskolas audzēkņi, kuri nākotnes skolā saskata arī sociālo
mijiedarbību un pozitīvu emociju
nozīmi.
Jelgavas Izglītības pārvaldes
vadītāja Gunta Auza pēc prezentācijām atzina, ka ir gandarīta par
skolēnu skatījumu. «Skolas būs
vienmēr, tikai tās būs citādas. Man
patika, ka skolēni vēlas, lai skolās
valdītu labestība un sadarbība
notiktu starp visām paaudzēm
– skolēniem, vecākiem, skolotājiem,» tā G.Auza. Šī ir tikai viena
projekta aktivitāte. Visā projektā
iesaistījusies Jelgavas 6. vidusskola, kas šajā reizē uzklausīja pārējo
mūsu pilsētas skolēnu idejas, kuras apkopos un jau 24. novembrī
aizstāvēs Ziemeļīrijā.

novembrī pulksten 14 Jelgavas
reģionālajā Pieaugušo izglītības
centrā. Foruma organizatore Jeļena Grīsle stāsta, ka uz kopīgo
diskusiju un sadarbības veidošanu
aicināti jaunieši, jauniešu organizāciju pārstāvji, skolēni, studenti,
eksperti, politiķi, uzņēmēji, kā arī
citi sabiedrības pārstāvji, kuri vēlas
pie apaļā galda diskutēt par Jelgavas telpiskās attīstības, apkārtējās
vides, pārvaldības un līdzdalības
iespējām, kā arī izglītības jomu.
Kopīgi apzināt gan savas stiprās
puses, gan dalīties labajā pieredzē
un veidot nākotnes perspektīvas.
Pieteikties jauniešu forumam līdz
21. novembrim var elektroniski,
rakstot vēstuli uz e-pastu: jelena.
grisle@dome.jelgava.lv vai zvanot
pa tālruni 63022724.

 Ceturtdien, 20. novembrī, pulksten 18 Jelgavas
Sv.Annas evaņģēliski luteriskajā katedrālē notiks Ukrainas pilsētas Ļvovas kamerkora «Cantus» koncerts. Kamer-

koris ir vairākkārtējs starptautisku
konkursu un festivālu laureāts
Itālijā, Austrijā, Vācijā un Šveicē.
Kolektīvs ir sadarbojies ar izciliem
diriģentiem un māksliniekiem
no Šveices, Austrijas un Vācijas.
Profesionālās darbības laikā tas ir
iestudējis vairāk nekā 60 koncertprogrammas. «Cantus» dibināts
1989. gadā Ukrainas pilsētā Užgorodā. Kamerkora mākslinieciskais
vadītājs Ukrainas Tautas mākslinieks Emīls Sokačs ar Starptautisko
Gētes institūtu ir uzsācis projektu
«Baha akadēmija», kā arī kopā ar
Vācijas pilsētas Bambergas orķestri
veido radošos projektus.

 Piektdien, 21. novembrī,
no pulksten 10 līdz 16 Jelgavā, pļavā pie Lielupes, iepretim pilij, notiks patriotiskā
piedzīvojumu un izaicinājumu spēle «Jaunie Rīgas sargi», kurā komandas no Jelgavas un rajona sagaida dažādi
izaicinājumi, pārbaudījumi,
jaunu prasmju apguve un
zināšanu pārbaude. Spēli vadīs

grupas «Gain Fast» solists Kaspars
Zlidnis. Jauniešu komandas vecumā no 14 līdz 19 gadiem izdzīvos
spēles leģendu, kas balstīta Brīvības cīņu notikumos, un sacentīsies
par ātrākās, precīzākās, gudrākās
un saliedētākās komandas titulu.
Spēlē piedalīsies komandas no
Ozolnieku vidusskolas, Jelgavas
Valsts ģimnāzijas, Jelgavas 4. vidusskolas, Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas, privātskolas «Punktiņš»,
Jelgavas 1. ģimnāzijas, Jelgavas
Amatu vidusskolas un citām. Divas
spēcīgākās tiks izvirzītas nākamajā
kārtā, kas norisināsies Cinevillā.
Ritma Gaidamoviča

4

valsts svētki

Ceturtdiena, 2008. gada 20. novembris

Jelgava svin!

Bruņoto spēku militārā parāde Jūras spēku
orķestra pavadībā sākās pie Čakstes pieminekļa un pa Lielo ielu, skatītāju ovāciju
pavadīti, virzījās līdz Dambja ielai.
Daudzi iedzīvotāji nelaida garām iespēju paspiest roku prezidentam, kurš ikvienu sveica valsts svētkos.
15. novembra izskaņā kultūras namā uz koncertu un svinīgo
pieņemšanu tika aicināti Zemgales reģiona pašvaldību vadītāji, redzamākie kultūras un sabiedriskie darbinieki. Savukārt
valsts svētkos šo koncertu bija iespēja novērtēt ikvienam
Foto: Ivars Veiliņš
iedzīvotājam.

«Esi sveiks!» sākoties militārajai parādei, nodārdēja bruņoto
spēku vienību sveiciens Valsts prezidentam Valsts bruņoto spēku virspavēlniekam Valdim Zatleram. Kopumā parādē piedalījās
ap 400 karavīri, zemessargi, robežsargi un policisti.

Valsts prezidenta Valda Zatlera vizīte Zemgalē sākās ar ekumēnisko dievkalpojumu Sv.Annas katedrālē – aizlūgumu par Latviju.

15. novembra svētku pasākumi noslēdzās ar krāšņu barokālā
stila uguņošanu pie kultūras nama, bet 18. novembrī – 15
minūšu ilgs salūts par godu Latvijai.

Spītējot salam, simtiem cilvēku devās Jelgavas ielās atzīmēt
Latvijas dzimšanas dienu. Hercoga Jēkaba laukumā iedzīvotāji varēja sasildīties ne tikai pie ugunskuriem, bet arī dziedot
latviešu dziesmas kopā ar kori.

«Jelgavu ceļ jelgavnieki. Jelgava nekad nebūs gatava, kamēr
jelgavniekiem būs idejas un nākotnes sapņi. Esiet sapņotāji!»
– šādu novēlējumu Valsts prezidents Valdis Zatlers ierakstīja
Latvijas Republikas proklamēšanas 90. gadadienā, godinot nule izdotajā grāmatā «Jelgava, mana Jelgaviņa», kurā mūsu
Latvijas pirmo prezidentu, daudzi iedzīvotāji nolika ziedus pie pilsēta 94 attēlos atspoguļota gleznās, grafikā un tēlniecībā.
Jāņa Čakstes pieminekļa. Cieņu valsts vadītājam izrādīja arī Albuma sastādītājs Māris Brancis grāmatas atvēršanas svētkos
prezidents Valdis Zatlers ar kundzi Lilitu, kā arī Jelgavas domes Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā apliecināja:
priekšsēdētājs Andris Rāviņš ar kundzi Ritu.
«Ja es piederu Jelgavai, es piederu Latvijai!»

NBS štāba bataljona Goda
sardzes rotas
karavīri bija
sagatavojuši
īpašu defilē
programmu –
karavīri veidoja
nacionālus
ornamentus,
ko papildināja
salūta zalves ar
triecienšautenēm.

18. novembrī skolu jaunatne tradicionāli veidoja sveču kompozīcijas «Latvija uguns zīmēs». Mēs mīlam Latviju; Latvija ir
mūsu sirdīs – tā savas uguns zīmes – sarkanbaltsarkanas sirds
– ideju pamato Valsts ģimnāzijas audzēkņi.
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Pateicības vārdi, aizkustinājuma asaras, mīlestības
apliecinājumi pret savu valsti un pilsētu – Latvijas 90. gadadienas priekšvakarā Jelgavas domes
priekšsēdētājs Andris Rāviņš, pasniedzot pilsētas
augstākos apbalvojumus – Goda zīme un Pateicības raksts – paldies teica cilvēkiem, kas ar saviem
darbiem apliecinājuši cieņu savai pilsētai un dzīvi
veltījuši Jelgavas izaugsmei. «Jelgavas Vēstnesis»
viņus uzrunāja, lai taujātu, ko viņiem nozīmē šis
apbalvojums. Goda zīme tika pasniegta trijiem
jelgavniekiem, savukārt ar Pateicības rakstu gods
apliecināts deviņiem cilvēkiem.
Maija Ukstiņa, Jelgavas
Bērnu un jaunatnes sporta
skolas un mūsu paraolimpiešu trenere:
«Goda zīme – tas ir augstākais
novērtējums ne tikai man, bet
visai invalīdu kustībai, manai
skolai, sporta skolotājiem, audzēkņiem. Tas noteikti nav tikai
mans nopelns – noliecu galvu
sava skolotāja Rolanda Čuhalova
priekšā, kurš man, septiņus gadus vecai meitenei, iemācīja mīlēt
sportu, un tagad, pēc daudziem
sportam veltītajiem gadiem, pavisam noteikti varu apgalvot, ka ne
brīdi neesmu gribējusi mainīt savu profesiju, tādēļ jo īpašs prieks,
ka novērtēts tiek arī darbs šajā jomā.
Kas man sniedz vislielāko gandarījumu? Tie noteikti ir manu
audzēkņu augstie rezultāti un kolēģu sasniegumi. Mana pilsēta
– Jelgava. Visu mūžu šeit esmu dzīvojusi, un ir patiess prieks redzēt, kā pilsēta izmainījusies, – es eju pa ielu un smaidu! Tieši to
arī novēlu citiem, jo esmu pārliecināta, ka viss, kas notiek, notiek
uz labu. Uzņemiet visu ar smaidu!»
Maija Skusta, Jelgavas
novada politiski represēto
apvienības «Staburadze»
lietvede:
«Divus gadus esmu strādājusi,
lai memoriālā Svētbirzē būtu
apkopoti visu politiski represēto
jelgavnieku vārdi, un acīmredzot
tieši par šo veikumu arī nolemts
man piešķirt pilsētas augstāko
apbalvojumu – Pateicības rakstu.
Tātad mans darbs ir novērtēts.
Memoriāla izveide arī man personīgi nozīmē ļoti daudz – līdztekus
citiem tajā minēts arī mana tēva
un vīratēva vārds. Ja agrāk svecīti
aizdedzu un ziedus noliku pie piemiņas akmens, tad tagad, godinot
viņu un citu, kas cīnījušies par Latviju, piemiņu, to varu darīt pie
memoriāla sienas, kur minēti viņu vārdi.
Vairākkārt esmu domājusi par pašreizējām norisēm valstī, tomēr
esmu optimiste. Mēs jau tik daudz esam pazaudējuši – dažs pat
visu dzīvi, tādēļ esmu pārliecināta, ka mūs gaida gaiša nākotne
– laimi nedrīkst mērot naudā.»
Daiga Jakoviča, «Swedbank» reģiona filiāļu tīkla
vadītāja:
«Neapšaubāmi, ir patīkami, ka
pamanīts mans darbs, aktivitāte,
mana attieksme pret vidi, kurā
dzīvoju. Ir gandarījuma sajūta
– Jelgavā finanšu jomā strādāju
kopš 1995. gada. Esmu augusi līdz
ar mūsu pilsētu, vērojusi, kā aug un
mainās finanšu sistēma, uzņēmumi, arī pati esmu bijusi iekšā šajos
procesos. Protams, šajā jomā, tāpat
kā jebkurā citā, vēl ir kur pilnveidoties, jo virzienu un iespēju ir daudz.
Man ir svarīga saimnieka sajūta:
godprātīga attieksme pret pienākumiem, atbildība par paveikto. Tas
ir arī mērķis, uz kuru tiekties katram jelgavniekam.»
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Paldies, ka jūs esat...
Jānis Bunkšs, bijušais
Jelgavas domes priekšsēdētājs:
«Patiesībā jau Goda zīmes
piešķiršana šogad man uzvēdī
atmiņu smaržu. Atmiņā atsaucu pārmaiņu laiku – notikumus
deviņdesmito gadu sākumā un
pat mazliet senākus, cilvēkus,
ar kuriem kopā strādāts... Turklāt Goda zīmi saņems arī Aina
Labanovska, ar ko kopā bijām
Tautas frontes domē. Tieši tādēļ šī apbalvojuma pasniegšana
man saistās ar Latvijas jubilejas
gadu un ir vairāk kā atskats
tuvākā un tālākā pagātnē. Patiesību sakot – biju pārsteigts
par man izrādīto godu.
Protams, varam runāt par to, ka Latvijā un visā pasaulē
tagad ir sarežģīta situācija, un mēs Latvijā nevaram būt izolēti
no norisēm citās valstīs, tomēr nākotnē es raugos cerīgi – citādi
nemaz nevar būt! Viss taču notiek uz labu – piemēram, mūsu
pilsēta. Nevar taču nepamanīt, ka tā kļuvusi vizuāli pievilcīgāka, un tas ir patīkami.»

Aina Labanovska, pensionāre:
«Pilsētas augstākais apbalvojums – Goda zīme – ir apbalvojums ne tikai man, bet arī
cilvēkiem, ar kuriem savulaik
kopā strādājām, mūsu darbam,
aizrautībai, ar kādu iesaistījāmies
Tautas frontes domē. Tam es veltīju trīs gadus, un Tautas fronti
Jelgavā vadīju, jo tas bija mans
aicinājums, mana pārliecība.
Taču, visticamāk, Goda zīme ir kā
pateicība ne tikai par šo laiku, bet
par manu dzīvi, visa mana mūža
darbu, kura laikā vienmēr esmu
bijusi uzticīga Jelgavai, četrdesmit gadus strādājot par advokāti.
Šajos svētkos patiesi ir apziņa, ka godā atkal tiek celts patriotisma jēdziens, kam vēl pavisam nesen nepievērsa vajadzīgo
uzmanību.
Kopā ar mazbērniem skatījos «Rīgas sargus», esmu runājusi ar
viņiem par nozīmīgajiem notikumiem Latvijas vēsturē, lai viņi
tos izprastu, lai novērtētu, ka arī viņu vecvectēvs cīnījies par
brīvību...»

Judifa Rjabikina, Jelgavas poliklīnikas funkcionālās diagnostikas ārste:
«Esmu ļoti pārsteigta par
man izrādīto godu un satraukta
– galu galā es taču neārstēju
pacientus, tādēļ esmu mazliet
samulsusi, ka mans darbs tik
augstu novērtēts. Patiesībā šis
gads man kopumā ir ļoti īpašs:
augustā apritēja 40 gadi, kopš
strādāju Jelgavas poliklīnikā,
un šī man ir pirmā darbavieta
– kā pirmajā dienā pēc skolas
beigšanas šeit atnācu strādāt,
tā te arī paliku. Šo gadu laikā
esmu aprakstījusi 500 tūkstošus kardiogrammu, bet, neslēpšu,
man padomā ir kļūt par miljonāri. Tas nozīmē, ka man vēl
vismaz 40 gadi ir jāstrādā!
Un arī šis mēnesis man ir īpašs, jo Latvija taču atzīmē 90
gadu jubileju! Kaut esmu dzimusi Krievijā, esmu Latvijas
un savas pilsētas – Jelgavas – patriote. Te ir manas saknes,
te dzīvoju un strādāju. Es jūtos latviete, un esmu lepna par
to.»

Jānis Balaks, Jelgavas Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības dūmvadu tīrītājs:
«Četrdesmit gadi – tieši tik
ilgi esmu nostrādājis par skursteņslauķi. Laikam jau tieši
tas ir viens no iemesliem, kas
ļāvis man saņemt šo apbalvojumu. Sajūtas? Īsti vēl nevaru
tās formulēt, taču gandarījums
un svētku sajūta neapšaubāmi
ir. Tiesa gan – speciāli neko
neesmu darījis, lai saņemtu šo
apbalvojumu, bet vienmēr savu
darbu esmu veicis pēc labākās
sirdsapziņas. Tieši tādēļ vislielākais prieks man ir par to, ka izdodas izdarīt tā, lai kādai
vecmāmiņai atkal kurtos krāsns. Dažkārt pat naudiņu nepaņemu. Un tad vēl priecē, ka varu kaut ko iemācīt jaunajiem:
ko zinu, to neslēpju – lai puikas mācās! Arī man taču savulaik
bija skolotāji, un skursteņslauķiem ir tā: visu apgūt uzreiz nav
iespējams, tādēļ ir labi, ka kāds pieredzējušāks meistars neliedz
padomu. Arī darba mums, skursteņslauķiem, netrūkst – tas vien
nākotnē ļauj skatīties gaiši.»

Margarita Lilienfelde,
Zemgales veselības centra
Ambulatorās daļas medicīnas māsa:
«Jūtos pagodināta par šo
atzinību – starp daudziem
ilggadējiem darbiniekiem tieši
es esmu izpelnījusies Pateicības rakstu. Tas nozīmē, ka ir
novērtēts mans darbs 45 gadu
garumā, turklāt visi šie gadi
pavadīti Jelgavā, un man padomā ir vēl pāris gadus nostrādāt!
Patiesībā jau vislielākā atzinība
par manu darbu ir pacienta pateiktais paldies – tas jau sniedz
to gandarījumu. Māsa reizēm ir vidutājs starp slimnieku un
nāvi – arī es, strādājot Sirds slimību nodaļā, esmu cīnījusies
par cilvēku dzīvību...
Kaut vēl jūtos mazliet samulsusi par saņemto atzinību, pavisam noteikti varu teikt, ka manī ir kaut kas no tā latviskā
lepnuma. Savulaik esmu bijusi barikādēs, un es esmu lepna
par to, ka esmu latviete.»

Irina Arhipova, LLU profesore Vadības sistēmas katedras vadītāja:
«Liels pagodinājums – tā es
īsumā varētu raksturot sajūtas,
saņemot Pateicības rakstu.
Tas ir novērtējums darbam, ko
esmu veltījusi universitātes un
pilsētas izaugsmei. Neapšaubāmi, šis apbalvojums mani
iedvesmo arī jauniem sasniegumiem. Patiess gandarījums,
ka esmu pamanīta – mūsdienās
ir viegli norādīt uz kļūdām,
taču atzīt un uzslavēt, pateikt
paldies nav tik vienkārši. Mana
vadība to ir spējusi.
Šajos valsts svētkos es patiesi sajūtu, ka tiek darīts ļoti
daudz, lai saliedētu sabiedrību, lai dotu iespēju sajust līdzcilvēku stipro plecu un izturēt. Bet savai mīļākajai pilsētai Jelgavai
arī turpmāk novēlu visas pūles veltīt izaugsmei.»

Kārlis Boldiševics, biedrības «Vecāki Jelgavai» vadītājs:
Elita Moiseja, «NP Proper«Pateicības raksts man ir
ties» valdes priekšsēdētāja:
pārsteigums, vēl jo vairāk tādēļ,
«Saņemt pilsētas augstāko apka līdz šim par savu ikdienas
balvojumu mums neapšaubāmi ir
rosīšanos apbalvojumu nebiju
liels pagodinājums, vēl jo vairāk
saņēmis. Bet tagad – Latvijas
tādēļ, ka mēs šajā pilsētā esam
90. gadadienas priekšvakarā...
ienācēji – proti, līdz šim esam darNeapšaubāmi, tas ir arī manas
bojušies Rīgā, Olainē un citviet
mammas un tēta nopelns. PalLatvijā, un Jelgava ir viens no
dies viņiem par audzināšanu. Šis
jaunākajiem izveidotajiem punkapbalvojums man arī rosinājis
tiem. Ir patiess prieks, ka mēs
atskatīties uz 39 gados padarīto:
šeit esam tik labi uzņemti, turklāt
aktīvs esmu bijis vienmēr, arī
ne tikai mēs paši apzināmies, ka
skolas gados, un vienmēr manas
darām labu darbu, – tā domā arī
aktivitātes bijušas saistītas ar manu pilsētu – Jelgavā esmu dziciti, un par to mums ir lepnums.
mis, audzis, es mīlu Jelgavu. Es nemāku cīnīties par tīrību – es
Saņemto Pateicības rakstu es,
vienkārši ņemu slotu un slauku. Esmu darītājs, un to apliecina
protams, vērtēju arī kā atzinību sev, savam darbam, bet pirmām arī visā Latvijā izvērstā vecāku kustība, tostarp «Vecāki Jelgakārtām tā jau ir atzinība visai komandai, kas strādā biznesa parkā. vai». Tieši tāpēc šo pagodinājumu es uztveru kā apbalvojumu
Vadītājam ir jāprot iedvesmot, motivēt darīt, sasniegt rezultātu, ne tikai sev, bet arī šai kustībai, visiem cilvēkiem, kas nesavtīgi
taču bez komandas ieguldījuma tas nemaz nebūtu iespējams.»
rosās sabiedrības labā.»

Daina Zvejniece, SIA «Rīdziņa AM» konditore:
«Prieks, ka novērtēts mans
darbs 46 gadu garumā – viss
mūžs nostrādāts «Rīdziņā».
Manā jaunībā jau nebija modē
bieži mainīt darba vietu, tāpēc
kā darba gaitas tur sāku, tā
strādāju vēl šodien un, visticamāk, vēl pāris gadu pastrādāšu.
Ja izturēšu. Jo tas ir smags
darbs – dažam jau varbūt var
šķist: kas tad tur – kūkas neizcept, bet tik viegli viss nav. Jāsāk strādāt jau pulksten četros
no rīta, un es ceļos un eju, jo tā
vienkārši vajag, tā iegājies. Zinu, ka kavēt nedrīkstu. Savulaik
man bija arī daudz mācekļu – ko zināju, to viņiem pamācīju,
bet tagad jau jaunie šo darbu īsti negrib darīt. Galvenokārt jau
tāpēc, ka maz maksā, turklāt jāstrādā arī nakts maiņās.
Man patiesi ir tāds īsts svētku noskaņojums, tikai žēl, ka
daudzi, kas šo laiku – Latvijas 90 gadu jubileju – gribēja sagaidīt, jau aizgājuši...»
Sagatavoja Sintija Čepanone, foto: Ivars Veiliņš
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skolēni
Vēl pirms gadiem desmit tikai retajam pieaugušajam
bija mobilais telefons, turklāt tas pildīja galvenokārt
vienu funkciju – zvanīšanas. Bet par fotografēšanu
ar telefonu, bilžu ielādi mobilajā no interneta, mūzikas atskaņošanu un MP3 atskaņotājiem neviens
pat sapņot nevarēja. Taču laikā, kad dzīve nav iedomājama bez modernajām tehnoloģijām, jaunākie
tehniskie sasniegumi ienākuši arī skolās un bērnu
ikdienā. Teju katram pirmklasniekam ir jaunākās
paaudzes mobilais telefons, kas kalpo nu jau ne tikai
zvanīšanai, bet arī fotografēšanai, spēļu spēlēšanai
un citiem mērķiem. Lielai daļai kabatā ir arī MP3
atskaņotājs. «Jelgavas Vēstnesis», aptaujājot skolu
direktorus un pašus skolēnus, izzina, cik nozīmīga
loma mobilajiem telefoniem un citiem tehnoloģijas
brīnumiem ir skolēnu vidū, kādiem mērķiem skolēni
to izmanto un vai tas netraucē mācību darbu.

Visu diktē skolu iekšējās
kārtības noteikumi
 Ritma Gaidamoviča

«Protams, mobilie telefoni ir, un tā ir dabiska
lieta», «Gandrīz katram
skolēnam jau ir vismaz
telefons» – šādas atbildes dzirdamas, apjautājot Jelgavas skolu
vadību par jaunākām
tehnoloģijām, kas ienākušas mūsu skolēnu
ikdienā. Viņi gan atzīst,
ka to lietošanu skolā
diktējot izglītības iestādes iekšējās kārtības
noteikumi, kurus skolēni ievēro, tāpēc mācību
procesā tas pagaidām
problēmas nerada.
Jelgavas izglītības iestāžu direktori atzīst, ka mobilais telefons, kas aprīkots ar fotokameru,
videokameru, mūzikas atskaņotāju un citām «ekstrām», jau
kļuvis par tādu kā normu un tas
ir teju katram skolēnam. Jaunāko
tehnoloģiju lietošanai vecuma
ierobežojuma nav – tās lieto gan
pirmklasnieki, gan pamatskolas
klašu skolēni, gan arī vidusskolēni. Atšķirība gan esot tā, kādiem
mērķiem viņi šīs lietas izmanto.
Vienai daļai skolēnu telefoni pilda
tam paredzēto funkciju un kalpo
kā sazināšanās ierīce, bet citiem
tas vairāk noder brīvā laika pavadīšanai, jo telefonā var klausīties
mūziku, spēlēt spēles, izmantot
internetu. Savukārt vēl kādam tā
ir tikai greznumlieta, lai izrādītos
pārējo skolas un klases biedru
priekšā. «Redzu, ka mobilie telefoni, pleijeri skolās kļūst arvien
populārāki. Tas attiecas arī uz
jaunāko klašu skolēniem, jo teju
katram pirmklasniekam vecāki
jau sagādājuši mobilo telefonu.
Jāatzīst, ka nereti tas ir daudz
jaunākas paaudzes un ar vairāk
iespējām nekā man, direktoram,»
teic 3. pamatskolas direktors Juris
Skrupskis.
Taujāti par to, vai skolā ir vieta
šādām lietām un vai tās nerada
problēmas mācību darbā, direktori
ir vienisprātis: modernās tehnoloģijas nevar neienākt skolā, ja ienāk
pārējā sabiedrībā – bērni taču
gūst pieredzi no vecākiem, kas šīs
lietas ikdienā izmanto. «Mazam
bērnam ir ļoti svarīgi piezvanīt

saviem vecākiem, turklāt tas
ir daudz ērtāk, nekā zvanīt no
taksofona. Protams, tas ir svarīgi
arī vecākiem, lai jebkurā brīdī
varētu sazināties ar bērnu, taču
jautājums ir – vai nepieciešami tik
ļoti dārgi un grezni telefoni,» tā 3.
pamatskolas direktors.
Vai tas traucē mācībām, direktori gan nevēlas apgalvot, jo šajā ziņā
vērā ņemams «palīgs» ir skolas
iekšējās kārtības noteikumi, kas
nosaka šo ierīču lietošanu mācību
iestādē. «Tieši pagājušajā gadā,
kad dažādas šādas lietas skolēnu
vidū kļuva aizvien populārākas, ar
vecākiem vienojāmies, ka skolas
iekšējās kārtības noteikumos jāparedz, ka stundu laikā aizliegts
lietot gan mūzikas atskaņotājus,
gan telefonus, gan citas ierīces, kas
varētu traucēt mācību procesā. Ja
skolotāji ir principiāli, uzstājot, ka
nedrīkst, tad bērni to arī ievēro,
un tas ir cieņas apliecinājums
pret darbu, ko bērns un skolotājs kopīgi veic. Taču zinu, ka ir
skolotāji, kas bērniem, rakstot
garākus pārbaudes darbus, atļauj
klausīties mūziku austiņās – ja
vien tas palīdz koncentrēties darbam,» stāsta Spīdolas ģimnāzijas
direktore Ilze Vilkārse. Noteikumi
paredz, ka telefoniem skolā nav
jābūt izslēgtiem, bet tiem jāieslēdz klusais režīms, lai tas citiem
netraucētu.
Direktori stāsta, ka no skolotājiem par to, ka skolēni stundās
nemācītos un caur telefonu izmantotu internetu vai spēlētu spēles,
sūdzības nav saņēmuši. Vairāk
skolotājus satrauc vecāku rīcība,
jo nereti tieši viņi neievēro starpbrīžus un stundas laikā neatlaidīgi
mēģina piezvanīt savai atvasei,
kas uzreiz kļūst tramīga, vairs
nespēj koncentrēties mācībām.
Lielākas problēmas attiecībā uz
jaunākām tehnoloģijām sagādājot
vajadzība vecākiem izskaidrot,
ka telefons joprojām pilda savu
galveno funkciju – piezvanīt – un
skolēniem nav nepieciešams pirkt
dārgākos un greznākos telefonus, jo skola par tiem neatbild,
savukārt bērni ir nevērīgi un
ļoti bieži savus telefonus atstāj
bez uzraudzības, tādējādi ļaujot
citam šo telefonu iekārot. Tiesa
gan – šādi gadījumi šogad esot
retāk, taču vēl pērn tie bijuši
diezgan ierasti.

Policijas dati
Pēc Jelgavas pilsētas un rajona Policijas pārvaldes (JPRPP) datiem, šogad no
1. janvāra līdz 30. oktobrim skolās notikušas 29 zādzības, no tām 15 mobilo
tālruņu (pagājušajā gadā kopā 12), trīs MP3 atskaņotāju (pagājušajā gadā
neviena) un viena portatīvā datora zādzība (pagājušajā gadā neviena).
JPRPP priekšnieka vietniece Ieva Sietniece informē, ka šīs zādzības galvenokārt notiek, jo bērni pret savām mantām izturas nevērīgi – atstāj somu
kabinetā un paši aiziet no tā, bez uzraudzības atstāj uz skolas sola vai sola
lādē un citās vietās. Tieši tāpēc policija lūdz vecākus bērniem izskaidrot, ka
pret savām mantām jāizturas vērīgāk. «Vai nu tā jāiekar striķītī, vai jāglabā
pie sevis tādā kabatā, kur bērns jūt šo mantu, bet, galvenais, to nedrīkst
atstāt bez uzraudzības, jo tas dod iespēju citam iekārot šo lietu.»
Tāpat bērniem jāzina, ka gadījumā, ja zādzība ir notikusi, par to nekavējoties jāziņo skolotājam vai vecākiem, kas uzreiz par negadījumu paziņo
arī telekomunikāciju operatoram, lai telefons tiktu nobloķēts un citi to
nevarētu lietot.
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Telefons bez kartes
vai ar tukšu bateriju
 Ritma Gaidamoviča

Atšķirībā no pamatskolas un vidusskolas
audzēkņiem mazāko
klašu skolēni – šoreiz
Jelgavas 4. pamatskolas 3.a klases bērni – uzskata, ka tikpat labi bez
telefona un pleijeriem
var arī iztikt, taču viņiem netrūkst arī pamatojumu, kāpēc šāda
ierīce trešklasniekam
nepieciešama.
Viņuprāt, tas ir glābiņš vairākās situācijās, piemēram, ja skolēns iekāpis nepareizā autobusā.
Izkāpjot no tā, viņš var mammai
vai tētim piezvanīt, pateikt, kur
atrodas, un vecāki atbrauc pakaļ.
«Vienu rītu, braucot uz skolu,
izkāpu nepareizā pieturā un
zvanīju mammai, lai brauc pakaļ.
Gandrīz stundas nokavēju, bet
telefons mani izglāba,» stāsta
Kristalīna. Arī ja agrāk beidzas
stundas, var piezvanīt un pateikt,
cikos atbraukt pakaļ. «Vairākas
reizes gadījies, ka stundas man
beidzas agrāk, bet esmu to aizmirsis pateikt mammai, arī telefonu atstājis mājās. Tagad gan,
atnākot no skolas, cenšos telefonu
no bikšu kabatas neņemt laukā,
lai neaizmirstu mājās,» stāsta
Eduards. Bieži vien gadoties, ka
mājās aizmirsta dienasgrāmata
vai sporta tērps – arī tad tiekot
zvanīts vecākiem, lai atved.
Varbūt ne katru dienu līdzi,
taču klasē no 27 skolēniem tikai
vienam nav mobilā telefona. Taču
mobilo līdzi trešklasnieki neņem
parasti vairāku apsvērumu dēļ.
«Man vēl nav nopirkts maciņš,
kurā telefonu glabāt, un es varu
to pazaudēt, tāpēc uz skolu neņemu,» stāsta Santa. Bet Amandai

Atšķirībā no astotās klases skolēniem, kas uz jautājumu, vai telefons būtu pašiem jānopelna,
vien pasmaida, 3. klases skolēni atzīst, ka tas tomēr ir jānopelna, kaut vai palīdzot mammai
Foto: JV
mājas darbos vai labi mācoties.
jau divi telefoni nozagti, tāpēc un tos lielākoties tieši paši vecāki kaut vai palīdzot mammai mājas
viņa jauno vairs neņem uz skolu. uzdāvinājuši Ziemassvētkos, 1. darbos vai labi mācoties.
«Manuprāt, man tas skolā nemaz septembrī vai kādos citos svētKlases audzinātāja Jadviga Nenav vajadzīgs, jo vecāki man vien- kos. Reti, bet ir arī gadījumi, reta atzīst – ja bērniem pateikts,
mēr atbrauc pakaļ ļoti precīzi,» kad telefons bērnam uzdāvināts ka stundu laikā to nedrīkst lietot,
tā Amanda.
par labām atzīmēm mācību gada tad viņi tā arī dara. «Tiesa gan
Ja dažam pieaugušajam šobrīd beigās. Te gan jāmin, ka dažs – kaut arī bērni atzīst, ka viņiem
lietošanā esošais telefons vēl ir par «treknu» sešinieku kādā mobilais ir vien, lai sazinātos ar
pirmais, ko viņš savā mūžā ie- priekšmetā to nopelnījis, bet cits vecākiem, ļoti daudziem tā tomēr
gādājies, dažs trešklasnieks jau centies, lai viņam latviešu valodā ir tikai greznumlieta. Dažkārt,
paguvis nomainīt piekto un pat būtu devītnieks. «Mani vecāki kad patiesi jāpiezvana vecākiem,
septīto. «Man jau bijuši četri te- domāja, ka man obligāti nepie- viņi paziņo, ka nav kredīta vai
lefoni – divus man nozaga, divus ciešams telefons – ja kaut kas baterija ir tukša. Un tad aizņemas
pats pazaudēju. Šis ir jau piektais. notiek, es viņiem varu piezvanīt vai no kāda skolotāja, vai klasesTieši šodien to esmu paņēmis un pateikt, jo mājās parastā tele- biedra. Šādas situācijas gadās
līdzi, taču gluži katru dienu to uz fona mums nav,» stāsta trešklas- bieži – telefons kabatā kā aksesuskolu nenesu,» stāsta Jānis.
nieks. Atšķirībā no astotās klases ārs, bet praktiski pielietojams tas
Bērni gan atzīst, ka skola nav skolēniem, kas uz jautājumu, vai nav. Tātad tas tikai apliecina, ka
tā vieta, kur vajadzīgi telefoni un telefons būtu pašiem jānopelna, telefons ir kā sava veida piederīpleijeri, taču tas esot veids, kā vien pasmaida, 3. klases skolēni bas atribūtika, iespēja izrādīties,»
vecāki ar bērniem var sazināties, atzīst, ka tomēr tas ir jānopelna, spriež skolotāja.

Bez mobilā iztikt nevar
 Ritma Gaidamoviča

Klasē ir 21 skolēns, un
visiem ir mobilais telefons; 14 no viņiem ir arī
MP3 mūzikas atskaņotājs – tāda ir statistika
Jelgavas 5. vidusskolas
8.b klasē. Pēc skolēnu
domām, ja bez mūzikas atskaņotāja vēl var
iztikt, tad mobilajam pa
rokai jābūt katru brīdi.

traucē mācību procesā, atšķirībā
no skolu vadības viedokļa skolēnu
uzskati atšķiras. Puiši vairāk
steidz teikt, ka mobilie nekādā
gadījumā netraucē, vairāk pat
palīdz, jo telefonā ir kalkulators,
kuru var izmantot matemātikas,
fizikas un ķīmijas stundās. Tiesa
gan – tas gan neattiecoties uz
ieskaitēm un kontroldarbiem.
Taču dažas klases meitenes tomēr
vairāk piekrīt apgalvojumam, ka
traucē, jo rodas vēlme kādam uzrakstīt īsziņu vai, klausoties neinteresantu mācību vielu, paspēlēt
kādu spēli. Visi kā viens gan zina,
ka stundu laikā telefonam jābūt
klusajā režīmā, un tas arī tiekot
ievērots. Ja tomēr stundas laikā
iezvanās telefons, tas visbiežāk ir
neuzmanības dēļ. «Divas reizes

Populārie «darbarīki»
gan esmu pieķerts, stundas laikā
spēlējot spēles, par sodu skolotāja
man atņēma telefonu, bet vēlāk
atdeva. Tagad gan esmu sapratis,
ka tā nedrīkst darīt, jo mācības
paliek mācības – ar blakus lietām
var nodarboties starpbrīžos,»
tā Vadims. Telefonus jaunieši
galvenokārt ieguvuši divos veidos – vai nu bez liekas piepūles
viņiem tos nopirkuši vecāki,
vai vasarā strādājis ar mērķi to
iegādāties. Jāatzīst gan, ka šādā
veidā no klases tikai divi skolēni
tikuši pie telefoniem, pārējie par
to, ka pašiem būtu jānopelna,
vien pasmīn. Arī nauda sarunu
kredītam lielākoties vieglu roku
gūta – ja sarunu kartei beidzies
avanss, vecāki iedod naudu, lai
to papildina.

Skolēni neslēpj, ka no jaunākajām tehnoloģijām populārākie
viņu vidū esot mobilie telefoni,
MP3 atskaņotāji un arī datori,
taču tie uz skolu netiek nesti. Pielietojums mobilajam, kas ir visiem
klases skolēniem, gan ir atšķirīgs.
Visiem tas, protams, kalpo kā
sazināšanās līdzeklis ar vecākiem
un draugiem, piezvanot vai nosūtot īsziņas. Tas arī bijis galvenais
iemesls, kāpēc jaunietis telefonu
saņēmis. Taču tam viņu vidū ir arī
neskaitāmi citi pielietojumi, par
kuriem, iespējams, viņu vecāki un
skolotāji nemaz nezina.
Vadims stāsta, ka viņš vairāk
telefonu izmanto, lai klausītos
mīļāko mūziku. Savukārt Karīnai
tas, šķiet, ir visa dzīve – viņa ar to
zvana, raksta īsziņas, pārsūta un
pasūta dažādas melodijas, klausās
radio, fotografējas, filmējas un
vēlāk to pārsūta – bez tā visa viņa Šīs klases skolēnu telefonu cenas svārstās no 50 līdz pat 200
savu ikdienu nevarot iedomāties. latiem. Galvenais, lai tie esot smuki, stilīgi un lai ar tiem varot
Par to, vai tas traucē vai ne- nofotografēt un mūziku paklausīties.

Rolands Laķis, Starptautiska radoša
sociāla tīkla
veidotājs:
«Galvenās
jaunākās
tehnoloģijas,
kas interesē
jebkura vecuma bērnus,
ir mobilais
telefons un dators. Jo ar mobilo
telefonu var ne tikai piezvanīt, bet
arī nofotografēt un nofilmēt, kas
jauniešiem ļoti interesē. Ļoti lielai
daļai bērnu, sākot no 1. klases, jau
ir mobilie telefoni, turklāt nereti tie
ir vieni no jaunākajiem, ja ne paši
jaunākie. Faktiski mobilais telefons
un dators ir instrumenti, lai jaunieši
sāktu apgūt jaunos medijus internetā, taču jāapzinās, ka tas reizē
pieļauj visus riskus, ar ko jaunieši
internetā var sastapties.
Galvenais vadmotīvs bērniem,
lietojot šos rīkus, – caur jaunajām
tehnoloģijām veidot sociālās saiknes ar draugiem, klasesbiedriem,
pulciņu dalībniekiem. Jaunās
tehnoloģijas ir tikai darbarīki, ar
kuru palīdzību jebkurš cilvēks
– vienalga – liels vai mazs, var
izveidot vairāk sociālu saišu un
komunicēt, nekā viņam tas ir
iespējams reālajā dzīvē. Nedrīkst
vērtēt, vai tas ir labi vai slikti – tās
bērniem ir nepieciešamas.
Ir tikai viens jautājums – kā tās tiek
izmantotas? Tas ir tāpat kā ar nazi
– ar nazi var sagriezt pirkstu, bet ar
nazi var arī izgrebt karoti. Nazis nav
ne labs, ne slikts – jautājums vien,
kā protam to izmantot.»

IZSOLES

Ceturtdiena, 2008. gada 20. novembris

7

Izsoļu vietās spraigās cīņas
nomainījis panīkums
 Zane Auziņa

Ja tev ir nauda un azarts, ir grūti iedomāties vēl
labāku īpašuma iegādes veidu kā izsoli. Turklāt apstāklis, ka, pirmo reizi neveiksmīgi beidzoties izsolei,
atkārtoti otrajā un trešajā reizē īpašuma sākuma cena
tiek būtiski samazināta, izsoli vērš vēl jo pievilcīgāku. Tiesa, fakts, ka izsoļu rīkotājiem aizvien grūtāk
izdodas noorganizēt patiesi veiksmīgas izsoles un
nereti no šīs idejas nākas pat atteikties uz nenoteiktu laiku, kārtējo reizi apliecina skaudro patiesību
– ekonomiskā krīze skar vai katru nozari, arī izsoles.
«Jelgavas Vēstnesis» uzrunā divus galvenos izsoļu
organizatorus – pašvaldību un tiesu izpildītājus, lai
noskaidrotu, kāda šobrīd ir iedzīvotāju interese par
objektiem, ko izdodas pārdot un kas ir tā kustamā
un nekustamā manta, kas izsolē nonāk.
«Šobrīd ar izsolēm nenotiek otrajā izsolē, vai var būt vēl pazenekas – objektam tās sludinām mināta. Ja arī trešā izsole beidzas
pa divām, trijām reizēm, bet bez bez rezultātiem, īpašums paliek
rezultāta. Tāpat kā cilvēki nepērk pašvaldības rīcībā. Tieši šāds scenekustamos īpašumus «parasta- nārijs, šķiet, īstenosies ar visiem
jā» veidā, viņi neinteresējas arī objektiem, ko šogad esam virzījuši
par pašvaldības organizētajām uz izsoli» stāsta V.Ļevčenoks.
izsolēm. Un ir pat tādi gadījumi,
kad arī it kā veiksmīgi nosolītais Par sviestmaizi
objekts pircēja maksātnespējas dēļ īpašums netiek atdots
nonāk atpakaļ mūsu īpašumā,»
Izsoles sākuma cenu nosaka
situāciju ar pašvaldības organizē- vērtētāji. Tā ir atbilstoša reātajām izsolēm raksturo Jelgavas lajai tirgus situācijai, ar ko gan
domes izpilddirektora vietnieks dažkārt nav mierā pretendenti.
Privatizācijas komisijas priekšsē- «Jāatzīst, ka cilvēkiem ir dīvains
dētājs Vilis Ļev
priekšstats par
čenoks.
«To r e i z ē k a s pašvaldības īpaŠogad pašvalšumiem. Ja kāds
sākuma cena jūt, ka pašvaldīdība ir sludinājusi
sešas nekustamā
kādu īpašumu
bija 160 tūk- ba
īpašuma izsoles.
vēlas iegādāties
stoši latu, bet savu funkciju
Piecos gadījumos
pašvaldība vēlēlielās intereses nodrošināšanai,
jās izsolē pārdot
tad īpašnieks nozemi, bet vienā
rezultātā to no- saka neadekvāti
– zemi un ēku uz
augstu cenu. Sasolīja par 500 vukārt, ja kāds
tās. Neviena no
tām neizdevās.
iegādāties
tūkstošiem latu. vēlas
«Katram no šiem
pašvaldības īpaTaču pašreizē- šumu, tad uzskaīpašumiem jau
izsludinātas dika tam jābūt
jā situācijā ne- ta,
vas izsoles, tagad
par pusvelti. Tas
daļa tiek virzīta
varam cerēt uz ir absurds, taču
uz trešo. Saskaņā
daudzi patiesi
ko līdzīgu.»
ar likumu otrajā
tā domā, tādēļ
izsolē īpašuma
ar pašvaldības
sākuma cena ir noteikta par 20 īpašumu iegādi vai realizāciju
procentiem zemāka, nekā pirma- neveicas tik raiti, kā varētu vējā izsolē, bet, ja arī otrā beidzas lēties. Taču fakts ir arī tas, ka,
bez rezultātiem, tiek sludināta piemēram, zeme, kas, beidzoties
trešā. Tajā īpašuma sākuma cena privatizācijai, ir palikusi pašvaltiek noteikta vai nu tāda pati, kā dības īpašumā, mums nāk tikai

Savulaik nepabeigta jaunbūve Tērvetes ielā 88 tika pārdota pašvaldības organizētā izsolē. Tā bijusi viena no veiksmīgākajām izsolēm.
Kolāža: Ivars Veiliņš
Savukārt māju Mātera ielā 35a pašvaldība jau gadu cenšas pārdot, taču nepiesakās neviens pretendents.
par labu. Mēs neesam ieinteresēti
no tās par katru cenu atbrīvoties
un uz smieklīgiem noteikumiem
negatavojamies to pārdot, tādēļ
visticamāk, ka šī zeme paliks pašvaldības īpašumā,» skaidro pašvaldības izpilddirektora vietnieks.

Solīšana vairs nevedas tik
raiti, kā pirms gada

Taču tas, ka izsoles neizdodas,
galvenokārt tomēr tiek skaidrots
ar vispārējo ekonomisko situāciju.
«Protams, mums netrūkst arī
veiksmīgu izsoļu piemēri. Šķiet,
pats veiksmīgākais piemērs ir
šobrīd jau renovētā daudzdzīvokļu
māja Tērvetes ielā, ko mēs pārdevām kā nepabeigtu jaunbūvi.
Ja nemaldos, toreiz ēkas sākuma
cena bija noteikta 160 tūkstošu
latu apmērā, bet, pateicoties lielai
attīstītāju interesei, par šo objektu
notika sīva cīņa. Rezultātā to nosolīja par vairāk nekā trīs reizes
augstāku cenu – 500 tūkstošiem
latu. Pirms dažiem gadiem arī
citas izsoles bija veiksmīgas, taču

pašreizējā situācijā nevaram cerēt
uz ko līdzīgu,» spriež V.Ļevčenoks.
Viņš atklāj, ka viens no «smagākajiem» objektiem, ko pašvaldība
decembrī virza jau uz trešo izsoli,
ir ēka Mātera ielā 35a. Kaut
arī ēka atrodas it kā labā vietā,
acīmredzot pircēju maciņi šobrīd
ir pārāk plāni šādiem projektiem.
«Ja tā būtu bijusi dzīvokļu māja,
iespējams, meklētu risinājumus
tās savešanai kārtībā – pašvaldībai
trūkst dzīvokļu. Taču ēka Mātera
ielā vienmēr ir bijusi sabiedriskā
ēka, tādēļ tās pielāgošana dzīvojamās mājas standartam ir pārāk
sarežģīta. Ceram uz trešo izsoli,
kas notiks jau decembrī,» noteic
V.Ļevčenoks.

Drošības maksa pasargā no
vieglprātīgiem

Pašvaldība arī kliedē mītu, ka
izsolēs var piedalīties tikai kāda
noteikta sabiedrības daļa. Izsolē
var piedalīties ikviens Latvijas
pilsonis vai tās pastāvīgais iedzīvotājs, tāpat kā izsolēs var

Āmuru klaudzēšana rimusies
Nekāda spožā aina
nerādās, arī uzklausot
tiesu izpildītājus – viņi
jau gadiem ir vieni no
aktīvākajiem izsoļu organizatoriem, kas arī
tagad spiesti cīnīties
ar klusumu. Un tas viss
apstākļos, kad objektu
iespējams iegādāties
par 40 procentiem lētāk, nekā noteikta tā
sākotnējā vērtība.

«Zvērinātu tiesu izpildītāju organizētajā izsolē izliktā īpašuma
vērtība parasti ir zemāka nekā
reālā tirgus cena – īpaši tas jūtams
gadījumos, kad izsolīts tiek dzīvoklis vai māja, kurā ar iekļūšanu
tā jaunajam īpašniekam var būt
problēmas. Ir jāsaprot, ka tiesu
izpildītāju izsolēs nonāk īpašumi,
kuru iepriekšējiem saimniekiem
radušās finanšu grūtības, bet no
kuriem visbiežāk viņi tomēr nevēlas šķirties. Rēķinoties ar šīm
neērtībām un problēmām, šādam
īpašumam sākuma cena izsolē ir

zemāka, taču arī tas šobrīd nav
gana spēcīgs vilinājums,» situāciju
skaidro Latvijas Zvērināto tiesu
izpildītāju padomes priekšsēdētājs
Ginters Hmeļevskis.

Sākumcena var pazemināties
pat par 40 procentiem

Viņš atzīst, ka šobrīd reti kuru
izsoli izdodas veiksmīgi noorganizēt jau pirmajā piegājienā un
visbiežāk ir nepieciešams to rīkot
atkārtoti. Un tad cena ir patiesi
pievilcīga. «Otrajā izsolē īpašuma
sākuma cena tiek noteikta par 25
procentiem zemāka, nekā tā bija
pirmajā izsolē, bet, ja arī otrā neizdodas, trešajā jau sākuma cena
ir par 40 procentiem zemāka, nekā
sākotnēji. Šobrīd vairs nenotiek
izsoļu āmuru klaudzēšana, kā tas
bija pirms dažiem gadiem, un piesaistīt dalībniekus ir grūti. Šodien
izsoļu dalībniekus var raksturot
ar vārdu «neredzamais cilvēks»
– proti, viņu vienkārši nav,» skaidro G.Hmeļevskis, kā iemeslu tam
minot to pašu ekonomisko krīzi,
par ko runā ikviens.

Krīze izskauž
melnos darboņus

Viņš nenoliedz, ka ne bez pamata klīdušas runas par negodīgām
izsolēm, kurās «vienkāršam»
dalībniekam uzvarēt ir faktiski
neiespējami, taču nu arī šīm runām pamata vairs nav. «Laikā, kad
nekustamā īpašuma tirgus attīstījās milzu tempos, netrūka cilvēku,
kas tiesu izpildītāju organizētajās
izsolēs redzēja labu iespēju vairot
savu peļņu. Mums pa gaiteņiem
klīda personas, kas dažādiem
paņēmieniem mēģināja pierunāt,
arī piekukuļot citus izsolei reģistrētos dalībniekus atteikties no
solīšanas. Tā konkrētie darboņi
par salīdzinoši zemu cenu varēja
tikt pie īpašuma, bet pārējie dalībnieki – pie kukuļa. Protams, ir arī
dzirdēti gadījumi, kad paši tiesu
izpildītāji nav rīkojušies godīgi un
iesaistījušies dažādos darījumos.
Taču veicam ļoti nopietnu darbu,
lai celtu tiesu izpildītāju kvalitāti,
un man gribas ticēt, ka negodīgie
darboņi mūsu rindas ir atstājuši.
Tagad mūsu gaiteņi stāv tukši, un

noorganizēt veiksmīgu izsoli ir patiesi grūti,» uzsver G.Hmeļevskis,
piebilstot, ka katra tiesu izpildītāja
ienākumi ir tiešā veidā atkarīgi no
izsoles rezultātiem, tādēļ neviens
nav ieinteresēts īpašumu atdot par
pusvelti, taču tā cenu turēt nejēdzīgi augstu arī nav nozīmes.

Šobrīd ir labākais laiks
dalībai izsolē... ja ir nauda

«Patiesībā, ja vien cilvēkam ir
nauda, šobrīd piedalīties izsolēs ir
ļoti izdevīgi – vēlāk īpašuma vērtība var būtiski celties. Taču galvenā
problēma ir tā, ka cilvēkiem naudas nav,» piebilst G.Hmeļevskis.
Viņš min, ka daudz maz veiksmīgas ir vien tās izsoles, kurās
nonākušais īpašums ir kādam
stratēģiski izdevīgs vai arī jau tuvā
nākotnē ir prognozējama īpašuma
vērtības celšanās. «Piemēram, bija
gadījums Babītes pagastā, kad
izsolījām zemi, kura tobrīd bija
lauksaimniecībā izmantojama.
Acīmredzot cilvēkiem bija informācija, ka tiek gatavotas izmaiņas
detālplānojumā, lai šīs zemes

piedalīties Latvijā reģistrētie
uzņēmumi. Vienīgais nosacījums
– ir jābūt maksātspējīgam un
maksātspēja jāpierāda ar oficiālām izziņām. Dalībniekiem
iepriekš jāreģistrējas izsolei un
jāiemaksā drošības nauda 10
procentu apmērā no īpašuma
vērtības. Nosolot īpašumu, izsoles uzvarētājam piecu dienu laikā
ir jāiemaksā summa, ko veido
starpība starp 10 procentiem
no nosolītās cenas un drošības
naudas. Atlikušos 90 procentus
no nosolītās maksas uzvarētājs
var atmaksāt atbilstoši privatizācijas komisijā apstiprinātajam
grafikam. Tas var būt termiņš
uz laiku līdz pieciem gadiem
ar sešu procentu likmi gadā.
«Izsoļu dalībnieki, kas neuzvarēja, iemaksāto drošības naudu
saņem atpakaļ. Savukārt, ja
izsoles uzvarētājs pēkšņi pārdomā un atsakās no tiesībām uz
īpašumu, viņa iemaksātā drošības nauda atlīdzināta netiek,»
uzsver V.Ļevčenoks, skaidrojot,

lietojuma mērķi mainītu. Protams, tiklīdz tā kļūs izmantojama,
piemēram, dzīvojamās vai komercapbūves vajadzībām, tās vērtība
būtiski celsies. Toreiz arī notika
reāla izsole ar vairākiem sīviem dalībniekiem, taču vēlāk acīmredzot
kaut kas «drošajā informācijā»
mainījās un izsoles uzvarētājs no
savām tiesībām atteicās – zeme
tā arī palika neizsolīta,» stāsta
G.Hmeļevskis. Šādos gadījumos
izsoles dalībnieks pazaudē iemaksāto drošības naudu un īpašuma
iegādes tiesības tiek piedāvātas
otrās augstākās cenas solītājam. Ja
arī šis kandidāts atsakās, tiek rīkota nākamā izsole. Ja trīs izsoles ir
beigušās bez rezultātiem, īpašums
tiek reģistrēts uz piedzinēja vārda.
Šobrīd aizvien biežāk ir gadījumi,
kad īpašums patiesi pāriet piedzinēja īpašumā.

ka šādi noteikumi organizatorus
pasargā no pārāk vieglprātīgiem
dalībniekiem.

Pārvērtēt maciņa
biezumu nav izdevīgi

Tāpat pašvaldība neatmaksā arī
jaunā īpašnieka samaksāto naudu
gadījumā, ja viņš no īpašuma atsakās vēlāk. «Salīdzinoši nesen bija
gadījums, kad izsoles uzvarētājs,
kurš bija regulāri veicis visus
maksājumus, pēkšņi atzina, ka
turpmāk saistības izpildīt nespēj.
Šis īpašums pārgāja atpakaļ pašvaldības īpašumā, bet pircējs bija
spiests zaudēt gan iemaksātos 10
procentus no īpašuma vērtības,
gan arī to daļu, ko bija maksājis
vēlāk,» skaidro V.Ļevčenoks.
Vērojot šā brīža situāciju, viņš
atzīst, ka, visticamāk, arī turpmākajos gados izsoles notiks smagi.
«Kamēr cilvēku prātos dzīvos
krīze un maciņš būs tukšs, izsoles nīkuļos. Tas varētu mainīties
pēc pāris gadiem,» tā pašvaldības
izpilddirektora vietnieks.

par 20 plānotām izsolēm Jelgavā
un rajonā. Paredzams, ka nedēļas
beigās vai nākamās sākumā tiem
klāt pievienosies paziņojums par
vēl vairāk nekā desmit izsolāmiem
objektiem. Visi šie 13 objekti atrodas Jelgavā, Varavīksnes ielā.
Šo jaunbūvju un zemesgabalu īpašnieks ir likvidējamā SIA
«Stoneks», kas nespēj pildīt savas
saistības pret «Swedbank». Jelgavā tā būs jauna prakse – līdz šim
tiesu izpildītāji izsolēs ir tirgojuši
dzīvokļus jaunos vai rekonstru
ētos namos, bet veselu ielu, kā
tas ir šajā gadījumā, ne. «Šo objektu izsoles notiks decembrī un
janvārī. Jau tagad prognozējam,
ka būs grūti. Visticamāk, tāpat
kā daudzos citos gadījumos, arī
šeit būs jārīko atkārtotas izsoles
par jau pazeminātu sākumcenu,»
paredz tiesu izpildītājas birojā,
kas arī prognozē, ka izsoļu āmura
Pirmo reizi Jelgavā
klaudzēšana varētu atsākties,
izsolīs veselu ielu
tikai beidzoties krīzei, no kuras
Šobrīd Latvijas Zvērināto tiesas tāpat kā vienmēr kāds izkļūs ārā
izpildītāju padomes interneta vēl nabagāks nekā pašlaik, bet cits
mājas lapā ir publicēti paziņojumi – bagātāks.
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Pirmdiena, 24.novembris
LTV 1
6.45 «Labrît, Latvija!»
8.30 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 655.sçrija.
9.25 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».
9.55 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4904.sçrija.
10.20 «Neprâta spogulî».*
10.50 «De facto».*
11.30 «Tâda ir dzîve»*.
12.00 «Top Shop piedâvâ...»
12.15 No LTV videofondiem. «Latvijai – 90».
Province. 1998.g.
12.45 «Ielas garumâ».*
13.15 «Province».*
13.45 «LTV portretu izlase». Igo.*
14.20 «Kas var bût labâks par ðo?»*
14.50 «Top Shop piedâvâ...»
15.05 «Fantadroms. Tçtiòð».
Studijas Dauka animâcijas filma.
15.12 «Ringlas ceïojums»; «Kâ sapnî».
Studijas Dauka animâcijas filmas.

15.30 «Olivera Tvista piedzîvojumi».
Animâcijas seriâls. 45.sçrija.
15.50 «Kas te? Es te!»
16.20 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».*
16.50 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 655.sçrija.
17.45 «Kopâ».
18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.30 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4905.sçrija.
18.58 Ziòas.
19.00 «Jauna nedçïa».
19.30 «100 g kultûras».
19.58 Ziòas.
20.00 «Neprâta cena». LTV seriâls. 388.sçrija.
20.30 «Panorâma».
21.20 «Zini vai mini!» TV spçle.
21.55 «Viss notiek».
22.25 «Latvija var!»
23.00 Nakts ziòas.
23.15 «Ðeit un tagad».
23.55 «Kopâ».*
0.10 «100 g kultûras».*

LTV 7
6.50 Pekinas olimpiskâs spçles.*
8.50 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop».
9.05 «Reìionâlâ attîstîba Latvijâ. Agro 2008».*
9.35 «Smalkâ dâma». Seriâls. 44.sçrija.
10.25 «40 000 jûdþu apkârt zemeslodei».
10.55 «Zveja» (krievu val.).*
11.25 «Kriminâlâ informâcija» (krievu val.).*
11.55 «SeMS».*
13.10 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 394.sçrija.
14.00 Kontinentâlâ hokeja lîga.
Rîgas Dinamo – Òeftehimik.*
16.00 «Smalkâ dâma». Seriâls. 44.sçrija.
16.50 «SeMS».
18.10 «Muhtars atgrieþas 2» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 201.sçrija
19.00 «Ðodien». Ziòas (krievu val.).
19.20 Kontinentâlâ hokeja lîga. Rîgas Dinamo
– Toljati Lada. Tieðraide.
21.55 «112 hronika».
22.10 «Pazuduðie 4». ASV seriâls. 4.sçrija.
22.55 «Çnas zona».
23.25 «1000 jûdzes Urâlu kalnos».*
23.55 «Nirçja dienasgrâmata».
Dokumentâla filma. 5.sçrija.
0.25 «Tavs auto».*
0.55 «Muhtars atgrieþas 2» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 201.sçrija.
1.40 «112 hronika».*

LNT
6.05 «Ticîgo uzvaras balss».
Kristîgâ programma.
6.35 «Billijs un Mendija».
ASV animâcijas seriâls. 15.sçrija.
7.00 «LNT rîta ziòu raidîjums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktâ».*
9.05 «Viktorija». Seriâls. 59.sçrija.
10.05 «Andrea un Marija». Vâcijas melodrâma.
12.00 «Nacionâlâs droðîbas aìents 5»
(ar subt.). Krievijas seriâls. 11.sçrija.
13.00 «Lielais jautâjums».
14.00 LNT dienas ziòas.
14.20 «Tautas balss +».*
14.50 «Soli pa solim».
Komçdijseriâls. 157.sçrija.
15.15 Bçrnu stunda. «Eds, Edis un Edijs».
ASV animâcijas seriâls. 3.sçrija.
15.45 «Supersuns Kripto».
ASV animâcijas seriâls. 3.sçrija.
16.10 «Mîlestîba ir kaut kur gaisâ».
Vâcijas seriâls. 59.sçrija.
16.40 «Kaislîbas». Meksikas seriâls. 30.sçrija.
17.40 «Karstais ledus» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 49.sçrija.
18.00 LNT ziòas seðos.
18.06 «Karstais ledus» (ar subt.).
Krievijas seriâls. Turpinâjums.
18.40 «Zelta drudzis». Veiksmes spçle.
19.00 «Tautas balss».
19.30 «Cerîbu iela 21». LNT seriâls. 31.sçrija.

tv programma
20.00 LNT ziòas.
20.25 Sporta un laika ziòas; «Degpunktâ».
21.00 «1941.gada jûnijs» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 1.sçrija.
22.05 «Sindbada pçdçjais ceïojums» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 3.sçrija.
23.10 «Deksters». ASV seriâls. 7.sçrija.
0.05 «Seðas pçdas zem zemes 5».
ASV seriâls. 1.sçrija.
1.10 «Renegâts». ASV seriâls. 81.sçrija.
2.05 «Intervija ar vampîru 2». ASV un
Austrâlijas ðausmu filma.
4.05 «Dzîvnieku instinktu Top 10».
4.55 «Smieklîgâkie dzîvnieki pasaulç».
5.10 «Karstais ledus» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 49.sçrija.

TV3
5.50 «Mîlçt. Mirt. Un atgriezties».
Venecuçlas seriâls. 57.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.00 «Mans sapòu vectçtiòð» (ar subt.).
Seriâls. 30. un 31.sçrija.
9.00 «Monte Kristo» (ar subt.).
Seriâls. 43.sçrija.
10.00 «Ûsainâ aukle» (ar subt.).
Seriâls. 126.sçrija.
10.30 «Mana ìimene – citplançtieði» (ar subt.).
Seriâls. 36.sçrija.
11.00 «Mâmiòu klubs».
11.30 «Glâbçjkomanda Cepums».
12.00 «Neizskaidrojami, bet fakts» (ar subt.).
13.00 «Medikopters». Seriâls. 59.sçrija.
14.00 «Barbaru princis Deivs».
Animâcijas seriâls. 20.sçrija.
14.20 «Laimîgi kopâ» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 57. un 58.sçrija.
15.20 «Mîlestîbu vai naudu?»
16.20 «Sirds uz ledus».
Vâcijas seriâls. 107. un 108.sçrija.
17.20 «Monte Kristo» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 44.sçrija.
18.20 «Ûsainâ aukle» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 127.sçrija.
18.50 «Mana ìimene – citplançtieði» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 37.sçrija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziòas».
20.20 «C.S.I. Lasvegasa 8». ASV seriâls. 12.sçrija.
21.20 «Sievietes – iepirkðanâs upuri».
Lielbritânijas dokumentâla filma.
22.25 «Izlauðanâs 3». ASV seriâls. 12.sçrija.
23.35 «Nekâ personîga». Raidîjums.
0.05 «Ideâli pârinieki». Seriâls. 16.sçrija.
1.05 «Medikopters». Seriâls. 59.sçrija.
2.00 «Mîlestîbu vai naudu?»
2.55 «SMS èats».
4.30 «Bez tabu».
5.00 «Sirds uz ledus».
Seriâls. 107. un 108.sçrija.

TV5
6.30 «Dþoisa Maiere. Prieka pilna dzîve»
(ar subt.). Kristîgais raidîjums.
7.00 «Ciemos pie Tofika». Rîts kopâ ar ìimeni.
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Melnais krauklis» (ar subt.). Seriâls.
10.10 «Vienkârðas patiesîbas» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Çdam mâjâs» (ar subt.).
12.30 «Dzîvokïa jautâjums: renovâcijas ðovs»
(ar subt.). Krievijas ðovs.
13.25 «Priekðnieka kungs» (ar subt.). Seriâls.
14.25 «Nacionâlâs droðîbas aìents» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
15.30 «Okðíeri» (ar subt.). Krievijas seriâls.
16.25 «Izmeklçðanas noslçpumi» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
17.25 «Divas mâsas» (ar subt.). Seriâls.
18.30 «Bez cenzûras» (krievu val.).
19.30 «Ziòu vakars» (krievu val.).
20.05 «Dvîòi» (ar subt.). Krievijas seriâls.
21.05 «Izmeklçðanas noslçpumi» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
22.00 «Ziòas 22.00» (krievu val.).
22.30 «Kriminâlâ Latvija» (krievu val.). Ziòas.
23.00 «Kriminâlâ Krievija» (ar subt.).
24.00 «Programma Maksimums» (ar subt.).
Krievijas dokumentâls raidîjums.
0.55 «Okðíeri» (ar subt.). Krievijas seriâls.

Otrdiena, 25.novembris
LTV 1
6.45 «Labrît, Latvija!»
8.30 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 656.sçrija.
9.25 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».
9.55 «Hameleonu rotaïas». Seriâls. 4905.sçrija.

10.20 «Neprâta cena». LTV seriâls. 388.sçrija.
10.50 «Jauna nedçïa».*
11.20 «100 g kultûras».*
11.50 «Top Shop piedâvâ...»
12.05 «100. pants».*
12.20 «Latvijas meþa stâsti».
12.50 «Viss notiek».*
13.20 «Latvija var!»*
13.50 «Latvijas teâtru vçsture».
Valmieras teâtris.*

14.20 «Veselîbas studija ar D.Bruòinieci».*
14.50 «Top Shop piedâvâ...»
15.05 «Titoms». Animâcijas seriâls. 5.sçrija.
15.30 «Olivera Tvista piedzîvojumi».
Animâcijas seriâls. 46.sçrija.
15.50 «Kas te? Es te!»*
16.20 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».*
16.50 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 656.sçrija.
17.45 «Galva. Pils. Sçta».
18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.30 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4906.sçrija.
18.58 Ziòas.
19.00 «Skats no malas».
19.30 «100 g kultûras».
19.58 Ziòas.
20.00 «Neprâta cena». LTV seriâls. 389.sçrija.
20.30 «Panorâma».
21.20 Kinobaudîtâjiem. «6. maijs».
Nîderlandes drâma.
23.25 Nakts ziòas.
23.40 «Ðeit un tagad».
0.20 «Galva. Pils. Sçta».*
0.35 «100 g kultûras».*

LTV 7
6.50 Pekinas olimpiskâs spçles.*
8.50 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop».
9.05 «Par tîru vidi un Daugavu».*
9.35 «Smalkâ dâma». Seriâls. 45.sçrija.
10.25 «40 000 jûdþu apkârt zemeslodei».
10.55 «Laiks vîriem?»*
11.25 «Tavs auto».*
11.55 «SeMS».*
13.10 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 395.sçrija.
14.00 Kontinentâlâ hokeja lîga. Magòitogorskas
Metalurg – Rîgas Dinamo.*
16.00 «Smalkâ dâma». Seriâls. 45.sçrija.
16.50 «SeMS».
18.10 «Muhtars atgrieþas 2» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 202.sçrija
19.00 «Ðodien». Ziòas (krievu val.).
19.25 «112 hronika».
19.35 «40 000 jûdþu apkârt zemeslodei».
20.05 Eiropas kausa izcîòa basketbolâ
vîrieðiem. BK Barons/LMT –
Maskavas Dinamo. Tieðraide.

22.15 Sporta studija. Tieðraide.
23.00 «Autosporta programma nr.1».*
23.30 «Muhtars atgrieþas 2» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 202.sçrija.
0.15 «112 hronika».*

LNT
6.05 «Ticîgo uzvaras balss».
Kristîgâ programma.
6.35 «Billijs un Mendija».
ASV animâcijas seriâls. 16.sçrija.
7.00 «LNT rîta ziòu raidîjums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktâ».*
9.05 «Viktorija».
Kolumbijas un ASV seriâls. 60.sçrija.
10.05 «Mîlas klejojumi».
Vâcijas un Austrijas melodrâma.
12.00 «Nacionâlâs droðîbas aìents 5»
(ar subt.). Krievijas seriâls. 12.sçrija.
13.00 «Lielais jautâjums».
Veiksmes un prâta spçle.
14.00 LNT dienas ziòas.
14.20 «Cerîbu iela 21». LNT seriâls. 31.sçrija.
14.50 «Soli pa solim».
Komçdijseriâls. 158.sçrija.
15.15 Bçrnu stunda. «Eds, Edis un Edijs».
ASV animâcijas seriâls. 4.sçrija.
15.45 «Supersuns Kripto».
ASV animâcijas filma. 4.sçrija.
16.10 «Mîlestîba ir kaut kur gaisâ».
Vâcijas seriâls. 60.sçrija.
16.40 «Kaislîbas». Meksikas seriâls. 31.sçrija.
17.40 «Karstais ledus» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 50.sçrija.
18.00 LNT ziòas seðos.
18.06 «Karstais ledus» (ar subt.).
Krievijas seriâls. Turpinâjums.
18.40 «Zelta drudzis». Veiksmes spçle.
19.00 «Tautas balss».
19.30 «Cerîbu iela 21». LNT seriâls. 32.sçrija.
20.00 LNT ziòas.
20.25 Sporta un laika ziòas; «Degpunktâ».
21.00 «Mîlas lidojums».
Austrijas un Vâcijas melodrâma.
22.55 «Vîrieði kokos!» ASV seriâls. 2.sçrija.
23.50 «Mâkslîgais skaistums 2».
ASV seriâls. 11.sçrija.
0.50 «Renegâts». ASV seriâls. 82.sçrija.
1.45 «Vismeklçtâkais». ASV trilleris. 1997.g.
3.30 «Laipni lûgti Kolinvudâ».
ASV un Vâcijas kriminâlkomçdija.
5.10 «Karstais ledus» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 50.sçrija.

TV3
5.50 «Mîlçt. Mirt. Un atgriezties».
Venecuçlas seriâls. 58.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.00 «Mans sapòu vectçtiòð» (ar subt.).
Seriâls. 32. un 33.sçrija.
9.00 «Monte Kristo» (ar subt.). Seriâls. 44.sçrija.

10.00 «Ûsainâ aukle» (ar subt.).
Seriâls. 127.sçrija.
10.30 «Mana ìimene – citplançtieði» (ar subt.).
Seriâls. 37.sçrija.
11.00 «Noziegumam pa pçdâm 12».
Seriâls. 22.sçrija.
12.00 «Neizskaidrojami, bet fakts» (ar subt.).
13.00 «Medikopters». Seriâls. 60.sçrija.
14.00 «Barbaru princis Deivs».
Animâcijas seriâls. 21.sçrija.
14.20 «Laimîgi kopâ» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 59. un 60.sçrija.
15.20 «Mîlestîbu vai naudu?»
16.20 «Sirds uz ledus».
Seriâls. 109. un 110.sçrija.
17.20 «Monte Kristo» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 45.sçrija.
18.20 «Ûsainâ aukle» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 128.sçrija.
18.50 «Mana ìimene – citplançtieði» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 38.sçrija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziòas».
20.20 «C.S.I. Maiami 6».
ASV detektîvseriâls. 2.sçrija.
21.20 «Doktors Hauss 4». ASV seriâls. 11.sçrija.
22.20 «Nenotveramais». ASV kriminâlkomçdija.
0.55 «Medikopters». Seriâls. 60.sçrija.
1.50 «Mîlestîbu vai naudu?»
2.45 «SMS èats».
4.30 «Bez tabu».
5.00 «Sirds uz ledus».
Seriâls. 109. un 110.sçrija.

TV5
6.30 «Dþoisa Maiere. Prieka pilna dzîve»
(ar subt.). Kristîgais raidîjums.
7.00 «Ciemos pie Tofika». Rîts kopâ ar ìimeni.
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Melnais krauklis» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
10.10 «Vienkârðas patiesîbas» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Çdam mâjâs» (ar subt.).
12.30 «Dzîvokïa jautâjums: renovâcijas ðovs»
(ar subt.). Krievijas ðovs.
13.25 «Priekðnieka kungs» (ar subt.). Seriâls.
14.25 «Dvîòi» (ar subt.). Krievijas seriâls.
15.30 «Okðíeri» (ar subt.). Krievijas seriâls.
16.25 «Izmeklçðanas noslçpumi» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
17.25 «Divas mâsas» (ar subt.). Seriâls.
18.30 «Bez cenzûras» (krievu val.).
19.30 «Ziòu vakars» (krievu val.).
20.05 «Dvîòi» (ar subt.). Krievijas seriâls.
21.05 «Izmeklçðanas noslçpumi» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
22.00 «Ziòas 22.00» (krievu val.).
22.30 «Kriminâlâ Latvija» (krievu val.). Ziòas.
23.00 «Kriminâlâ Krievija» (ar subt.).
24.00 «Programma Maksimums» (ar subt.).
0.55 «Okðíeri» (ar subt.). Krievijas seriâls.

Treðdiena, 26.novembris
LTV1
6.45 «Labrît, Latvija!»
8.30 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 657.sçrija.
9.25 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».
9.55 «Hameleonu rotaïas». Seriâls. 4906.sçrija.
10.20 «Neprâta cena». LTV seriâls. 389.sçrija.
10.50 «Skats no malas».*
11.20 «100 g kultûras».*
11.50 «Top Shop piedâvâ...»
12.05 «100. pants».*
12.20 «Projekts Cilvçks».*
12.50 «Vides fakti».*
13.20 «Leìendu mednieki».*
13.50 «Vertikâle».
14.20 «Garîgâ dimensija».*
14.50 «Top Shop piedâvâ...»
15.05 «Latvji, brauciet jûriòâ!»*
15.20 «Olivera Tvista piedzîvojumi».
Animâcijas seriâls. 47.sçrija.

15.40 «Mâkonis». Filmu studijas Dauka
animâcijas filma.
15.50 «Latvijai – 90». «Tu esi Latvija!»*
16.20 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».*
16.50 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 657.sçrija.
17.45 «Zaïais îpaðums».
18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.30 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4907.sçrija.
18.58 Ziòas.
19.00 «Eirobusiòð».
19.30 «100 g kultûras».
19.58 Ziòas.
20.00 «Neprâta cena». LTV seriâls. 390.sçrija.
20.30 «Panorâma».
21.07 Latloto izloze.
21.20 «Kas notiek Latvijâ?» Publiskas debates
LTV studijâ. Tieðraide. Vada J.Domburs.
22.45 «Zebra».
23.00 Nakts ziòas.
23.15 «Ðeit un tagad».
23.55 «Zaïais îpaðums».*
0.10 «100 g kultûras».*
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LTV7
6.50 Pekinas olimpiskâs spçles.*
8.50 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop».
9.05 «Latvia Open».
Starptautiskais sporta deju festivâls.*
9.35 «Smalkâ dâma». Seriâls. 46.sçrija.
10.25 «40 000 jûdþu apkârt zemeslodei».
10.55 «Autosporta programma nr.1».*
11.25 «Automoto raidîjums nr.2».
11.55 «SeMS».*
13.10 «Mîlas viesulis» 2. Seriâls. 396.sçrija.
14.00 Kontinentâlâ hokeja lîga.
Rîgas Dinamo – Toljati Lada.*
16.00 «Smalkâ dâma». Seriâls. 46.sçrija.
16.50 «SeMS».
18.10 «Muhtars atgrieþas 2» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 203.sçrija
19.00 «Ðodien». Ziòas (krievu val.).
19.20 Kontinentâlâ hokeja lîga. Rîgas Dinamo
– Èeïabinskas Traktor. Tieðraide.
21.55 «112 hronika».
22.10 «Daþas sekundes lîdz katastrofai».
Dokumentâla filma. 16.sçrija
23.00 «Nâkotnes parks». Vada R.Zitmanis.
23.30 «Muhtars atgrieþas 2» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 203.sçrija.
0.15 «112 hronika».*

LNT
6.05 «Ticîgo uzvaras balss».
Kristîgâ programma.
6.35 «Billijs un Mendija».
ASV animâcijas seriâls. 17.sçrija.
7.00 «LNT rîta ziòu raidîjums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktâ».*
9.05 «Viktorija». Seriâls. 61.sçrija.
10.05 «Baòíieris, kurâ iemîlçties».
Vâcijas romantiska komçdija.
11.55 «Pçdçjais bruòuvilciens» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 1.sçrija.
13.00 «Lielais jautâjums».
14.00 LNT dienas ziòas.
14.20 «Cerîbu iela 21». LNT seriâls. 32.sçrija.
14.50 «Soli pa solim».
Komçdijseriâls. 159.sçrija.
15.15 Bçrnu stunda. «Eds, Edis un Edijs».
ASV animâcijas seriâls. 5.sçrija.

15.45 «Supersuns Kripto».
ASV animâcijas seriâls. 5.sçrija.
16.10 «Mîlestîba ir kaut kur gaisâ».
Vâcijas seriâls. 61.sçrija.
16.40 «Kaislîbas». Meksikas seriâls. 32.sçrija.
17.40 «Karstais ledus» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 51.sçrija.
18.00 LNT ziòas seðos.
18.06 «Karstais ledus» (ar subt.).
Krievijas seriâls. Turpinâjums.
18.40 «Zelta drudzis». Veiksmes spçle.
19.00 «Tautas balss».
19.30 «Cerîbu iela 21». LNT seriâls. 33.sçrija.
20.00 LNT ziòas.
20.21 Sporta un laika ziòas; «Degpunktâ».
21.00 «Mâjokïa jautâjums». Pârvçrtîbu ðovs.
22.00 «Îsts noziegums». ASV kriminâldrâma.
0.30 «Draugi 7». ASV seriâls. 2.sçrija.
1.00 «Renegâts». ASV seriâls. 83.sçrija.
1.55 «Vîrietis un sieviete».
Francijas melodrâma.
3.55 «Dzîvnieku instinktu Top 10».
4.50 «Smieklîgâkie dzîvnieki pasaulç».
5.10 «Karstais ledus» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 51.sçrija.

TV3
5.50 «Mîlçt. Mirt. Un atgriezties».
Venecuçlas seriâls. 59.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.00 «Mans sapòu vectçtiòð» (ar subt.).
Seriâls. 34. un 35.sçrija.
9.00 «Monte Kristo» (ar subt.). Seriâls. 45.sçrija.
10.00 «Ûsainâ aukle» (ar subt.).
Seriâls. 128.sçrija.
10.30 «Mana ìimene – citplançtieði» (ar subt.).
Seriâls. 38.sçrija.
11.00 «Noziegumam pa pçdâm 6».
Seriâls. 1.sçrija.
12.00 «Neizskaidrojami, bet fakts» (ar subt.).
13.00 «Medikopters». Seriâls. 61.sçrija.
14.00 «Varenais Zirnekïcilvçks».
Animâcijas seriâls. 1.sçrija.
14.20 «Laimîgi kopâ» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 61. un 62.sçrija.
15.20 «Mîlestîbu vai naudu?»
16.20 «Sirds uz ledus».
Seriâls. 111. un 112.sçrija.
17.20 «Monte Kristo» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 46.sçrija.
18.20 «Ûsainâ aukle» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 129.sçrija.
18.50 «Mana ìimene – citplançtieði» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 39.sçrija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziòas».
20.20 «Atklâj îsto!»
21.20 «Izmeklçtâju superkomanda» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 10.sçrija.
22.20 «Atriebes eòìelis» (ar subt.).
Krievijas fantastikas trilleris.

0.30 «Medikopters». Seriâls. 61.sçrija.
1.35 «Mîlestîbu vai naudu?»
2.30 «SMS èats».
4.30 «Bez tabu».
5.00 «Sirds uz ledus».
Seriâls. 111. un 112.sçrija.

TV5
6.30 «Dþoisa Maiere. Prieka pilna dzîve»
(ar subt.). Kristîgais raidîjums.
7.00 «Ciemos pie Tofika». Rîts kopâ ar ìimeni.
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Melnais krauklis» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
10.10 «Vienkârðas patiesîbas» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Çdam mâjâs» (ar subt.).
12.30 «Dzîvokïa jautâjums: renovâcijas ðovs»
(ar subt.). Krievijas ðovs.
13.25 «Priekðnieka kungs» (ar subt.). Seriâls.
14.25 «Dvîòi» (ar subt.). Krievijas seriâls.
15.30 «Okðíeri» (ar subt.). Krievijas seriâls.
16.25 «Izmeklçðanas noslçpumi» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
17.25 «Divas mâsas» (ar subt.). Seriâls.
18.30 «Bez cenzûras» (krievu val.).
19.30 «Ziòu vakars» (krievu val.).
20.05 «Dvîòi» (ar subt.). Krievijas seriâls.
21.05 «Izmeklçðanas noslçpumi» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
22.00 «Ziòas 22.00» (krievu val.).
22.30 «Kriminâlâ Latvija» (krievu val.). Ziòas.
23.00 «Kriminâlâ Krievija» (ar subt.).
24.00 «Programma Maksimums» (ar subt.).
0.55 «Okðíeri» (ar subt.). Krievijas seriâls.

Ceturtdiena, 27.novembris
LTV 1
6.45 «Labrît, Latvija!»
8.30 «Mîlas viesulis 2». seriâls. 658.sçrija.
9.25 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».
9.55 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4907.sçrija.
10.20 «Neprâta cena». LTV seriâls. 390.sçrija.
10.50 «Eirobusiòð».*
11.20 «100 g kultûras».*
11.50 «Kas notiek Latvijâ?»*
13.05 «Top Shop piedâvâ...»
13.20 «Zebra».*
13.35 «Çst ir tavâ dabâ».*
14.05 «Latvijas balsis pasaulç». K.Opolais.
14.35 «Sargâjiet bçrnus!»*
14.50 «Top Shop piedâvâ...»
15.05 «Zaïais îpaðums».*
15.20 «Olivera Tvista piedzîvojumi».
Animâcijas seriâls. 48.sçrija.
15.40 «Plûdi».
Filmu studijas Dauka animâcijas filma.
15.50 «Dullais Didzis».
16.05 «Mazais prâtnieks».
16.20 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».*
16.50 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 658.sçrija.
17.45 «Manas tiesîbas».
18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.30 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4908.sçrija.
18.58 Ziòas.
19.00 «Valsts pirmâs personas».
19.30 «100 g kultûras».
19.58 Ziòas.
20.00 «Neprâta cena». LTV seriâls. 391.sçrija.
20.30 «Panorâma».
21.20 «Abi labi».
22.00 «Leìendu mednieki».
22.30 Discovery piedâvâ... «To vajadzçtu zinât».
Dokumentâls seriâls. 11.sçrija
23.00 Nakts ziòas.
23.15 «Ðeit un tagad».
23.55 «Manas tiesîbas».*
0.10 «100 g kultûras».*

LTV7
6.50 Pekinas olimpiskâs spçles.*
8.50 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop».
9.05 «Izglîtîba un karjera».*
9.35 «Smalkâ dâma». Seriâls. 47.sçrija.
10.25 «40 000 jûdþu apkârt zemeslodei».
10.55 «Nâkotnes parks».*
11.25 «Krçjums... saldais».*
11.55 «SeMS».*
13.10 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 397.sçrija.
14.00 NBA spçle. Goldensteitas Warriors
– Bostonas Celtics.
16.00 «Smalkâ dâma». Seriâls. 47.sçrija.
16.50 «SeMS».*
18.10 «Muhtars atgrieþas 2» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 204.sçrija
19.00 «Ðodien». Ziòas (krievu val.).
19.20 Kontinentâlâ hokeja lîga. Rîgas Dinamo
– Magòitogorskas Metalurg. Tieðraide.

21.55 «112 hronika».
22.10 «Uz meþa takas».
22.40 «Âtruma cilts».
23.10 NBA spçle. Goldensteitas Warriors
– Bostonas Celtics.*
1.10 «Muhtars atgrieþas 2» (ar subt.). Seriâls.
1.55 «112 hronika».*

tv programma
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LNT
6.05 «Ticîgo uzvaras balss».
Kristîgâ programma.
6.35 «Billijs un Mendija».
ASV animâcijas seriâls. 18.sçrija.
7.00 «LNT rîta ziòu raidîjums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktâ».*

17.25 «Divas mâsas» (ar subt.). Seriâls.
18.30 «Bez cenzûras» (krievu val.).
19.30 «Ziòu vakars» (krievu val.).
20.05 «Dvîòi» (ar subt.). Krievijas seriâls.
21.05 «Izmeklçðanas noslçpumi» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
22.00 «Ziòas 22.00» (krievu val.).
22.30 «Kriminâlâ Latvija» (krievu val.). Ziòas.
23.00 «Kriminâlâ Krievija» (ar subt.).
24.00 «Programma Maksimums» (ar subt.).
0.55 «Okðíeri» (ar subt.). Krievijas seriâls.

Piektdiena, 28.novembris
LTV 1

9.05 «Viktorija». Seriâls. 62.sçrija.
10.05 «Gandrîz ideâla mîla».
Vâcijas melodrâma.
11.55 «Pçdçjais bruòuvilciens» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 2.sçrija.
13.00 «Lielais jautâjums».
14.00 LNT dienas ziòas.
14.20 «Cerîbu iela 21». LNT seriâls. 33.sçrija.
14.50 «Soli pa solim».
Komçdijseriâls. 160.sçrija.
15.15 Bçrnu stunda. «Eds, Edis un Edijs».
ASV animâcijas seriâls. 6.sçrija.
15.45 «Supersuns Kripto».
ASV animâcijas seriâls. 6.sçrija.
16.10 «Mîlestîba ir kaut kur gaisâ».
Vâcijas seriâls. 62.sçrija.
16.40 «Kaislîbas». Meksikas seriâls. 33.sçrija.
17.40 «Karstais ledus» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 52.sçrija.
18.00 LNT ziòas seðos.
18.06 «Karstais ledus» (ar subt.).
Krievijas seriâls. Turpinâjums.
18.40 «Zelta drudzis». Veiksmes spçle.
19.00 «Tautas balss».
19.30 «Cerîbu iela 21». LNT seriâls. 34.sçrija.
20.00 LNT ziòas.
20.21 Sporta un laika ziòas; «Degpunktâ».
21.00 «Likvidâcija» (ar subt.). Seriâls. 9.sçrija.
22.00 «Sasisto lukturu ielas 8» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 9.sçrija.
23.05 «Patruïa» (ar subt.).
Krievijas detektîvfilma.
0.55 «Krievijas kriminâlhronika» (ar subt.).
1.55 «Vîrietis un sieviete: Pçc 20 gadiem».
Francijas melodrâma. 1986.g.
4.05 «Dzîvnieku instinktu Top 10».
4.55 «Smieklîgâkie dzîvnieki pasaulç».
5.05 «Karstais ledus» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 52.sçrija.

TV3
5.50 «Mîlçt. Mirt. Un atgriezties».
Venecuçlas seriâls. 60.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.00 «Mans sapòu vectçtiòð» (ar subt.).
Seriâls. 36. un 37.sçrija.
9.00 «Monte Kristo» (ar subt.). Seriâls. 46.sçrija.
10.00 «Ûsainâ aukle» (ar subt.).
Seriâls. 129.sçrija.
10.30 «Mana ìimene – citplançtieði» (ar subt.).
Seriâls. 39.sçrija.
11.00 «Noziegumam pa pçdâm 6».
Seriâls. 2.sçrija.
12.00 «Neizskaidrojami, bet fakts» (ar subt.).
13.00 «Medikopters». Seriâls. 62.sçrija.
14.00 «Varenais Zirnekïcilvçks».
Animâcijas seriâls. 2.sçrija.
14.20 «Laimîgi kopâ» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 63. un 64.sçrija.
15.20 «Dþungïu Dþeks».
16.20 «Sirds uz ledus».
Seriâls. 113. un 114.sçrija.
17.20 «Monte Kristo» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 47.sçrija.
18.20 «Ûsainâ aukle» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 130.sçrija.
18.50 «Mana ìimene – citplançtieði» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 40.sçrija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziòas».
20.20 «Âdamsoni». Latvijas humora seriâls.
21.20 «Medaljons».
ASV un Honkongas spraiga siþeta filma.
23.15 «Lasvegasa». Seriâls. 5.sçrija.
0.15 «Medikopters». Seriâls. 62.sçrija.
1.15 «Dþungïu Dþeks».
2.10 «SMS èats».
4.30 «Bez tabu».
5.00 «Sirds uz ledus».
Seriâls. 113. un 114.sçrija.

TV5
6.30 «Dþoisa Maiere. Prieka pilna dzîve»
(ar subt.). Kristîgais raidîjums.
7.00 «Ciemos pie Tofika». Rîts kopâ ar ìimeni.
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Melnais krauklis» (ar subt.). Seriâls.
10.10 «Vienkârðas patiesîbas» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Ìimenes vçrtîbas» (ar subt.).
Kristîgais raidîjums.
12.00 «Çdam mâjâs» (ar subt.).
12.30 «Dzîvokïa jautâjums: renovâcijas ðovs»
(ar subt.). Krievijas ðovs.
13.25 «Priekðnieka kungs» (ar subt.). Seriâls.
14.25 «Dvîòi» (ar subt.). Krievijas seriâls.
15.30 «Okðíeri» (ar subt.). Krievijas seriâls.
16.25 «Izmeklçðanas noslçpumi» (ar subt.).
Krievijas seriâls.

6.45 «Labrît, Latvija!»
8.30 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 659.sçrija.
9.25 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».
9.55 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4908.sçrija.
10.20 «Neprâta cena». LTV seriâls. 391.sçrija.
10.50 «Valsts pirmâs personas».*
11.20 «100 g kultûras»*.
11.50 «Top Shop piedâvâ...»
12.05 «100. pants».*
12.15 «Abi labi».*
12.55 G.Janovskis. «Heidelbergas naktis».
LTV iestudçjums. 7. un 8.sçrija.
14.05 «Latvijai – 90». «Vienaudþi».*
14.20 «Kurp dodies?»*
14.50 «Top Shop piedâvâ...»
15.05 «Galva. Pils. Sçta».*
15.20 «Olivera Tvista piedzîvojumi».
Animâcijas seriâls. 49.sçrija.
15.40 «Maìistrâle».
Filmu studijas Dauka animâcijas filma.
15.50 «Juniors TV».
16.20 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».*
16.50 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 659.sçrija.
17.45 «Latvji, brauciet jûriòâ!»
18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.30 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4909.sçrija.
18.58 Ziòas.
19.00 «Andreja nav mâjâs».
19.30 «Tâda ir dzîve».
19.58 Ziòas.
20.00 «Neprâta spogulî».
20.30 «Panorâma».
21.10 «Latvijas ðlâgeraptauja 2008».
22.05 «Tibo dzimta». Francijas seriâls. 4.sçrija.
23.00 Nakts ziòas.
23.15 «Leìendu mednieki».*
23.45 «Zootrops».
0.15 Discovery piedâvâ... «To vajadzçtu zinât».
Dokumentâls seriâls. 2.sçrija.

LTV7
6.50 NBA spçle. Goldensteitas Warriors
– Bostonas Celtics.*
8.50 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop».
9.05 «Uzòçmçjdarbîbas iespçjas un risinâjumi».
9.35 «Smalkâ dâma». Seriâls. 48.sçrija.
10.25 «40 000 jûdþu apkârt zemeslodei».
10.55 «Uz meþa takas».*
11.25 «TV motors».

11.55 «SeMS».*
13.10 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 398.sçrija.
14.00 Kontinentâlâ hokeja lîga. Rîgas Dinamo
– Èeïabinskas Traktor.*
16.00 «Smalkâ dâma». Seriâls. 48.sçrija.
16.50 «SeMS».
18.10 «Muhtars atgrieþas 2» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 205.sçrija
19.00 «Ðodien». Ziòas (krievu val.).
19.25 «112 hronika».
19.35 «Anekdoðu klubs».
19.40 «40 000 jûdþu apkârt zemeslodei».*
20.10 «Donavas ûdenspolicija». Vâcijas un
Austrijas detektîvseriâls. 27.sçrija
21.00 «Uguns eòìelis». Francijas
kriminâldrâma. 2.sçrija.
22.50 «Zveja» (krievu val.).
23.20 «180 dienâs apkârt zemeslodei».*
23.50 «24 stundas 4». ASV seriâls. 13.sçrija.
0.35 «Muhtars atgrieþas 2» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 205.sçrija.
1.20 «Bikini meitenes». 33.sçrija.
1.50 «Anekdoðu klubs».*
1.55 «112 hronika».*
2.05 «NBA spçïu apskats».

LNT
6.05 «Ticîgo uzvaras balss».
Kristîgâ programma.
6.35 «Billijs un Mendija».
ASV animâcijas seriâls. 19.sçrija.
7.00 «LNT rîta ziòu raidîjums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktâ».*
9.05 «Viktorija». Seriâls. 63.sçrija.
10.05 «Vîrieði neaug kokos». Vâcijas melodrâma.
11.55 «Pçdçjais bruòuvilciens» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 3.sçrija.
13.00 «Lielais jautâjums». Prâta spçle.
14.00 LNT dienas ziòas.
14.20 «Cerîbu iela 21». LNT seriâls. 34.sçrija.
14.50 «Vecâs Kristînes jaunie piedzîvojumi».
ASV komçdijseriâls. 1.sçrija.
15.15 Bçrnu stunda. «Eds, Edis un Edijs».
ASV animâcijas seriâls. 7.sçrija.
15.45 «Supersuns Kripto».
ASV animâcijas seriâls. 7.sçrija.

16.10 «Mîlestîba ir kaut kur gaisâ».
Vâcijas seriâls. 63.sçrija.
16.40 «Kaislîbas». Meksikas seriâls. 34.sçrija.
17.40 «Karstais ledus» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 53.sçrija.
18.00 LNT ziòas seðos.
18.06 «Karstais ledus» (ar subt.).
Krievijas seriâls. Turpinâjums.
18.40 «Zelta drudzis». Veiksmes spçle.
19.00 «Tautas balss».
19.30 «Tautas balss+».
20.00 LNT ziòas.
20.21 Sporta un laika ziòas; «Degpunktâ».
21.00 «Humora ðovs».
22.15 «Cîòas klubs».
23.30 «Gatavi cîòai». ASV sporta komçdija.
1.30 «Atmaskoðana Mazajâ Tokijâ».
ASV trilleris. 1991.g.
3.00 «Îsts noziegums». ASV kriminâldrâma.
5.15 «Karstais ledus» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 53.sçrija.

14.10 «Latvijas vçsture. Politiskâ un kultûras
dzîve Latvijâ komunistiskâ totalitârisma
laikâ 1945. – 1990.gadâ». 2.daïa.
14.40 Latvijai – 90. «Tu esi Latvija!»
15.10 «Zaka un Kodija greznâ dzîve».
Seriâls pusaudþiem. 14.sçrija.
15.40 «Zini vai mini!»* TV spçle.
16.15 «Saltais nams».
Daudzsçriju mâkslas filma. 3.sçrija.
17.15 «Daudz laimes!» Apsveikumu koncerts.
18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.30 «LTV portretu izlase». Arhitekts I.Lazdiòð.
19.00 «Vides fakti».
19.30 Pasaciòa. «Dimantu aklums».
Studijas Dauka animâcijas filma.
19.40 «Tikai seði». ASV seriâls. 8.sçrija.
20.30 «Panorâma».
21.07 Latloto izloze.
21.15 «Krodziòâ pie Paula».
22.45 Nakts ziòas.
22.50 «Nana». Francijas drâma. 2.sçrija.

TV3

LTV 7

5.50 «Mîlçt. Mirt. Un atgriezties».
Venecuçlas seriâls. 61.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.00 «Mans sapòu vectçtiòð» (ar subt.).
Seriâls. 38. un 39.sçrija.
9.00 «Monte Kristo» (ar subt.).
Seriâls. 47.sçrija.
10.00 «Ûsainâ aukle» (ar subt.).
Seriâls. 130.sçrija.
10.30 «Mana ìimene – citplançtieði» (ar subt.).
Seriâls. 40.sçrija.
11.00 «Noziegumam pa pçdâm 6».
Seriâls. 3.sçrija.
12.00 «Neizskaidrojami, bet fakts» (ar subt.).
13.00 «Medikopters». Seriâls. 63.sçrija.
14.00 «Varenais Zirnekïcilvçks».
Animâcijas seriâls. 3.sçrija.
14.20 «Laimîgi kopâ» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 65. un 66.sçrija.
15.20 «Dþungïu Dþeks».
16.20 «Sirds uz ledus».
Seriâls. 115. un 116.sçrija.
17.20 «Monte Kristo» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 48.sçrija.
18.20 «Ûsainâ aukle» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 131.sçrija.
18.50 «Tçtuka meitiòas» (ar subt.).
Krievijas komçdijseriâls. 1.sçrija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziòas».
20.20 «Viens pats mâjâs». ASV ìimenes komçdija.
22.25 «Comedy club» (ar subt.).
23.35 «Spiegot nav viegli». ASV komçidja.
1.10 «90 dienas lîdz iebrukumam».
ASV drâma.
2.45 «SMS èats».
4.30 «Bez tabu».
5.00 «Sirds uz ledus».
Seriâls. 115. un 116.sçrija.

7.45 «Âtruma cilts».*
8.15 «Televeikala skatlogs». «To der zinât».
8.30 «Automoto raidîjums nr.2».*
9.00 «Brîvdienu ceïvedis».
9.30 «Medicîna un mçs».
10.00 «Televeikala skatlogs». «Tâdas lietas».
10.30 «Televeikala skatlogs». «Dzîvei pa vidu».
11.00 «Laiks vîriem?»
11.30 «Televeikala skatlogs». «Top Shop».
11.45 «Zveja» (krievu val.).*
12.15 «Sporta studija».*
13.00 «Meþonîgais skrçjiens».*
13.30 «180 dienâs apkârt zemeslodei».*
14.00 «Dabas taka».

TV5
6.30 «Dþoisa Maiere. Prieka pilna dzîve»
(ar subt.). Kristîgais raidîjums.
7.00 «Ciemos pie Tofika». Rîts kopâ ar ìimeni.
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Melnais krauklis» (ar subt.). Seriâls.
10.10 «Vienkârðas patiesîbas» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Ìimenes vçrtîbas» (ar subt.).
Kristîgais raidîjums.
12.00 «Çdam mâjâs» (ar subt.).
12.30 «Dzîvokïa jautâjums: renovâcijas ðovs»
(ar subt.). Krievijas ðovs.
13.25 «Priekðnieka kungs» (ar subt.). Seriâls.
14.25 «Dvîòi» (ar subt.). Krievijas seriâls.
15.30 «Okðíeri» (ar subt.). Krievijas seriâls.
16.25 «Izmeklçðanas noslçpumi» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
17.25 «Divas mâsas» (ar subt.). Seriâls.
18.30 «Bez cenzûras» (krievu val.).
19.30 «Ziòu vakars» (krievu val.).
20.05 «Dvîòi» (ar subt.). Krievijas seriâls.
21.05 «Izmeklçðanas noslçpumi» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
22.00 «Breþòevs» (ar subt.).
Krievijas dokumentâla filma.
22.55 «Nebaidies, es esmu lîdzâs!»
(ar subt.). Krievijas piedzîvojumu filma.
1.20 «Okðíeri» (ar subt.). Krievijas seriâls.

Sestdiena, 29.novembris
LTV 1
7.55 «Latvji, brauciet jûriòâ!»*
8.10 «Andreja nav mâjâs».*
8.40 «Bitîte». Animâcijas seriâls. 53.sçrija.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Neprâta cena».
LTV seriâls. 388. un 389.sçrija.
10.30 «Kas var bût labâks par ðo?»

11.00 «Zootrops».*
11.30 «Çst ir tavâ dabâ».
12.00 «Òûtona âbols».
Francijas traìikomçdija.
13.50 «Kalnciema ielas koka namu
atdzimðana». Dokumentâla filma.

9
11.00 «Jautro un atjautîgo klubs» (ar subt.).
12.00 «Dzîvokïa jautâjums: renovâcijas ðovs»
(ar subt.). Krievijas ðovs.
13.00 «Jaunâ paaudze» (krievu val.).
Kristîgâ programma.
13.30 «Çdam mâjâs» (ar subt.).
14.30 «Dzîvokïa jautâjums: renovâcijas ðovs»
(ar subt.). Krievijas ðovs.
15.30 «Hruðèovs» (ar subt.).
Krievijas dokumentâla filma.
16.30 «Krievijas sensâcijas» (ar subt.).
17.30 «Meistars un Margarita» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
18.30 «Bez cenzûras ar slavenîbâm»
(krievu val.). Informatîvs raidîjums.
19.30 «Sestdienas ziòu vakars» (krievu val.).
20.00 «Breþòevs» (ar subt.).
Krievijas dokumentâla filma.
21.00 «Tikðanâs vietu mainît nedrîkst»
(ar subt.). Krievijas seriâls.
22.15 «Es palieku» (ar subt.).
Krievijas traìikomçdija.
0.10 «Kriminâlâ Krievija» (ar subt.).
1.00 «Erotiskie stâsti». Erotisks seriâls.
SMS ar iepazîðanos.

15.20 Dþ.Èana filmas. «Misters Labais».
Honkongas spraiga siþeta komçdija.
1997.g. Lomâs: Dþ.Èans, R.Nortons,
G.Ficpatrika, M.Lî, S.Huns. Neatlaidîgai
un pârdroðai þurnâlistei Daienai
Melburnâ izdevies nofilmçt divu mafijas
grupçjumu sadursmi. Ja izdotos ðo
ierakstu nodemonstrçt televîzijas
populârâkajâ ziòu kanâlâ, ietekmîgos
narkotiku tirgoòus noteikti izdotos
iznîcinât! Taèu, bçgot no vajâtâjiem,
viòa ceïâ sastop televîzijas kulinârijas
ðova vadîtâju. Abu kasetes sajûk, un
nu Dþekijs izrâdâs iejaukts bçgðanâ uz
dzîvîbu un nâvi.

Svçtdiena, 30.novembris
LTV 1

17.15 «O.C.» ASV seriâls. 13.sçrija.
18.15 «Komisârs Reksis».
Austrijas un Vâcijas seriâls. 109.sçrija
19.15 LNT ziòu Top 10.
20.00 LNT ziòas, laika ziòas.
20.15 Sporta ziòas.
20.20 Dþ.Klûnija filmas. «Trîs karaïi».
ASV piedzîvojumu filma.
22.40 «Supernatural».
ASV ðausmu seriâls. 7.sçrija.
23.35 «Ilgais vakara skûpsts».
ASV kriminâldrâma.
1.55 «Stulbs un vçl stulbâks 2: Kad Harijs
satika Loidu». ASV komçdija.
3.35 «Misters Labais».
Honkongas spraiga siþeta komçdija.
5.10 «Teksasas reindþers 7».
ASV seriâls. 13.sçrija.

14.30 «Lieliskie brâïi Beikeri». ASV melodrâma.
16.20 «Tavs auto».
16.50 Kontinentâlâ hokeja lîga. Rîgas Dinamo
– Ufas Salavat Julajev. Tieðraide.
19.25 «1000 jûdzes Urâlu kalnos». 7.sçrija.
19.55 «Kriminâlâ informâcija» (krievu val.).
20.25 «Strana.LV» (krievu val.).
20.55 «Advokâtes atvaïinâjums» (ar subt.).
Ukrainas trilleris.
22.30 K-1 Grand Prix izcîòa.
1.00 «NBA spçïu apskats».*
1.30 «Bikini meitenes». 34.sçrija.

7.30 «Garîgâ dimensija».
8.00 «Sargâjiet bçrnus!»
8.15 «Titoms». Animâcijas seriâls. 6.sçrija.
8.40 «Bitîte». Animâcijas seriâls. 54.sçrija.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Neprâta cena».
LTV seriâls. 390. un 391.sçrija.
10.30 «Mans zaïais dârzs».
11.00 Dievkalpojums.
12.00 «Vides fakti».*
12.30 «Latvijas ðlâgeraptauja 2008».*
13.30 «Krodziòâ pie Paula».*
15.00 «Dabas grâmata».
15.30 «Juniors TV».
16.00 «Vertikâle».
16.30 «Gleznotâjs L.Mauriòð».
17.00 «Valodo novados».
17.30 «Latvijas teâtru vçsture». Valmieras
teâtris. 2.daïa Pçckara laiks.
18.00 «Ðodien Latvijâ un pasaulç».
18.30 «Ielas garumâ». Skolas iela.
19.00 «Province».
19.30 «Ìimenes svçtki». Seriâls. 2.sçrija.
20.30 «Panorâma».
21.25 «Pie bagâtâs kundzes».
Rîgas kinostudijas drâma.
23.05 Nakts ziòas.
23.10 «Projekts Cilvçks».
23.40 A.Kristi. «Erkils Puaro».
Lielbritânijas detektîvseriâls. 10.sçrija.

LNT

LTV 7

6.05 «Benija Hila ðovs». 3.sçrija.
6.45 «Dzîves smieklîgâkie brîþi».
7.45 «Misters Bîns». Animâcijas seriâls. 2.sçrija.
8.00 «Maska».
ASV animâcijas seriâls. 32.sçrija.
8.30 «Dþima dçï».
ASV komçdijseriâls. 117.sçrija.
9.00 «Autoziòas».
9.30 «Rîta mikslis». Vada E.Zariòð.
10.05 «Mans mîïais draugs».
10.35 «Piedzîvojums ar lâci».
ASV ìimenes piedzîvojumu filma.
12.30 «Pluto Neða piedzîvojumi». ASV un
Austrâlijas piedzîvojumu komçdija.
14.25 «Viòð ir lçdija».
15.20 «Amulets 8». ASV seriâls. 20.sçrija.
16.15 «Godîga spçle». ASV trilleris.
18.00 «Komisârs Reksis».
Austrijas un Vâcijas seriâls. 108.sçrija.
19.00 «Prâta banka». Intelektuâla spçle.
20.00 LNT ziòas.
20.25 Sporta un laika ziòas.
20.40 «Zelta drudzis». Veiksmes spçle.
21.10 «Latvijas zelta talanti». TV ðovs.
23.05 «Stulbs un vçl stulbâks 2:
Kad Harijs satika Loidu». ASV komçdija.
0.55 «Emanuela 2000».
ASV erotiska filma. 7.sçrija.
2.35 «Spçlçtâju klubs». ASV kriminâldrâma.
4.20 «Ostins Pauerss un Zelta loceklis».
ASV piedzîvojumu komçdija.

TV3
5.50 «Mîlçt. Mirt. Un atgriezties».
Venecuçlas seriâls. 62.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.25 «Vai tu esi gudrâks par piektklasnieku?»
9.25 «Glâbçjkomanda Cepums».
10.00 «Ledus princese».
ASV un Kanâdas komçdija.
12.05 «Smieklîgâkie videokuriozi 12».
12.30 «Âdamsoni». Latvijas humora seriâls.
13.35 «Koru kari». Sadziedâðanâs ðovs TV3.
15.50 «Viens pats mâjâs». ASV ìimenes komçdija.
17.55 «Brînumbçrni». ASV ìimenes komçdija.
19.50 «Vai tu esi gudrâks par piektklasnieku?»
20.50 «Bagâtîbu plançta». ASV animâcijas filma.
22.45 «Atpakaï skolâ! » ASV komçdija.
0.35 «Erotomânija». Mâkslas filma.
1.30 «Comedy club» (ar subt.).
2.25 «SMS èats».
5.00 «Mîlçt. Mirt. Un atgriezties».
Venecuçlas seriâls. 63.sçrija.

TV5
8.00 «Ciemos pie Tofika». Rîts kopâ ar ìimeni.
10.00 «Sievieðu lîga» (ar subt.).

7.45 «Dabas taka».*
8.15 «Televeikala skatlogs». «Skatpunkti».
8.30 «Nedçïas apskats».
9.00 «Televeikala skatlogs». «TV mozaîka».
9.30 «Televeikala skatlogs». «Aktualitâtes».
10.00 «Vârds uzòçmçjiem».
10.30 «Televeikala skatlogs». «Zem jumta».
11.00 «Autosporta programma nr.1».*
11.30 «Televeikala skatlogs». «Top Shop».
11.45 «Strana.LV» (krievu val.).*
12.15 «Uz meþa takas».*
12.45 «Âtruma cilts».*
13.15 «Nirçja dienasgrâmata».
Dokumentâla filma. 6.sçrija.
14.00 Eiropas meistarsacîkðu atlases spçle
rokasbumbâ. Latvija – Portugâle.
Tieðraide.

16.05 «Nâkotnes parks».*
16.35 «Advokâtes atvaïinâjums» (ar subt.).
Ukrainas trilleris. 2008.g.
18.10 «Pçrtiíu mednieki». Dokumentâla filma.
19.00 «Meþonîgais skrçjiens».
19.30 «180 dienâs apkârt zemeslodei».
20.00 «Noziedzîgie prâti 3». Seriâls. 11.sçrija.
20.45 «Ja mirusî varçtu pateikt».
ASV mistikas drâma.
22.20 «Krçjums... saldais».
22.50 «TV motors».*
23.20 «NBA apskats».*
23.50 «Bikini meitenes». 35.sçrija.

LNT
6.05 «Dzîves smieklîgâkie brîþi».
7.05 «Mâjokïa jautâjums». Pârvçrtîbu ðovs.*
8.00 «Kas jauns, Skubij Dû?»
ASV animâcijas seriâls. 28.sçrija.
8.30 «Dþima dçï». ASV komçdijseriâls. 118.
sçrija.
9.00 «Ekstrçms tuvplânâ».
10.00 «Sirmâ çdienkaratç».
10.40 «Superdeiva ekstrçmie piedzîvojumi».
ASV piedzîvojumu komçdija.
12.35 «Latvijas zelta talanti».*
TV ðovs.
14.30 «Dzîves smieklîgâkie brîþi».

TV3
5.50 «Mîlçt. Mirt. Un atgriezties».
Venecuçlas seriâls. 64.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.25 «Hanna Montana. Dubultâ dzîve».
Seriâls. 24.sçrija.
8.55 «Mâmiòu klubs». Raidîjums.
9.25 «Garðu laboratorija».
10.00 «Superbingo». TV spçle.
11.00 «Vçrtîgais pçrtiíçns».
ASV un Kanâdas ìimenes komçdija.
13.00 «Smieklîgâkie videokuriozi 12».
13.50 «Bîstamâs mâjsaimnieces 2».
ASV seriâls. 10.sçrija.
14.50 «FIB aìente Sjû 2». Seriâls. 18.sçrija.
15.50 «Atklâj îsto!»*
16.50 «Doktors Hauss 3».
ASV seriâls. 11.sçrija.
17.50 «Kobra». Vâcijas spraiga siþeta seriâls.
19.sçrija.
18.50 «Dinozauru mednieki». Seriâls. 12.sçrija.
19.50 «Nekâ personîga».
20.20 Varenâkâ sadziedâðanâs TV3 Koru kari.
Ðovs. Tieðraide.
22.15 «Karð». ASV drâma. 1994.g
0.45 «Ziemeïaustrumi». Argentînas, Francijas
un Spânijas drâma.
2.40 «SMS èats».
5.00 «Mîlçt. Mirt. Un atgriezties».
Venecuçlas seriâls. 65.sçrija.

TV5
7.30 «Labâ vçsts ar Riku Renneru»
(krievu val.). Kristîgais raidîjums.
8.00 «Ciemos pie Tofika». Rîts kopâ ar ìimeni.
10.00 «Bez cenzûras ar slavenîbâm»
(krievu val.). Informatîvs raidîjums.*
11.00 «Çdam mâjâs» (ar subt.).
11.30 «Autoziòas» (krievu val.).*
12.00 «Dzîvokïa jautâjums: renovâcijas ðovs»
(ar subt.). Krievijas ðovs.
13.00 «Jaunâ paaudze» (krievu val.).
Kristîgâ programma.
13.30 «Çdam mâjâs» (ar subt.).

14.00 «Salatçvs» (ar subt.).
Krievijas pasaku filma.
15.30 «Krievijas sensâcijas» (ar subt.).
Krievijas dokumentâls raidîjums.
17.30 «Meistars un Margarita» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
18.30 «Pilsçta TV» (krievu val.).
Informatîvs raidîjums.
19.00 «Kriminâlâ Latvija» (krievu val.). Ziòas.
Nedçïas kopsavilkums.
19.30 «Septiòi jaunumi» (krievu val.).
Informatîvi analîtisks raidîjums.
Vada V.Andrejevs.
20.35 «Autoziòas» (krievu val.).
21.05 «Tikðanâs vietu mainît nedrîkst»
(ar subt.). Krievijas seriâls.
22.35 «Krievi tic brînumiem» (ar subt.).
Krievijas humora ðovs.
24.00 «Kriminâlâ Krievija» (ar subt.).
Krievijas dokumentâls seriâls.
0.50 «Erotiskie stâsti». Erotisks seriâls.
SMS ar iepazîðanos.
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atbildam

Jelgavas dome paziņo, ka tiek pārdots atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli apbūvēts zemesgabals ar kadastra
Nr.09000010016 (platība 638 m2) un uz tā esošā administratīvā
ēka ar kadastra apzīmējumu 09000010016001 (kopējā telpu
platība 464,60 m2) Jelgavā, Mātera ielā 35A:

Ceturtdiena, 2008. gada 20. novembris

Pārpratums ar ceļa zīmi
Atmodas ielā novērsts

1. Objekta nosacītā cena – Ls 112 000.
2. Izsoles solis – Ls 1000.
3. Izpirkšanas termiņš – pieci gadi no nomaksas pirkuma līguma
noslēgšanas dienas ar saistību tiesību pāreju pircējam.
4. Maksa par atlikušo maksājumu – 6% gadā no vēl nesamaksātās pirkuma maksas.
5. Drošības nauda – 10% apmērā no izsolāmā objekta pārdošanas sākumcenas, t.i., Ls 11 200.
6. Reģistrācijas maksa – Ls 50.
7. Izsole notiks 2008. gada 20. decembrī plkst.10 Jelgavā, Lielajā
ielā 11, 207. telpā.
Iepazīties un saņemt Izsoles noteikumus var darba dienās Jelgavas domes Informācijas aģentūrā, tālrunis 63005522. Pieteikties
izsolei var Jelgavas domē, 302. kabinetā, līdz 2008. gada 16.
decembrim plkst.16 pirmdienās no plkst.13 līdz 19, piektdienās
no plkst.8 līdz 12, pārējās darba dienās no plkst.8 līdz 12 un
no 13 līdz 17. Pieteikšanās objekta apskatei un uzziņām pa
tālruņiem 63005514, 22020014.

Foto: Ivars Veiliņš

«Atmodas ielā ir ceļa zīmes, kas
atļauj braukt ar ātrumu 70 kilometri stundā, bet vienā posmā,
kur ir T veida krustojums, ir tā,
ka zīme «70» darbojas līdz krustojumam, tad sanāk, ka mazs
gabaliņš jābrauc uz 50 kilometriem stundā, bet pēc maza
gabaliņa atkal ir zīme «70».
Tur tiešām tā jābūt (lai policijai
būtu vieta, kur ķert šoferus) vai
arī nejauši tomēr aizmirsies uzstādīt zīmi «70»?» laikrakstam
jautā autovadītāja.
Kā noskaidroja «Jelgavas Vēstnesis», šis pārpratums jau ir
novērsts. «Ceļa zīme «Maksimālā ātruma ierobežojums 70
kilometri stundā» Atmodas
ielā aiz T veida krustojuma ar
Asteru ielu (virzienā no Dobeles
šosejas puses) tika uzstādīta 28.
oktobrī,» norāda pašvaldības
aģentūras «Pilsētsaimniecība»
satiksmes drošības speciāliste
Ilze Abramoviča. Par to pārliecinājās arī «Jelgavas Vēstnesis».

Lāčplēša ielā Pasts atzīst, ka pastniece Nepieņem
ietve būs
rīkojusies nepareizi
plastmasu,
ko nevar
pārstrādāt
«Vai tiešām Lāčplēša ielā
netiks izbūvēts normāls gājēju celiņš?! Diendienā uz
bērnudārzu «Rotaļa» dodas mazuļi ar vecākiem – pa dubļaino
celiņu rudenī, ziemā un pavasarī, bet pa putekļaino – vasarā.
Tā notiek gadu gadiem... Cik
ilgi vēl?» jautā Jolanta.

Piedāvā darbu
dispečeram – mehāniķim.
Nodrošinām labus darba apstākļus
un konkurētspējīgu atalgojumu.
Pieteikumu, CV un motivācijas vēstuli iesūtīt līdz
2008. gada 8. decembrim uz adresi:
SIA «Jelgavas Autobusu parks»,
Meiju ceļš 62, Jelgava, LV–3007, vai pa e-pastu: jap@jap.lv.

Portāls katram
jelgavniekam!

«Jelgavas Vēstnesim» pašvaldības aģentūras «Pilsētsaimniecība» direktors Andrejs Baļčūns
norāda, ka šogad veikta būvprojekta «Lāčplēša ielas posma no
Kronvalda ielas līdz Aviācijas
ielai rekonstrukcija» izstrāde,
kurā ietverti ietvju, lietusūdens
kanalizācijas, apgaismojumu,
labiekārtošanas risinājumi.
«Realizējot būvprojektu «Brīvības bulvāra rekonstrukcija»,
tiks sakārtotas arī tam piegulošās teritorijas, tostarp gājēju
ietve Lāčplēša ielā,» skaidro
A.Baļčūns, piebilstot, ka Lāčplēša ielas rekonstrukciju posmā no
Brīvības bulvāra līdz Aviācijas
ielai plānots veikt 2010. gadā.
Sagatavoja Sintija Čepanone

Jelgavas
Zinātniskajā bibliotēkā
(Akadēmijas ielā 26)

piedāvājam izmantot
LURSOFT datu bāzes.
Tālr. 63046713,
e-pasts: info@jzb.lv

«Vēršos pie jums kā Latvijas
Pasta kliente, kura ir neizpratnē
par šīs iestādes rīcību. Uzrakstīju
vēstules bērnudārzam «Gaismiņa»
un Jelgavas Latviešu biedrībai.
Diemžēl adresē biju norādījusi
tikai ielas nosaukumu, jo man
nebija zināms precīzs mājas numurs. Tā teikt – paļāvos uz pasta
darbinieku palīdzību un to, ka tās
nav privātmājas, bet iestādes, kuras pastniekam jau nu vajadzētu
zināt. Galu galā – ne pirmo reizi uz
turieni vēstules nes! Taču vēstules
norādītais adresāts nesaņēma.
Vai tiešām Jelgava ir tik liela, ka
pastnieks nezina, kur atrodas šīs
iestādes? Iela taču bija norādīta,
trūka vien numura! Taču tas vēl
nebūtu nekas – uz aploksnes nebiju
norādījusi atpakaļadresi, taču
abas vēstules man atnāca atpakaļ
ar zīmīti, ka neprecīzi norādīta
adrese. Kā gan pasta darbinieks
varēja uzzināt manu adresi, ja
tā bija norādīta vēstulē, nevis uz
aploksnes?» neizpratnē ir jelgavniece, lūdzot noskaidrot pasta
viedokli par šo gadījumu. «Vai
tiešām pasta darbinieki pārlasa
visas vēstules, uz kurām nepilnīgi
norādītas adreses?» vaicā «Jelgavas Vēstneša» lasītāja.
Latvijas Pasta Jelgavas nodaļas Tīkla daļas vadītāja pienākumu izpildītāja Laima Veide
«Jelgavas Vēstnesim» skaidro
– ja adrese norādīta nepilnīgi,

vēstule patiesi nonāk atpakaļ
pie sūtītāja. «Mūsu pastniekiem
tiešām ir ļoti liels darba apjoms
un viņiem nav sevišķi daudz
laika iedziļināties nepilno adrešu noskaidrošanā, tāpēc sūta
šo vēstuli atpakaļ. Tiesa gan,
atzīstu, ka Jelgavas Latviešu
biedrības namu šajā rajonā strādājošam pastniekam vajadzētu
zināt. Iespējams, pastnieks nav
pamanījis iestādes nosaukumu,
bet strādājis tikai pēc ielām un
numuriem, jo vēstules tiek šķirotas pēc tiem. Nevaru jums šo
gadījumu komentēt, tas jāizskata
individuāli,» tā L.Veide.
Taujāta, kā vēstule var nonākt
atpakaļ pie sūtītāja, ja aploksnes
aizmugurē nav norādīta atpakaļadrese, L.Veide pauž neizpratni
– parasti, ja ir šādas vēstules ar
nepilnīgi uzrakstītu adresi un bez
atpakaļadresāta, tās nonāk pasta
glabāšanas kastē. «Ja cilvēks zina,
ka viņa norādītais adresāts šo vēstuli nav saņēmis, viņš var interesēties pastā par to, jo, iespējams, tā
glabājas pie mums,» stāsta Tīkla
daļas vadītāja pienākumu izpildītāja. Viņa arī atzīst, ka pastnieks
nav tiesīgs atvērt vēstuli, bet, ja
tiešām ir neatliekami kaut kas
jānoskaidro, viņš to drīkst izdarīt
priekšniecības klātbūtnē, taču
vadītāja min, ka šāda gadījuma
nav bijis.
Sagatavoja
Ritma Gaidamoviča

Jelgavniece, kas ik pa laikam
mājās sakrātos un sašķirotos
atkritumus nogādājot dalīto
atkritumu vākšanas laukumā
Salnas ielā, jautā, kāpēc tajā
pie plastmasas atkritumiem
nepieņem iztukšotos krējuma un
jogurta trauciņus.
Uzņēmuma «Jelgavas Komunālie pakalpojumi» valdes
loceklis Alvils Grīnfelds apliecina, ka pašlaik tā patiešām ir.
Dalīto atkritumu savākšanas
laukumos Salnas un Paula
Lejiņa ielā plastmasas konteineros nepieņem nedz izlietotos
krējuma un jogurta plastmasas
trauciņus, nedz arī šampūnu,
zobu pastu, mazgāšanas līdzekļu un tamlīdzīgus plastmasas
iepakojumus. Tas tāpēc, ka šo
atkritumu pārstrādes iespējas
pašlaik ir ierobežotas, līdz ar
to ar vārdu «plastmasa» pagaidām jāsaprot vienīgi polietilēna
plēve un maisiņi, kā arī PET
pudeles.
Savukārt dalītās atkritumu
vākšanas ideja pilsētā īstenota
tāpēc, lai divos izveidotajos
laukumos vāktu tos atkritumus,
ko iespējams reāli pārstrādāt
un pēc kā otrreizējo izejvielu
tirgū ir pieprasījums. Pārstrādei bez problēmām pašlaik var
izmanot izlietotās dzērienu PET
pudeles, tīru polietilēna plēvi,
papīru, kartonu un stikla taru.
«Tā kā notiek strauja otrreizējo
izejvielu pārstrādes rūpniecības
attīstība, iespējams, nākotnē
arī materiālus, ko pašlaik pie
šķirotajiem atkritumiem nepieņemam, pārstrādās un situācija
mainīsies.»
Sagatavoja Anna Afanasjeva

Uzziņai

• Dalīto atkritumu savākšanas
laukumi atrodas Salnas ielā 20
un Paula Lejiņa ielā 6.
• Laukumu darba laiks:
otrdien, trešdien, ceturtdien, piektdien no pulksten 12 līdz 19; sestdien, svētdien no pulksten 10 līdz
17; pirmdien – brīvdiena.

Vēsture

Ceturtdiena, 2008. gada 20. novembris
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«Jelgavniekiem mēs neatstājām neko»
Kāpēc 21. novembris
Jelgavai ir svarīgs? Kas
šajā dienā notika pirms
89 gadiem? Kāpēc ik
gadu 21. novembrī mūs
visus aicina doties uz
Meža kapiem? Vienā
teikumā atbilde varētu
būt īsa: 1919. gada 21.
novembris ir Jelgavas
atbrīvošana no Bermonta karaspēka. Taču tikai
šo Bermonta karaspēka cīņu īpašā nežēlība
un barbariskums pret
mūsu pilsētu un tās
iedzīvotājiem atklāj,
kāpēc mums, jelgavniekiem, šis nozīmīgais
datums jātur cieņā.
Lai gan Bermonts ticēja, ka
nākotnē viņam uzcels pieminekli
kā Krievijas atbrīvotājam no lieliniekiem, pēcnācēji viņu atceras kā
caurkritušu karavadoni ar nožēlojamu reputāciju, viltvārdi un blēdi.
Vēsturē viņš iegājis kā avantūrists,
kurš apstākļu sagadīšanās dēļ bija
iecelts par vācu–krievu Rietumu
brīvprātīgo armijas pavēlnieku
Baltijā.
1919. gada 12. jūnijā «pulkvedis» ieradās klusajā, mierīgajā un
senlaicīgajā Jelgavā, uz kurieni
bija pārdislocēta arī viņa vienība.
Bermonts nekad īpaši neslēpa
savu pārliecību par Latviju kā
Krievijai piederošu zemi, kā arī
naidu pret šo valstu «boļševistiski
orientētajām valdībām». Viņam
nebija šaubu, ka «visas šīs jaunizveidotās valstis agrāk vai vēlāk
atkal piederēs lielajai Krievijai».
Uzturoties Jelgavas bezrūpīgajā gaisotnē, Bermonta armija
aizvien vairāk nonāca alkohola un
kokaīna varā. Atmiņas vēsta par
Jelgavā iesūtītajiem it kā komunistu aģentiem, kuri, «revolveriem
bruņoti, uzbrukuši brīvprātīgajiem, kad tie vakaros, ar dāmām
zem rokas, devušies pastaigāties

pa pilsētas gleznaino apkārtni».
Par Bermonta slepenpolicijas
upuriem kļuva ne tikai latvieši,
bet arī bagāti ebreji un pat kāds
vācu barons.
1919. gada 26. augustā Bermonts Rīgā it kā pirmo reizi esot
ticies ar Latvijas Pagaidu valdības
vadītāju Kārli Ulmani, kuru viņš
raksturojis kā «liela auguma,
plebejiska izskata vīru privātā
ģērbā ar platu žokli un rupjiem
vaibstiem». Uzvaras gadījumā
Bermonts plānojis izveidot pilnīgi
jaunu valdību, kam nav nekādu
saistību ar Ulmani un kas «roku
rokā strādātu ar nacionāli krievisko kustību».
Tas bija kas neiedomājams
– Bermonta 45 000 kareivju lielais
karaspēks ar 100 lielgabaliem, 600
ložmetējiem un 120 lidmašīnām
devās uzbrukumā Rīgai, bet pretī
tam stājās latviešu karaspēks tikai
ar 12 000 kareivju. Tā bija neiedomājami smaga cīņa septiņu dienu
garumā, kas, tikai pateicoties
brīnumam, vainagojās ar latviešu
uzvaru.
Vissmagākos zaudējumus Bermonts nodarīja Rīgai un Jelgavai,
kur vien bija nodedzinātas 26
mājas un mākslas celtnes. Dienu
pirms Jelgavas atbrīvošanas bermontieši nodedzināja grezno Jelgavas pili līdz ar vērtīgo Kurzemes
un Zemgales hercogu bibliotēku
un daudziem pasakaini skaistiem
mākslas priekšmetiem (pils parketa grīdu, zeltītās sienas un citas
koka daļas jau okupācijas laikā
vācieši bija pārdevuši kā malku).
To dienu aculiecinieks Artūrs
Kroders vēlāk rakstīja: «Jelgavas
pils deg liesmās. Uguns pielaista
no visām pils pusēm uzreiz. Ar īstu
vācu akurātību. Dzēst pili vācieši
nav ļāvuši. Uz ugunsdzēsējiem
šāva. Pilsēta izskatās galīgi izmocīta, nogurusi. Veikali izdauzīti,
aiznagloti. Ļaudis stāsta, kā tie
laupīti.»
Vācu «atkāpšanās» rezultātā

Bermonta karaspēks laupīja un dedzināja Jelgavā visu, kas pagadījās pa rokai. Bildēs – nodedzinātās kazarmas (pa kreisi) un
skats no Svētes ielas.
Foto: no Latvijas Nacionālā vēstures muzeja arhīva
kādreiz tik mierīgā un klusā
Jelgava piedzīvoja neizmērojamu
postu. Barbaru rokās aizgāja
bojā arī reālskola un klasiskā
ģimnāzija – 1775. gadā dibinātā
«Academia Petrina». Ugunsgrēkā
nodega dāņu arhitekta Severīna
Jensena celtā ēka ar torni kopā ar
plašajiem fizikas un astronomijas
kabinetiem ar vērtīgiem instrumentiem un bagātīgo grāmatu
krātuvi. Liesmās aizgāja nebūtībā
arī daudzi privāti nami. Būtu nodedzis arī Jelgavas Latviešu biedrības nams ar tā vērtīgo arhīvu,
ja to pēdējā brīdī nebūtu paglābis
pārvaldnieks latvietis. Bermonta
karakalpi trijos preču vagonos
patvaļīgi no Jelgavas aizveda Kurzemes bruņniecības arhīvu.
Bermonta karaspēka «varonīgo atkāpšanos» visai trāpīgi
vēlāk raksturojis Ernsts fon Zalomons: «Mēs medījām latviešus
kā zaķus, dedzinājām viņu mājas, iznīcinājām visus tiltus un
salauzām katru telefona stabu.
Mēs iznīcinājām un nogalinājām
katru, kas nokļuva mūsu rokās,
dedzinājām visu, kas dega. Mēs
redzējām visu sarkanā gaismā
un nebija vairs cilvēcīgu jūtu…
Mēs aizgājām, apkrāvušies ar

Tādu grezno Jelgavas pili 1919. gada 21. novembrī atstāja Bermonta karaspēks – visu, ko varēja, izlaupīja, pils parketa grīdu, zeltītās sienas un citas koka daļas jau okupācijas laikā viņi
pamanījās pārdot kā malku, bet promejot pili nodedzināja.
Foto: no LLU muzeja arhīva
laupījumu. Latviešiem mēs neatstājām neko.»
Savukārt kāds latvietis tajās
dienās rakstīja: «Tie ir mežoņi.
Kas gan ir lielinieki, salīdzinot
ar viņiem? Jelgavu nekad nav tā

dedzinājuši un laupījuši.»
Andrievs Niedra vēlāk Bermonta pasākuma neveiksmi trāpīgi raksturoja ar sakāmvārdu:
«Uzlēca kā saule un norietēja
kā bliņa.» Taču šo cīņu atstātais

posts vēl ilgi neļāva mūsu pilsētai
atgūties.
Materiāls sagatavots, izmantojot publikācijas no LA pielikuma
«Mājas Viesis»

Mūsu brīvības svētki
 Andris Tomašūns
Aizveru acis un iedomājos, kādiem svētkos vajadzētu izskatīties
Jelgavas Meža kapiem, kur apbedīti varoņi – brīvības cīņu latviešu
karavīri, krituši pie Jelgavas un
Jelgavā 1919. gadā novembrī. 21.
novembrī mēs viņus pieminām, jo
šajā dienā Latvijas armija atbrīvoja Jelgavu no bermontiešiem. Šāda
neatkarības diena, piemiņas diena
ir tikai jelgavniekiem.
21. novembris – Meža kapos no
vārtiem līdz Strekāvina veidotajam piemineklim varoņu kapos
ir izvietotas lāpas, kas izgaismo
krēslā ceļu līdz piemineklim. Pie
vārtiem pamazām pulcējas Jelgavas pilsētas vadība, politiķi, amatpersonas, viesi, izglītības iestāžu
vadītāji, skolēnu pašpārvaldes
delegācijas ar skolas karogiem, sabiedriskās organizācijas ar saviem
karogiem, vainagiem, policisti,
zemessargi, jaunsargi, pieaugušie
kopā ar bērniem un mazbērniem.
Karogu ierinda veidojas garā kolonnā, kas dodas nelielā gājienā
līdz kapiem. Uzrunas un ziedu
nolikšana, karogi tiek noliekti,
godinot kritušos varoņus, goda
sardze izšauj ieroču zalvi. Cilvēki
iet un noliek ziedus arī pie mūsu
toreizējo sabiedroto angļu karavīru kapiem. Klusa mūzika, dzeja un
atgādinājums klātesošajiem par
seno dienu notikumiem, klusuma
brīdis, godinot kritušos, un spalga
šauteņu zalve...

Atveru acis un saprotu, ka
tas bijis tikai sapnis. Pienāks un
paies 21. novembris un tad kāds
atkal gudri runās par patriotisko
audzināšanu, par to, kā jāmāca
Latvijas vēsture. Bet tās jau būs
tikai runas, kas nesaskan ar
darbiem.
Kā mūsu senči atzīmēja šo
piemiņas dienu, kā radās šie
mūsu pilsētas atbrīvotāju kapi un
piemineklis?
1919. gada novembrī cīņās pie
Jelgavas un pilsētā kritušos Latvijas armijas karavīrus apglabāja
tagadējos Meža kapos. Jelgavnieki
toreiz paši pirmie Latvijā spēja
savākt līdzekļus un 1922. gada 15.
oktobrī kapos uzstādīt Jelgavas
zīmēšanas skolotāja mākslinieka
Strekāvina veidoto pieminekli.
Tas bija tagadējā pieminekļa augšējā daļa, ko rotāja granītā kalts
ugunskrusts un bronzā atlieta
kāda kritušā karavīra pēcnāves
maska. Teksts: «Kāpām uz sārta
– nesām jums brīvību.» 1926. gadā
pieminekli pārveidoja un pacēla
augstāk, apakšējā daļā piestiprinot
bronzas vainagu un bronzas plāksni ar kritušo karavīru vārdiem.
Lielākā daļa kritušo ir Daugavpils
8. kājnieku pulka karavīri. Pieminekli granītā darināja M.Brauera
Jelgavas uzņēmums, bronzas
masku un vainagu izgatavoja
Rīgā J.K.Švenns. 1938. gadā baltos
koka krustus nomainīja ar betona
plāksnēm, lai tās būtu līdzīgas tām
kapa plāksnēm, kas jau uzstādītas

Brāļu kapos Rīgā.
Pieminekļa autors A.Strekāvins
ir apglabāts tikai pārsimts metru
tālāk turpat Meža kapos. Viņam
par paša skolēnu saziedotajiem
līdzekļiem uz kapa uzstādīts piemiņas akmens.
Ieskatoties vēstures avotos, var
restaurēt to, kā kādreiz jelgavnieki
atzīmējuši savus brīvības svētkus.
Pilsētu svētkos rotā ar lampiņām,
lai izgaismotu ēku fasādes vai
konkrētus ar vēsturi saistītus objektus. Ziedi un vainagi tiek novietoti pie pieminekļiem, bet dažkārt
vainagi tiek likti arī uz pieminekļa.
Pasākumu laikā pats galvenais bija
katrai organizācijai un iestādei pie
pieminekļa līdzi nest savu karogu.
Piemiņas pasākumos ir klāt daudz

Latvijas pirmās brīvvalsts laikā 21. novembris Jelgavā bija īsta svētku diena – pilsētu rotāja
ar lampiņām, lai izgaismotu ēku fasādes un ar vēsturi saistītus objektus. Tāpat daudzviet bija
redzami valsts karogi, kas svētku sajūtu tikai pastiprināja.
jauniešu kopā ar saviem skolotājiem, skolu direktoriem.
21. novembrī pulksten 15 Jelgavas Meža kapos būs piemiņas
pasākums. Piedalīsimies!

Jā, jā – arī pieminekļus tolaik
šajos svētkos mēdza īpaši izroPiemineklis Jelgavas atbrīvotājiem vienos ziedos – tas tikai aplie- tāt – bildē redzams, kā rotāta
cina, cik lielā godā jelgavnieki turēja un, gribas ticēt, ka joprojām piemiņas plāksne Oskaram
Kalpakam.
tur dienu, kad mūsu pilsēta tika atbrīvota no Bermonta.

Pirms Otrā pasaules kara vēl
bija dzīvi tie, kas piedalījās
brīvības cīņās, to godināšanai
pilsētas ielās tika veidoti goda
vārti.
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Kultūras pasākumi
 20. novembrī pulksten 17 un 20 – filma «Rīgas sargi» (kultūras
nama Lielajā zālē). Biļešu cena – Ls 2,50; 2.
 22. novembrī pulksten 18 – kluba «Pīlādzītis» sarīkojums.
 28. novembrī pulksten 19 – koncerts «Bezgalīgi lēnā dejā» – Ainārs
Mielavs un «Pārcēlāji». Biļešu cena – Ls 7; 5; 4 («Biļešu servisa» kasēs
un Jelgavas kultūras nama kasē).
 29. novembrī pulksten 16 – vokālās grupas «Putni» koncerts
«Sieviete». Piedalās Aija Ziņģīte (klavieres), Anda Zabarovska (kokle),
Ivars Bezprozvanovs (čells), Miks Vilsons (flauta), Artūrs Noviks (akordeons). Programmā dažādu laikmetu un stilu skaņdarbi astoņu balsu
izpildījumā. Biļešu cena – Ls 2,50; 2; 1,50.
 14. decembrī pulksten 14 – koncerts «Mazu brīdi pirms...».
Piedalās komponists Jānis Lūsēns, kā arī Latvijas Nacionālās
operas soliste Kristīne Zadovska un operdziedātājs Ingus Pētersons.
 4. decembrī pulksten 17 – pilsētas svētku egles iedegšana Hercoga
Jēkaba laukumā.
 10. decembrī pulksten 19 – M.Čehova Rīgas krievu teātra
viesizrāde – Eduardo de Filipo komēdijas «Rēgi» pirmizrāde.
Dīvains stāsts par spokiem. Spilgta un teatrāla izrāde, kas robežojas ar grotesku. Lomās J.Rafalsons, I.Čerņavskis, J.Frololova,
J.Korņevs, G.Rossijska, V.Grossmans, A.Možeiko, O.Terskiha,
O.Nikuļina. Biļešu cena – Ls 6; 5; 4.
 17. decembrī pulksten 14 – muzikālais loto ar vokālo grupu
«Framesta». Programmā senā mūzika, Vīnes klasika, fragmenti no
kinofilmām, diskusijas un sarunas par dzīves un mūzikas uztveri dažādos laikmetos. Piedalās M.Abaroniņš, E.Šmukste, A.Putniņa, E.Janovs,
J.Ķirsis. Biļešu cena – Ls 1,50; 1.
 20. decembrī pulksten 14 – koncerts «Džokomo Pučīnī – 150»,
kurā skanēs fragmenti no operām «Toskāna», «Madame Buterfly»
un «Mess adi Gloria». Piedalās S.Simončīni (tenors, Itālija), E.Siliņš
(baritons), valsts akadēmiskais koris «Latvija», Latvijas Nacionālais
simfoniskais orķestris – diriģents Matteo Beltrami (Itālija). Biļešu cena
– Ls 4; 3; 2,50.

21. novembris, Jelgavas atbrīvošanas
no Bermonta karaspēka 89. gadadiena

 Pulksten 15 – ziedu nolikšana Jelgavas atbrīvotājiem Meža kapos
(Bauskas ielā 12).

Izstādes
 Līdz 30. novembrim – Latvijas Republikas 90. gadadienai veltīta
fotogrāfiju izstāde «90 bildēs sendienu un mūsdienu Jelgava». Apskatāma darba dienās no pulksten 10 līdz 15, otrdienās līdz pulksten 18
(Jelgavas Latviešu biedrības namā Lielajā ielā 13 – 15).
 Līdz 30. novembrim – Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku
dalībnieku un profesionālo fotogrāfu darbi «Mirkļi no Vispārējiem
latviešu Dziesmu un Deju svētkiem» un TLMS «Dardedze» darbi.
 Līdz 22. novembrim – sadarbībā ar Latvijas Iekšlietu ministriju
izstāde «Kārtība un drošība. Latvijai – 90». Izstādē eksponēti priekšmeti, kas raksturo iekšlietu sistēmas dienestu (policijas, ugunsdzēsības,
robežsardzes) attīstību 90 gadu laikā.
 Līdz 24. novembrim – foto amata meistara Jura Zēberga retrospektīvo fotogrāfiju izstāde (Ā.Alunāna memoriālajā mājā).
 Līdz 24. novembrim – Aivas Rogas un Jura Zēberga foto stāsts ar
pievienoto vērtību «Putekļu diriģente» (Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures
un mākslas muzejā).
 Līdz decembra beigām – izstāde «Ainava medaļās un grafikā»
(Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).

Sporta pasākumi
 20. novembrī pulksten 19.30 – Latvijas Basketbola līgas 2. divīzijas
čempionāts «Zemgale/Juniors» – «Valmiera» (Jelgavas Sporta hallē).
 21. novembrī pulksten 16 – LR junioru čempionāts peldēšanā
(meitenes, 1994. gadā dzimušas un jaunākas; zēni, 1992. gadā dzimuši
un jaunāki) (LLU baseinā).
 21. novembrī pulksten 19 – Latvijas Basketbola līgas 1. divīzijas
čempionāts «Zemgale» – «Barons» (Jelgavas Sporta hallē).
 22. novembrī pulksten 11 – LR junioru čempionāts peldēšanā
(meitenes, 1994. gadā dzimušas un jaunākas; zēni, 1992. gadā dzimuši
un jaunāki) (LLU baseinā).
 22. novembrī pulksten 16; 17; 18; 19 – 2008. gada Sporta servisa
centra kausa izcīņa basketbolā vīriešiem (Jelgavas Sporta hallē). Spēļu
kalendārs – portālā www.jelgavasvestnesis.lv.
 26. novembrī pulksten 19 – SEB Baltijas basketbola līgas Izaicinājuma kauss «Zemgale» – «Kavel» (Tallina) (Jelgavas Sporta hallē).
 28. novembrī pulksten 19.30; 20.30 – 2008. gada Sporta
servisa centra kausa izcīņa basketbolā vīriešiem (Jelgavas Sporta
hallē). Spēļu kalendārs – portālā www.jelgavasvestnesis.lv.

Bibliotēkā – kalendārs ar
izciliem cilvēkiem
 Ritma Gaidamoviča

Jelgavas Zinātniskajā bibliotēkā (JZB) izveidots kalendārs. Tajā
apkopoti vairāk nekā 80 ievērojami cilvēki mūsu pilsētā, kuriem
2009. gadā aprit apaļas jubilejas – 50, 60, 70 un vairāk gadu –, tostarp
hercogs Frīdrihs Ketlers, Jelgavas Studentu teātra režisore Astra
Kacena, gleznotājs Edvīns Kalnenieks, mākslinieka Ģederta Eliasa
māsa Maija Cielēna.
Visām JZB veidotajā kalendārā iekļautajām personām bijusi kāda
saistība ar Jelgavu – šeit dzimis, mācījies, strādājis vai dzīvojis. JZB
Informācijas nodaļas vadītāja Dagnija Avota informē, ka kalendārs
izveidots, izmantojot grāmatu krātuves datu bāzi «Ievērojami cilvēki
Jelgavā», kurā pašlaik atrodama informācija par 1162 personām.
Ziņas izrakstītas no enciklopēdijām, biogrāfiskajām vārdnīcām un
apcerējumiem, uzziņu izdevumiem, atmiņām, krājumiem, periodisko
izdevumu rakstiem un dažādiem dokumentiem. Kalendāru iespējams
aplūkot bibliotēkas mājas lapā: www.jzb.lv.

notikumi
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Johana Štrausa operetē
«Sikspārnis» arī jelgavnieki
 Ritma Gaidamoviča

Jau nākammēnes – 4.,
5., 17. un 18. decembrī
– koncertapvienība
«Solo» Rīgas Kongresu
namā skatītājus vēlas
iepriecināt ar vienu no
pasaulē populārākajām un skaistākajām
mūzikas pērlēm – Johana Štrausa komisko
opereti «Sikspārnis».
Asprātīgajā, humora
un komiski divdomīgu
situāciju pilnajā izrādē
skatītājiem būs iespēja
redzēt arī trīs mūsējos
– izrādes vadītāja un
producente ir bijusī jelgavniece Rudīte
Ruško, mīlnieka Alfrēdo lomā iejūtas dziedātājs Jānis Kurševs,
bet cietuma uzraugu
Frošu tēlo Ādolfa Alunāna teātra direktors
Arvīds Matisons.
Operetes varonis Frošs jeb
A.Matisons atzīst, ka viņa varonis ir ļoti svarīgs – viņš ir cietuma uzraugs, kurš uztur kārtību
cietumā nakts laikā, taču tajā
pašā laikā, īsinot laiku, dikti mīl
«ieraut», tāpēc ir nepārtrauktā
«žvingulī». Ik brīdi viņš cenšas
būt savu uzdevumu augstumos
un izpildīt visu pēc vislabākās
sirdsapziņas.
Jautāts, vai viņa tēls ar skatuves tēlu «saspēlējas», A.Matisons
atbild: «Man jāsaka tā: Frošs
dikti daudz dzer, es dzīvē tā
nedzeru, bet būtībā viņš ir tāds
humora pilns vīrs, iespējams,
tāds pats, kāds esmu es. Neapšaubāmi, aktieriem šajā projektā ir ļoti interesanti strādāt, jo
ir daudz dažāda rakstura lomas
ar neskaitāmām niansēm, kuras
skatītājiem pašiem jāizprot,»
smejot saka aktieris.
«Jāatzīst, ka man joprojām
nav viegli iejusties tēlā un es
nezinu, kāds tas spēlējums
rezultātā iznāks. Tas tāpēc, ka
es, pirmkārt, neesmu pieradis
strādāt ar svešiem režisoriem,
otrkārt, pēdējā laikā pats vairāk esmu režisors, ne aktieris.
Šajā projektā man jāsaprot,
ka esmu aktieris un jādara
tas, ko režisors liek. Reizēm,
protams, viņa domas nesakrīt
ar manu izdomu, vēlmēm, ko
es tai tēlā gribētu ielikt, bet
man taču jāpakļaujas režisoram! Tāpēc šobrīd manī valda
divējādas sajūtas, bet, protams,
daru to, ko no manis prasa, jo
apzinos, ka arī mani aktieri
nedrīkst runāt man pretī,»
smejas A.Matisons.

Ādolfa Alunāna teātra direktors Arvīds Matisons (no kreisās) operetē «Sikspārnis» būs cietuma uzraugs Frošs, kuram kopā ar cietuma priekšnieku Jozefu Franku jeb Romānu Poļisadovu
atgadīsies ne viena vien komiska situācija.
Foto: no koncertapvienības «Solo» arhīva

Uznāciens trešajā cēlienā

A.Matisona uznāciens ir pēdējā jeb trešajā cēlienā. «Viss sākas
ar mani un Alfrēdo, ko atveido
J.Kurševs, tad ierodas cietuma
direktors, beigās arī visi pārējie,
un es saucu: «Ārprāts, Dievs
pasarga, tik daudz ļaužu, mums
taču nav tik daudz kameru! Kur
es viņus visus sabāzīšu?! Direktors, direktor...»,» iespaidos
dalās A.Matisons.
Interesanti tas, ka A.Ma
tisonam ar J.Kurševu ir liela saspēle. «Īstenībā, kad producente
runāja par aktieriem, es viņai
teicu, lai uzaicina Jāni. Sākumā
domāju uz Aizenšteina jeb galveno lomu, bet tur jau viņai bija
sarunāts cits – to spēlē Guntars
Vētra, tāpēc Jānim tika mīlnieka
Alfrēdo loma. Man ir liels prieks,
ka jāspēlē kopā ar Jāni. Kādreiz
Alunāna teātrī iestudējām izrādi
«Sādžas dakteris» un viņš arī
tajā bija mīlnieks, kurš tieši
man atņēma Zuzīti. Šajā izrādē
gan par dāmām necīnāmies un
viņš neuzvar – šoreiz es viņu
dīdu, jo viņš bļaustās un traucē
man gulēt ar savu nepārtraukto dziedāšanu. Beigās nevaru
izturēt un grasos viņam sist pa
šnabeli. Bet viss beidzas ar to,
ka sadzeram un saprotamies,»
skaidro teātra direktors.

«Paldies Dievam,
man nav jādzied»

ka Froša lomā viņa redzot tieši
mani, tāpēc lūdza neatteikt.
Ja cilvēks mani noķer reizē,
kad es neapdomājos, tad uzreiz saku: labi, labi, jā! Tā bija
arī šajā gadījumā. Tagad gan
domāju – kāpēc man vajadzēja
iesaistīties, jo tas ir laiks, bet
tā man ir maz. Kā režisors saprotu, ka atteikt tagad nevar,
tas būtu šausmīgi, ja pēkšņi
jāmeklē jauns varonis, tāpēc
solījums jātur. Galu galā – ir
interesanti,» pārdomās daloties, stāsta A.Matisons.
«Tur tie cilvēki, kas man
apkārt, ir dziedātāji, un man
jau patīk cilvēki, kuri skaisti
dzied. Protams, J.Štrausa mūzika jau vien ir kas apbrīna
vērts. Vienmēr brīžos, kad
mums kaut kas neiet, saku,
lai viņi uzdzied – tas dvēselei,
kļūst labāk. Arī manā cēlienā
ir vietas, kur aktieri dzied,
tāpēc man pielipušas dažas
rindiņas. Vienu dienu sāku
dziedāt līdzi: «Aizenšteins, ko
visi mīla, esmu Aizenšteins,
ko krāpj...» Pašam gan izrādē,
paldies Dievam, nav jādzied
– tur dzied lieli meistari, kas
pat ārzemēs dziedājuši,» stāsta
A.Matisons.

Operete cilvēkiem
varētu dot
dzīvesprieka uzlādējumu

Taujāts, kā mākslinieks vērtē šo izrādi, A.Matisons atzīst,
ka, viņaprāt, cilvēkiem kaut
kā tāda pietrūkst. «Tas ir
nejēdzīgs gājiens, ka Latvijā
likvidēja opereti. Opera neko
tādu neiestudē! Šobrīd nav šī
starpposma starp teātri un
operu – operete, kur ir vārds,
skaista mūzika, krāšņi tērpi,
deja. Manuprāt, cilvēkiem vajag kaut kur veldzēties, saņemt
kaut ko skaistu, un operete
jau vienmēr ir ar laimīgām
beigām,» tā A.Matisons.
Alunāna teātra direktors
domā, ka šī operete cilvēkiem
varētu dot dzīvesprieka uzlādējumu. «Aktieri tik skaisti
dzied, ka labprātāk es pats
sēdētu zālē un klausītos, skatītos, nevis būtu uz skatuves. Ik
pa brīdim cilvēkiem pietrūkst
Starp operetes «Sikspārnis» galvenajiem varoņiem ir arī Jānis kaut kā gaiša, skaista, kaut kā
Kurševs (pirmais no kreisās), kurš šajā reizē spēlēs dziedošā tāda, kas uz brīdi mūs visus
aizrauj skaistuma un mūzikas
mīlnieka Alfrēdo lomu.
Uzaicinājumu piedalīties
operetē A.Matisons saņēmis
vasaras otrajā pusē. «Saņēmu
zvanu no projekta autores bijušās jelgavnieces Rudītes Ruško, un viņa teica,

Īss libreta pārstāsts
1. cēliens – Johana Štrausa operetē «Sikspārnis» pirmajā cēlienā
darbība norit zemes īpašnieka
Aizenšteina viesistabā. Kalpone
Adele ir saņēmusi slepenu vēstuli
ar ielūgumu šovakar ierasties
kņaza Orlovska ekskluzīvajā ballē.
Tomēr viņas kundze nedod kalponei brīvu vakaru un negrib ticēt
Adeles izdomātajam stāstam par
slimo tanti, jo aiz loga, mīlas pārņemts, serenādes kalponei dzied
Rozalindas vecā mīla Alfrēdo.
Turklāt viņas vīram Aizenšteinam
šovakar ir jādodas uz cietumu.
Tomēr viņš uz cietumu neaiziet,
drauga Falkes pierunāts, bet
aizsteidz uz kņaza Orlovska lepno
masku balli.
2. cēlienā notiek masku balle,
kurā Aizenšteins iepazīstas ar jauniem paziņām, nenojauzdams,
ka zem nosauktajiem vārdiem
un tituliem slēpjas pavisam citi
personāži. Tā teikt – svētku nakts
paiet vienos priekos.
3. cēlienā pēc jautri pavadītas
nakts neglābjami pienāk rīts un
Aizenšteins ierodas cietumā. Tomēr viņa kamera jau ir aizņemta,
tajā sēž sievas pielūdzējs Alfrēdo.
Aizenšteinu plosa greizsirdība.
Viņš pārģērbjas par advokātu
Blindu, lai pieķertu sievu nodevībā, tomēr pats tiek atmaskots
neuzticībā un ir spiests lūgt
Rozalindai piedošanu.

pasaulē. Te tas tā ir, jo Štrausa mūzika jau pati par sevi ir
tik aizkustinoša – jau izskanot pirmajām taktīm, cilvēks
var iekšēji lidot. Domāju, ka
šis rudens tumšajos vakaros
un laikā, kad nepārtraukti
dzirdam, ka jostas jāsavelk,
būs dvēselei un sirdij,» spriež
A.Matisons.
Izrādes autori sola, ka operete «Sikspārnis» būs asprātīga, humora un komisku situāciju caurvīta triju cēlienu
izrāde ar brīnišķīgām melodijām, lieliskiem māksliniekiem, grezniem kostīmiem,
kā arī interesanti veidotu
scenogrāfiju un režiju. Tā
notiks latviešu valodā, bet
aktieri dziedās gan latviski,
gan vāciski, gan krieviski. Tās
režisors ir Bruno Libauers,
scenogrāfe un kostīmu māksliniece – Nadežda Demidova,
horeogrāfe – Tamāra Ēķe.

