Ja jūsu pastkastītē reizi nedēļā – ceturtdienā – nenonāk laikraksts «Jelgavas Vēstnesis», lūdzam
informēt redakciju pa
tālruni 63048800
vai e-pastu:
redakcija@info.jelgava.lv.

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

+TV

Ceturtdiena, 2010. gada 9. decembris Nr.48 (182)

www.jelgavasvestnesis.lv

BEZMAKSAS

Ugunsdzēsēji nu var piekļūt
Jelgavas augstākajai ēkai
 Ilze Knusle-Jankevica

Jelgavas ugunsdzēsēji
beidzot tikuši pie jaunām
un pietiekami garām
ugunsdzēsēju kāpnēm,
kas ļauj piekļūt pat visaugstākās Jelgavas ēkas
jumtam. «Jaunās kāpnes
ir 42 metrus garas un
mēs bez bažām turpmāk
varēsim nokļūt uz Jelgavas augstāko ēku – 12
stāvu māju – jumtiem.
Domāju, ka tas ne tikai
būtiski uzlabos mūsu
darbu, bet arī iedzīvotājiem ļaus justies daudz
drošāk,» uzsver Valsts
ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD)
Zemgales reģiona brigādes Jelgavas daļas vada
komandiera vietnieks
Dzintars Solockis.
Līdz šim glābēju rīcībā esošā tehnika – 30 metrus garas kāpnes – ļāva
viņiem piekļūt maksimāli līdz desmitajam stāvam. Bet tagad Jelgavas
brigāde ir vienīgā Latvijā, kuras rīcībā ir tik garas kāpnes, tāpēc VUGD
Zemgales reģiona brigādes Jelgavas
daļas komandieris Artūrs Hroļenko
pieļauj, ka nāksies braukt arī uz
citām pilsētām, ne tikai pa Jelgavas
reģionu. Labāka situācija ir tikai
Rīgā – garākās glābēju kāpnes tur ir
37 metri, taču arī ar tām ne vienmēr
var piekļūt ēkas 12. stāvam, tomēr
galvaspilsētā ir pieejams 42 metrus
augsts autopacēlājs, ko var izmantot
ugunsgrēka dzēšanai. Būtiski ir arī
tas, kāda ir piekļuve ēkai, kur var
novietot automašīnu.
Jaunās autokāpnes Jelgavas daļa
gaidīja jau sen, bet saņēma mēneša
sākumā. Reālā glābšanas operācijā
tās vēl nav izmantotas, jo joprojām
notiek mācības, bet plānots, ka
jau nākamnedēļ tās sāks braukt
uz izsaukumiem. «Tā ir sarežģīta
tehnika, tāpēc gandrīz katru dienu
notiek mācības, lai mūsu cilvēki
prastu ar šo tehniku rīkoties. Piemēram, autovadītājs mācījās piebraukt
pie dažādām ēkām. Īpaši būtiski tas
ir, ja ēkai ir arkas, jo mašīna ir 4,3
metrus augsta un var būt apgrūtināta piekļuve. Tad jāmeklē, no

Valsts Ugunsdzēsības un
glābšanas
dienesta
Zemgales reģiona brigādes Jelgavas
daļa beidzot
ir saņēmusi
jaunās autokāpnes, kas
ļaus piekļūt
arī ēkas 12.
stāvam un
pat vēl augstāk. Tiesa,
pašlaik glābēji vēl tikai mācās ar jauno
aprīkojumu
apieties, bet
plānots, ka
jau nākamnedēļ tehnika
varēs doties
arī uz izsaukumiem, ja
būs tāda
nepieciešamība.
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Ziedojumi palīdzēs vairākiem
bērniem ar īpašām vajadzībām
 Ritma Gaidamoviča

Pateicoties jelgavnieku
dāsnumam labdarības
akcijā, Laumai Belickai
Dānijā jau pasūtīts speciāli aprīkots ratiņkrēsls.
Ņemot vērā, ka jelgavnieku saziedotie līdzekļi
Laumas ratiņkrēslam
– 4258 lati – divtik pārsniedza nepieciešamo
summu, radusies iespēja palīdzēt vēl vairākiem
pilsētas bērniem, kuriem līdzīgi kā Laumai
slimība liegusi spēju
kustēties. Ziedojumi
ļaus atvieglot ikdienu
arī Jelgavas 1. internātpamatskolas Draugu
klases audzēkņiem un
viņu pedagogiem.
«Paldies par tik aizkustinošu,
sirsnīgu un piepildītu koncertu.
Šī jau atkal bija viena no mūsu
Laumas mācību stundām, kurā
viņa bija mūsu skolotāja. Mēs
iemācījāmies būt pazemīgi un lūgt
palīdzību citiem. Mūsu ģimenē
vienmēr daudz vieglāk ir bijis
pašiem dot, taču šoreiz lūdzām,
un tas bija dubultgrūti. Paldies
visiem, kuri mums palīdzēja, lai
Lauma saņemtu jaunu ratiņkrēslu. Vienlaikus ir gandarījums, ka
jelgavnieku dāsnumā Lauma var
dalīties arī ar citiem bērniem,
kuriem slimība liedz izbaudīt bērnību un dzīvot pilnvērtīgu dzīvi,»
teic Laumas vecāki.
«Jelgavas Vēstnesis» jau rakstīja, ka Lauma slimo ar retu un
neārstējamu slimību – Reta sindromu –, kas viņu padara pilnīgi
atkarīgu no līdzcilvēkiem. Līdz
ar jaunā ratiņkrēsla iegūšanu

Laumai būs iespēja doties pastaigās, redzēt pasauli ārpus mājas
sienām.
Laumas vecāki un Jelgavas tradicionālo reliģisko konfesiju pārstāvji atbalstīja Jelgavas pilsētas
Izglītības pārvaldes ierosinājumu
daļu ziedojuma summas piešķirt
Jelgavas 1. internātpamatskolas Draugu klases vajadzībām
speciālā mobilā pacēlāja iegādei,
kas palīdzēs bērniem izkļūt no
ratiņkrēsliem.
Jelgavas 1. speciālās internātpamatskolas Draugu klase tika
izveidota 2006. gada rudenī. Šobrīd klasē, kura realizē speciālo
pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar smagiem garīgās
attīstības traucējumiem, mācās
seši audzēkņi.
Roberts (10 gadi) – skolā mācās trešo gadu, pārvietojas tikai
ratiņkrēslā, ir pilnīgi aprūpējams.
Zēns mācās ēst ar karoti, rāpot un
sazināties.
Kate Sintija (12 gadi) – skolā
mācās ceturto gadu, pārvietojas
ratiņkrēslā. Meitenei patīk likt
puzles, muzicēt un izzināt pasauli,
bet smagās slimības sekas neļauj
meitenei pilnvērtīgi to realizēt.
Annija Anna (11 gadi) – skolā
mācās ceturto gadu, pārvietojas
ratiņkrēslā vai ar citu cilvēku palīdzību. Annija Anna labprāt zīmē,
un viņai patīk vērt krellītes.
Dmitrijs (11 gadi) – skolā mācās
ceturto gadu. Pārvietojas ratiņkrēslā.
Edvards (12 gadi) – skolā mācās
piekto gadu. Pārvietojas ratiņkrēslā. Ļoti komunikabls un smaidīgs.
Patīk saimniekot.
Amanda (13 gadi) – skolā mācās
piekto gadu. Saimnieciska un sabiedriska. Ļoti patīk mūzika.
(Turpinājums 3.lpp.)
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Veiliņš
kuras puses var piebraukt. Tāpat
pārbaudījām, vai mašīna nepaliek
uz guļošajiem policistiem, jo arī
to ir būtiski zināt, vai, braucot uz
notikuma vietu, neuzsēdīsimies
un nepaliksim pusceļā,» stāsta
Dz.Solockis. Tāpat VUGD speciālisti apgūst autopacēlāja operatora
iemaņas.
Turpmāk jaunās kāpnes tiks
izmantotas dažādās operācijās
– gan ugunsgrēku dzēšanā, gan

cilvēku evakuēšanā no augšējo
stāvu dzīvokļiem un tamlīdzīgi.
Tā kā autokāpnēm var piemontēt
arī nestuves, tās varēs izmantot
arī cietušo nocelšanai. «Mums ir
arī tādas trepītes, ko var pielikt no
pacēlāja līdz logam vai balkonam,
bet pa autokāpnēm vienlaikus lejā
var kāpt 12 cilvēki,» norāda VUGD
pārstāvis.
Autokāpnes VUGD ieguva, īstenojot Latvijas – Lietuvas pārrobežu

sadarbības programmas 2007.
– 2013. gadam projektu «Latvijas
– Lietuvas pārrobežu sadarbības
turpināšana iedzīvotāju un vides
aizsardzības jomā». Vēl projekta
gaitā glābēji tika pie jauna, speciāli
aprīkota ūdenslīdēju busiņa, ko var
izmantot ne tikai glābšanas darbiem uz ūdens, bet drīzumā saņems
arī jaunu cisternu, kas izgatavota
vienā no labākajām ugunsdzēsēju
aprīkojuma ražošanas firmām.
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Zemgales reģiona darba devēji apvienojas padomē
 Ilze Knusle-Jankevica

un valsts iestādēm, gan uzņēmējiem, izglītības iestādēm. «Viena no
Apvienojoties Jelgavas, Bauskas un Jēkabpils uzņēmēju
Zemgales reģiona problēmām ir tā,
organizācijām, izveidota Zemgales Darba devēju paka ir maz uzņēmējus pārstāvošu
dome. Tās galvenais uzdevums ir iesaistīties uzņēmējorganizāciju, cik man zināms, tādas
darbības vides nostiprināšanā reģionā, veidot dialogu
ir tikai trīs, bet nu esam apņēmušies
ar valsts institūcijām, pašvaldībām un starptautiskām
to mainīt. Jau nākamnedēļ braukorganizācijām, kā arī risināt jautājumus, kas saistīti ar
sim uz Dobeli, kur tiksimies ar
darba tirgu – pieprasījumu un tā nodrošināšanu, inforuzņēmējiem un skaidrosim, kāpēc
mē padomes valdes priekšsēdētājs Imants Kanaška.
nepieciešams izveidot vienotu organizāciju,» stāsta I.Kanaška.
Zemgales Darba devēju padome
Jaunizveidotās padomes gal- bas stratēģiju izstrādājis Zemgales
venais uzdevums ir saprast, kāda Plānošanas reģions, atrast sadar- plāno tikties ar Zemgales Plānošasituācija ir reģionā un kādu attīstī- bības iespējas gan ar pašvaldībām nas reģiona un pašvaldību pārstāv-

jiem, lai pārrunātu sadarbības iespējas. Tāpat paredzēta tikšanās ar Latvijas Lauksaimniecības universitāti
un profesionālajām skolām, lai kopā
risinātu jautājumus par studentu
un audzēkņu prakses vietām. «Mēs
arī centīsimies panākt, lai mācību
iestādēs sagatavo tādu profesiju
pārstāvjus, kas ir pieprasīti darba
tirgū,» piebilst padomes valdes
priekšsēdētājs. Vēl viens sadarbības
partneris tieši dažādu projektu izstrādes un īstenošanas jomā varētu
būt Zemgales NVO centrs.

Šobrīd padomē apvienojušās
Zemgales darba devēju organizācijas: Jelgavas Ražotāju un tirgotāju asociācija, Bauskas uzņēmēju
klubs «Bauska – 97» un Jēkabpils
Uzņēmēju biedrība. Jēkabpils
Uzņēmēju biedrības valdes priekšsēdētāja Ilona Studāne norāda, ka
Zemgales Darba devēju padome
uzņēmējiem var kalpot kā tribīne
ideju un problēmu izvirzīšanai.
«Tā kā padomes darbība aptver visu reģionu, praktiski ceturto daļu
valsts teritorijas, tad padomes

interešu jautājumi var tikt skatīti
plašākā redzējumā nacionālajā
līmenī, aptverot jautājumu loku,
kas skar infrastruktūras attīstību
reģionā, profesionālās apmācības
organizēšanu, balstoties uz reģiona darba devēju pieprasījumu,» tā
viņa. Līdzīgi uzskata arī Bauskas
uzņēmēju kluba «Bauska – 97»
prezidents Indulis Pētersons.
Viņaprāt, tā ir arī iespēja rast
jaunas idejas un risinājumus ekonomiskās aktivitātes stiprināšanai
Zemgales reģionā.
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Izdevniecība «Neputns» laiž klajā bagātīgi ilustrētu un apjomīgu rakstu
krājumu «Senā Jelgava». Kā spriež
SIA «Neputns» izdevniecības galvenā
redaktore Laima Slava, neskatoties
uz savu ievērības cienīgo un bagāto
pagātni, šodien Jelgava tomēr daudziem šķiet kā pilsēta bez vēstures.
«Kopš pilsētas sagraušanas 1944.
gada 28. jūlijā pagājuši 66 gadi.
Izaugušas jau vairākas paaudzes, kas
šo pilsētu vairs neuztver kā svarīgu
un aktīvu kultūras, mākslas centru,
kurš savulaik spēja nopietni konkurēt

ar Rīgu. Taču Jelgavai ir ne vien nākotne, par ko liecina tās arvien jūtamākā
sakoptība un kultūras aktivitātes, bet
arī krāšņa vēsture, kuras apzināšanās
varētu būt lielisks atbalsts iedzīvotāju
pašapziņai un patriotismam,» uzsver
L.Slava.
Ir trīs nozīmīgas pilsētas Austrumbaltijas reģionā – Kaļiņingrada, Narva
un Jelgava –, kuru izcilās kultūras
vērtības vairs nav atgūstamas. Ja par
agrāko Kēnigsbergu pēdējos gados
esot pastiprinājusies starptautiskās
sabiedrības interese, tad Jelgava

(agrāk Mītava) joprojām nav guvusi
tai pienākošos ievērību.
«Ļoti svarīgs solis šai ceļā ir taustāms
materiālu apkopojums par šobrīd neredzamajām vērtībām, kas veidojušas
šīs pilsētas tēlu gadsimtos un likušas
tās vārdam būt Eiropā labi zināmam:
Ordeņa komtura sēdeklis, hercoga
Jēkaba lolojums – Kurzemes un Zemgales hercogistes galvaspilsēta, kurā
hercogs Bīrons guva panākumus, kļūdams par Krievijas carienes Annas Joanovnas favorītu. Acīmredzot pilsēta
bija stratēģiski izdevīga un pievilcīga,
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jo ne velti šurp, glābiņu meklēdams,
devās Francijas karalis Luijs XVIII, bet
peļņas tīkodami – slavenie avantūristi
Kaljostro un Kazanova. Gadsimtu
gaitā šai pilsētā strādājuši lieliski
arhitekti – Frančesko Bartolomeo
Rastrelli, Severins Jensens, Johans
Georgs Ādams Berlics, Pauls Eplē,
Kārlis Eduards Strandmanis, Eižens
Laube un citi, tajā dzimuši vai darbojušies latviešu nacionālās kultūras
celmlauži – komponists Jāzeps Vītols,
dzejniece Aspazija, gleznotāji Jānis
Valters un Vilhelms Purvītis, kā arī Lat-

vijas valsts pirmais prezidents Jānis
Čakste, bet 20. gs. 20. – 30. gados
uzmanību pievērsa skaļā un raibā
mākslinieku un rakstnieku biedrība
«Zaļā vārna»,» Jelgavas vēstures
vērtības ieskicē L.Slava, piebilstot,
ka bagātīgi ilustrētais un apjomīgais
rakstu krājums «Senā Jelgava», ko
sastādījusi LMA Mākslas vēstures
institūta direktore Elita Grosmane,
ļauj vismaz daļēji šo zināšanu robu
aizpildīt un gūt priekšstatu par Jelgavas zudušo krāšņumu un unikālajām
bagātībām.

«Esmu (vecās) Jelgavas patriote»
 Kristīne Langenfelde

«Es neesmu jelgavniece,
un patiesībā vēl pirms
dažiem gadiem šī vieta
man bija pavisam sveša
– viena no Latvijas pilsētām, kurai tikai cauri
braukts. Taču, ja tu sāc
kaut ko pētīt, izzināt,
pašam nemanot, nokļūsti tā varā, un tagad
jau es droši varu teikt,
ka esmu Jelgavas patriote – varbūt ne gluži
tās Jelgavas, ko jūs pazīstat šodien, bet vecās
Jelgavas noteikti,» saka
Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures
institūta direktore Elita
Grosmane, kuras sastādītā grāmata «Senā Jelgava» tiks prezentēta
jau nākamnedēļ.
493 lapaspušu apjomīga ar
400 bagātīgiem un unikāliem
attēliem, kas aptver laika posmu
no 16. gadsimta līdz Jelgavas sagraušanai II Pasaules kara laikā
– tāda būs iespaidīgākā grāmata
par mūsu pilsētas vēstures liecībām, ko laiž klajā izdevniecība
«Neputns».

Ideja –
pirms astoņiem gadiem

Viss sākās 2002. gadā, kad
mākslas zinātniece E.Grosmane
piedalījās mākslas vēsturnieku
lasījumos Vācijā. «Tieši togad pavisam nejauši atklājās, ka Herdera institūtā Marburgā atrodama
unikāla attēlu kolekcija, kurā
1943. gadā vācu okupācijas laikā
fiksēta Jelgava. Tolaik vācu karaspēku vienībām bija savi mākslas
vēsturnieki, kuru uzdevums bija
fiksēt arhitektūras un mākslas
vērtības. Par šādu praksi kara
laikā daudz nerunā, taču šādi
speciālisti ir pastāvējuši vienmēr.
No vienas puses, karaspēks ienāk,
lai sagrautu, bet no otras – tiek
gādāts, lai iemūžinātu vērtības,
pirms tās nonāk nebūtībā. Šis
atklātais fotogrāfiju klāsts bija
patiesi iespaidīgs un unikāls,
tāpēc radās ideja sākumā veidot
ceļojošo izstādi, pie viena atributēt šos attēlus. Diemžēl vācu puse
šim mērķim neatrada līdzekļus,
un tā arī tas palika,» atceras
E.Grosmane.
Taču jau uzturēšanās laikā
Marburgā E.Grosmane nolēma
nepadoties – 2003. gadā tika sarīkota konference, veltīta Jelgavas

arhitektūras un mākslas virtuālajai rekonstrukcijai. «Konferenci
rīkojām Rīgā, bet tajā piedalījās ne
tikai mūsu valsts mākslas vēsturnieki, bet arī zinātnieki no Vācijas
un Polijas. Tradicionāli pēc šādām
konferencēm mēs izdodam rakstu
krājumu, kurā atspoguļotas konferences referātu tēmas. Arī šajā
gadījumā tā vajadzēja notikt, taču
viss izvērtās savādāk...,» skaidro
E.Grosmane.
Šoreiz droši var teikt, ka laiks ir
bijis Jelgavas sabiedrotais, jo ideja
par nepieciešamību apkopot vēstures liecības tik ilgi briedusi, ka
no sākotnēji nelielā konferences
rakstu krājuma nu tapusi iespaidīgākā grāmata, kāda jebkad izdota
par kādu no Latvijas pilsētām.

Ar velosipēdu
caur veco Jelgavu

Tikai pēc tam, kad izzināti Vācijas un Latvijas arhīvos
pieejamie materiāli par seno
Jelgavu un doma par grāmatas
izveidi turpinājusi iesakņoties,
E.Grosmane ķērusies pie mūsu
pilsētas iepazīšanas. «Vispirms
bija iecere grāmatu izdot divās
valodās – latviešu un vācu. No tā
gan nācās atteikties, turklāt tapa
disks «Jelgava: Arhitektūras un
mākslas virtuālā rekonstrukcija»
latviešu un vācu valodā. Pēc tam
radās ideja atspoguļot seno Jelgavu pretstatā šodienas pilsētai.
Tieši tad arī es devos iepazīt Jelgavu, kuru līdz tam biju studējusi
tikai vēstures liecībās. Aizbraucu
uz Jelgavu, kāpu uz velosipēda un
devos cauri visai pilsētai – braucu,
un mani vienīgie orientieri bija
senās liecības: Tirgus laukums,
un es saprotu, kur atrodos; Academia Petrina, un atkal man top
skaidrs, kur esmu nonākusi; vēl
viena vai otra senā celtne, un man
ir priekšstats, kurā pilsētas malā
esmu nokļuvusi... Tomēr domās
es braucu pa veco Jelgavu, jo šodienas pilsēta man palika sveša...
Taču ar laiku sapratu, ka orientēties kļūst arvien grūtāk, jo 93
procenti senās pilsētas ir karā iznīcināti un tai nav vairs atrodami
orientieri. Atzīšos godīgi – es ar
savu velosipēdu drīzāk ceļoju pa
Jelgavas1944. gada topogrāfisko
karti, kas bija manā galvā, un es
neapzināti meklēju tam apstiprinājumus. Ja vēl ņem vērā, ka tas
bija pirms gadiem sešiem septiņiem, tad, jāatzīst, Jelgava bija visai pesimistiska un drūma. Tāpēc
pēc šīm ekskursijām sapratu, ka
ideja par divu tik dažādu laikmetu salīdzināšanu neattaisnosies,»

stāsta E.Grosmane, piebilstot, ka
tagad jau situācija mainījusies.
«Tagad jau redzam, cik skaisti
rekonstruēts ir muzejs, Svētās
Trīsvienības baznīcas tornis, vēl
viena otra vieta, un tas atkal tikai
pierāda, ka Jelgavai sava vēsture
un vērtības ir svarīgas.»

Atdzīvina seno garšu

Jautāta, pēc kāda principa
izvēlētas tās tēmas, kas iekļautas
jaunajā grāmatā, E.Grosmane
atzīst, ka, tik ilgi strādājot ar
materiālu, atlases process kļūst
dabīgs. «Šeit nekas nav veidots
mākslīgi – kopā liktas saistošas
un interesantas liecības, kas ļauj
izjust senās Jelgavas garšu: pa
daļiņai no visa kā, lai veidotos koptēls, lai ikviens, kura rokās nonāks
šī grāmata, varētu iejusties tālaika
vēsturē – lai lasītājs kļūtu ne tikai
par mūsdienu Jelgavas, bet arī
vecās Jelgavas patriotu,» spriež
E.Grosmane.
Šo senatnes aizkaru ļauj pavērt
izcilu personību, zinātnieku un
pētnieku dažādie apkopotie materiāli par mūsu pilsētas vēsturi
dažādos laika posmos. Piemēram,
autore Margarita Barzdeviča interesējas par kartogrāfiju, un viņas
apkopojumā Jelgava atspoguļojas
dažādu laiku kartēs – kā mainījušās pilsētas robežas gadsimtos.
Savukārt cita autore – Aija Brasliņa – atklāj «Zaļās vārnas» seju
– mākslinieku biedrības darbību,
kas Latvijas pirmās brīvvalsts laikā apvienoja jaunus un neatzītus
māksliniekus, mūziķus, aktierus
un literātus, starp citu, biedrība
bijusi izslavēta ar saviem bohēmiskajiem literātu sarīkojumiem.
Imants Lancmanis parāda jaunatklājumus par veco pili – tās plānus, pilsētas panorāmu. Nedaudz
neparastāks ir pētnieces no Varšavas Almutas Būsas skatījums
uz Jelgavu hercoga laikā – viņa to
rāda caur hercoga dārziem: kādi
ziedi un augi tolaik bijuši izplatīti,
ko pirka un ko audzēja uz vietas,
kādi izskatījās hercoga dārzi. Bet
mākslas zinātniece Valda Vilīte
savukārt pievērsusies pēdējai
Rastrelli celtnei – Sv. Simeona un
Sv. Annas baznīcai.
Tāpat grāmatā iekļauti arī
E.Grosmanes pētījumi par Jelgavas pilsētbūvniecisko struktūru
– cik sena ir pilsēta, kad radās
tās pamatstruktūra, kādas arhitektūras vērtības tā glabā –, kā
arī aplūkota kokgriezēja Tobiasa
Heinca darbība Latvijā 17. gadsimtā. «Tieši grāmatas tapšanas
laikā mums ir izdevies Polijā,

«Aizbraucu uz Jelgavu, kāpu uz velosipēda un devos cauri visai
pilsētai – braucu, un mani vienīgie orientieri bija senās liecības
– es ar savu velosipēdu drīzāk ceļoju pa Jelgavas1944. gada
topogrāfisko karti, kas bija manā galvā,» atzīst grāmatas «Senā
Jelgava» sastādītāja Elita Grosmane.
Poznaņas pilsētā, atrast dekoratī- Autors atsedz tālaika vidi, parāda
vās tēlniecības meistara Tobiasa dažādas personālijas, notikumus
Heinca izgatavoto Svētās Trīsvie- – lasot šo darbu, cilvēks neviļus
nības baznīcas pulti. Tā atkal ir spiests nonākt 17. gadsimta beigu
viena no liecībām, kas Jelgavai ir atmosfērā,» atzīst E.Grosmane,
zudusi. Taču būtu tik patīkami, piebilstot, ka tas nebūtu iespējams
ja līdz ar torņa atjaunošanu šo bez tulkotāja Bisenieka darba.
vēstures liecību Jelgava varētu «Virtuozs tulkotājs, viņam ir
atgūt. Pagaidām gan unikālais lieliska senās valodas izjūta, kas
mākslas priekšmets ir apskatāms ļauj tulkojumam būt maksimāli
patstāvīgajā ekspozīcijā Poznaņas dzīvam.»
Nacionālajā muzejā Polijā,» stāsta
E.Grosmane.
Impulss, kas jāpārņem
Tā ir tikai daļa no materiāliem,
Īsi pirms grāmatas iznākšanas
kas būs lasāmi jaunajā grāmatā, E.Grosmane cer, ka tā kļūs par vēl
kur ļoti plaši apskatīta kultūras, vienu impulsu vai pamudinājumu
mākslas un arhitektūras dzīve jelgavniekiem, kas liks turpināt
mūsu pilsētā, taču tās nobeigumā iesākto. «Lai arī grāmata ir ļoti
ir vēl kāds unikāls ieguvums...
apjomīga, tā ir un paliek tikai daļa
no vēstures liecībām. Vēl ir tik
Slavinājums Jelgavai
daudz interesanta un saistoša, ko
«Grāmatu gribējās nobeigt maz- uzzināt par seno Jelgavu,» spriež
liet citādi un, šķiet, tas ir izdevies, grāmatas sastādītāja, novērtējot
jo kā īsta pērle ir Kristiana Born- jelgavnieku jau līdz šim paveikto.
mana baroka laikmeta dzejojums, «Arī mums grāmatas tapšanā
kas tapis 1686. gadā. Līdz šim palīdzēja pilsētnieki – Ģ.Eliasa
Jelgavai veltītā poēma bija maz Jelgavas Vēstures un mākslas
zināma un pieejama tikai vācu muzeja direktore Gita Grase un
valodā, taču ar izcilā tulkotāja bijušais galvenais krājuma glaValda Bisenieka palīdzību beidzot bātājs Andrejs Dābols. Patiesībā
tā ir pieejama latviešu valodā,» ikviens, pie kura mēs vērsāmies,
stāsta E.Grosmane.
bija atsaucīgs un ieinteresēts.
«Tieši šajā dzejojumā lieliski Grāmata iespiesta «Jelgavas Tiatklājas tālaika Jelgavas dzīve, pogrāfijā», un tās izdošanas viens
kas tik patētiski un reizē reālis- no atbalstītājiem bija arī Jelgavas
tiski atspoguļojas šajās rindās. pašvaldība.»

Nedēļas jautājums

www.

Attīstot Hercoga Jēkaba laukumu, kurš no speciālistu ierosinājumiem jums šķiet piemērotākais?
64

Aizslēgt K.Barona ielu un laukumu sapludināt ar kultūras namu
Transporta kustību novirzīt pa pazemes vai gaisa tuneli
Nojaukt apbūvi, kas aizsedz skatu uz Driksu
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Laukumā izveidot atsevišķas atpūtas zonas bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem
Laukums ir jāattīsta, bet neviens no šiem variantiem nešķiet pārliecinošs
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Pilsētnieks vērtē

Vai jūs būtu gatavs
mainīt dzīvi pilsētā
pret dzīvi
mazdārziņos?
Jānis, bezdarbnieks:
– Jautājums:
cik pieejams ir
sabiedriskais
transports,
lai nokļūtu uz
pilsētu? Taču,
kopumā ņemot, es būtu ar mieru. Dzīvojot tur,
noteikti var ietaupīt uz apkuri – par
100 latiem nopērkot malku, visai
ziemai pietiktu, bet dzīvoklī mēnesī
par apkuri tik daudz maksājam.
Bērniem arī tur būtu labāk, jo vairāk vietas, kur spēlēties. Pilsētā visu
laiku jāskatās, lai nepaskrien zem
mašīnām.
Anda, jelgavniece:
– Vispār jau
nē, jo man nepatīk strādāt
dārzā. Taču, ja
kāds man tur
uzceltu un uzdāvinātu māju,
pieļauju, ka es aizietu. Tagad tāds
vecums, kad apkārt gribas klusumu,
mieru. Tur būtu tuvāk pie dabas,
apkārt svaigs gaiss, ne tā, kā šeit,
pilsētā. Tad manā dārzā augtu tikai
puķes.
Sergejs, pārdevējs:
– Atzīšos godīgi, man nekad
nav patikusi
pilsētas burzma. Tāpēc, ja
būtu iespēja,
es pārceltos uz
turieni – tur varētu uzcelt privātmāju, ierīkot dārzu, kurā var audzēt
pašiem nepieciešamo. Dzīve noteikti
ir daudz mierīgāka, apkārt klusums.
Tā būtu īsta bauda.
Marija, pensionāre:
– Nezinu, esmu
jau tik ļoti saradusi ar dzīvi
pilsētas centrā,
ka man noteikti tas būtu ļoti
grūts solis. Vienīgais labums, ka tuvāk pie dabas
– tur varētu vistiņas turēt, nebūtu
veikalā jāpērk dārgās olas. Iespējams, ka, sarēķinot visas izmaksas,
tur būtu arī lētāk nekā dzīvoklī.
Jeļena, apsardzes dispečere:
– Nē, noteikti
nē! Man patīk, ka visapkārt dzīvība
kūsā, kaut kas
notiek, cilvēki
iet, rosās, dara. Tur nav nekā no tā,
ir pilnīgs miers. Aiz garlaicības tur
nezinātu, ko darīt. Laikam pārāk
esmu pieradusi pie dzīves pilsētā,
kur apkārt valda rosība, darbs arī
man tepat.
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Ziedojumi palīdzēs vairākiem
bērniem ar īpašām vajadzībām
(No 1.lpp.)
Bērni katru rītu skolā ierodas ar specializētu transportu,
lai dienu pavadītu izglītojošās,
attīstošās un rehabilitācijas
nodarbībās. Bērniem nepieciešama īpaša vide un aprūpe.
Katru dienu ar viņiem strādā
speciālās izglītības skolotājs,
ārstnieciskās vingrošanas
skolotājs, skolotāja palīgs,
sociālais aprūpētājs un pagarinātās dienas grupas skolotājs.
Atbalstu sniedz arī sociālais

pedagogs, bibliotekārs un
logopēds.
Belicku ģimene un 1. sanatorijas internātpamatskola, kā
arī labdarības akcijas organizatori – Jelgavas pašvaldība,
pašvaldības aģentūra «Kultūra» un Jelgavas tradicionālo
reliģisko konfesiju pārstāvji
– saka lielu paldies visiem
ziedotājiem – jelgavniekiem,
iestāžu un uzņēmumu kolektīviem, uzņēmējiem, skolēniem,
viņu vecākiem, skolotājiem.
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Lai izdarītu izvēli,
iepazīst profesijas

Uz Bisenieka gara mantinieka
titulu pretendē pieci cilvēki
 Ritma Gaidamoviča

Novadnieka Jāņa Bisenieka gara mantinieka
balvai šogad pieteikti pieci kandidāti no
Jelgavas un Zemgales, kuri ar darbiem un
rīcību pierādījuši, ka
līdzinās J.Biseniekam.
Gara mantinieks tiks
paziņots 15. decembrī
pulksten 10.30 LLU Ekonomikas fakultātē.
J.Bisenieka fonda žūrijas komisijas priekšsēdētājs Voldemārs Strīķis stāsta, ka šogad
konkursam pieteikta «Jelgavas
pils aptieku» tīkla valdes locekle
Dina Kurzemniece, «CBS «Igate»» valdes priekšsēdētājs Māris
Peilāns, kafejnīcas «Hercogs»
līdzīpašnieks un šefpavārs Andris
Rūmītis, aģentūras «Kultūra»
direktors Mintauts Buškevics
un Krustpils novada zemnieku
saimniecības «Vīnkalni» īpašnieks, atmodas laika sabiedriskais darbinieks Andris Felss.
Šos kandidātus izvirzījuši seši
cilvēki – pieci Spīdolas ģimnāzijas
skolēni un pensionēta skolotāja.
«Žēl, ka darbi pamatā nākuši no
vienas skolas – Spīdolas ģimnāzijas. Iespējams, skolēni, rakstot
eseju par Jāni Bisenieku, iedves-

mu smēlušies iepriekšējo gadu
pieteikumos, līdz ar to darbi ir
diezgan vienveidīgi,» tā V.Strīķis.
Daudz pamatīgāku darbu ieguldījusi pensionētā skolotāja Spodra
Purviņa, kura esejas pirmajai
daļai – aprakstam par J.Bisenieka
devumu – pievienojusi pašas
atrastus vairākus viņa izdotās
avīzes numurus. «Tas jau ir oriģināli, redz, ka cilvēks šai lietai
piegājis ļoti nopietni,» tā žūrijas
priekšsēdētājs. Viņš stāsta, ka
daudz interesantākas ir esejas par
šodienas uzņēmējiem un sabiedriskajiem darbiniekiem, kuri, pēc
pieteicēju domām, var pretendēt
uz gara mantinieka titulu. «Šoreiz katrs pieteicējs ir mēģinājis
atrast vienu vai divas nišas,
kurās mūsdienu cilvēks līdzinās
Biseniekam. Piemēram, Māris
Peilāns ir veiksmīgs uzņēmējs, atbalsta sportu un pats nodarbojas
ar to, Mintauts Buškevics ieviesis
daudz novitāšu Jelgavā kultūras
jomā, Dina Kurzemniece nodarbojas ar mecenātismu,» stāsta
V.Strīķis. Šobrīd komisija jau ir
izskatījusi visus iesniegtos darbus
un noteikusi uzvarētāju, taču plašākai publikai sestais J.Bisenieka
gara mantinieks tiks paziņots 15.
decembrī pulksten 10.30 LLU
Ekonomikas fakultātē. Šajā dienā
balvas saņems arī žūrijas izvēlētie
labāko darbu autori.

Videokameras fiksējušas
pirmo nopietno pārkāpumu
 Ilze Knusle-Jankevica

Pašvaldības policijas videonovērošanas punktā jau fiksēts pirmais
nopietnais pārkāpums
– kādā veikalā pēc pulksten 22 tirgots alkohols
– to pašvaldības policisti
konstatējuši ar videonovērošanas kameru palīdzību. Šī informācija jau
nodota Valsts policijai,
kas uzsākusi izmeklēšanu, lai likumpārkāpējus
sauktu pie atbildības.
Pašvaldības policijas sabiedrisko attiecību speciāliste – juriste
Sandra Reksce informē, ka pirmajā
nedēļā jau reģistrēti arī vairāki citi
sabiedriskās kārtības pārkāpumi,
piemēram, video kameras ļāvušas
pamanīt ielās iereibušas personas,
automašīnas, kas novietotas vietās,
kur to nav atļauts darīt, agresīva

Lūgums atsaukties

 Tuvojoties Ziemassvētkiem, «Tele
2» iepriecina vairākas Jelgavas ģimenes, dāvinot 500 latus, par kuriem
ģimenēm tiks iegādāts tām nepieciešamais. Sadarbībā ar Jelgavas
Sociālo lietu pārvaldi nolemts, ka
šoreiz palīdzība tiks sniegta piecām
pilsētas ģimenēm, kuras likumīgi
nevar saņemt trūcīgās ģimenes statusu, taču tām nebūt neklājas viegli.
Sociālo lietu pārvaldes Sektora darbam
ar ģimeni un bērniem vadītāja Gunda
Balode stāsta, ka summa līdzīgi – pa
100 latiem katrai – tiks sadalīta piecām
ģimenēm. «Ir izvēlētas ģimenes, kuras
nevar saņemt trūcīgās ģimenes statusu.
Piemēram, tāpēc, ka par dažiem latiem
vai santīmiem pārsniedz 90 latu ienākumus uz vienu ģimenes locekli. Ja ģimenei
no šīs summas norēķina kredītsaistības
par dzīvokli, tai paliek 35 līdz 40 lati uz
vienu cilvēku mēnesī, un tas ir gaužām
maz. Nereti šādām ģimenēm ienākumi
ir daudz mazāki nekā ģimenēm ar
trūcīgās ģimenes statusu, kas saņem
dažādus pabalstus,» ģimeņu izvēli
skaidro G.Balode. Viņa vien piebilst, ka
šonedēļ ģimenes aicinātas uz pārrunām,
lai noskaidrotu viņu vēlmes par to, kas
tieši būtu nepieciešams. «Nauda netiks
izsniegta uz rokas, ģimenēm jāizvērtē,
ko tām visvairāk vajag, iekļaujoties
summā, un tas tiks iegādāts. Vēlamies,
lai nauda aiziet konkrētam mērķim un
ģimenei tiešām ir reāls ieguvums,» stāsta
G.Balode.

Viens no automehāniķu pulciņa dalībnieku praktiskajiem uzdevumiem bija mācīties montēt
riepas. 9. klases skolnieks Aleksejs Malihins (no labās) atzīst, ka tas bijis pats interesantākais,  Dobeles šosejas rekonstrukcijas
Foto: Ivars Veiliņš darbi rit pēc plāna, un objekts ir
turklāt noteikti noderēšot arī dzīvē.
 Ritma Gaidamoviča

«Mācos 9. klasē, tāpēc
aktuāls ir jautājums, ko
darīt pēc skolas beigšanas – mācīties Jelgavas
Amatniecības vidusskolā
par viesmīlības pakalpojumu speciālisti vai
doties uz Olaini un kļūt
par vides tehnologu. Šīs
nodarbības man ļāva
iepazīt profesiju un mācību vidi Jelgavā. Jāatzīst,
ka man patika, jo īpaši
praktiskās nodarbības.
Domāju, ka tas palīdzēs
izvēlēties,» tā 9. klases
skolniece Kitija Korņeva,
kura izmantoja iespēju
apmeklēt profesionālo
pulciņu Jelgavas Amatniecības vidusskolā.
Pirmo reizi Jelgavas Amatniecības vidusskola 8. un 9. klašu skolēniem īpašās nodarbībās piedāvāja
jau laikus iepazīt savu iespējamo
nākotnes profesiju profesionālajos
interešu pulciņos. Pirmajā periodā
– no oktobra līdz decembrim (pulciņi
beigsies nākamnedēļ) – sešu veidu
profesionālos pulciņus apmeklējuši
vairāk nekā 40 skolēni. Direktores
vietnieks arodmācību darbā Uldis
Sokolovs atzīst, ka skola bija plānojusi uzņemt vairāk, taču priekš
pirmās reizes arī 42 ir daudz. «Mūs

braukāšana pa stāvlaukumu pie
pils un citi. Tas policistiem ļāvis
operatīvi reaģēt un novērst sabiedriskās kārtības traucējumus. Tāpat
videonovērošanas centrā operatori
piefiksējuši, ka traucēta luksoforu
darbība vienā no krustojumiem pilsētas centrā – Lielās un Pasta ielas
krustojumā. Par to savukārt ziņots
pašvaldības aģentūrai «Pilsētsaimniecība», kas bojājumus operatīvi
novērsusi.
Šāda ir pilsētā izvietoto videonovērošanas kameru pirmās nedēļas
bilance, kas jau ļauj secināt, ka  Ilze Knusle-Jankevica
kameru izvietošana pilsētā un
novērošanas punkta izveide ir labs
Namu apsaimniekotājs
papildu instruments, lai gādātu par
«Jelgavas nekustamā
jelgavnieku drošību.
īpašuma pārvalde» (JNĪP)
Laikraksts «Jelgavas Vēstnesis»
sadarbībā ar Zemgales
jau rakstīja, ka videonovērošanas
reģionālo Enerģētikas
centrs darbu sāka 1. decembrī. Tam
aģentūru rīkos renovētu
tiks pieslēgtas 19 pilsētas krustodaudzdzīvokļu dzīvojajumos izvietotas kameras, kā arī
mo ēku Atvērto durvju
pašvaldības, valsts un citu iestāžu
dienu. Tā notiks 21. deārējās videonovērošanas kameras.
cembrī pulksten 10 JNĪP

Jelgavas pilsētas dome aicina Anastasijas Laganovskas (dzimusi 1939.
gada 6. aprīlī, mirusi 2010. gada 17. novembrī) piederīgos pieteikties
Jelgavas pilsētas domē, Lielajā ielā 11, 110. kabinetā (kontakttālruņi
63005523 vai 63005470), divu nedēļu laikā no aicinājuma publikācijas dienas, lai vienotos par rīcību ar Anastasijas Laganovskas īrētajā
dzīvoklī atstātajiem sadzīves priekšmetiem un mantām. Ja minētajā
termiņā Anastasijas Laganovskas piederīgie nepieteiksies, mantas tiks
iznīcinātas.

Īsi

priecē fakts, ka daļa skolēnu, kuri
apmeklēja nodarbības, jau tagad
skaidri zina, ka pēc pamatskolas
beigšanas nāks mācīties uz Amatniecības vidusskolu,» tā U.Sokolovs,
piebilstot, ka daļai skolēnu savukārt
šīs nodarbības ļāvušas saprast, ka
iecerētā profesija tomēr nav domāta viņiem, un tāpēc nākamajā
mācību semestrī jau gatavojas
pamēģināt ko citu. Pieprasītākie
pulciņi – automehāniķi, viesmīlības
pakalpojumu speciālisti un datorsistēmu tehniķi. «Jaunieši izvēlas
profesijas, kas šobrīd ir pieprasītas.
To jau mēs redzam Jelgavā – ir tik
daudzi autoservisi, kuros vajadzīgi
zinoši speciālisti, ēdināšanas un
apkalpošanas jomā vienmēr pietrūkst darbinieku. Arī informāciju
tehnoloģijas nepārtraukti attīstās
un vajadzīgi jauni speciālisti,» skaidro direktores vietnieks. Visvairāk
pulciņus apmeklējuši skolēni no
Jelgavas 5. vidusskolas, 2. pamatskolas, 1. ģimnāzijas, Jelgavas 1.
speciālās internātpamatskolas un
4. vidusskolas.
Jāpiebilst, ka šajos pulciņos
galvenais akcents likts uz praktiskām nodarbībām, kurās skolēniem pašiem jāstrādā. Piemēram,
automehāniķiem bija jāmācās
montēt riepas, balansēt alumīnija
un metāla diskus, roka iemēģināta
arī atslēdznieka darbā, veidojot
atslēgu piekariņus. Skolēniem pat
notikušas sacensības, kurš ātrāk

uzmontēs riepu. Viesmīlības pakalpojumu speciālistu pulciņā jaunieši
praktiski mācījās galda klāšanas
kultūru un pārbaudīja spēkus ēst
gatavošanā. «Šīs nodarbības man
bija ļoti vērtīgas, vēlreiz pārliecinājos, ka virtuve nav tikai meiteņu
lauciņš. Noderīgākais – iemācījos,
kā pareizi saklāt galdu, un to jau
mājās svētkos izmēģināju. Te es
iemācījos cept arī kartupeļu kroketes,» stāsta 8. klases skolnieks Elvijs
Grinbergs. 9. klases skolnieks Aleksejs Malihins apmeklēja automehāniķu pulciņu. «Manai ģimenei ir
autoserviss. Esmu nolēmis turpināt
ģimenes tradīcijas un mācīties par
automehāniķi. Šo programmu
izvēlējos, lai pārliecinātos, vai man
tas tiešām patiks. Pēc iemācītā un
paveiktā varu teikt, ka, iespējams,
jau nākamgad turpināšu mācības
šajā skolā. Manuprāt, daudz izdevīgāk ir iegūt vidējo izglītību reizē
ar profesiju,» tā Aleksejs, piebilstot,
ka šeit iegūtās prasmes noderot
katram. «Riepa jāmāk uzmontēt
katram cienīgam vīrietim,» uzskata
Aleksejs.
Profesionālie pulciņi Amatniecības vidusskolā noslēgsies nākamnedēļ. Taču jau janvārī tiks
uzņemtas jaunas grupas. 8. un 9.
klašu skolēni, kuri vēlas piedalīties
kādā no pulciņiem, aicināti iepriekš
pieteikties. Tas izdarāms pa tālruni
63025605, 63025620 vai e-pastu:
sekretare_jav@apollo.lv.

Notiks renovēto ēku Atvērto durvju diena

telpās Pulkveža Brieža
ielā 26, informē «Jelgavas nekustamā īpašuma
pārvalde».

SIA «Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde» ir uzkrājusi ievērojamu pieredzi daudzdzīvokļu
dzīvojamo māju renovācijā, kas gūta
ar vācu speciālistiem kopīgi realizētajos projektos, tāpēc uzņēmums
nolēmis rīkot šādus pasākumus un
informēt ikvienu interesentu par

to, kā notiek māju renovācija, kādi
ir ieguvumi, ar kādām grūtībām
jāsaskaras un tamlīdzīgi. «Par
mūsu pieredzi ēku renovēšanas
jautājumos zina praktiski visā
Latvijā, jo esam uzstājušies dažādos
semināros, pasākumos un stāstījuši
par izdarīto. Tāpat Jelgavā ir viesojušās delegācijas no sešām Latvijas
pilsētām, viņi ir iepazinušies ar
paveikto, uzdevuši sev interesējošos
jautājumus. Tāpēc, ņemot vērā
jelgavnieku salīdzinoši zemo interesi par ēku renovēšanu, nolēmām
vairāk runāt tieši ar mūsu pilsētas
iedzīvotājiem,» stāsta JNĪP valdes
loceklis Juris Vidžis, piebilstot, ka
interesenti tiek gaidīti no visas Latvijas. Klātesošie tiks iepazīstināti
gan ar vācu pieredzi, gan startēšanu
valsts finansētajā siltināšanas programmā, JNĪP speciālisti iepazīstinās gan ar izdarīto un pielietotajām
tehnoloģijām, gan ar ieguvumiem,
kas visvairāk uzskatāmi rēķinos par

siltumu. Tāpat paredzēts apmeklēt
Jelgavas renovētās mājas, runāt ar
to iedzīvotājiem. J.Vidžis piebilst,
ka, ja būs atsaucība, JNĪP plāno
organizēt šādus pasākumus arī
turpmāk.
Lai spētu nodrošināt kvalitatīvu
informācijas (gan praktiskas, gan
teorētiskas) pieejamību, dalībnieku
skaits ir ierobežots. Tāpēc interesentiem ir lūgums pieteikties iepriekš
un aizpildīt pieteikšanās formu, kas
atrodama internetā: http://www.
jnip.serveris.lv/pieteiksanas_forma/.
Papildu informāciju var saņemt,
rakstot uz e-pastu: info@jnip.lv.
Atvērto durvju dienā var piedalīties ikviens – dzīvokļu īpašnieki,
māju vecākie, dažādu nozaru pārstāvji un speciālisti, kuriem interesē
šie jautājumi. Jau šobrīd dalībai pasākumā pieteikušies gan arhitekti,
gan celtnieki, gan banku pārstāvji.
Jāpiebilst, ka maksimālais dalībnieku skaits grupā ir 20 – 25.

gatavs ieziemošanai, informē pašvaldības aģentūras «Pilsētsaimniecība»
direktors Andrejs Baļčūns. Tomēr
uzņēmuma «CBS «Igate»» direktors
Arnolds Freimanis norāda – ja laiks
pieturēsies labs un temperatūra būs
pāris grādi mīnusos vai ap nulli, vēl
daži darbi varētu tikt paveikti. Ceļu
būve ir tieši atkarīga no laikapstākļiem,
tās gaitu prognozēt nav iespējams, tāpēc arī vēl nav pieņemts galīgais lēmums
darbus pārtraukt un izvest tehniku no
objekta. Ja laiks ļaus, šoziem paredzēts
paveikt vēl dažus darbus, piemēram,
sakārtot gājēju ietvi un autobusa pieturu
4. līnijā, uzlabot satiksmes drošību un
sakārtot drenāžu, stāsta A.Freimanis.
Lielāki darbi gan vairs šoziem netiks
veikti, visticamāk, rosība objektā atsāksies pavasarī, kad būs tam piemēroti
laikapstākļi.
 Jelgavas Pensionāru biedrība
sākusi īsteno Eiropas Sociālā fonda
finansēto projektu «Ekspresis», kura
laikā tiks izveidota ātrās reaģēšanas
vienība, kas palīdzēs vientuļiem, veciem cilvēkiem un invalīdiem. Šobrīd
apzināts to cilvēku loks, kuri gatavi
mācīties un vēlāk sniegt pakalpojumus – tādi ir 54. Pensionāru biedrības
vadītāja Marija Kolneja stāsta, ka šobrīd
jau pieteikusies 31 persona, kas varētu
saņemt vienības «Ekspresis» pakalpojumus. Tas būs iespējams jau nākamā
gada martā. Pensionāru biedrība lūdz
vēl atsaukties tos cilvēkus, kuriem palīdzība būs nepieciešama. Pieteikties var,
zvanot pa tālruni 26190589 vai sūtot
e-pastu: marikalns@inbox.lv. Jāpaziņo
cilvēka vārds, uzvārds, vecums un atrašanās (dzīves vieta), lai varētu sazināties
un noskaidrot cilvēka vajadzības un
pakalpojuma apmērus.
 Radošo domu un darbu centrs
«Svētelis» no 20. līdz 31. decembrim
katru darba dienu no pulksten 10 līdz
16 rīko labdarības akciju, kurā iepriecinās bērnus un jauniešus no maznodrošinātajām un krīzes skartajām
ģimenēm, dāvinot viņiem saldumus,
rotaļlietas, grāmatas. Savukārt bērnu
un jauniešu centra «Junda» komanda
23. decembrī pulksten 14 centrā nogādās ne tikai saldumus, bet būs sarūpējusi
arī skanīgu svētku koncertu. Taču līdz
tam «Svētelis» jelgavniekus aicina turpināt atbalstīt akciju, sagādājot saldumus,
ko ielikt paciņās, lai varētu iepriecināt
pēc iespējas vairāk bērnu. Saldumus
var nogādāt «Svētelī», Pļavu ielā 2, vai
arī zvanīt pa tālruni 29137168 (Ingrīda),
lai vienotos par to atgādāšanu.

Ritma Gaidamoviča

Jelgavas 6. vidusskola
uzņem audzēkņus pirmsskolas četrgadīgo bērnu rotaļu
grupā. Tālrunis informācijai
– 63027467.
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Mazdārziņi – sava republika, kurā
cilvēki ar dzīvi ir apmierināti
izvilktu,» stāsta Dainis. Liela daļa cilvēku,
jau apzinoties, ka viņa māja atrodas applūstošajā teritorijā, to ir apdrošinājuši, lai pēcāk
saņemtu kompensāciju. Mazākām un ne
tik pamatīgām mājām dažkārt problēmas
sagādājot arī bargā ziema – aizsalst ūdens
caurules. Taču iedzīvotāji šo faktu ņēmuši
vērā un vasarās arvien vairāk jau domā,
kā tās nosiltināt, nopakot, lai ziemas vidū
nepaliktu bez ūdens.

Te zinās, vai tu
esi vietējais vai tevi jāuzmana

Foto: Ivars Veiliņš
 Ritma Gaidamoviča

Pirms gadiem tā sauktajās
dārzkopības sabiedrībās jeb
mazdārziņu rajonos dzīve kūsāja tikai vasarās, jo pilsētnieki
sabrauca uz savām dāčām, lai
atpūstos no pilsētas steigas,
parušinātos dārzā, uzceptu
gaļu, novāktu ražu. Blakus viena pie otras uz nelieliem zemes
pleķīšiem slējās mazas būdiņas,
stikla vai plēves siltumnīcas,
iekopti dārziņi... Šodien aina ir
pavisam cita – starp necilajām
dārza būdiņām uzceltas īstas
un dažviet pat vērienīgas privātmājas, un dzīve te notiek
visu cauru gadu. Paši iedzīvotāji
lēš, ka ar katru gadu pastāvīgi
dzīvojošo cilvēku skaits te tikai
pieaug. «Jelgavas Vēstnesis»
skaidro, kas tad šobrīd notiek
tautā saukto dāču rajonos un
kālab cilvēki nosliekušies par
labu pastāvīgai dzīvei mazdārziņu rajonā.
Jelgavā ir vairāki lieli mazdārziņu rajoni
– Būriņu ceļa rajonā, Sieramuižā, Meiju
ceļā, Tērvetes ielā. No tiem trijos – Būriņu
ceļā, Sieramuižā un Tērvetes ielā – situācija
pēdējos gados mainījusies viskrasāk. Tieši
šie rajoni arvien vairāk ir apdzīvoti visu cauru gadu. Teju katrā mazajā ieliņā atradīsi
vismaz divas trīs mājas, kurās ģimenes uz
dzīvi apmetušās pastāvīgi – ir uzcelta lielāka vai mazāka māja, iekopta saimniecība.
Mazāk, bet ir ielas, kur tikai trīs īpašumos
no desmit to saimnieki atbrauc vasarā. Par
to, ka šeit atradusies dārzkopības sabiedrība
vai dārzkopības kooperatīvs, vairs vēsta
vien sarūsējušas plāksnītes pie stabiem ielas
galos. Tagad māju vai sētu rotā plāksnītes
«Privātīpašums» un daudzviet turpat blakus – «Nikns suns» vai arī «Nikns kaķis».
Visi mazdārziņi ir privatizēti, un katra īpašnieka ziņā paliek, ko viņš tajā dara – iekopj
dārzu, uzbūvē māju, sakrauj visu lieko vai
pārdod kādam citam vai arī neliekas ne zinis
par savu īpašumu. Šos rajonus var nosaukt
par savu republiku, kurā noteicēji ir zemju
īpašnieki. Viens no pierādījumiem – gandrīz
katras ielas galā ir lieli vārti, no kuriem daļa
stāv slēgti visu cauru dienu, daļa tiek pa
dienu atvērti, bet naktīs slēgti. Tas tālab, lai
gādātu par sava īpašuma drošību.

Iemesli, kālab
pārcēlušies, – dažādi

Par to, kāpēc cilvēki pārcēlušies te uz
pastāvīgu dzīvi, teju katram ir savs stāsts
– daļa izrēķinājuši, ka te ir izdevīgāk nekā
dzīvot dzīvoklī pilsētas centrā, cits piepildījis
sapni par māju, dažiem piespiedu kārtā bija
jāpārceļas uz dzīvi dārza mājā, kura pielāgota, lai tajā var dzīvot cauru gadu. Rīdzinieks Andrejs ar sievu Sarmīti Sieramuižā

Vīksnas ielā jau trīs gadus dzīvo pagaidu
mājā, ko drīzāk varētu nosaukt par «māju
uz vistas kājas» – uz dzelzs konstrukcijas
metru virs zemes pacelts dzīvojamais treileris. «Treknajos gados, kad labi pelnījām,
bija iecere uzcelt māju. Rīgas tuvumā zemes
gabali bija pārspīlēti dārgi, atradām Jelgavā
zemi par 3000 latu. Nopirkām, nojaucām
uz tās esošo dārza māju un ķērāmies pie
savas mājas būvniecības, uznāca krīze, un
viss pajuka. Bet dzīvot kaut kur vajadzēja,
iegādājāmies pagaidu māju, un tā jau trīs
gadus dzīvojam 20 kvadrātmetros. Vismaz
ir sava māja! Protams, sapnis par īstu
māju nezūd, tikai gaidām labākus laikus,»
stāsta Andrejs, kurš ikdienā mēro ceļu uz
darbu Rīgā. Katerina Golubeva Būriņu ceļā
Zemgaļu ielā ar vīru pastāvīgi dzīvo jau 20
gadus, un viņu droši var saukt par šīs ielas
uzraugu. Līdz ko kāds svešais te ierodas,
par to viņai paziņo suns un kundze iznāk
skatīties, kas notiek. «Mums Jelgavā ir
dzīvoklis 5. stāvā, taču veciem cilvēkiem ir
grūti izstaigāt tik augstu. Pa ziemu dzīvoklī
auksts, suni, kaķi turēt grūti. Pārcēlāmies
uz šejieni, bet par dzīvokli Jelgavā turpinām maksāt komunālos. Te paši kurinām,
cik vajag, sava saimniecība, desmit vistas,
suns, kaķis, dārziņš. Viss kā pieklājas. Ar
dzīvi esam apmierināti,» saka Katerina.
Savukārt Igors kopā ar vecākiem uz vectēva
atstāto dārza māju Sieramuižā Dzērveņu
ielā pārcēlies ne jau no laba prāta. Pļaujas
laikos celtniecībā labi pelnījis, uzturējis
četristabu dzīvokli centrā, bet pirms diviem
gadiem līdz ar darba zaudējumu nekas cits
neatlika, kā pārcelties uz vectēva atstāto
dārza māju, jo arī iegūtajā profesijā – konditors – daudz nenopelnīsi. Dzīvoklis tiek
izīrēts par 100 latiem, un ar to pietiekot, lai
nomaksātu elektrības rēķinu dārza mājiņā,
zemes nodokli un vēl dzīvošanai paliekot.
Bet Vladimirs no Būriņu ceļa Bērzaines
ielas jau sen kā sapņojis par savu māju.
Pirms trīs gadiem, izkalkulējot izmaksas,
sapratis, ka daudz lētāk viņam būs nopirkt
dārza māju, ko pārveidot par dzīvojamo,
nekā uzturēt dzīvokli. Dzīvoklis pārdots,
un nu ģimenei ir sava māja.

«Izmaksas uz pusi
mazākas nekā dzīvoklī»

Iespējams, dažiem šķistu, ka dzīve te ir kā
nekurienes malā vai sūnu ciemā, jo vakaros
ielas nav izgaismotas, tuvākais veikals
pāris kilometru attālumā, līdz autobusam
jādodas pusstundu, ziemā sniegs jāšķūrē
pašiem, pavasarī teritorija applūst. Taču
vismaz «Jelgavas Vēstneša» sastaptie cilvēki
ar dzīvi šeit ir apmierināti un atzīst, ka savu
izvēli nenožēlo nevienu mirkli. Lai nodrošinātu sev ūdeni, daudzām mājām izrakti
dziļurbumi, citiem blakus mājai ierīkota
aka, jo pilsētas ūdensvada šeit nav. Elektrība gan tiek nodrošināta. Vairākās ielās
pagājušajā vasarā ierakti pat jauni kabeļi,
lai ziemā, sniegputeņa laikā, nepārtrauktu
elektrības padevi. «Pagājušajā ziemā vienu

dienu pārtrūka elektrība, sildījāmies ar
gāzes plīti, sadedzām svecītes. Vienu dienu
jau var izturēt, par laimi elektriķi, šķiet,
apzinoties, kādā situācijā esam nonākuši, jo
viss notiek uz elektrību, ātri visu salaboja,»
stāsta Andrejs. Arī siltumam katrs radis
savu risinājumu – iebūvēts siltumsūknis,
elektriskie sildītāji vai namu apkurina ar
malku. «Atšķirība ir liela. Te es visai ziemai
malku sagādāju par 120 latiem, bet dzīvoklī
tik liels man bija siltuma rēķins par diviem
mēnešiem. Ar sievu esam izrēķinājuši, ka
mūsu izdevumi šeit ir uz pusi mazāki nekā
tas bija dzīvoklī,» tā Vladimirs. Iedzīvotāji
atzīst, ka nebūt nav atrauti arī no ārpasaules, pie vairākām mājām uzslieti pat trīs
satelīta šķīvji, ir internets, tiek nodrošināti
mobilo telefonu sakari.

Katrs te zina, ka ziemā pa viņa ielu
netiks sūtīts lielais šķūris vai kaisītājs, ka
pašam vien būs jāceļas agrāk un jānotīra
sniegs, lai tiktu laukā no mājas – paši uz
darbu, bērni uz skolu. Un to visi apzinīgi
arī darot. Uzrunātie pastāvīgie iedzīvotāji
atzīst, ka ar katru gadu kaimiņos parādās
arvien jaunas mājas, kurās cilvēki pārvācas
uz pastāvīgu dzīvi. Piemēram, Dainim
kaimiņos māja sākta būvēt tikai šajā septembrī, un padarītais ļauj domāt, ka cilvēki
uz dzīvi te varētu ievākties nākamvasar.
Pabraukājot redzama ne viena vien māja,
kas, iespējams, tā sauktajos treknajos gados
iesākta būvēt, bet tagad darbi apstājušies.
Būriņu ceļa Zemgaļu ielā sastaptais Eduards Gorbačevskis, kuram pagaidām šajā
ielā atrodas tikai dārza māja, arī vēlas uz
savas zemes būvēt īstu māju, taču viņa
projektam nepietiek vietas, un kaimiņš, lai
arī savu gabalu neizmanto, to viņam pārdod
negrib. Ar faktu, ka arvien vairāk cilvēkiem
šī ir galvenā dzīvesvieta, apmierināti gan pastāvīgie iedzīvotāji, gan dārziņu saimnieki,
jo viņu īpašums tiek pieskatīts. «Mēs viens
otru pēc sejām ļoti labi zinām, ar tuvākajiem
kaimiņiem esam kļuvuši par draugiem.
Līdz ko ielā, rajonā parādās kāds svešais,
tas jau ir aizdomīgs un noteikti jāuzmana.
Mēs pieskatām viens otra īpašumus,»
skaidro Igors. Ļaudis atzīst, ka kaimiņiem

šeit ir daudz labākas attiecības nekā pilsētas
daudzstāvu namos, kur tu nereti nezini, kas
tev blakus dzīvoklī dzīvo.

Protams, ir arī savi mīnusi

Iedzīvotāji atzīst, ka ik pa laikam problēmas sagādā zagļi. Tiesa, tie savus sirojumus
pamatā veic pa mājiņām, kurās cilvēki
nedzīvo, jo apdzīvotajās viss tiek uzraudzīts.
Zagļu aktivitāte esot cauru gadu – nāk pēc
krāsainā metāla, pēc pārtikas, kas atstāta
dārza mājās, pēc sadzīves lietām, kuras
var pārdot, mēģina piezagties no meža
vai upes puses, kur nestaigā cilvēki. Ilzes
kundze no Sieramuižas ir viena no retajām
pastāvīgajām iedzīvotājām Līgotāju ielā, un
dārziņu īpašnieki viņai palūguši būt par
šīs ielas uzraugu. «Cilvēki man atstājuši
telefona numurus. Katru dienu izeju pastaigā, apskatos, kas apkārt noticis, ja kaut
ko manu, uzreiz zvanu viņiem. Septembrī
bija viena dārza māja apzagta, cik zinu,
zagļi meklējuši pārtiku,» stāsta Ilze. Vēl
kā mīnusu cilvēki min apkārtējo vidi, jo
daļā zemesgabalu stāv vien pussabrukušas
dārza mājas, un nevienam nav zināms, vai
tās īsti kādam pieder. «Jau 20 gadus mums
pretī stāv nežēlīgie dēļu, baļķu un gružu
kalni. Īpašnieks uzskata, ka tā ir viņa zeme
un viņš var darīt, ko grib. Šķiet, tāpēc te
nogādāts viss neiedomājamākais. Prom
neviens nevāc, bet mums tas bojā kopējo
skatu,» stāsta Dainis. Savukārt Katerinai
sirds sāp par pilsētnieku uzvedību, proti,
cilvēki šo rajonu nomalēs arvien biežāk
ierīko nelegālās izgāztuves. «Viņi atved, bet
mums, rūpējoties par apkārtējo vidi, tas viss
jāsavāc, taču tas nav godīgi,» tā Katerina.
Savukārt no pašvaldības šie iedzīvotāji
gaida divas lietas – lielākas rūpes par mazdārziņu galvenajiem ceļiem – nogreiderēt,
nošķūrēt sniegu, kā arī izbūvēt ielās jaunas
notekcaurules, kur tās iebrukušas un vairs
nepilda savas funkcijas.

Bieds – plūdi

Protams, neviens nenoliedz, ka lielākais
bieds šejieniešiem ir pavasara plūdi, kas
šogad parādījuši, cik gan vareni var būt,
taču bēgt neviens negrasās. Piemēram,
Andreja īpašumā pavasarī nedēļu ūdens
bijis 1,20 metru dziļumā, no kuriem 20
centimetri – arī istabās. «Par to, ka šī ir
applūstoša zona, uzzinājām tikai tad, kad
īpašums jau bija rokā. Kaimiņš pateica. Jā,
pavasarī nedēļu padzīvojām pie draugiem,
taču tas bija īslaicīgi un nav licis domāt
par pārvākšanos, jo šis ir mūsu īpašums,»
tā Andrejs. Savukārt Dainis Rašetins ar
kaimiņu, jau būvējot māju, domājuši par
zemes uzbēršanu un pamatu pacelšanu.
«Mūsu mājas ir augstāk, iekšā ūdens
neieplūda. Protams, grūtāk bija uz ceļiem
un pārējās ielās. Pavasarī sieva ar džipu ne
vienam vien kaimiņam brauca palīgā, lai
«Ko veciem darīt dzīvoklī, četrās sienās? Te,
laukos, – pašiem saimniecība, dārziņš, vistas,
rosīšanās. Par dzīvi šeit
nežēlojamies. Ziemā
siltāk, jo paši kurinām,
ūdens tīrāks nekā
pilsētā, veļa pēc mazgāšanas tiešām balta,
kaimiņi draudzīgāki,»
saka Katerina Golubeva
no Būriņu ceļa.

«Pagājušajā ziemā pie lieliem mīnusiem
sasala ūdens caurules, taču to pārdzīvojām, ūdeni jau var nopirkt. Šogad visu
esam nosiltinājuši. Cerams, ka nepievils.
Jā, vēl pērn sniegputenī pārrāva elektrības vadus, dienu bijām bez elektrības,
siltuma. Vienu dienu jau var iztikt, aizgājām pie kaimiņiem, viņiem kamīns,
sasildījāmies. Šogad paši nopirkām gāzes
plīti, lai elektrības pārrāvuma gadījumos
var sildīties ar to,» stāsta Andrejs, kurš jau
trīs gadus dzīvo šādā pagaidu mājā.
«Par dzīvi nesūdzos.
Ko darīt dzīvoklī? Te
man malka jākrāmē,
ziemā sniegs jāšķūrē, vasarā dārzā
jāstrādā. Mīnusiņš
ir vienīgi transports.
Pašiem sava nav,
bet līdz autobusam
jāiet 20 minūtes,
īpaši ziemā nepatīkami, bet citādi
nesūdzos,» saka Vladimirs no Bērzaines
ielas Sieramuižā.

Šeit gan par siltumu, gan ūdeni katrs
gādā pats. Lielākajai daļai māju, kurās
cilvēki pārvākušies uz pastāvīgu dzīvi, lai
iegūtu ūdeni, ir izrakti dziļurbumi, bet
citviet ierīkotas vienkāršākas akas.

Ceturtdiena, 2010. gada 9. decembris

Startēs Latvijas čempionātā
Nedēļas nogalē,
12. decembrī,
«Arēnā «Rīga»»
notiks atklātais
Latvijas karatē čempionāts
«Latvia Grand
Prix», kurā uzaicināti piedalīties ne vien labākie
pašmāju karatisti, bet arī ārzemju
sportisti. Sacensībās plāno piedalīties
arī jelgavnieks, kluba «Milons» pārstāvis Kalvis Kalniņš, kurš nesen pasaules
čempionātā karatē izcīnīja bronzas
medaļu. Sacensību goda viesis būs
septiņkārtējais pasaules un četrkārtējais Eiropas čempions Rafaels Agajevs
no Azerbaidžānas.

Sports

Daiļslidotāji
cīnīsies par medaļām

Domā
par meiteņu komandu

No 10. līdz 12. decembrim Rīgā, Volvo
ledus hallē, notiks Latvijas čempionāts daiļslidošanā, kurā piedalīsies
arī Jelgavas Ledus sporta skolas (JLSS)
audzēkņi. Informācija Latvijas Slidošanas asociācijas mājas lapā liecina,
ka dalībnieku vidū ir seši JLSS audzēkņi: Alīna Fjodorova (startēs Junioru
klasē), Anna Beļaviča, Katrīna Jana
Šuberta, Karina Boikova (visas startēs
grupā Novice) un deju pāris Andrejs
Šitiks un Marija Kārtere-Džonsa.
Jāpiebilst, ka 2009. gadā A.Šitiks ar
partneri Jekaterinu Sergejevu Latvijas
čempionātā deju pāriem ieņēma 2.
vietu, bet tad pāris izjuka un jaunieši
meklēja sev citus partnerus.

Jaunatnes futbola klubu reitinga tabulā JFC
«Jelgava» šogad 72 komandu konkurencē
ieņem 13. vietu, bet Bērnu un jaunatnes
sporta skola – 44. «Salīdzinot ar iepriekšējo
gadu, esam nokrituši par četrām vietām,
kaut gan iegūto punktu skaits mums ir
lielāks. Domāju, tas tāpēc, ka mūsu klubā
nav meiteņu komandas. Tā kā meiteņu komandu ir maz, vieglāk izcīnīt punktus, un
tas dažiem klubiem deva iespēju pakāpties
augstāk reitinga tabulā,» tā FK «Jelgava»
galvenais treneris Dainis Kazakevičs. Viņš
cer, ka jau nākamgad būs manāms tas,
ka jaunieši trenējas jaunā bāzē, bet tiek
domāts arī pie meiteņu komandas izveides,
un jau sadarbībā ar Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmiju tiek meklēta trenere.

5
Ceļā uz jauniem rekordiem
Nākamnedēļ, no 15. līdz 19. decembrim, Apvienotajos Arābu Emirātos (AAE) notiks X FINA pasaules
čempionāts peldēšanā īsajā ūdenī
jeb 25 metru baseinā. Latviju šajā
čempionātā pārstāvēs bijušais Jelgavas Specializētās peldēšanas skolas
audzēknis, jelgavnieks Andrejs Dūda,
kurš šobrīd dzīvo, strādā un trenējas Amerikā.
Jāpiebilst, ka
pirms došanās
uz AAE Andrejs
ciemojās arī
Peldēšanas skolā, kur novadīja
nodarbību audzēkņiem.

Volejbolisti gatavi Eiropai
 Ilze Knusle-Jankevica

Nedēļas nogalē Zemgales
Olimpiskajā centrā notiks
Latvijas kausa volejbolā vīriešiem pusfināla un fināla
spēles. Komanda «Biolars/
Olaine/Jelgava» ir gatava izaicinājumam. «Ja komanda
uzvarēs, līdzekļus, lai puiši
varētu startēt Eiropas kausā, atradīsim,» sola kluba
galvenais sponsors, uzņēmuma «Biolars» īpašnieks
Jurijs Daņilko.
Pusfināla spēles notiks sestdien, 11.
decembrī. Pulksten 16 būs spēle starp
komandām «Lāse-R/Rīga» un «Daugavpils Universitāte», bet pulksten
18 – starp «Biolars/Olaine/Jelgava»
un «Poliurs/Ozolnieki». «Biolars/Olaine/Jelgava» galvenais treneris Jurijs
Deveikus norāda, ka komanda sākusi
gatavoties jau nedēļas sākumā, bet
nelielas korekcijas ienesis tas, ka
divi spēlētāji – Andrejs Baburovs un
Mārcis Jirgensons – guvuši traumas.

Treneris gan cer, ka sestdien viņi
jau būs uz strīpas. Uz jautājumu,
kā treneris vērtē pusfināla pretiniekus, volejbolistus no Ozolniekiem,
J.Deveikus saka, ka katru komandu
var uzvarēt un tāpat katrai komandai
var zaudēt. «Mēs speciāli nekoncentrējamies uz uzvaru, jo galvenais ir
komandas noskaņojums un tas, lai,
izejot laukumā, puiši nospēlētu pēc
labākās sirdsapziņas un tik labi, cik
vien spēj,» tā treneris.
Finālspēle, kurā tiksies abu pusfināla pāru uzvarētāji, notiks svētdien, 12.
decembrī, pulksten 17. «Biolars/Olaine/Jelgava» spēlētājs un menedžeris
Andrejs Jamrovskis stāsta, ka Latvijas
kausa uzvarētājs iegūs tiesības startēt
arī Eiropas kausā «Challenge Cup»
– tiesa, Latvijas volejbola klubi jau
kādu laiku tajā nav piedalījušies. Viņaprāt, tāpēc, ka tas ir diezgan dārgs
pasākums – jāmaksā gan dalības maksa, gan jāsedz transporta izdevumi.
Ja šogad kausu izcīnīs «Biolars/Olaine/Jelgava», visticamāk, komanda
piedalīsies arī Eiropas kausā, jo kluba
sponsori solījuši atrast tam finansēju-

«Biolars/Olaine/Jelgava» ir gatava cīnīties par uzvaru Latvijas kausā un pēc tam arī
Foto: Krišjānis Grantiņš
izmēģināt savus spēkus pret Eiropas komandām.
mu. Vēl vairāk – J.Daņilko nākamgad
plāno paplašināt vīriešu volejbola līgu,
veidojot ko līdzīgu basketbola VTB
un hokeja KHL līgai. «Plānots, ka
jaunajā līgā spēlēs volejbola komandas

no Latvijas, Igaunijas, Krievijas un
Baltkrievijas, un sarunas par šādas
līgas izveidi jau ir sāktas. Tomēr lielāka skaidrība varētu būt pavasarī,»
tā uzņēmējs.

Sākas interneta balsojums par novembra populārāko sportistu
 Ilze Knusle-Jankevica

Portālā www.jelgavasvestnesis.lv sācies interneta
balsojums par populārāko
sportistu Jelgavā novembrī.
Balsojums ilgs līdz 20. decembra pulksten 17. Uzvarētājs kopā ar kolēģiem, kuri
novembrī uzrādījuši labus
rezultātus, tiks sveikts Jelgavas domē 21. decembrī.

Titulam atkārtoti nominēts RTU
students Andrejs Makuha, kurš atkārtojis savu 2009. gada panākumu
un kļuvis par pasaules vicečempionu
svara bumbu celšanā. Viņš startēja
svara kategorijā līdz 63 kilogramiem. Pirmajā sacensību dienā viņš
divcīņā ieguva 2. vietu un sudraba
medaļu, otrajā sacensību dienā, tā
saucamajā «garajā ciklā», – 3. vietu
un bronzas medaļu. «Garajā ciklā»
A.Makuha atkārtoja Latvijas re-

SIA «East Metal» ir ārzemju kapitāla metālapstrādes uzņēmums, kas dibināts 1997. gadā. Uzņēmums sniedz ārpakalpojumus (outsourcing) metālapstrādes jomā – pēc pasūtītāja skicēm vai
rasējumiem izgatavo nestandarta konstrukcijas.
Uzņēmuma galvenā ražotne atrodas Dobelē. 2006. gada jūnijā tika atvērta struktūrvienība
Daugavpilī. Kopā abās ražotnēs nodarbināti vairāk nekā 250 strādājošo.
13 gadu laikā uzņēmumam ir izdevies iekarot pasūtītāju uzticību ar ražojumu nemainīgo kvalitāti
un piegādes termiņu ievērošanu. Par to liecina ikgadējais pasūtījumu apjoma pieaugums.

aicina darbā

inženieri-rasētāju tehniskajā nodaļā
(darba vieta – Dobele)

Darba pienākumi:
• tehniskās dokumentācijas izstrāde pēc
klienta rasējumiem;
• tehniskās dokumentācijas sistematizēšana;
• palīgierīču konstruēšana ražošanas vajadzībām;
• piedāvājumu sagatavošana jaunajiem
pasūtījumiem;
• CNC programmu izstrāde plazmas griešanas
mašīnām.

Prasības:
• vidējā vai augstākā tehniskā izglītība;
• izpratne par metālapstrādes tehnoloģiskajiem procesiem;
• spēja pieņemt lēmumus un strādāt patstāvīgi;
• labas datorprasmes (MS Office, AutoCAD);
• latviešu valoda – tekoši, krievu un angļu
valoda – pamatzināšanas;
• prasme strādāt komandā (labas komunikācijas spējas, kas orientētas uz rezultātu).

Piedāvājam:
• godīgi nomaksātus nodokļus un sociālās garantijas;
• veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšanu;
• iespēju augt un attīstīties kopā ar uzņēmumu;
• darbam nepieciešamo profesionālo apmācību;
• darbu stabilā uzņēmumā, draudzīgā un jaukā komandā;
• transportu no Jelgavas līdz darbavietai.
Pieteikuma vēstuli un CV sūtīt uz e-pastu: info@eastmetal.lv.

kordu – fiksēti 45 svarbumbas grūdieni (starptautiskās klases sporta
meistara (SKSM) norma ir 48 svarbumbas grūdieni). Atgādinām, ka
A.Makuha tika atzīts par Jelgavas
populārāko sportistu maijā.
Arī Jelgavas Specializētās peldēšanas skolas audzēkne Ilona
Badune nominēta atkārtoti. Šoreiz
viņai vesels medaļu birums – četras
medaļas Latvijas 21. universiādē un
divas Latvijas Sprinta čempionātā
peldēšanā. Universiādē Ilonai sudraba medaļa 50 metros brasā, bet
bronza 50 metros tauriņstilā, 100
metros kompleksajā peldējumā un
4 x 50 metru kombinētajā stafetē
brīvajā stilā. Savukārt Sprinta
čempionātā sportistei sudrabs 4 x
50 metru stafetē brīvajā stilā un
bronza individuālajā kompleksajā
peldējumā. Jāatgādina, ka I.Badune

populārākā sportista titulam tika
nominēta aprīlī. Toreiz viņa ieguva
114 balsis un ierindojās 3. vietā.
Kā trešais nominēts FK «Jelgava»
futbolists Igors Lapkovskis, bet
šoreiz gan kā futzāla komandas
«Jelgava – Monarch» spēlētājs.
Šobrīd viņa pārstāvētā komanda
Latvijas čempionāta telpu futbolā
kopvērtējumā ieņem 3. vietu. Vēl populārākā sportista titulam nominēta
Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta
skolas audzēkne un trenere Marina
Mazure, kura kļuvusi par Latvijas
čempioni džudo. Piektais nominants
šoreiz ir ziemas peldētājs Valērijs
Kisļakovskis no kluba «Jelgavas
roņi». Viņš sezonas atklāšanas sacensībās izcīnīja trīs medaļas – zeltu
25 metros brasā, sudrabu 50 metros
brīvajā stilā un 4 x 50 jauktajā stafetē brīvajā stilā.

Radošajā darbnīcā gatavojamies
Ziemassvētkiem!

Aicina pieteikties pozitīvu, radošu, atbildīgu
un strādātgribošu

Bērniem no 6 līdz 10 gadiem: otrdienās,
ceturtdienās no pulksten 14 līdz 16.
Bērniem no 11 gadiem: piektdienās no
pulksten 15 līdz 17.

darbam ar bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem

Deputāžas nodarbības: piektdienās
pulksten 18 vai sestdienās pulksten 10.

angļu valodas skolotāju

Angļu Valodas Studijā, nosūtot savu CV uz
e-pasta adresi: c.sanita@inbox.lv.
Kontakttālrunis 26456942.

Pieteikties pa tālruni 26824834 vai e-pastu:
radosasdarbnicas@inbox.lv. Nodarbības
notiek t/c «Pilsētas pasāža».

Skaistumkopšanas
salons «Orhideja»
aicina darbā manikīra un friziera
meistarus ar pieredzi.
Tālrunis 29192928.
Adrese: Pasta iela 51, Jelgava.

Sporta pasākumi
 9. decembrī pulksten 14 – Jelgavas pilsētas skolēnu spartakiādes
sacensības tautas bumbā zēniem
(Jelgavas 6. vidusskolā).
 11. decembrī pulksten 11
– Jelgavas atklātais čempionāts, LR
čempionāts svara stieņa spiešanā
guļus bez ekipējuma
(Sporta
namā Raiņa ielā 6).
 11. decembrī pulksten 11
– Skolu čempionāts šahā (Sporta
namā Raiņa ielā 6).
 11. decembrī – Latvijas kauss
volejbolā vīriešiem: pusfināls. Pulksten 16 – «Lāse-R/Rīga» – «Daugavpils Universitāte»; pulksten 18
– «Biolars/Olaine/Jelgava» – «Poliurs/Ozolnieki» (ZOC).
 11. decembrī pulksten 17
– Sporta servisa centra 2010. gada
kausa izcīņa basketbolā: 2. grupas
fināls (Jelgavas novada Sporta centrā Aviācijas ielā 8).
 11. decembrī pulksten 17
– Latvijas atklātais virslīgas hokeja
čempionāts: «Zemgale/JLSS» – HK
«Ozolnieki-MONARCH» (Jelgavas
Ledus hallē).
 11. decembrī pulksten 19.15
– Latvijas čempionāts hokejā sievietēm: SHK «Zemgale» – «Viru
Sputnik» (Jelgavas Ledus hallē).
 12. decembrī pulksten 11
– Jelgavas Šaha kluba čempionāts
(Sporta namā Raiņa ielā 6).
 12. decembrī pulksten 11
– Sporta servisa centra 2010. gada
kausa izcīņa basketbolā: 1. grupas
pusfināls (LLU Sporta namā).
 12. decembrī pulksten 12.15
– Latvijas čempionāts hokejā sievietēm: SHK «Zemgale» – «Viru
Sputnik» (Jelgavas Ledus hallē).
 12. decembrī pulksten 17
– Latvijas kauss volejbolā vīriešiem:
fināls (ZOC).

Meklē darbu
Mēbeļu restaurators. Atjaunoju antīkās
mēbeles un mūsdienu mīkstās mēbeles,
nomainīšu audumu, atsperes, koka detaļas
un mehānismus.
Tālrunis 63027358, 29659962.
Meklēju šofera darbu. Ir B, C, D1 kategorijas autovadītāja tiesības. Varu izvadāt ar
firmas mašīnu cilvēkus. Uz darbu, no darba
maršrutā Jelgava – Rīga. Tālrunis 26084566.
Divi jauni vīrieši meklē jebkādu darbu.
Izskatīs visus piedāvājumus. Tālrunis
28866836.
Meklēju auklītes vai mājkalpotājas darbu.
Tālrunis 26770409.
Divi strādnieki meklē darbu brīvdienās
– tapešu līmēšanu, krāsošanu, špaktelēšanu
un tamlīdzīgi. Tālrunis 29761811.
Aprūpēšu vientuļu cilvēku. Varu dzīvot uz
vietas. Tālrunis 29743982.
Mūrēju un remontēju krāsnis, kamīnus, plītis, siltummūrus, pirts krāsnis, skursteņus.
Sniedzu konsultācijas un veicu remontdarbus. Tālrunis 28893830.
Auklīte (38). Var piedāvāt arī veca cilvēka,
slimnieka aprūpētājas darbu vai ko citu.
Tālrunis 25935092.
Divi vīri – jebkuru darbu. Tālrunis
27119070.
Kvalificēts santehniķis. Tālrunis 29681585.
Šoferis ar savu evakuatoru dažādu kravu
pārvešanai. Tālrunis 27883668.

Piedāvā darbu
SIA «ANA» sakarā ar darba apjoma palielināšanos aicina pievienoties savam draudzīgajam kolektīvam šuvējas ar pieredzi.
Tālrunis 25952501.

Aizsaulē aizgājuši
Piedāvā darbu
kosmetologam, manikīra
un friziera meistaram
(ar saviem klientiem)
Jelgavā, Asteru ielā 4,
tālrunis 63045975;
29608278.

JĀNIS JAUNSUBRĒNS (dz. 1953. g.)
RAISA CIMBUROVA (dz. 1923. g.)
KĀRLIS FIŠERS (dz. 1932. g.)
ZENONS KUŅICKIS (dz. 1939. g.)
ZENTA MALADA (dz. 1949. g.)
Izvadīšana 09.12. plkst. 13 Zanderu kapsētā.
VINCA ČEVERS (dz. 1920. g.)
Izvadīšana 10.12. plkst. 13 Zanderu kapsētā.
AINA STRAUTNIECE (dz. 1933. g.)
Izvadīšana 10.12. plkst. 11 Bērzu kapsētā.
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13. decembris, pirmdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 5». Vācijas seriāls. 1115.sērija.
9.25 «Ziemassvētku kartīte». Mākslas filma.
10.55 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
11.15 «Apkārt pasaulei 80 dārzos». Dokumentāls seriāls. 7.sērija.
12.20 Eiropas kinobalvas pasniegšanas ceremonija 2010.*
14.05 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
14.25 «Eirobusiņš».*
14.55 «Ielas garumā».*
15.25 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.45 «Okeāna meitenes jaunie piedzīvojumi». Animācijas
filmu seriāls. 3.sērija.
16.10 «Rezgalības». Filmu studijas AB animācijas filma.
16.20 «Rezgalības 3». Filmu studijas AB animācijas filma.
16.30 «Putnu dienas». Filmu studijas AB animācijas filma.
16.40 «Edžmonta». Seriāls pusaudžiem. 54.sērija.
17.05 «Mīlas viesulis 5». Vācijas seriāls. 1115.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 JAUNUMS! «Nikolajs un Jūlija». Seriāls. 1.sērija.
19.20 «Mazs projekts lielai idejai».
19.30 «Skats no malas».
20.00 «100. pants».
20.30 «Panorāma».
21.10 «Būt latvietim». Videofilma. 7.sērija.
21.40 «Bāze». Dokumentāla filma. 2010.g. Režisors
A.Erdmanis. Gandrīz ikviens ir dzirdējis, ka jau
septiņus gadus mūsu karavīri piedalās misijā
Afganistānā, taču tikai nedaudzi zina, kur tas ir un
kā tas ir. Kāda izskatās militārā bāze Afganistānā,
ko tur dara mūsējie, sākot no bāzes sargāšanas
līdz izlūkošanai un sprāgstvielu neitralizēšanai,
kā notiek patruļas, ko karavīri ēd un kā pavada
brīvo laiku, un galu galā – kāda ir mums tik
neizprotamā valsts un cilvēki viņu acīm. Par to
arī būs mūsu stāsts – par lielāko latviešu vienību
Afganistānā, par bāzi Meimenā.
22.10 «Viss notiek».
22.40 «Latvija var!» Iesaki savu Latvija var! varoni
www.latvijavar.lv
23.10 «Nakts ziņas».
23.25 «Garīgā dimensija».*
23.55 «De facto».*
0.30 «Skats no malas».*

LTV7
7.40 «Televeikala skatlogs». «Rīta karuselis».
8.00 «Televeikala skatlogs». «Rīts ar Natāliju Ābolu» (ar subt.).
9.00 «Zveja» (ar subt.).*
9.30 «Kriminālā informācija» (ar subt.).*
10.00 «Degrasi. Nākamā paaudze». Seriāls. 101. un 102.sērija.
10.45 «SeMS».*
11.50 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 391.sērija.
12.35 «Norvēģijas dabā». Dokumentāla filma. 7.sērija.
13.30 «Dabas taka».*
14.10 Kontinentālās hokeja līgas spēle. Kazaņas AK Bars
– Rīgas Dinamo.*
16.10 «Degrasi. Nākamā paaudze». Seriāls. 101. un 102.sērija.
16.55 «Lanževēna burvju triki». Seriāls jauniešiem. 3.sērija.
17.20 «OK!» Raidījums par skaistu dzīvi.
18.10 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Krievijas seriāls.
391.sērija. Katja ir fotomodele. Pēc liela honorāra
saņemšanas apzog viņas dzīvokli. Ir pazudušas
dārglietas un nauda. Viszinošā kaimiņiene apgalvo, ka to izdarījis Katjas mīļākais tūrisma firmas
viceprezidents Mihails Borodins. Viņa sieva valkā
rokassprādzi no Katjas dārglietu lādītes, taču
Borodins nav iesaistīts laupīšanā...
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Norvēģijas dabā». Dokumentāla filma. 7.sērija.
20.30 «Izdzīvošanas māka». Dokumentālu filmu seriāls.
10.sērija. Tumši, slapji džungļi, mitras ielejas, vijīgas upes rosina ikviena iztēli. Šoreiz – vēstījums
par izdzīvošanu Amazones džungļos, kur apkārt
klīst jaguāri, izolācijā dzīvo naidīgas ciltis un ir
plaša indīgo čūsku, zirnekļu un skudru izplatība.
Vai arī šajā vietā var izdzīvot?
21.20 «1000 jūdzes līdz Eņģeļu pilsētai». 7.sērija.
21.50 «Tavs auto».
22.20 «Basketbola apskats».
22.50 «Vakara pasaciņa» (ar subt.). Melodrāma. 2008.g.
0.35 «Krējums... saldais».

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Supersuns Kripto». Animācijas seriāls. 15.sērija.
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Nabaga miljonāre». Venecuēlas seriāls. 78.sērija.
10.05 «Deja uz varavīksnes». Vācijas melodrāma. 2007.g.
12.00 «Tēva noslēpumi». Vācijas seriāls. 11. un 12.sērija.
13.00 «Atvars» (ar subt.). Krievijas seriāls. 3.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Kā divas ūdenslāses». Komēdijseriāls. 19.sērija.
14.40 «Mūka Omi noslēpums». Animācijas seriāls. 10.sērija.
15.05 «Trakie Tūņi brīvībā». Animācijas seriāls. 7.sērija.
15.30 «Anna un mīlestība». Vācijas seriāls. 327.sērija.
16.00 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 154.sērija.
17.00 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 63.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 64.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā».
21.05 «Sapieri». ASV trilleris. 1998.g.
23.05 «Bezvēsts pazudušie 3». ASV seriāls. 19.sērija.
24.00 «Sešas pēdas zem zemes». ASV seriāls. 34.sērija.
1.10 LNT ziņu Top 10.*
2.00 «Teksasas reindžers». Spraiga sižeta filma. 2005.g.
3.35 «Benija Hila šovs». Lielbritānijas komēdijseriāls.
4.35 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 63. un 64.sērija.

TV3
5.00 «Ekstrasensu cīņas 6» (ar subt.). 12.sērija.
5.50 «Jūras patruļa» (ar subt.). Seriāls. 8.(noslēguma) sērija.
6.50 «Auniņa Šona piedzīvojumi 2».

tv programma
Animācijas seriāls. 12. un 13.sērija.
7.10 «Bakugani». Animācijas seriāls. 11.sērija.
7.40 «Madagaskaras pingvīni». Animācijas seriāls. 11.sērija.
8.00 «Rotaļlietas» (ar subt.). Seriāls. 40.(noslēguma) sērija.
8.30 «Seši kadri» (ar subt.).
9.00 «Iepirkšanās rokenrols».
9.35 «Garšu laboratorija».
10.15 «Māmiņu klubs».
10.50 «Aizliegtā mīla». Seriāls. 176. un 177.sērija.
12.00 «TV veikala skatlogs».
12.15 «Precējies. Ir bērni 6». Seriāls. 5.sērija.
12.50 «Madagaskaras pingvīni». Animācijas seriāls. 12.sērija.
13.25 «Bakugani». Animācijas seriāls. 12.sērija.
14.05 «Kobra». Seriāls. 35.sērija.
15.05 «Makleoda meitas 8». Seriāls. 208.sērija.
16.05 «Ekstrēmās pārvērtības 2». Realitātes šovs. 19.sērija.
17.05 «Radu būšana» (ar subt.). Komēdija. 1.sērija.
18.45 «Tētuka meitiņas 2» (ar subt.). Komēdijseriāls. 1.sērija.
19.15 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks». Latvijas seriāls. 276.sērija.
21.00 «Kāsla metode». ASV seriāls. 7.sērija.
22.00 «C.S.I. Lasvegasa 10». ASV seriāls. 224.sērija.
23.00 «Radīti skatuvei». ASV seriāls. 13.sērija.
24.00 «Nekā personīga».
0.40 «Vaļsirdīga atzīšanās» (ar subt.).
1.45 «C.S.I. Lasvegasa 7». ASV seriāls. 19.sērija.
2.35 «Kobra». Seriāls. 35.sērija.
3.25 «Aizliegtā mīla». Seriāls. 176. un 177.sērija.
4.25 «Nakts joki».

TV5
7.00 Animācijas filma.
8.05 «Pilna māja» (ar subt.). Krievijas seriāls.
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
10.15 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Logi» (ar subt.). Krievijas šovs.
12.20 «Krievijas sensācijas» (ar subt.). Dokumentālu
raidījumu cikls.
13.10 «Misters Bīns» (latv. val.). Komēdijseriāls.
13.45 Animācijas filma.
14.10 «Televeikala skatlogs».
14.25 «Viens pret visiem» (ar subt.). Krievijas seriāls.
15.25 «Televeikala skatlogs».
15.40 «Logi» (ar subt.). Krievijas šovs.
16.30 «Turecka atgriešanās» (ar subt.). Krievijas seriāls.
17.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
18.30 «Bez cenzūras» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
19.30 «Ziņu vakars» (krievu val.).
19.55 «Rīgas ziņas» (krievu val.).
20.05 «Sindbada pēdējais ceļojums» (ar subt.). Seriāls.
21.00 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
22.00 «Ziņas 22:00» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
22.30 «Kriminālā Latvija». Ziņas (krievu val.).
23.00 «Maksimums» (ar subt.). Dokumentālu raidījumu cikls.
24.00 «Logi» (ar subt.). Krievijas šovs.
0.45 «Kriminālā Pēterburga» (ar subt.). Krievijas seriāls.
1.35 «Pilna māja» (ar subt.). Krievijas seriāls.

14. decembris, otrdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 5». Vācijas seriāls. 1116.sērija.
9.25 «Nikolajs un Jūlija». Seriāls. 1.sērija.
10.15 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».*
10.40 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
11.00 «Viss notiek».*
11.30 «Sākt no jauna». Melodrāma. 2007.g.
13.10 «Ar tevi uz tu (Du Ende)». Dokumentāla filma.
13.30 «Šeit un tagad».*
14.10 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
14.25 «Latvija var!»*
14.55 «100. pants».*
15.25 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.45 «Okeāna meitenes jaunie piedzīvojumi». Animācijas
filmu seriāls. 4.sērija.
16.10 «Kas te? Es te!»*
16.40 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».
17.05 «Mīlas viesulis 5». Vācijas seriāls. 1116.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Nikolajs un Jūlija». Seriāls. 2.sērija.
19.18 «Mazs projekts lielai idejai».
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «100. pants».
20.30 «Panorāma».
21.10 «Jauna nedēļa».
21.55 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle. Par šo finālspēli
var gandrīz teikt, ka tas ir topošo un esošo mediķu fināls.
Cīņā par latiem, kas iegūstami ar erudīciju, iesaistīsies
topošās mediķes Ilze Vilnīte un Agnese Šmite, viņu
komandas kapteinis valodnieks Mārtiņš Ķesteris. Otrā
komandā – trīs Paula Stradiņa Klīniskās Universitātes
slimnīcas ārsti Andra Skrides vadībā, komandā – Lauma
Zariņa un Anete Šlēziņa. Jautājumos – asprātība, spēlē
– azarts, un atbildēs – pa kādam kuriozam.
22.40 «Naudas zīmes» (ar subtitriem).
22.55 Nakts ziņas.
23.10 «Šeit un tagad». Studijā Ansis Jurģis Stabingis un
LU lektore Signe Mežinska. Tiešraide.
23.50 «100 g kultūras».*
0.20 «Bīstamā robeža». Spraiga sižeta seriāls. 12.sērija.

LTV7
7.00 2010.gada Vankūveras olimpiskās spēles.
Biatlons. Masu starts 15 km vīriešiem.*
8.00 Biatlons. Masu starts sievietēm.*
9.00 «Tavs auto».*
9.30 «Krējums... saldais».*
10.00 «Degrasi. Nākamā paaudze». Seriāls. 103. un 104.sērija.
10.50 «OK!» Raidījums par skaistu dzīvi.*
11.40 «Izdzīvošanas māka». Dokumentālu filmu seriāls. 10.sērija.
12.30 «Nekurienes iemītnieki». Dokumentāla filma. 5.sērija.
13.00 «Norvēģijas dabā». Dokumentāla filma. 8.sērija.
13.30 «Laiks vīriem?»*
14.00 «Dzīve ar lauvām». Kanādas, Lielbritānijas un
Kenijas biogrāfiska piedzīvojumu drāma. 1999.g.
16.00 «Degrasi. Nākamā paaudze». Seriāls. 103. un 104.sērija.

16.50 «SeMS».
18.09 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 392.(noslēguma) sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.15 ULEB Eirokausa izcīņa basketbolā. VEF – Hapoel
Migdal (Izraēla). Tiešraide.
21.30 «Zebra».*
21.45 «Autosporta programma nr.1».
22.15 «Sporta studija». Tiešraide.
23.05 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.).
Seriāls. 392.(noslēguma) sērija.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Supersuns Kripto». Animācijas seriāls. 16.sērija.
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Nabaga miljonāre». Venecuēlas seriāls. 79.sērija.
10.05 «Zem baltajām burām». Vācijas melodrāma. 2006.g.
12.00 «Tēva noslēpumi». Vācijas seriāls. 13. un 14.sērija.
13.00 «Atvars» (ar subt.). Krievijas seriāls. 4.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Kā divas ūdenslāses». Komēdijseriāls. 20.sērija.
14.40 «Mūka Omi noslēpums». Animācijas seriāls. 11.sērija.
15.05 «Trakie Tūņi brīvībā». Animācijas seriāls. 8.sērija.
15.30 «Anna un mīlestība». Vācijas seriāls. 328.sērija.
16.00 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 155.sērija.
17.00 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 65.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 66.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā».
21.05 «Raibā ģimenes dzīve». Melodrāma. 2008.g. 4.sērija.
23.00 «Bezvēsts pazudušie 3». ASV seriāls. 20.sērija.
24.00 «Sešas pēdas zem zemes». ASV seriāls. 35.sērija.
1.05 «Draugi 6». ASV seriāls. 10. un 11.sērija.
1.55 «Sapieri». ASV trilleris. 1998.g.
3.30 «Benija Hila šovs». Lielbritānijas komēdijseriāls.
4.35 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 65. un 66.sērija.

TV3
5.00 «Ekstrasensu cīņas 6» (ar subt.). 1.sērija.
5.50 «C.S.I. Ņujorka 5». Seriāls. 1.sērija.
6.40 «Auniņa Šona piedzīvojumi 2». Animācijas seriāls.
14. un 15.sērija.
7.10 «Bakugani». Animācijas seriāls. 12.sērija.
7.35 «Madagaskaras pingvīni». Animācijas seriāls. 12.sērija.
8.00 «Seši kadri» (ar subt.).
8.30 «Tētuka meitiņas 2» (ar subt.). 1.sērija.
9.00 «UgunsGrēks». Seriāls. 276.sērija.
9.35 «Ekstrasensu cīņas 7» (ar subt.). 7.sērija.
10.35 «Aizliegtā mīla». Seriāls. 178. un 179.sērija.
11.45 «TV veikala skatlogs».
12.00 «Precējies. Ir bērni 6». Seriāls. 6. un 7.sērija.
13.00 «Madagaskaras pingvīni». Animācijas seriāls.
13.(noslēguma) sērija.
13.35 «Bakugani». Animācijas seriāls. 13.sērija.
14.05 «Kobra». Seriāls. 36.sērija.
15.05 «Makleoda meitas 8». Seriāls. 209.sērija.
16.05 «Ekstrēmās pārvērtības 2». Realitātes šovs. 20.sērija.
17.05 «Radu būšana» (ar subt.). Komēdija. 2.sērija.
18.45 «Tētuka meitiņas 2» (ar subt.). Komēdijseriāls. 2.sērija.
19.15 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks». Latvijas seriāls. 277.sērija.
21.00 «Doktors Hauss 6». ASV seriāls. 10.sērija. Vilsonam ir
īpašas attiecības ar Takeru, savu bijušo Onkoloģijas
nodaļas pacientu, kurš gadu gaitā kļuvis par tuvu
draugu. Ik gadu viņi satiekas medībās, lai nosvinētu
to, ka Takers joprojām ir dzīvs. Taču medību laikā
Takera roka tiek paralīzēta, un tas ir iemesls raizēties
par vēža atsākšanos. Takera turpmākie lēmumi liek
Vilsonam pārdomāt, vai viņi tiešām ir draugi. Tikmēr
Kadija ar Lūkasu grasās pirkt māju.
22.00 «C.S.I. Maiami 8». ASV seriāls. 180.sērija.
23.00 «Komēta nāk». Lielbritānijas drāma. 2007.g.
1.05 «C.S.I. Lasvegasa 7». ASV seriāls. 20.sērija.
2.00 «Kobra». Seriāls. 36.sērija.
2.50 «Aizliegtā mīla». Seriāls. 178. un 179.sērija.
3.45 «C.S.I. Ņujorka 5». ASV seriāls. 1.sērija.
4.30 «Nakts joki».

TV5
7.00 Animācijas filma.
8.05 «Pilna māja» (ar subt.). Krievijas seriāls.
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
10.15 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Logi» (ar subt.). Krievijas šovs.
12.20 «Krievijas sensācijas» (ar subt.).
Krievijas dokumentālu raidījumu cikls.
13.10 «Misters Bīns» (latv. val.). Komēdijseriāls.
13.45 Animācijas filma.
14.10 «Televeikala skatlogs».
14.25 «Viens pret visiem» (ar subt.). Krievijas seriāls.
15.25 «Televeikala skatlogs».
15.40 «Logi» (ar subt.). Krievijas šovs.
16.30 «Turecka atgriešanās» (ar subt.). Krievijas seriāls.
17.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
18.30 «Bez cenzūras» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
19.30 «Ziņu vakars» (krievu val.).
19.55 «Rīgas ziņas» (krievu val.).
20.05 «Sindbada pēdējais ceļojums» (ar subt.). Seriāls.
21.00 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
22.00 «Ziņas 22:00» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
22.30 «Kriminālā Latvija». Ziņas (krievu val.).
23.00 «Maksimums» (ar subt.). Dokumentālu raidījumu cikls.
24.00 «Logi» (ar subt.). Krievijas šovs.
0.45 «Kriminālā Pēterburga» (ar subt.). Krievijas seriāls.
1.35 «Pilna māja» (ar subt.). Krievijas seriāls.

15. decembris, trešdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1117.sērija.

Ceturtdiena, 2010. gada 9. decembris
9.25 «Nikolajs un Jūlija». Seriāls. 2.sērija.
10.15 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».*
10.40 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
11.00 Ukrainas Republikas prezidenta Viktora Janukoviča
valstsvizīte Latvijā. Oficiālā sagaidīšanas ceremonija Rīgas pilī.
11.25 «Jauna nedēļa».*
12.10 «Latvji, brauciet jūriņā!»*
12.40 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle.*
13.25 «Autortiesību bezgalības balva 2010. Pasniegšanas
ceremonija.*
14.20 «Mazs projekts lielai idejai».*
14.30 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
14.45 «Naudas zīmes» (ar subtitriem).*
15.00 «Latvijas zelts». Dokumentāla filma.
15.10 «Kopā» (ar subtitriem).*
15.25 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.45 «Okeāna meitenes jaunie piedzīvojumi». Animācijas
filmu seriāls. 5.sērija.
16.10 «Kas te? Es te!»*
16.40 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».
17.05 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1117.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Nikolajs un Jūlija». Seriāls. 3.sērija.
19.20 «Mazs projekts lielai idejai».
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «100. pants».
20.30 «Panorāma».
21.08 «Latloto izloze».
21.20 «Kas notiek Latvijā?» Tiešraide. Vada J.Domburs.
22.45 «Zebra».
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 Ukrainas Republikas prezidenta Viktora Janukovičavalsts vizīte Latvijā. Oficiālā sagaidīšanas
ceremonija Rīgas pilī.*
23.25 «Vides fakti».*
0.05 «100 g kultūras».*
0.35 «Bīstamā robeža». Spraiga sižeta seriāls. 13.sērija.

LTV7
7.00 «Televeikala skatlogs». «Rīts ar Natāliju Ābolu» (ar subt.).
8.00 «Televeikala skatlogs». «Veiksmīgas idejas».*
8.20 «Televeikala skatlogs». «Pie rīta kafijas».*
8.40 «Televeikala skatlogs». «Brīvdienu ceļvedis».*
9.00 «Autosporta programma nr.1».*
9.30 «Dabas taka».*
10.00 «Degrasi. Nākamā paaudze». Seriāls. 105. un 106.sērija.
10.50 «SeMS».*
12.05 «Lanževēna burvju triki». Seriāls. 3.sērija.
12.35 «Norvēģijas dabā». Dokumentāla filma. 8. un 9.sērija.
13.30 «Kriminālā informācija» (ar subt.).*
14.00 ULEB Eirokausa izcīņa basketbolā. VEF – Hapoel Migdal.*
16.00 «Degrasi. Nākamā paaudze». Seriāls. 105. un 106.sērija.
16.50 «SeMS».
18.10 «Tiesnese» (ar subt.). Krievijas seriāls. 1.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Norvēģijas dabā». Dokumentāla filma. 9.sērija.
19.55 «Nekurienes iemītnieki». Dokumentāla filma. 3. un 4.sērija.
21.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».
21.30 «Ātruma cilts».
22.00 «TV motors».
22.30 «Vistlera». Seriāls. 9. un 10.sērija.
0.05 «Tiesnese» (ar subt.). Krievijas seriāls. 1.sērija.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Supersuns Kripto». Animācijas seriāls. 17.sērija.
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Nabaga miljonāre». Venecuēlas seriāls. 80.sērija.
10.05 «Kur laime iesākas». Melodrāma. 2006.g.
12.00 «Tēva noslēpumi». Vācijas seriāls. 15. un 16.sērija.
13.00 «Atvars» (ar subt.). Krievijas seriāls. 5.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Kā divas ūdenslāses». Komēdijseriāls. 21.sērija.
14.40 «Toma un Džerija piedzīvojumi». Animācijas filma.
15.05 «Trakie Tūņi brīvībā». Animācijas seriāls. 9.sērija.
15.30 «Anna un mīlestība». Vācijas seriāls. 329.sērija.
16.00 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 156.sērija.
17.00 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 67.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 68.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā».
21.05 «Mājokļa jautājums».
22.05 «Ievas pārvērtības».
22.45 «Bezvēsts pazudušie 3». ASV seriāls. 21.sērija.
23.45 «Sešas pēdas zem zemes». ASV seriāls. 36.sērija.
0.50 «Draugi 6». ASV seriāls. 12. un 13.sērija.
1.40 «Pēc saulrieta». Spaiga sižeta piedzīvojumu filma. 2004.g.
3.15 «Benija Hila šovs». Lielbritānijas komēdijseriāls.
4.15 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
4.35 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 67. un 68.sērija.

TV3
5.00 «Ekstrasensu cīņas 6» (ar subt.). 2.sērija.
5.50 «C.S.I. Ņujorka 5». Seriāls. 2.sērija.
6.40 «Auniņa Šona piedzīvojumi 2». Animācijas seriāls.
16. un 17.sērija.
7.10 «Bakugani». Animācijas seriāls. 13.sērija.
7.35 «Madagaskaras pingvīni». Animācijas seriāls. 13.sērija.
8.00 «Seši kadri» (ar subt.).
8.30 «Tētuka meitiņas 2» (ar subt.). 2.sērija.
9.00 «UgunsGrēks». Seriāls. 277.sērija.
9.35 «Ekstrasensu cīņas 7» (ar subt.). 8.sērija.
10.35 «Aizliegtā mīla». Seriāls. 180. un 181.sērija.
11.45 «TV veikala skatlogs».
12.00 «Precējies. Ir bērni 6». Seriāls. 8. un 9.sērija.
13.00 «Avatārs: leģenda par Āngu». Animācijas seriāls. 1.sērija.
13.35 «Bakugani». Animācijas seriāls. 14.sērija.
14.05 «Kobra». Seriāls. 37.sērija.
15.05 «Makleoda meitas 8». Seriāls. 210.sērija.
16.05 «Ekstrēmās pārvērtības 2». Realitātes šovs. 21.sērija.
17.05 «Radu būšana 2» (ar subt.). Komēdija. 3.sērija.
18.15 «Tētuka meitiņas 2» (ar subt.). Komēdijseriāls. 3. un 4.sērija.
19.15 «Bez tabu». Informatīvi izklaidējoša programma.
19.50 «TV3 ziņas».

20.20 «UgunsGrēks». Latvijas seriāls. 278.sērija.
21.00 «Medību nacionālās īpatnības» (ar subt.).
Krievijas komēdija. 2005.g.
23.05 «Mammu, es mīlu slepkavu» (ar subt.). Seriāls. 12.sērija.
0.05 «Atļauts smieties!» (ar subt.).
2.15 «Kobra». Seriāls. 37.sērija.
3.10 «Aizliegtā mīla». Seriāls. 180. un 181.sērija.
4.00 «C.S.I. Ņujorka 5». ASV seriāls. 2.sērija.
4.45 «Nakts joki».

TV5
7.00 Animācijas filma.
8.05 «Pilna māja» (ar subt.). Krievijas seriāls.
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
10.15 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Logi» (ar subt.). Krievijas šovs.
12.20 «Krievijas sensācijas» (ar subt.).
Krievijas dokumentālu raidījumu cikls.
13.10 «Misters Bīns» (latv. val.). Komēdijseriāls.
13.45 Animācijas filma.
14.10 «Televeikala skatlogs».
14.25 «Viens pret visiem» (ar subt.). Krievijas seriāls.
15.25 «Televeikala skatlogs».
15.40 «Logi» (ar subt.). Krievijas šovs.
16.30 «Turecka atgriešanās» (ar subt.). Krievijas seriāls.
17.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
18.30 «Bez cenzūras» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
19.30 «Ziņu vakars» (krievu val.).
19.55 «Rīgas ziņas» (krievu val.).
20.05 «Mentu kari 4» (ar subt.). Krievijas seriāls.
21.00 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
22.00 «Ziņas 22:00» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
22.30 «Kriminālā Latvija». Ziņas (krievu val.).
23.00 «Maksimums» (ar subt.). Dokumentālu raidījumu cikls.
24.00 «Logi» (ar subt.). Krievijas šovs.
0.45 «Kriminālā Pēterburga» (ar subt.). Krievijas seriāls.
1.35 «Pilna māja» (ar subt.). Krievijas seriāls.

16. decembris, ceturtdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1118.sērija.
9.25 «Nikolajs un Jūlija». Seriāls. 3.sērija.
10.15 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».*
10.40 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
11.05 «Kas notiek Latvijā?» Vada J.Domburs.*
12.25 «Zebra».*
12.40 «Province».*
13.10 «Cilvēku planēta. Pastnieks Himalajos». Dokumentāla filma.
14.10 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».*
14.25 «Vertikāle».*
14.55 «100. pants».*
15.25 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.45 «Suņu zvaigzne». Animācijas filmu seriāls. 21.sērija.
16.10 «Dabas grāmata».*
16.40 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».
17.05 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1118.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Nikolajs un Jūlija». Seriāls. 4.sērija.
19.20 «Mazs projekts lielai idejai».
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «100. pants».
20.30 «Panorāma».
21.10 «Atklātā ceturtdiena».
21.55 «Prāts vai instinkts 2». Latvijas seriāls. 6.sērija.
22.45 «Tev ir tiesības!»
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Šeit un tagad». Studijā Ansis Jurģis Stabingis un
LU lektore Signe Mežinska. Tiešraide.
23.55 «100 g kultūras».*
0.25 «Latvijas teātru vēsture». Dailes teātris. 8.daļa.*

LTV7
7.30 «Televeikala skatlogs». «Dzīvot labāk».*
7.50 «Televeikala skatlogs». «Reģionālā attīstība Latvijā.
Agro 2010».*
8.10 «Televeikala skatlogs». «Automoto raidījums nr.2».*
8.30 «Televeikala skatlogs». «TV mozaīka».*
8.50 «Televeikala skatlogs». «Darbs. Izglītība. Karjera».*
9.10 «Televeikala skatlogs». «Vārds uzņēmējiem».*
9.30 «Ātruma cilts».*
10.00 «Degrasi. Nākamā paaudze». Seriāls. 107. un 108.sērija.
10.45 «SeMS».*
12.05 «Nekurienes iemītnieki». Dokumentāla filma. 3. un 4.sērija.
13.05 «Norvēģijas dabā». Dokumentāla filma. 10.sērija.
13.30 «Autosporta programma nr.1».*
14.00 2010.gada Vankūveras olimpiskās spēles. Daiļslidošana. Dejas uz ledus. Oriģinālā programma.*
16.00 «Degrasi. Nākamā paaudze». Seriāls. 107. un 108.sērija.
16.50 «SeMS».
18.10 «Tiesnese» (ar subt.). Krievijas seriāls. 2.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Norvēģijas dabā». Dokumentāla filma. 10.sērija.
20.00 «Everests: aiz iespēju robežas». Dokumentāla filma.
5.(noslēguma) sērija.
20.55 «Ziemeļu puse».
21.25 «Ar makšķeri».
21.55 «Rukšvecītis». Fantāzijas filma. 2006.g. 2.sērija.
23.35 «Tiesnese» (ar subt.). Krievijas seriāls. 2.sērija.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Supersuns Kripto». Animācijas seriāls. 18.sērija.
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Nabaga miljonāre». Venecuēlas seriāls. 81.sērija.
10.05 «Brauciens uz Rimini». Romantiska komēdija. 2007.g.
12.00 «Tēva noslēpumi». Vācijas seriāls. 17. un 18.sērija.
13.00 «Atvars» (ar subt.). Krievijas seriāls. 6.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Kā divas ūdenslāses». Komēdijseriāls. 22.sērija.
14.40 «Mūka Omi noslēpums». Animācijas seriāls. 13.sērija.
15.05 «Trakie Tūņi brīvībā». Animācijas seriāls. 10.sērija.
15.30 «Anna un mīlestība». Vācijas seriāls. 330.sērija.
16.00 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 157.sērija.
17.00 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 69.sērija.

Ceturtdiena, 2010. gada 9. decembris
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 70.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā».
21.05 «Gluharevs» (ar subt.). Krievijas seriāls. 6.sērija.
22.05 «Likuma sargs» (ar subt.). Seriāls. 15.sērija.
23.15 «Bezvēsts pazudušie 3». ASV seriāls. 22.sērija.
0.15 «Sešas pēdas zem zemes». ASV seriāls. 37.sērija.
1.15 «Draugi 6». ASV seriāls. 14. un 15.sērija.
2.00 «Visi desmit jardi». ASV kriminālkomēdija. 2004.g.
3.40 «Benija Hila šovs». Lielbritānijas komēdijseriāls.
4.35 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 69. un 70.sērija.

TV3
5.00 «Ekstrasensu cīņas 6» (ar subt.). 3.sērija.
5.50 «C.S.I. Ņujorka 5». Seriāls. 3.sērija.
6.40 «Auniņa Šona piedzīvojumi 2». Animācijas seriāls.
18. un 19.sērija.
7.10 «Bakugani». Animācijas seriāls. 14.sērija.
7.35 «Avatārs: leģenda par Āngu». Animācijas seriāls. 1.sērija.
8.00 «Tētuka meitiņas 2» (ar subt.). Seriāls. 3. un 4.sērija.
9.00 «UgunsGrēks». Seriāls. 278.sērija.
9.35 «Ekstrasensu cīņas 7» (ar subt.). 9.sērija.
10.35 «Aizliegtā mīla». Seriāls. 182. un 183.sērija.
11.45 «TV veikala skatlogs».
12.00 «Precējies. Ir bērni 6». Seriāls. 10. un 11.sērija.
13.00 «Avatārs: leģenda par Āngu». Animācijas seriāls. 2.sērija.
13.35 «Bakugani». Animācijas seriāls. 15.sērija.
14.05 «Kobra». Seriāls. 38.sērija.
15.05 «Makleoda meitas 8». Seriāls. 211.sērija.
16.05 «Ekstrēmās pārvērtības 2». ASV realitātes šovs. 22.sērija.
17.05 «Radu būšana 2» (ar subt.). Komēdija. 4.sērija.
18.15 «Tētuka meitiņas 2» (ar subt.). Komēdijseriāls. 5. un 6.sērija.
19.15 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks». Latvijas seriāls. 279.sērija.
21.00 «Nozieguma skelets 4» (ar subt.). Seriāls. 80.sērija.
22.00 «Svešie pret plēsoņu 2». Fantastikas spraiga sižeta
filma. 2007.g.
23.55 «Kinomānija».
0.30 «Specvienība 3». Seriāls. 6.sērija.
1.25 «Kobra». Seriāls. 38.sērija.
2.20 «Aizliegtā mīla». Seriāls. 182. un 183.sērija.
3.15 «C.S.I. Ņujorka 5». ASV seriāls. 3.sērija.
4.00 «Ekstrasensu cīņas 6» (ar subt.).

TV5
7.00 Animācijas filma.
8.05 «Pilna māja» (ar subt.). Krievijas seriāls.
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
10.15 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Logi» (ar subt.). Krievijas šovs.
12.20 «Krievijas sensācijas» (ar subt.).
Krievijas dokumentālu raidījumu cikls.
13.10 «Misters Bīns» (latv. val.). Komēdijseriāls.
13.45 Animācijas filma.
14.10 «Televeikala skatlogs».
14.25 «Viens pret visiem» (ar subt.). Krievijas seriāls.
15.25 «Televeikala skatlogs».
15.40 «Logi» (ar subt.). Krievijas šovs.
16.30 «Atvars» (ar subt.). Krievijas seriāls.
17.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
18.30 «Bez cenzūras» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
19.30 «Ziņu vakars» (krievu val.).
19.55 «Rīgas ziņas» (krievu val.).
20.05 «Mentu kari 4» (ar subt.). Krievijas seriāls.
21.00 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
22.00 «Ziņas 22:00» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
22.30 «Kriminālā Latvija». Ziņas (krievu val.).
23.00 «Maksimums» (ar subt.). Dokumentālu raidījumu cikls.
24.00 «Logi» (ar subt.). Krievijas šovs.
0.45 «Kriminālā Pēterburga» (ar subt.). Krievijas seriāls.
1.35 «Pilna māja» (ar subt.). Krievijas seriāls.

17. decembris, piektdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mana mamma – zvēru daktere». Seriāls. 27.sērija.
9.25 «Nikolajs un Jūlija». Seriāls. 4.sērija.
10.15 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».*
10.40 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
11.00 «Atklātā ceturtdiena».*
11.45 «Mans zaļais dārzs».*
12.15 «Kas var būt labāks par šo?»*
12.45 «Vides fakti».*
13.15 «Zeme no putna lidojuma». Dokumentālu filmu
seriāls. 13.sērija.
14.20 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
14.40 «Tev ir tiesības!»*
14.55 «100. pants».*
15.25 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.45 «Suņu zvaigzne». Animācijas filmu seriāls. 22.sērija.
16.10 «Dabas grāmata».*
16.40 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».
17.05 «Mana mamma – zvēru daktere». Seriāls. 27.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Būt latvietim». Videofilma. 7.sērija.*
19.00 «Eirobusiņš».
19.30 «100 g kultūras». Nacionālie dārgumi.
20.30 «Panorāma».
21.10 «100. panta preses klubs».
22.10 «Noziegumu sezona». Itālijas daudzsēriju krimināldrāma. 2004.g. 6.(noslēguma) sērija.
23.00 Nakts ziņas.
23.15 «Noziegumu sezona». Filmas turpinājums.
0.10 «100 g kultūras». Nacionālie dārgumi.*

LTV7
7.00 «Televeikala skatlogs». «Nedēļas apskats».*
7.20 «Televeikala skatlogs». «Iespējas un risinājumi».*
7.40 «Televeikala skatlogs». «Aktualitātes».*
8.00 «Televeikala skatlogs». «Skatpunkti».*
8.20 «Televeikala skatlogs». «Tādas lietas».*
8.40 «Televeikala skatlogs». «Dzīvei pa vidu».*

9.00 «Ar makšķeri».*
9.30 «TV motors».*
10.00 «Degrasi. Nākamā paaudze». Seriāls. 109. un 110.sērija.
10.50 «SeMS».*
12.10 «Everests: aiz iespēju robežas». Dokumentāla filma.
5.(noslēguma) sērija.
13.10 «Sporta studija».*
14.00 2010.gada Vankūveras olimpiskās spēles. Daiļslidošana. Dejas uz ledus. Izvēles programma.*
16.00 «Degrasi. Nākamā paaudze». Seriāls. 109. un 110.sērija.
16.50 «SeMS».
18.10 «Tiesnese» (ar subt.). Krievijas seriāls. 3.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Norvēģijas dabā». Dokumentāla filma. 11.sērija.
20.00 «Mutanti X». Seriāls. 51.sērija.
20.50 «Kriminālā informācija» (ar subt.).
21.20 «Zveja» (ar subt.).
21.50 «Spiegu spēles» (ar subt.). Seriāls. 5. un 6.sērija.
23.30 «Tiesnese» (ar subt.). Krievijas seriāls. 3.sērija.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Supersuns Kripto». Animācijas seriāls. 19.sērija.
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Nabaga miljonāre». Venecuēlas seriāls. 82.sērija.
10.05 «Mīlas lidojums». Melodrāma. 2006.g.
12.00 «Tēva noslēpumi». Vācijas seriāls. 19. un 20.sērija.
13.00 «Atvars» (ar subt.). Krievijas seriāls. 7.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Pilna māja». ASV komēdijseriāls. 1.sērija.
14.40 «Mūka Omi noslēpums 2». Animācijas seriāls. 1.sērija.
15.05 «Trakie Tūņi brīvībā». Animācijas seriāls. 11.sērija.
15.30 «Anna un mīlestība». Vācijas seriāls. 331.sērija.
16.00 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 158.sērija.
17.00 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 71.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 72.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā».
21.05 «Sastrēgumstunda 2». Spraiga sižeta komēdija. 2001.g.
22.55 «Katakombas». ASV šausmu trilleris. 2007.g.
0.45 «Absolūtā vara». ASV krimināldrāma. 1997.g.
2.55 «Likuma sargs» (ar subt.). Seriāls. 15.sērija.
3.50 «Gluharevs» (ar subt.). Krievijas seriāls. 6.sērija.
4.35 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 71. un 72.sērija.

TV3
5.00 «Ekstrasensu cīņas» (ar subt.). 35.sērija.
5.50 «C.S.I. Ņujorka 5». Seriāls. 4.sērija.
6.50 «Auniņa Šona piedzīvojumi 2». Animācijas seriāls.
20. un 21.sērija.
7.10 «Bakugani». Animācijas seriāls. 15.sērija.
7.35 «Avatārs: leģenda par Āngu». Animācijas seriāls. 2.sērija.
8.00 «Tētuka meitiņas 2» (ar subt.). Seriāls. 5. un 6.sērija.
9.00 «UgunsGrēks». Seriāls. 279.sērija.
9.35 «Ekstrasensu cīņas 7» (ar subt.). 10.sērija.
10.35 «Aizliegtā mīla». Seriāls. 184. un 185.sērija.
11.45 «TV veikala skatlogs».
12.00 «Precējies. Ir bērni 6». Seriāls. 12. un 13.sērija.
13.00 «Avatārs: leģenda par Āngu». Animācijas seriāls. 3.sērija.
13.35 «Bakugani». Animācijas seriāls. 16.sērija.
14.05 «Kobra». Seriāls. 39.sērija.
15.05 «Makleoda meitas 8». Seriāls. 212.sērija.
16.05 «Ekstrēmās pārvērtības 2». Realitātes šovs. 23.sērija.
17.05 «Radu būšana 3» (ar subt.). Seriāls. 1.sērija.
18.15 «Tētuka meitiņas 2» (ar subt.). Komēdijseriāls. 7. un 8.sērija.
19.15 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Viens pats mājās 4». Ģimenes komēdija. 2002.g.
22.10 «Greizais spogulis» (ar subt.). Humora šovs.
0.15 «Seši kadri» (ar subt.).
0.55 «Sērijslepkavas medības».
ASV biogrāfiska krimināldrāma. 2005.g.
2.30 «Kobra». Seriāls. 39.sērija.
3.25 «Aizliegtā mīla». Seriāls. 184. un 185.sērija.
4.20 «Nakts joki».

TV5
7.00 Animācijas filma.
8.05 «Pilna māja» (ar subt.). Krievijas seriāls.
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
10.15 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Logi» (ar subt.). Krievijas šovs.
12.20 «Krievijas sensācijas» (ar subt.).
Krievijas dokumentālu raidījumu cikls.
13.10 «Misters Bīns» (latv. val.). Komēdijseriāls.
13.45 Animācijas filma.
14.10 «Televeikala skatlogs».
14.25 «Afganistāna: Demokrātijas mēģinājums»
(ar subt.). Latvijas dokumentāla filma.
15.25 «Televeikala skatlogs».
15.40 «Logi» (ar subt.). Krievijas šovs.
16.30 «Atvars» (ar subt.). Krievijas seriāls.
17.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
18.30 «Bez cenzūras» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
19.30 «Ziņu vakars» (krievu val.).
19.55 «Rīgas ziņas» (krievu val.).
20.05 «Mentu kari 4» (ar subt.). Krievijas seriāls.
21.00 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
22.05 «Humora festivāls Taisni jāsmejas!» (ar subt.).
1.30 «Pilna māja» (ar subt.). Krievijas seriāls.

18. decembris, sestdiena
LTV1
8.10 «Latvji, brauciet jūriņā!»
8.40 «Okeāna meitenes jaunie piedzīvojumi». Animācijas
filmu seriāls. 20.sērija.
9.05 «Kas te? Es te!»
9.35 «Dabas grāmata».*
10.05 «Degrasi. Nākamā paaudze». Seriāls. 16.sērija.
10.30 «Kas var būt labāks par šo?»
11.00 «Nepaej garām!» Labdarības akcija.
11.10 «Leones dzīve». Daudzsēriju mākslas filma. 5.sērija.

TV programma
13.00 «Nepaej garām!» Labdarības akcija. Akcijā tiks
atbalstītas labvēlīgas daudzbērnu ģimenes, kuras
ekonomiskā situācija valstī, bezdarbs un citas
grūtības nostādījušas uz izdzīvošanas sliekšņa.
Tāpat atbalsts nepieciešams arī audžuģimenēm,
kas bāreņiem vai bez vecāku gādības palikušiem
bērnam sniedz aprūpi līdz brīdim, kamēr bērns
var atgriezties savā ģimenē vai tiek adoptēts un
viņam nodibināta aizbildnība.
13.10 «Izglābtie Ziemassvētki». ASV komēdija. 2005.g.
14.45 «Nepaej garām!» Labdarības akcija.
14.55 «Iepazīsimies – esmu audžuģimene». Dokumentāla filma.
15.25 «Nepaej garām!» Labdarības akcija.
15.35 «100. panta preses klubs».*
16.30 «Nepaej garām!» Labdarības akcija.
16.40 «Cilvēku planēta. Pastnieks Himalajos». Dokumentāla filma.
17.35 «Nepaej garām!» Labdarības akcija.
17.45 «Kopā» (ar subt.).*
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.30 «Es – savais zemītei».
19.00 «Vides fakti».
19.30 «Nepaej garām!» Labdarības akcija.
20.30 «Panorāma».
21.00 «Latloto izloze».
21.15 «Nepaej garām!» Labdarības akcija.
23.20 Nakts ziņas.
23.30 «Latvijas šlāgeraptauja 2010».

LTV7
7.50 «Televeikala skatlogs». «Dzīvot labāk».
8.10 «Televeikala skatlogs». «Rīta karuselis».
8.30 «Televeikala skatlogs». «Skatpunkti».
8.50 «Televeikala skatlogs». «Automoto raidījums nr.2».
9.10 «Televeikala skatlogs». «TV mozaīka».
9.30 «Televeikala skatlogs». «Brīvdienu ceļvedis».
9.50 «Televeikala skatlogs». «Tādas lietas».
10.10 «Televeikala skatlogs». «Dzīvei pa vidu».
10.30 «Ātruma cilts».*
11.00 «Zveja» (ar subt.).*
11.30 «TV motors».*
12.00 «Dabas taka».
12.30 «Norvēģijas dabā». Dokumentāla filma. 11.sērija.
12.55 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
13.25 «Krējums... saldais».*
13.55 «Bordertauna». Seriāls. 23. un 24.sērija.
14.45 VTB basketbola līgas spēle. Asseco Prokom – VEF.
17.00 «Rudens valsis» (ar subt.). Melodrāma. 2008.g.
18.50 «1000 jūdzes līdz Eņģeļu pilsētai». 8.sērija.
19.20 «Mīlestība zem lupas». Melodrāma. 2007.g.
21.00 «Anekdošu klubs».
21.30 «Mazgadīgo māmiņu sazvērestība». Biogrāfiska
drāma. 2010.g.
23.00 2010.gada Vankūveras olimpiskās spēles.
Daiļslidošana. Izvēles programma sievietēm.*

LNT
6.05 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
6.30 «Dabas stihiju varā». Dokumentāla programma. 10.sērija.
7.05 «Laika komanda». ASV animācijas seriāls. 26.sērija.
7.25 «Flintstonu ģimene. Freda un Bārnija šovs».
ASV animācijas seriāls. 16.sērija.
7.50 «Ievas pārvērtības».*
8.30 «Ķeriet Smārtu! 5». ASV seriāls. 21.sērija.
9.00 «Rīta mikslis».
10.00 «Skubijs Dū: Kur ir mana mūmija?» Animācijas filma. 2005.g.
11.30 «Skubijs Dū bērnībā». ASV animācijas filma.
12.00 «Dvīņu efekts». Spraiga sižeta piedzīvojumu
komēdija. 2003.g.
14.10 «Brīvdienu advokāts». Piedzīvojumu komēdija. 2001.g.
16.00 «Stila akadēmija ar Maiju Silovu».
16.30 «Misters Bīns». Lielbritānijas komēdijseriāls.
16.50 «Ieguldījums tavā nākotnē».
17.05 «Nindzjas. Ekstrēmās sacensības».
Japānas realitātes šovs. 5. un 6.sērija.
18.00 «Lampūni. Ziemassvētku brīvdienas».
ASV piedzīvojumu komēdija. 1989.g.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Ģimenes cilvēks». Liriska fantāzijas komēdija. 2000.g.
23.10 «Gudrie ļaudis». ASV komēdija. 2008.g.
1.10 «Stila akadēmija ar Maiju Silovu».*
1.35 «Sastrēgumstunda 2». Spraiga sižeta komēdija. 2001.g.
3.00 «Katakombas». ASV šausmu trilleris. 2007.g.
4.30 «Brīvdienu advokāts». Piedzīvojumu komēdija. 2001.g.

TV3
5.00 «Ekstrasensu cīņas» (ar subt.). 36.sērija.
5.50 «C.S.I. Ņujorka 5». Seriāls. 5.sērija.
6.35 «Auniņa Šona piedzīvojumi 2». Animācijas seriāls.
22.– 24.sērija.
7.20 «Zinātkārā Dora». Animācijas seriāls. 13.sērija.
7.50 «Īpašais aģents Oso». Animācijas seriāls. 20.sērija.
8.20 «Džekija Čana piedzīvojumi 5». Animācijas seriāls.
12.sērija.
8.40 «Simpsoni 21». Animācijas seriāls. 19. un 20.sērija.
9.40 «Iepirkšanās rokenrols». 17.raidījums.
10.10 «Dullās sacensības Neiespējamā misija 3».
11.10 «Kinomānija».
11.50 «TV veikala skatlogs».
12.05 «Ledus princese». ASV un Kanādas komēdija. 2005.g.
14.00 «Greizais spogulis» (ar subt.). Humora šovs.
16.05 «Viens pats mājās 4». ASV ģimenes komēdija. 2002.g.
18.00 «Herkuless». ASV animācijas filma. 1997.g.
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Dejo nost!» Pozitīvo emociju šovs. 9.raidījums.
22.40 «Gluži kā debesīs». Romantiska komēdija. 2005.g.
0.35 «Karnevāls» (ar subt.). Melodrāma. 1981.g. 1. un 2.sērija.
3.25 «Pasaules neticamākie video 4». 13.sērija.
4.10 «C.S.I. Ņujorka 5». Seriāls. 5.sērija.
4.50 «Nakts joki».

TV5
8.00 Animācijas filma.
9.10 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
11.10 «Televeikala skatlogs».
11.25 «Logi» (ar subt.). Krievijas šovs.
12.10 «Krievijas sensācijas» (ar subt.). Dokumentālu
raidījumu cikls.
13.00 «Televeikala skatlogs».

7
13.15 «Sindbada pēdējais ceļojums» (ar subt.). Seriāls.
14.20 «Turecka maršs» (ar subt.). Krievijas seriāls.
15.20 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
16.25 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
17.25 «Logi» (ar subt.). Krievijas šovs.
18.15 «Humora festivāls Taisni jāsmejas!» (ar subt.).
19.30 «Sestdienas ziņu vakars» (krievu val.).
20.00 «Humora festivāls Jūrmala 2010» (ar subt.).
21.30 «Krievijas sensācijas» (ar subt.).
Krievijas dokumentālu raidījumu cikls.
22.15 «Maksimums» (ar subt.). Dokumentālu raidījumu cikls.
23.25 «Atvars» (ar subt.). Krievijas seriāls.
0.30 «Erotiskie stāsti. Nakts aicinājums» (latv. val.).

19. decembris, svētdiena
LTV1
8.00 «Garīgā dimensija».*
8.30 «Okeāna meitenes jaunie piedzīvojumi». Animācijas
filmu seriāls. 21.sērija.
8.55 «Kas te? Es te!»
9.25 «Lotes ceļojums uz dienvidiem». Igaunijas animācijas filma. 2000.g. 11.–13.(noslēguma) sērija.
9.40 «Miega rūķi». Filmu studijas AB animācijas filma.
9.55 «Mans zaļais dārzs».
10.25 «Apkārt pasaulei 80 dārzos». Dokumentāls seriāls.
8.sērija.
11.30 «Drosmīgās pārmaiņas». Dokumentāla filma. 3.sērija.
12.00 Dievkalpojums.
13.05 «Vertikāle».
13.35 «Daudz laimes!»
14.30 «Latvijas šlāgeraptauja 2010».*
15.30 «Ziemassvētku vecītis meklē līgavu».
ASV ģimenes komēdija. 2004.g.
17.00 «Zeme no putna lidojuma».
Dokumentālu filmu seriāls. 13.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.25 «Province».
18.55 «Riska vērts». Drāma. 2008.g.
20.30 «Panorāma».
21.27 Laika ziņas.
21.35 «Parīze». Francijas romantiska komēdija. 2008.g.
23.50 «Nakts ziņas».
24.00 «Ziemeļu puse».
0.30 «2020». Dokumentāla filma. 6.sērija.

LTV7
7.50 «Televeikala skatlogs». «Veiksmīgas idejas».
8.10 «Televeikala skatlogs». «Pie rīta kafijas».
8.30 «Televeikala skatlogs». «Vide, veselība un mēs».
8.50 «Televeikala skatlogs». «Iespējas un risinājumi».
9.10 «Televeikala skatlogs». «Nedēļas apskats».
9.30 «Televeikala skatlogs». «Darbs. Izglītība. Karjera».
9.50 «Televeikala skatlogs». «Aktualitātes».
10.10 «Televeikala skatlogs». «Vārds uzņēmējiem».
10.30 «Tavs auto».*
11.00 «Ar makšķeri».*
11.30 «Autosporta programma nr.1».
12.00 «Laiks vīriem?»
12.30 «Sporta studija».*
13.20 VTB basketbola līgas spēle. Asseco Prokom – VEF.*
15.25 «Bordertauna». Seriāls. 25.sērija.
15.55 «Basketbola apskats».*
16.25 «Mīlestība zem lupas». Melodrāma. 2007.g.
18.10 «Ziemassvētku dekorēšanas māksla».
Austrijas dokumentāla filma. 2007.g.
18.45 «Spiegu spēles» (ar subt.). Seriāls. 5. un 6.sērija.
20.25 «Londonieši». Seriāls. 24.sērija.
21.15 «Viesnīca Ruandā». Vēsturiska drāma. 2004.g.
23.25 «Mazgadīgo māmiņu sazvērestība».
Biogrāfiska drāma. 2010.g.

LNT
5.55 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
6.15 «Kāpēc tā gadījās». Dokumentāla programma. 1.sērija.
6.45 «Skubijs Dū un Pinkainais». Animācijas seriāls. 1.sērija.
7.05 «Misters Bīns». Lielbritānijas animācijas filma.

7.25 «Mājokļa jautājums».*
8.20 «Ķeriet Smārtu! 5». ASV komēdijseriāls. 22.sērija.
8.50 «Autoziņas».
9.25 «Ražots Latvijā».
9.55 «Enģeļi pār Latviju». Labestības maratons. Tiešraide.
10.00 «Sirmā ēdienkaratē».
10.45 «Enģeļi pār Latviju». Labestības maratons. Tiešraide.
11.20 «Lielā zādzība». ASV kriminālkomēdija. 2004.g.
13.00 «Enģeļi pār Latviju». Labestības maratons. Tiešraide.
13.35 «Nakts sardze». Spraiga sižeta trilleris. 1995.g.
15.40 «Misters Bīns». Animācijas filma.
15.55 «Harijs Poters un Azkabanas gūsteknis». Fantāzijas
piedzīvojumu filma. 2004.g.
18.50 «Enģeļi pār Latviju». Labestības maratons. Tiešraide.
19.10 LNT ziņu Top 10.
20.00 LNT ziņas.
20.15 «Enģeļi pār Latviju». Labestības maratons.
Noslēguma koncerts. Tiešraide.
24.00 «Atriebēji». ASV piedzīvojumu komēdija. 1998.g.
1.40 «Lampūni. Ziemassvētku brīvdienas».
ASV piedzīvojumu komēdija. 1989.g.
3.15 «Gudrie ļaudis». ASV komēdija. 2008.g.
4.50 «Benija Hila šovs». Lielbritānijas komēdijseriāls.
5.50 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».

TV3
5.00 «Ekstrasensu cīņas» (ar subt.). 37.sērija.
5.50 «C.S.I. Ņujorka 5». Seriāls. 6.sērija.
6.50 «Auniņa Šona piedzīvojumi 2». Animācijas seriāls.
25. un 26.sērija.
7.10 «Zinātkārā Dora». Animācijas seriāls. 14.sērija.
7.40 «Īpašais aģents Oso». Animācijas seriāls. 21.sērija.
8.00 «Māmiņu klubs».
8.35 «Kinomānija».
9.10 «Garšu laboratorija».
10.00 «Superbingo». TV spēle.
11.00 «Smieklīgākie videokuriozi 19».
12.25 «Herkuless». ASV animācijas filma. 1997.g.
14.20 «Dejo nost!»*
16.20 «Šis un tas par Mēriju». Romantiska komēdija. 1998.g.
18.50 «Dullās sacensības Neiespējamā misija 3».
17.raidījums.
19.50 «Nekā personīga».
20.25 «Armagedons». Katastrofu spriedzes filma. 1998.g.
23.30 «Tieša rīcība». Spraiga sižeta trilleris. 2004.g.
1.30 «Ienaidnieki». Fantastikas filma. 2006.g.
3.15 «Gluži kā debesīs». Romantiska komēdija. 2005.g.
4.45 «Nakts joki».

TV5
7.30 «Džoisa Meijere. Prieka pilna dzīve» (krievu val.).
8.00 Animācijas filma.
9.10 «Humora festivāls Jūrmala 2010» (ar subt.).*
11.00 «Televeikala skatlogs».
11.15 «Logi» (ar subt.). Krievijas šovs.
12.05 «Krievijas sensācijas» (ar subt.). Dokumentālu
raidījumu cikls.
12.50 Animācijas filma.
13.15 «Televeikala skatlogs».
13.30 «Kontakts» (latviešu val.). Kristīgais raidījums.
14.00 «Misters Bīns» (latv. val.). Komēdijseriāls.
14.30 «Turecka maršs» (ar subt.). Krievijas seriāls.
15.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
16.30 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
17.30 «Logi» (ar subt.). Krievijas šovs.
18.30 «Tuvāk Ķīnai» (ar subt.). Dokumentāla filma.
19.00 «Kriminālā Latvija» (krievu val.).
19.30 «Atpakaļskaitīšana» (krievu val.). Informatīvi
analītisks raidījums.
20.35 «Krievijas sensācijas» (ar subt.).
Krievijas dokumentālu raidījumu cikls.
21.20 «Maksimums» (ar subt.).
Krievijas dokumentālu raidījumu cikls.
22.20 «Tīmeklis 2» (ar subt.). Krievijas seriāls.
23.15 «Atvars» (ar subt.). Krievijas seriāls.
0.10 «Erotiskie stāsti. Pusnakts rotaļas» (latv. val.).
Erotisks seriāls.

JELGAVAS PILSĒTAS KULTŪRAS NAMĀ
11. decembrī pulksten 14 – Dailes teātra viesizrāde: Mario Frati «Rīt
manas kāzas». Dvēseles trilleris divos cēlienos. Režisors M.Gruzdovs. Lomās: R.Kalniņa,
H.Spanovskis, I.Briķe, A.Bērziņš, K.Freimanis, I.Dzelme. Biļešu cenas: Ls 8; 7; 6; 5; 4.

12. decembrī pulksten 14 – koncerts «Tas vārds». S.Jēgers, J.Lūsēns,
Aspazija. Piedalās mūziķi: I.Šablovska, K.Grigalis, J.Lūsēns juniors, M.Bērziņa un
J.Lūsēns. Biļešu cenas: Ls 6; 5; 4; 3.

26. decembrī pulksten 14 – Nacionālā teātra Ziemassvētku
koncerts. Režisore I.Slucka. Biļešu cenas: Ls 12; 10; 8; 6.
29. decembrī pulksten 18 – koncerts «Eiropas Ziemassvētki. Sergejs
Jēgers un Vivaldi». Piedalās: S.Jēgers (kontrtenors), Latvijas Radio koris, Sinfonietta
Rīga. Diriģents S.Kļava. Programmā: A.Skarlati, A.Vivaldi. Biļešu cenas: Ls 5; 4; 3; 2,50.
Kases darba laiks: no otrdienas līdz piektdienai 14 – 19, sestdienā 9 – 14
un stundu pirms sarīkojuma! Kases tālrunis: 63084679.

JELGAVAS PILSĒTAS KULTŪRAS NAMĀ
20. decembrī pulksten 16 un 18 – Jelgavas pilsētas kultūras nama Deju
zālē pie eglītes mazos jelgavniekus gaidīs Ziemassvētku vecītis! Kopā jūs
noskaidrosiet, kāpēc Ziemassvētki ir priecīgi. Biļetes cenā – Ls 6 – iekļauta arī
dāvana.

31. decembrī no pulksten 21 līdz 3 – Jaungada balle. Deju mūziku

piedāvā «Ira Krauja-Dūduma un draugi». Atrakcijas un pārsteigumi, šampanietis
pusnaktī, karaoke. Ieejas maksa – Ls 10 un neliels groziņš.
Kases darba laiks: no otrdienas līdz piektdienai 14 – 19, sestdienā 9 – 14
un stundu pirms sarīkojuma! Kases tālrunis: 63084679.
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NOTIKUMI

Mēs atgriezāmies!

«Jāmācās. Konveijera
darbs nav domāts man»

Emīls Rokjānis, atgriezies no darba
Lielbritānijā:
«Ārzemēs pastrādāju tikai dažus mēnešus, un tas bija pietiekami ilgs laiks, lai es
saprastu, ka tādu dzīvi nevēlos, ka gribu
iegūt labu izglītību un naudu pelnīt ar
galvu, nevis monotonām robota kustībām
fabrikā.
Kad izlēmu doties strādāt uz ārzemēm,
tas man vairāk bija kā piedzīvojums – tik
daudzi mani draugi un paziņas bija devušies
peļņā, ka man pašam uz savas ādas gribējās
izbaudīt, kā tas ir. Uz dzīvi Anglijā jau vairākus gadus bija pārcēlušies ģimenes draugi,
kuri piedāvāja man iespēju. Kā es smejos,
jumtu virs galvas, maizi un ūdeni viņi man
nodrošinātu. Darbu fabrikā, ja neko citu
labāku neatradīšu, arī. Tā nu mēs, septiņi
puiši, no Jelgavas nolēmām doties meklēt
piedzīvojumus. Tobrīd vēl mācījos vidusskolā, tāpēc, maijā braucot prom, visiem teicu,
ka septembrī būšu atpakaļ, lai gan pašam
par to īstas pārliecības nebija...
Nedēļas laikā dabūju darbu – sāku strādāt fabrikā, kurā cep dažādas kūkas. Tā bija
tāda pamatīga kūku rūpnīca. Konveijers,
neskaitāmi sektori, un mans uzdevums
bija kā robotam apkalpot līniju, kur dienā
sataisīja kādas 3000 kūkas. Kad mēnesi
fabrikā biju nolauzis, man jau piedāvāja

20 gadu sapnis – savs
leļļu
teātris

apmācības un pēc tam – paaugstinājumu,
jo labi pratu runāt angliski, krieviski, un,
tā kā tur bija daudz poļu un lietuviešu, kuri
nemaz necentās iemācīties valodu, vadībai
šķita, ka vajag cilvēku, kas spēj komunicēt
gan ar vadību, gan pārējiem strādniekiem.
Taču jau tobrīd es skaidri zināju, ka šeit
nepalikšu. Jāatzīst, līdz tam es pa dzīvi peldēju, biju sevis meklējumos un īsti nezināju,
ko vēlos dzīvē sasniegt, bet tie pāris mēneši
fabrikā man visu salika pa plauktiņiem:
jāmācās, jāiegūst augstākā izglītība, jāizmanto iegūtās zināšanas ikdienā, jo ķeksīša
pēc nav jēgas mācīties, turklāt konveijera
darbs nav domāts man.
Un septembrī, kā sākotnēji plānots,
devos mājās. No septiņiem puišiem, kas
aizbraucām, trīs joprojām strādā tur. Mans
primārais mērķis nebija nopelnīt lielu naudu, tādēļ arī neko daudz mājās neatvedu
– lielākoties tur nopirktas kvalitatīvas
drēbes, taču, tur dzīvojot, es izbaudīju Angliju, braucu ekskursijās un ieguvu vērtīgu
dzīves pieredzi.
Tagad? Mācīties uz ārzemēm es varētu  Ritma Gaidamoviča
aizbraukt, bet, ja man kāds tur piedāvātu
darbu fabrikā, pavisam noteikti teiktu
«Katram cilvēkam savā dzīvē
nē. Apzinos, ka cilvēks ar labu izglītību
gribas ko dvēselei. Es divun valodas zināšanām arī tur var atrast
desmit gadus sapņoju par
normālu darbu, taču tāpat es apzinos, ka
mazu mājiņu, kurā veidošu
to var arī Latvijā. Pašlaik es studēju Latlelles, bērniem rādīšu leļļu
vijas Universitātes Juridiskajā fakultātē,
teātri un organizēšu svētkus.
paralēli strādāju Rīgas apgabaltiesā un
Pirms gada mani bērni kopā
juridiskos pakalpojumus sniedzu arī privāti.
ar saviem draugiem no 5.
Un privātajā sektorā viss pamazām aiziet,
vidusskolas palīdzēja šo sapni
tātad kaut kāda kustība notiek, un tas jau
pārvērst īstenībā. Nams Svētes
ir signāls, ka Latvijā viss būs kārtībā. Arī
ielā 21b ir pārtapis par Leļļu
tagad šeit var dzīvot, tikai mazliet vairāk
teātra studiju, kur paši darijāpadomā, kā.»
nām lelles, iestudējam izrādes
Sagatavoja Sintija Čepanone,
foto Ivars Veiliņš
«Jelgavas Vēstnesis» aicina atsaukties
arī citus, kuri pēc īsākas vai garākas
prombūtnes atgriežas pilsētā un ir gatavi dalīties savā pieredzē. Mēs labprāt
jūs uzklausīsim! Rakstiet uz e-pastu:
redakcija@info.jelgava.lv!

Kultūras pasākumi
 9. decembrī pulksten 14 – «Jauniešu forums 2010» (Sabiedrības integrācijas
pārvaldē).
 11. decembrī no pulksten 11 līdz 16 – Zemgales Latviešu strēlnieku biedrības
Jauniešu kopas rīkotais Ziemassvētku tirdziņš (Pasta ielā 44).
 11. decembrī pulksten 12 – Kristīgie bērnu sadziedāšanas svētki «Debesis ir tuvu
klāt». Nāc un dziedi līdz! Ieeja – bez maksas (Zemgales prospektā 3).
 11. decembrī pulksten 14 – Dailes teātra viesizrāde: Mario Frati «Rīt manas kāzas».
Dvēseles trilleris divos cēlienos. Režisors M.Gruzdovs. Lomās: R.Kalniņa, H.Spanovskis,
I.Briķe, A.Bērziņš, K.Freimanis, I.Dzelme. Biļešu cena – Ls 8; 7; 6; 5; 4 (kultūras namā).
 11. decembrī pulksten 16 – Kamermūzikas koncerts. Piedalās: D.Akmentiņa (ērģeles), I.Egle (oboja) (Svētās Annas katedrālē).
 12. decembrī pulksten 14 – koncerts «Tas vārds». S.Jēgers, J.Lūsēns, Aspazija.
Kontrtenors S.Jēgers veidos mistērijas pilnu ceļojumu Aspazijas pasaulē. Piedalās mūziķi:
I.Šablovska, K.Grigalis, J.Lūsēns juniors, M.Bērziņa un programmas autors J.Lūsēns.
Biļešu cena – Ls 6; 5; 4; 3 (kultūras namā).
 14. decembrī pulksten 18 – «Jūsi trīs, mēsi – trīs, sametami čumurī». Aicina Danču
klubs kopā ar folkloras kopu «Dimzēns» un LLU jauniešu deju kolektīvu «Skalbe». Ieejas
maksa – Ls 0,50 (kultūras namā).
 15. decembrī pulksten 18 – uz Ziemassvētku koncertu ielūdz Jelgavas Valsts ģimnāzijas skolēni. Uzstāsies koris «Skali», koris «Skaliņi», tautas deju kolektīvs «Dālderis»
un individuālie izpildītāji. Ieeja – bez maksas (Valsts ģimnāzijas zālē).
 17. decembrī pulksten 17 – Jelgavas Mūzikas skolas 1. – 8. klašu audzēkņu
Ziemsvētku ieskaņas koncerts (Svētās Annas katedrālē).
 17. decembrī pulksten 19 – deju studijas «Intriga» Ziemassvētku koncerts «Ieputināti dejā». Mākslinieciskā vadītāja I.Ose. Biļešu cena – Ls 1,50; 1 (kultūras namā).
 18. decembrī no pulksten 10 līdz 16 – Ziemassvētku tirdziņš. Kultūras programma,
viesosies Ziemassvētku vecītis, lustes kopā ar folkloras kopu «Dimzēns». Amatniekiem
pieteikšanās līdz 10. decembrim, informācija pa tālruni 63084675 (Hercoga Jēkaba
laukumā).
 18. decembrī no pulksten 11 līdz 16 – labdarības akcija «Dāsnums mūžam neizsmeļams» (tirdzniecības centrā «Pilsētas pasāža»).

Izstādes
 11. decembrī pulksten 14 – izstādes – meistardarbnīcas «Ukraiņu tautiskie raksti:
tradīcijas, simbolika, ornamenti» atklāšana (Sabiedrības integrācijas pārvaldē).
 22. decembrī pulksten 15 – Jelgavas Mākslinieku biedrības 40. izstādes «Jelgavai
azotē» atklāšana (Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 Decembrī – smilšu skulptūru fotogrāfiju izstāde no 4. starptautiskā smilšu skulptūru
festivāla (kultūras nama 1. stāva Mazajā foajē).
 Decembrī – mākslas akcijas «Alternatīvā Ziemassvētku eglīte» izstāde (kultūras
nama 1. stāva Lielajā foajē).
 Decembrī – Daiņa Lesiņa darbu izstāde (Jelgavas Mākslas skolā).
 Līdz 31. decembrim – mākslinieces Nellijas Darkēvičas darbu izstāde (Jelgavas
Zinātniskajā bibliotēkā).
 Decembrī – Jāņa Eglīša, Anitas Jansones fotogrāfijas «Saule danci ritināja» (kultūras
nama 2. stāvā).

Ceturtdiena, 2010. gada 9. decembris

un gaidām ciemos pilsētas
bērnus,» stāsta Leļļu teātra
studijas saimniece Svetlana
Gricaja.

Jau gandrīz gadu Svētes ielā 21b darbojas Leļļu teātra studija, kas ik pa laikam
svētdienās pilsētas bērnus aicina uz leļļu
teātri, bet sestdienās bērni te var nākt taisīt
lelles. To izveidojusi S.Gricaja, kurai lelles
un teātris ir sirdslieta. Pirms divdesmit
gadiem viņa strādājusi Annas Brigaderes
pamatskolā par sākumskolas skolotāju un
vadījusi skolas leļļu teātra pulciņu, tieši tur
šī nodarbe iepatikusies. «Teātru skatē ar
pulciņu saņēmām 1. vietu, kas man ļāva
saprast, ka šis ir mans dvēseles darbs,» saka
S.Gricaja. Pirms desmit gadiem, pārceļoties
uz Jelgavu, S.Gricaja kādu laiku strādājusi Jelgavas Mākslas skolā, vadot leļļu
veidošanas studiju. «Taču manī vienmēr
bija sapnis par savu leļļu teātra studiju,»
tā S.Gricaja. Jau pirms četriem gadiem
kopā ar bērniem – meitu Tatjanu un dēlu
Andreju – iestudētas pirmās izrādes krievu
valodā, kas regulāri rādītas kādas Jelgavas
biedrības bērniem. Bet pirms gada ar
saimnieka Artūra Kravala labvēlību izdevies atrast telpas īstai Leļļu teātra studijai
Svētes ielā 21b – namā, kur šobrīd sienas
rotā uz audekla uzgleznots Vinnijs Pūks,
ruksītis un tīģerītis, plauktos stāv lielākas
un mazākas lelles ar visdažādākajiem tērpiem, aiz skatuves – dekorācijas.

Janvārī «Trīs sivēntiņi»

Leļļu teātra izrādes iestudē S.Gricaja

Liela rosība Leļļu teātra studijā notiek katru sestdienu – te
lielākas un mazākas lelles darina jelgavnieki. Tieši šobrīd viņu
veikums apskatāms Jelgavas kultūras namā, kur durvis vērusi
Foto: JV
pirmā leļļu izstāde.
ar saviem bērniem un sāk raudāt un zāle ir jāpamet. Iztērēta
sešiem viņu draugiem. nauda, laiks, bet ieguvums – nekāds,»
Lielākā rosība leļļu namā valda nedēļas spriež S.Gricaja.
nogalēs. Tieši tad te tiek mācītas jaunās
Viņa atzīst, ka bērni un jaunieši izlugas, veidotas jaunas lelles un notiek rāda interesi par leļļu veidošanu, tieši
izrādes. «Vispirms ideja, tad sākam to tālab katru sestdienu pulksten 12 Leļļu
īstenot – komandai tiek iedots izrādes teātra studijā notiek leļļu veidošanas
teksts, un paralēli veidojam lelles,» stāsta nodarbības. Tajās ikvienam mazajam
S.Gricaja. Lellēm konstrukciju izdomājis jelgavniekam ir iespēja izmēģināt savu
Svetlanas vīrs, viņas ziņā ir leļļu galvu vei- roku leļļu darināšanā. «Šobrīd lelles veido
došana, bet meita zīmē kleitas. «Tatjana 12 meitenes. Un tieši šonedēļ Jelgavas
beigusi mākslas skolu, tāpēc viņai esam kultūras namā esam atvēruši viņu veiuzticējuši tērpu veidošanu. Tiesa, šūšana doto leļļu izstādi,» tā S.Gricaja.
ir manā ziņā,» atzīst S.Gricaja. Jāteic,
ka lelles radīšanas process nav ātrs. Lai Disenītes ar saviem noteikumiem
izveidotu vienu lelli, jārēķinās ar vismaz
Sākotnēji saimniece domāja tikai par leļčetrām piecām dienām. «Grūtākais ir ļu teātri, taču, redzot vecāku pieprasījumu,
galva, jo tai vismaz trīs dienas ir jāžūst. mēģināts ieviest arī citus piedāvājumus.
Kleitu uzšūt var pāris stundās,» stāsta «Vecāki velk deķīti uz savu pusi un piesaimniece. Protams, nevar aizmirst arī prasa dzimšanas dienu ballītes, tieši tālab
par dekorācijām. «Bērni ir ļoti gudri, pēdējā laikā diezgan bieži kopā ar pasaku
viņi atceras, ko ir redzējuši iepriekšējās tēliem leļļu teātrī tiek svinēti svētki,» tā
reizēs un kas ir jauns. Esam jau mēģinā- S.Gricaja. Vairāku skolu klases te svinēs
juši izmantot atkārtoti daļu leļļu, taču, arī Ziemassvētkus. Bet no oktobra līdz deredzot vecās, bērniem paliek garlaicīgi. cembrim bērniem līdz 13 gadu vecumam
Jā, jā, neskatoties uz to, ka šī ir pavisam sestdienās te uz pāris stundām tika rīkotas
cita izrāde,» atzīst saimniece. Iesākumā diskotēkas. «Šāda vecuma bērniem ir diezizrādes notika tikai krievu valodā, jo tā gan maz kur atpūsties, tāpēc nolēmām, ka
radošajai komandai bija vieglāk izpaus- jārīko kāds pasākums viņiem – diskotēkas.
ties, līdz ar to arī teātri apmeklēja bērni, Viens no pirmajiem jautājumiem bija: «Vai
kuriem dzimtā valoda ir krievu, taču, mūzika būs tāda pati, kā īstajos klubos?
domājot par visu bērnu iepriecināšanu, Mums bērnu dziesmiņas nevajag.» Tad
pagājušajā mēnesī iestudēta arī pirmā nu īstenojām bērnu vēlmes, tik ar saviem
izrāde latviešu valodā – «Sarkangalvīte». noteikumiem,» stāsta S.Gricaja. Tiesa,
«Mums ir pievienojušās trīs Jelgavas Spī- izvirzītie noteikumi pierādījuši, ka 12 un
dolas ģimnāzijas meitenes. Tāpēc tagad ir 13 gadīgiem jauniešiem šīs diskotēkas
iespēja paplašināt savu repertuāru arī ar īsti neiet pie sirds. «Līdz ko visi ir sanālatviešu ludziņām,» stāsta S.Gricaja. Arī kuši, mēs durvis aizslēdzam un laukā
šobrīd tiek iestudēti «Trīs sivēntiņi», kas neviens netiek līdz diskotēkas beigām,
pie skatītajiem nonāks janvārī.
un viņiem pakaļ atnāk vecāki. Te mēs
dejojam, spēlējam dažādas spēles. Taču
Šomēnes leļļu izstāde
jau pēc pirmajām reizēm esam sapratuši,
Saimniece atzīst, ka nereti viņas te- ka 12 un 13 gadīgi bērni ir pārāk kustīgi,
ātris kalpo par sagatavošanas skolu, lai viņiem vajag skraidīt laukā, taču to mēs
bērni varētu doties uz lielo Latvijas Leļļu neļaujam. Viņiem jau ir citas intereses,»
teātri. «Vecāki atved bērnu pie mums, atzīst S.Gricaja. Šobrīd, decembrī, līdz ar
paskatās, kā bērns uzvedas, un tad domā tumšajiem vakariem diskotēkas ir pārpar braukšanu uz Rīgu. Lai nav tā, ka trauktas, bet S.Gricaja stāsta, ka janvārī
nopērk dārgu biļeti, apsēžas, bet pēc jau atkal tās būs – tikai piektdienās un
desmit minūtēm bērns nevar nosēdēt, sāksies pulksten 18.

Ukraiņu tautiskie raksti

Lūsēns Jelgavā ar «Tas vārds»

Veido ģitāru orķestri

Sestdien, 11. decembrī, pulksten 14 Sabiedrības integrācijas pārvaldes zālē Sarmas ielā 4 Jelgavas Ukraiņu kultūras centrs
«Džerelo» ielūdz uz izstādi – meistardarbnīcu «Ukraiņu tautiskie raksti: tradīcijas,
simbolika, ornamenti». «Džerelo» pārstāve
Tatjana Lazda stāsta, ka ar šo izstādi ukraiņu biedrība jelgavniekiem vēlas parādīt tās
bagātības, ko slēpj ukraiņu sieviešu pūra
lāde. Te būs skatāmi gan rakstainie dvieļi,
gan izšūtās blūzes, gan galda salvetes.
Jāpiebilst, ka izstādes – meistardarbnīcas
laikā varēs ne tikai aplūkot Latvijā dzīvojošu
ukraiņu rokdarbnieču veikumu, bet arī
praktiski mācīties izšūt dažādus ukraiņu
tautiskos rakstus. «Mums līdzi būs sagataves, uz kurām pamēģināt izšūt ļausim
ikvienam interesentam,» tā T.Lazda.

Komponists Jānis Lūsēns izveidojis jau
trešo dziesmu ciklu – koncertprogrammu
«Tas vārds», šoreiz to veltot Aspazijas
dzejas fenomenam. «Tas vārds» Jelgavas
kultūras namā skanēs 12. decembrī
pulksten 14. Dziesmu ciklu koncertuzvedumā izpildīs kontrtenors Sergejs Jēgers
un mūziķi Ieva Šablovska (arfa), Kaspars
Grigalis (sitamie instrumenti), Jānis Lūsēns juniors (basģitāra), Marita Bērziņa
(akordeons) un programmas autors Jānis
Lūsēns (taustiņinstrumenti un perkusijas). Organizatoru paziņojumā teikts, ka
S.Jēgers veidos mistērijas pilnu ceļojumu
Aspazijas pasaulē, atklājot tās pirmatnīgo
un duālo valdzinājumu. Biļetes pieejamas
«Biļešu paradīzes» kasēs visā Latvijā un
Jelgavas kultūras namā.

Bērnu un jauniešu mūzikas klubs
veido ģitāristu
orķestri, kurā aicināti piedalīties
visi, kam ir akustiskā vai klasiskā ģitāra un
vēlme uzzināt, kā skan vismaz 20 ģitāras
vienlaicīgi. Nodarbības notiek piektdienās
pulksten 17. Orķestri vada Endijs Rozenbergs. «Lai piedalītos ģitāristu orķestrī,
nav obligāti jāmācās spēlēt ģitāra, varbūt
esi bundzinieks, kurš prot spēlēt ģitāru, un
vēlies piebiedroties orķestrim. Vai varbūt
esi tikko sācis apgūt ģitārspēles pamatus
– arī tas nav šķērslis, ja vien ir motivācija
turpināt mācības un patiesa vēlme būt
orķestra dalībniekam,» tā viņš. Pirmais kopmēģinājums 10. decembrī pulksten 17.

