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Pagarinās veloceliņu
Dobeles virzienā
 Ilze Knusle-Jankevica

«Latvijas valsts ceļi»
nākamgad plāno izbūvēt 725 metrus garu
gājēju un velosipēdistu celiņu no Svētes
upes tilta līdz Aizupes
pamatskolai, kur ir 1.
autobusa galapunkts
– līdz ar to pagarināsies velomaršruts,
ko jelgavnieki var izbraukt.
VAS «Latvijas valsts ceļi» Komunikācijas daļas sabiedrisko
attiecību projektu vadītāja Ieva
Niedra skaidro, ka šobrīd tiek izstrādāts celiņa projekts un tam
jābūt gatavam līdz 29. janvārim.
To dara SIA «E.Daniševska birojs» par līgumcenu 2850 lati.
To, kad sāksies būvdarbi, «Latvijas valsts ceļi» nenorāda, vien

uzsver, ka tas nebūs agrāk kā
pavasarī. «Par reālo būvdarbu
sākšanu pašreiz nevaram sniegt
informāciju, jo tas ir atkarīgs
no pieejamā finansējuma un tā
sadalījuma, kas vēl nav pilnībā
skaidrs,» tā I.Niedra.
Ideja šajā posmā izbūvēt
gājēju un velosipēdistu celiņu
radās, jo tur ir salīdzinoši liela satiksme un šie satiksmes
dalībnieki pārvietojas pa ceļa
nomali, kas nav droši. Tāpat tur
ir sabiedriski nozīmīgi objekti
– skola, autobusa pieturvietas,
dzīvojamās mājas, mazdārziņi.
«Pašlaik, ejot pa neapgaismoto ceļa nomali, cilvēki nonāk
bīstami tuvu motorizētajai
satiksmei. Ziemas periodā pārvietoties ar bērnu ratiņiem pa
nomali praktiski nav iespējams.
Situāciju vēl vairāk pasliktina
apgaismojuma trūkums,» teikts
pamatojumā.

Apkure nav pieslēgta
vienai mājai – parādu dēļ
 Ilze Knusle-Jankevica

Šodien Hercoga Jēkaba laukumā tiks uzstādīta lielā svētku egle, kuru nedēļas sākumā izvēlējās Jelgavas pilsētas vadība un aģentūru
«Pilsētsaimniecība» un «Kultūra» pārstāvji. Pilsētas centrālā egle tika noskatīta «Latvijas valsts mežu» Zemgales mežsaimniecības
Klīves–Dalbes iecirkņa mežā. «Galvenais, lai egle ir pietiekami augsta, kupla un no visām pusēm vienāda,» galvenos kritērijus min
pilsētas mērs Andris Rāviņš. Apskatot trīs egles, speciālisti vienojās, ka vispiemērotākā ir garākā no tām – «Pilsētsaimniecības»
mežzinis Pēteris Vēveris norāda, ka tā ir 19 metrus gara apmēram 40 gadus augusi egle. Apskatot egli no visām pusēm, A.Rāviņš
secināja: «Laikam paliksim pie šīs egles. Tā ir visgarākā no šodien redzētajām, klasiskas formas, un, nedaudz piestrādājot, tā būs
ļoti laba. Pārējās lai vēl aug!» Aģentūras «Pilsētsaimniecība» direktors Andrejs Baļčūns norāda, ka egle tiks iestiprināta speciāli
iebetonētā caurulē, tiks izpušķota, kas padarīs tās skatu daudz krāšņāku. Savukārt aģentūras «Kultūra» direktors Mintauts Buškevics spriež, ka egle atradīsies līdzās piecstāvu ēkai, kas ir apmēram 15 metrus augsta, tāpēc svarīgi, ka tā ir mazliet augstāka,
lai harmoniski iekļautos apkārtējā ainavā. Par to, kad svētku egle tiks iedegta, lasiet 8. lpp.
Foto: Ivars Veiliņš

Māja, kurai nav pieslēgta
apkure, atrodas Zvejnieku ielā.
Ēkā ir četri dzīvokļi, no kuriem
trijiem ir parāds. «Kopējais
mājas parāds par siltumenerģiju ir ap trīs tūkstošiem latu,
kas ir apmēram divu gadu siltumenerģijas piegāžu apjoms
šai mājai,» norāda L.Pērkone,
piebilstot, ka apkure ēkai tiks
Pētera ielu, savukārt Lielās ie- pieslēgta, tiklīdz būs panākta
las Nr.17 un 19 ēkas pagalmiem vienošanās par parādu atmakpiekļūšana organizēta no Svētes sas plānu. Šobrīd noris sarunas
ielas pa iekšpagalma ceļu gar
ēku Mātera ielā 26. Šajā posmā
aizliegts apstāties un stāvēt,»
informē «Pilsētsaimniecība».
Piekļūšana objektiem Lielajā
ielā 18 un 20 iespējama no
Šī laikraksta numura lappusēs gan slēptā, gan atklātā veidā
K.Barona ielas puses pa izbūvairākkārt publicēts Jelgavas pilsētas karogs
vēto pagaidu brauktuvi starp
abiem pagalmiem.
Lielās ielas slēgto posmu
apbraucamais ceļš visiem transporta līdzekļiem virzienā uz
Dobeli organizēts pa Uzvaras
ielu, Dobeles ielu un Dobeles šoseju, bet virzienā uz Eleju – pa
Saskaitiet, cik pilsētas karogu publicēti laikrakstā, un atbildi
Uzvaras ielu, Dobeles un Pasta
ielu. Savukārt Rīgas virzienā
paziņojiet 30. novembrī laikā no pulksten 8 līdz 12, zvanot
– pa Pulkveža O.Kalpaka, Raiņa
pa tālruni 63005556 vai 63005574. Katrs desmitais pareizās
un Akadēmijas ielu.
atbildes autors saņems balvu no Jelgavas pilsētas pašvaldī«Pilsētsaimniecība» atvainobas – lietussargu, krekliņu, vējjaku ar pilsētas simboliku vai
jas par sagādātajām neērtībām
«Ielūgumu uz Jelgavu».
un satiksmes dalībniekus aicina
ievērot izvietotās ceļa zīmes.

Izmaiņas satiksmes organizācijā Lielajā ielā
 Sintija Čepanone

Uz ziemas periodu satiksmei atvērts Lielās
ielas posms no Čakstes bulvāra līdz Pasta
ielai, kur ieklāta asfalta apakškārta. Taču
darbi objektā turpinās, tādēļ autovadītāji
aicināti rēķināties ar
izmaiņām satiksmes
organizācijā.
Pašvaldības aģentūra «Pilsētsaimniecība» savā mājas
lapā ievietojusi informāciju
par satiksmes organizāciju
rekonstrukcijas darbu gaitā
Lielajā ielā, īpašu uzmanību
pievēršot transporta un gājēju
kustībai Lielās un Akadēmijas
ielas krustojumā, kur ieviestas
vislielākās izmaiņas.
Transporta kustība pa Akadēmijas ielu organizēta pa trim

joslām: pa labo malējo joslu
var nogriezties pa labi uz Lielo
ielu, pa vidējo joslu var braukt
virzienā uz Uzvaras ielu, bet pa
kreiso malējo joslu – nogriezties
pa kreisi uz Lielo ielu. Braucot
pa Lielo ielu virzienā no Driksas
tilta, no labās malējās joslas
var nogriezties uz Uzvaras
ielu, bet pa otro un trešu joslu
var braukt taisni virzienā uz
Katoļu ielu. Tāpat transporta
kustība pa Lielo ielu virzienā
no centra pirms krustojuma
ar Akadēmijas ielu organizēta
pa trim joslām: pa labo malējo
un otro joslu var braukt taisni
virzienā uz Čakstes bulvāri, bet
trešā josla nogriežas pa kreisi
uz Uzvaras ielu.
«Gājējiem, lai šķērsotu Lielās
un Uzvaras ielas brauktuves,
jāpāriet pāri piecām braukšanas
joslām. Gājēju signāla garums
ieprogrammēts tāds, lai gājējs,
uzsākot ielas pāriešanu līdz ar

signāla sākumu, vienā gājienā
varētu šķērsot visu ielu. Līdz
ar to, ja cilvēks ielas šķērsošanu
nav uzsācis atļaujošā signāla
sākumā, viņš, iespējams, nevarēs pabeigt ielas šķērsošanu,
tāpēc atbilstoši Latvijas valsts
standartu prasībām ir izbūvētas
drošības saliņas, kur gājēji droši
var uzgaidīt nākamo atļaujošo
signālu un pabeigt ielas pāriešanu,» informē «Pilsētsaimniecība». Jaunajā risinājumā
ir izveidota arī regulēta gājēju
pāreja pāri Uzvaras ielai – arī
šīs ielas šķērsošana notiek, ejot
pāri drošības saliņai.
Jāatgādina, ka pašlaik rekonstrukcijas darbu dēļ satiksmei slēgts Lielās ielas posms
no Mātera līdz Pētera ielai,
taču Lielās un Pētera ielas
krustojums ir atvērts. «Piekļūšana mūzikas klubam «Jelgavas krekli» Lielajā ielā 19a
organizēta no Lielās ielas pa

Šobrīd Jelgavā ir viena
ēka, kurai nav pieslēgta centrālā apkure. Kā
skaidro centralizētās
apkures apgādes uzņēmuma «Fortum Jelgava» sabiedrisko attiecību pārstāve Līva
Pērkone, iemesls ir
parāds par siltumu.

starp «Fortum Jelgava» un
dzīvokļu īpašniekiem, bet risinājums vēl nav atrasts.
«Fortum Jelgava» kopējais
klientu skaits ir nepilni 700
– 388 mājsaimniecības, kas
dod kopējo abonementu skaitu
ap 14 500 dzīvokļu, un vairāk
nekā 300 juridisku personu.
Kopējais siltumenerģijas parāds Jelgavā uz 1. novembri
ir 2 770 132 lati: iedzīvotāju
parāds ir 2 546 227 lati, juridisko personu parāds – 223 905
lati.
Jāpiebilst, ka Rīgā apkure
nav pieslēgta apmēram desmit daudzdzīvokļu mājām.
Pagājušās nedēļas nogalē ziņu
aģentūra LETA rakstīja, ka
Rīgā parādu par iepriekšējā
sezonā patērēto siltumenerģiju dēļ apkure nav pieslēgta
14 daudzdzīvokļu dzīvojamām
ēkām. Lielākoties tās ir Rīgas
centra īpašnieku ēkas.

Uzmanību – konkurss!
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Eiro plāno ieviest no 2014. gada
Latvija par savu mērķi izvirzījusi
eiro ieviešanu valstī no 2014.
gada 1. janvāra – jau jūnijā tiks
noteikts kurss, pēc kura lats tiks
konvertēts pret eiro. Arvien aktuālāki sabiedrībā kļūst jautājumi
par eiro ieviešanas procesu, kas
nu vairs nav tāls un nesasniedzams mērķis. Valdība gatava
plašākai diskusijai un informēšanas kampaņai par eiro ieviešanu,
kā arī izstrādā eiro ieviešanas
likumprojektu, kas regulēs lata
un eiro vienlaicīgas apgrozības
periodu, abu valūtu paralēlās
atspoguļošanas periodu, skaidrās
naudas nomaiņu pret eiro un
citus jautājumus.
Finanšu ministrs Andris Vilks jau
atzinis, ka nepieciešama aktīvāka
komunikācija ar sabiedrību jau-

tājumos par eiro ieviešanu Latvijā
no 2014. gada. Ziņu aģentūra LETA
informē, ka saistībā ar vienotās ES
valūtas ieviešanu Latvijā nākamgad
sāksies informēšanas kampaņa,
kas uz gada beigām kļūs aktīvāka.
Plānots, ka informēšanas kampaņā liela uzmanība būs veltīta tieši
reģionu iedzīvotājiem un sociāli
mazaizsargātajiem iedzīvotājiem,
kuri par šo jautājumu ir mazāk
informēti.
Ņemot vērā, ka ne visi iedzīvotāji
apmeklēs eiro ieviešanai veltīto
mājas lapu, mājsaimniecībām plānots nosūtīt arī informatīvos bukletus, tāpat ir paredzētas reklāmas
kampaņas televīzijā un radio, taču
tās vairāk būs uz nākamā gada
beigām, kad līdz eiro ieviešanai
būs atlicis pavisam nedaudz laika.

«Sākumā būs grūti
orientēties un pārrēķināt
izdevumus eiro»

Marija Kolneja, Jelgavas Pensionāru biedrības vadītāja:
«Esmu to cilvēku pusē, kas piekrīt
tam, ka no eiro mums neizbēgt.
Jautājums vienīgi ir par to, kad
pievienoties eirozonai. Es uzskatu,
ka mazliet jānogaida un diezin vai
šobrīd būtu jāsteidzas ar eiro ieviešanu jau pēc gada. Manuprāt, Eiropas
ekonomiskā situācija šobrīd ir miglā
tīta. Arī citas valstis nesteidzas pievienoties eiro – tās ieņem nogaidošu
pozīciju. Un tajā brīdī man rodas
jautājums – vai tiešām mēs esam
tie visgudrākie, vai citas valstis šajā
jautājumā neko nesaprot? Mēs esam
kā ieciklējušies: tikai 2014. gads, ne
pa labi, ne pa kreisi. Es tomēr esmu
tāds cilvēks, kurš, neraugoties uz to,
ka ir pārliecināts par savu taisnību,
vienmēr paskatās un ieklausās citos
viedokļos. Šobrīd šķiet, ka mūsu valstij šīs pieejas pietrūkst. Protams, ka
tas būtu apbrīnojami, ja mūsu valsts
tiešām šajā jautājumā izrādītos visgudrākā no citām Eiropas valstīm.
Taču tas, ka eiro Latvijā būtu
jāievieš, ir skaidrs. Ko mēs iegūsim?
Jāpiekrīt, ka aizdevumu apmaksa
valstij kļūs lētāka, līdz ar to Latvija
finansiāli iegūs. Ir jau dzirdēts, ka
šo ietaupījumu varēsim izmantot
citiem mērķiem, ka šie līdzekļi no-

nāks līdz vienkāršajai tautai, taču es
tam gan maz ticu. Ietaupījums būs,
bet vai to izjutīs vienkāršais cilvēks?
Tomēr tik un tā kopumā es saku
«jā!» eiro. Ja ekonomiskā situācija
nostabilizēsies, tad pievienošanās
eiro noteikti būs ieguvums uzņēmējiem, kuriem jau šobrīd daudz nākas
strādāt ar eiro valūtu, līdz ar to ir
tikai papildu izdevumi par naudas
konvertēšanu, strādājot citu valstu
tirgos. Tomēr es vēlreiz uzsveru, ka
tas ir tikai tādā gadījumā, ja ekonomiskā situācija ir stabila. Citādi
tikai naudas maiņa vien nekādu
augšupeju nodrošināt nevar – ja tas
būtu tik vienkārši un mēs visi sāktu
dzīvot labāk tikai naudas maiņas
dēļ, tad šādu metodi jau varētu
pielietot katrā krīzes brīdī.
Pensionāru vidū eiro ieviešana
šobrīd ir gana aktuāls jautājums.
Protams, veciem ļaudīm šādas pārmaiņas nav tik viegli pieņemt, vēl jo
vairāk, ja dzīves laikā ir piedzīvotas
vairākas naudas maiņas, kas atmiņā nav palikušas pozitīvā nozīmē.
Pieļauju, ka pirmajos mēnešos pēc
naudas nomaiņas veciem cilvēkiem
vienkārši būs grūti orientēties un
pārrēķināt savus izdevumus eiro,
kas var veicināt nepārdomātāku
naudas tērēšanu, līdz ar to kādā
brīdī cilvēks vienkārši var saprast,
ka nauda beigusies, bet jāizdzīvo
vēl, piemēram, nedēļa... Tas ir tas,
kas šobrīd satrauc tādā tīri praktiskā aspektā. Vienlaikus arī solītā
pensiju indeksācija, ko plāno 2014.
gada oktobrī, – uz simts latiem pensionāram sola pielikt divus latus,
bet, ņemot vērā eiro ieviešanu jau
no janvāra, domāju, inflācija šos
divus latus tā «apēdīs», ka mēs
būsim tikai mīnusos...»

Informēšanas kampaņas mērķis
ir samazināt iedzīvotāju bažas un
vairot viņu informētību par eiro
ieviešanu.
Ziņu aģentūrai LETA Latvijas Bankas Monetārās politikas pārvaldes
Makroekonomikas analīzes daļas
vadītāja Santa Bērziņa norāda:
kaut arī dažādās aptaujās cilvēki
pauž noraidošu attieksmi pret
eiro ieviešanu, ikdienas dzīvē jau
šobrīd iedzīvotāji un uzņēmēji apliecina uzticību vienotajai Eiropas
valūtai. Šā gada dati rāda, ka eiro
tiek glabāti 44 procenti no naudas,
kas noguldīta bankās. Kredīti lielākoties – 84 procenti no kopējā apmēra – tiek ņemti eiro. Nekustamā
īpašuma cenas tiek izteiktas eiro,
arī uzņēmēji ārējās tirdzniecības
darījumos, eksportējot un impor-

tējot preces un pakalpojumus,
galvenokārt izmanto eiro, proti, 60
procenti no norēķiniem ir eiro. Eiro
ir dominējošā valūta ne tikai darījumos ar eirozonas valstīm, bet arī ar
valstīm ārpus ES, piemēram, ap 70
procentu no eksporta darījumiem
ar Krieviju tiek veikti eiro.
Savukārt Saeima jau nodevusi
izskatīšanai komisijās Finanšu ministrijas izstrādāto eiro ieviešanas
likumprojektu. Tas paredz, ka preču un pakalpojumu cenu un tarifu
paralēlās atspoguļošanas periods
latos un eiro sāksies trīs mēnešus
pirms eiro ieviešanas dienas un ilgs
sešus mēnešus pēc tās. Savukārt
abu valūtu vienlaicīgas apgrozības
periods būs divas nedēļas, sākot ar
eiro ieviešanas dienu. Vienlaicīgas
apgrozības periodā, saņemot mak-

sājumu latos, atlikumu izdos eiro.
Sākot ar eiro ieviešanas dienu,
bankomātos netiks izsniegti lati.
Beidzoties vienlaicīgās apgrozības periodam, eiro būs vienīgais
likumīgais maksāšanas līdzeklis.
Likumprojekts paredz, ka latu
skaidrās naudas nomaiņu pret
eiro kredītiestādēs varēs veikt
sešus mēnešus, sākot ar eiro
ieviešanas dienu. Nomaiņas periods Ministru kabineta noteiktās Latvijas Pasta pakalpojumu
sniegšanas vietās būs viens mēnesis no eiro ieviešanas dienas.
Kredītiestādes un Latvijas Pasts
veiks latu apmaiņu pret eiro
neierobežotā apjomā. Savukārt
latu nomaiņas pret eiro periods
Latvijas Bankā būs bez termiņa
un apjoma ierobežojuma.

«Lats jau šobrīd ir eiro
jaunākais brālis, tāpēc mums
nav cita varianta, kā iet uz eiro»
Imants Kanaška, Jelgavas Ražotāju un tirgotāju
asociācijas valdes priekšsēdētājs:
«Mans personīgais viedoklis ir
tāds: ja jau mēs atrodamies ES
un no tās izstāties negrasāmies,
tad eiro Latvijā ir jāievieš. Protams, šobrīd notiek diskusijas
un tirgotāji spriež ne tikai par
augstajām izmaksām, kas sagaidāmas eiro ieviešanas laikā. Saprotams, ka šajā ekonomiskajā
situācijā valsts šos izdevumus
nevienam nekompensēs. Tomēr,
skatoties tālākā perspektīvā,
uzskatu, ka ieguvēji būsim
mēs visi. Mūsu valsts tirgus ir
neliels, mūsu valūta lats jau
sen kā piesaistīta eiro. Ja citas
valstis var regulēt ekonomiku
ar savu valūtu, piemēram, to
devalvējot un tā krīzes laikā
panākot ātrāku augšupeju, tad
mēs ar tādiem modeļiem strādāt
nevaram. Lats jau šobrīd ir eiro
jaunākais brālis – tas neiet ne
pa labi, ne kreisi, bet uzticami
seko eiro. Tāpēc mums cita varianta nav, kā vien iet uz eiro. Arī
gadījumā, ja rodas problēmas
banku sektorā, eirozonā tās ir
vienkāršāk risināt.
Savukārt, ja runājam par
uzņēmumiem, tad jau šobrīd
ļoti daudzi strādā ar eiro kredītiem, daudziem arī ieņēmumi
ir eiro, līdz ar to rodas papildu
izdevumi, naudu konvertējot.
Un tikpat labi tas attiecas arī
uz privātajiem, kuriem kredīts
ir eiro.

Latvijas galvenais motors
ir eksports, un šajā gadījumā
mums jāsaprot, ka, ieviešot
eiro, mūsu izdevumi būs mazāki. Tāpēc, saliekot plusus un
mīnusus, ir skaidrs, ka kopumā
ar eiro mēs esam ieguvēji. Tomēr tīri cilvēcīgi es saprotu, ka
daudziem var būt žēl šķirties
no mīļā labā lata – var rasties
sajūta, ka mēs atdodam kaut
ko no savas valsts patstāvības,
daļu no savas valsts instrumenta...
Taču šis ir brīdis, kad jādomā
ilgtermiņā, un tieši ilgtermiņa
periodā es neko negatīvu eiro
ieviešanā neizjūtu. Skatoties
arī uz tām valstīm, kur eiro jau
ieviests, vienīgā problēma bija
tā, ka sākotnēji mazumtirdz-

niecībā nedaudz auga preču
cenas. Es gan negribētu šobrīd
nodarboties ar spekulācijām
– protams, tāda iespējamība pastāv, jo eiro ieviešanas izmaksas
uzņēmumiem būs augstas un
tās kaut kā būs jāatpelna. Taču
es uzskatu, ka mūsu mazais
pašu tirgus ir tik piesātināts,
ka uzņēmēji vienkārši nevarēs
atļauties būtiski paaugstināt
preču cenu un uzrādīt neadekvātu maksu, jo vienmēr jau būs
kāds, kurš, lai izturētu konkurenci, cenu tā nepaaugstinās,
un pircējs jebkurā gadījumā
izvēlēsies lētāko variantu. Es
domāju, ka arī šajā jomā visu
noteiks godīga konkurence un
mākslīgi radītu cenu pieaugumu mēs nepiedzīvosim.»

«Pie tā, ka Latvijā ir mazas algas un
augstas cenas, eiro nav vainīgs šobrīd un nebūs arī pēc tā ieviešanas»
Ingrīda Jakušonoka, LLU
Ekonomiskas fakultātes Grāmatvedības un finanšu katedras vadītāja:
«Personīgi es esmu par eiro
ieviešanu. Bailes vienīgi izraisa
pieļāvums, ka līdz ar naudas maiņu varētu augt cenas, taču grūti
šobrīd pateikt, vai tas būtu eiro
ieviešanas aspektā vai vispārējās
ekonomiskās situācijas rezultātā
– mēs jau nepārtraukti jūtam cenu
pieaugumu arī bez eiro. Neapšaubāmi, veikalniekiem būs izdevumi
un tie nebūs mazi – kases aparāti,
jaunas programmatūras iegāde,
cenu pārrēķināšana – tas viss prasīs
izdevumus. Pieļauju, ka tirgotāji
šos izdevumus vēlēsies novelt uz
pircējiem kā preces cenu kāpumu.

Taču, ja tas notiktu saprātīgi un
viņi nevēlētos ieguldīto atgūt gada,
bet, pieņemsim, divu trīs gadu laikā,
tad mēs to tik ļoti neizjustu. Arī viņu
asociācija jau par to runā, un jācer,
ka tas tiešām notiks saprātīgi.
Citādi es nekādus citus negatīvus
aspektus no eiro ieviešanas nosaukt
nevaru, ja vien mēs spējam noturēt
savu ekonomiku. Ja spēsim noturēt normālas algas eiro izteiksmē,
cilvēks ilgtermiņā būs pat ieguvējs.
Vieglāk noteikti būs tiem, kuriem
šobrīd jāapmaksā kredīti eiro, un
tādu ir vairākums. Arī man pašai ir
kredīts eiro, un es jau vēroju, kas notiek ar eiro likmēm, kredītprocenti
kļūst izdevīgāki. Arī uz valsts ārējā
parāda apmaksas apkalpošanas
izmaksām Latvija iegūs. Tādējādi,

ja eiro neieviesīsim, valsts no sava
budžeta būs spiesta maksāt vairāk,
līdz ar to Latvijai kopumā naudas
būs mazāk – tas ir tāds ilgtermiņa
skatījums.
Šobrīd šie aktuālākie jautājumi
arī universitātē lekcijās starp pa-

sniedzēju un studentiem noteikti ir
par to, kā notiks eiro ieviešana, kā
būs ar paralēlo cenu atspoguļojumu
latos un eiro. Mēs, cik vien mums ir
šī informācija, cenšamies detalizēti
ar studentiem runāt par šiem jautājumiem, jo mums ir jāpieņem, ka
kāds no viņiem, kas šobrīd vēl sēž
augstskolas solā, brīdī, kad ieviesīs
eiro, var pats sākt savu uzņēmējdarbību, un tad būs ļoti aktuāli, lai šī
informācija jau laikus būtu apgūta.
Apzināti rīcības plāni, plusi, mīnusi. Jāatzīst, ka jauni cilvēki daudz
mazāk baidās no pārmaiņām. Kopš
sāka runāt par eiro, augstskolā
regulāri ik gadu mūsu studentiem
ir uzdevums veikt pētījumu šajā
jomā. Protams, vairāk viņi operē ar
to informāciju, kas ir sabiedriskajā

telpā, taču arī tas nav maz, jo liek
domāt un analizēt. Tāpēc man šķiet,
ka mūsu studenti šīm pārmaiņām
ir diezgan labi sagatavoti.
Finansista padoms pirms eiro
ieviešanas? Manuprāt, ja valdība
rīkosies korekti un ar naudas pārrēķina kursu netiks veiktas spekulācijas, tad vienkāršam cilvēkam
uztraukumam nav pamata. Ilgstošā
periodā viņš būs tikai ieguvējs. Pie
tā, ka mūsu valstī ir mazas algas
un augstas cenas, eiro noteikti nav
vainīgs šobrīd un nebūs arī pēc
tā ieviešanas – tā ir valsts iekšējā
problēma.»
Sagatavoja Kristīne Langenfelde,
foto Ivars Veiliņš
un no personīgā arhīva

Pilsētnieks vērtē

Vai atbalstāt eiro
ieviešanu Latvijā?
Tamāra, pavāre:
– Godīgi
sakot – neatbalstu.
Diemžēl pieredze ar naudas maiņu valstī nav tā labākā,
tāpēc esmu ļoti piesardzīga arī
par eiro ieviešanu. Apzinos, ka
no naudas maiņas jau neizbēgsim – agri vai vēlu būs eiro Latvijā, taču bail, ka līdz ar to jau
tā mazā alga būs vēl niecīgāka
un cilvēki par tiem grašiem
neko nevarēs nopirkt.
Ta i g a , n e strādā:
– Gribas ticēt,
ka līdz ar eiro
ieviešanu situācija tikai
uzlabosies,
taču konkrētu savu nostāju
paust vēl nevaru – ir pārāk maz
informācijas, lai aplēstu zaudējumus un ieguvumus. Visvairāk
mani uztrauc tas, kas notiks ar
kredītiem. Man pašai ir kredīts
eiro, jo tolaik procentu likme
bija zemāka nekā kredītam
latos. Kaut kā šķiet, ka šajā
gadījumā es būšu zaudētāja,
bet to jau sapratīšu tikai tad,
kad tas eiro Latvijā būs.
Va l e n t ī n a ,
pensionāre:
– Eiro ieviešanu es atbalstu, taču
to, kāpēc atbalstu, nevaru pamatot. Manuprāt, sliktāk
jau nekļūs, un cilvēks visam
spēj pielāgoties. Varbūt tik
pozitīvi esmu noskaņota tādēļ,
ka miljonus neesmu iekrājusi
– man īsti nebūtu ko zaudēt!
Romāns,
strādā Rīgas
tipogrāfijā:
– Neatbalstu.
Kaut arī nekādas darīšanas ar eiro
man nav bijušas, uzskatu, ka
tā nav stabila valūta. Latvijā
ir lats, tā, manuprāt, ir stabila
valūta, un tā tam arī jāpaliek.
Nezinu, vai kāds no eiro ieviešanas būs ieguvējs – to jau
sapratīs tikai tad, kad sāksies
pārejas periods.
Dainis, uzņēmējs:
– Nekādā
gadījumā
Latvijā nedrīkst ieviest
eiro – tie būs
prātam neaptverami izdevumi!
Strādāju tirdzniecībā: kases
aparāti veikalā jāmaina, precēm būs jāliek divas cenu zīmes
– tas viss taču sitīs pa kabatu,
daudzi tirgotāji neizdzīvos!
Latvijā ir savs lats, sava valūta,
eiro nav vajadzīgs.
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Rīko otro mājražotāju un
amatnieku kontaktbiržu
 Ilze Knusle-Jankevica

darbus un ražojumus, izejmateriālu tirgotāji un piegādātāji
Zemgales reģiona
amatniekiem, mājražotājiem,
Kompetenču attīstības
zinātnieki, kuri vēlas sadarbocentrs (ZRKAC) jau otro
ties ar amatniekiem, pašvaldību
reizi rīkos Zemgales
darbinieki, kuri vēlas atbalstīt
reģiona amatnieku un
savus amatniekus, kā arī ikviens
mājražotāju kontaktinteresents.
biržu. Tā notiks 13. deL.Miķelsone stāsta, ka pasācembrī, bet interesenti
kumā tiks runāts par dažādām
aicināti pieteikties līdz
mājražotājiem un amatniekiem
7. decembrim.
interesējošām un noderīgām
tēmām. Piemēram, Pārtikas
«Pēc pirmās kontaktbiržas sa- un veterinārā dienesta Dienņēmām daudz pozitīvu atsauks- vidzemgales pārvaldes vadītājs
mju par to, ka pasākums bijis Jānis Grosbārdis stāstīs, kādi
vērtīgs, noderīgs, ka gūti jauni nosacījumi jāievēro, ja mājās
kontakti, motivācija, zināšanas ražo pārtikas produktus. Ģeun iedvesma, jaunas idejas, un derta Eliasa Jelgavas Vēstures
tas bija kā signāls, ka ejam pa- un mākslas muzeja direktores
reizajā virzienā un mājražotāji vietniece Marija Kaupere un
un amatnieki tiešām ir tā audi- vēsturnieks Andris Tomašūns
torija, kas jāuzrunā, jāatbalsta,» dos padomus, kur smelties idestāsta ZRKAC Uzņēmējdarbības jas saviem darbiem. Pasākumā
atbalsta nodaļas vadītāja Līga piedalīsies arī Latvijas AmatnieMiķelsone, neslēpjot ganda- cības kameras prezidents Vilnis
rījumu, ka pasākums tiešām Kazāks, un ikviens amatnieks
kādu pamudinājis nopietnāk varēs konsultēties par sev aktupaskatīties uz
āliem jautājua m a t n i e c ī b u Mājražotāju un amatnie- miem, savukārt
un mājražošaku kontaktbirža notiks pie bankas pārnu. Piemēram,
stāvjiem būs ieviena no pirmās Zemgales reģiona Kompe- spēja uzzināt,
kontaktbiržas tenču attīstības centrā 13. kādu finansiālu
d a l ī b n i e c ē m decembrī pulksten 10. In- atbalstu iespēIldze Ģībiete teresentiem, kuri vēlas tajā jams saņemt.
šogad pati uzTāpat savā pierunās mājražo- piedalīties, jāpiesakās līdz redzē dalīsies
tājus un stāstīs 7. decembrim pa tālruni tie, kuri paši
par savu nodar- 63012155, 63012169 vai nodarbojas ar
bi – rokas leļļu e-pastu: liga.mikelsone@ mājražošanu,
izgatavošanu.
– leļļu meistaSavukārt Gaļi- zrkac.jelgava.lv. Dalība pa- re, maizniekna Šteinburga sākumā ir bez maksas.
meistars, zīda
pēc pasākuma
apgleznotāja
sāka interesēties par Jelgavas un filcētāja, kokamatnieki.
simbolikas izmantošanu savos Pasākuma turpinājumā būs
rokdarbos, bet kāda cita dalīb- īstā kontaktu dibināšana, kad
niece pauda gatavību Svētās dalībnieki demonstrēs savus
Trīsvienības baznīcas torņa izstrādājumus un meklēs jaunas
suvenīru kiosku papildināt ar sadarbības iespējas un idejas.
Zemgales cimdiem. «Īpašs lep- L.Miķelsone uzsver, ka tas nenums bija brīdī, kad Brīvdabas būs tirgus, bet drīzāk izstāde,
muzeja organizētajā ikgadējā pa- kurā var apskatīt amatnieku
sākumā, kur pulcējas amatnieki piedāvājumu un tad jau ar
no visas valsts, LTV1, meklējot katru individuāli vienoties, kur
amatniecības pārstāvjus, kuri un kā izstrādājumi nopērkami.
šajā jomā ienesuši mūsdienīgus, Plānots, ka šī daļa sāksies ap
inovatīvus akcentus, atspoguļoja pulksten 14.15.
Ilzes Apsītes somas un I.Ģībietes
Mājražotāju un amatnieku
lelles,» tā L.Miķelsone.
kontaktbirža tiek organizēta
Pasākumā aicināti pieteik- sadarbībā ar Latvijas Hipotēku
ties amatnieki, rokdarbnieki, un zemes banku un Latvijas
mājražotāji, līdzi ņemot savus Amatniecības kameru.

SIA «East Metal» ir ārzemju kapitāla metālapstrādes uzņēmums, kas dibināts 1997. gadā.
Uzņēmums sniedz ārpakalpojumus 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 530 strādājošo.
15 gadu laikā uzņēmumam ir izdevies iekarot pasūtītāju uzticību ar ražojumu nemainīgo kvalitāti un
piegādes termiņu ievērošanu. Par to liecina patreizējais pasūtījumu apjoma pieaugums.
Savam draudzīgajam kolektīvam aicinām pievienoties
kvalitātes inženieri
(darbavieta – Dobele)
Pienākumi:
• tehnisku problēmu risināšana, cēloņu–seku analīze;
• korektīvo/preventīvo darbību izstrāde un ieviešana;
• neatbilstību statistiskā analīze.
Prasības:
• augstākā tehniskā izglītība (var būt pēdējā kursa students);
• sapratne par metālapstrādes procesiem;
• labas latviešu, krievu un angļu valodas zināšanas;
• datorprasmes laba lietotāja līmenī;
• spēja pieņemt lēmumus un strādāt patstāvīgi;
• prasme strādāt komandā (labas komunikācijas spējas, kas orientētas uz rezultātu);
• iepriekšēja darba pieredze metālapstrādē tiks uzskatīta par priekšrocību.
Piedāvājam:
• darbu stabilā un augošā uzņēmumā;
• godīgi nomaksātus nodokļus un sociālās garantijas;
• veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšanu;
• iespēju augt un attīstīties kopā ar uzņēmumu;
• darbam nepieciešamo profesionālo apmācību;
• transportu maršrutā Jelgava–Dobele–Jelgava;
• darbu uz pilnu slodzi.
CV un pieteikuma vēstuli sūtīt uz e-pastu: kristine@eastmetal.lv.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Gar deju centru
kursēs autobusi

Netālu no deju centra «Cukurfabrika» Cukura
ielā izveidotas divas jaunas sabiedriskā transporta pieturas. Tajās pasažierus uzņems 2., 5.,
6., 9., 14.a un 25. maršruta autobusi, iespēju
robežās ļaujot pilsētniekiem nokļūt uz nodarbībām deju centrā un atpakaļ. Kursēt gar «Cukurfabriku» pilsētas autobusi sāks 3. decembrī.
 Sintija Čepanone

Sākot ar 3. decembri,
sešu pilsētas maršrutu autobusu kustības
sarakstos iekļauta piebraukšana pie deju centra «Cukurfabrika». Izmaiņas skars apmēram
divdesmit reisus, kas
kursē darba dienās. Būtiskākie grozījumi ieviesti
6. maršruta autobusu
kustības sarakstā.
SIA «Jelgavas Autobusu parks»
(JAP) satiksmes organizācijas
inženieris Gatis Dūmiņš norāda,
ka grozījumi autobusu maršrutos
ieviesti, reaģējot uz deju centra
«Cukurfabrika» iesniegumu nodrošināt pilsētas autobusu piebraukšanu Cukura ielā. «Iespēju
robežās esam veikuši grozījumus
2., 5., 6., 9., 14.a un 25. autobusu
maršrutos, iestrādājot izmaiņas
apmēram divdesmit reisos, kas
kursē darba dienās, līdz ar to šo
maršrutu grozītajos reisos auto-

busi ierastajās pieturās ieradīsies
dažas minūtes vēlāk,» informē
G.Dūmiņš, piebilstot, ka lielākoties
esošais autobusu maršruts netiek
mainīts – atsevišķu maršrutu
kustības sarakstos vien iekļauti
daži jauni reisi. Savukārt Cukura
ielas abās pusēs ir izveidota jauna
autobusu pietura.
Jāpiebilst, ka vēlākais autobuss,
ar kuru no deju centra «Cukurfabrika» varēs nokļūt uz centru,
kursēs 9. maršrutā pulksten 21.18
no jaunizveidotās pieturas.
Lielākās izmaiņas skar 6. maršrutu – tā pulksten 12.35, 13.53,
14.35 un 15.17 izveidoti papildu
reisi maršrutā Satiksmes iela
(pasts)–«Benefice», un šis autobuss
kursēs pa Satiksmes ielu, Dobeles
šoseju, Atmodas ielu, Rūpniecības
ielu, Pulkveža O.Kalpaka ielu
(apstāsies pie 4. pamatskolas),
Rūpniecības ielu, Mātera ielu
(apstāsies pie Valsts ģimnāzijas),
Lielo ielu un Cukura ielu, apstājoties pieturā «Benefice». Savukārt
pretējā virzienā šie papildu reisi
kursēs pulksten 13.40, 14.20, 15

Foto: Ivars Veiliņš
un 16.15, no pieturas «Benfice»
braucot pa Cukura ielu, Pļavu,
Garozas, Lielo ielu, Uzvaras ielu
(apstāsies pie 3. pamatskolas),
Dobeles, Blaumaņa, Lapskalna,
Zvejnieku un Satiksmes ielu.
Jāpiebilst, ka izmaiņas stāsies
spēkā 3. decembrī.
Detalizēti ar visām izmaiņām 2.,
5., 6., 9., 14.a un 25. maršruta autobusu kustības sarakstā iespējams
iepazīties JAP mājas lapā www.jap.
lv, sadaļā «Aktualitātes».
Jau iepriekš Cukura ielā netālu
no deju centra «Cukurfabrika»
pašvaldības aģentūra «Pilsētsaimniecība» ielas abās pusēs
izveidoja jaunas autobusu pieturvietas. «Abas pieturvietas ir
labi pārredzamā vietā, turklāt, lai
rūpētos par pasažieru, kuri šajā
pieturā gaidīs autobusu vakaros,
drošību, tās izveidotas praktiski
zem apgaismes stabiem,» norāda
«Pilsētsaimniecības» ielu ekspluatācijas vecākais inženieris Imants
Auders. Viņš piebilst, ka pieturas
sabiedriskajam transportam tiks
atvērtas no 3. decembra.

«Zemgales Eko» mācību klasē
var uzzināt, kur paliek atkritumi
 Sintija Čepanone

Tagad arī Jelgavā ir īpaši
izveidota mācību klase,
kurā interesenti var uzzināt, kā no atkritumiem
iegūt ikdienā atkal izmantojamas lietas. Tiesa,
pagaidām īpašā videofilmā atspoguļota Francijas
pieredze šajā jomā, bet
SIA «Zemgales Eko» pieļauj, ka jau nākamgad
varētu tapt izglītojoša
filmiņa par to, kā atkritumu pārstrādes process
organizēts Jelgavā.
SIA «Zemgales Eko» valdes locekle Zane Ķince stāsta, ka ideja par
īpašu «zaļo» mācību klasi Jelgavā
bijusi jau iepriekš, bet tās realizēšana sākta pēc pieredzes apmaiņas
brauciena uz mūsu sadraudzības
pilsētu Francijā Ruelmalmezoni.
«Šīs vizītes laikā guvām padziļinātu ieskatu atkritumu pārstrādes
uzņēmumos Ruelmalmezonē un
citās Parīzes apkārtnē esošajās pilsētās, aizgūstot virkni interesantu
ideju, ko varam ieviest arī mūsu
pilsētā. Viena no tām – īpašas
mācību klases izveide un filmiņa,
kurā vienkāršā un atraktīvā veidā
atainots atkritumu pārstrādes ceļš

– sākot no atkritumu radīšanas
līdz pat to pārstrādei un otrreizējai
izmantošanai,» stāsta Z.Ķince, piebilstot, ka Francijā «Zemgales Eko»
radniecīgos uzņēmumos nešķirotie
atkritumi tiek sadedzināti un pārvērsti siltumenerģijā un elektrībā,
bet pie mums – apglabāti poligonā.
«Principā tā ir vienīgā būtiskā atšķirība atkritumu pārstrādē, tādēļ
bijām priecīgi no Francijas kolēģiem dāvanā saņemt šo izglītojošo
20 minūšu garo videomateriālu,»
tā viņa.
Sadarbībā ar Valmieras teātra
aktieriem filmiņa ierunāta latviešu
valodā, un nu arī Zemgales reģiona
iedzīvotājiem ir iespēja papildināt
savas zināšanas par atkritumu
pārstrādi un tās nozīmīgumu mūsu
ikdienā. Lai filmiņu varētu demonstrēt, līdzās «Zemgales Eko»
biroja telpām Uzvaras ielā 8 nupat
iekārtota arī īpaša mācību klase,
kur pieejami dažādi izglītojošie
materiāli par atkritumu šķirošanu,
tostarp informatīvi plakāti, kuros
atspoguļots sašķiroto atkritumu
– stikla, makulatūras un plastmasas
– ceļš uz «otro dzīvi». Tāpat pieejami
atkritumu pārstrādes procesā tapušo izejmateriālu paraugi.
«Klasē iekārtotas 30 vietas, un
tas nozīmē, ka spējam uzņemt arī
lielākas interesentu grupas. Galve-

nokārt šī mācību klase paredzēta
skolas vecuma bērniem, un jau
pavisam drīz uzņemsim pirmos
interesentus, lai saistošā veidā,
demonstrējot filmiņu, stāstītu par
atkritumu pārstrādes procesu. Šis
noteikti ir labs veids, kā papildināt dabas mācības stundas skolā
vai projektu nedēļas, turklāt, ja
skolotāji būs ieinteresēti, labprāt
papildus nodarbībai mācību klasē
arī organizēsim ekskursiju uz atkritumu šķirošanas līniju Ganību
ielā un atkritumu poligonu,» tā
Z.Ķince. Pieteikties šīm izglītojošām
nodarbībām iespējams, vēršoties
SIA «Zemgales Eko» Uzvaras ielā
8, pa tālruni 63023518 vai e-pastu
zane.kince@eko.jelgava.lv.
Jāpiebilst, ka jau līdz šim veiksmīga sadarbība mācību materiālu
izstrādē «Zemgales Eko» izvērtusies
ar «Latvijas zaļo punktu», un nākamā kopīgā apņemšanās ir izveidot
filmiņu par atkritumu «dzīvi» Jelgavā. Z.Ķince lēš, ka tā varētu tapt
jau nākamgad.
Jāatgādina, ka pašlaik pilsētā
turpinās atkritumu šķirošanas
akcija «Šķirosim atkritumus!»,
kurā, vācot makulatūru un PET
pudeles, aicinātas piedalīties pilsētas izglītības iestādes. Konkursa
nolikums pieejams mājas lapā www.
zemgaleseko.lv.
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Īsi
 Vēl tikai šodien, 29. novembrī,
«Dienas Biznesa» portālā www.db.lv/
platina-pele ikviens var nobalsot
par Zemgales reģiona Kompetenču
attīstības centra (ZRKAC) Informācijas resursu un tehnoloģiju nodaļas
vadītāju Antru Škinču – viņa ir viena
no pieciem finālistiem, kas pretendē uz
Latvijas informācijas un komunikācijas
tehnoloģiju balvu «Platīna pele 2012»
nominācijā «Labākais e-skolotājs». Balvas laureātus kopumā četrās nominācijās – Labākais e-skolotājs, E-pārvalde,
E-pakalpojumi un E-biznesa risinājumi
un pakalpojumi uzņēmumiem – noteiks žūrija, bet arī ikviens iedzīvotājs
var balstot par, viņaprāt, veiksmīgāko
IT risinājumu katrā kategorijā, kā arī
par labāko e-skolotāju. Visvairāk balsu
saņēmušie finālisti iegūs Skatītāju
simpātijas titulu un balvu no laikraksta
«Dienas Bizness». Laureātu apbalvošana notiks rīt, 30. novembrī. Jāatgādina, ka balvu «Platīna pele 2011»
nominācijā «Labākā e-pašvaldība» pērn
ieguva Jelgavas Pašvaldības operatīvās
informācijas centrs (POIC).
 Jelgavas slimnīcā trūkst asinis,
bet visvairāk šobrīd nepieciešamas
0 grupas asinis gan ar pozitīvu, gan
negatīvu rēzusu, informē slimnīcas
galvenā ārste Solveiga Ābola. Slimnīcas
Asins sagatavošanas nodaļas vadītāja
Solvita Dzērve stāsta, ka slimnīcas asins
krājumi iztērēti, glābjot dzemdībās kādu
sievieti, tāpēc krājumus steidzami nepieciešams atjaunot. «Visvairāk gaidām tieši 0 grupas donorus – viņus pieņemsim
bez iepriekšēja pieraksta darba laikā,»
norāda S.Dzērve. Savukārt citu asinsgrupu donoriem lūgums iepriekš sazināties
ar nodaļu pa tālruni 63026668 un
pierakstīties. Galvenais nosacījums ir, lai
donors nebūtu pārslimojis vīrusu hepatītu, piebilst nodaļas vadītāja. Asinis var
nodot slimnīcā pirmdienās un otrdienās
no pulksten 8 līdz 11 un trešdienās no
pulksten 14 līdz 18.
 Jelgavas, Jelgavas un Ozolnieku
novadu publiskās bibliotēkas projektu konkursā saņēmušas 3584
latu lielu atbalstu latviešu literatūras
grāmatu iegādei, informē Jelgavas
Zinātniskās bibliotēkas pārstāve Ligita
Lapiņa. Šāda iespēja tika dota Valsts
kultūrkapitāla fonda izsludinātajā
Literatūras nozares mērķprogrammas
«Grāmatu iepirkums publiskajām bibliotēkām» gaitā. «Jelgavas Zinātniskā
bibliotēka projektam iesniedza vēlamo
grāmatu sarakstu visām 32 Jelgavas un
Jelgavas, Ozolnieku novadu publiskajām bibliotēkām. Projekta pieteikums
apstiprināts, tādējādi jau tuvākajā laikā
būs iespējams bibliotēku krājumu papildināt ar kopumā 431 latviešu autoru
izdevumu,» norāda L.Lapiņa.
 1. decembrī pasaulē atzīmē AIDS
dienu, un arī Jelgavā paredzētas dažādas aktivitātes, kas galvenokārt gan
notiks 3. decembrī. Kā informē Jelgavas
Sociālo lietu pārvaldes vecākā speciāliste
veselības veicināšanas jautājumos Linda
Račika, 3. decembrī no pulksten 9 līdz 12
būs atvērto durvju diena Atkarību profilakses centrā Stacijas ielā 13. Tur varēs
iepazīties ar centra pakalpojumiem, gūt
atbildes uz interesējošiem jautājumiem,
tostarp par atkarību ārstēšanu, nepieciešamības gadījumā – pierakstīties uz
vizīti. Savukārt 3. decembra pēcpusdienā
Pasta ielas apkaimē – starp Sudrabu
Edžus ielas un Lielās ielas krustojumiem
– Latvijas Sarkanā Krusta jaunieši dalīs
prezervatīvus un sarkanas lentītes
– AIDS dienas simboliku, ko aicinās
piespraust pie apģērba, tāpat arī būs iespēja saņemt informatīvu materiālu par
HIV/AIDS tēmu. Vienlaikus no 3. līdz 7.
decembrim AIDS dienai veltīts stends tiks
izvietots Zemgales reģiona Kompetenču
attīstības centra metodiskajā bibliotēkā
(Svētes iela 33) un Jelgavas Zinātniskajā
bibliotēkā (Akadēmijas iela 26). Tur būs
iespēja atrast informāciju par HIV/AIDS,
atkarībām un drošu seksu gan grāmatu,
gan bukletu, gan plakātu veidā.

Ilze Knusle-Jankevica
Kļūdas labojums
Biedrība «Jelgavas Ražotāju un
tirgotāju asociācija» atvainojas
18. novembra svētku uguņošanas ziedotājam par kļūdaini
nosaukto vārdu. Pareizi jābūt
Jānis Rakickaitis.
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atbildam

Kāpēc celiņš gar
Driksu applūst?
Novērojot situāciju Driksas krastmalā
– rekonstruētajā Čakstes bulvāra promenādē –, Saulgrieža kungs ir neizpratnē
par izbūvēto gājēju celiņu zemākajā
līmenī – gar pašu ūdens malu. «Kad pūš
ziemeļrietumu vējš, ūdens tiek iepūsts
Driksā, kā rezultātā upē būtiski paaugstinās ūdens līmenis un zemākajā
līmenī izbūvētais gājēju celiņš applūst,»
novērotajā dalās jelgavnieks. Viņš vēlas
zināt, kā tika noteikts ietves atrašanās
augstums attiecībā pret ūdens līmeni.
Tāpat viņu interesē, kādi apstādījumi
izveidoti Čakstes bulvārī.
«Gājēju celiņš, kas izbūvēts gar pašu
upi, ir apmēram pusmetru virs vidējā
ūdens līmeņa, un tas izbūvēts no betona, jo jau projektā paredzēts, ka tas,
paceļoties ūdens līmenim un pavasaros,
applūdīs,» principus, pēc kādiem izbūvēta
gājēju promenāde gar Driksu, atklāj pašvaldības aģentūras «Pilsētsaimniecība»
vecākā projektu vadītāja Daina Done.
Tādējādi laikā, kad šis celiņš nav applūdis,
to var izmantot pastaigām.
Čakstes bulvāra projektu izstrādāja
SIA «Arhitektu kompānija «Ivara Šļivkas

birojs»», un arhitekts I.Šļivka skaidro:
«Šo promenādi tādu, kāda tā ir, veidojām
ar domu, lai cilvēki ietu pie ūdens, bet
ūdens – pie cilvēkiem. Tā ir ierasta prakse
visā pasaulē pilsētās, caur kurām plūst
upe. Nav nemaz tālu jāmeklē – šādas no
ūdens nenorobežotas promenādes, kuras
applūst, ir gar Temzu, Sēnu, un tur cilvēki laikā, kad tas iespējams, labprāt tās
izmanto pastaigām.» I.Šļivka lēš, ka acīmredzot būs nepieciešams zināms laiks, līdz
cilvēki novērtēs šo iespēju tepat Jelgavā
un pieradīs pie šī risinājuma. «Mēs vienkārši vēl neesam pieraduši, ka ūdens var
būt tik tuvu,» tā arhitekts, piebilstot, ka,
izstrādājot šādu risinājumu, iedzīvotāji
nekādā veidā netiek provocēti. «Jā, varbūt, ņemot vērā faktu, ka šī promenāde
nav norobežota un mēdz applūst, būs vairāk jāuzmanās, taču ceru, ka jelgavnieki
to pratīs novērtēt,» tā viņš.
Savukārt, atbildot uz jautājumu par
koku stādījumiem Čakstes bulvārī,
D.Done skaidro, ka bulvārī iedēstītas parastās kļavas, krastu kļavas, māku ievas,
vītoli, plūškoki un Holandes liepas.

Ceturtdiena, 2012. gada 29. novembris

Līdzās baseinam
drīzumā nebūs
maksas stāvlaukuma

Sagatavoja Sintija Čepanone

Savienības ielu «netaisnos»
Vija, kura dzīvo netālu no Jelgavas Gaļas
kombināta, sūdzas par to, ka Lietuvas šosejā
remontdarbu zonā it nemaz nav padomāts
par gājēju drošību. «Atbraucot ar autobusu
un izkāpjot pie veikala «Tops», ielu šķērsot
ir gandrīz neiespējami – tur ir izvietota
tehnika, autovadītāji gājējiem uzmanību
nepievērš un neapstājas, lai palaistu. Varbūt
teritoriju varētu kaut kā nožogot, lai gājēji
tomēr justos drošāk,» tā Vijas kundze. Tāpat
viņa norāda uz apstākli, ka Savienības ielas
posms no Aveņu ielas līdz Jelgavas Gaļas
kombinātam ir ļoti līkumots un šaurs – tur
pat divas mašīnas ar grūtībām var izmainīties. «Gribēju noskaidrot, vai nākotnē
nav plānots šo ielas posmu paplašināt vai
vismaz iztaisnot – zeme tur ir pietiekami,»
piebilst Vija.
Pašvaldības aģentūras «Pilsētsaimniecība» projektu vadītāja Aļona Virviča-Jansone norāda, ka, tiklīdz saņemta sūdzība par
gājēju drošību, šķērsojot Lietuvas šoseju pie
veikala «Tops», par radušos situāciju nekavējoties informēts būvnieks. «Būvnieks arī

tika brīdināts, lai turpmāk bīstamas situācijas gājējiem nerastos ne tikai minētajā
vietā, bet arī visā Lietuvas šosejas posmā,
kur pašlaik notiek rekonstrukcijas darbi,»
norāda A.Virviča-Jansone, piebilstot, ka
papildus satiksmes organizāciju Lietuvas
šosejas rekonstruējamā posmā pastāvīgi
kontrolē arī «Pilsētsaimniecības» speciālisti.
Taču viņa saka paldies jelgavniekiem, kuri,
pamanījuši nebūšanas, par to informē aģentūru, līdz ar to bīstamās situācijas, ja tādas
radušās, operatīvi iespējams novērst.
Savukārt, atbildot uz Vijas jautājumu
par iespējām paplašināt Savienības ielu
posmā no Aveņu ielas līdz Jelgavas Gaļas
kombinātam un to «iztaisnot», viņa norāda,
ka vidējais Savienības ielas platums tur ir
5,80 – 6 metri. «Savienības iela nav iekļauta
Jelgavas pilsētas integrētās attīstības pro
grammas 2007. – 2013. gadam investīciju
plānā, un ielas ģeometrijas – šķērsprofila
izmaiņas tur nav plānotas,» tā projekta
vadītāja.
Sagatavoja Sintija Čepanone

Nobraukto koku vietā – jauni
Aprīlī iznīcināto koku vietā šomēnes iestādīja deviņas jaunas Holandes liepas, un radītos zaudējumus – 1817,58 latus – aģentūrai
«Pilsētsaimniecība» sedza apdrošināšanas
kompānija «Balva». SIA «Alejas projekti»
Akadēmijas ielā koku stādījumus atjaunoja
ar dižstādiem.

Pašvaldības aģentūra «Pilsētsaimniecība» atgādina, ka lasītāja minētais negadījums Akadēmijas ielā notika 1. aprīlī un
tā rezultātā tika bojāts ceļa zīmju balsts
un deviņi koki. Ceļa zīmju balsts ar trīs
ceļa zīmēm tika atjaunots pēc satiksmes
negadījuma, savukārt iznīcināto koku vietā

«Trīs reizes nedēļā vedu bērnu uz
LLU peldbaseinu un neizprotu, kāpēc,
rekonstruējot Raiņa ielu, nav padomāts
par automašīnu stāvvietām pie baseina.
Šobrīd izskatās, ka Sporta nama priekšpusē ir tik liels plašums, bet paredzētas
vietas mašīnu novietošanai tā arī nebūs.
LLU sakās, ka esot par to cīnījusies
ar pilsētu, bet pozitīvs rezultāts nav
panākts. Vai tiešām par to nevarēja
padomāt – Sporta namu taču apmeklē
tik daudz cilvēku?! Tagad mašīna būs
jāatstāj, pat īsti nezinu kur, bet tas taču
nav normāli – bērns pēc baseina, it
sevišķi ziemā?!» «Jelgavas Vēstnesim»
klāsta lasītāja.
Jautājums par automašīnu novietošanu pie LLU Sporta nama tuvāko mēnešu laikā, visticamāk, tiks atrisināts, jo
nupat pieņemts lēmums pārtraukt nomas līgumu ar uzņēmumu SIA «Voite»,
kam iznomāts baseinam līdzās esošais
stāvlaukums.
Proti, stāvlaukums blakus LLU
Sporta namam pieder LLU. Pēdējos

gadus tas tika iznomāts SIA «Voite»,
un uzņēmums tur bija ierīkojis maksas
stāvlaukumu. Tādējādi Sporta nama
apmeklētājiem bija liegta iespēja tajā
novietot automašīnas bez maksas,
kaut gan faktiski stāvlaukums, tāpat
kā Sporta nams, ir LLU īpašums. LLU
Lietu pārvaldnieks Jānis Sprukts norāda, ka vien neliela daļa stāvlaukuma
bija atvēlēta treneru automašīnām, kur
tās varēja novietot bez maksas.
Taču tuvākajā laikā, visticamāk, situācija mainīsies, jo LLU beidzot pieņēmusi lēmumu nomas līgumu pārtraukt.
«Pašlaik šis jautājums jau tiek risināts
un kārtotas visas nepieciešamās formalitātes, lai nomas līgumu lauztu
korekti,» norāda LLU direktors Andrejs
Garančs. J.Sprukts papildina, ka šāds
lēmums pieņemts, izvērtējot nepieciešamību līdz ar Čakstes bulvāra rekonstrukciju gandrīz 1000 kvadrātmetrus
plašo teritoriju LLU izmantot savām
vajadzībām. «Vasarā šis jautājums nebija aktuāls, jo notika gan Raiņa ielas, gan
Čakstes bulvāra rekonstrukcijas darbi

un piekļuve Sporta namam bija liegta,
taču, novērtējot sakārtoto pilsētas infrastruktūru, LLU pieņēmusi lēmumu
turpmāk laukumu izmantot savām
vajadzībām, kas turklāt mums ir būtiski kā mācību iestādei,» tā J.Sprukts,
skaidrojot, ka pēc līguma laušanas tiks
risināts jautājums par stāvlaukuma
tālāku izmantošanu, un tas būs saimnieciskā dienesta kompetencē.
Jāpiebilst, ka, rekonstruējot Čakstes
bulvāri, posmā no LLU Sporta nama
līdz Ūdens ielai izveidotas kopumā 32
stāvvietas, no kurām četras ir ar ierobežotu stāvēšanas laiku. Savukārt posmā
no Ūdens ielas līdz Driksas ielai izveidotas vēl 23 stāvvietas. «Zaļajā zonā pie
Sporta nama diemžēl papildu stāvvietas
izveidot nav iespējams, jo tur izbūvētas
lietus ūdens kanalizācijas attīrīšanas
iekārtas, kas nav paredzētas automašīnu slodzēm,» norāda pašvaldības
aģentūras «Pilsētsaimniecība» vecākā
projektu vadītāja Daina Done.
Sagatavoja Sintija Čepanone

Ūdens tarifs Jelgavā – 63 santīmi par kubikmetru

Foto: Ivars Veiliņš
«Pavasarī Akadēmijas ielā kāds autovadītājs nesavaldīja mašīnu un uzbrauca
jaunajiem kociņiem. Ja nemaldos – astoņus kociņus toreiz nolauza. Kas notika
pēc tam? Vai vainīgo aizturēja? Vai viņam
lika atmaksāt nodarītos zaudējumus?»
«Jelgavas Vēstnesim» jautā kāds laikraksta lasītājs, vēloties zināt, vai vainīgais
ir uzņēmies atbildību un, ja zaudējumus
atlīdzinājis, kādu summu viņam nācās
atmaksāt.

Baseina apmeklētāju neapmierinātību izpelnījies fakts, ka pie LLU Sporta nama ir par maz vietas, kur bez maksas
novietot automašīnas. Līdzās esošais stāvlaukums, kas, kā izrādās, pieder LLU, ir par maksu, jo universitāte to
iznomāja firmai. Taču nu pāris mēnešu laikā situācijai būtu jāmainās, jo LLU pieņēmusi lēmumu nomas līgumu
lauzt un stāvlaukuma teritoriju izmantot savām vajadzībām.
Foto: Ivars Veiliņš

«Ja ir skaidrs, ka Jelgavā dzeramais
ūdens neatbilst obligātajām prasībām
un tam ir piešķirtas «atlaides» kvalitātei, tad kādēļ jelgavniekiem par šo
ūdeni ir jāmaksā gandrīz divas reizes
vairāk nekā Rīgā?! Zinu, ka Rīgā,
Imantā, par ūdeni maksā 0,75 latus
par kubikmetru, bet manā rēķinā ir
1,24 lati!» vēstulē «Jelgavas Vēstnesim» raksta kāda Loka maģistrāles
iedzīvotāja, šo faktu pamatojot ar
izrakstu no sava saņemtā rēķina: (1,24
Ls + PVN) x (5 + 5 x 0,11) m3. Viņai
tomēr neesot pārliecības, ka piešķirtās
īpašās normas mūsu pilsētas ūdenim
nerada draudus patērētāju veselībai:
«Neesmu mēģinājusi šo ūdeni dzert;
mazgājot traukus, rokas kļūst sausas,
sasprēgā un paliek melnas!» Iedzīvotāja uzskata: ja «Jelgavas ūdenim»
ir atlaides ūdens kvalitātei, tad arī
iedzīvotajiem jābūt atlaidēm ūdens
rēķinos, «lai regulāri varētu mainīt
sabojāto santehniku».

jaunus iestādīja šomēnes.
«Koku stādījumu atjaunošanu veica SIA
«Alejas projekti», kopumā iestādot deviņas
jaunas Holandes liepas. Pavasarī ap šiem
kokiem tiks izveidots metāla nožogojums,
kas demontēts no rekonstruēto ielu koku
stādījumiem,» skaidro «Pilsētsaimniecības» mežzinis Pēteris Vēveris.
Negadījuma rezultātā aģentūrai «Pilsētsaimniecība» atlīdzināti nodarītie materiālie zaudējumi 1817,58 latu apmērā.
«Satiksmes negadījumā iesaistītajai automašīnai bija civiltiesiskā apdrošināšana,
tāpēc kompensāciju par pilsētas apstādījumiem nodarīto kaitējumu sedza apdrošināšanas akciju sabiedrība «Balva»,» informē
Iepazīstoties ar Loka maģistrāles
«Pilsētsaimniecība».
iedzīvotājas viedokli, SIA «Jelgavas
ūdens» tehniskais direktors Viktors
Sagatavoja Sintija Čepanone Juhna skaidro, ka «Jelgavas ūdens»

tarifi apstiprināti 2008. gada 28. jūlijā
ar Jelgavas reģionālā sabiedrisko pakalpojumu regulatora lēmumu Nr.14
un ir spēkā no 2008. gada 1. septembra.
«Vienotais kompleksais SIA «Jelgavas
ūdens» tarifs pašlaik ir 1,24 Ls/m3 (bez
PVN), tostarp ūdensapgādes tarifs 0,52
Ls/m3 un kanalizācijas pakalpojumu
tarifs 0,72 Ls/m3,» informē V.Juhna,
kliedējot aplamo uzskatu par to, ka
Jelgavā ūdens maksā teju uz pusi dārgāk nekā Rīgā. Proti, rēķinā norādītie
1,24 lati ir kopējā maksa gan par ūdeni,
gan kanalizāciju – tikai ūdens tarifs,
ieskaitot PVN, ir 0,63 lati par kubikmetru. Tehniskais direktors piebilst,
ka šāds vienotais kompleksais tarifs
noteikts atbilstoši 2001. gada 26. jūnija
MK noteikumu Nr.281 «Sabiedrisko
pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika pašvaldību regulējamās nozarēs»
prasībām, iekļaujot šādas izmaksas:
pamatlīdzekļu nolietojuma un nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstījumi, ekspluatācijas izmaksas, nodokļi,
ilgtermiņa kredītu procentu maksājumi
un pamatsummas atmaksa, peļņa.
«Tarifa aprēķināšanai izmanto ūdensvada tīklā padotā ūdens daudzumu,

lietotājiem piegādātā ūdens daudzumu,
savākto notekūdeņu daudzumu un
kopējo attīrīto notekūdeņu daudzumu,
ko nosaka, pamatojoties uz iepriekšējo
gadu faktiskajiem rādītājiem un nākamo gadu prognozi. Rīgas pilsētā šie
rādītāji ir atšķirīgi no Jelgavas, līdz ar
to arī tarifi atšķiras,» tā viņš.
Jāatgādina, ka pašlaik īpašu ģeoloģisko apstākļu dēļ SIA «Jelgavas
ūdens» sagatavotajā dzeramajā ūdenī
ir paaugstināts dzelzs un sulfātu saturs, tādēļ Veselības inspekcija līdz
ūdens attīrīšanas iekārtu izbūvei,
kuras tiks nodotas ekspluatācijā 2014.
gadā, ir noteikusi pazeminātas nekaitīguma un kvalitātes prasības Jelgavas pilsētā pa SIA «Jelgavas ūdens»
ūdensapgādes sistēmu piegādātajam
dzeramajam ūdenim: dzelzs saturam
– 3,5 mg/l; duļķainības, smaržas un
garšas rādītājiem, kas saistīti ar paaugstinātu dzelzs saturu; sulfātu saturam – 470 mg/l. Veselības inspekcija
jau vairākkārt apliecinājusi: minētās
koncentrācijas nerada draudus cilvēku
veselībai.
Sagatavoja Sintija Čepanone

Ceturtdiena, 2012. gada 29. novembris

Konkursā nepiedalās

Noslēgusies kandidātu pieteikšana
konkursam «Gada sporta skolotājs». No
Jelgavas neviens pedagogs konkursam
pieteikts nav, informē Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāve Santa Roze.
Pēdējos divus gadus konkursā nebija
pieteikts neviens skolotājs no Jelgavas,
bet 2009. gadā konkursa finālā starp
pieciem labākajiem valsts sporta skolotājiem iekļuva Jānis Leitis no Jelgavas
Valsts ģimnāzijas. Viņš atklātajā stundā
kādas Rīgas vidusskolas audzēkņiem
mācīja volejbola elementus, bet konkursā
neuzvarēja. Jāpiebilst, ka Jelgavā ik gadu
tradicionālajā sportistu sveikšanas pasākumā «Sporta laureāts» tiek apbalvots arī
labākais sporta skolotājs – pērn tas bija
Uģis Ozols no Jelgavas 4. vidusskolas.

Divi personiskie rekordi

No 15. Latvijas kausa
posma un atklātā Aizkraukles novada čempionāta svaru stieņa
spiešanā guļus bez
ekipējuma atgriezušies kluba «Apolons»
sportisti. Zelta medaļu un speciālbalvu
par absolūti labāko rezultātu sievietēm,
uzspiežot 52 kg, izcīnīja Jana Jansone. Arī
zelts un personiskais rekords – Aleksejam
Kuņavkinam jauniešu grupā. Sudraba
godalga šoreiz Igoram Semjonovam, kurš
ir bijušais valsts čempions un rekordists
un, atsācis trenēties pēc 13 gadu pārtraukuma, īsā laikā sasniedzis sporta meistara
rezultātu. Bronzas medaļa un personiskais rekords – Vladislavam Konderko.
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sports
Meitenēm zaudējumi
Eiropas čempionātā

Eiropas Jaunatnes U-16 basketbola čempionāta 2. posmā Jelgavas meitenes piedzīvoja piecus zaudējumus: pret A.Gomeļska
skolu – 6:83, pret BS «Trinta» – 26:37, pret
«Sparta&K» (visas no Krievijas) – 16:79, pret
LKC «Panevezys» (Lietuva) – 13:90, pret BC
«Star» (Igaunija) – 30:50. Rezultatīvākā šajā
posmā no jelgavniecēm – Elīna Indare (vid.
5,3 punkti), cīņā zem groza – Janeta Rozentāle (vid. 4,6 atlecošās bumbas), rezultatīvākā piespēlētāja – Inese Trušele (vid. 0,9
piespēles). Treneris Harijs Zelčs jau iepriekš
norādīja, ka šajā turnīrā svarīgākais ir pieredzes gūšana, lai labāk sagatavotos Latvijas
čempionātam, jo Eiropas komandās spēlē
gadu vecākas basketbolistes. Noslēdzošais
posms notiks janvāra beigās Jelgavā.

Saglabā vietu izlasē

Aizvadīts Latvijas čempionāts mākslas
vingrošanā juniorēm un seniorēm.
Jelgavu pārstāvēja vingrotāja Karolīna Mizūne (juniore), kura, izpildot
vingrojumus ar visiem priekšmetiem
– lentu, bumbu, apli un vālēm –, izcīnīja 8. vietu un saglabāja vietu valsts
izlasē. Trenere Irina Smelova stāsta, ka
šajā vecuma grupā
(1997. – 2000.
dzimšanas gads)
kopumā startēja
47 dalībnieces, bet
Jelgavā šajā vecumā nopietni trenējas tikai Karolīna.
Pārējās vingrotājas
ir jaunākas.

Treneris: «Varbūt bija plāns
izslēgt no cīņas stipros»
 Ilze Knusle-Jankevica

Lai gan pagājušajā nedēļā jelgavnieks Kalvis Kalniņš uz Parīzi
devās apņēmības pilns izcīnīt
medaļu pasaules čempionātā
karatē, šoreiz nācās piedzīvot
vilšanos – jau pirmajā cīņā
zaudējums un no tālākās cīņas
jāizstājas. «Iespējams, tā bija
saplānots stipros sportistus
izslēgt no cīņas – šoreiz daudzi
pasaules čempionāta medaļnieki netika pat līdz 7. vietai.
Tāda karatē lielvalsts kā Krievija
vispār palika bez medaļām,»
spriež Kalvja treneris Maksims
Ivančikovs.
Jelgavnieks startēja kumitē svara kategorijā līdz 60 kilogramiem. Pirmajā cīņā
K.Kalniņš tikās ar venecuēlieti Eriku
Figueru, kuram zaudēja, kā pats saka, pēc
tiesnešu lēmuma. «Izloze bija ļoti laba, līdz
ceturtdaļfinālam vajadzēja mierīgi tikt.
Esmu vīlies sevī,» vēl būdams Parīzē, savā
tvitera kontā rakstīja sportists. Kalvja
treneris teic, ka tiesnešu lēmums visiem
bijis liels un neizskaidrojams pārsteigums:
«Kalvis dominēja visu cīņu, vairāk uzbru-

ka, bet mums nesaprotamu iemeslu dēļ
vairākus uzbrukumus viņam neieskaitīja.
Cīņa beidzās ar rezultātu 1:1, kaut gan
tam bija jābūt 3:1 mūsu labā. Tik un tā
bijām pārliecināti, ka Kalvis uzvarēs, bet,
kad visi pieci tiesneši pacēla karodziņus
pret viņu, vairs nesapratām, kas notiek.»
Tiesa, ja venecuēlietis būtu iekļuvis finālā,
cīņu varētu turpināt arī Kalvis, bet šoreiz
tā nenotika.
To, ka karatists bija noskaņots apņēmīgi un bija gatavs iesaistīties cīņā par
medaļām, apliecina arī treneris – pirms
pasaules čempionāta Kalvis taču atradās
pasaules reitinga 2. vietā (gan summējot
tikai Eiropas un pasaules čempionātu rezultātus, gan premjerlīgas posmus). Pirms
pasaules čempionāta Kalvis piedalījās divos
starptautiskos turnīros Turcijā un Vācijā
un abos uzvarēja, tāpat aizvadīja vairākas
treniņnometnes Kanādā, ASV un Ukrainā.
Tagad sportists plāno piedalīties pēdējā
premjerlīgas posmā, kas notiks Austrijā
nākamajā nedēļas nogalē, lai noslēgtu
sezonu ar uzvaru.
K.Kalniņš startēja arī komandu cīņā kumitē, kur mūsu izlase piedzīvoja zaudējumu
pret Vācijas izlasi. Vēl pirms sacensībām
Kalvis sprieda, ka izredzes ir mazas, jo vācieši ir ļoti stipri un pretī var iznākt jebkāda

Jelgavas pilsētas domes Kultūras padome uzsāk kultūras pasākumu projektu pieņemšanu 2013. gadam
1. Konkursa mērķi
1.1. Veicināt mākslas un kultūras tradīciju iedzīvināšanu pilsētas kultūrvidē un plašas sabiedrības iesaistīšanu kultūras
dzīvē;
1.2. Apzināt un saglabāt kultūras mantojumu;
1.3. Atbalstīt jaunrades procesus.
2. Konkursa projektu iesniedzēji un iesniegšana
2.1. Projektu konkursā var piedalīties fiziska vai juridiska persona, iesniedzot ne vairāk kā vienu projektu;
2.2. Projektu konkursa vadlīnijas un pieteikuma veidlapu var saņemt Jelgavas pilsētas pašvaldības aģentūras «Kultūra»
birojā un mājas lapā www.kultura.jelgava.lv;
2.3. Projekts jāiesniedz līdz 2012. gada 28. decembra plkst.12 JPPA «Kultūra» birojā personīgi vai jānosūta pa pastu
(zīmogs datēts ne vēlāk kā 2012. gada 28. decembris).
Adrese: Jelgavas pilsētas pašvaldības aģentūra «Kultūra», K.Barona iela 6, Jelgava, LV – 3001, «2012. gada kultūras
pasākumu projektu konkursam». Kontaktpersona: Agrita Kijoneka, tālrunis 63023461, 25900004; e-pasts: agrita.
kijoneka@kultura.jelgava.lv.
3. Projekta noformējums un saturs
3.1. Projekti iesniedzami vienā eksemplārā latviešu valodā uz A4 formāta lapām. Tekstiem, kas nav latviešu valodā,
jāpievieno klāt tulkojums (var būt bez notariālā apliecinājuma);
3.2. Projektā jāietver:
3.2.1. pieteikuma veidlapa,
3.2.2. projekta apraksts,
3.2.3. informācija par projekta mērķiem un uzdevumiem,
3.2.4. informācija par projekta paredzamajiem rezultātiem, ko plānots sasniegt,
3.2.5. projekta kopējā tāme un tās pamatojums. Tāmē atsevišķi jānorāda Kultūras padomei (KP) prasītā summa, kā arī citi
iespējamie finanšu avoti un iespējamie ieņēmumi, projektam jau esošie finanšu un materiālie resursi, kā arī informācija
par nepieciešamo un par jau piesaistīto līdzfinansējumu un tā apmēru,
3.2.6. projekta vadītāja CV,
3.2.7. KP var pieprasīt papildus iesniegt arī citu informāciju par projektu.
4. KP neatbalsta
4.1. Projektus, kas netiek iesniegti projektu konkursam noteiktajā termiņā;
4.2. Projektus, kas jau realizēti līdz projektu konkursa noslēgumam;
4.3. Projektus, kuru iesniedzēji nav savlaicīgi nokārtojuši līdzšinējās saistības ar KP;
4.4. Projektus, kas neatbilst šī nolikuma prasībām.
5. KP prioritāte
Prioritātes tiks piešķirtas projektiem, kuri paredz:
5.1. veidot Jelgavu kā Zemgales novada kultūras centru;
5.2. piesaistīt finansējumu no vairākiem avotiem.
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Sporta pasākumi
 29. novembrī pulksten 14 – Jelgavas skolēnu 42. spartakiāde: basketbols
(Sporta hallē).
 1. decembrī pulksten 10 – galda
tenisa sacensību «Veselības dienas 2012»
25. kārta (Sporta hallē).
 2. decembrī pulksten 17 – basketbols:
BK «Jelgava» – BK «Valmiera» (ZOC).
 4. decembrī pulksten 13 – Jelgavas
skolēnu 42. spartakiāde: tautas bumba
(Sporta hallē).
 5. decembrī pulksten 17.30 – sieviešu
basketbols: «Jelgava/BJSS» – DU (ZOC).
 6. decembrī pulksten 19 – basketbols:
BK «Jelgava» – «Barons Kvartāls» (ZOC).
 7. decembrī pulksten 16 un 8.
decembrī pulksten 12 – 23. Latvijas
novadu kausa izcīņa peldēšanā (LLU
peldbaseinā).
 8. decembrī pulksten 10 – Jelgavas
čempionāta biljardā 12. kārta (6. vidusskolā).
 8. decembrī pulksten 11 – volejbola
veterānu turnīrs «Saulgrieži» (Sporta
hallē).
 8. decembrī pulksten 18 – Sporta
servisa centra kausa izcīņa basketbolā:
Mazā kausa fināls (Sporta hallē).
 9. decembrī pulksten 17 – basketbols:
BK «Jelgava» – BK «Jēkabpils» (ZOC).

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

Meklē darbu
Meklēju apkopējas vai mājkalpotājas darbu
Jelgavā. Tālrunis 26770409.
Vīrietis meklē darbu, var būt vienas dienas
darbs. Tālrunis 26990895.

Kalvis Kalniņš pasaules čempionātā
karatē bija viens no
favorītiem, tomēr
pirmajā cīņā negaidīti pēc tiesnešu
lēmuma piekāpās
venecuēlietim un
no tālākās cīņas par
medaļām izstājās.
Foto: no K.Kalniņa
personīgā arhīva
svara pretinieks. Arī treneris norāda, ka
vācieši ir šī gada Eiropas čempioni un bija
vieni no čempionāta favorītiem. Diemžēl arī
viņiem tikai mazliet pietrūka līdz iekļūšanai
finālā, lai Latvijas komanda varētu turpināt
cīņu – pusfinālā Vācijas komanda tikās
ar francūžiem, kurus kā jau mājiniekus
«izvilka». Kopumā pasaules čempionātā
Latvijas izlasi pārstāvēja seši sportisti.
Labākais sasniegums ir 7. vieta. Jāpiebilst,
ka čempionātā startēja komandas no 113
valstīm.
Laikraksts «Jelgavas Vēstnesis» jau
rakstīja, ka pieaugušo konkurencē Kalvis sevi pierādīja jau pirms diviem gadiem, izcīnot bronzas medaļu pasaules
čempionātā, bet šī gada maijā viņam

izdevās izcīnīt sudraba medaļu Eiropas
čempionātā. Kalvis ir pirmais sportists,
kuram Latvijas sporta vēsturē izdevies
izcīnīt medaļu Eiropas vai pasaules čempionātā karatē. Lai gan šoreiz piedzīvota
neveiksme, K.Kalniņš pauž apņēmību
startēt nākamajā pasaules čempionātā
2014. gadā.
Jāpiebilst, ka šis bija 21. pasaules čempionāts karatē pieaugušajiem. Pirmais
notika 1970. gadā Japānā, Tokijā.

Kalvja Kalniņa sasniegumi karatē (WKF)
2012. – 2. vieta Eiropas čempionātā pieaugušajiem
2010. – 3. vieta pasaules čempionātā pieaugušajiem
2009. – 2. vieta pasaules kausā
2007. – 1. vieta Eiropas čempionātā junioriem

Jelgavnieces un
baltkrievietes cīnīsies par līderību
 Ilze Knusle-Jankevica

Nedēļas nogalē, no 30. novembra līdz 2. decembrim,
Jelgavas Sporta hallē Mātera
ielā 44a norisināsies Baltijas
līgas sieviešu volejbola sacensības. Šajā sabraukumā
savā starpā tiksies Latvijas
un Baltkrievijas komandas,
kuras šobrīd ir starp līderēm.
Kopumā Baltijas līgā ir aizvadīti četri
sabraukumi, bet Latvijas komandas
piedalījās divos no tiem – mūsu volejbolistes jau tikušās ar Lietuvas un
Igaunijas komandām. Valsts svētku
nedēļā spēlējot pret Igaunijas komandām, «Jelgava/LU» izcīnīja pārliecinošas uzvaras (3:0 pret TTU komandu,
3:0 pret «Famila/Voru»), bet vissīvākā
cīņa – pieci seti – izvērtās ar Tartu
universitātes meitenēm.
Pēc četriem sabraukumiem kopvērtējumā līderpozīcijās ir vairākas
komandas – uzvaras visās sešās aiz-

vadītajās spēlēs izcīnīja Latvijas klubi
«Jelgava/LU» un «Babīte» un visi trīs
Baltkrievijas klubi: «Michanka», «Atlant» un Mogiļevas «Kommunalnik».
Kopumā šosezon tiks aizvadīti 12 sabraukumi, pēc kuriem astoņas labākās
komandas kvalificēsies finālsacensību
turnīram. Jāatgādina, ka pagājušajā
sezonā «Jelgava/LU» komanda Baltijas
līgā izcīnīja 2. vietu, bet tad šajā līgā
startēja pa četrām Latvijas, Lietuvas
un Igaunijas komandām.

Spēļu kalendārs
30. novembris
Pulksten 16 Latvijas junioru izlase – VC « Atlant»
Pulksten 18 «Jelgava/LU» – «Minchanka»
Pulksten 20 SK «Babīte» – VC «Kommunalnik»
1. decembris
Pulksten 12 Latvijas junioru izlase – VC «Kommunalnik»
Pulksten 14 «Jelgava/LU» – VC «Atlant»
Pulksten 16 SK «Babīte» – «Minchanka»
2. decembris
Pulksten 12 Latvijas junioru izlase – «Minchanka»
Pulksten 14 «Jelgava/LU» – VC «Kommunalnik»
Pulksten 16 SK «Babīte» – VC «Atlant»

Pārdod
Kūdras un kokskaidu briketes no Igaunijas.
Piegāde. T.28828288
Jauktu malku 17 Ls/sterā, briketes, šāļu
malku. T.26488881
Kantainās ozola skaidu briketes. Cena ar
piegādi Ls 110. T.29907466
1-ist. dzīvokli (26 m2) centrā, Ls 8200.
T.29512246
Ziemassvētku eglītes organizācijām. Pieņemam pasūtījumus SIA «Alejas projekti» pa
tālruni 29392947.
Īpašnieks pārdod 1-istabas dzīvokli Pērnavas 20. Cena Ls 5100. Tālr.29203488

Izīrē
Dzīvokli. T.22336906

Pērk
Metāllūžņus. Sver, griež, maksā uz vietas.
Zvaniet, atbrauksim. T.25454592
Metāllūžņus, visu veidu. T.26984528.
Visu veidu metāllūžņus. Braucam pie klientiem, sver, griež, maksā uz vietas. Cena pēc
vienošanās. Tērvetes 65a. T.29718434

Dažādi
Zāģēju malku. T.25994203
Kravu pārvadājumi, auto evakuācija.
T.25904905.
Angļu valoda. T.29892825
Licencēta firma maina un noplombē ūdens
skaitītājus par Ls 10 gabalā. T.29758491
Braucieni uz Poliju ar autobusu.
T.29588225.
Uzstādu jaunus dzinējus Mtz-05 un Mb-1
motoblokiem. Tālr.22434304
Ustupa autoskola aicina uz bīstamo kravu
kursiem 10. decembrī. T.26656604
SIA «Velis – A» – apbedīšanas pakalpojumi, piederumi un konsultācijas, nelaiķu
nogādāšana morgā. Diennakts tālruņi:
63020151 un 28651582 vai ierodoties
personīgi SIA «Velis – A» biroja telpās
Sakņudārza ielā 5a, Jelgavā.

Aizsaulē aizgājuši
PĀVELS GOLUBS (dz. 1942. g.)
RITA PETROVA (dz. 1946. g.)
IVANS FORMOLEVIČS (dz. 1951. g.)
VALENTĪNA KRILOVA (dz. 1941. g.)
ŅINA GAVRILOVA (dz. 1954. g.)
NIKOLAJS POPOVS (dz. 1948. g.)
GERTA MIHAILOVA (dz. 1924. g.)
NANIJA MAIDANIKA (dz. 1935. g.).
Izvadīšana 29.11. plkst.13 Zanderu
kapsētā.
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

3. decembris, pirmdiena
LTV1
6.40  «Muks». Anim. ser. 52.sērija.
6.51 «Labrīt, Latvija!»
8.30  «Mīlas viesulis 7». 1526.sērija.
9.25 «Sieva uz pilnu slodzi». 17.sērija.
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20  «Sapņu viesnīca: Āfrika» (ar subt.). Daudzsēr. melodr.
12.00 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.15 «Stacija Latvieši 1937». Dokumentāla filma. 2011.g.
13.15 «Trīs Zemgales rozes. Bauska, Rundāle, Mežotne». Dok. f.
13.25 «Papīrfabrikas stāsti. Līgatne». Dokumentāla filma.
13.30 «Teritorija 20+».*
14.00 «Eirobusiņš».*
14.30 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
14.45 «Šeit un tagad».
15.25 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.45 «Dabas grāmata».*
16.15 «Džungļu grāmata». Anim. ser. 17. un 18.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05  «Mīlas viesulis 7». Vācijas seriāls. 1526.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.29 «Naudas zīmes. Ekonomikas ABC».
18.30  «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 51.sērija.
19.20 «Runā tieši!»
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «Laika dimensija». Ziemassvētkus gaidot.*
20.30 «Panorāma».
21.13 «Naudas zīmes. Ekonomikas ABC».*
21.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle.
22.00 «Viss notiek».
22.30 «Latvija var!»
23.05 Nakts ziņas.
23.20 «Runā tieši!»*
23.30 «De facto».*
0.10 «100 g kultūras».*

LTV7
7.35 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs» (ar subt.).
8.15 «Rīta intervija». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Komercdarbība šodien». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Automoto raidījums nr.2». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «Vienmēr formā!» Deutsche Welle žurnāls.
9.45 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). 454.sērija.
10.40 «Pokers ar Pīķa dāmu». 29.sērija.
11.35 «Trakais slēptās kameras šovs».
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā TV Jūrmala*.
13.15 «Labākais no Euromaxx». Deutsche Welle žurnāls.
13.45 Pasaules meistarsacīkstes florbolā. Latvija – ASV.*
15.45 «Pokers ar Pīķa dāmu». Seriāls. 29.sērija.
16.35 «Zveja» (ar subt.).*
17.05 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
17.25 TIEŠRAIDE! Pasaules meistarsacīkstes florbolā.
Latvija – Japāna.
19.50 JHL spēle. HK Rīga – Serebrjanije ļvi.
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā Latgales reģionālā televīzija.
22.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
23.10 «1000 jūdzes Gruzijā». 8.sērija.*
23.40 «Lidojuma plāns».
0.10 «No 57.paralēles!» 10.sērija.
0.40 «Krējums... saldais».*
1.10 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 454.sērija.
2.05 «Trakais slēptās kameras šovs».

LNT
5.05 «Trīs māsas». 12.sērija.
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.30 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».*
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
9.00 «Basketbols TV».*
9.05 «Degpunktā».
9.35 «Galileo». 45.raidījums.*
10.05 E.Ričardsa. «Laiks piedot». Melodrāma. 2010.g.
12.00 «Komisārs Reksis 12». Seriāls. 12.sērija.
13.00 «Mans mīļais draugs 3».
13.30 «Sirmā ēdienkaratē».
14.00 LNT dienas ziņas.
14.30 «Televeikala skatlogs».
14.50 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 187.sērija.
15.50 «Bīstamais eņģelis». Seriāls. 91. un 92.sērija.
17.55 «Ziņas sešos».
18.05 «Labvakar, Latvija!» Informatīvi izklaidējošs raidījums.
18.30 «Galileo». Populārzinātnisks šovs. 46.raidījums.
19.00 «Precamies?!» Sarunu šovs par attiecībām. 37.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā».
21.10 «Māju sajūta». Mājokļu pārvērtību raidījums. 10.sērija.
22.10 «Mobilā misija 2».
22.15 «Īstvika». ASV seriāls. 10.sērija.
23.10 «Mirdzums». ASV miniseriāls. 1997.g. 1. un 2.sērija.
1.10 «Losandželosas policisti 2». ASV seriāls. 6.sērija.
2.00 LNT ziņu Top 10.
2.50 «Dzīvnieku instinkti».
3.25 «Bīstamais eņģelis». Seriāls. 91. un 92.sērija.
5.00 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 187.sērija.

TV3
5.00 «Krēms» (ar subt.). 41.sērija.
5.45 «Alises sirdsbalss». 235.sērija.
6.30 «Smurfi». Anim. ser. 43.sērija.
7.00 «Beibleidi 2». Anim. ser. 38.sērija.
7.35 «Suņuku superkomanda». Anim. ser. 14.sērija.
8.00 «Visi mīl Reimondu 3». 71. un 72.sērija.
9.00 «Kobra 7». 103.sērija.
10.00 «Televeikala skatlogs».
10.15 «Ar gardu muti 2».*
10.50 «Māmiņu klubs».*
11.25 «Aizstāvības advokāti». 16.sērija.
12.20 «Televeikala skatlogs».
12.35 «Visi mīl Reimondu 3». Seriāls. 73.sērija.
13.05 «Visi mīl Reimondu 4». Seriāls. 74.sērija.
13.35 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls. 39.sērija.
14.05 «Smurfi». Animācijas seriāls. 44.sērija.
14.30 «Mīlestības sirdspuksti». Vācijas seriāls. 35.sērija.
15.30 «UgunsGrēks 8». Seriāls. 577. un 578.sērija.

16.50 «Visi mīl Reimondu 4». Seriāls. 82. un 83.sērija.
18.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 4». 56.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.30 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 8». Latvijas seriāls. 578.sērija.
21.00 «Īpašo uzdevumu vienība Hawaii 5-0 2». 6.sērija.
22.00 «C.S.I. Ņujorka 8». Seriāls. 178.sērija.
23.00 «Radīti skatuvei 3». ASV seriāls. 8.sērija.
24.00 «Nekā personīga».
0.55 «C.S.I. Ņujorka 7». Seriāls. 141. un 142.sērija.
2.35 «Detektīvs Spensers 4». Seriāls. 15. un 16.sērija.
4.10 «Bez tabu».

4. decembris, otrdiena
LTV1
6.40  «Muks». Anim. ser. 53.sērija.
6.51 «Labrīt, Latvija!»
8.30  «Mīlas viesulis 7». 1527.sērija.
9.25 «Sieva uz pilnu slodzi». Situāciju komēdija. 18.sērija.
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20  «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 51.sērija.
11.15  Eiropas kinobalvas pasniegšanas ceremonija 2012.
12.55 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.10  «Neatklātā Āfrika» (ar subt.). Dok. daudzsēr. f. 7.sēr.
14.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
14.30 «Viss notiek».*
15.00 «Teritorija 20+».*
15.30 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.50 «Mārvijs Hemmers. Nacionālās ģeogrāfijas pasaule». Populārzinātnisks seriāls bērniem. 95.sērija.
16.15 «Džungļu grāmata». Anim. ser. 19. un 20.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05  «Mīlas viesulis 7». Vācijas seriāls. 1527.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.29 «Naudas zīmes. Ekonomikas ABC».
18.30  «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 52.sērija.
19.20 «Runā tieši!»
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «Eņģeļu māja». LTV seriāls. 78.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.13 «Naudas zīmes. Ekonomikas ABC».*
21.15 «Jauna nedēļa».
22.05 «Sekotāji». TV spēle.
23.05 Nakts ziņas.
23.20 «Runā tieši!»*
23.30 «Šeit un tagad». Tiešraide.
0.10 «Trīs ceturtdaļas» (ar subt.).*
0.25 «100 g kultūras».*

LTV7
7.35 «Vide, veselība un mēs». «Televeikala skatlogs».*
7.55 «Nedēļas apskats». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs» (ar subt.).*
8.55 «Iespējas un risinājumi». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «Globalizācija 3000». Deutsche Welle žurnāls.
9.45 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). 455.sērija.
10.40 «Pokers ar Pīķa dāmu». 30.sērija.
11.35 «Trakais slēptās kameras šovs».
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Latgales reģionālā televīzija*.
13.15 «Vienmēr formā!» Deutsche Welle žurnāls.
13.45 Pasaules meistarsacīkstes florbolā. Latvija – Japāna.*
15.45 «Pokers ar Pīķa dāmu». Seriāls. 30.sērija.
16.40 «Trakais slēptās kameras šovs».
17.35 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
18.05 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 455.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.25 «Aktuālais jautājums» (krievu val.). Diskusiju raidījums.
19.55 «Tavs auto».
20.25 TIEŠRAIDE! Pas. meistarsac. florbolā. Latvija – Čehija.
22.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
23.10 Eir. k. izcīņa basketbolā. VEF Rīga – Artland Dragons.
1.25 «Autosporta programma nr.1».
1.55 «SeMS. Laboratorija».*
2.25  «Noziegums». Daudzsēriju krimināldrāma. 12.sērija.

LNT
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.25 «Jako, Vako un Dota piedzīvojumi». Anim. ser. 2.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes».
9.00 «Degpunktā».
9.28 «Mobilā misija 2».
9.30 «Galileo». 46.raidījums.*
10.05 «Vasara Keiptaunā». Melodrāma. 2010.g.
12.00 «Īstvika». Seriāls. 10.sērija.
13.00 «Aģents Čaks 3». ASV seriāls. 14.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.30 «Televeikala skatlogs».
14.50 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 188.sērija.
15.50 «Bīstamais eņģelis». Seriāls. 93. un 94.sērija.
17.55 «Ziņas sešos».
18.05 «Labvakar, Latvija!»
18.30 «Galileo». 47.raidījums.
19.00 «Precamies?!» Sarunu šovs. 38.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā».
21.10 «Vasaras atmiņas». Vācijas melodrāma. 2012.g.
23.10 «Intrigante 4». ASV seriāls. 15.sērija.
0.10 «Losandželosas policisti 3». ASV seriāls. 1.sērija.
1.10 «Mirdzums». ASV miniseriāls. 1997.g. 1. un 2.sērija.
2.45 «Mīl ne Mīl». Iepazīšanās spēle.
3.25 «Bīstamais eņģelis». Seriāls. 93. un 94.sērija.
5.00 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 188.sērija.

TV3
5.00 «Krēms» (ar subt.). 42.sērija.
5.45 «Alises sirdsbalss». 236.sērija.
6.30 «Smurfi». Anim. ser. 44.sērija.
7.00 «Beibleidi 2». Anim. ser. 39.sērija.
7.35 «Suņuku superkomanda». Anim. ser. 15.sērija.
8.00 «Visi mīl Reimondu 3». 73. un 74.sērija.
9.00 «Kobra 7». 104.sērija.
10.00 «Televeikala skatlogs».
10.15 «Īpašo uzdevumu vienība Hawaii 5-0 2». 6.sērija.
11.20 «Aizstāvības advokāti». 17.sērija.
12.20 «Televeikala skatlogs».
12.35 «Visi mīl Reimondu 4». Seriāls. 75. un 76.sērija.
13.35 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls. 40.sērija.

tv programma
14.05 «Smurfi». Animācijas seriāls. 45.sērija.
14.30 «Mīlestības sirdspuksti». Vācijas seriāls. 36.sērija.
15.30 «UgunsGrēks 8». Seriāls. 578. un 579.sērija.
16.50 «Voroņini 2» (ar subt.). Seriāls. 11. un 12.sērija.
18.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 4». 57.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.30 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 8». Latvijas seriāls. 579.sērija.
21.00 «Paņem 100 000... ja vari». Latvijas spēļu šovs.
22.00 «Doktors Hauss 8». ASV seriāls. 2012.g. 1.sērija.
23.00 «Atkritēji». Krimināldrāma. 2006.g.
1.55 «C.S.I. Ņujorka 7». Seriāls. 143. un 144.sērija.
3.30 «Kobra 7». Seriāls. 104.sērija.
4.15 «Bez tabu».

5. decembris, trešdiena
LTV1
6.40  «Muks». Anim. ser. 54.sērija.
6.51 «Labrīt, Latvija!»
8.30  «Mīlas viesulis 7». Seriāls. 1528.sērija.
9.25 «Eņģeļu māja». LTV seriāls. 78.sērija.
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20  «Tieši sirdī». 52.sērija.
11.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle.*
12.00 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.20 «Jauna nedēļa».*
13.10 «Teritorija 20+».*
13.40 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.55 «Finanšu tango». TV spēle.*
14.55 «Latvija var!»*
15.25 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.45 «Kas te? Es te!»*
16.15 «Vipo piedzīvojumi Laika salā». Anim. f. 1. un 2.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05  «Mīlas viesulis 7». Vācijas seriāls. 1528.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.29 «Naudas zīmes. Ekonomikas ABC».
18.30  «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 53.sērija.
19.20 «Runā tieši!»
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «Eņģeļu māja». LTV seriāls. 79.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.12 «Latloto. Viking Lotto».
21.18 «Naudas zīmes. Ekonomikas ABC».*
21.20 «Sastrēgumstunda». Diskusiju tiešraidē vada G.Rēders.
22.30 «Nākotnes parks».
22.45 «Zebra».
23.00 Nakts ziņas.
23.15 «Runā tieši!»*
23.25 «Vides fakti» (ar subt.).*
23.55 «100 g kultūras».*
0.25 «Vertikāle».*

LTV7
7.35 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs».
8.15 «Veiksmīgas idejas». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Pie rīta kafijas». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Brīvdienu ceļvedis». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «Projekts Nākotne». Deutsche Welle žurnāls.
9.45 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). 456.sērija.
10.40 «Pokers ar Pīķa dāmu». 31.sērija.
11.35 «Trakais slēptās kameras šovs».
12.30 «Saules garša». Dok. f. 6.(noslēguma) sērija.
13.00 «Tunzivju audzētavas». Dokumentāla filma.
13.15 «Globalizācija 3000». Deutsche Welle žurnāls.
13.45 Eir. k. izcīņa basketbolā. VEF Rīga – Artland Dragons.*
15.45 «Pokers ar Pīķa dāmu». Seriāls. 31.sērija.
16.40 «Trakais slēptās kameras šovs».
17.35 «Autosporta programma nr.1».*
18.05 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 456.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 TIEŠRAIDE! JHL spēle. HK Rīga – Loko.
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā TV Spektrs.
22.55 «Makšķerēšanas noslēpumi».
23.25 «Ātruma cilts».
23.55 «SOKO Vismāra». Seriāls. 57.sērija.
0.45 «SeMS».*

LNT
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.25 «Jako, Vako un Dota piedzīvojumi». Anim. ser. 3.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes».
9.00 «Degpunktā».
9.28 «Mobilā misija 2».
9.30 «Galileo». 47.raidījums.*
10.05 «Vasaras atmiņas». Melodrāma. 2012.g.
12.00 «Intrigante 4». 15.sērija.
13.00 «Aģents Čaks 3». ASV seriāls. 15.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.30 «Televeikala skatlogs».
14.50 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 189.sērija.
15.50 «Bīstamais eņģelis». Seriāls. 95. un 96.sērija.
17.55 «Ziņas sešos».
18.05 «Labvakar, Latvija!»
18.30 «Galileo». 48.raidījums.
19.00 «Precamies?!» Sarunu šovs. 39.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā».
21.10 «Pasaules neparastākās būtnes 3». Dok. ser. 2.sēr.
22.15 «Elektriskajā miglā». Krimināltrilleris. 2009.g.
0.55 «Losandželosas policisti 3». Seriāls. 2.sērija.
1.50 Latvijas kriminālhronika Atklātās lietas. 14.sērija.
2.10 «Degpunktā. Slepenās lietas».
2.45 «Mentālists 3». Seriāls. 1.sērija.
3.25 «Bīstamais eņģelis». Seriāls. 95. un 96.sērija.
5.00 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 189.sērija.

TV3
5.00 «Krēms» (ar subt.). 43.sērija.
5.45 «Alises sirdsbalss». 237.sērija.
6.30 «Smurfi». Anim. ser. 45.sērija.
7.00 «Beibleidi 2». Anim. ser. 40.sērija.
7.35 «Suņuku superkomanda». Anim. ser. 16.sērija.
8.00 «Visi mīl Reimondu 4». 75. un 76.sērija.
9.00 «Kobra 7». 105.sērija.
10.00 «Televeikala skatlogs».

Ceturtdiena, 2012. gada 29. novembris
10.15 «Doktors Hauss 8». 1.sērija.
11.20 «Aizstāvības advokāti». 18.sērija.
12.20 «Televeikala skatlogs».
12.35 «Visi mīl Reimondu 4». Seriāls. 77. un 78.sērija.
13.35 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls. 41.sērija.
14.05 «Smurfi». Animācijas seriāls. 46.sērija.
14.30 «Mīlestības sirdspuksti». Vācijas seriāls. 37.sērija.
15.30 «UgunsGrēks 8». Seriāls. 579. un 580.sērija.
16.50 «Voroņini 2» (ar subt.). Seriāls. 13. un 14.sērija.
18.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 4». 58.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.30 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 8». Latvijas seriāls. 580.sērija.
21.00 «Ekstrasensu cīņas 12». Realitātes šovs. 10.sērija.
22.10 «Ēnu spēles». Detektīvseriāls. 10.sērija.
23.10 «Kinomānija».
23.45 «Purvāji 2». ASV seriāls. 14.sērija.
0.40 «Likums un kārtība 4» (ar subt.). Seriāls. 21. un 22.sērija.
2.30 «Kobra 7». Seriāls. 105.sērija.
3.20 «Mīlestības sirdspuksti». Seriāls. 37.sērija.
4.10 «Bez tabu».

6. decembris, ceturtdiena
LTV1
6.40  «Muks». Anim. ser. 55.sērija.
6.51 «Labrīt, Latvija!»
8.30  «Mīlas viesulis 7». 1529.sērija.
9.25 «Eņģeļu māja». LTV seriāls. 79.sērija.
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20  «Tieši sirdī». 53.sērija.
11.15 «Province». Porcelāna nodaļas (ar subt.).*
11.45 «Kas var būt labāks par šo?» (ar subt.).*
12.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.30 «Sastrēgumstunda» (ar surdotulk.).*
13.40 «De facto» (ar subt.).*
14.20 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
14.35 «Laiks vīriem?»*
15.05 «Zebra».*
15.20 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.40 «Kas te? Es te!»*
16.10  «Luijs». Animācijas seriāls. 26.sērija.
16.17  «Muks». Animācijas seriāls. 51. un 52.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05  «Mīlas viesulis 7». Vācijas seriāls. 1529.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.29 «Naudas zīmes. Ekonomikas ABC».
18.30  «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 54.sērija.
19.20 «Runā tieši!»
19.30 «100 g kultūras piedāvā... Kinotēka».
20.00 «Eņģeļu māja». LTV seriāls. 80.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.13 «Naudas zīmes. Ekonomikas ABC».*
21.15 «Lauku sēta 2».
22.15 «Finanšu tango». TV spēle.
23.15 Nakts ziņas.
23.30 «Runā tieši!»*
23.40 «Šeit un tagad».
0.20 «100 g kultūras piedāvā... Kinotēka».*

LTV7
7.35 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «TV mozaīka». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Laiks uzņēmējiem». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Vārds uzņēmējiem». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «Pie stūres». Deutsche Welle žurnāls.
9.45 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). 457.sērija.
10.40 «Pokers ar Pīķa dāmu». Seriāls. 32.sērija.
11.35 «Trakais slēptās kameras šovs».
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā TV Spektrs*.
13.15 «Projekts Nākotne». Deutsche Welle žurnāls.
13.45 Pasaules meistarsacīkstes florbolā. Latvija – Čehija.*
15.35 «Pokers ar Pīķa dāmu». Seriāls. 32.sērija.
16.25 TIEŠRAIDE! Pas. meistarsac. florbolā. ¼ finālspēle.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 TIEŠRAIDE! JHL spēle. HK Rīga – Loko.
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā Valmieras TV.
22.55 «Makšķerē kopā ar Olti!»
23.25 «SeMS».
23.55 «Ātruma cilts».*
0.25 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 457.sērija.
1.20 «Trakais slēptās kameras šovs».

LNT
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.25 «Jako, Vako un Dota piedzīvojumi». Anim. ser. 4.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes».
9.00 «Degpunktā».
9.28 «Mobilā misija 2».
9.30 «Galileo». 48.raidījums.*
10.05 «Vasara Longailendā». Rom. komēdija. 2009.g.
12.00 «Mentālists 3». Seriāls. 1.sērija.
13.00 «Aģents Čaks 3». ASV seriāls. 16.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.30 «Televeikala skatlogs».
14.50 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 190.sērija.
15.50 «Bīstamais eņģelis». Seriāls. 97. un 98.sērija.
17.55 «Ziņas sešos».
18.05 «Labvakar, Latvija!»
18.30 «Galileo». 49.raidījums.
19.00 «Precamies?!» Latvijas sarunu šovs. 40.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā».
21.10 «Dzīves krustcelēs». Dok. raid. 6.sērija.
22.10 «Mobilā misija 2».
22.15 «Viņpus 2». ASV un Kanādas seriāls. 25.sērija.
23.15 «Atnācēji». Kanādas un ASV seriāls. 7.sērija.
0.15 «Losandželosas policisti 3». ASV seriāls. 3.sērija.
1.15 «Elektriskajā miglā». Krimināltrilleris. 2009.g.
2.55 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
3.25 «Bīstamais eņģelis». Seriāls. 97. un 98.sērija.
5.00 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 190.sērija.

TV3
5.00 «Krēms» (ar subt.). 44.sērija.
5.45 «Alises sirdsbalss». 238.sērija.
6.30 «Smurfi». Anim. ser. 46.sērija.

7.00 «Beibleidi 2». Anim. ser. 41.sērija.
7.35 «Suņuku superkomanda». Anim. ser. 17.sērija.
8.00 «Visi mīl Reimondu 3». 77. un 78.sērija.
9.00 «Kobra 7». 106.sērija.
10.00 «Televeikala skatlogs».
10.15 «Ekstrasensu cīņas 12». 10.sērija.
11.20 «Mahinatori». 1.sērija.
12.20 «Televeikala skatlogs».
12.35 «Visi mīl Reimondu 4». Seriāls. 79. un 80.sērija.
13.35 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls. 42.sērija.
14.05 «Smurfi». Animācijas seriāls. 47.sērija.
14.30 «Mīlestības sirdspuksti». Vācijas seriāls. 38.sērija.
15.30 «UgunsGrēks 8». Seriāls. 580. un 581.sērija.
16.50 «Voroņini 2» (ar subt.). Seriāls. 15. un 16.sērija.
18.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 4». 59.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.30 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 8». Latvijas seriāls. 581.sērija.
21.00 JAUNUMS! «Slepkavība». Seriāls. 2011.g. 1.sērija.
22.00 «Baiļu kamera». ASV trilleris. 2002.g.
23.55 «Ielu likumi». ASV seriāls. 9. un 10.sērija.
1.40 «Kobra 7». Seriāls. 106.sērija.
2.35 «Mīlestības sirdspuksti». Seriāls. 38.sērija.
3.20 «Alises sirdsbalss». Seriāls. 238.sērija.
4.05 «Bez tabu».

7. decembris, piektdiena
LTV1
6.40  «Muks». Anim. īsfilma.
6.41  «Luijs». Anim. ser. 14.sērija.
6.48  «Muks». Anim. īsfilma.
6.50 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Rozmarija un Timiāna». 12.sērija.
9.25 «Eņģeļu māja». 80.sērija.
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20  «Tieši sirdī». 54.sērija.
11.15 «Tagad vai nekad». 27. un 28.sērija.
12.55 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.10 «Latvijas šlāgeraptauja 2012».*
14.10 «Šeit un tagad».*
14.50 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.05 «Sveika, Robij!» Seriāls. 21.sērija.
15.55 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
16.10  «Luijs». Animācijas seriāls. 27.sērija.
16.17  «Muks». Animācijas seriāls. 53. un 54.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05 «Rozmarija un Timiāna». Detektīvseriāls. 12.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.29 «Naudas zīmes. Ekonomikas ABC».
18.30 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».
19.30  «Sasalusī planēta». BBC dok. filma. 5.sērija Ziema.
20.30 «Panorāma».
21.13 «Naudas zīmes. Ekonomikas ABC».*
21.15 «100.panta preses klubs».
22.10  «Midsomeras slepkavības 9» (ar subt.). 4.sērija.
23.55 Nakts ziņas.
0.10 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».*

LTV7
7.35 «Sadarbības partneri». «Televeikala skatlogs».
7.55 «Aktualitātes». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «Skatpunkti». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Tādas lietas». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Attīstības kods». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «Labākais no Euromaxx». Deutsche Welle žurnāls.
9.45 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 458.sērija.
10.40 «Pokers ar Pīķa dāmu». Seriāls. 33.sērija.
11.35 «Trakais slēptās kameras šovs».
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Valmieras TV*.
13.15 «Pie stūres». Deutsche Welle žurnāls.
13.50 «Sapnis par Ziemeļpolu». Dokumentāla filma.
14.25 «Trakais slēptās kameras šovs».
15.00 TIEŠRAIDE! Pas. k. izcīņa skeletonā. 1.brauciens.
Tiešraide no Vinterbergas Vācijā.
16.15 «Laipni lūgti cietumā! Karosta». Dokumentāla filma.
16.30 TIEŠRAIDE! Pas. k. izcīņa skeletonā. 2.brauciens.
17.35 «Tavs auto».*
18.05 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 458.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Norvēģijas dabā». Dok. f. seriāls. 8.sērija.
20.00  «Lanževēna burvju triki 3». 9.sērija.
20.30 «Izdzīvotāji 5». Dok. daudzsēriju filma. 6.sērija.
21.25 «Zveja» (ar subt.).
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā Kurzemes TV.
22.55  «Lulū. Banku aplaupītāja sieva». 2009.g. 4.sērija.
23.45 «Pēdējais liecinieks». Seriāls. 11.sērija.
0.35 «Pokers ar Pīķa dāmu». Seriāls. 33.sērija.
1.25 «Trakais slēptās kameras šovs».
1.50 «Norvēģijas dabā». Dok. filmu seriāls. 8.sērija.

LNT
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.25 «Jako, Vako un Dota piedzīvojumi». Anim. ser. 5.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes».
9.00 «Degpunktā».
9.30 «Galileo». 49.raidījums.*
10.05 «Vasara Marakešā». Vācijas melodrāma. 2010.g.
12.00 «Viņpus 2». 25.sērija.
13.00 «Aģents Čaks 3». ASV seriāls. 17.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.30 «Televeikala skatlogs».
14.50 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 191.sērija.
15.50 «Bīstamais eņģelis». Seriāls. 99. un 100.sērija.
17.55 «Ziņas sešos».
18.05 «Labvakar, Latvija!»
18.30 «Galileo». 50.raidījums.
19.00 «Dzīves krustcelēs». 6.raidījums.*
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Degpunktā».
21.05 «Augstu gaisā». Rom. traģikomēdija. 2009.g.
23.15 «Māja uz ezera». ASV fantāzijas melodrāma. 2006.g.
1.20 «Džo jaunais dzīvoklis».
Muzikāla komēdija. 1996.g.
2.40 «Atnācēji». Seriāls. 7.sērija.
3.25 «Bīstamais eņģelis». Seriāls. 99. un 100.sērija.
5.00 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 191.sērija.

Ceturtdiena, 2012. gada 29. novembris

TV3
5.00 «Krēms» (ar subt.). 45.sērija.
5.45 «Alises sirdsbalss». 239.sērija.
6.30 «Smurfi». Anim. ser. 47.sērija.
7.00 «Beibleidi 2». Anim. ser. 42.sērija.
7.35 «Suņuku superkomanda». Anim. ser. 18.sērija.
8.00 «Visi mīl Reimondu 3». 79. un 80.sērija.
9.00 «Kobra 7». 107.sērija.
10.00 «Televeikala skatlogs».
10.15 «Slepkavība». 1.sērija.
11.20 «Mahinatori». 2.sērija.
12.20 «Televeikala skatlogs».
12.35 «Visi mīl Reimondu 4». Seriāls. 81. un 82.sērija.
13.40 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls. 43.sērija.
14.10 «Smurfi». Animācijas seriāls. 48.sērija.
14.45 «Mīlestības sirdspuksti». Seriāls. 39. un 40.sērija.
16.50 «Voroņini 2» (ar subt.). Seriāls. 17. un 18.sērija.
18.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 4». 60.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.40 «Bez tabu».
20.20 «Tikai ar ielūgumiem». Izklaidējošs raidījums. 2012.g.
21.00 «Viens pats mājās 2». Ģimenes komēdija. 1992.g.
23.30 «Mīlestība un lielpilsēta 2» (ar subt.). Komēdija. 2010.g.
1.15 «Ziemassvētku spoku stāsts». Komēdija. 2003.g.
2.50 «Mīlestības sirdspuksti». Seriāls. 39. un 40.sērija.
4.20 «Bez tabu».

8. decembris, sestdiena
LTV1
8.05  «Auniņa Timija laiks». Anim. ser. 5. un 6.sērija.
8.30  «Luijs». Anim. ser. 28.sērija.
8.37  «Muks». Anim. ser. 55. un 56.sērija.
9.05 «Kas te? Es te!»
9.35 «Džungļu grāmata». Anim. ser. 21. un 22.sērija.
10.00 «Ķepa uz sirds».
10.30 «Kas var būt labāks par šo?»
11.00 «Lauku sēta 2».*
12.00 «Četru bērnu tēvs. Japāņu gaumē». Ģimenes f. 2010.g.
13.30 «Absolūtā redze. Vilhelms Purvītis». LTV dok. videofilma.
14.30 Autortiesību bezgalības balva 2012. Pasn. ceremonija.
16.00 «Nākotnes parks».*
16.15 «Laiks vīriem?»
16.45  «Sasalusī planēta» (ar subt.). BBC dok. f. 5.sērija.
17.45 «Kopā» (ar subt.).
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Ielas garumā». Brīvības iela.
19.00 «Vides fakti».
19.30 «Latvijas šlāgeraptauja 2012».
20.30 «Panorāma».
21.12 «Latloto».
21.20 «Teātris.zip». V.Šekspīrs. «Hamlets». Pārraide no
Valmieras Drāmas teātra.
1.05 Nakts ziņas.

LTV7
7.50 «Praktiski padomi». «Televeikala skatlogs».
8.10 «Komercdarbība šodien». «Televeikala skatlogs».
8.30 «Skatpunkti». «Televeikala skatlogs».
8.50 «Automoto raidījums nr.2». «Televeikala skatlogs».
9.10 «TV mozaīka». «Televeikala skatlogs».
9.30 «Brīvdienu ceļvedis». «Televeikala skatlogs».
9.50 «Tādas lietas». «Televeikala skatlogs».
10.10 «Attīstības kods». «Televeikala skatlogs».
10.30 «Ātruma cilts».*
11.00 «Zveja» (ar subt.).*
11.30 «Krējums... saldais».*
12.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
12.30 «1000 jūdzes Gruzijā». 8.sērija.
13.00 «Tīņu sirds». Dokumentāla filma.
14.00 TIEŠRAIDE! Pas. k. izcīņa bobslejā. 1.brauciens
divniekiem. Tiešraide no Vinterbergas Vācijā.
15.15 «Gaujas senlejas vilinājums. Turaida un Sigulda». Dok. f.
15.30 TIEŠRAIDE! Pas. k. izcīņa bobslejā. 2.brauciens divn.
16.25 «Pievilkšanās spēks» (ar subt.). Mistikas drāma. 2009.g.
18.05 «Kā tapa lidojums no TV torņa». Dokumentāla filma.
18.30 «SeMS».*
19.00 «No 57.paralēles!» 10.sērija.*
19.30 «2020». Dokumentāla filma. 5.sērija.
20.00 «Ievainotā saule». Dok. f. 2003.g.
21.00 «1000 jūdzes Gruzijā». 9.sērija.
21.30  «Lulū. Banku aplaupītāja sieva». 2009.g. 5.sērija.
22.20  «Lūgšanas par Bobiju». Biogrāfiska drāma. 2009.g.
24.00 «Lidojuma plāns».*
0.30 «Izdzīvotāji 5». Dok. daudzsēriju filma. 6.sērija.
1.25  «Lanževēna burvju triki 3». 9.sērija.

LNT
5.50 «Dzīvnieku instinkti».
6.45 «Degpunktā».
7.15 Animācijas filmu rīts.
9.30 «Rīta mikslis».
10.00 «Laimīgs un vesels».
10.30 «Precamies?!»*
12.30 «Māju sajūta». 10.sērija.*
13.30 «Smolvila. Leģenda par Supermenu 2». Seriāls. 44.sērija.
14.30 «Latvijas ģimeņu dziedāšanas svētki 4».*
17.30 «Trīs māsas». ASV seriāls. 13.sērija.
17.55 «Ziņas sešos».
18.05 «Trīs māsas». ASV seriāls. 13.sērija. Turpinājums.
18.35 «Fišeres kundzes izmeklēšanas noslēpumi». Ser. 8.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Degpunktā».
21.00 «Harijs Poters un Azkabanas gūsteknis». Piedz. f. 2004.g.
24.00 «Augstu gaisā». Romantiska traģikomēdija. 2009.g.
2.00 «Māja uz ezera». Fantāzijas melodrāma. 2006.g.
3.40 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
4.05 «Dzīvnieku instinkti».
5.00 «Smolvila. Leģenda par Supermenu 2». Seriāls. 44.sērija.

TV3
5.00 «Krēms» (ar subt.). 46.sērija.
5.45 «Alises sirdsbalss». 240.sērija.
6.30 «Amerikāņu ģimenīte 2». 23. un 24.sērija.
7.30 «Auniņa Šona piedzīvojumi 2». Anim. ser. 3.sērija.
7.40 «Gormiti 2». Anim. ser. 26.sērija.
8.10 «Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums». 19.sērija.
8.30 «Simpsoni 19». Anim. ser. 9.sērija.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv
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9.00 «Paņem 100 000… ja vari».*
10.00 «Autoziņas».
10.35 «Gandrīz ideālas vakariņas 4». 56. – 58.sērija.*
13.50 «Kinomānija».
14.25 «Televeikala skatlogs».
14.40 «Viens pats mājās 2». Ģimenes komēdija. 1992.g.
17.00 «Nokauts». Piedzīvojumu filma ģimenei. 2011.g.
19.00 TV3 ziņas.
19.30 «Šreks Trešais». ASV animācijas filma. 2007.g.
21.25 «Notinghila». Romantiska komēdija. 1999.g.
23.55 «Nepakļaušanās». ASV kara drāma. 2008.g.
2.20 «Simpsoni 19». Animācijas seriāls. 9.sērija.
2.45 «Amerikāņu ģimenīte 2». Seriāls. 23. un 24.sērija.
3.25 «Alises sirdsbalss». Seriāls. 240.sērija.
4.10 «Krēms» (ar subt.). Seriāls. 46.sērija.

«Vārds uzņēmējiem»
Bērnu uzņemšana pieskatīšanas un
attīstības centrā «Saliņa»
Aicinām pievienoties bērniņus vecuma grupā no 1
līdz 3 gadiņiem, iespējams, labākajam bērnu pieskatīšanas un attīstības centram «Saliņa» Jelgavā,
Smilšu ielā 29a. Lepojamies un piedāvājam mazu
grupiņu, mīļas un pieredzes bagātas audzinātājas,
interesantas nodarbības un radošu atmosfēru.
Piesakoties decembrī, dāvinām sirsnīgas atlaides
visam apmeklējuma laikam. Ja atnāksiet līdz 03.12.
plkst.18, saņemsiet vēl kādu pārsteigumu!

9. decembris, svētdiena
LTV1
8.00 «Laika dimensija». Ziemassvētkus gaidot.*
8.30  «Luijs». Anim. ser. 29.sērija.
8.37  «Muks». Anim. ser. 57. un 58.sērija.
9.05 «Kas te? Es te!»*
9.35 «Džungļu grāmata». Anim. ser. 23. un 24.sērija.
10.05 «Mārvijs Hemmers. Nacionālās ģeogrāfijas pasaule». Populārzin. ser. 96.sērija.
10.30 «Dabas grāmata».
11.00  «Neatklātā Āfrika» (ar subt.). Dok. f. 8.sērija.
12.00 Dievkalpojums.
13.00 «Vertikāle».
13.30 «Daudz laimes!»
14.25 «Latvijas šlāgeraptauja 2012».*
15.25 «Ķepa uz sirds».*
16.00 «Kas var būt labāks par šo?»*
16.30 «Eirobusiņš».
17.00  «Amazones neskartā daba». Dok. f. 1.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.20 «Province».
18.50  «Sapņu viesnīca: Karību salas». Daudzsēr. melodr.
20.30 «Panorāma».
21.40 «100 g kultūras speciālizlaidums».
21.55  «Nāra» (ar subt.). Bavārijas Valsts operas iestud.
0.40 Nakts ziņas.
0.50  «Midsomeras slepkavības 9» (ar subt.). 4.sērija.

Vairāk informācijas – sazvanoties pa tālruni
26776278 vai sarakstoties pa e-pastu: salina_sa@inbox.lv.
www.salina.lv

DECEMBRIS

JPPA «Pilsētsaimniecība» aicina darbā
traktoristu strādnieku.
Darbs Kapsētu apsaimniekošanas daļā.
CV un pieteikuma vēstuli
sūtīt uz e-pastu:
pilsetsaimnieciba@pilsetsaimnieciba.jelgava.lv,
tālrunis informācijai – 63084486.

SIA «INTRANSSERVISS» piedāvā darbu:
autoservisā
vieglo automobiļu servisa automehāniķim(-ei)
ar vismaz piecu gadu darba pieredzi
vieglo automobiļu remontā;
automazgātavā

LTV7
7.50 «Veiksmīgas idejas». «Televeikala skatlogs».
8.10 «Pie rīta kafijas». «Televeikala skatlogs».
8.30 «Reģionālā attīstība Latvijā. Agro 2012».
8.50 «Iespējas un risinājumi». «Televeikala skatlogs».
9.10 «Nedēļas apskats». «Televeikala skatlogs».
9.30 «Darbs. Izglītība. Karjera». «Televeikala skatlogs».
9.50 «Aktualitātes». «Televeikala skatlogs».
10.10 «Vārds uzņēmējiem». «Televeikala skatlogs».
10.30 «Tavs auto».*
11.00 TIEŠRAIDE! Pas. k. izcīņa bobslejā. 1.brauciens
četriniekiem. Tiešraide no Vinterbergas Vācijā.
12.15 «Zebra» (ar subt.).*
12.30 TIEŠRAIDE! Pas. k. izcīņa bobslejā. 2.brauciens četr.
13.25 «Autosporta programma nr.1».*
13.55 «Makšķerē kopā ar Olti!»
14.25 «Sapnis par Ziemeļpolu». Dokumentāla filma.
14.55 «SeMS. Laboratorija».
15.25 TIEŠRAIDE! VTB. Ņižņij Novgorod – VEF Rīga.
17.40 Pasaules meistarsacīkstes florbolā. Finālspēle.
19.45 Red Bull starptautiskās break-dance sacensības BC
One Final Riodežaneiro.
21.25 «Krējums... saldais».
21.55 «Bīstamā robeža 2». Spraiga sižeta seriāls. 11.sērija.
22.45  «Noziegums». Daudzsēriju krimināldrāma. 13.sērija.
23.50  «Lūgšanas par Bobiju». Biogrāfiska drāma. 2009.g.
1.30  «Pārgājienā pa Ķīnas mūri». Dokumentāla filma.

LNT
6.00 «Dzīvnieku instinkti».
6.55 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
7.20 Animācijas filmu rīts.
9.30 «Mans mīļais draugs 3».
10.00 «Precamies?!»*
12.00 «Aģents Čaks 4». Seriāls. 2.sērija.
12.55 «Fišeres kundzes izmeklēšanas noslēpumi». 8.sērija.
14.05 «Trīs māsas». ASV seriāls. 13.sērija.
15.00 «Kāzu dziedātājs». Romantiska komēdija. 1998.g.
16.55 «Pasaules neparastākās būtnes 3». Dok. ser. 2.sēr.
17.55 «Ziņas sešos».
18.05 «Trauma». Seriāls. 13.sērija.
19.00 «Komisārs Reksis 13». Seriāls. 2011.g. 1.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.10 LNT ziņu Top 10.
21.00 «Basketbols TV».
21.05 «Latvijas ģimeņu dziedāšanas svētki 4».
24.00 «Romeo ir jāmirst». Spraiga sižeta filma. 2000.g.
2.05 «Aģents Čaks 4». Seriāls. 2.sērija.
2.40 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
3.25 «Kāzu dziedātājs». Romantiska komēdija. 1998.g.

TV3
5.00 «Krēms» (ar subt.). 47.sērija.
5.45 «Nozieguma skelets 4». 59.sērija.
6.30 «Amerikāņu ģimenīte 3». 1. un 2.sērija.
7.30 «Naskais Andželo». Anim. ser. 1. un 2.sērija.
7.55 «Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums». 20.sērija.
8.15 «Kinomānija».
8.50 «Māmiņu klubs».
9.25 «Ar gardu muti 2».
10.00 «Superbingo». TV spēle.
11.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 4». 59. un 60.sērija.*
13.05 «Tikai ar ielūgumiem».*
13.45 «Televeikala skatlogs».
14.10 «Šreks Trešais». ASV animācijas filma. 2007.g.
16.00 «Neveiksminieki». ASV komēdija. 1991.g.
18.00 «Neiespējamā misija». Kanādas šovs. 9.sērija.
19.00 «Nekā personīga».
20.00 «Ēnu spēles». Latvijas detektīvseriāls. 11.sērija.
21.00 «Kurjers 2». Spraiga sižeta trilleris. 2005.g.
22.45 «Desperado». ASV spraiga sižeta filma. 1995.g.
0.45 «Nāras». ASV kriminālfilma. 2003.g.
2.25 «Nozieguma skelets 4». Seriāls. 59.sērija.
3.10 «Amerikāņu ģimenīte 3». Seriāls. 1. un 2.sērija.
4.00 «Krēms» (ar subt.). Seriāls. 47.sērija.
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automobiļu mazgātājam(-ai)
ar darba pieredzi automazgātavā.
Pieteikties personīgi Aviācijas ielā 30, Jelgavā,
vai sūtīt CV uz e-pasta adresi: i.birojs@itsauto.lv.
Tālrunis 26160880.
Valodu centrs «PASSWORD» aicina pieteikties
valodu apguvei šādās grupās:

PIEDĀVĀ KURSUS NOVEMBRĪ UN DECEMBRĪ
Valodu kompetence
Kursu nosaukums (mācību stundu skaits)

Mācības uzsāk

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

26.11.2012.
26.11.2012.
18.12.2012.

Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetence
3D vizualizācija un animācija

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

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

27.11.2012.

13.12.2012.

Pieteikšanās un tuvāka informācija: tālrunis
28816925; e-pasts: passwordkursi@inbox.lv; www.
password.lv; twitter@password_lv

27.11.2012.
28.11.2012.
29.11.2012.

Aicinām uz radošām darbnīcām
3. un 10. decembrī, plkst. 17.00 - 20.30
Gadalaiku krāsu palete mājas interjerā

4. un 11. decembrī, plkst. 17.00 - 20.30
Konfekšu pušķu veidošana

5. un 12. decembrī, plkst. 17.00 - 20.30
Tamborēti un izšūti tērpa aksesuāri

6. un 13. decembrī, plkst. 17.00 - 20.30

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

www.zrkac.lv

BĒRNIEM:
- angļu valoda 5 – 6 gadus veciem bērniem: Pt. no
plkst.18 līdz 19 (12 LVL/mēn.).
ANGĻU VALODAS PRIVĀTSTUNDAS:
bērniem līdz 12 gadiem: 7 LVL/60 min.;
jauniešiem un pieaugušajiem: 10 LVL/90 min.;
pāru privātstundas: 14 LVL/90 min. (7 LVL no cilvēka).

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

JAUNIEŠIEM:
- sagatavošanas kurss 12. kl. angļu valodas eksāmenam: C. no plkst.15.45 līdz 17.15 (20 LVL/mēn.).

27.11.2012.
29.11.2012.

Uzņēmējdarbības kompetence
Zemgales reģiona amatnieku un mājražotāju II kontaktbirža

PIEAUGUŠAJIEM:
- angļu valoda iesācējiem: O. no plkst.18 līdz 19.30
(20 LVL/mēn.);
- angļu valoda cilvēkiem ar pamatzināšanām: P./T. no
plkst.19.30 līdz 21 (40 LVL/mēn.);
- angļu sarunvalodas kurss: P. no plkst.18 līdz 19.30
(20 LVL/mēn.);
- norvēģu valoda iesācējiem: P./T. no plkst.18 līdz 19.30
(45 LVL/mēn.).

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

Kultūras pasākumi
 30. novembrī pulksten 12 – Jelgavas Jaunā teātra izrāde bērniem – muzikāla
pasaka «Muzikanti». Režisors R.Svjatskis. Biļešu cena – Ls 1; pensionāriem un bērniem – Ls 0,50 (kultūras namā «Rota» Garozas ielā 15).
 1. decembrī pulksten 16 – Jelgavas Jaunā teātra pirmizrāde satīriska komēdija
«Reiz tirgū...». Režisors R.Svjatskis. Biļešu cena – Ls 1; pensionāriem un bērniem
– Ls 0,50 (kultūras namā «Rota» Garozas ielā 15).
 1. decembrī pulksten 16 – adventes koncerts «Ave Maria». Muzicē I.Nasteviča (soprāns), M.Ansonska (ērģeles), aģentūras «Kultūra» sieviešu vokālais ansamblis «Guns»,
mākslinieciskā vadītāja G.Jumiķe. Ieeja – par ziedojumiem (Sv. Annas baznīcā).
 1. decembrī pulksten 17 – deju kolektīvu koncerts «Rudens sala danči». Piedalās TDA «Svīta» (Tukums), TDA «Sakta» (Limbaži), JDK «Delveri» (Jēkabpils), TDA
«Kalve», TDA «Lielupe», TDA «Diždancis» (Jelgava). Biļešu cena – Ls 1; pensionāriem,
skolēniem – Ls 0,50 (kultūras namā).
 2. decembrī pulksten 17 – leļļu teātra izrāde «Kā sunītis Tappis iemācījās riet»
(krievu val.). Biļešu cena – Ls 2 bērniem; Ls 1 vecākiem. Biļetes jāpasūta iepriekš pa
tālruni 26875065 (Leļļu teātra studijā Svētes ielā 21b).
 2. decembrī pulksten 16 – Jelgavas bigbenda adventes koncerts. Tradicionālā
Ziemassvētku mūzika džeza aranžējumos. Solisti: A.Vītoliņa, D.Kalniņš, A.Konutis,
S.Šillere. Koncerta mākslinieciskais vadītājs R.Ašmanis. Biļešu cena – Ls 3; 2,50; 2
(kultūras namā).
 3. decembrī pulksten 13 – Starptautiskajai Invalīdu dienai veltīts pasākums
«Ar sauli sirdī» (Jelgavas Sporta hallē).
 4. decembrī pulksten 17 – «Gada brīvprātīgais 2012» apbalvošanas ceremonija
(Sabiedrības integrācijas pārvaldē).
 6. decembrī pulksten 14 – Jauniešu forums 2012. Tēma – «Jauniešu iniciatīvu
talka» (Jelgavas Amatu vidusskolas aktu zālē).
 7. decembrī pulksten 17 – leļļu teātra izrāde «Kā sunītis Tappis iemācījās riet»
(latviešu val.). Biļešu cena – Ls 2 bērniem; Ls 1 vecākiem. Biļetes jāpasūta iepriekš
pa tālruni 26875065 (Leļļu teātra studijā Svētes ielā 21b).
 7. decembrī pulksten 19 – ziemas saulgriežu gaidīšanas koncerts «Starp zemi un
debesīm». Biļešu cena – Ls 3; skolēniem – Ls 1,50 (Svētās Trīsvienības baznīcas tornī).

Izstādes
 No 30. novembra – Mairitas Zvirgzdiņas jubilejas gleznu izstāde (kultūras namā).
 Līdz 30. decembrim – izstāde «No 50 līdz 90». Piedalās astoņi Jelgavas mākslinieki jubilāri – Ilizane Grīnberga, Baiba Ūlande, Gints Strēlis, Valda Semane, Marita
Landau, Mārcis Stumbris, Gunārs Ezernieks, Alberts Blūms (Ģederta Eliasa Jelgavas
Vēstures un mākslas muzejā).
 Līdz 31. decembrim – izstāde «Jelgava – astronomiski ģeodēziskās uzmērīšanas
aizsācēja Baltijā» (Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 Līdz 4. janvārim – Gunāra Ezernieka jubilejas izstāde «Tā reiz gleznoju» (Svētās
Trīsvienības baznīcas tornī).
 Līdz 6. janvārim – Mārča Stumbra personālizstāde «... un arī ziedi» (Ādolfa
Alunāna memoriālajā muzejā Filozofu ielā 3).

Grib akcentēt savu sievišķību

Foto: Ivars Veiliņš
 Sintija Čepanone

«Pēdējos piecos gados dzīve
apmetusi pamatīgu kūleni.
Man bijis ilgs sevis meklējumu
ceļš – lai labāk izprastu sevi,
sāku studēt astroloģiju, un nu
varu teikt, ka «no iekšpuses»
sevi esmu sakārtojusi. Tagad
gribas kaut ko pamainīt ārējā izskatā, to sievišķību, kas
manī ir, uz āru parādīt,» par
motivāciju piedalīties raidījuma «Ievas pārvērtības» atlasē
stāsta skolotāja Ligita Silova.
Lai izraudzītos dalībnieces nākamās
sezonas «Ievas pārvērtībām», raidījuma
radošā komanda uzsākusi izbraukuma
tūri pa piecām Latvijas pilsētām – Liepāju,
Jelgavu, Valmieru, Jēkabpili un Preiļiem.
Mūsu pilsētā atlase notika aizvadītajā
sestdienā, pulcējot vairāk nekā sešdesmit
dāmas, kuras vēlas ļauties pārvērtībām savā
izskatā. «Jaunajā sezonā iecerēti kopumā 20
raidījumi, un pašlaik mums ir ļoti nopietns
darbs, lai izraudzītos dalībnieces visiem
raidījumiem. Gala lēmums tiks pieņemts
pēc atlases Rīgā, tāpēc pagaidām vēl grūti
teikt, cik dalībnieču pārstāvēs katru reģionu, bet vismaz divas trīs būs noteikti,» saka
organizatoru pārstāve Dita Degtere.
Viņa vērtē, ka atlase Jelgavā noslēgusies
veiksmīgi un jau tagad prātā ir vairākas
sievietes, kuru stāsts ieintriģējis «Ievas
pārvērtību» radošo komandu un varētu
būt interesants arī raidījuma skatītājiem.

«Uz atlasi bija ieradušās gan skolnieces, gan
pensijas vecuma sievietes, un, neslēpšu, ne
vienai vien mums nācās teikt: «Atvainojiet,
bet jūs izskatāties pārāk labi, lai piedalītos
«Ievas pārvērtībās»!» Un tas, protams, dāmas uzmundrināja un cēla viņu pašapziņu,
jo to taču atzina savas jomas profesionāļi!»
stāsta D.Degtere. Bet tās sievietes, kurām,
pēc modes mākslinieku Ginta Budes un
Sonitas Pāvuliņas domām, pārvērtības ārējā
izskatā būtu nepieciešamas, tika paturētas
prātā kā potenciālās raidījuma dalībnieces.
Iespējams, kādā no jaunās sezonas raidījumiem redzēsim arī jelgavnieci Anitu Ribakovu. «Varbūt ir tā, ka mana īstā skaistā
dzīve sāksies piecdesmit gados. Tik daudz
pārmaiņu piedzīvots šogad, bet, domāju,
skaistākais man vēl tikai priekšā. Esmu
bildināta, turklāt nākamgad man būs 50.
dzīves jubileja!» stāsta Anita, neslēpjot, ka
tas pēdējā laikā arvien vairāk licis aizdomāties par savu vizuālo tēlu. «Gribas vēl vairāk
patikt savam topošajam vīram, gribas kļūt
sievišķīgākai un ikdienā tik ierastās bikses
nomainīt pret sievišķīgiem svārciņiem. Es
jau cenšos, tomēr kaut kā pietrūkst... Teiksim, esmu manikīra meistare un rokas man
vienmēr ir sakoptas, cik nu iespējams, sekoju līdzi savam vizuālam tēlam, bet, jāatzīst,
tikt galā ar tērpiem man līdz galam tomēr
nesanāk,» tā Anita, neslēpjot, ka vienmēr ar
apbrīnu noraudzījusies, kā raidījuma vadītāji spēj pārvērst pat korpulentas dāmas, un
nodomājusi – es arī tā gribu.
Jāpiebilst, ka pirmais «Ievas pārvērtību»
jaunās sezonas raidījums TV3 būs skatāms
19. decembrī.

Ceturtdiena, 2012. gada 29. novembris

Lielo egli iedegsim
pēc nedēļas
 Ritma Gaidamoviča

Šodien, 29. novembrī, Hercoga Jēkaba laukumā tiks nogādāta gandrīz 20 metrus gara
egle, kas tuvāko dienu laikā
iegūs Ziemassvētku tērpu.
Bet pēc nedēļas, 6. decembrī,
pulksten 17.30 ikviens pilsētnieks aicināts uz svinīgu lielās
pilsētas egles iedegšanu. Lai
gan līdz svētkiem vēl gana
laika, Ziemassvētku noskaņu
pilsētā radīt jau drīz palīdzēs
arī rotājumi – zvaigžņu loki
uz tiltiem, stilizētas egles vairākās pilsētas puķu dobēs un
rūķu cepures Raiņa parkā.

Lielo pilsētas egli kopīgi iedegt ikviens aicināts nākamceturtdien, 6. decembrī,
pulksten 17.30, kad Hercoga Jēkaba laukumā ieradīsies lielie pasaku tēli, dejos
«Vēja zirdziņš» un klāt būs Ziemassvētku vecītis.
Foto: Ivars Veiliņš

Gaidot svētkus, Jelgavas pašvaldība
jau tradicionāli sarūpējusi Ziemassvētku
dāvanu mazākajiem pilsētniekiem – teātra
izrādes. Šoreiz mazākos iepriecinās Ādolfa
Alunāna Jelgavas teātris ar izrādi pēc Margaritas Stārastes pasaku motīviem «Zvaigznes stāsts» un Jelgavas Ā.Alunāna teātra
studija «Čaika» ar izrādi «Sarkangalvīte un
vilks». Jelgavas pašvaldības Sabiedrisko
attiecību pārvalde informē, ka uz izrādēm
uzaicināti visi Jelgavas piecgadīgie un
sešgadīgie bērni, kuri mācās pirmsskolas
Aitiņu vietā – stilizētas eglītes
izglītības iestādēs, un sākumskolas skolēni
Jau tuvāko dienu laikā svētku rotu iegūs no 1. līdz 4. klasei, kā arī viņu audzinātāji.
visa pilsēta. Aģentūras «Pilsētsaimniecība» I.Englande min, ka šoreiz uz izrādēm, ko
projektu vadītāja Eva Kidere stāsta, ka ar dāvina pašvaldība, gaidīti arī tie piecus un

sešus gadus vecie jelgavnieki, kuri neapmeklē bērnudārzu, bet labprāt vēlas piedalīties. Iepriekš gan bērnu vecāki aicināti
pieteikties pa tālruni 63084675.
3., 4. un 5. decembrī pulksten 10, 12
un 14 uz izrādēm aicināti piecus un sešus
gadus vecie bērnudārznieki un 1. – 4. klašu
skolēni, kuru dzimtā valoda ir latviešu.
Šiem bērniem būs iespēja noskatīties izrādi
«Zvaigznes stāsts». Režisore Kristīne Zotova stāsta, ka šoreiz Ā.Alunāna Jelgavas teātris mazajiem pilsētniekiem atklās kādas
īpašas zvaigznes stāstu par trīs žiperīgiem,
taču neapdomīgiem un kašķīgiem rūķēniem, kuri neilgi pirms Ziemassvētkiem
sadomājuši no Rūķu ciema aizdzīt Ziemu.
«Kad visapkārt lēkā un šļakstoši smej
dubļu velniņi, kurus vada pelēkais un
nemīlīgais Atkusnis, un viss rūķu ciems ir
dusmīgs par sabojāto pirmssvētku laiku,
rūķiem nākas kārtīgi nopūlēties, lai savu
kļūdu labotu. Vai Zilcepurim, Zaļcepurim
un Sarkancepurim izdosies ciemā atgriezt
Ziemu, un kāpēc tieši pēc šī notikuma
sniegs sācis mirdzēt, varēs uzzināt, noskatoties izrādi.»
Bet 6. decembrī pulksten 10, 12 un 14 uz
izrādi gaidīti bērni, kuri skatīsies «Sarkangalvīti un vilku» krievu valodā. Jāpiebilst,
ka pēc katras izrādes ciemos pie mazajiem
nāks Ziemassvētku vecītis, kurš sarūpējis
kādu pārsteigumu.

Nedēļas nogalē –
divi adventes koncerti

Veidos adventes
vainagus

 Ritma Gaidamoviča

 Ritma Gaidamoviča

Jāteic, ka šogad egle Hercoga Jēkaba
laukumā izskatīsies mazliet citādāk, jo pēc
septiņu gadu pārtraukuma tā nebūs «būvēta» no vairākiem desmitiem mazu eglīšu,
kas iestiprinātas īpašā metāla konstrukcijā,
bet gan būs viena egle, kas mežā izaugusi
19 metrus gara. Izaugušo egli šonedēļ mežā
novērtēja arī Jelgavas domes priekšsēdētājs
Andris Rāviņš un pilsētas ainavu arhitekts
Andrejs Lomakins, kuri to atzina par labu
esam, un jau šodien tā tiks nogādāta pilsētā.
Līdz ar Lielās ielas rekonstrukcijas darbiem
egle šogad tiks uzstādīta otrā Hercoga
Jēkaba laukuma pusē – tuvāk daudzstāvu
mājai. Plānots, ka tā tiks rotāta ar gaismiņām un krītošajām lāstekām.
Oficiāli Ziemassvētku vecītis un domes
priekšsēdētājs to iedegs pēc nedēļas – 6.
decembrī pulksten 17.30. Aģentūras «Kultūra» direktora vietniece Inta Englande
norāda, ka svinīgajā pasākumā aicināts
piedalīties ikviens. Par jautru atmosfēru
gādās Jūrmalas teātra pasaku tēli, kas
sagatavojuši uzvedumu ar dziesmām un
dejām, dejos bērnu un jauniešu deju kolektīvs «Vēja zirdziņš».

Jau šosvētdien, 2. decembrī,
ir pirmā advente – diena, kad
iededz pirmo svecīti adventes
vainagā, un turpmākās četras
nedēļas tiek gaidīti Ziemassvētki. Sākoties adventes laikam,
nedēļas nogalē Jelgavas Svētās
Annas baznīcā 1. decembrī
pulksten 16 un Jelgavas kultūras namā 2. decembrī pulksten
16 notiks koncerti.
Annas baznīcā uz adventes koncertu
«Ave Maria» ielūdz aģentūras «Kultūra»
vokālais ansamblis «Guns», akadēmiskā
kora «Latvija» dziedātāja soprāns Indra
Nasteviča un baznīcas ērģelniece Māra
Ansonska. «Dziedāt baznīcā decembrī,
adventes un Ziemassvētku laikā, ir kaut
kā īpaši pacilājoši, tā ir iespēja modināt
sevī svētku gaidīšanas sajūtu, piepildot
tumšākās gada dienas ar gaišām un siltām
melodijām,» saka «Guns» vadītāja Gunta
Jumiķe, uzsverot, ka advente ir paredzēta
mieram, klusumam un lūgšanām, tāpēc
«Guns» meitenes šajā koncertā dziedās
iemīļotas melodijas par Dieva svētību, par
ticību, par gaismas gaidīšanu un tās atnākšanu. «Ar savām dziesmām gribam radīt
klausītājos mieru un dot iespēju uz mazu
brītiņu apstāties no ikdienas skrējiena,
pārdomāt, piedot pāridarītājiem un tiem,
uz kuriem dusmojamies,» tā G.Jumiķe.
«Ave Maria» koncerta programmā būs
vairākas G.Jumiķes radītas dziesmas, ko
ansambļa meitenes ir iemīļojušas un izpilda

iedegtiem zvaigžņu lokiem tiks izrotāti abi
tilti – Lielupes un Driksas. Lampiņas tiks
iekārtas Stacijas parka un Raiņa parka
eglēs. «Šī gada jaunums – vairākās pilsētas
puķu dobēs, kur vasarā «dzīvoja» aitiņas,
uz gada nogales svētkiem parādīsies stilizētas plastikāta eglītes. Bet, īpaši domājot
par bērniem, lielāku rotu iegūs Raiņa
parks. Tajā tiks izrotāta ne tikai egle, bet
arī izvietotas lielas rūķu cepures,» stāsta
E.Kidere. Viņa piebilst, ka visi spīdošie
rotājumi tiks iedegti un izslēgti reizē ar
pilsētas apgaismojumu.

Sarkangalvīte un vilks
kopā ar Zvaigznes stāstiem

ar prieku, tāpat skanēs arī Alvila Altmaņa,
Daigas Rūtenbergas, Jāņa Lūsēna, Gunāra
Freidenfelda dziesmas.
«Ar koncertu baznīcā sāksies baltais
Ziemassvētku gaidīšanas laiks. Kaut arī pagaidām vēl bez balta sniega, taču ar baltām
domām sirdī,» tā ansambļa vadītāja. Ieeja
uz koncertu – par ziedojumiem.
Bet tieši pirmajā adventē, svētdien,
pulksten 16 ikviens aicināts tikties adventes koncertā Jelgavas kultūras namā.
To sarūpējis Jelgavas bigbends kopā ar
pašmāju un galvaspilsētas solistiem. Bigbenda vadītājs Raitis Ašmanis stāsta, ka
šis projekts briedis jau vairākus gadus.
«Bigbendam ir uzkrājies milzu repertuārs,
tostarp Ziemassvētku melodijas, kuras arī
esam apkopojuši svētdienas koncertam,»
tā R.Ašmanis, piebilstot, ka šajā koncertā
skanēs Ziemassvētku melodijas džeza
apdarē. Koncertā piedalīsies 20 Jelgavas
bigbenda mūziķi, solisti jelgavnieki Aivars
Konutis, Santa Šillere, rīdzinieki Daumants
Kalniņš, Aija Vītoliņa, bet par tekstuālo pusi
gādās radio «Klasika» žurnālists Edgars
Raginskis.
«Adventes laiks ikvienam saistās ar kaut
ko skaistu, jauku, gaišu. Sācies klusais periods, tāpēc es aicinu ikvienu to izmantot
un atnākt uz koncertu, kas ļaus mazliet
pakavēties pagātnē, sakārtot domas un
aizdomāties par to, kas vēl jādara nākotnē,» tā R.Ašmanis, piebilstot, ka koncerta
repertuārs šoreiz balstīts uz pasaulē tradicionālajām Ziemassvētku dziesmām, kuru
melodijas noteikti nav svešas klausītājiem.
Biļešu cena – 3; 2,50; 2 lati. Biļetes nopērkamas Jelgavas kultūras nama kasē.

Gatavojoties adventei, sestdien, 1. decembrī, pulksten 12
Jelgavas Svētās Trīsvienības
baznīcas tornī notiks radošā
nodarbība, kuras dalībniekiem
būs iespēja izveidot savu adventes vainagu.
Ar adventi sākas baznīcas liturģiskais
gads. Adventes vainags ir kristiešu svētku
simbols, kas ar savu spēju izgaismot un
saīsināt tumšāko ziemas laiku ir atradis
vietu katrā mājā.
Jelgavas reģionālā Tūrisma centra
speciāliste Alise Ozoliņa stāsta, ka nodarbību vadīs pasniedzēja Zanda Kursīte,
kas dalībniekiem stāstīs par adventes un
Ziemassvētku gaidīšanas tradīcijām un
iepazīstinās ar dažādiem adventes vainagu
darināšanas veidiem. Nodarbības laikā
katrs dalībnieks varēs izveidot savu svētku
vainagu.
Radošā nodarbība Jelgavas Svētās
Trīsvienības baznīcas tornī notiks sestdien
no pulksten 12. Dalības maksa – 3,50 lati,
pirmsskolas vecuma bērniem – lats. Nodarbības ilgums – aptuveni divas stundas.
Gatavojoties gada nogales svētkiem, Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas tornis
decembra sestdienās aicina piedalīties arī
citās radošajās nodarbībās: 8. decembrī
varēs darināt Ziemassvētku puzurus, 15.
decembrī būs iespēja izveidot rotājumus
Ziemassvētku eglītei. Interesenti nodarbībām gan aicināti iepriekš pieteikties pa
tālruni 63005445.

