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Aicina pieteikt
gaišākos namus
 Ritma Gaidamoviča

Jelgavas pašvaldība
no 1. decembra konkursam «Gaišākais
pilsētvides objekts»
jelgavniekus aicina pieteikt pilsētas iestādes,
uzņēmumus, veikalus,
privātmājas un daudzdzīvokļu namus, kas
pirms Ziemassvētkiem
un gadu mijas izceļas
ar savu izgaismojumu
un rotājumu.
Jelgavas pašvaldības preses
sekretāre Līga Klismeta informē,
ka konkursā tiks ņemta vērā objekta atbilstība svētku tradīcijām
un pilsētvidei, kā arī noformējuma
gaumīgums. Diemžēl konkursā
nevar piedalīties pagājušā gada
«Gaišākā pilsētvides objekta»
pirmo vietu ieguvēji.
Pieteiktie objekti tiks vērtēti
septiņās kategorijās: iestādes un
uzņēmumi; mazie uzņēmumi;
tirdzniecības centri un lielveikali;

veikalu tīkli; privātās dzīvojamās
mājas; daudzdzīvokļu māju spožākie balkoni vai lodžijas un spožākā
pilsētas iela.
Skaisti izgaismotu vai izrotātu
pilsētvides objektu – pašu vai
kaimiņa māju, dzīvokļa balkonu,
iestādi, uzņēmumu, veikalu vai
pilsētas ielu – jelgavnieki konkursam var pieteikt no 1. līdz 20.
decembrim personīgi Jelgavas
pašvaldības Informācijas aģentūrā, zvanot pa tālruni 63005522
vai elektroniski, rakstot uz e-pasta
adresi: prese@dome.jelgava.lv.
«Piesakot objektu, tā pieteicējam
jānorāda, kurai nominācijai to
izvirza, objekta adrese, īpašnieks,
kā arī jānorāda pieteicēja vārds,
uzvārds un arī tālruņa numurs,»
stāsta L.Klismeta.
Konkursa «Gaišākais pilsētvides objekts» laureāti tiks sumināti
nākamā gada sākumā. Jāpiemin,
ka pirmo gadu par konkursa atbalstītāju ir kļuvusi «Nordea» banka,
kas arī būs sagatavojusi savu
speciālbalvu labāk izgaismotajam
pilsētas uzņēmumam.

Jelgavā piecas gazeles
 Anna Afanasjeva

Divpadsmit straujāk

Šodien Jelgavas domes sēdē deputāti lems par konkursu izsludināšanu, kas paredz divu zemesgabalu iznomāšanu ražošanas
augošo Zemgales uzvai noliktavu būvniecībai. Kamēr valstī arvien biežāk dzird piesaucam ekonomisko krīzi, Jelgavā uzņēmēji izrādījuši interesi ne
ņēmumu grupā, kas
tikai paplašināt savu ražotni, bet arī būvēt jaunu. Interesi par zemesgabalu Ziediņu ceļā 1a izrādījusi plastmasas cauruļvadu
izvirzīti Gazeles titulam,
ražotne «Evopipes», kas pavisam nesen Ziediņu ceļā atklāja savu rūpnīcu, bet perspektīvā grib to paplašināt. Savukārt SIA
ir pieci Jelgavas uzņē«Bronto» vēlas zemesgabalā Langervaldes ielā 3 būvēt riepu pārstrādes ražotni – nolietotās riepas ar jaunākajām tehnoloģijām
mumi.
videi draudzīgi pārstrādāt granulās, ko pēc tam var izmantot, piemēram, asfalta ražošanā. SIA «Bronto» valdes priekšsēdētājs
Ivans Poltavecs «Jelgavas Vēstnesim» atklāj, ka gadījumā, ja dome atbalstīs uzņēmēja iniciatīvu, rūpnīca varētu tapt gada laikā
Gazeles kā straujākā dzīvnieku
un tā nodrošinātu ap 100 jaunu darba vietu pilsētā. «Mums jau ir izstrādāts biznesa plāns, ievadītas sarunas ar piegādātājiem pasaules pārstāvja apzīmējums
Foto: Ivars Veiliņš kļuvis par sinonīmu strauji auun mēs esam apņēmības pilni Jelgavā atklāt jaunu ražotni,» tā I.Poltavecs.
gošiem un veiksmīgiem uzņēmumiem. Gazeļu sarakstā pārsvarā
ir mazie un vidējie uzņēmumi,
kuri kāpinājuši apgrozījumu
 Sintija Čepanone
zinību – tam piešķirta «Microvairāk nekā par 200 procentiem
soft» speciālbalva «Gada IKT
trijos gados un radījuši darba
«Šī balva ir ne tikai
inovācija». Jāpiebilst, ka JRPIC
 Anna Afanasjeva
pretendentus, galvenā nozīme vietas un kuri ir ļoti būtiski valsts
Jelgavas reģionālajam
startēja kategorijā «Izglītības,
bija iegūtajai specialitātei. Vairu- ekonomikai, bet viņu darbības
Pieaugušo izglītības
kultūras, veselības aprūpes
Biedrības «Zemgales
mam amata kandidātu bija inže- apjomi neļauj ierindoties lielo
centram – tā ir atziun sporta projekti». «Latvijas
reģionālā enerģētikas
niera kvalifikācija, taču tā nebija uzņēmumu un lielāko nodokļu
nība arī pašvaldības
valsts ir ceļā uz informācijas
aģentūra» valde vakar
saistīta ar dzīvojamām mājām, maksātāju sarakstos.
mērķtiecīgajam darsabiedrību, un mēs, jelgavnieki,
par aģentūras direktoru
bet ar citām enerģētikas jomām,
No Jelgavas veiksmīgāko uzņēbam IKT attīstības un
esam spēruši ievērojamu soli uz
apstiprināja Mārtiņu
pārsvarā elektroenerģiju. Tā kā mumu vidū ir elektroinstalāciju
pieejamības nodrošišo mērķi,» tā S.Vīksna.
Prīsi, diplomētu inževiens no aģentūras uzdevumiem ierīkošanas firma «Viand», aunāšanā, kā arī visiem
Gandarījumu par augsto
nieri ar inženierzinātņu
ir uzlabot mājokļu energoefekti- tokravu pārvadājumu uzņēmums
tiem jelgavniekiem,
novērtējumu pauž arī JRPIC
maģistra grādu.
vitāti, ir būtiski, ka M.Prīsim ir «Gimārs», apzaļumošanas un labkuri aktīvi iesaistās
Informācijas tehnoloģiju noizpratne par šiem jautājumiem, iekārtošanas darbu uzņēmums
mūsu izstrādātajās
daļas vadītāja Antra Škinča.
Pavisam aģentūras direkto- ko apliecina iegūtā izglītība un «Aleja D», kā arī trīs celtniecības
izglītības progViņa norāda, ka projekta
ra amatam bija pieteikušies 11 Latvijas Būvinženieru savienības firmas – «Hansa būve», «Mītavas
rammās,» par
īstenošanas gaitā izstrādāta
pretendenti. Pēc pirmās atlases Būvprakses sertifikāts par ēku celtnieks» un SIA «Karuss». Zemgūto Latvijas
e-studiju sistēma, divas
kārtas, kā stāsta Jelgavas do- būvdarbu vadīšanu un būvju gales gazeļu vidējais apgrozījums
Informācijas
profesionālās tālākizglīmes priekšsēdētāja vietnieks un uzraudzību. Tāpat jaunajam pērn sasniedzis 1,79 miljonus
un komunikātības programmas un
biedrības «Zemgales reģionālā enerģētikas aģentūras vadītājam latu. Savukārt tā vidējais piecijas tehnoapmācīti 37 cilvēki ar
enerģētikas aģentūra» valdes ir labas angļu valodas zināšanas, augums pēdējos trīs gados bijis
loģijas asocifunkcionāliem traupriekšsēdētājs Aigars Rublis, pali- kas šajā darbā ir ļoti svarīgas.
428 procenti, par 54 procentiem
ācijas (LIKTA)
cējumiem. Ir izveika četri kandidāti. Vakar biedrības
«Jelgavas Vēstnesis» jau raksatzinību teic
dots e-apmācības
valde par aģentūras direktoru ap- tīja, ka reģionālā aģentūra izPieaugušo
materiāls skolēstiprināja rīdzinieku M.Prīsi. Viņš veidota ar Eiropas Inteliģentās
izglītības
niem un veikta peapguvis būvinženiera specialitāti enerģijas aģentūras atbalstu
centra (JRdagogu apmācība
Latvijas Lauksaimniecības univer- un Eiropas Komisija (EK) pirPIC) direkIKT izmantošanai
sitātes Lauku inženieru fakultātē. majiem trim aģentūras darba
tore Sarmīte
mācību procesā.
Savukārt maģistra grādu ieguvis gadiem piešķīrusi 250 000 eiro
Vīksna.
Patlaban tiek nodrošināta
Rīgas Tehniskās universitātes In- dāvinājumu. Tādējādi šajā laikā
iespēja mācībās e-studiju sistēženierekonomikas fakultātē. Līdz Enerģētikas aģentūrai angļu
Proti, JRPIC projekts «E-stu- mā iesaistīties neierobežotam
šim strādājis virknē galvaspilsētas valodā jānodrošina atskaišu un
diju sistēma Jelgavas pašvaldī- lietotāju skaitam un gatavoti
būvniecības projektu kā projektu citu dokumentu aprite ar EK
bas mūžizglītības piedāvājuma jauni materiāli e-studiju vidē.
vadītājs.
Briselē.
īstenošanai» guvis LIKTA at(Turpinājums 3.lpp.)
A.Rublis stāsta, ka, izvērtējot
(Turpinājums 3.lpp.)

JRPIC – savs «Oskars»

Apstiprina Enerģētikas
aģentūras direktoru

lielāks nekā pirms gada. Plašāki
dati būs zināmi janvāra beigās,
kad Latviešu biedrības namā Rīgā
apbalvos visas Latvijas veiksmīgos uzņēmumus.
SIA «Aleja D» gazeļu topā ir jau
otro gadu. Uzņēmuma valdes loceklis Andris Drēska, iepazīstinādams ar pieredzi, atzīst, ka izaugsmes pamatā bija augošais tirgus,
iespēja nodrošināt kompleksu
piedāvājumu, investīcijas tehnikā
un tehnoloģijās, kā arī darbinieki,
kam patīk savs darbs. Ne mazāk
būtiska ir cilvēciska attieksme
pret klientiem un darbiniekiem.
Jautāts par turpmāko, viņš teic,
ka pašlaik vērojama lielāka konkurence un cīņa par zemākām
cenām, tomēr tā nav būtiskākā
problēma. Nopietnākas raizes
sagādā maksājumu disciplīna.
Šis gads gazeļu sarakstā iezīmēs
citādu ainu gan uzņēmumu
izaugsmes tempu ziņā, gan nozaru griezumā, jo ne visās tirgus
attīstība ir labvēlīga.
Gazeļu godināšanas pasākumā,
ko rīkoja izdevums «Dienas Bizness» kopā ar Latvijas Investīciju
un attīstības aģentūru, varēja
uzzināt par valsts atbalstu uzņēmējdarbībai, biznesa vadības
risinājumiem un to, kā strādāt
pārmaiņu laikā. Bija iespēja arī
dalīties pieredzē ar citiem uzņēmējiem.
Gazelei izvirzīti:
Andris Drēska
no SIA «Aleja
D» (no labās),
Kaspars Kazāks
no SIA «Karuss»
un Aleksandrs
Vaščenko no
SIA «Mītavas
celtnieks».
Foto: Ivars
Veiliņš
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Amerikānis Zviedrijā izauklēto
ideju īsteno Jelgavā
Ekspresjautājumi

 Anna Afanasjeva
Jelgavas Biznesa inkubatorā
Peldu ielā pirmo gadu darbojas
amerikāņa Džeimsa Burgera zinātniski pētnieciskais uzņēmums
«Burgermetrics», kas izstrādā
hiperspektrālu attēlu tehnoloģiju, ar kuru noteikt izstrādājumu
ķīmisko elementu sastāvu. Mūsu
valstī viņš nonācis, apņemot
latviešu sievu, savukārt Jelgavā
dzīvo, jo ģimenei nepatīk lielas
pilsētas ritms. Bet, par dzīvi runādams, viņš ik pa laikam atgriežas
pie savā doktora darbā izlolotās
ieceres, tādējādi apliecinādams, ka
labā nozīmē pieder pie darbaholiķiem. «Šī ir mana izauklētā ideja,
ko pats gribu realizēt līdz galam.
Lai gan reizēm biznesu uzturēt ir Foto: Ivars Veiliņš
sarežģīti un tas rada stresu, iecere
sagādā prieku.»
tie, kas lieto medikamentus, var
noskaidrot, cik vienmērīgi tabletē
Inkubatora mājas lapā jūsu izvietots elements, kurš iedarbojas
uzņēmums raksturots tehno- uz kaiti. Tas ir svarīgi gadījumos,
loģiskā valodā, kas parastam kad jālieto puse tabletes. Tehcilvēkam neko neizsaka. Pa- noloģija ir smalka, jo iedarbīgais
stāstiet, ko īsti nozīmē spek- elements veido kādu procentu no
trālā analīze?
tabletes kopējā sastāva.
Jebkura fotokamera attēlu uzIecere radīt ierīci radās, Zviedņem trīs viļņos – sarkanā, zaļā un rijā un Dānijā izstrādājot par šo
zilā. Ir iespējams uzņemt attēlus, tēmu doktora disertāciju. Tāpat
kur katrā ir tikai atsevišķa krāsa. man ir bagāta pieredze ar inforIerīce, pie kuras strādāju, attēlu mācijas tehnoloģiju programmām,
fotografē simtiem krāsu toņos. kas veic aprēķinus, strādājot ar
Katrā attēla pikselī ir informācija līdzīga tipa mērinstrumentiem.
par krāsu, spektra krāsām. Tā kā Izstrādājot doktora darbu, saprakatram ķīmiskajam elementam tu, ka tā ir pielietojama plašāk, arī
ir sava īpašā krāsa, fotogrāfijā var ražošanā. Mans uzdevums ir izveinoteikt konkrētā izstrādājuma dot prototipu pašai tehnoloģiskajai
vai priekšmeta
ierīcei un datorķīmisko elemen«Mans izaicinā- programmai, arī
tu koncentrāveikt analīzi un
jums ir noteikt kontrolēt proceciju. Pašlaik izstrādātā sistēma
lai pēc tam
katra ķīmiskā sus,
vēl nav pilnīga.
tās pavairotu un
elementa spek- izmantotu prakMans izaicinājums ir noteikt
Pati spektrātra krāsu. Pie- sē.
katra ķīmiskā
lā tehnoloģija
elementa spektra
mēram, tad tie, aizsākās, kad no
krāsu.
satelītiem sāka
kas lieto medi- fotografēt zemi,
Ierīce domāta elementu
Bet mani
kamentus, va- mežus.
noteikšanai
centieni vērsti uz
rēs noskaidrot, to, lai to vairāk
plašam izstrādājumu klāstam
ražošacik vienmērīgi pielietotu
– gan pārtikas,
nā un ar to saistīgan daudzu citu
tabletē izvietots tajā izpētē.
nozaru produkVai esat noelements, kurš teicis sev laika
tiem. Piemēram,
pārstrādājot pakādā
iedarbojas uz grafiku,
pīru, ar ierīci var
jāiekļaujas?
kaiti. Tas svarīgi,
konstatēt, vai
Ierīces prototam nav plastmatips būs gatavs
ja jālieto puse martā. Sadarsas piejaukuma,
vai šī plastmasa
bībā ar Latvijas
tabletes.»
nav kaitīga. TāInvestīciju un atpat var konstatēt
tīstības aģentūru
akmentiņu klātbūtni graudu esmu iesaistījies ierīces dizaina
izstrādājumos, brokastu pārslās, izstrādes projektā. Pašlaik lielākā
noteikt izstrādājuma salduma problēma ir atrast uzņēmumu,
pakāpi. Iespējams šķirot plastikā- kas ierīci varētu ražot, jo tās sata produktus. Kad no koka daļām stāvā ir sīkas detaļas, kuru izveidē
līmē kādu priekšmetu, svarīgi, lai nepieciešama liela precizitāte.
visa detaļu virsma būtu vienmērī- Cenšos izmantot Latvijas resursus
gi noklāta ar līmi. Ar šo ierīci par un darbaspēku, bet vēl nav uzņēto var pārliecināties. Savukārt muma, kas to varētu veikt. Vienā

Attēlā redzamais spektrālās analīzes
ierīces makets
nav jaunākais
tās prototips.
«Jaunākais
pagaidām ir
noslēpums,»
saka Džeimss
Burgers, papildinot, ka līdz
šim nav bijis
tā, ka viņa
idejas būtu
nozagtas. Tā
gan ir bijis
– par kādu
ideju domājot, cits to jau
attīstījis.
ražotnē darbs paveikts pārāk
nekvalitatīvi, klientam tādu kauns
būtu rādīt. Rēzeknes uzņēmumā
detaļa izgatavota daudz labāk, bet
tā ir pārāk smaga. Secinājām, ka
izstrādājumu var izgatavot no alumīnija, taču atkal problēma – nav
uzņēmuma, kas to gatavs izlaist
simtos un tūkstošos eksemplāru.
Ja neizdosies šeit, vajadzēs izgatavot Vācijā, Zviedrijā vai ASV. Līdzīgi ir ar IT programmas izstrādi,
zinātniskajā programmēšanā atšķirībā no datorprogrammēšanas
nav speciālistu.
Pērn augustā izveidotais uzņēmums Jelgavas inkubatorā
nonāca šā gada aprīlī. Kā jums
šeit veicas?
Patīkami, ka par to interesējas.
Uzņēmumu izveidoju ar sievas
palīdzību. Samērā grūti gāja ar
biznesa uzsākšanu. Ja tolaik būtu
zinājis par inkubatoru, noteikti
būtu vieglāk. Sākumā strādāju
mājās, ceļoju pa citām valstīm,
lai konsultētos. Tomēr nebija
uzņēmuma sajūtas. Inkubatorā
ir citādāk, ir birojs un darba vieta,
uz kuru jādodas. Tāpat šeit saņemu palīdzību administratīvajos
jautājumos, izmantoju grāmatvedības pakalpojumus. Pirms
tam tos pirku Rīgā, un tas nebija
ērti. Juridiskos pakalpojumus
īsti neesmu izmantojis. Lielākais
ieguvums ir iespēja uzzināt par
projektiem, par ko citādi nebūtu
ieguvis informāciju.
Un kas jūs inkubatorā neapmierina?
Šeit ir problēma ar ēdināšanu,
te nevar paēst pusdienas. Esmu arī
ievērojis, ka šeit strādājošie savā
starpā nekomunicē, ierodas darbā
un aizver aiz sevis durvis. Varbūt
tāpēc, ka nerunāju latviski. Varbūt
tā ir mentalitāte. Ja inkubatorā
būtu pusdienu telpa, iespējams,
cilvēki vairāk kontaktētos.
Varbūt vēl kādi trūkumi vai,
gluži pretēji, ieguvumi?
Viena no pievilcīgākajām lietām, salīdzinot ar citām ES valstīm, ir nodokļu sistēma biznesa
veidošanai. Tā kā uzņēmums ir

starptautisks un arī šī tehnoloģija
būs izmantojama visā pasaulē, kā
izdevīgu vērtēju lidostas tuvumu.
Tomēr valdības atbalstu produkcijas eksportam nejūtu, tas mani
nodarbina, jo arī mans produkts
būs domāts eksportam. Jūtu arī,
ka augstajām tehnoloģijām šeit
atbalstu ir grūti saņemt.
Kā cilvēkam, kurš nerunā latviski, man problēmas sagādā
valodas barjera. Apzinos, ka esmu
Latvijā, tomēr angļu valoda ir
starptautiska un jābūt iespējai
tajā komunicēt. Es to neattiecinu uz visiem cilvēkiem, bet uz
valsts iestādēs un struktūrās
strādājošajiem. Piemēram, Rīgas
lidostas muitas dienestā sapratu,
ka darbinieki angļu valodu zina,
bet nerunā. Četras dienas nācās
tērēt, kamēr saņēmu no Kanādas
atvesto paku. Ja nebūtu sievas, nezinu, kā tiktu galā. Ja Latvija grib
iesaistīties starptautiskajos tirgos
un attīstīties, tas ir jāmaina.
Vai pats latviešu valodu
mācāties?
Sākumā centos valodu mācīties
ar sievas palīdzību, bet tas, sevišķi
izruna, izrādījās ļoti grūti un pārāk neizdevās. Tagad Jelgavā nedēļas nogalēs ņemu privātstundas
un pamazām mācos.
Kāda bija jūsu karjera pirms
Latvijas?
Septiņdesmitajos gados pabeidzu Vašingtona universitāti
Sietlā, ASV. Esmu apguvis ķīmiju, matemātiku, datorzinātnes.
Strādāju dažādos uzņēmumos un
valdības atbalstītās laboratorijās,
piecus gadus nostrādāju kompānijā «Microsoft». Visu laiku
bijušas savas idejas un vēlme
izveidot savu uzņēmumu, lai
varētu pie tām strādāt. Sietlā bija
savs uzņēmums, konsultēju par
datorprogrammām. Strādājot
laboratorijās, nodarbojos ar dažādu mērinstrumentu prototipu
izstrādi. Ar kolēģi astoņdesmitajos
gados izstrādāju prototipu, kas
raksturojams kā solis pašreizējā
virzienā.
Jau esot bērns, labprāt darbojos,

Cik viegli adaptējaties jaunos
apstākļos?
Adaptēšanās, pārceļoties no stresainās Rīgas uz mierīgo Jelgavu,
bija viegla. Lielākais šoks pašam
bija atstāt Ameriku, kur bija liela
māja, vairākas mašīnas un daudz
padoto. Ar katru pārcelšanās reizi
Eiropā dzīvesvieta kļuva šaurāka.
Dānijā bija mazāka māja, Zviedrijā
vēl mazāka. Visur centos iet kājām
vai braukt ar riteni. Tās bija lielākās
izmaiņas. Zviedrijā, kad redzēju,
ka pat mīnus 25 grādu salā cilvēki
brauc ar velosipēdu, sākumā domāju, ka viņi ir traki. Bet ātri piemērojos
un sapratu, ka velosipēds ir labs
atpūtas veids.

Kas bija tās lietas, par ko, nonākot Latvijā, šausminājāties vai,
gluži otrādi, kas jūs patīkami
pārsteidza?
Īpašu lietu, kas pārsteidza negatīvā
nozīmē, īsti nebija, bet abējādi tie
ir cilvēki.
Nolaistās ēkas pārsteidza. Sākumā
meklējām māju Latgales pusē,
daudz braukājām. Redzējām daudz
māju sliktā stāvoklī, kas būtu jānojauc un uz vecajiem pamatiem jāceļ
jauna ēka. Tomēr tajās dzīvo cilvēki.
Lai gan kopumā satiktie cilvēki ir laimīgi. Problēmas šeit rada alkohola
lietošana. Arī pats mēdzu atpūsties
kopā ar draugiem, tomēr pārsteidz,
cik daudz piedzērušu cilvēku staigā
pa ielām. Tā, šķiet, ir liela problēma,
un būtu priecīgs, ja man būtu atbilde, kā to atrisināt.
Man ir liela pieredze un zināšanas
dažādās jomās, un es labprāt
atrastu veidu, kā varētu būt šeit
noderīgs. Esmu uzrunājis vairāku
augstskolu vadību, bet tā nav izrādījusi interesi.
Latvijas dziesmu un deju svētki
šovasar bija tas, kas patiešām
saviļņoja. Sākumā kādu stundas
ceturksni domājām paskatīties
svētku gājienu, bet noskatījāmies
visu. Bija ļoti saviļņojoši redzēt saikni
starp svētku gājiena dalībniekiem
un skatītājiem.
Ko darāt, kad viss apnicis, kā sevi
uzturat formā?
Mums ģimenē abiem patīk būt pie
dabas, braucam ar velosipēdiem,
staigājam pa mežu. Patīk mūzika
– klasiskā, džezs, roks. No latviešu
diskiem klausos tautas dziesmas.
Māksla iedvesmo. Pats savulaik
esmu nodarbojies ar keramikas veidošanu. Prieku sagādā mūsu zelta
retrīvers, viņš gan ir jauktenis, bet
ļoti jauks un gudrs suns, jūt cilvēka
izjūtas un tām piemērojas.

izjaucot un liekot kopā dažādas lietas. Mans tēvs kā ķīmiķis darbojās
izpētes jomā.
Kāpēc no varenākās valsts,
ASV, pārcēlāties uz Eiropu?
Viens no iemesliem ir Džordžs
Bušs, bet, nopietni runājot, man
vienmēr paticis ceļot, jau sen
vēlējos dzīvot citā valstī. Dēls,
kuram tagad ir 26 gadi, pirms
astoņiem gadiem sāka patstāvīgu
dzīvi. Nolēmu papildu izglītoties
un atradu universitāti Dānijā,
kur pusotru gadu mācījos, tad
2,5 gadus pavadīju Zviedrijā. Visu
laiku paralēli darbojos laboratorijā. Pārceļoties uz Latviju, turpinu
loģisko aizsākumu.

5803
nepilsoņi

12 644
nepilsoņi

51 770
pilsoņi

Jelgavā

31 354
pilsoņi

Jelgavas rajonā

Kuras ir jūsu
iecienītākās
izklaides vietas
Jelgavā?
Ninele, pārdevēja:
– Jelgavā nekad neatpūšos. Tā iegājies, ka izklaidei labprātāk
izvēlos galvaspilsētu un tās
piedāvātās iespējas – pasākumus
Vecrīgā, pasēdēšanu un padejošanu dažādos klubos. Manuprāt,
Jelgavā vajag naktsklubu ar vairākām deju zālēm, lai katrā skan
atšķirīga mūzika, tādējādi domājot
par dažādiem klientiem.
Aija, apdrošināšanas speciāliste:
– Izklaides
vietas pilsētā
apmeklēju salīdzinoši reti,
bet, ja eju kaut
kur atpūsties,
priekšroku dodu picērijai «Chili
pica», restorānam un boulingam
«Crash», kā arī «Jelgavas baltajiem
krekliem». Bet man ļoti pietrūkst
kino – to jau nu gan varēja atjaunot.
Evija, audzina
bērniņu:
– Mēs uz Jelgavu pārcēlāmies tikai
pirms mēneša,
tāpēc kaut kur
aiziet vēl neesam paspējuši. Pirms kādiem diviem gadiem
gan pabiju «Jelgavas baltajos
kreklos». Ticu, ka aiziešu turp vēl
kādu reizīti. Esmu dzirdējusi arī par
otru naktsklubu pilsētā.
Sandis Liepa,
students:
– Iecienītākās? «Chili
pica», restorāns un boulings «Crash».
Galvenokārt
priekšroku
dodu bāriem, kur kopā ar draugiem var mierīgi pasēdēt, paklausīties labu mūziku un vienkārši
ļauties atpūtai. Minētajās vietās
ir daudz jauniešu, arī atmosfēra ir
patīkama.
Gunita, strādā
skaistumkopšanas salonā:
– Viennozīmīgi «Chocholate & Pepper»,
kur var garšīgi
paēst un arī
vienmēr skan
laba mūzika. Domāju, ka Jelgavā
būtu nepieciešams kino, vēl kāds
naktsklubs, lai būtu lielāka dažādība. Varbūt arī kāds ķīniešu ēdienu
restorāns.
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JRPIC – savs
«Oskars»

(No 1.lpp.)
«Pasniedzot balvu, īpaši tika
akcentēts fakts, ka mūsu projekts sākotnēji vērsts uz cilvēku
ar funkcionāliem traucējumiem
iekļaušanu mācību procesā un
darba vidē. Taču mēs pie tā neapstājamies un domājam, kā šīs
iespējas padarīt pieejamākas vēl
plašākam iedzīvotāju lokam,»
tā A.Škinča, kā piemēru minot
mācību materiālu izveidi pamatskolēniem sadarbībā ar Jelgavas
Speciālo internātpamatskolu un
akciju sabiedrību «Datorzinību
centrs», ko var izmantot ikvienā
pamatskolā.
Balvas «Gada IKT inovācija»
mērķis ir veicināt inovāciju kultūru Latvijas uzņēmējdarbībā un
sabiedrībā kopumā, atgādināt, ka
inovācijai ir praktiska nozīme un
ar to ikdienā arvien vairāk saskaras ikviens no mums, varbūt pat
neapzinoties, cik liels darbs tajā ir
ieguldīts. «Jelgavas reģionālā Pieaugušo izglītības centra projekts
to apliecina pilnībā,» norādījusi
LIKTA.
Par informācijas un komunikācijas tehnoloģiju gada balvas
«Platīna pele 2008» laureātiem
šogad atzīta akciju sabiedrības
«Swedbank» veidotā ceturtās paaudzes internetbanka privātpersonām un biedrības «Ideju forums»
pasaku portāls www.pasakas.net.
«Swedbank» ceturtās paaudzes
internetbanka privātpersonām
balvu ieguvusi kategorijā «Epārvalde un pakalpojumi», bet
www.pasakas.net izstrādātāja
SIA «Cube Media» – kategorijā
«Izglītības, kultūras, veselības
aprūpes un sporta projekti». Speciālbalvu «Gada IKT inovācija»,
kas šogad pasniegta pirmo reizi,
saņēmis JRPIC projekts «E-studiju sistēma Jelgavas pašvaldības
mūžizglītības piedāvājuma īstenošanai», savukārt speciālbalvu
par ieguldījumu LIKTA izveidē
un attīstībā saņēma tās pirmais
prezidents Juris Borzovs. Jāpiebilst, ka nozares pārstāvji šo balvu
savā jomā uzskata par līdzvērtīgu
Amerikas Kinoakadēmijas balvai
«Oskars».

Apstiprina
direktoru
(No 1.lpp.)
Aģentūras darbs būs saistīts
arī ar jaunu projektu izstrādi,
kur nepieciešama angļu valodas
prasme.
A.Rublis papildina, ka pretendentu atlasē ņemta vērā
arī izpratne par Eiropas struktūrfondu finansējumu, juridiskajiem, finanšu, vadības un
citiem jautājumiem. Zemgales
reģionālā enerģētikas aģentūra, pēc pašreizējām aplēsēm,
darbu varētu sākt nākamā gada
sākumā, jo, lai saņemtu EK
finansējumu, ar to jāsaskaņo
aģentūras biroja izveides un
citi procesi.
Enerģētikas aģentūras izveides iniciatore bija Jelgavas
pašvaldība. Tajā iesaistījušās arī
Bauskas, Jēkabpils, Auces un
Ozolnieku novada pašvaldības,
SIA «Fortum Jelgava», Jelgavas
Nekustamā īpašuma pārvalde,
Zinātnes inovāciju un testēšanas
centrs un Zemgales Nevalstisko
organizāciju atbalsta centrs.
Aģentūras mērķis ir veicināt
enerģijas patēriņa samazināšanu, atjaunojamo energoresursu
izmantošanas paplašināšanu,
izmaksu samazināšanu par
enerģiju, tādējādi veicinot vides
apstākļu uzlabošanos.
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Dzīvi pilnveidos dators
 Sintija Čepanone

«Karīna ir laimīga, jo
beidzot tikusi pie sava
pirmā datora! Viņa
jau apguvusi, kā var
rēķināt, rakstīt – zina,
kur ir garumzīmes,
kā komatu ielikt, kā
sākt rakstīt lielajiem
burtiem,» aizkustināta
par SIA «NDD» dāvanu
– datoru – ir vienpadsmit gadus vecās meitenes mamma Tatjana
Avetisjana. Datoru,
ko palīdzēja sarūpēt
Jelgavas Sociālo lietu
pārvaldes Sociālās rehabilitācijas sektora
darbinieki, saņēma
arī neredzīgā jauniete
Sigita Ausmiņa.
Ideja Karīnai un Sigitai sarūpēt datoru ir Jelgavas Sociālo
lietu pārvaldes Sociālās rehabilitācijas sektora darbinieku
iniciatīva. «Mēs apzinām bērnus
invalīdus un, izvērtējot viņu
vajadzības un dzīves apstākļus,
iespēju robežās cenšamies palīdzēt. Katrs gadījums ir individuāls, tieši tādēļ šajā reizē datorus
palīdzējām sagādāt meitenēm,
kurām tas, apzinot situāciju, ir
visvairāk nepieciešams,» stāsta
Sociālās rehabilitācijas sektora
vadītāja Irina Bančuka. Viņa
akcentē, ka Karīna slimības dēļ
rokās nevar noturēt pildspalvu
un dators viņai nepieciešams, lai
apgūtu rakstīt un lasīt prasmi,
savukārt neredzīgajai Sigitai bez
datora ir liegta ne vien iespēja

«Tas taču ir skaisti – katru gadu manas meitiņas
dzimšanas dienā būs
salūts!» teic jelgavniece Aija Paslauska, kura
tieši valsts svētkos, 18.
novembrī, sagaidīja pasaulē nākam savu trešo
bērniņu. Mazā Tīna ir
vienīgais bērniņš, kas
Jelgavas slimnīcā piedzima Latvijas 90 gadu
jubilejā.

Pagājušajā nedēļā Latvijas 90.
gadadienas pasākumu koordinatores Elīna Lazdāne un Līga
Ivanova visā Latvijā sveica bērnus,
kas piedzimuši šā gada 18. novembrī, un viņu vecākus. Kopumā
valsts svētkos pasaulē nāca 47
mazuļi, tostarp mazā jelgavniece
Tīna, kas piedzima pulksten 7.35
un bija 3460 gramus smaga, 54
centimetrus gara. «Patiesībā bērniņu gaidījām jau 14. novembrī.
Taču viņa izvēlējās piedzimt 18.
Pirmdienas vakarā atbraucu uz
slimnīcu un nākamās dienas rītā
viņa jau bija klāt,» teic Aija un

 Valsts ugunsdzēsības un
glābšanas dienests (VUGD), lai
pārbaudītu trauksmes sirēnu
tehnisko gatavību un skaņas
signāla dzirdamību, šodien, 27.
novembrī, pulksten 10 uz trim
minūtēm visā Latvijā ieslēgs
trauksmes sirēnas. Iedzīvotājiem

nav pamata satraukties un nekāda
turpmākā rīcība nav nepieciešama.
Trauksmes sirēnas paredzētas iedzīvotāju ātrai brīdināšanai par ārkārtējām
situācijām, notikušām dabas vai citām
katastrofām vai to draudiem. Savukārt citreiz, izdzirdot sirēnas signālu,
jāklausās radio vai jāieslēdz televizors,
kur šādos gadījumos tiks pārraidīta
informācija par iespējamo apdraudējumu un rekomendācijas par vēlamajiem aizsardzības pasākumiem un
iespējamo rīcību katastrofu un avāriju
gadījumos.

 Rīt, 28. novembrī, pulksten 15
Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures
un mākslas muzejā tiks atklāta
izstāde «Esmu māceklis, meklēju
skolotājus» jeb «Pētera Pirmā
Lielā sūtniecība». Ekspozīciju veidos
18 stendi, kas atspoguļo Lielās sūtniecī-

Dators neredzīgajai Sigitai Ausmiņai nepieciešams darbam, tādēļ Sigitai ir īpašs prieks par bas posmus un tās rezultātus Krievijā,
īpašu uzmanību pievēršot Latvijas
Sociālās rehabilitācijas sektora darbinieku un uzņēmēja Naura Kareļa sarūpēto dāvanu.
Foto: Ivars Veiliņš teritorijai. Pēc mūsdienu vēsturnieku
komunicēt ar draugiem, bet arī
atrast darbu. «Abām meitenēm
dators bija ļoti nepieciešams,»
tā I.Bančuka, paužot prieku, ka,
uzrunājot SIA «NDD» direktoru
Nauri Kareli, sastapušās ar pretimnākošu Jelgavas uzņēmēju,
kurš labprāt apņēmās palīdzēt.
«Kamēr mācījos augstskolā
«Attīstība», man lietošanā bija
iedots skolas dators, taču, beidzoties studijām, to vajadzēja atdot.
Un es paliku bez nekā – ne man
vairs datora, ne interneta. Turklāt man piedāvāja darbu, kas
saistīts ar informācijas nosūtīša-

nu, taču man nebija paša galvenā
– datora,» stāsta neredzīgā Sigita.
Meitene neslēpj, ka par dāvanu
ir patiesi pārsteigta. «Pirms
kāda laika man par šādu iespēju
ieminējās, taču, zinot, kā viss
notiek, īpaši uz to necerēju. Taču
man tiešām datoru uzdāvināja!»
priecīga par stacionāro datoru
ir Sigita, norādot, ka vēl tikai
jāsagaida speciālisti, kas uzstādīs
«runājošo» programmu, lai darbs
ar datoru būtu ērtāks.
«Kāpēc gan neuzdāvināt, ja
šiem cilvēkam dators ikdienā ir
tik ļoti nepieciešams?!» teic SIA

«NDD» direktors N.Karelis, atzīstot, ka šajā gadījumā runa nav par
naudu, bet gan par apziņu, ka esi
palīdzējis, paveicis labu darbu un
to novērtē. Turklāt jau iepriekš
uzņēmums, dāvinot datorus, jau
vairākkārt palīdzējis, piemēram,
SOS bērnu ciemata iemītniekiem.
«Protams, tie nav jaunākās paaudzes datori, taču ar tiem var ļoti
labi strādāt, tādēļ izšķīrāmies par
dāvināšanu,» tā N.Karelis, piebilstot, ka uzņēmums apņēmies
arī nepieciešamības gadījumā
abiem datoriem veikt tehnisko
apkopi.

Sveic Latvijas dzimšanas Sestdien poliklīnikā
dienas bērniņu
bez maksas noteiks
cukura līmeni
 Sintija Čepanone

Īsi

nosaka: «Uguņošanu Jelgavā par
godu valsts svētkiem gāja skatīties
tētis kopā ar abiem vecākajiem
bērniem. Viņi stāstīja, ka salūts
bijis skaists.»
Jelgavas slimnīcas Dzemdību
nodaļā informē, ka Tīna ne tikai
piedzimusi apaļā valsts jubilejā,
bet arī bijis «apaļš» bērniņš slimnīcā. Proti, viņa bija 750. bērniņš,
kas šogad piedzimis Jelgavas
slimnīcā. Interesanti, ka valsts
svētku priekšvakars un nākamā
diena pēc svētkiem slimnīcā bijusi
mazuļiem bagātākas – abās dienās
katrā bija pa četrām dzemdībām
–, taču 18. novembrī Tīna bija
vienīgā jaundzimusī.
Skaistā dāvanu kastē, kas
rotāta ar svinību logotipiem un
pārsieta ar lenti, jaundzimušajiem un viņu vecākiem svētku
koordinatores pasniedza ar svētku simboliku rotātu baltu pledu
un krūzi. «Pēc desmit gadiem
mazajai Tīnai varēsiet stāstīt,
kāpēc kaste rotāta ar skaitli 90,»
pasniedzot dāvanu, teica Elīna.
Kaut arī māmiņa par viņas
mazulim sarūpēto dāvanu bija
pārsteigta, viņa saka: «Lielākā
dāvana jau man ir bērniņš.»
Foto: Paslausku
Ivars Veiliņš ģimenes
trešais
bērniņš
piedzima
tieši valsts
svētkos,
tāpēc īpašu dāvanu
viņiem
sarūpēja
arī valsts
svētku
koordinatori.

 Anna Afanasjeva

Lai pievērstu uzmanību augošajai saslimstībai ar cukura
diabētu un mudinātu
cilvēkus rūpēties par
savu veselību, Jelgavas poliklīnika sestdien, 29. novembrī,
aicina iedzīvotājus
bez maksas noskaidrot cukura un holesterīna līmeni asinīs.
Poliklīnikas galvenā māsa
Baiba Plāse atzīst, ka cukura
diabēts ir gadsimta slimība,
kurai ir tendence pieņemties
spēkā. Valstī pašlaik reģistrēti
vairāk nekā 59 400 diabēta
pacienti. Pirms trim gadiem
skaits bija nedaudz vairāk
par 30 000. Precīzu datu par
slimības pieauguma tempiem
Jelgavā nav, jo modernizēta
elektroniskā pacientu uz skaite sākta šā gada janvārī.
Bet tendences ir līdzīgas. Šīs
nedēļas sākumā mūsu pilsētā
bija reģistrēti 2008 pacienti.
B.Plāse piebilst, ka joprojām
ir iedzīvotāji, kam šī slimība
pastāv, bet vēl nav diagnosticēta.
Galvenie saslimšanas riska
faktori, kā skaidro B.Plāse, ir
nepareizs dzīvesveids (stress,
mazkustīgums, kaitīgie ieradumi, aptaukošanās u.c.).
Raksturīgi, ka pēdējos gados
šī tipa diabēts, ko līdz šim
uzskatīja par gados vecāku
cilvēku problēmu, dramatiski
pieaug bērnu vidū. Tāpēc otro

gadu Pasaules diabēta dienas,
14. novembra, tēma veltīta
bērniem un pusaudžiem.
Tā kā Latvijas Diabēta asociācijas Jelgavas biedrība
šoruden objektīvu iemeslu
dēļ, atzīmējot Pasaules diabēta dienu, pilsētas un rajona
pacientiem un iedzīvotājiem,
kam rūp veselība, neorganizē cukura līmeņa mērīšanas
akciju un izglītojošu ciklu par
diabēta saslimšanas riska faktoriem, savlaicīgi neārstētas
slimības komplikācijām, iniciatīvu uzņēmās poliklīnika.
Šajā veselības aprūpes iestādē
29. novembrī no pulksten 8
līdz 10 ikviens iedzīvotājs
varēs bez maksas noskaidrot
cukura un holesterīna līmeni
asinīs. Cilvēkiem, kas vēlas to
uzzināt, jāņem līdzi personu
apliecinošs dokuments.
«Jelgavas poliklīnika citu
pilsētu vidū izceļas ar to, ka
iestādē strādā trīs endokrinologi, ir četras medicīnas
māsas, kas izglīto diabēta
slimniekus par piemērotu
uztura režīmu un citām svarīgām lietām. Tāpēc savus
iedzīvotājus nevarējām atstāt
bez pasākuma, kas mudinās
pievērst uzmanību savai veselībai,» skaidro B.Plāse. Viņa
piebilst, ka diabēta noteikšanai nepietiek, ja vienreiz
fiksēts paaugstināts cukura
līmenis, nepieciešami ilgstošāki izmeklējumi. Tomēr gandrīz ikvienam, kam tā noticis,
pirmā reize kalpo par tālāku
pamudinājumu veikt pilnīgus
izmeklējumus.

domām, par galvenajiem sūtniecības
mērķiem kļuva zināšanu iegūšana un
profesionāļu vervēšana turpmāko reformu veikšanai. Ne velti Pētera mazajā
zīmogā, kas bija īpaši izgatavots Lielajai
sūtniecībai, bija iegravēts: «Esmu māceklis, meklēju skolotājus».

 Jelgavas Zinātniskā bibliotēka
informē, ka no nākamās pirmdienas, 1. decembra, līdz pat
nākamā gada 1. februārim visās
pilsētas bibliotēkās – Jelgavas

Zinātniskajā bibliotēkā, bērnu bibliotēkā «Zinītis», Miezītes bibliotēkā un
bibliotēkā «Pārlielupe» – norisināsies
«Aizmāršīgo lasītāju dienas». Tas
nozīmē, ka šajos divos mēnešos ikvienas bibliotēkas lasītājs, kurš nav laikus
bibliotēkā nodevis kādu grāmatu, to
varēs izdarīt, nemaksājot kavējuma
naudu. Bibliotēkas darbinieki aicina
sarosīties visus lasītājus, kuru grāmatu
plauktos stāv bibliotēkas grāmatas, bet
tās nav vajadzīgas, šajā laikā tās atnest
uz bibliotēku, no kuras tās paņemtas,
lai arī citi varētu tās izlasīt. Sīkāku informāciju var iegūt, zvanot pa tālruni
63046587 vai sūtot e-pastu uz adresi:
abo@jzb.jelgava.lv .

 21. novembrī ar ziedu nolikšanu pie pieminekļa Meža
kapos tika pieminēti karavīri,
kas gāja bojā, atbrīvojot Jelgavu no Bermonta karaspēka.

Foto: Ivars Veiliņš
Spītējot stiprajam salam, pasākumā
bija sapulcējušies gandrīz simts cilvēku,
tostarp jaunieši, kas šādā piemiņas brīdī
piedalījās pirmo reizi. Viņi, turot rokās
aizdegtas svecītes, ko vēlāk nolika pieminekļa Jelgavas atbrīvotājiem pakājē,
atzina, ka izjūt patiesu patriotismu pret
savu pilsētu un valsti. Turklāt daudzi
no viņiem piebilda, ka Meža kapos
ieradušies, lai izrādītu godu cilvēkiem,
kas Jelgavu atbrīvojuši no Bermonta
karaspēka. Jāatgādina, ka 1919. gada
augustā vācu spēku pavēlnieks fon der
Golcs savu karaspēku pārveidoja par
Rietumkrievijas brīvprātīgo armiju, par
tās pavēlnieku ieceļot Bermontu, kura
štābs dislocējās Jelgavā. Pēc sīvām
cīņām 11. novembrī Bermonts no
Rīgas ieņemšanas bija spiests atteikties
un atkāpās uz Jelgavu. Uzbrukums
Jelgavai sākās 20. novembrī, un jau 21.
novembra vakarā Bermonta karaspēks
no Jelgavas tika padzīts.
Ritma Gaidamoviča
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Ieviešam skaidrību
 Zane Auziņa

drīkst izmantot invalīdu automašīnām paredzētās stāvvietas.
«Es esmu invalīds – to
Proti, invalīda apliecību izsniedz
apliecina arī man izVeselības un darbspēju ekspertīsniegtā invalīda apzes ārstu valsts komisija vai tās
liecība, attiecīgi man
struktūrvienības, pamatojoties
ir tiesības izmantot
uz invaliditātes ekspertīzes aktu,
invalīdu stāvvietas. Nu
ar kuru personai noteikta invaun kas, ka kaut kādu
liditāte. Pamatojoties uz ārstu
dumju noteikumu vai
atzinumu, personai tiek noteikjaunu likumu dēļ man
ta arī invaliditātes grupa. Par
Ceļu satiksmes drošīinvalīdu atzīstams gan cilvēks
bas direkcija (CSDD)
ar kustību traucējumiem, gan
atsakās dot invalīdu
arī tāds, kuram problēmas ir ar
stāvvietu izmantošaredzi, dzirdi, runu vai vispārējo
nas karti!» laikā, kopš
veselības stāvokli. Taču ne visas
portāls www.jelgašīs personas, kas saņēmušas auvasvestnesis.lv rīko
tovadītāja apliecību, var saņemt
pseidoinvalīdu tvarstīarī kartīti invalīdu stāvvietu
šanas kampaņu, šādu
izmantošanai – tās paredzētas
viedokli nācies uzklautikai invalīdiem ar kustību trausīt ne reizi vien. Turklāt
cējumiem. «Agrākos laikos katrs
gadījies sastapties ar
cilvēks, kuram mediķu komisija
autovadītājiem, kas
bija apstiprinājusi invaliditāti,
invalīdiem paredzētās
varēja saņemt tā saucamo dzelstāvvietas izmanto,
teno kartīti, kas ļāva izmantot
mašīnas logā atstājot
invalīdu transportam paredzētās
dzeltenu invaliditāti
autostāvvietas. Taču jau gandrīz
apliecinošu kartīti, kaut
divus gadus šīs dzeltenās kartītes
kādas invaliditāti aplievairs nav derīgas. Šodien speciācinošas izziņas un pat
lās stāvvietas drīkst izmantot
uzlīmes. Pienācis laiks
cilvēki, kuri CSDD saņēmuši
viest skaidrību, kam
īpašās, nu jau zilās kartes, kas
īsti paredzētas invalīdu
invalīdu transportam paredzēstāvvietas un kādas
tās stāvvietas ļauj izmantot ne
apliecības vai kartītes
vien Latvijā, bet visā Eiropas
tās ļauj izmantot.
Savienības teritorijā. Tās arī
ir vienīgie dokumenti, kas ļauj
Pirmā un svarīgākā atziņa ir: izmantot invalīdiem paredzētās
ne katrs, kurš atzīts par invalīdu, automašīnu stāvvietas. Tiesa, šīs

kartītes tiek izsniegtas tikai tiem
autovadītājiem invalīdiem, kam
ir kustību traucējumi,» uzsver
CSDD Transportlīdzekļu reģistrācijas daļas speciālists Kristaps
Dzenis, piebilstot, ka grozījumi
ceļu satiksmes noteikumos, kas
paredz arī normu par zilajām
kartītēm, spēkā stājās jau 2006.
gada 1. janvārī.

Ar dzeltenajām kartēm
šmaucas arī pēc diviem
gadiem

CSDD amatpersona gan atzīst, ka atsevišķiem Latvijas
iedzīvotājiem arī divi gadi kopš
normas stāšanās spēkā nav
pietiekami ilgs laiks, lai ar
to sarastu. «Protams, sākumā, kad daudziem invalīdiem,
kas bija izmantojuši dzeltenās
kartītes, tika atteikta jaunās
zilās izsniegšana, bijām spiesti
uzklausīt daudz pārmetumu.
Laiku pa laikam joprojām tādus
dzirdam, tāpat kā stāvvietās un
uz ielām ir redzamas automašīnas, kuru īpašnieki joprojām izmanto vecās, jau sen nederīgās
dzeltenās kartītes. Taču noteikumi ir un paliek noteikumi, un
pakāpeniski iedzīvotāji ar tiem
samierinās,» secina CSDD speciālists, piebilstot gan, ka bez
vecajām dzeltenajām kartītēm
redzēti gadījumi, kad cilvēks
mašīnas logā ievieto zilu kartīti ar invalīda ratiņos sēdoša
cilvēka simbolu, kas gan arī

nav uzskatāms par derīgu dokumentu. Šādu kartīti var izgatavot jebkurš, kuram pieejams
krāsains printeris. Tas pats
attiecināms uz daudzām citām
it kā invalīda zīmēm – sākot ar
«mistiskām» apliecībām un beidzot ar kartītēm vai uzlīmēm,
kas patiesībā ir vien cilvēka radošā izpausme. Saprotams, ka
policijai ir tiesības noteikt sodu
katram, kas izmanto invalīdiem
paredzētās stāvvietas ar kaut
kādām vecām vai pašdarinātām
it kā invaliditāti apliecinošām
kartītēm. Jāpiebilst, ka nu jau
vairākus mēnešus šis sods ir
40 lati.

Tā izskatās invalīdu
stāvvietu izmantošanas kartes, kas ir vienīgais dokuments, kurš
ļauj mašīnu atstāt speciālajās auto stāvvietās. Vienkārša invalīda
apliecība, dzeltenās
Speciālās stāvvietas
kartītes, uzlīmes vai vēl
tikai invalīdiem
kādi it kā invaliditāti
ar kustību traucējumiem
apliecinoši dokumenti
Bet nu par kartītēm, kas ir nav derīgi.
vienīgais dokuments, kas ļauj
izmantot invalīdiem paredzētās kārtību, kādā invalīdam tiek
stāvvietas. «Tās tiek izsniegtas izsniegta specializēto stāvvietu
tikai cilvēkiem ar kustību trau- izmantošanas karte, nosaka
cējumiem. Šiem invalīdiem, lai ceļu satiksmes noteikumi. Inpārvietotos, jāizmanto dažādas valīdu stāvvietu izmantošanas
palīgierīces – ratiņkrēsls, kruķi karte ir tumši zils taisnstūris.
un citas. Lai tās izņemtu no Kartes vienā pusē norādīts tās
mašīnas, auto durvis ir jāatver derīguma termiņš, izdevējs,
plaši vaļā, tieši tādēļ invalīdu kartes sērijas numurs, zem
transportam paredzētās stāv- tā attēlota invalīda pazīšanas
vietas ir platākas, nekā parasti, zīme baltā krāsā, Latvijas atun tieši šī iemesla dēļ speciālās šķirības zīme «LV», kā arī uzstāvvietas var izmantot tikai raksts latviešu valodā «Invalīdu
invalīdi ar kustību traucēju- stāvvietu izmantošanas karte»,
miem,» noteikumus skaidro zem tā ar atstarpi analogs uzK.Dzenis. Viņš informē, ka raksts citās Eiropas Savienības

Tikai viena reize...
tiesa – vairākkārt

Trāpās arī tie,
kas īsti vainīgi nav
Atklājot kārtējos jelgavnieku
fiksētos spēkratus invalīdu stāvvietā bez atbilstošām invaliditāti
apliecinošām kartītēm logā, saskārāmies ar vairākiem gadījumiem,
kad cilvēks īsti vainīgs tomēr nav,
kaut atsevišķos gadījumos nav
arī gluži bez vainas. Kā pirmais
minams Aleksandrs Arsentjevs,
kura īpašumā esošo automašīnu
«Mitsubishi Galant» ar valsts
reģistrācijas numura zīmi EN
3945 mūsu lasītājs «pieķēra»
invalīdu stāvvietā pie tirgus Uzvaras ielā. Mašīnai neesot bijušas
nekādas invaliditāti apliecinošas
norādes, taču, kā vēlāk izrādījās,
tās vadītājs patiesi ir invalīds un
drīkst likt mašīnu invalīdu stāvvietās. «Esmu 2. grupas invalīds
– man nav kāju. Ceļu satiksmes
drošības direkcija man ir izdevusi
arī speciālo invalīdu stāvvietu
izmantošanas kartīti, taisnības
labad gan jāatzīst, ka ne vienmēr
to lietoju,» sarunā ar portālu www.
jelgavasvestnesis.lv skaidro Aleksandrs. Bet, turpinot sarunu par
to, kāda vispār Jelgavā ir situācija
ar nekauņām, kas nepamatoti liek
mašīnu invalīdu stāvvietā, un cik
vienkārši savu vietu te ir atrast
kādam, kam tā patiesi pienāktos,
Aleksandrs atzīst, ka situācija nav
viegla. Pilsētā ir vietas, kur invalīdam par savām tiesībām jācīnās
ar īstiem nekauņām, kas ne tikai
nejūtas vainīgi, ka aizņēmuši invalīda stāvvietu, bet pat pamatīgi
nolamā tos invalīdus, kas viņiem
aizrāda. «Uzskatīt, ka nav daudz
invalīdu, kas brauc ar mašīnām, ir
absurds. Protams, nevaru pateikt,
cik daudz ir man līdzīgu cilvēku,
taču ne reizi vien, piemēram, pie
tirgus esmu redzējis daudzus,
kas atbrauc un mēģina te novietot mašīnu, bet nevar. Bieži šeit
invalīdiem paredzētās stāvvietas
aizņem šoferi ar lepnām mašīnām,
kas ne tikai nekaunas par savu
rīcību, bet mani vēl pamatīgi nolamā, kad aizrādu. Lai viņi padomā,

kā tas ir, kad jādzīvo bez kājām
vai ar salauztu mugurkaulu. Tad
diez vai viņi būtu tik šerpi!» sarunu noslēdz Aleksandrs, solot, ka
turpmāk gan vienmēr, izbraucot
no mājas, speciālo kartīti, kas ļauj
stāvēt invalīdiem paredzētajās
stāvvietās, ņems līdzi.
Neveikla situācija izveidojās
ar vēl kāda lasītāja «pieķerto»
automašīnu «Nissan Qashqai»
(valsts reģistrācijas numura zīme
AF 4744), kas ir jelgavnieces Ilzes
Ladigas-Korobkovas lietošanā. Lasītājs, pie fotogrāfijas ar šo mašīnu
invalīdu stāvvietā, rakstīja, ka tā
tapusi 20. novembrī ap pulksten
16 pie veikala «Super netto» Satiksmes ielā. Taču, sazinoties ar Ilzi,
situācija izrādījās citādāka. «Jau
zināju, ka man ar jums būs darīšana. Es redzēju, kā mašīna tiek
bildēta, un, saņemot iepriekšējo
«Jelgavas Vēstnesi», tūdaļ meklēju, vai rubrikā pie nekauņām nav
arī mana mašīna. Bet tās nebija,
tādēļ gaidīju nākamo avīzi. Taču
mašīna, kaut arī izskatās novietota invalīdu stāvvietā, patiesībā ir
blakus tai – to man apliecināja arī
kāds Pašvaldības policijas darbinieks. Es pati asi nosodu cilvēkus,
kas bez pamata novieto mašīnas
invalīdu stāvvietā, un priecājos
par jūsu akciju – ja šādu nekauņu
nosauc pilnā vārdā un to nodrukā
avīzē, kas ir katrā pastkastītē, cilvēks noteikti saņem labu mācību,»
tā Ilze. Lai turpmāk izvairītos no
šādām situācijām, portāls www.
jelgavasvestnesis.lv jelgavniekus,
kas pamana pseidoinvalīdus un
fotografē tos, lai bildi nosūtītu uz
redakciju, aicina pārliecināties,
ka konkrētā mašīna tiešām ir
novietota invalīdu stāvvietā, nevis
līdzās tai. Tāpat aicinām pārliecināties, ka pie mašīnas stikla nav
kartītes, kas ļauj novietot mašīnu
invalīdiem paredzētās stāvvietās.
Bet citādi – joprojām sakām lielu
paldies par atsaucību un līdzdarbību cīņā ar nekauņām.

valodās. Kartes otrā pusē ir
tās īpašnieka fotogrāfija, zem
kuras norādīts personas vārds,
uzvārds un paraksts, kā arī latviešu valodā rakstīts: «Šī karte
pilnvaro tās īpašnieku izmantot
speciāli apzīmētu stāvvietu pakalpojumus Eiropas Savienības
dalībvalstīs». Kartes otrā pusē
ir analogs uzraksts angļu valodā. Tas ir vienīgais dokuments,
kas cilvēkam ļauj izmantot invalīdiem paredzētās stāvvietas.
Atliek vien piebilst, ka kartes ir
paredzētas konkrētai personai,
nevis transporta līdzeklim.

Nekaunīgais darbinieks
tā arī neatklājas
Invalīdu stāvvietā pie mājas
Brīvības bulvārī kāds acīgs lasītājs
pamanīja baltu «VW LT35» busiņu ar valsts reģistrācijas numura
zīmi FJ 7479, kas bija «noparkots»
invalīdiem paredzētā stāvvietā.
«Jelgavas Vēstnesis» noskaidroja,
ka šī 1999. gadā ražotā automašīna pieder Ozolniekos, Saules ielā,
reģistrētai firmai SIA «Inženiersistēmu būve». Taču saruna ar
firmas vadītāju Genādiju Dupužu
neveicās tik labi. Ja sākumā viņš
bija vienkārši apmulsis par to, ka
mašīna ir invalīdu stāvvietā, jo
firmā nestrādājot neviens invalīds,
tad vēlāk viņš mēģināja iestāstīt,
ka šādas mašīnas firmai vispār
nav:
– Ziniet, maniem darbiniekiem
nemaz nav ko darīt invalīdu stāvvietā Brīvības bulvārī. Stāvvieta ir
Satiksmes ielā. Pagaidiet, vēlreiz
– kāds numurs ir tai mašīnai?
– Tas ir balts «Volkswagen»
busiņš ar reģistrācijas numura
zīmi FJ 7479.
– Nē, tas nevar būt... FJ nav
man! Jā, numurs 7479 man ir,
bet pirmie burti man ir savādāki!
(Kungs sāk kļūt dusmīgs, balss
telefonā – aizvien aizkaitinātāka
– red.)
– Kādi burti tad ir jūsu firmas
baltajam busiņam?

– Ui... hmm... pfuu.. (G.Dupužs
stostās un ilgi kaut ko domā – red.)
Es pat no galvas arī uzreiz nevaru
pateikt. Bet tie noteikti nav FJ.
Tādu burtu man nav, par to es
simts punkti zinu!
Taču, tā kā portāla rīcībā esošā
informācija par mašīnas īpašnieku
ir ļoti droša, mēs tomēr uzstājām
uz to, lai firmas šefs iedod tā vadītāja telefona numuru, kas ikdienā
brauc ar balto busiņu. Numuru
mums neiedeva, bet apsolīja gādāt,
lai mašīnas vadītājs Sergejs piezvanītu uz redakciju. Tas arī tika
izdarīts, tiesa, arī Sergejs nevarēja
pateikt, kādēļ viņa vadītā darba
mašīna stāv invalīdu stāvvietā.
«Es neesmu invalīds un parasti
invalīdu stāvvietas neizmantoju.
Nemāku teikt, kāpēc tā mašīna
tur stāv. Tiesa, numurs gan ir
pareizs, tas ir firmas mašīnas
numurs,» teica Sergejs, piebilstot,
ka laiku pa laikam gan šo mašīnu
mēdz izmantot arī citi firmas darbinieki. Iespējams, vainīgs ir kāds
kolēģis. «Mēs neviens neesam
invalīds – nedz kustību, nedz arī
prāta. Izmantot invalīdu stāvvietu
nav pieļaujams, un noteikti firmā
mēģināsim noskaidrot, kurš ir
vainīgs, un savā starpā ar viņu
tiksim galā,» tā sarunu pabeidza
Sergejs.

Portāls saņēmis vairākas fotogrāfijas, kur vienā un tajā pašā
vietā – pie dzīvojamās mājas Brīvības bulvārī – invalīdu stāvvietā nobildēts melns BMW 316 ar
valsts reģistrācijas numura zīmi
GM 1640. Sarunā ar tās īpašnieci Evitu Egli noskaidrojās,
ka mašīnai nav nekāda iemesla
atrasties invalīdu stāvvietā. Bet,
ja sarunas sākumā Evita uzsvēra, ka mašīnu invalīdu stāvvietā
atstājusi tikai vienu reizi, vēlāk,
kad sacījām, ka mūsu rīcībā
ir vairākas, turklāt dažādos
laikos bildētas fotogrāfijas, kas
apliecina pretējo, viņas domas
mainījās.
– Vai jūsu īpašumā ir melns
BMW ar valsts reģistrācijas
numura zīmi GM 1640?
– Nu, ir.
– Tā mašīna vairākas reizes
nobildēta invalīdu stāvvietā. Vai
jūs esat invalīde?
– Tā mašīna vienu reizi tika
nolikta invalīdu stāvvietā, un
par to arī tika samaksāts sods.
– Mums ir vairākas bildes, kas
parāda, ka tā nav
bijusi tikai viena
reize.
– Ziniet, kamēr
te gāja remonti,
«štrāse» nebija
atvērta un vispār
neko te nevarēja saprast, un visi
brauca, kā varēja
un pa kurieni varēja. Un arī mašīnas
lika, kur varēja.
Tagad, kad ceļš ir
sakārtots, vairāk
to stāvvietu neizmantojam. Kāpēc
lai es to izmantotu? Es nejūtos kā
invalīds. Vienkārši
tajā laikā, kamēr
vēl gāja remonts,
noteikumi bija citādāki. To faktiski

nebija.
– Vai zināt, ka šo stāvvietu
pie konkrētās mājas izbūvēja
tādēļ, ka tajā dzīvo ģimene, kurā
ir invalīds, kam reāli ir grūti
pārvietoties un ir vajadzīga tā
stāvvieta?
– Es nezināju to faktu. Domāju, tā stāvvieta izbūvēta
tikai tāpēc, ka ir kaut kādas
mistiskas prasības pēc ES
standartiem vai vēl kaut kā...
bet nu skaidrs. Man, protams,
nav grūti paiet dažus soļus tālāk. Un patiesībā pati vienmēr
esmu nosodījusi tos cilvēkus,
kas nepamatoti izmanto invalīdu stāvvietas. Pati arī respektēju dzeltenās līnijas un citas
lietas. Pārkāpt noteikumus
man nav standarts, un toreiz,
kad policija mums uzlika sodu
par stāvēšanu invalīdu stāvvietā, patiesībā ar to brauca kāds
ģimenes loceklis, nevis es. Taču
esam visu izrunājuši, sodu samaksājuši, un mūs vairs nav
jāaudzina. Mācība ir gūta, un
tā liek aizdomāties.
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Grāmatvedības karaļvalsts
 Anna Afanasjeva

Grāmatvedības pakalpojumu pirkšanu pie
mums uztver ne bez
konservatīvisma pieskaņas, kamēr Rietumos ir pašsaprotami
atstāt uzņēmuma tiešo
funkciju, bet pārējo,
sākot ar grīdas tīrīšanu
un beidzot ar reklāmas
izvietošanu, pirkt no
profesionāļiem.
Viens no atturības iemesliem ir vēsturiskās
saknes – grāmatvežus
ierasts uztvert kā savas
karaļvalsts pārstāvjus.
Grāmatvedības firmu speciālisti atzīst,
ka līdzīga attieksme
mūsdienās pārgājusi uz ārpakalpojumu
sniedzējiem. Vienīgi
tagad grāmatveža vietā
ir vesela firma, bet detaļās visu darāmo līdz
galam neviens tāpat
neizprot.

Foto: Ivars Veiliņš
Specializētā grāmatvedības datorprogramma vienkāršākajā variantā maksā,
sākot no 300 latiem. Spējīga programma maksā ap 700 latu. Savukārt sarežģīta finanšu vadības sistēma izmaksā
tūkstošus. Pakalpojumu sniedzēji par
izdevīgāku uzskata pamatprogrammas
pilnveidi ar papildus iespējām.

Pirms gadiem pieciem Jelgavā
oficiālos grāmatvedības uzņēmumus varēja saskaitīt uz vienas
rokas pirkstiem, individuāli praktizējošu pakalpojumu sniedzēju
gan netrūka. Pēdējā sakaru katalogā audita un grāmatvedības pakalpojumu sadaļā firmu īpatsvars
pārsniedz divus desmitus. Nozares pārstāvji situāciju skaidro
gan ar pēdējos gados piedzīvoto
ekonomikas izaugsmi, gan to,
ka grāmatveži, kas strādājuši
mājās, spiesti iznākt no pagrīdes
un legalizēties par oficiāliem pakalpojumu sniedzējiem.
Iveta Anškina SIA «Agroekonoms» izveidoja pirms vairāk
nekā četriem gadiem, jo secināja,
ka ar individuālajiem pakalpojumiem nebūs konkurētspējīga.
Pasūtītājam vieglāk strādāt ar
juridisku, nevis fizisku personu.
Uzņēmuma izveides nolūks bija
arī atbalsta saņemšanas iespējas.
Uz karstām pēdām firma iesaistījās nodarbinātības projektā, kura
rezultātā no jauno speciālistu
vidus, kas tikuši pie diploma, bet
bija bez darba, ieguva trīs jaunas
speciālistes.
Dagnija Sidraba no SIA «Regnum nodokļu konsultācijas» zina
teikt, ka arī algoti grāmatveži
dažkārt izvēlas izveidot savu
uzņēmumu, lai būtu paši sev
saimnieki un atbilstoši vajadzībām racionālāk organizētu darba
režīmu.

uzņēmumi, kas pārstāv visdažādākās jomas un paši algotam speciālistam nespēj nodrošināt pilnu
darba slodzi. Armands Prāvs no
SIA «1. grāmatvedības birojs»
lēš, ka faktiski finanšu jeb galvenais grāmatvedis pilnā apjomā
ir noslogots un tiešās funkcijas
veic atskaišu laikā, tas aizņem
ap 30 – 40 procentu no mēneša
darba laika. Pārējā laikā pārsvarā
veic lietveža vai rēķinveža darbu
– apstrādā ienākošos un izejošos
dokumentus, kas neprasa nodokļu specifikas pārzināšanu. «Ap 70
procentu veido «melnais» darbs,
kas prasa mazāku kvalifikāciju.
Augsti kvalificēta speciālista turēšana izmaksā dārgi, jo viņš grib
saņemt kvalifikācijai atbilstošu
algu, neskatoties uz to, ka veic
zemāk atalgotu darbu. Pērkot pakalpojumu, šādu diskusiju nav. Šī
iemesla dēļ arī lielāki uzņēmumi
izvēlas sadarboties ar grāmatvedības firmām. Viņi uz vietas algo
cilvēku, kas sagatavo rēķinus, bet
to apstrādi uztic pakalpojumu
sniedzējam,» stāsta A.Prāvs.
Vecākais konsultants Dzintars
Anškins no «Agroekonoma» papildina, ka, algojot grāmatvedi,
uzņēmumam par darbinieku
jāmaksā sociālais nodoklis, jārēķinās, ka cilvēks iet atvaļinājumā,
var saslimt. Turklāt laba speciālista atrašana nav vienkārša. Arī
Kāpēc pakalpojumu
darba vietas aprīkojums maksā
izdevīgi pirkt?
Aptaujātās grāmatvedības fir- vismaz pustūkstoti latu, nepiemas atzīst, ka viņu pakalpojumus ciešams iegādāties specializētās
pārsvarā pērk mazie un vidējie datorprogrammas, kas vienkāršākajā variantā maksā, sākot no
Kas katram uzņēmējam 300 latiem. Spējīga programma
būtu jāzina par
maksā ap 700 latu. Jārēķinās ar
grāmatvedību?
laiku tās apgūšanai.
• Kā kontrolēt sava uzņēmuma
līdzekļus un saistības? Kā izlasīt bilanci un atskaites? Kādu
informāciju par uzņēmumu tās
sniedz?
• Jāuzzina viss, kas attiecas uz
nodokļu sistēmu: likmes, nosacījumi, ar kādiem izdevīgāk
pieņemt darbā darbiniekus, vai
uzņēmums var atļauties algot vēl
kādu speciālistu.
• Jāmāk sastādīt budžets – uzrakstīt ar reāliem uzņēmuma
darbības skaitļiem savu finansiālo
plānu – izdevumus, ienākumus,
rezultātu – un saprast, vai tas ir
apmierinošs un vai uzņēmējs ar
tādiem rādītājiem piekrīt turpināt
komercdarbību.

Piedāvājumu paketi
grūti izvērtēt

Jautāti par konkurenci, pakalpojumu sniedzēji ir atturīgi,
sakot, ka «savā starpā nerīvējamies, cenšamies profesionāli
sadzīvot». D.Sidraba, kliente
būdama, ievērojusi, ka grāmatvedības firmas neiziet uz reklāmas
un mārketinga pasākumiem, tās
klientus lielākoties atrod neformālo kontaktu, rekomendāciju
ceļā. Dz.Anškins tam piekrīt un
raksturo, ka uzņēmums neiziet
uz kvantitāti, tālab konkurenci
nejūt.
«Ir gadījumi, kad klienti mai-

nījuši grāmatvedības firmu, bet
staigāšana no viena pakalpojumu
sniedzēja pie cita nav raksturīga,
jo mūs nevar salīdzināt ar frizieriem. Iemesli dažādi: vienu neapmierina cena, citu – kvalitāte. Bet
ar vērtējumu jābūt uzmanīgam,
jāanalizē motīvi, dažkārt klients
ar kvalitāti saprot to, ka kādreiz
pa telefonu nav sniegta izsmeļoša
atbilde,» teic A.Prāvs, piebilzdams, ka sākumā klientam par
labu nāktu vairāku pakalpojumu
sniedzēju izvērtēšana.
Tomēr tas nav tik vienkārši,
jo arī firmas pārmantojušas vēsturisko grāmatvedības kā savas
karaļvalsts statusu – detaļās visu
tajā notiekošo izprot retais klients.
Pakalpojumu sniedzēju vidū ir
zināms aptuvenais cenu līmenis,
bet citādi to nevar salīdzināt, piemēram, kā banku piedāvājumu,
kam ir atklāti cenrāži katram
strukturētajam pakalpojumam
– ir noteiktas komisijas maksas,
procentu likmes u.tml. Grāmatvedība šajā ziņā ir miglā tīta,
katrai firmai cenas noteikšanā ir
savas nianses. Apstākļos, kad par
vienu un to pašu cenu uzņēmumi
piedāvā atšķirīgas paketes un tās
visas saucas grāmatvedība, pakalpojumu ir grūti izvērtēt.
Aicināts raksturot cenu,
A.Prāvs stāsta, ka noteicošā loma
ir uzņēmuma apjomam, kas sevī
ietver daudz citu faktoru, sākot ar
dokumentu īpatsvaru, darbinieku
skaitu, apgrozījumu, bilances
posteņiem, tās vērtību, PVN
statusu utt. Jo lielāks apjoms, jo
vairāk jāmaksā par pakalpojumu.
SIA gadījumā grāmatvedības
pakalpojums maksā, sākot no 70
latiem par vienkāršāko variantu. Savukārt individuālā darba
veicējiem cena svārstās robežās
no 30 līdz 100 latiem. Nav izslēgts, ka individuālā komersanta
uzņēmumam ir reizes piecas
lielāks darba apjoms nekā viena
īpašnieka SIA.

Grāmatvedība
nav domāta tikai VID

Labs grāmatvedis, kurš ne
vien sagatavo bilanci, bet spēj
analizēt arī finanšu datus un
biznesa rentabilitāti, iesaka, kā
labāk rīkoties, visos laikos ikvienā
uzņēmumā bijusi liela vērtība. Ikdiena liecina, ka šodien daudziem

vadzīme – rēķins jāreģistrē saņemšanas brīdī, bet nav konkrēti
norādīts, kad īsti ir šis brīdis: kad
prece saņemta vai kad tās pavadzīme ienākusi grāmatvedībā. VID
to parasti traktē par labu sev.
Bet nekas to neliedz interpretēt
uzņēmējam labākā veidā,» domā
Dz.Anškins.
Diskutējamos jautājumus pakalpojumu sniedzēji cenšoties
risināt. Ir situācijas, kad vēršas
VID pēc rakstiskām atbildēm.
Dažkārt no tām jaušams, ka
konsultanti nevēlas uzņemties
atbildību, pēc skaidrojuma saņemšanas jautājumu ir vēl vairāk. Ne vienmēr atbilde ir skaidra
un nepārprotama, tās vietā ir
viedoklis. «Reizēm politika ir
tāda, kāda ir. Tomēr darbā ar VID
grāmatvedības firmas ir konkurētspējīgākas salīdzinājumā ar
algotu grāmatvedi, jo tam pieredze ir tikai konkrētā uzņēmuma
robežās. Savukārt pakalpojumu
sniedzēji apkalpo plaša spektra
uzņēmumus, kas ļauj pārredzēt
lielāku spēles laukumu. Tāpat būtiski, ka atbildīgos brīžos pakalpojumu sniedzējam pieejami lielāki
resursi, bez grāmatveža, kurš
atbild par konkrēto uzņēmumu,
komandas darbā iesaistās pārējie
speciālisti,» vērtē pakalpojumu
sniedzēji.

biznesa pārstāvjiem grāmatvedība asociējas ar Valsts ieņēmumu
dienestu (VID). «Tieciet galā Uz sertifikāciju raugās
ar VID, un ar to interese nereti piesardzīgi
beidzas, lai gan tā nevajadzētu
Zinot, ka vienreiz pieļautas
būt,» teic A.Prāvs. Dz.Anškins grāmatvedības kļūdas sekas
viņam piekrīt un uzsver, ka dažkārt jūtamas gadiem, «Jelgrāmatvedība vispirms kalpo gavas Vēstnesis» jautāja par
uzņēmuma vadītājam un padara pakalpojuma sniedzēju atbildību.
uzņēmumu konkurētspējīgāku. Dz.Anškins teic, ka uzņēmu«Amerikāņi atzīst, ka par biz- mam līdz šim nonākt problēmās
nesmeni var izveidoties pēc viena grāmatvedības dēļ nav nācies.
kārtīga bankrota. Tie, kam ir šī «Esam domājuši par darbības
pieredze, uz lietām skatās citādi, apdrošināšanu. Bet nav skaidviņi grāmatvedības ciparos spēj ra mehānisma, kā, iestājoties
saredzēt skaitļus, ko formālais apdrošināšanas gadījumam,
speciālists neredz. Bet tas, cik saņemsim naudu. Tāpēc orienkatrā uzņēmumā šīs pareizākā tējamies uz niansēm, par ko var
lēmuma pieņemšanai nepiecie- saņemt uzrēķinus, lai no tiem
šamās vērtības tiek pieprasītas, izvairītos. Izvērtējam, kāds šķērir individuāli.»
sgriezums konkrētajam klientam
Treniņnodarbību konsultante vairāk jāpārbauda.» Viņš un citi
un grāmatvedības uzņēmuma pakalpojumu sniedzēji uzsver,
«F&A agency» vadītāja Lidija ka bezatbildību nevar atļauties,
Makejenoka uzsver, ka uzņēmē- jo no tā atkarīga pašu reputācija
jiem, lai izvairītos no kļūdām, un iztikšana.
jābūt vismaz vispārīgām zināšaPakalpojumu sniedzēji, kas
nām par uzskaites organizēšanu, apvienojušies Grāmatvežu asojāpārzina pamatjautājumi, lai ciācijā, gan uzskata, ka ne vieanalizētu budžetu, sekotu izmak- nā vien uzņēmumā kvalitāte
sām, novērtētu
klibo. Ne visiem
rezultātu, zinā- Uzņēmuma vadītājs, meklēdams izstrādāta pakaljaunu grāmatvedi, uz darba
tu, kāpēc peļņa
pojumu sniegšainterviju uzaicinājis vairākas preir, bet naudas tendentes. Visām uzdod vienu nas sistēma un
nav. Ikdienā gan jautājumu:
ne visi darbojas
nākas konstatēt, – Cik ir viens reiz viens?
pēc vienotiem
ka cilvēki, pat Pirmā kandidāte atbild:
nosacījumiem,
vairākus gadus – Divi.
citi pieļaujot nedarbodamies, ne- Otrā pretendente saka:
pamatotu cenu
pārzina budže- – Trīs.
dempingu un
ta veidošanos. Bet trešā sieviete jautā:
kropļojot pakal«Biznesa idejai – Priekšniek, cik daudz jums pojuma būtību.
un radošajam vajag?
Izeju asociācija
faktoram ir liela
saskata speciānozīme, tomēr uzņēmējs nevar listu sertifikācijā.
būt tik aizņemts ar ideju, ka aizJelgavas grāmatvedības firmu
mirst izrēķināt to no ekonomiskā pārstāvji atzīst, ka ir dzirdējuši
aspekta,» spriež speciāliste.
par «kolēģiem», kas diskrediA.Prāvs ievērojis, ka pašreizējā tējuši sevi, iesaistījušies PVN
situācija uzņēmējiem liek mainī- atmazgāšanas shēmās. Tomēr
ties: «Agrāk darbības optimizācija tie ir izņēmuma gadījumi. Serbieži asociējās ar nodokļu nemak- tifikāciju jelgavnieki vērtē kā
sāšanu. Uz to masveidā ietaupīja. brīvu izvēli, jo likumdošana
Tagad šīs iespējas vairs nav tādas. to pagaidām nereglamentē.
Ēnu ekonomikas īpatsvars sama- «Daudz atkarīgs no izpildījuzinās, un nekas cits neatliek kā ma. Ja tas nebūtu formāls, bet
strādāt efektīvāk un iedziļināties pārdomāti veikts pasākums, tas
finanšu niansēs.»
noteikti nāktu par labu,» spriež
Attiecības ar VID pakalpojumu A.Prāvs. Arī citi lēš, ka tādējādi
sniedzēji raksturo kā svarīgas. pa kādam diletantam atsijātos.
«Cenšamies ievērot visas likuma Taču vienlaikus nav garantijas,
normas, bet ir diskutējamas ka tas neizvērsīsies par ķeksīša
situācijas. Piemēram, preču pa- pasākumu, iekasējot naudu par

Ko saka uzņēmēji
A n d r i s
Drēska, SIA
«Aleja D»
valdes loceklis:
«Grāmatvedības pakalpojumus
pērkam. Tā
ir izdevīgāk, jo pašiem nav jāalgo
atsevišķs cilvēks, nav vajadzīga
vieta kabinetā un tā jāuztur.
Apjoms ir audzis un sasniedzis
līmeni, kad arī atsevišķam speciālistam būtu pilna slodze, bet
pagaidām neesam domājuši kaut
ko mainīt. Ja speciālists zināšanas
var izmantot vairākās firmās,
tas ātrāk atmaksājas. Protams,
tāds grāmatvedis strādā ar vairākām firmām un ne vienmēr,
kad vajadzīgs, uzreiz ir pieejams.
Arī atbildību varbūt ir grūtāk
pilnā apmērā paprasīt uzrēķinu
un kļūdu gadījumā. Tiesa, arī
algojot grāmatvedi, ar atbildību
ir līdzīgi. Bet kopumā sadarbībā
ir vairāk plusu nekā mīnusu. Cik
zinu, lielākā daļa grāmatvežu
pārsvarā zina tikai savu jomu un
maz ko spēj ieteikt. Mums šajā
ziņā ir paveicies, jo pakalpojumu
sniedzējs līdztekus atskaitēm spēj
dot arī kādu padomu.»
Daiga Latkovska, modes nama
«Tēma» direktore:
«Kad vairāk
nekā pirms
pieciem gadiem uzņēmums veidojās, apjomi nebija
tādi, lai algotu savu grāmatvedi. Slēgt līgumu ar firmu bija
izdevīgāk. Izvēli izdarījām pēc
savstarpējās pazīšanās principa,
un esmu apmierināta, vilties
nav nācies. Sadarbībā varbūt
pietrūkst speciālista ieteikuma,
analīzes momenta, bet šī iemesla
dēļ neesam gatavi algot savu
bilancspējīgu grāmatvedi. No
pašas pieredzes nevaru salīdzināt
abas situācijas, tomēr ieteiktu
algot firmu, ja vien tas nav liels
uzņēmums, kur diendienā grāmatvedim ir ko darīt.»
Edmunds
Barkāns,
uzņēmuma
«Kanclers
plus» valdes
priekšsēdētājs:
«Mūsu uzņēmumu
gadījumā darbojas abi varianti.
SIA «Kanclers plus» neizmanto pakalpojumu sniedzēju, jo
uzņēmums ir pietiekami liels.
Savukārt SIA «Laimdota» dokumentus kārto grāmatvedības
firma. Darbinieku skaits nav liels
un tad pakalpojumu pirkt ir izdevīgāk. Iespējams, arī «Kanclera»
gadījumā izdevumu ziņā būtu
racionālāk pakalpojumu pirkt,
taču pašlaik pārmaiņas neplānojam. Bet mazajām firmām
nekādā ziņā nav izdevīgi uzturēt
savu grāmatvedību. Zinot, ka
pie pastāvošās birokrātijas darba
šiem speciālistiem ir pāri galvai,
no viņiem kaut ko vairāk par
klasisko grāmatvedību neprasām.
Uzņēmumu finanšu analīzi veic
finanšu direktors.»

sertifikāta izsniegšanu, jo formālu mācību rezultātā iegūtais
papīrs pats par sevi vēl negarantē pakalpojuma kvalitāti.
Piemēram, zvērinātiem revidentiem sertifikācija jau notikusi. Taču neoficiāli dzirdēts par
revidentiem, kuru vietā strādā
studenti, bet speciālists tikai
pārskata un uzliek parakstu.
«Kāpēc lai ar grāmatvedību nebūtu tāpat?» jautā kāds pakalpojumu sniedzējs, piebilzdams,
ka grāmatvežu gadījumā tas
varētu būt pat vienkāršāk, jo revidentiem prasību un zināšanu
līmenim jābūt augstākam.
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Pilsētā briest kino atdzimšana

 Zane Auziņa

Ļoti aktīva jaunatne, kas izklaidējas vienmēr un dažādos veidos, bet pieaugot tā pārvēršas par čīkstētājiem, kas sēž mājas četrās sienās, sūdzas, ka nav
kur aiziet, bet neiet pat tad, kad izklaides vai atpūtas
vieta noorganizē ko speciāli viņam. Turklāt prasības jelgavniekiem ir tādas, ka pasākums jāpiedāvā
vienīgi no «augstākā plaukta», bet maksāt neviens
negrib vairāk kā par zema vai, labākajā gadījumā,
vidēja līmeņa izklaidi. Tā pāris teikumos pilsētniekus
un viņu kāri izklaidēties raksturo tie uzņēmēji, kuru
darbības veids vērsts tieši uz atpūtas organizēšanu.
Arī apkopojot datus portāla www.jelgavasvestnesis.
lv veiktajā aptaujā, nākas secināt, ka jelgavnieki nav
nekādi lielie izklaides meklētāji – vairāk nekā 50 procenti no aptaujas dalībniekiem sacīja, ka šobrīd viņiem
vispār nav laika domāt par izklaidēm vai arī atpūšas
mājās kopā ar draugiem. Turklāt apmēram trešā daļa
aptaujas dalībnieku uzsvēra, ka Jelgavā vispār nav kur
atpūsties, pat ja kādreiz to gribas darīt. Savukārt tie,
kas atzina, ka mēdz izklaidēties, neslēpa, ka lielākoties
to tomēr dara Rīgā vai vēl kādā citā vietā, un vien nepilni divdesmit procenti aptaujas dalībnieku norādīja,
ka labprāt atpūšas Jelgavā, apmeklējot naktsklubu,
koncertu vai kādu citu pasākumu. Neliela aptaujas
dalībnieku daļa sacīja, ka priekšroku dod aktīvai vai
sportiskai atpūtai, spēlējot boulingu, slidojot, slēpojot vai vēl kā līdzīgi. Lai noskaidrotu, cik patiess ir
uzskats, ka mūsu pilsētā nav kur atpūsties, «Jelgavas
Vēstnesis» vērtē iespējas. Turklāt mums izdodas atklāt
arī šādus tādus jaunumus, kas perspektīvā izklaides
iespējas sola dažādot.

Tas, ka ceturtajā lielākajā
Latvijas pilsētā nav kinoteātra, ir trūkums, ko
kā būtisku uzsver katrs,
kuram lūdzam izvērtēt
atpūtas iespējas Jelgavā.
Taču izrādās, ka visai nopietni pie šīs problēmas
risināšanas ķēries Ainārs
Tamisārs, kurš atklāj noslēpumu – kinoteātra
izveide pilsētā ir viņa nākamais lielais projekts.
«Es un mani partneri ir tādi nosvērti, mierīgi cilvēki, kas nemētājas
ar daudziem projektiem vienlaikus.
Tas, ka nopietni pievēršamies katrai
jaunai iecerei, lielā mērā ir arī mūsu
panākumu atslēga. Mēs ļoti rūpīgi
strādājām pie kluba «Jelgavas baltie
krekli» izveides, esam ieguldījuši
daudz naudas un daudz pūliņu tā
izveidē, un, kaut arī šajos piecos
gados no daudziem principiem nācies atteikties, faktiski klubs ir sācis
dzīvot savu dzīvi. Tagad beidzot
varam arī skaļāk domāt par mūsu
nākamajām idejām. Jelgavā tas ir

Naktsdzīvi Jelgavā līdz šim
«okupējuši» jaunieši

Pilsētā un, kā izrādās, arī Latvijā senākais naktsklubs ir «Tonuss», kas izklaidi piedāvā jau 18
gadus. Ilggadējs kluba naktsdzīves
vadītājs un šobrīd SIA «Tonuss»
īpašnieks Druvis Kalniņš neslēpj,
ka gandrīz 20 gadu garumā klubs
ir mainījies un, cenšoties izdibināt
apmeklētāju vēlmes, piedāvājis
dažādu repertuāru, taču klienti
ir tie, kas patiesībā diktē noteikumus, viņi ir arī tie, kas atpūtas
vietu izveido tādu, kādu to vēlas.
«Savulaik mēģinājām organizēt
koncertus, kas orientēti uz trīsdesmitgadniekiem un vecākiem, taču
nekas nesanāca. Jauniešiem šī
«veco» cilvēku mūzika lāgā nepatika, savukārt tai mērķauditorijai
gribējās atpūsties «pa smalko»
un koncertu baudīt, sēžot mīkstā
krēslā. Jūtot, ka šai nobriedušajai
publikai tomēr nevaram piedāvāt
to, ko tā vēlas, jo mēs tomēr esam
naktsklubs, tā uz pasākumiem
tāpat nenāca vai nāca neaktīvi,
bet jaunie sāka burkšķēt, ka
mūzika jāliek modernāka. Bijām
spiesti pakļauties spiedienam
– ja jāizvēlas starp aktīvajiem
jauniešiem vai mazaktīvajiem
un grūti iekustināmajiem vidējās
paaudzes cilvēkiem, tad, protams,
izvēlējāmies aktīvākos. Līdz ar to
faktiski «Tonuss» arī cauri visiem

šiem gadiem bijis gados jaunas
publikas naktsklubs un tāds ir arī
šobrīd, kaut, protams, ceram uz
lielāku aktivitāti no tiem, kas sasnieguši 25, 30, 35 vai pat 50 gadu
vecumu,» atzīst D.Kalniņš.

arī būtiski mainījis savu vizuālo šies, dusmojušies un «spļaudījunoformējumu – daudz darba un šies», kad apsardze viņus atsakās
līdzekļu ieguldīts telpu iekārtoša- ielaist klubā ar supermodernām
nā, remontos, mūzikas aparatūrā, kediņām, tādēļ jāskrien uz mājām
kam uzskatāms piemērs ir fakts, pēc kurpēm, arī Jelgavā mums
ka 1994. gadā kluba vērtība ar netrūka apmeklētāju, kas tieši
visu bāra leti, kases aparātiem un nepiemērotā ģērbšanās stila dēļ
Cīņa pret «kriminālajiem tu- pārējo mantību bija vien 200 lati. klubā netika ielaisti. Tāpat ilgi
sētājiem» beigusies ar
Taču to, kāda mūzika te tiek spē- un spītīgi neklausījāmies iebildēs,
panākumiem
lēta un kāda atmosfēra te valda, ir ka spēlējam tikai latviešu mūziku,
Kluba īpašnieks atzīst, ka faktis- noteikusi publika.
un citās. Taču fakts ir arī tas, ka
ki vienīgā nopietnā lieta, ko kluba
publika ir tā, kurai pateicoties
veidošanā izdarīja tā īpašnieki un Rīgas klubs Jelgavas publikai mēs vispār varam pastāvēt, un
vadītāji, nevis publika, ir krimi- bija spiests padoties
apmeklētāji mūsu spītību tomēr
nālās auras likvidēšana. «1994.
Tieši apmeklētāji ir tie, kas tādu, ir salauzuši, tā izveidojot atpūtas
gadā, kad pārņēmām naktsklubu, kāds tas ir, izveidojuši arī klubu vietu, kas nosacīti līdzīga Rīgas
tas tiešām bija krimināls. Jāsaprot «Jelgavas baltie krekli» – atpūtas klubam,» vērtē «Jelgavas balto
gan, ka tolaik vispār valstī krimi- vietu, kuras īpašniekiem piecu kreklu» direktors Ainārs Taminālās darbības bija ļoti aktīvas gadu laikā nācies pārkāpt ne vie- sārs. Viņš tāpat kā «Tonusa» īpaš– rekets, laupīšanas un kas tik vēl nam vien iepriekš pašu noteiktam nieks D.Kalniņš atzīst, ka Jelgavā
ne... Protams, šo grupu pārstāv- uzstādījumam. «Pirms pieciem tie cilvēki, kas sasnieguši 30, 35,
jiem patika arī «zīmēties» un iz- gadiem, ienākot Jelgavā, mūsu 40 gadu vecumu vai vēl lielāku,
klaidēties «Tonusā», kas tolaik bija mērķis bija izveidot Rīgas «kreklu» nav aktīvi «tusētāji», bet balstīt
viens no lielākajiem naktsklubiem klonu – klubu, kurā spēlē tikai biznesu uz cilvēkiem, kas nakts
visā Latvijā, par Jelgavu nemaz latviešu mūziku, kur iekļūt var izklaidēm ļaujas vien reizi mēnesī
nerunājot. Taču, pārņemot klubu, tikai personas, kas sasniegušas 21 vai divos, nav iespējams. «Patīk tas
atbrīvošanās
vai ne, bet Jelgava ir
no krimināstudentu pilsēta, un
lajiem grustudenti ir jaunieši,
pējumiem
kas lielākoties ir arī
bija viens no
aktīvākā naktsdzīmūsu svarīves baudītāju daļa.
gākajiem uzTāda pati situācija ir
devumiem,
arī Rīgā, taču, ja tur
kam ķērāno miljons iedzīvomies klāt.
tājiem mums ir neTolaik Jelgapieciešams «atlasīt»
vā darbojās
vien divus simtus,
Saeimas un
lai Rīgas «krekli»
Valsts prezibūtu pilni ar nodenta Drošībriedušo, pieaugušo
bas dienesta
publiku, tad no Jelstruktūrviegavas 66 tūkstošiem
nība, ar kuru
atlasīt četrus simtus
noslēdzām
nav iespējams, visvienošanos
maz ne katru dienu.
par apsar Tā kā «salasīt» šo
Jau gadu Jelgavā darbojas krogs «Cepuri nost», kas nedēļas
dzes nodropieaugušo publiku
nogalēs uz muzikālu atpūtu un dejošanu aicina tos, kam gadu
šināšanu,
mums tā īsti arī neskaits sniedzas pāri 30. Ar šiem pasākumiem kroga vadītājas lauž
un jāteic, ka
izdevās, bet jauniestereotipu, ka pilsētā izklaide atrodama vien jaunajiem.
ne bez probši lauzās iekšā, no
Foto: no kroga «Cepuri nost» arhīva
lēmām un
daudzām normām
neapmierinātības no atsevišķu gada vecumu, bez sporta apaviem esam atteikušies. Tagad arī pie
kadru puses, tomēr apmēram un tamlīdzīgi. Pirmajos gados pie mums piektdienu un sestdienu
gada laikā mums klubu izdevās tā arī cieši turējāmies, un tāpat kā vakaros skan ārzemju dziesmas,
«iztīrīt»,» stāsta D.Kalniņš. Viņš Rīgā Arnis Mednis, Artūrs Skras- bet pirmajā stāvā tiek spēlēta
uzsver, ka šo gadu laikā klubs ir tiņš vai citi mākslinieki pukoju- vismodernākā šodienas ārzemju

Pirms pieciem gadiem
Jelgavā durvis vēra pirmais boulinga centrs,
kas raisīja lielu interesi.
Tas bija kaut kas pilsētā
iepriekš nebijis, piedāvājot aizraujoši pavadīt
brīvo laiku. Interese par
jaunumu pilsētniekiem
patiešām bija, un pēc dažiem gadiem durvis vēra
vēl viena boulinga halle.
Kaut arī Jelgavā boulings
līdz šim tā arī nav kļuvis
par sporta veidu, kā tas ir
daudzviet Eiropas valstīs,
tas piedāvā saturīgu un
interesantu atpūtu. Tiesa,
šīs atpūtas nodrošinātāji
neslēpj, ka arī boulings
jelgavniekiem pēdējā laikā vairs īpaši neinteresē.

mūzika – tās nosaukumus veido
kaut kādi burtu salikumi, kurus,
godīgi sakot, pat neatceros, bet
kas esot ļoti aktuāla un jauniešiem
patīk,» atzīst A.Tamisārs.

Jelgavnieki brauc uz Rīgu,
rīdzinieki – uz šejieni

Jāpiebilst, ka gan uz Jelgavas
«krekliem», gan arī «Tonusu»
brauc izklaidēties arī cilvēki no Dobeles, Tukuma un
Rīgas. «Uz «Tonusu» īpaši
bieži cilvēki no Rīgas un pat
Liepājas, Ventspils un citām krietni tālām pilsētām
brauca laikā, kad šeit bieži
viesi bija Krievijas estrādes
zvaigznes. Tās patiesi bija
augstākā līmeņa Krievijas
estrādes zvaigznes, kas
labprāt brauca un uzstājās
Jelgavā, šurp vilinot apmeklētājus no tālākām pilsētām. Bet
tagad tā jau ir pagātne – summas,
ko šobrīd saņem krievu mūziķi, ir
tādos apmēros, ko varbūt varētu
atļauties apmaksāt stadions, nevis
klubs ar ietilpību līdz tūkstoš cilvēkiem. Šobrīd «Tonusā» galveno
apmeklētāju «masu» veido Jelgavas
jaunieši un viņu draugi no Rīgas,
Dobeles vai citām pilsētām,» vērtē
D.Kalniņš. Bet A.Tamisārs, kurš
atzīst, ka arī «kreklu» lielāko
apmeklētāju daļu veido Jelgavas
jaunieši, piebilst, ka šurp gan
mēdz braukt arī solīdi cilvēki no
Tukuma, Dobeles, Bauskas un
citām pilsētām. Savukārt tā saucamie solīdie jelgavnieki paši kluba
pārstāvjiem ne reizi vien atzinuši,
ka nakts dzīves baudīšanai izvēlas
citas pilsētas, pat valstis. «Piemēram, kāds dakteris man stāstīja,
ka labprāt nāktu uz Jelgavas
«krekliem» atpūsties – mūzika viņu
apmierina, arī interjers un vispārējā atmosfēra, taču atpūsties kopā ar
pacientiem nav īsti pieņemami. To
pašu var sacīt arī par daudzu citu
profesiju pārstāvjiem, kas neslēpj,
ka «tvaika nolaišana» tik mazā
pilsētā kā Jelgava nav iespējama,
ja tepat ir arī darbs, kolēģi un
sadarbības partneri, ar ko kopā
jau nākamajā dienā pēc atpūtas

lielākajām cerībām raugāmies uz
kādreizējā kinoteātra «Jelgava»,
tagad «Parex» bankas un mēbeļu
tirgotāja apmešanās vietu. Ir bijušas arī atsevišķas sarunas ar ēkas
pašreizējiem iemītniekiem, un
tās mums nākotnē ļauj raudzīties
cerīgi, taču detaļās vēl nevēlamies
iedziļināties,» stāsta A.Tamisārs.
Viņš uzsver, ka kinoteātris būtu
orientēts ne vien uz jelgavniekiem,
kas līdz šim baudīt kino braukuši
uz Rīgu, bet arī rīdziniekiem. «Ja
mums izdosies nodrošināt labu
kvalitāti, jaunas filmas, šodienas
patērētājam nepieciešamos papildpakalpojumus kinoteātrī, turklāt
par cenu, kas ir būtiski zemāka
nekā, piemēram, Rīgā, kur uz
kino labi ja par pieciem latiem var
aiziet, mēs daļu rīdzinieku varētu
atvilināt. Arī jelgavnieki vienmēr ir
teikuši, ka viņiem ir vajadzīgs kinoteātris, tādēļ tas ir mūsu nākamais
lielais projekts, ko ceram realizēt,»
tā A.Tamisārs. Pagaidām gan viņš
nevēlas sevi saistīt, nosaucot precīzu
laiku, kad kinoteātris varētu aicināt
apmeklētājus uz pirmo seansu.

Pie boulinga jau esam pieraduši

Foto: Kristaps Hercs

Naktsdzīvi Jelgavā nodrošina divi vērā ņemamu izmēru naktsklubi,
kā arī krogs «Cepuri
nost», kas piektdienu
un sestdienu vakaros pie
labas atpūtas un dejošanas cenšas pieradināt
«nobriedušāku» publiku
– gados tā virs 30. Visu
šo uzņēmumu vadītāji
atzīst, ka situācija ar
izklaidēties kārajiem
neesot vienkārša un,
sākoties ekonomiskajai
krīzei, kļūst arvien sarežģītāka, taču, uzsverot
savu dažādību, tie ir
pārliecināti, ka pilsētā
nodrošina daudzveidīgu
un saturīgu naktsdzīvi.

kinoteātris,» intervijas laikā nejauši
izrunājas kluba «Jelgavas baltie
krekli» līdzīpašnieks un direktors
A.Tamisārs.
Tālāk klaušināts, viņš atzīst, ka
vēl labi atceras laiku, kad pilsētā
bija divi kinoteātri, un uzskata, ka
to likvidēšana nebija pareizākais lēmums. Taču, neiedziļinoties agrāko
laiku kinoteātru slēgšanas iemeslos,
A.Tamisārs atklāj, ka ideja par kino
izveidi Jelgavā esot briedusi jau
vairākus gadus un nu sākti pirmie
darbi tās realizēšanā. «Protams,

Savulaik
Jelgavā
jaunākās
filmas
LLU Lauku
inženieru
fakultātē
demonstrēja
«Kino 19».
Šobrīd ir
cerības,
ka kino
pilsētā
atdzims.
ekonomiskā situācija nav vienkārša.
Diemžēl arī mums mājās nestāv
krājkasīte ar pārsimts tūkstošiem
latu jaunas idejas īstenošanai. Taču
pie jautājuma par kinoteātri lēnā
garā esam sākuši ķerties klāt – ticu,
ka to izveidosim. Šobrīd pilsētā
apskatīti trīs objekti, kur varētu
iekārtot kinoteātri. Viens no tiem ir
Pārlielupē – kādreizējā būvmateriālu veikala «Nelss» telpās, spriedām
arī par iespējām kinoteātri izveidot
kādreizējā pasta ēkā. Tiesa, abām
šīm vietām ir arī mīnusi. Pašlaik ar

Foto un
ilustrācija:
Ivars
Veiliņš
būs jāstrādā pie nopietniem
jautājumiem,» tā A.Tamisārs. Viņš
vien atzīst – lai vairotu klientu
ērtības un patīkamāku darītu ceļu
uz Jelgavas «krekliem», šajā rudenī
veikta naktskluba pagalma pirmās
kārtas rekonstrukcija. Tās laikā
labiekārtota automašīnu stāvvieta, sakārtota brauktuve un gājēju
ietve, uzstādīts apgaismojums un
izdarīti citi nozīmīgi darbi, kas
nokļūšanu līdz klubam dara daudz
patīkamāku. «Ceram, mūsu darbu
novērtēs arī apmeklētāji, kuriem
nu vairs nav pamata iebilst, ka
pie mums sausām kājām nevar
nokļūt,» tā A.Tamisārs.

Uz kustēšanos un muzikālu
izklaidēšanos mudina
arī citus

Taču, kamēr abu Jelgavas lielāko
klubu pārstāvji nebeidz uzsvērt, ka
pilsētnieki pēc 30 nav nekādi lielie
nakts dzīves baudītāji – vismaz ne
paši savā pilsētā, mūsu vidū ir
uzņēmīgi cilvēki, kas uz dejošanu
un labu laika pavadīšanu aicina
tieši tos, kuriem pāri 30. Proti, ja
darba dienās krogs «Cepuri nost»
strādā vien dažas stundas un orientējas uz pusdienu pasniegšanu, tad
piektdienu un sestdienu vakaros te

iet vaļā danči dzīvās mūzikas
pavadījumā. Arī šīs atpūtas vietas
īpašnieces neslēpj, ka jelgavnieku
lielais kūtrums, kas turklāt nāk
komplektā ar skaļu pukošanos, ka
pilsētā neesot nekādu atpūtas iespēju, bijis lielākais un nepatīkamākais
pārsteigums, taču viņas ir cerību
pilnas šo situāciju mainīt. «Viss
sākās ar to, ka pašām gribējās laiku
pa laikam vakarā iziet ārā no mājas
un labi atpūsties ar mūziku, dejām,
labām maltītēm un dzērieniem. Bet
tobrīd patiesi nebija kur aiziet. Jelgavas klubi tomēr vairāk orientēti
uz jauniešiem. Tā nu saņēmāmies
un taisījām augšā tādu vietu, kur
patiktu pašām un patiktu arī citiem
solīdās paaudzes pārstāvjiem. Šobrīd ar paveikto esam apmierinātas.
Cilvēki, kas reiz šeit pabijuši, ir
patiesi apmierināti. Viņi ir arī mūsu
galvenie reklāmas nodrošinātāji.
Daloties savos pozitīvajos iespaidos,
viņi uz mūsu nedēļas nogales muzikālajiem vakariem atvilina apmeklētājus arī no tālām pilsētām, un viss
notiek. Jelgavnieku kūtrums reizēm
uzdzen dusmas – nu kā tu vari sēdēt
mājās un sūkstīties, ka nekā nav, ja
patiesībā ir, tikai tu esi slinkts un
neproties dibenu no dīvāna pacelt?!
Bet gan jau arī jelgavnieku kūtrumu

izkausēsim,» pārliecināti teic viena
no kroga «Cepuri nost» īpašniecēm
Evita Badune. Bet otra īpašniece
Evitas māsa Marita Gruziņa pārliecināti piebilst – kaut arī Jelgava
ir studentu pilsēta, viņas tic, ka
atpūsties māk un grib arī nopietni
cilvēki, un viņas šo atpūtu piedāvā.
«Pie mums ir nākuši pat pāri, kas
krietni pārsnieguši ne vien 40, bet
arī 50 gadu slieksni, un viņi kopā ar
trīsdesmitgadniekiem jūtas ļoti labi.
Tā ir mūsu labākā alga, un ticam,
ka arī tie, kuriem ir daudz darba,
jāpelna nauda un jārūpējas par ģimeni, tomēr atcerēsies, ka bez labas
atpūtas nekāda sakarīgā strādāšana
nesanāks,» tā Marita.
Visu triju atpūtas vietu pārstāvji
gan atzīst – līdz ar krīzes iestāšanos cilvēki kļuvuši taupīgāki un
mazāk līdzekļu velta izklaidei, tieši tāpēc šobrīd vairāk nekā jebkad
iepriekš jāpadomā par dažādām
akcijām, bonusiem un privilēģijām
pastāvīgajiem apmeklētājiem. Tiesa, vienlaikus viņi ir arī pārliecināti – krīzes nāk un iet, bet cilvēki
un vēlme atpūsties paliek, tādēļ ar
kvalitatīvu piedāvājumu no mājas
piektdienas vai sestdienas vakarā
ir izkustināms arī taupīgais un
izvēlīgais jelgavnieks.

«Mēs taču katru dienu no neskaitāmām ziņām to tik vien dzirdam,
ka valda krīze, jāsajož ciešāk jostas...
Vienvārdsakot – sēžam depresijā
un to tik vien darām, kā pēc darba
dodamies neizbēgamajā gājienā uz
veikalu, pēc tam uz mājām un ārā
nekustam. Šīs vispārējās depresijas dēļ arī boulings zaudējis daļu
apmeklētāju, taču mēs atrodam
dažādus veidus, kā klientus noturēt,
un zaudējumu mums nav,» situāciju
ar pilsētnieku kāri uz boulingu

raksturo atpūtas kompleksa «Zemgale» vadītājs Armands Ozollapa.
Šis atpūtas centrs pirms pieciem
gadiem Jelgavā «ienesa» boulingu,
bet tagad spiests secināt, ka izklaide ir pirmā lieta, no kā sarežģītos
ekonomiskos apstākļos iedzīvotāji
atsakās. Savukārt pilsētas otra
boulinga centra – «Crash» – valdes
priekšsēdētājs Jānis Podnieks, kaut
arī atzīst, ka ir jelgavnieks un arī
pilsētas patriots, savos izteikumos
ir skarbāks. «Jelgavnieks vienkārši
ir slinks. Viņš labāk sēdēs mājās un
sūdzēsies, ka pilsētā nekas nenotiek, bet patiesībā viņš, visticamāk,
nemaz nebūs painteresējies, kādas
tad īsti iespējas ir. Varbūt pie mums
cilvēks vēl nav iemācījies, ka jāprot
ne tikai labi strādāt, bet arī labi atpūsties. Pagaidām viņu «izkustināt»
ir grūti. Un patiesi nedomāju, ka
septiņi vai astoņi lati septiņiem cilvēkiem par vienu sakarīgi pavadītu
stundu, spēlējot boulingu, ir daudz,»
neapmierināti teic J.Podnieks. Viņš
atzīst, ka savulaik vēlējies Jelgavā
izveidot augstas kvalitātes atpūtas
vietu ar labu restorānu, boulingu,
mūziku un citām aktivitātēm. Taču
dažas no idejām nācies atmest jau
pēc pirmajiem trim darbības mēnešiem. «Sākotnēji bijām izveidojuši
augstākās kvalitātes restorānu. Pie
mums strādāja šefpavārs no «Kaļķu
vārtiem», kas katru maltīti gatavoja

Pirms pieciem gadiem
boulings
Jelgavā bija
absolūts
jaunums un
izraisīja lielu
pilsētnieku
interesi.
Šobrīd tas
kļuvis par
pierastu
atpūtas lietu
un tik lielu
popularitāti
vais negūst.
patiesi ar dvēseli. Taču to, cik ļoti
tas bija vajadzīgs jelgavniekam,
raksturo kāds gadījums. Proti, bija
kāda īpaša mērce, ko gatavo veselas
divas nedēļas. Kādudien maltīti ar
šo mērci pasūtīja kliente, kas, ieraugot porciju, bija šokā: «Kāpēc man
tur kaut kāda vīna un aveņu mērce
uz gaļas uzlieta!?» viņa nikni jautāja
šefpavāram. Viņš jautājis pretim:
«Ko kliente vēlas?» Atbildē skanēja
– frī kartupeļus un majonēzi. Saprotot, ka šī ne tuvu nav vienīgā jelgavniece, kuru interesē frī un majonēze,
no augstā uzstādījuma bijām spiesti
atteikties,» teic J.Podnieks.
Abu boulinga haļļu pārstāvji atzīst, ka viņu klientu vidū netrūkst
ģimenes cilvēku, kas šeit labprāt

nosvin jubilejas, – šiem klientiem
ir arī sarūpētas īpašas atlaides.
Spēlēt boulingu labprāt dodas arī
kolēģi un sadarbības partneri, kas
pēc garas darba dienas šādi vēlas
noņemt spriedzi. Taču strādājošo
cilvēku kategorija kļūst aizvien
inertāka, tāpēc nākas orientēties
uz jauniešiem, kuri vienmēr ir gatavi atpūsties. Jāvienojas vien par
cenu. «Bet jebkurā gadījumā – ticu,
ka arī krīze tiks pārvarēta un par
saturīgu atpūtu aizvien vairāk sāks
domāt ne vien studenti, bet arī strādājošo iedzīvotāju kategorija. Mūsu
boulinga iekārtas ir pārāk labas un
kvalitatīvas, lai tās demontētu, vietu
atstājot vēl vienam deju placim,» tā
A.Ozollapa.

Aktīvajiem iespēju netrūkst
Arī ar aktīvo atpūtu, iespējams,
Jelgavā nav tik bēdīgi, kā varētu
šķist. Protams, līdzenajā Zemgales
centrā nav kalna, kur ierīkot slēpošanas trasi, taču ir iespēja slidot,
peldēt, spēlēt tenisu, peintbolu,
braukt ar kartingu. Turklāt gaidāms, ka arī lidināties vēja tunelī

te varēs pavisam drīz.
Tā kā baseini lielākoties ir noslogoti ar maziem un lieliem sportistiem, bet vēja tunelis vēl nav gatavs, pilsētnieku interesi par aktīvo
atpūtu raksturo sporta un atpūtas
kompleksa «Zemgale» vadītājs Armands Ozollapa, kura pārziņā ir arī

Slidošana ir aktīva atpūta jebkura vecuma cilvēkiem.

ledus halle. Un izrādās, ka aktīvās
atpūtas prieki pilsētniekiem visai
labi iet pie sirds. «Vasarā mūsu
tenisa korti ir noslogoti, tāpat kā
publiskās slidošanas laikā mēs
nevaram sūdzēties par interesentu
trūkumu. Turklāt kā vienu, tā arī
otru atpūtu labprāt izmanto gan
bērni, gan arī pieaugušie un pat
sirmas tantes un onkuļi. Nedz kortos, nedz arī uz ledus nevienam nav
jāārdās, tā ir demokrātiska atpūta,
un mēs redzam, ka interese par to
ir augsta. Iespējams, jau daudzkārt
pieminētā krīze arī šeit daļu klientu
ir atsijājusi, taču esmu pārliecināts,
ka pilsētniekiem sportiska atpūta
patīk,» pārliecināti teic A.Ozollapa.
Viņš uzsver, ka pēdējos gados
halle arī cenšas spēļu un sporta
komandu treniņu laikus izkārtot
tā, lai krietns laiks tiktu atvēlēts
arī publiskajai slidošanai. «Agrāk
mums tiešām nereti bija gadījumi,
kad publiskā slidošana bija iespējama vien pēc pulksten desmitiem
vienpadsmitiem vakarā, taču cen-

šamies ledus noslodzes grafiku
veidot tā, lai vienkāršiem aktīvās
atpūtas cienītājiem būtu pieejami
arī labi laiki – ap četriem, pieciem,
sešiem vai septiņiem vakarā,»
stāsta A.Ozollapa, piebilstot, ka
vidēji nedēļā ir trīs četras dienas,
kad notiek publiskā slidošana.
«Ja jūs esat stāvējis uz slidām,
tad zināt, ka tā ir saturīga un
interesanta, turklāt arī figūrai
ārkārtīgi vērtīga nodarbe. Tā
kā pēdējos gados labs izskats un
slaids augums ir kļuvis par ļoti aktuālu tendenci, varu vien sacīt, ka
slidošana un teniss ir lielisks veids,
kā pie tā tikt,» rezumē A.Ozollapa.
Bet, vērtējot to, kā pilsētā varētu
pietrūkt sakarīgai izklaidei, viņš,
ilgi domājot, noteic, ka patiesībā
pilsētā ir ļoti daudzveidīgas atpūtas
iespējas, ja vien cilvēks patiesi vēlas
atpūsties. «Varbūt vērts vien padomāt par golfa laukumu vai ūdens
atrakciju parku. Taču ticu, ka arī
tam pienāks savs laiks,» tā sporta
un atpūtas kompleksa vadītājs.
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Pirmdiena, 1.decembris
LTV 1
6.45 «Labrît, Latvija!»
8.30 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 660.sçrija.
9.25 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».
9.55 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4909.sçrija.
10.20 «Neprâta spogulî».*
10.50 «De facto».*
11.30 «Tâda ir dzîve»*.
12.00 «Top Shop piedâvâ...»
12.15 No LTV videofondiem. «Latvijai – 90».
Laikmeta pieskâriens.
Marhilevièu dzimta.
12.45 «Ielas garumâ».*
13.15 «Province».*
13.45 «LTV portretu izlase». Arhitekts I.Lazdiòð.*
14.20 «Kas var bût labâks par ðo?»*
14.50 «Top Shop piedâvâ...»
15.05 «Piekritu, iekritu...» Animâcijas filma.
15.30 «Olivera Tvista piedzîvojumi».
Animâcijas seriâls. 50.sçrija.
15.50 «Kas te? Es te!»*

16.20 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».*
16.50 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 660.sçrija.
17.45 «Kopâ».
18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.30 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4910.sçrija.
18.58 Ziòas.
19.00 «Jauna nedçïa».
19.30 «100 g kultûras».
19.58 Ziòas.
20.00 «Neprâta cena». LTV seriâls. 392.sçrija.
20.30 «Panorâma».
21.20 «Zini vai mini!» TV spçle.
21.55 «Viss notiek».
22.25 «Latvija var!»
23.00 Nakts ziòas.
23.15 «Ðeit un tagad».
23.55 «Kopâ».*
0.10 «100 g kultûras».*

LTV 7
6.50 Pekinas olimpiskâs spçles.*
8.50 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop».
9.05 «Reìionâlâ attîstîba Latvijâ. Agro 2008».
9.35 «Smalkâ dâma». Seriâls. 49.sçrija.
10.25 «40 000 jûdþu apkârt zemeslodei».
10.55 «Zveja» (krievu val.).*
11.25 «Kriminâlâ informâcija» (krievu val.).*
11.55 «SeMS».*
13.10 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 399.sçrija.
14.00 Kontinentâlâ hokeja lîga. Rîgas Dinamo
– Magòitogorskas Metalurg.*
16.00 «Smalkâ dâma». Seriâls. 49.sçrija.
16.50 «SeMS».
18.10 «Muhtars atgrieþas 2» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 206.sçrija
19.00 «Ðodien». Ziòas (krievu val.).
19.25 «112 hronika».
19.35 «Anekdoðu klubs».
19.40 «40 000 jûdþu apkârt zemeslodei».
20.05 «1000 jûdzes Urâlu kalnos».*
20.35 «Nirçja dienasgrâmata».
Dokumentâla filma. 6.sçrija.
21.05 «Pazuduðie 4». ASV seriâls. 5.sçrija.
21.50 «Çnas zona». Vada G.Silakaktiòð.
22.20 «Tavs auto».*
22.50 «Muhtars atgrieþas 2» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 206.sçrija.
23.35 «Anekdoðu klubs».*
23.40 «112 hronika».*

LNT
6.05 «Ticîgo uzvaras balss».
Kristîgâ programma.
6.35 «Billijs un Mendija».
ASV animâcijas seriâls. 20.sçrija.
7.00 «LNT rîta ziòu raidîjums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktâ».*
9.05 «Viktorija».
Kolumbijas un ASV seriâls. 64.sçrija.
10.05 «Meitene aiz borta».
Vâcijas romantiska komçdija.
12.00 «Pçdçjais bruòuvilciens» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 4.sçrija.
13.00 «Lielais jautâjums».
Veiksmes un prâta spçle.
14.00 LNT dienas ziòas.
14.20 «Tautas balss +».*
14.50 «Vecâs Kristînes jaunie piedzîvojumi».
Komçdijseriâls. 2.sçrija.
15.15 Bçrnu stunda. «Eds, Edis un Edijs». ASV
animâcijas seriâls. 8.sçrija.
15.45 «Supersuns Kripto».
ASV animâcijas seriâls. 8.sçrija.
16.10 «Mîlestîba ir kaut kur gaisâ».
Vâcijas seriâls. 64.sçrija.
16.40 «Kaislîbas». Meksikas seriâls. 35.sçrija.
17.40 «Karstais ledus» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 54.sçrija.
18.00 LNT ziòas seðos.
18.06 «Karstais ledus» (ar subt.).
Krievijas seriâls. Turpinâjums.
18.40 «Zelta drudzis». Veiksmes spçle.
19.00 «Tautas balss».
19.30 «Cerîbu iela 21». LNT seriâls. 35.sçrija.

tv programma
20.00 LNT ziòas.
20.25 Sporta un laika ziòas; «Degpunktâ».
21.00 «1941.gada jûnijs» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 2.sçrija.
22.05 «Sindbada pçdçjais ceïojums» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 4.sçrija.
23.10 «Deksters». ASV seriâls. 8.sçrija.
0.05 «Seðas pçdas zem zemes 5».
ASV seriâls. 2.sçrija.
1.10 «Renegâts». ASV seriâls. 84.sçrija.
2.05 «Ilgais vakara skûpsts».
ASV kriminâldrâma. 1996.g.
4.15 «Dzîvnieku instinktu Top 10».
5.00 «Smieklîgâkie dzîvnieki pasaulç».
5.10 «Karstais ledus» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 54.sçrija.

TV3
5.50 «Mîlçt. Mirt. Un atgriezties».
Venecuçlas seriâls. 66.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.00 «Mans sapòu vectçtiòð» (ar subt.).
Seriâls. 40. un 41.sçrija.
9.00 «Monte Kristo» (ar subt.).
Seriâls. 48.sçrija.
10.00 «Ûsainâ aukle» (ar subt.).
Seriâls. 131. un 132.sçrija.
11.00 «Mâmiòu klubs».
11.30 «Glâbçjkomanda Cepums».
12.00 «Neizskaidrojami, bet fakts» (ar subt.).
13.00 «Medikopters». Seriâls. 64.sçrija.
14.00 «Varenais Zirnekïcilvçks».
Animâcijas seriâls. 4.sçrija.
14.20 «Laimîgi kopâ» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 67. un 68.sçrija.
15.20 «Dþungïu Dþeks».
16.20 «Sirds uz ledus».
Vâcijas seriâls. 117. un 118.sçrija.
17.20 «Monte Kristo» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 49.sçrija.
18.20 «Ûsainâ aukle» (ar subt.). Krievijas
seriâls. 133. un 134.sçrija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziòas».
20.20 «C.S.I. Lasvegasa 8».
ASV seriâls. 13.sçrija.
21.20 «Nesâtîgie nakts rîmas».
Lielbritânijas dokumentâla filma.
22.20 «Izlauðanâs 3». ASV seriâls. 13.sçrija.
23.20 «Nekâ personîga». Raidîjums.
23.50 Pasaules kausa izcîòa bobslejâ
un skeletonâ. 1.posms.
0.25 «Ideâli pârinieki». Seriâls. 17.sçrija.
1.20 «Medikopters». Seriâls. 64.sçrija.
2.15 «Dþungïu Dþeks».
3.05 «SMS èats».
4.30 «Bez tabu».
5.00 «Sirds uz ledus».
Seriâls. 117. un 118.sçrija.

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

23.55 «Programma Maksimums» (ar subt.).
0.45 «Dâvida ðovs».* «SMS ar iepazîðanos».

Otrdiena, 2.decembris
LTV 1
6.45 «Labrît, Latvija!»
8.30 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 661.sçrija.
9.25 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».
9.55 «Hameleonu rotaïas». Seriâls. 4910.sçrija.
10.20 «Neprâta cena». LTV seriâls. 392.sçrija.
10.50 «Jauna nedçïa».*
11.20 «100 g kultûras».*
11.50 «Top Shop piedâvâ...»
12.05 «100. pants».*
12.20 «Latvijas meþa stâsti».
12.50 «Viss notiek».*
13.20 «Latvija var!»*
13.50 «Latvijas teâtru vçsture».
Valmieras teâtris.*
14.20 «Mans zaïais dârzs».*

14.50 «Top Shop piedâvâ...»
15.05 «Titoms». Animâcijas seriâls. 6.sçrija.
15.30 «Olivera Tvista piedzîvojumi».
Animâcijas seriâls. 51.sçrija.
15.50 «Kas te? Es te!»*
16.20 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».*
16.50 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 661.sçrija.
17.45 «Galva. Pils. Sçta».
18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.30 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4911.sçrija.
18.58 Ziòas.
19.00 «Skats no malas».
19.30 «100 g kultûras».
19.58 Ziòas.
20.00 «Neprâta cena». LTV seriâls. 393.sçrija.
20.30 «Panorâma».
21.20 «Neçrtâ patiesîba». Dokumentâla filma.
23.05 Nakts ziòas.
23.20 «Ðeit un tagad».
24.00 «Galva. Pils. Sçta».*
0.15 «100 g kultûras».*

11.00 «Noziegumam pa pçdâm 6».
Seriâls. 4.sçrija.
12.00 «Neizskaidrojami, bet fakts» (ar subt.).
13.00 «Medikopters». Seriâls. 65.sçrija.
14.00 «Varenais Zirnekïcilvçks».
Animâcijas seriâls. 5.sçrija.
14.20 «Laimîgi kopâ» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 69. un 70.sçrija.
15.20 «Dþungïu Dþeks».

LTV 7
6.50 Pekinas olimpiskâs spçles.*
8.50 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop».
9.05 «Medicîna un mçs».*
9.35 «Smalkâ dâma». Seriâls. 50.sçrija.
10.25 «40 000 jûdþu apkârt zemeslodei».
10.55 «Laiks vîriem?»*
11.25 «Tavs auto».*
11.55 «SeMS».*
13.10 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 400.sçrija.
14.00 Kontinentâlâ hokeja lîga. Rîgas Dinamo
– Ufas Salavat Julajev.*
16.00 «Smalkâ dâma». Seriâls. 50.sçrija.
16.50 «SeMS».
18.10 «Muhtars atgrieþas 2» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 207.sçrija
19.00 «Ðodien». Ziòas (krievu val.).
19.20 «112 hronika».
19.35 «40 000 jûdþu apkârt zemeslodei».
20.05 Eiropas kausa izcîòa basketbolâ. ASK/
Rîga – Zadar (Horvâtija). Tieðraide.

16.20 «Sirds uz ledus».
Seriâls. 119. un 120.sçrija.
17.20 «Monte Kristo» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 50.sçrija.
18.20 «Ûsainâ aukle» (ar subt.). Krievijas
seriâls. 135. un 136.sçrija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziòas».
20.20 «C.S.I. Maiami 6».
ASV detektîvseriâls. 3.sçrija.
21.20 «Doktors Hauss 4». ASV seriâls. 12.sçrija.
22.20 «Nenotveramais». ASV un Francijas
spraiga siþeta filma.
0.25 «Vaïsirdîga atzîðanâs» (ar subt.).
1.05 «Medikopters». Seriâls. 65.sçrija.
2.00 «Dþungïu Dþeks».
2.50 «SMS èats».
4.30 «Bez tabu».
5.00 «Sirds uz ledus».
Seriâls. 119. un 120.sçrija.

TV5

22.05 «www.olimpiade.lv»
22.35 Sporta studija. Tieðraide.
23.20 «Autosporta programma nr.1».
23.50 «Muhtars atgrieþas 2» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 207.sçrija.
0.35 «112 hronika».*

LNT
6.05 «Ticîgo uzvaras balss».
Kristîgâ programma.
6.35 «Billijs un Mendija».
ASV animâcijas seriâls. 21.sçrija.
7.00 «LNT rîta ziòu raidîjums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktâ».*
9.05 «Viktorija».
Kolumbijas un ASV seriâls. 65.sçrija.
10.05 «Skaistâs krâpnieces».
Vâcijas komçdija. 1.sçrija.
12.00 «Miesassargs» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 1.sçrija.
13.00 «Lielais jautâjums».
14.00 LNT dienas ziòas.
14.20 «Cerîbu iela 21». LNT seriâls. 35.sçrija.
14.50 «Vecâs Kristînes jaunie piedzîvojumi».
Komçdijseriâls. 3.sçrija.
15.15 Bçrnu stunda. «Eds, Edis un Edijs».
ASV animâcijas seriâls. 9.sçrija.
15.45 «Supersuns Kripto».
ASV animâcijas filma. 9.sçrija.
16.10 «Mîlestîba ir kaut kur gaisâ».
Vâcijas seriâls. 65.sçrija.
16.40 «Kaislîbas». Meksikas seriâls. 36.sçrija.
17.40 «Karstais ledus» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 55.sçrija.
18.00 LNT ziòas seðos.
18.06 «Karstais ledus» (ar subt.).
Krievijas seriâls. Turpinâjums.
18.40 «Zelta drudzis». Veiksmes spçle.
19.00 «Tautas balss».
19.30 «Cerîbu iela 21». LNT seriâls. 36.sçrija.
20.00 LNT ziòas.
20.25 Sporta un laika ziòas; «Degpunktâ».
21.00 «Debesu mirdzums tavâs acîs».
Vâcijas melodrâma. 2006.g.
22.55 «Vîrieði kokos!» ASV seriâls. 3.sçrija.
23.50 «Mâkslîgais skaistums 2».
ASV seriâls. 12.sçrija.
0.50 «Renegâts». ASV seriâls. 85.sçrija.
1.45 «Asiòainais darbs». ASV detektîvfilma.
3.50 «Dzîvnieku instinktu Top 10».
4.40 «Smieklîgâkie dzîvnieki pasaulç».
5.10 «Karstais ledus» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 55.sçrija.

TV3
5.50 «Mîlçt. Mirt. Un atgriezties».
Venecuçlas seriâls. 67.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.00 «Mans sapòu vectçtiòð» (ar subt.).
Seriâls. 42. un 43.sçrija.
9.00 «Monte Kristo» (ar subt.).
Seriâls. 49.sçrija.
10.00 «Ûsainâ aukle» (ar subt.).
Seriâls. 133. un 134.sçrija.

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

Treðdiena, 3.decembris
LTV1
6.45 «Labrît, Latvija!»
8.30 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 662.sçrija.
9.25 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».
9.55 «Hameleonu rotaïas». Seriâls. 4911.sçrija.
10.20 «Neprâta cena». LTV seriâls. 393.sçrija.
10.50 «Skats no malas».*
11.20 «100 g kultûras».*
11.50 «Top Shop piedâvâ...»
12.05 «100. pants».*
12.20 «Projekts Cilvçks».*
12.50 «Vides fakti».*
13.20 «Leìendu mednieki».*
13.50 «Vertikâle».*
14.20 «Garîgâ dimensija».*
14.50 «Top Shop piedâvâ...»
15.05 «Latvji, brauciet jûriòâ!»*
15.20 «Skudriòa Tipa».
Studijas Dauka animâcijas filma.
15.30 «Olivera Tvista piedzîvojumi».
Animâcijas seriâls. 52.sçrija.
15.50 «Tu esi Latvija!»*
16.20 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».*
16.50 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 662.sçrija.
17.45 «Zaïais îpaðums».
18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.30 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4912.sçrija.
18.58 Ziòas.
19.00 «Naudas zîmes».
19.30 «100 g kultûras».
19.58 Ziòas.
20.00 «Neprâta cena». LTV seriâls. 394.sçrija.
20.30 «Panorâma».
21.07 Latloto izloze.
21.20 «Kas notiek Latvijâ?»
22.45 «Zebra».
23.00 Nakts ziòas.
23.15 «Ðeit un tagad».
23.55 «Zaïais îpaðums».*
0.10 «100 g kultûras».*

Ceturtdiena, 2008. gada 27. novembris

LTV7
6.50 Pekinas olimpiskâs spçles.*
8.50 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop».
9.05 «Latvia Open 2007».*
9.35 «Smalkâ dâma». Seriâls. 51.sçrija.
10.25 «40 000 jûdþu apkârt zemeslodei».
10.55 «Autosporta programma nr.1».*
11.25 «Automoto raidîjums nr.2».
11.55 «SeMS».*
13.10 «Mîlas viesulis» 2. Seriâls. 401.sçrija.
14.00 Eiropas meistarsacîkðu atlases spçle
rokasbumbâ. Latvija – Portugâle.*
15.30 «www.olimpiade.lv»*
16.00 «Smalkâ dâma». Seriâls. 51.sçrija.
16.50 «SeMS».
18.10 «Muhtars atgrieþas 2» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 208.sçrija
19.00 «Ðodien». Ziòas (krievu val.).
19.25 «112 hronika».
19.35 «Anekdoðu klubs».
19.40 «40 000 jûdþu apkârt zemeslodei».
20.10 Eirolîgas spçle basketbolâ sievietçm.
TTT – Venezia (Itâlija). Tieðraide.
22.10 «Nâkotnes parks». Vada R.Zitmanis.
22.40 «Klusâ sezona». Vâcijas, Rumânijas,
Lielbritânijas un ASV kriminâldrâma.
0.25 «Muhtars atgrieþas 2» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 208.sçrija.
1.10 «Anekdoðu klubs».*
1.15 «112 hronika».*

LNT
6.05 «Ticîgo uzvaras balss».
Kristîgâ programma.
6.35 «Billijs un Mendija».
ASV animâcijas seriâls. 22.sçrija.
7.00 «LNT rîta ziòu raidîjums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktâ».*
9.05 «Viktorija».
Kolumbijas un ASV seriâls. 66.sçrija.
10.05 «Skaistâs krâpnieces».
Vâcijas komçdija. 2.sçrija.
12.00 «Miesassargs» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 2.sçrija.
13.00 «Lielais jautâjums».
14.00 LNT dienas ziòas.
14.20 «Cerîbu iela 21». LNT seriâls. 36.sçrija.
14.50 «Vecâs Kristînes jaunie piedzîvojumi».
Komçdijseriâls. 4.sçrija.
15.15 Bçrnu stunda. «Eds, Edis un Edijs».
ASV animâcijas seriâls. 10.sçrija.
15.45 «Supersuns Kripto».
ASV animâcijas seriâls. 10.sçrija.
16.10 «Mîlestîba ir kaut kur gaisâ».
Vâcijas seriâls. 66.sçrija.
16.40 «Kaislîbas». Meksikas seriâls. 37.sçrija.
17.40 «Karstais ledus» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 56.sçrija.
18.00 LNT ziòas seðos.
18.06 «Karstais ledus» (ar subt.).
Krievijas seriâls. Turpinâjums.
18.40 «Zelta drudzis». Veiksmes spçle.
19.00 «Tautas balss».
19.30 «Cerîbu iela 21». LNT seriâls. 37.sçrija.
20.00 LNT ziòas.
20.21 Sporta un laika ziòas; «Degpunktâ».
21.00 «Mâjokïa jautâjums». Pârvçrtîbu ðovs.
22.00 «Aplaupîðana».
Lielbritânijas piedzîvojumu filma.
0.15 «Draugi 7». ASV seriâls. 3.sçrija.
0.45 «Renegâts». ASV seriâls. 86.sçrija.
1.40 «Gada cilvçks». ASV traìikomçdija.
3.45 «Dzîvnieku instinktu Top 10».
4.40 «Smieklîgâkie dzîvnieki pasaulç».
5.10 «Karstais ledus» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 56.sçrija.

TV3
5.50 «Mîlçt. Mirt. Un atgriezties».
Venecuçlas seriâls. 68.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.00 «Mans sapòu vectçtiòð» (ar subt.).
Seriâls. 44. un 45.sçrija.
9.00 «Monte Kristo» (ar subt.).
Seriâls. 50.sçrija.
10.00 «Ûsainâ aukle» (ar subt.).
Seriâls. 135. un 136.sçrija.
11.00 «Noziegumam pa pçdâm 6».
Seriâls. 5.sçrija.
12.00 «Neizskaidrojami, bet fakts» (ar subt.).
13.00 «Medikopters». Seriâls. 66.sçrija.

14.00 «Varenais Zirnekïcilvçks».
Animâcijas seriâls. 6.sçrija.
14.20 «Laimîgi kopâ» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 71. un 72.sçrija.
15.20 «Dþungïu Dþeks».
16.20 «Sirds uz ledus».
Seriâls. 121. un 122.sçrija.
17.20 «Monte Kristo» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 51.sçrija.
18.20 «Ûsainâ aukle» (ar subt.). Krievijas
seriâls. 137. un 138.sçrija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziòas».
20.20 «Atklâj îsto!» Raidîjums.
21.20 «Izmeklçtâju superkomanda» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 11.sçrija.
22.20 «Bçgles» (ar subt.). Krievijas komçdija.

0.10 «Medikopters». Seriâls. 66.sçrija.
1.10 «Dþungïu Dþeks».
2.05 «SMS èats».
4.30 «Bez tabu».
5.00 «Sirds uz ledus».
Seriâls. 121. un 122.sçrija.

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

Ceturtdiena, 4.decembris
LTV 1
6.45 «Labrît, Latvija!»
8.30 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 663.sçrija.
9.25 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».
9.55 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4912.sçrija.
10.20 «Neprâta cena». LTV seriâls. 394.sçrija.
10.50 «Naudas zîmes».*
11.20 «100 g kultûras».*
11.50 «Kas notiek Latvijâ?»*
13.05 «Top Shop piedâvâ...»
13.20 «Zebra».*
13.35 «Çst ir tavâ dabâ».*
14.05 «Latvijas balsis pasaulç».
Diriìents A.Nelsons.

14.35 «Sargâjiet bçrnus!»*
14.50 «Top Shop piedâvâ...»
15.05 «Zaïais îpaðums».*
15.25 «Futbola galaktika». Animâcijas seriâls.
1.sçrija.
15.50 «Dullais Didzis».
16.05 «Mazais prâtnieks».
16.20 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».*
16.50 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 663.sçrija.
17.45 «Manas tiesîbas».
18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.30 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4913.sçrija.
18.58 Ziòas.
19.00 «Valsts pirmâs personas».
19.30 «100 g kultûras».
19.58 Ziòas.
20.00 «Neprâta cena». LTV seriâls. 395.sçrija.
20.30 «Panorâma».
21.20 «Abi labi».
22.00 «Leìendu mednieki».
22.30 «To vajadzçtu zinât».
Dokumentâls seriâls. 12.sçrija
23.00 Nakts ziòas.
23.15 «Ðeit un tagad».
23.55 «Manas tiesîbas».*
0.10 «100 g kultûras».*

LTV7
6.50 Pekinas olimpiskâs spçles.*
8.50 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop».
9.05 «Televeikala skatlogs». «Pie rîta kafijas».
9.35 «Smalkâ dâma». Seriâls. 52.sçrija.
10.25 «40 000 jûdþu apkârt zemeslodei».
10.55 «Nâkotnes parks».*
11.25 «Krçjums... saldais».*
11.55 «SeMS».*
13.10 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 402.sçrija.
14.00 Eirolîgas spçle basketbolâ sievietçm.
TTT – Venezia.*
16.00 «Smalkâ dâma». Seriâls. 52.sçrija.
16.50 «SeMS».
18.10 «Muhtars atgrieþas 2» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 209.sçrija.
19.00 «Ðodien». Ziòas (krievu val.).
19.25 «112 hronika».
19.35 «Anekdoðu klubs».
19.40 «40 000 jûdþu apkârt zemeslodei».
20.10 «Google – domâðanas maðîna».
Francijas dokumentâla filma.
21.05 «Dolmens». Daudzsçriju trilleris. 5.sçrija.
22.40 «Ar makðíeri».
23.10 «Âtruma cilts».
23.40 «Muhtars atgrieþas 2» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 209.sçrija.

tv programma

Ceturtdiena, 2008. gada 27. novembris
0.25 «Anekdoðu klubs».*
0.30 «112 hronika».*

LNT
6.05 «Ticîgo uzvaras balss».
Kristîgâ programma.
6.35 «Billijs un Mendija».
ASV animâcijas seriâls. 23.sçrija.
7.00 «LNT rîta ziòu raidîjums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktâ».*
9.05 «Viktorija».
Kolumbijas un ASV seriâls. 67.sçrija.
10.05 «Suns, divas ceïasomas un mîlestîba».
Vâcijas romantiska komçdija.
12.00 «Miesassargs» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 3.sçrija.
13.00 «Lielais jautâjums».
14.00 LNT dienas ziòas.
14.20 «Cerîbu iela 21». LNT seriâls. 37.sçrija.
14.50 «Vecâs Kristînes jaunie piedzîvojumi».
Komçdijseriâls. 5.sçrija.
15.15 Bçrnu stunda. «Eds, Edis un Edijs».
ASV animâcijas seriâls. 11.sçrija.
15.45 «Supersuns Kripto».
ASV animâcijas seriâls. 11.sçrija.
16.10 «Mîlestîba ir kaut kur gaisâ».
Vâcijas seriâls. 67.sçrija.
16.40 «Kaislîbas».
Meksikas seriâls. 38.sçrija.
17.40 «Karstais ledus» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 57.sçrija.
18.00 LNT ziòas seðos.
18.06 «Karstais ledus» (ar subt.).
Krievijas seriâls. Turpinâjums.
18.40 «Zelta drudzis». Veiksmes spçle.
19.00 «Tautas balss».
19.30 «Cerîbu iela 21». LNT seriâls. 38.sçrija.
20.00 LNT ziòas.
20.21 Sporta un laika ziòas; «Degpunktâ».
21.00 «Likvidâcija» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 10.sçrija.
22.00 «Sasisto lukturu ielas 8» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 10.sçrija.
23.05 «Mirt ir viegli» (ar subt.).
Krievijas trilleris.
0.55 «Krievijas kriminâlhronika» (ar subt.).
1.55 «Aplaupîðana».
Lielbritânijas piedzîvojumu filma.
4.00 «Dzîvnieku instinktu Top 10».
4.55 «Smieklîgâkie dzîvnieki pasaulç».
5.05 «Karstais ledus» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 57.sçrija.

TV3
5.50 «Mîlçt. Mirt. Un atgriezties».
Venecuçlas seriâls. 69.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.00 «Mans sapòu vectçtiòð» (ar subt.).
Seriâls. 46. un 47.sçrija.
9.00 «Monte Kristo» (ar subt.).
Seriâls. 51.sçrija.
10.00 «Ûsainâ aukle» (ar subt.).
Seriâls. 137. un 138.sçrija.
11.00 «Noziegumam pa pçdâm 6».
Seriâls. 6.sçrija.
12.00 «Neizskaidrojami, bet fakts» (ar subt.).
13.00 «Medikopters». Seriâls. 67.sçrija.
14.00 «Varenais Zirnekïcilvçks».
Animâcijas seriâls. 7.sçrija.
14.20 «Laimîgi kopâ» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 73. un 74.sçrija.
15.20 «Dþungïu Dþeks».
16.20 «Sirds uz ledus».
Seriâls. 123. un 124.sçrija.
17.20 «Monte Kristo» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 52.sçrija.
18.20 «Ûsainâ aukle» (ar subt.). Krievijas
seriâls. 139. un 140.sçrija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziòas».
20.20 «Âdamsoni». Latvijas humora seriâls.
21.20 «Èûskas acis». ASV trilleris. 1998.g.
23.20 «Lasvegasa». Seriâls. 6.sçrija.
0.20 «Medikopters». Seriâls. 67.sçrija.
1.20 «Dþungïu Dþeks».
2.15 «SMS èats».
4.30 «Bez tabu».
5.00 «Sirds uz ledus».
Seriâls. 123. un 124.sçrija.

TV5
6.30 «Dþoisa Maiere. Prieka pilna dzîve»
(ar subt.). Kristîgais raidîjums.
7.00 «Ciemos pie Tofika». Rîts kopâ ar ìimeni.

17.25 «Divas mâsas» (ar subt.). Seriâls.
18.30 «Bez cenzûras» (krievu val.).
19.30 «Ziòu vakars» (krievu val.).
20.05 «Dvîòi» (ar subt.). Krievijas seriâls.
21.05 «Izmeklçðanas noslçpumi» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
22.00 «Ziòas 22.00» (krievu val.).
22.30 «Kriminâlâ Latvija» (krievu val.). Ziòas.
23.00 «Okðíeri» (ar subt.). Krievijas seriâls.
23.55 «Programma Maksimums» (ar subt.).
0.45 «Dâvida ðovs».* «SMS ar iepazîðanos».

Piektdiena, 5.decembris
LTV 1
6.45 «Labrît, Latvija!»
8.30 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 664.sçrija.
9.25 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».
9.55 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4913.sçrija.
10.20 «Neprâta cena». LTV seriâls. 395.sçrija.
10.50 «Valsts pirmâs personas».*
11.20 «100 g kultûras»*.
11.50 «Top Shop piedâvâ...»
12.05 «100. pants».*
12.15 «Abi labi».*
12.55 «Doktora Kraufa noslçpums».
LTV iestudçjums. 1. un 2. eksperiments.
14.10 E.Melngaiïa solodziesmas. Dzied J.Sproìis.
14.20 «Dabas grâmata».*
14.50 «Top Shop piedâvâ...»
15.05 «Galva. Pils. Sçta».*
15.25 «Futbola galaktika».
Animâcijas seriâls. 2.sçrija.
15.50 «Juniors TV».*
16.20 «Televeikala skatlogs». «Dzîvîte».*
16.50 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 664.sçrija.
17.45 «Latvji, brauciet jûriòâ!»
18.00 «Ðodien Latvijâ».
18.30 «Hameleonu rotaïas».
ASV seriâls. 4914.sçrija.

18.58 Ziòas.
19.00 «Andreja nav mâjâs».
19.30 «Tâda ir dzîve».
19.58 Ziòas.
20.00 «Neprâta spogulî».
20.30 «Panorâma».
21.10 «Latvijas ðlâgeraptauja 2008».
22.05 «Tibo dzimta». Francijas seriâls. 5.sçrija.
23.00 Nakts ziòas.
23.15 «Leìendu mednieki».*
23.45 «Zootrops».
0.15 Discovery piedâvâ... «To vajadzçtu zinât».
Dokumentâls seriâls. 3.sçrija.

LTV7
6.50 Pekinas olimpiskâs spçles.*
8.50 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop».
9.05 «Uzòçmçjdarbîbas iespçjas un risinâjumi».
9.35 «Smalkâ dâma». Seriâls. 53.sçrija.
10.25 «40 000 jûdþu apkârt zemeslodei».
10.55 «Ar makðíeri».*
11.25 «TV motors».
11.55 «SeMS».*
13.10 «Mîlas viesulis 2». Seriâls. 403.sçrija.
14.00 Eiropas kausa izcîòa basketbolâ
vîrieðiem. BK Barons/LMT –
Maskavas Dinamo.*
16.00 «Smalkâ dâma». Seriâls. 53.sçrija.
16.50 «SeMS».
18.10 «Muhtars atgrieþas 2» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 210.sçrija.
19.00 «Ðodien». Ziòas (krievu val.).
19.25 «112 hronika».
19.35 «Anekdoðu klubs».
19.40 «40 000 jûdþu apkârt zemeslodei».
20.10 «Donavas ûdenspolicija». Vâcijas un
Austrijas detektîvseriâls. 28.sçrija
21.00 «Klonçtie». Francijas fantastikas trilleris.
22.45 «Zveja» (krievu val.).
23.15 «180 dienâs apkârt zemeslodei».*
23.45 «24 stundas 4». ASV seriâls. 14.sçrija.
0.30 «Muhtars atgrieþas 2» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 210.sçrija.
1.15 «Anekdoðu klubs».*
1.20 «112 hronika».*
1.30 «NBA spçïu apskats».

LNT

9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Melnais krauklis» (ar subt.). Seriâls.
10.10 «Vienkârðas patiesîbas» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Ìimenes vçrtîbas» (ar subt.).
12.00 «Çdam mâjâs» (ar subt.).
12.30 «Dzîvokïa jautâjums: renovâcijas ðovs»
(ar subt.). Krievijas ðovs.
13.30 «Krievijas sensâcijas» (ar subt.).
Krievijas dokumentâls raidîjums.
14.30 «Dvîòi» (ar subt.). Krievijas seriâls.
15.30 «Okðíeri» (ar subt.). Krievijas seriâls.
16.25 «Izmeklçðanas noslçpumi» (ar subt.).
Krievijas seriâls.

16.10 «Mîlestîba ir kaut kur gaisâ».
Vâcijas seriâls. 68.sçrija.
16.40 «Kaislîbas». Meksikas seriâls. 39.sçrija.
17.40 «Karstais ledus» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 58.sçrija.
18.00 LNT ziòas seðos.
18.06 «Karstais ledus» (ar subt.).
Krievijas seriâls. Turpinâjums.
18.40 «Zelta drudzis». Veiksmes spçle.

6.05 «Ticîgo uzvaras balss».
Kristîgâ programma.
6.35 «Billijs un Mendija».
ASV animâcijas seriâls. 24.sçrija.
7.00 «LNT rîta ziòu raidîjums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktâ».*
9.05 «Viktorija». Seriâls. 68.sçrija.
10.05 «Dubultneveiksme mîlâ».
Vâcijas romantiska komçdija.
12.00 «Miesassargs» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 4.sçrija.
13.00 «Lielais jautâjums». Prâta spçle.
14.00 LNT dienas ziòas.
14.20 «Cerîbu iela 21». LNT seriâls. 38.sçrija.
14.50 «Vecâs Kristînes jaunie piedzîvojumi».
ASV komçdijseriâls. 6.sçrija.
15.15 Bçrnu stunda. «Eds, Edis un Edijs».
ASV animâcijas seriâls. 12.sçrija.
15.45 «Supersuns Kripto».
ASV animâcijas seriâls. 12.sçrija.

15.40 «Zini vai mini!»* TV spçle.
16.15 «Saltais nams».
Daudzsçriju mâkslas filma. 4.sçrija.
17.15 «Daudz laimes!» Apsveikumu koncerts.
18.00 «Ðodien Latvijâ». Ziòas.
18.15 Latvijas Gada balva sportâ 2008. Balvu
pasniegðanas ceremonija. Tieðraide.
20.30 «Panorâma».
21.07 Latloto izloze.
21.15 «Krodziòâ pie Paula».
22.45 Nakts ziòas.
22.50 Hulio Iglesiasa koncerts.* 1. un 2.daïa.
0.15 «Noglâstît samtu».
Lielbritânijas drâma. 1.sçrija.

LTV 7

19.00 «Tautas balss».
19.30 «Tautas balss+».
20.00 LNT ziòas.
20.21 Sporta un laika ziòas; «Degpunktâ».
21.00 «Harijs Poters un Noslçpumu kambaris».
ASV, Lielbritânijas un Vâcijas
pasaku filma.
24.00 «Kaulu sâpes». ASV un Lielbritânijas
piedzîvojumu komçdija.
1.55 «Jackass – filma». ASV komçdija.
3.40 «Trîs karaïi». ASV piedzîvojumu filma.
5.40 «Karstais ledus» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 58.sçrija.

TV3
5.50 «Mîlçt. Mirt. Un atgriezties».
Venecuçlas seriâls. 70.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.00 «Mans sapòu vectçtiòð» (ar subt.).
Seriâls. 48. un 49.sçrija.
9.00 «Monte Kristo» (ar subt.). Seriâls. 52.sçrija.
10.00 «Ûsainâ aukle» (ar subt.).
Seriâls. 139. un 140.sçrija.
11.00 «Noziegumam pa pçdâm 6».
Seriâls. 7.sçrija.
12.00 «Neizskaidrojami, bet fakts» (ar subt.).
13.00 «Medikopters». Seriâls. 68.sçrija.
14.00 «Varenais Zirnekïcilvçks».
Animâcijas seriâls. 8.sçrija.
14.20 «Laimîgi kopâ» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 75. un 76.sçrija.
15.20 «Dþungïu Dþeks».
16.20 «Sirds uz ledus».
Seriâls. 125. un 126.sçrija.
17.20 «Monte Kristo» (ar subt.).
Krievijas seriâls. 53.sçrija.
18.20 «Ûsainâ aukle» (ar subt.). Krievijas
seriâls. 141. un 142.sçrija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziòas».
20.20 «Viens pats mâjâs 2».
ASV ìimenes komçdija.
22.50 «Greizais spogulis» (ar subt.).
0.35 «Naða Raða» (ar subt.).
1.10 «Nirnberga». Kanâdas un ASV
vçsturiska drâma. 1.sçrija.
2.50 «SMS èats».
4.30 «Bez tabu».
5.00 «Sirds uz ledus».
Seriâls. 125. un 126.sçrija.

TV5
6.30 «Dþoisa Maiere. Prieka pilna dzîve»
(ar subt.). Kristîgais raidîjums.
7.00 «Ciemos pie Tofika». Rîts kopâ ar ìimeni.
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Melnais krauklis» (ar subt.). Seriâls.
10.10 «Vienkârðas patiesîbas» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Ìimenes vçrtîbas» (ar subt.).
Kristîgais raidîjums.
12.00 «Çdam mâjâs» (ar subt.).
12.30 «Dzîvokïa jautâjums: renovâcijas ðovs»
(ar subt.). Krievijas ðovs.
13.30 «Krievijas sensâcijas» (ar subt.).
14.30 «Dvîòi» (ar subt.). Krievijas seriâls.
15.30 «Okðíeri» (ar subt.). Krievijas seriâls.
16.25 «Izmeklçðanas noslçpumi» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
17.25 «Divas mâsas» (ar subt.). Seriâls.
18.30 «Bez cenzûras» (krievu val.).
19.30 «Ziòu vakars» (krievu val.).
20.05 «Dvîòi» (ar subt.). Krievijas seriâls.
21.05 «Izmeklçðanas noslçpumi» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
22.00 «Gorbaèovs» (ar subt.).
Krievijas dokumentâla filma.
23.00 «Okðíeri» (ar subt.). Krievijas seriâls.
23.55 «Programma Maksimums» (ar subt.).
0.45 «Dâvida ðovs».* «SMS ar iepazîðanos».

Sestdiena, 6.decembris
LTV 1
7.55 «Latvji, brauciet jûriòâ!»*
8.10 «Andreja nav mâjâs».*
8.40 «Bitîte». Animâcijas seriâls. 55.sçrija.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Neprâta cena».
LTV seriâls. 392. un 393.sçrija.
10.30 «Kas var bût labâks par ðo?»
11.00 «Zootrops».*
11.30 «Çst ir tavâ dabâ».
12.00 «Leìendas un îstenîba. Privâtâ vizîte
Sicîlijâ». Francijas dokumentâla filma.
13.00 Svçtku koncerts Cçsu sporta kompleksâ.*
15.10 «Zaka un Kodija greznâ dzîve».
Seriâls pusaudþiem. 15.sçrija.

7.10 «Televeikala skatlogs». «Dzîvei pa vidu».
7.40 «Âtruma cilts».*
8.10 «Televeikala skatlogs». «To der zinât».
8.25 «Automoto raidîjums nr.2».*
8.55 «Brîvdienu ceïvedis».
9.25 «Spârni, kâjas, astes» (krievu val.).
9.40 «Medicîna un mçs».
9.55 Pasaules kausa izcîòa kamaniòu sportâ
Siguldâ. 1.brauciens sievietçm. Tieðraide.
10.50 «Televeikala skatlogs». «Top Shop».
11.10 Pasaules kausa izcîòa kamaniòu sportâ
Siguldâ. 2.brauciens sievietçm. Tieðraide.
12.00 «Laiks vîriem?»
12.30 Pasaules kausa izcîòa kamaniòu
sportâ Siguldâ. 1.brauciens divnieku
ekipâþâm. Tieðraide.
13.20 «Bezengija». Alpînisms Kaukâzâ. 1.daïa.
13.40 Pasaules kausa izcîòa kamaniòu
sportâ Siguldâ. 2.brauciens divnieku
ekipâþâm. Tieðraide.
14.30 «Dabas taka».
15.00 Sporta studija.*
15.50 «Zveja» (krievu val.).*
16.20 «Meþonîgais skrçjiens».*
16.50 «180 dienâs apkârt zemeslodei».*
17.20 «Tavs auto».
17.50 «1000 jûdzes Urâlu kalnos». 8.sçrija.
18.20 «Dolmens».
Francijas daudzsçriju trilleris. 5.sçrija.
20.00 «Kriminâlâ informâcija» (krievu val.).
20.30 «Strana.LV» (krievu val.).
21.00 «Liktenîgais pârsteigums» (ar subt.).
Ukrainas melodrâma.
22.35 «Bikini meitenes». 36.(noslçguma) sçrija.
23.05 «Seksa faili». Sensenâs vçlmes.
0.35 «NBA spçïu apskats».*

LNT
6.25 «Benija Hila ðovs». 4.sçrija.
7.00 «Dzîves smieklîgâkie brîþi».
7.55 «Maska».
ASV animâcijas seriâls. 34.sçrija.
8.25 «Dþima dçï».
ASV komçdijseriâls. 119.sçrija.
8.55 «Mans mîïais draugs».
9.25 «Rîta mikslis». Vada E.Zariòð.
10.00 «Leìenda par Dþoniju Lingo».
Jaunzçlandes piedzîvojumu komçdija.
12.00 «Adamsu ìimene». ASV melnâ komçdija.
14.00 «Viòð ir lçdija».
15.00 «Amulets 8». ASV seriâls. 21.sçrija.
16.00 «Tornado». Vâcijas katastrofu filma. 1.sçrija.
18.00 «Komisârs Reksis». Austrijas un Vâcijas
seriâls. 110.sçrija.
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3.05 «SMS èats».
5.00 «Mîlçt. Mirt. Un atgriezties».
Venecuçlas seriâls. 72.sçrija.

TV5
8.00 «Ciemos pie Tofika». Rîts kopâ ar ìimeni.
10.00 «Sievieðu lîga» (ar subt.).
11.00 «Jautro un atjautîgo klubs» (ar subt.).
12.00 «Dzîvokïa jautâjums: renovâcijas ðovs»
(ar subt.). Krievijas ðovs.
13.00 «Jaunâ paaudze» (krievu val.).
Kristîgâ programma.
13.30 «Bez cenzûras ar slavenîbâm» (krievu val.).
14.30 «Dzîvokïa jautâjums: renovâcijas ðovs»
(ar subt.). Krievijas ðovs.
15.30 «Breþòevs» (ar subt.).
Krievijas dokumentâla filma.

16.30 «Krievijas sensâcijas» (ar subt.).
17.30 «Diversants» (ar subt.). Krievijas seriâls.
18.30 «Gorbaèovs» (krievu val.).
Krievijas dokumentâla filma.
19.30 «Sestdienas ziòu vakars» (krievu val.).
20.00 «Jûrmaliòa 2008» (ar subt.).
21.30 «Aòiskins un Fantomass» (ar subt.).
Krievijas detektîvfilma. 1974.g.
23.45 «Dâvida ðovs».* «SMS ar iepazîðanos».
1.20 «Erotiskie stâsti». Erotisks seriâls.
SMS ar iepazîðanos.

Svçtdiena, 7.decembris
LTV 1
7.30 «Garîgâ dimensija».
8.00 «Sargâjiet bçrnus!»
8.15 «Titoms». Animâcijas seriâls. 7.sçrija.
8.40 «Bitîte». Animâcijas seriâls. 56.sçrija.
9.00 «Kas te? Es te!» «Seifs». Varis uzbûvç seifu,
bet pârçjie KASTES iemîtnieki nespçj
saprast, kam tas vajadzîgs. Kaut arî Varis
apgalvo, ka bûvçjis to tâpat vien, pârçjie
tam netic un mçìina uzzinât, kas ir îstais
iemesls tâ radîðanai.
9.30 «Neprâta cena».
LTV seriâls. 394. un 395.sçrija.
10.30 «Veselîbas studija ar D.Bruòinieci».
11.00 Dievkalpojums.
12.00 «Vides fakti».*
12.30 «Latvijas ðlâgeraptauja 2008».*
13.30 «Krodziòâ pie Paula».*
15.00 «Kurp dodies?»
15.30 «Juniors TV».
16.00 «Vertikâle».
16.30 Redzes atmiòa. «Anastasija».
Dokumentâla filma.
17.00 «Valodo novados».
17.30 «Latvijas teâtru vçsture». Valmieras
teâtris. 3.daïa 50. gadu beigas un 60. gadi.
18.00 «Ðodien Latvijâ un pasaulç».
18.30 «Ielas garumâ». Ielas Rîgas Centrâltirgû.
19.00 «Province».
19.30 «Ìimenes svçtki».
Francijas seriâls. 3.sçrija.
20.30 «Panorâma».
21.25 «Klâvs – Mârtiòa dçls».
Rîgas kinostudijas drâma.
23.00 Nakts ziòas.
23.05 «Projekts Cilvçks».
23.35 A.Kristi. «Erkils Puaro». Lielbritânijas
detektîvseriâls. 11.sçrija.

21.35 «Ar makðíeri».*
22.05 «Autosporta programma nr.1».*
22.35 «Nâkotnes parks».*
23.05 «Âtruma cilts».*
23.35 «TV motors».*
0.05 «Bikini meitenes. Fantâzijas». 1.sçrija.
0.35 «NBA spçïu apskats».*

LNT
6.05 «Dzîves smieklîgâkie brîþi».
7.05 «Mâjokïa jautâjums». Pârvçrtîbu ðovs.*
8.00 «Kas jauns, Skubij Dû?»
ASV animâcijas seriâls. 29.sçrija.
8.30 «Dþima dçï».
ASV komçdijseriâls. 120.sçrija.
9.00 «Autoziòas».
9.30 «Ekstrçms tuvplânâ».
10.00 «Sirmâ çdienkaratç».
10.40 «Ambiciozâ blondîne».
ASV romantiska komçdija.
12.35 «Latvijas zelta talanti».* TV ðovs.
14.35 «Dzîves smieklîgâkie brîþi».
15.15 «Manas laimîgâs zvaigznes».
Honkongas piedzîvojumu komçdija.
17.15 «O.C.» ASV seriâls. 14.sçrija.
18.15 «Komisârs Reksis».
Austrijas un Vâcijas seriâls. 111.sçrija
19.15 LNT ziòu Top 10.
20.00 LNT ziòas, laika ziòas.
20.15 Sporta ziòas.
20.25 «Degpunktâ». Nedçïas apskats.
20.45 «Romeo ir jâmirst». ASV trilleris.
22.55 «Supernatural».
ASV ðausmu seriâls. 8.sçrija.
23.50 «Krustugunî». ASV trilleris.
1.55 «Stulbs un vçl stulbâks». ASV komçdija.
3.50 «Manas laimîgâs zvaigznes».
Honkongas piedzîvojumu komçdija.
5.20 «Teksasas reindþers 7».
ASV seriâls. 14.sçrija.

TV3
5.50 «Mîlçt. Mirt. Un atgriezties».
Venecuçlas seriâls. 73.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.25 «Hanna Montana. Dubultâ dzîve».
Seriâls. 25.sçrija.
8.55 «Mâmiòu klubs». Raidîjums.
9.25 «Garðu laboratorija».
10.00 «Superbingo». TV spçle.
11.00 «Madagaskara». ASV animâcijas filma.
12.55 «Bîstamâs mâjsaimnieces 2».
ASV seriâls. 11. un 12.sçrija.
14.50 «FIB aìente Sjû 2». Seriâls. 19.sçrija.
15.50 «Atklâj îsto!»* Raidîjums.
Vada B.Sipeniece-Gavare.
16.50 «Doktors Hauss 3».
ASV seriâls. 12.sçrija.
17.50 «Kobra». Vâcijas spraiga siþeta seriâls.
20.sçrija.
18.50 «Dinozauru mednieki». Seriâls. 13.sçrija.
19.50 «Nekâ personîga».
Informatîva programma.
20.20 Varenâkâ sadziedâðanâs TV3 Koru kari.
Ðovs. Tieðraide.
22.55 «Tristans un Izolde». ASV, Vâcijas un
Lielbritânijas romantiska drâma.
1.25 «Nogalinât priesteri». ASV un Francijas
vçsturiska drâma. 1988.g.
3.30 «SMS èats».
5.00 «Mîlçt. Mirt. Un atgriezties».
Venecuçlas seriâls. 74.sçrija.

TV5
7.30 «Labâ vçsts ar Riku Renneru»
(krievu val.). Kristîgais raidîjums.

LTV 7
19.00 «Prâta banka». Intelektuâla spçle.
20.00 LNT ziòas.
20.25 Sporta un laika ziòas.
20.40 «Zelta drudzis». Veiksmes spçle.
21.10 «Latvijas zelta talanti». TV ðovs.
23.10 «Stulbs un vçl stulbâks».
ASV piedzîvojumu komçdija.
1.10 «Zazela».
Erotiska mâkslas filma. 1.sçrija.
2.40 «Orkâns Smits».
Austrâlijas spraiga siþeta filma.
4.20 «Kaulu sâpes». ASV un Lielbritânijas
piedzîvojumu komçdija.

TV3
5.50 «Mîlçt. Mirt. Un atgriezties».
Venecuçlas seriâls. 71.sçrija.
6.45 Hoolaboola. Bçrnurîts.
8.25 «Vai tu esi gudrâks par piektklasnieku?»
TV spçle. Vada M.Olte.
9.25 «Glâbçjkomanda Cepums».
10.00 «Brâïi Burunduki un Frankenðteins».
ASV animâcijas filma. 1999.g.
11.35 «Smieklîgâkie videokuriozi 12».
12.15 «Âdamsoni». Latvijas humora seriâls.
13.15 «Koru kari». Sadziedâðanâs ðovs TV3.
15.15 «Viens pats mâjâs 2».
ASV ìimenes komçdija.
17.50 «Mazulis brîvsolî». ASV komçdija.
19.50 «Vai tu esi gudrâks par piektklasnieku?»
20.50 «Madagaskara».
ASV animâcijas filma ìimenei.
22.35 «Mâjas saimniece». ASV komçdija.
0.40 «Mçrijas Dþeinas pçdçjâ deja».
ASV trilleris.
2.15 «Bçrns 21 gada vecumâ».
Dokumentâla filma.

7.10 «Televeikala skatlogs». «Zem jumta».
7.40 «Dabas taka».*
8.10 «Nedçïas apskats».
8.25 «Izglîtîba un karjera».
8.55 «Arguments».
9.25 «Televeikala skatlogs». «Aktualitâtes».
9.55 Pasaules kausa izcîòa kamaniòu sportâ
Siguldâ. 1.brauciens vîrieðiem.
Tieðraide.
11.05 «Televeikala skatlogs». «Top Shop».
11.25 Pasaules kausa izcîòa kamaniòu sportâ
Siguldâ. 2.brauciens vîrieðiem.
Tieðraide.
12.05 Pasaules meistarsacîkstes florbolâ.
Latvija – Krievija. Tieðraide. Ostravâ
Latvijas vîrieðu izlasei ir ïoti nozîmîga
spçle A grupâ pret Krieviju – florbols ir
tâ sporta spçle, kurâ Latvija jau ne reizi
vien uzvarçjusi Krieviju.
14.30 Pasaules kausa izcîòa kamaniòu sportâ
Siguldâ. Komandu stafetes. Tieðraide.
Jûsu uzmanîbai – komandu stafete,
visai jauns un atraktîvs sporta veids,
kurâ lieliskus panâkumus guvuði
Latvijas sportisti.
15.15 Pasaules kausa izcîòa kamaniòu sportâ
Siguldâ. 2.brauciens vîrieðiem.
15.50 Kontinentâlâ hokeja lîga. AK Bars – Rîgas
Dinamo. Tieðraide. Rîdziniekiem jâspçlç
izbraukumâ, turklât pretiniekos ir viena
no spçcîgâkajâm KHL komandâm.
Nebûs viegli, taèu jâmçìina cînîties
arî Kazaòâ.
18.25 «Gepardu ìimene». Dokumentâla filma.
19.20 «Meþonîgais skrçjiens».
19.50 «180 dienâs apkârt zemeslodei».
20.20 «Noziedzîgie prâti 3». Seriâls. 12.sçrija.
21.05 «Krçjums... saldais».

8.00 «Ciemos pie Tofika». Rîts kopâ ar ìimeni.
10.00 «Bez cenzûras ar slavenîbâm»
(krievu val.). Informatîvs raidîjums.*
11.00 «Çdam mâjâs» (ar subt.).
Krievijas kulinârijas raidîjums.
11.30 «Autoziòas» (krievu val.).*
12.00 «Dzîvokïa jautâjums: renovâcijas ðovs»
(ar subt.). Krievijas ðovs.
13.00 «Jaunâ paaudze» (krievu val.).
Kristîgâ programma.
13.30 «Çdam mâjâs» (ar subt.).
Kulinârijas ðovs.
14.00 «Buratino piedzîvojumi» (ar subt.).
Krievijas pasaku filma.
15.30 «Krievijas sensâcijas» (ar subt.).
Krievijas dokumentâls raidîjums.
17.30 «Diversants» (ar subt.). Krievijas seriâls.
18.30 «Pilsçta TV» (krievu val.).
19.00 «Kriminâlâ Latvija» (krievu val.). Ziòas.
Nedçïas kopsavilkums.
19.30 «Septiòi jaunumi» (krievu val.).
20.35 «Autoziòas» (krievu val.).
21.05 «Es palieku» (ar subt.). Krievijas
traìikomçdija. 2007.g. Lomâs:
A.Krasko, F.Bondarèuks,
N.Uvarova, J.Jakovïeva.
22.50 «Krievi tic brînumiem» (ar subt.).
Krievijas humora ðovs.
0.20 «Ârpus likuma» (ar subt.).
Krievijas seriâls.
0.50 «Erotiskie stâsti». Erotisks seriâls.
SMS ar iepazîðanos.
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atbildam

Vasarā putekļi, rudenī
dubļi. Cik ilgi vēl?
darbi diemžēl atlikti uz nākamo
gadu, jo iepriekš plānotā Tērvetes ielas posma asfalta frēzēšana
projektā izmantoto tehnoloģiju
izmaiņu dēļ veikta minimāli.
«Tērvetes ielas iepriekšējais
segums bija ļoti plāns un nolietojies, tādēļ izlīdzinošā seguma
frēzēšana, lai iegūtu nepieciešamo profilu, veikta vidēji 1 – 2
centimetru biezumā. Un iegūtais
materiāls izmantots Tērvetes ielas uzbrauktuvju uz privātajām
mājām izbūvei un piebēršanai,»
skaidro pašvaldības aģentūras
«Pilsētsaimniecība» direktors
Andrejs Baļčūns.
Tiesa gan – greiderēšanas darbi
Platones ielā notiek regulāri,
saskaņā ar Ministru kabineta
noteikumiem Nr.871 «Noteikumi
par valsts un pašvaldību autoceļu
Pašvaldības aģentūrā «Pilsēt- ikdienas uzturēšanas prasībām
saimniecība» norāda, ka Plato- un to izpildes kontroli».
nes ielas seguma uzlabošanas
Sagatavoja Sintija Čepanone
«Jelgavas Vēstneša» redakcijā
vērsās Platones ielas iedzīvotāji,
paužot neizpratni par solītajiem,
taču nepadarītajiem darbiem.
«Platones ielā vēl aizvien ir nekārtības – ātrumu ierobežojošo
zīmi autovadītāji vēl aizvien
neņem vērā un arī ceļa segums
tā arī nav piedzīvojis nekādus uzlabojumus. Vienreiz jau
«Jelgavas Vēstnesī» vērsāmies
ar sūdzību, un tad «Pilsētsaimniecība» solīja, ka Platones ielā
tiks uzbērts frēzētais asfalts no
Tērvetes ielas. Uzbēršanas un
greiderēšanas darbus solīja
veikt līdz 1. oktobrim – nu jau
novembris, bet nekādas darbības
Platones ielā nenotiek,» neapmierināti ir iedzīvotāji, vēloties
uzzināt, kāpēc tā noticis.
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Piedāvā darbu
dispečeram – mehāniķim.
Nodrošinām labus darba apstākļus
un konkurētspējīgu atalgojumu.
Pieteikumu, CV un motivācijas vēstuli iesūtīt līdz
2008. gada 8. decembrim uz adresi:
SIA «Jelgavas Autobusu parks»,
Meiju ceļš 62, Jelgava, LV–3007, vai pa e-pastu: jap@jap.lv.

Dāvinātās vara loksnes
tiek uzglabātas
«Jelgavas Vēstnesī» izlasījusi
ziņu, ka, piesaistot Eiropas
Reģionālās attīstības fonda
līdzekļus, paredzēts atjaunot
Svētās Trīsvienības baznīcas
torni, redakcijā vērsās kāda
jelgavniece. Viņa atminas, ka
savulaik pašvaldība saņēmusi
dāvinājumu no Vācijas – vara
skārda loksnes, taču tās, viņasprāt, tā arī netika izmantotas
paredzētajam mērķim – torņa
atjaunošanai. «Kur loksnes ir
pašlaik?» vēlas zināt kundze.
«Daļa vara skārdu lokšņu
savulaik arī tika izmantota, lai
uzturētu kārtībā Trīsvienības
baznīcas torni – saskaņā ar
izstrādāto projektu tās izlietoja,

piemēram, dzegu, koru, notekūdeņu cauruļu izgatavošanai,
taču pārējās loksnes pašlaik glabājas mūsu noliktavā,» teic SIA
«Jelgavas Nekustamā īpašuma
pārvalde» (JNĪP) vadītājs Juris
Vidžis. Viņš akcentē, ka visas
darbības ar dāvināto skārdu ir
stingri dokumentētas, turklāt
glabāšanā JNĪP tās pieņemtas
ar aktu. «Nekur citur tās nav
izmantotas,» apliecina J.Vidžis.
Viņš norāda, ka kopumā tika
uzdāvinātas 116 vara skārda loksnes, daļa izmantota
Sv.Trīsvienības baznīca torņa
rekonstrukcijai. Tādējādi pašlaik JNĪP noliktavā glabājas 40
loksnes.
Sagatavoja Sintija Čepanone
Apstiprināti ar Jelgavas domes 09.10.2008. lēmumu Nr.14/6
Izdoti saskaņā ar likuma «Par pašvaldībām» 15. panta pirmās daļas 7. punktu, 43.
panta pirmās daļas 13. punktu un trešo daļu, Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likuma 35. panta ceturto un piekto daļu

Saistošie noteikumi Nr. 08-26

GROZĪJUMI JELGAVAS PAŠVALDĪBAS SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS NR.89 «SOCIĀLO PABALSTU
PIEŠĶIRŠANAS NOTEIKUMI»

«Jelgavas Vēstnesis» pārliecinājās, ka savulaik dāvinātās vara
skārda plāksnes nekur nav pazudušas – Sv.Trīsvienības baznīcas
torņa rekonstrukcijā neizmantotās glabājas Jelgavas NekustaFoto: JV
mā īpašuma pārvaldes noliktavā.

Vēstule

Kas tā par mistisku kasti?
«Jelgavas Vēstnesī» izlasīju
publikāciju par Jelgavas pasta
darbu (13.11.2008.) un nolēmu
izteikt arī savas domas.
Arī es kādreiz strādāju pastā
gan par pastnieci, gan pasta operatori, tāpēc mani patiesi pārsteidza
Laimas Veides kundzes atbilde.
Tiesa, pastā strādāju jau diezgan sen, bet tad darbiniekiem
bija goda lieta nogādāt VISUS
sūtījumus klientiem, arī Ziemassvētku apsveikumus ar nepilnīgām adresēm. Savā starpā
apjautājāmies, vai kāds nepazīst
adresātu, un kopīgi noskaidrojām
adresi. Negribas ticēt, ka tagad
sūtījumu ir vairāk nekā pirms
gadiem divdesmit. Izlasot lasītājas vēstuli, pat iedomāties grūti,
kāpēc vēstules netika piegādātas.

Vai tiešām pasta darbinieki ir pazaudējuši jebkādu goda sajūtu?
Vēlos pajautāt pasta priekšniekiem, kas tā par mistisku kasti,
kurā nonāk sūtījumi, un vai šajā
kastē ir arī manis sūtītā kartīte
no Mainavas, kas izsūtīta šī
gada 20. jūlijā uz Platones pasta
nodaļu. Vasarā, kad ciemojos pie
meitas Vācijā, nosūtīju četras
skatu kartītes dažādiem adresātiem Jelgavā. Visas adreses
uzrakstīju pareizi, bet diemžēl
nezināju pasta indeksu Platonei, tāpēc uzrakstīju LV-3000.
Mana draudzene līdz šim kartīti
tā arī nav saņēmusi. Negribas
ticēt, ka tieši šī kartīte nenonāca
līdz Jelgavai. Varbūt tā atrodas
KASTĒ?
Ar cieņu – Brigita Sosnovska

1. Izdarīt Jelgavas pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.89 «Sociālo
pabalstu piešķiršanas noteikumi» (apstiprināti ar Jelgavas domes
17.02.2005. lēmumu Nr.2/36) šādus grozījumus:
1.1. papildināt 4. punktu pēc vārdiem «pabalsta garantētā minimālā
ienākumu līmeņa nodrošināšanai» ar vārdiem «un dzīvokļa pabalsta
izmaksas»;
1.2. aizstāt 36.1. apakšpunktā vārdu «centrālajai» ar vārdu «centralizētajai»;
1.3. aizstāt 36.1.1. apakšpunktā skaitli «Ls 160» ar skaitli «Ls 180» un
skaitli «Ls 70» ar skaitli «Ls 90»;
1.4. aizstāt 36.1.2. apakšpunktā skaitli «Ls 160» ar skaitli «Ls 180» un
skaitli «Ls 85» ar skaitli «Ls 105»;
1.5. aizstāt 36.1.3. apakšpunktā skaitli «Ls 140» ar skaitli «Ls 160» un
skaitli «Ls 55» ar skaitli «Ls 75»;
1.6. izteikt 36.1.4. apakšpunktu šādā redakcijā:
«36.1.4. ģimenēm, kurās ir nepilngadīgi bērni un ienākumi mēnesī uz vienu
ģimenes locekli nepārsniedz Ls 90.00, – Ls 110.00 uz trim mēnešiem»;
1.7. svītrot 36.1.5. apakšpunktā vārdu «trūcīgām» un aizstāt skaitli «Ls
60» ar skaitli «Ls 90» un aizstāt skaitli «Ls 80» ar skaitli «Ls 100»;
1.8. 36.2. apakšpunktā:
1.8.1. svītrot vārdu «trūcīgām»,
1.8.2. aizstāt skaitli «Ls 80» ar skaitli «Ls 90»,
1.8.3. vārdu «centrālajai» ar vārdu «centralizētajai»,
1.8.4. aizstāt skaitli «Ls 30» ar skaitli «Ls 40»;
1.9. papildināt 38. punktu aiz skaitļa «36.1.4.» ar skaitli «36.1.5»;
1.10. aizstāt 40. punktā vārdu «centrālajai» ar vārdu «centralizētajai» un
skaitli «Ls 100» ar skaitli «Ls 115»;
1.11. aizstāt 40.1. apakšpunktā skaitli «Ls 160» ar skaitli «Ls 180»;
1.12. svītrot 40.2. apakšpunktā vārdu «trūcīgām» un aizstāt skaitli
«Ls 80» ar skaitli «Ls 90»;
1.13. aizstāt 40.3. apakšpunktā skaitli «Ls 140» ar skaitli «Ls 160»;
1.14. izslēgt 40.4. apakšpunktu;
1.15. izslēgt 40.5. apakšpunktu;
1.16. papildināt XI nodaļu ar 401. punktu šādā redakcijā:
«401. Pabalstu individuālās apkures nodrošināšanai Ls 120.00 vienu reizi
gadā pēc visu pabalsta pieprasītāja adresē reģistrēto personu ienākumu
un materiālā stāvokļa izvērtēšanas, piešķir ģimenēm, kurās ir nepilngadīgi bērni un ienākumi mēnesī uz vienu ģimenes locekli nepārsniedz Ls
90.00 un kuras dzīvo namīpašumā, kas nav pieslēgts Jelgavas pilsētas
centralizētajai siltumapgādes sistēmai».
2. Saistošos noteikumus piemērot ar 2008. gada 1. jūliju.
Domes priekšsēdētājs A.Rāviņš
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Auto «apavus» nomaina četrās minūtēs
 Ritma Gaidamoviča

tik plašu informācijas daudzumu. Pārtikas veikalā viņš domā
par desu, gaļu un citām pārtikas
precēm. Par riepām interesējas
pie profesionāļiem, kas arī viņam
var palīdzēt,» tā A.Birkāns.

Pirmais sniegs jau sagaidīts, un ne tikai
iedzīvotāji steidz no
skapjiem vilkt ārā ziemas zābakus, mēteļus
un cepures – ziemas
«apavus» prasa arī auto.
Kaut ziemas sezonas
riepas autovadītāji varēja sākt nomainīt jau
no 1. oktobra, joprojām
šis darbs tiek atlikts uz
pēdējo brīdi, un visbiežāk pie ziemas riepām
auto tiek tad, kad autovadītājus pārsteidzis
pirmais sniegs. Šoreiz
«Jelgavas Vēstnesis»
pavadīja dienu riepu
centrā «AB Montāža»,
vērojot, kāda rosība tur
valda, uzsniegot pirmajam sniegam.
Rītā pēc valsts svētkiem zemi
klāj pāris centimetru bieza sniega
kārta. Tiesa gan – slapja, tādēļ, visticamāk, jau vakarpusē sniegs būs
pārvērties lielās peļķēs. Taču tas ir
pirmais signāls, lai sāktu veidoties
rindas pie riepu centriem. Atšķirībā no citiem servisiem, kur vizīte
jāpiesaka kā pie ārsta, šeit visi
mainīt gribētāji stāv «dzīvajā» rindā: tā teikt – kurš pirmais brauc,
tas pirmais maļ. Neraugoties uz
to, viss notiek salīdzinoši raiti. Kad
ierodamies, pie riepu centra savu
kārtu gaida vairāk nekā piecas
automašīnas, tostarp gan dažādu
firmu logotipu rotātas, gan privātas. Tikko viena mašīna izbrauc
no boksa ar ziemas «apaviem»,
nākamā brauc iekšā.

Cilvēku rīcība gadiem
mainījusies minimāli

«AB Montāžas» īpašnieks un
Riepu tirgotāju asociācijas priekšsēdētājs Alnis Birkāns atzīst, ka
vēl pirms desmit gadiem teju visi
ziemas riepas mainījuši pēdējā
brīdī – vai nu tad, kad jau sniegs
pārsteidzis, vai 1. decembris klauvē pie durvīm, taču, pateicoties
profesionāliem centriem un atbildīgiem speciālistiem, kas šo gadu
garumā neatlaidīgi klāstījuši, ka
tas jāizdara savlaicīgi, daļa šoferu
savus ieradumus tomēr mainījuši.
Taču joprojām ir tādi, kas šo soli
sper pēdējā brīdī. «Tas ir neizbēgami, jo to diktē gan nauda, gan citi
apstākļi. Biežāk to veicina faktors,
ka pirms sniega un apledojuma
šoferis nejūt saslīdēšanas draudus,
tāpēc arī neredz vajadzību braukt
uz servisu. Kā uzsnieg pirmais
sniegs, pie servisa parādās rindas,»
situāciju ieskicē A.Birkāns.
Vienīgais, kādā veidā cilvēkus
varot kaut cik pārliecināt, esot
brīdināt, kā to arī dara dažādos
autoraidījumos: savlaicīgi montējiet! ir bijuši gadījumi...

Ar vissezonas riepām
var braukt rudenī,
ziemā, pavasarī

Dažādām automašīnām no lielā pasaules riepu klāsta ik dienu tiek uzliktas tās, kuras vislabāk
piemērotas Latvijas laika apstākļiem – cietākas, mīkstākas, frikcijas, ar un bez radzēm, galvenais,
Foto: Ivars Veiliņš
lai tās būtu izvēlētas katram braucējam individuāli.

Izvēlas piemērotākas
Latvijas laika apstākļiem

Runājot par to, kādas riepas
klienti saviem braucamajiem
izvēlas ziemā, A.Birkāns min, ka
šeit dažāda izmēra automašīnām
no lielā pasaules riepu klāsta ik
dienu tiek uzliktas tās, kuras
vislabāk piemērotas Latvijas laika
apstākļiem. Ziemas riepu modeļus var iedalīt trīs kategorijās:
cietas, mīkstas un ļoti mīkstas
jeb frikcijas riepas – visas tās paredzētas dažādiem klimatiskajiem
apstākļiem. Vienas konkrētas, kas
būtu vispiemērotākās tieši mūsu
ceļiem, gan nav – riepas pielāgo
katram braucējam un viņa automobilim individuāli. Piemēram,
uzņēmumiem nepieciešamas
lētākas, lai mazāki izdevumi, celtniekiem nepieciešamas cietāka
sastāva riepas. Tas arī atkarīgs
no tā, pa kurieni cilvēks ar auto
mēdz braukt, no automašīnas
smaguma, no mašīnas noslogotības un citiem faktoriem. Primitīvākais iedalījums: pilsētnieki un
reģionālie braucēji. Proti, preču
pārvadātāji, kas pieskaitāmi pie
reģionālajiem braucējiem un
katru dienu dodas, piemēram,
uz Latgali, nevar uzlikt riepas,
kas domātas tikai pilsētai, viņam
jāliek riepas ar radzēm, kaut arī
brauks cauri Rīgai, kur tās varbūt
nav vajadzīgas.

Ziemas riepas glabā
gan paši, gan riepu centrs

Lielākoties gan klienti izvēlas
paši parūpēties par savām riepām un uzglabāt tās, taču daļa
šo uzdevumu gadu no gada uztic
servisam. Viena no priekšrocībām
ir tā, ka tieši šie auto īpašnieki
ir pirmie, kas tiek mudināti jau
laicīgi nomainīt auto «apavus».

Jāņonkulis servisā bija ieradies ar riepu pilnu piekabi un automašīnas bagāžnieku. Paša auto no šī lielā klāsta jāizvēloties
tikai divas, bet no pārējām «jāizceļot» četras labākās sievas
auto, kas vēl jāpārmontē uz diskiem.

Taču apjautātie jelgavnieki atzīst,
ka sava auto riepas glabā vai nu
garāžā, vai šķūnītī. Īpašu noteikumu, kā glabāt riepas, gan nav,
izņemot to, ka cilvēki pēc ziemas
sezonas aicināti tās nomazgāt no
sāļiem, kas saēd gumiju un kaitē.
Savukārt nolietotās riepas var
nodot servisā. Tās sadarbībā ar
dabas aizsardzības programmu
vēlāk nogādā otrreizējo izejvielu
pārstrādes rūpnīcām.

Priekšroka jaunām riepām

Mainot «apavus» savām automašīnām, šoferi labprātāk priekšroku dod jaunām vai lietotām
riepām. Atjaunotas nekotējoties,
jo cilvēki pārliecinājušies, ka tas
nav labākais risinājums. «Tas tāpēc, ka Baltijas valstīs lielākoties
nonāk otrās un pat trešās šķiras
riepas, lai būtu tā lētā cena. Kaut
gan neviens to nereklamē un
nestāsta, tās ir bēdīgā stāvoklī.
Lietotas riepas iepriekšējos desmit gados izmantoja aptuveni 80
procentu braucēju, tagad ir otrādi
– priekšroka dota jaunām riepām,
ar kurām var nobraukt vidēji trīs
sezonas, bet pārējā daļa cilvēku
iegādājas lietotas. Jaunu riepu
komplekta vidējā cena ir 120 lati.
Lietotām riepām pēdējo piecu
gadu laikā Eiropā cenas cēlušās
vairākkārt – šobrīd vidēji tās maksā no 60 līdz 80 latiem par komplektu. Taču tās jau ir piecus vai
sešus gadus vecas, tāpēc jāmaina
katru ziemu,» tā A.Birkāns.

Brauc arī ar
lielveikalos nopirktām

Brauc mainīt ne tikai riepas,
kas iegādātas profesionālos veikalos, centros, bet parādās arī

tādas, kas nopērkamas pilsētas
lielveikalos. Taujāts, vai ar tādām riepām vispār var rādīties
uz ceļa, A.Birkāns smejoties
attrauc, ka no viena krustojuma
līdz otram var nobraukt arī bez
riepām – ar diskiem vien. «Viss
iespējams. Ja cilvēkam ir naudas
ierobežojumi, viņš izvēlas sev
pieejamāko. Piemēram, starp
desmit lētajiem piedāvājumiem
ir iespējams izcelt divus trīs
normālus – riepas, ar kurām
var braukt, taču tās ir jāredz un
jānovērtē,» tā īpašnieks.
Riepas kvalitāte un cena veidojas no dažādiem ķīmiskiem
piejaukumiem kaučukam – galvenās sastāvdaļas ir kaučuks un
silīcijs jeb silikons, kam klāt
pievieno veselu «buķeti» ķīmisku
vielu atkarībā no tā, kam riepas
paredzētas. «Tas nozīmē: jo lētāka
riepa, jo mazāk piejaukumu, līdz
ar to tās sliktākas lietošanai,»
skaidro A.Birkāns. Arī veidojot
protektora zīmējumu, ieguldīts
daudz līdzekļu nepieciešamo
iekārtu iegādei. Piemēram, lai
izveidotu vienu riepas gumijas
klucīti, kas darbojas trīs dažādos
veidos – sānslīde, bremzēšana,
uzsākšana –, nepieciešamas sešas
iekārtas. «Izpētot Ķīnā un citu
mazpazīstamu firmu ražotas riepas, redzams, ka krietni ietaupīts
uz tā rēķina,» tā īpašnieks.
Viņš gan atzīst, ka noteikti
jāievēro, kas rakstīts cenas zīmes
apakšā ar maziem burtiem. «Tirgotāji parasti ir viltīgi – lieliem
burtiem uzrakstījuši «Jaunas
riepas cena», bet apakšā maziem
burtiņiem, ka tās patiesībā ir restaurētas riepas. Tas saprotams,
jo cilvēkus nevar apgrūtināt ar

Vienu gan A.Birkāns atklāj
– cilvēki aicināti neticēt mītam
par «M+S» riepām jeb tautā
sauktajām vissezonas. Izrādās, ka
«M+S» – ziema plus vasara – ir
tikai mīts, jo pasaulē vissezonas
riepas neražo. «Šis ir triks, lai tās
vieglāk pārdotu. M jeb angliski
mud nozīmē dubļi, bet S jeb angliski snow ir sniegs, un patiesībā
braukt ar tām var tikai līdz plus
pieciem grādiem. Par vissezonas
riepām tās tiek sauktas, jo ar
tām var braukt rudenī, ziemā
un pavasarī. Taču ne vasarā, jo
šajā gadalaikā tās dilst trīs reizes
ātrāk, bremzēšanas ceļš ir daudz
garāks, turklāt karstā un slapjā
laikā tās daudz sliktāk jūtas.
Turpretim vasaras riepai ir tāda
īpatnība, ka tā pie plus pieciem
sešiem grādiem paliek cieta kā
koks un, kaut gan neslīd sala dēļ,
slīd tāpēc, ka vairs nav elastīga,»
skaidro īpašnieks.

Profesionāļi strādā
desmit reizes ātrāk

Izrādās, riepu nomaiņa neprofesionālim var aizņemt vidēji 40
minūtes, bet profesionāļi šeit,
savā starpā konkurējot, vienu automašīnu var «apģērbt» pat četrās
minūtēs. Tiesa gan – tad strādā
četri meistari, turklāt ar nosacījumu, ka nav sarūsējušas skrūves,
veci diski, kurus nepieciešams īpaši sagatavot, un citi defekti. Lēni
strādājot, riepas centrā meistari
nomaina aptuveni 10 minūtēs.
Šajos boksos strādā četras brigādes, katrā pa diviem cilvēkiem.
Neviens meistars sezonas laikā
bez darba nestāv. Jo mazāk mašīnu, jo ātrāk, iesaistoties kolēģiem,
tās tiek «apautas». Tieši tāpēc šeit

dienas laikā spēj apkalpot visus
gribētājus – gan savus klientus,
gan iebraucējus. To veicina tā
sauktā «dzīvā» rinda. «Nav trīs
dienas jāgaida pieraksts un šīs trīs
dienas jāiet kājām, lai nenosistos,
braucot ar auto, kuram ir vasaras
riepas nepiemērotos laika apstākļos,» ieviesto kārtību izskaidro
A.Birkāns.
Cik automašīnu dienā tiek apkalpotas šeit? A.Birkāns negribīgi
teic, ka šo skaitli konkurences dēļ
nevēlas atklāt, taču skaidrs, ka
strādā tik ilgi, kamēr visi klienti
apkalpoti un viņu automašīnas
«apautas».

Mīts: radzes bojā ceļu
un vairāk slīd

Mēģinot izzināt, cik «veselīgas»
vai «neveselīgas» Latvijas ceļiem
ir riepas ar radzēm jeb šipiem,
A.Birkāns nopūšoties atzīst, ka tā
ir plaša tēma, par kuru varētu runāt daudz. «Radzes ir lieta, kuru
izpētīšanai pētniecības institūtos
tiek tērēti miljoni. Augsti kvalificēti zinātnieki strādā, lai pētītu,
analizētu, ražotu un izlaistu šo
produktu tāpēc, lai tas uzlabotu
braukšanas kvalitāti un nebojātu
ceļa segumu. Uzskats, ka radzes
slīd vairāk un tās bojā ceļa segumu, ir mīts. Protams, ar nosacījumu, ka riepas ekspluatē līdz 100
kilometriem stundā, jo ar lielāku
ātrumu veidojas lielāks centrberzes spēks, kas savukārt darbojas
uz radzes izspiešanu no riepas, un
tas gan bojā ceļa segumu,» skaidro
riepu centra īpašnieks.
Latviju vien varot iedalīt trīs
klimatiskajās joslās – Latgale,
kur 90 procenti šoferu brauc ar
radžotām riepām, jo ziemā citādi
nevar noturēties uz ceļa; Latvijas
vidusdaļā ar radzēm brauc vairāk
ārpus pilsētas dzīvojošie, tāpat arī
Liepājas un Ventspils pusē. Tomēr, lai gādātu par savu drošību,
jākonsultējas ar profesionāliem
speciālistiem.
Brīdī, kad pametam riepu centru, rindā vēl stāv vairākas automašīnas.

Meistaru darbu var novērtēt arī klients.

Kāpēc jūs riepu nomaiņu atlikāt uz pēdējo brīdi?
Juris Mengots, «MVD»
veic transporta pakalpojumus:
«Ar šo mikroautobusu
reti braucam.
Taču šajā nedēļas nogalē
tas būs nepieciešams, jo jāizpilda
klienta pasūtījums, tāpēc, pielāgojoties laika apstākļiem, piespiedu kārtā jāmaina. «Dzīvās» rindas
izstāvēšanai un riepu nomaiņai
gan šobrīd tērēju pusdienas laiku.
Parasti, sezonai sākoties, atbraucam, paskatāmies – ir rindas
vai nav. Ja tā maza, pagaidām.
Kaut arī visas firmas mašīnas tiek
apkalpotas šeit, riepas glabājam
savā angārā.»

Anatolijs Daņiļēvičs, klients
no Platones:
«Nevaru teikt,
k a m a n i s atrauca pirmais
sniegs – iepriekš
vienkārši nebija laika, arī 1.
decembris vēl
diezgan patālu. Ņemot vērā, ka šodien
braucu uz pilsētu un rindas te nav
pārdabiski garas, iedomājos piestāt.
Nepaies ne pusstunda, kad viss jau būs
kārtībā. Nebija jau nemaz tik sliktas tās
riepas, ar kurām braucu, bet tomēr jānomaina, lai drošāk. Neskatoties uz to,
ka dzīvojam laukos, izvēlējos riepas bez
radzēm, jo man nepatīk radžu skaņa. Ja
kārtīgi brauc, nevajag ne redzes, ne ko
citu. Galvenais – jābrauc ar prātu, tad
braukšana nebeigsies grāvī.»

Maiga Marcinkeviča, vadītāja ar 35 gadu
stāžu:
«Riepu maiņai
gatavojos krietni ātrāk, bet
kaut kā nesanāca. Protams, to
nedaudz ietekmēja arī pirmās sniega pārslas un tas,
ka līdz 1. decembrim šī lieta jāizdara.
Tā noteikti būs drošāk. Bagāžniekā
tagad stāv riepas, kas vasaras sezonā,
servisā iepakotas, glabājās klētiņā.
Dēls jau tās uzmontējis uz diskiem,
tāpēc meistariem darbs vieglāks, vien
jānomaina, jānobalansē un jāatdod
man vasaras «apavi». Prieks, ka meistari šīs riepas iepako polietilēna maisā,
tādējādi tās gan vieglāk pārvietot, gan
glabāt.»

Renārs Stūrmanis, šoferis:
«Manuprāt,
šis nav pēdējais brīdis, vēl
jau ir laiciņš.
Šodien tāpēc, ka man
ir pirmā atvaļinājuma diena. Ikdienā braukāju
ar darba mašīnu – tai riepas jau
nomainītas, tagad uz atvaļinājuma
rēķina jānomaina privātajam auto.
Noteikti būs vēlēšanās kaut kur tālāk aizbraukt, tāpēc tas jāizdara, lai
gādātu par savu drošību. Labāk gan
dodu priekšroku pierakstu sistēmai,
tad var plānot savu laiku, bet šoreiz
izmēģinu «dzīvo» rindu – stāvu jau
kādu pusstundu. Tiesa gan – salīdzinoši ātri viss iet uz priekšu.»
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Ziemassvētku izrādes «Sniega karaliene»
Jelgavas izglītības iestāžu piecgadīgajiem un
sešgadīgajiem bērniem, 1. – 4. klašu skolēniem
Latviešu valodā
1. decembrī pulksten 10 – PII «Gaismiņa», PII «Lācītis», PII «Vārpiņa»,
PII «Zemenīte», PII «Kamolītis», PII «Pīlādzītis», PII «Pūčuks»
1. decembrī pulksten 12 – 3. pamatskolas 1. – 2. klases, 5 un 6 gadīgie,
PII «Sprīdītis»
1. decembrī pulksten 14 – 4. vidusskola, 1. sanatorijas internātpamatskola
2. decembrī pulksten 10 – 4. pamatskolas 5 un 6 gadīgie, PII «Saulītes
Rakari», PII «Alfa», PII «Rūķu māja», PII «Rotaļa», Speciālā pamatskola,
Speciālās internātpamatskolas korekcijas klases, 5 un 6 gadīgie
2. decembrī pulksten 12 – 3. pamatskolas 3. – 4. klases, PII «Pasaciņa»
2. decembrī pulksten 14 – 4. pamatskolas 1. – 2. klases
4. decembrī pulksten 10 – 4. pamatskolas 3. – 4. klases, R.Lazdiņas
privātskola «Punktiņš», PII «Varavīksne»
Krievu valodā
3. decembrī pulksten 10 – PII «Kamolītis», PII «Sprīdītis», PII «Pīlādzītis»,
PII «Pūčuks», PII «Varavīksne», PII «Zvaigznīte», 6. vidusskolas 5 un 6
gadīgie, 2. pamatskolas 5 un 6 gadīgie, Speciālā internātpamatskola
3. decembrī pulksten 12 – 5. vidusskolas 1. – 4. klases, 6. vidusskolas
1. – 2. klases
3. decembrī pulksten 14 – 6. vidusskolas 3. – 4. klases, 2. pamatskolas
1. – 4. klases

Kultūras pasākumi
 29. novembrī pulksten 16 – vokālās grupas «Putni» koncerts
«Sieviete». Piedalās Aija Ziņģīte (klavieres), Anda Zabarovska (kokle), Ivars Bezprozvanovs (čells), Miks Vilsons (flauta), Artūrs Noviks
(akordeons). Programmā dažādu laikmetu un stilu skaņdarbi
astoņu balsu izpildījumā. Biļešu cena – Ls 2,50; 2; 1,50.
 29. novembrī pulksten 16 – Adventes ieskaņā Latvijas mūzikas
skolu Ērģeļmūzikas festivāls. Piedalās Rīgas, Jūrmalas, Vecpiebalgas,
Rēzeknes un citu novadu jaunie ērģelnieki (Sv.Annas katedrālē).
 4. decembrī pulksten 17 – pilsētas svētku egles iedegšana
(Hercoga Jēkaba laukumā).
 6. decembrī pulksten 16 – Jelgavas kristīgo draudžu tradicionālais Ziemassvētku koncerts akcija «Gaismai pretim». Ieeja
– par ziedojumiem.
 6. decembrī pulksten 16 – Jelgavas 4. vidusskolas meiteņu
kora «Spīgo» garīgās mūzikas koncerts. Diriģente Līga Celma
(Sv.Annas katedrālē).
 7. decembrī pulksten 16 – BJC «Junda» popgrupas «Lai skan»
15 gadu jubilejas koncerts. Mākslinieciskā vadītāja I.Šveicere.
Biļešu cena – Ls 1 (kultūras namā).

Izstādes
 28. novembrī pulksten 15 – izstādes «Esmu māceklis, meklēju skolotājus» (Pētera Pirmā Lielā sūtniecība) atklāšana. Izstāde
atvērta līdz 20. decembrim (Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un
mākslas muzejā).
 Līdz 30. novembrim – Latvijas Republikas 90. gadadienai veltīta
fotogrāfiju izstāde «90 bildēs sendienu un mūsdienu Jelgava». Apskatāma darba dienās no pulksten 10 līdz 15, otrdienās līdz pulksten
18 (Jelgavas Latviešu biedrības namā Lielajā ielā 13 – 15).
 Līdz 30. novembrim – Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju
svētku dalībnieku un profesionālo fotogrāfu darbi «Mirkļi no
Vispārējiem latviešu Dziesmu un Deju svētkiem» un TLMS «Dardedze» darbi.
 No 1. decembra līdz 2. janvārim – Tautas gleznošanas studijas
dalībnieku izstāde «Ziemassvētki dvēselei» un «Latvijas keramikas»
izstrādājumu izstāde (kultūras nama 2. stāvā).
 No 1. decembra līdz 3. janvārim – Birutas Derumas jubilejas
izstāde «Pasaka par ziedēšanu» (kultūras nama 1. stāvā).
 No 3. decembra līdz 2. janvārim – Čehu baroka arhitektūras
daile. Vladimira Ubera fotogrāfijas. Izstāde tapusi sadarbībā
ar Čehijas vēstniecību Latvijā. Izstādes atklāšana – 2. decembrī
pulksten 16 (kultūras namā). Ziemassvētku dekori sadarbībā ar
Jelgavas ziedu veikaliem, saloniem un individuālajiem floristiem
(kultūras nama 1. stāvā).
 Decembrī – Marka Selerjē (Francija) fotogrāfijas «Pilsētu izrāde»
(kultūras nama 1. stāvā).
 Līdz 14. decembrim – Ulda Rogas akvareļu izstāde «Jelgavas
motīvi» (Jelgavas Zinātniskajā bibliotēkā).
 Līdz 14. decembrim – Jelgavas skolu audzēkņu vizuālās un
lietišķās mākslas darbu izstāde «Svētku priekam» (Ģederta Eliasa
Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).

Sporta pasākumi
 28. novembrī pulksten 19.30; 20.30 – 2008. gada Sporta
servisa centra kausa izcīņa basketbolā vīriešiem (Jelgavas Sporta
hallē). Spēļu kalendārs – portālā www.jelgavasvestnesis.lv.
 2. decembrī pulksten 19 – Latvijas sieviešu basketbola līgas
(LSBL) meistarsacīkstes (Jelgavas Sporta hallē).
 3. decembrī pulksten 19.30 – 2008. gada Sporta servisa centra
kausa izcīņa basketbolā vīriešiem (Jelgavas Sporta hallē). Spēļu
kalendārs – portālā www.jelgavasvestnesis.lv.
 5. decembrī pulksten 19.30 – 2008. gada Sporta servisa centra
kausa izcīņa basketbolā vīriešiem (Jelgavas Sporta hallē). Spēļu
kalendārs – portālā www.jelgavasvestnesis.lv.
 5. decembrī pulksten 16 un 6. decembrī pulksten 10 – laikraksta «Diena» kausa izcīņa peldēšanā (LLU peldbaseinā).
 6. decembrī pulksten 10 – galda tenisa sacensību «Veselības
dienas 2008» 10. kārta un Jelgavas atklātais čempionāts galda
tenisā (Sporta namā Raiņa ielā 6).
 6. decembrī pulksten 11 – «Swedbank» Jaunatnes Basketbola
līgas LR čempionāts (zēni) (Jelgavas Sporta hallē).
 6. decembrī pulksten 19 – Latvijas Basketbola līgas 1. divīzijas
čempionāts BK «Zemgale» – «VEF Rīga» (Jelgavas Sporta hallē).
 7. decembrī no pulksten 11 līdz 15 – 2008. gada Sporta
servisa centra kausa izcīņa basketbolā vīriešiem (Jelgavas Sporta
hallē). Spēļu kalendārs – portālā www.jelgavasvestnesis.lv.

notikumi

Ceturtdiena, 2008. gada 27. novembris

«Sniega karaliene»
ievadīs svētkus pilsētā
 Ritma Gaidamoviča

Svētdien, 30. novembrī, ir pirmā Advente,
bet jau nākamnedēļ,
4. decembrī, pilsētā
svinīgi tiks iedegta lielā Ziemassvētku egle.
Taču pirms šī notikuma
Jelgavas pašvaldība un
aģentūra «Kultūra»
mazajiem jelgavniekiem sarūpējusi Ziemassvētku dāvanu.
Jau 1., 2., 3. un 4. decembrī
Jelgavas pašvaldība, kā katru
gadu, Ziemassvētku dāvanā
mazajiem pilsētniekiem sarūpējusi teātra izrādi – šoreiz
Ādolfa Alunāna teātra un
Jelgavas 5. vidusskolas teātra
studijas «Čaika» izrādi «Sniega
karaliene». Jelgavas pašvaldības Sabiedrisko attiecību
sektora vadītāja Iveta Šurma
«Jelgavas Vēstnesi» informē, ka uz izrādēm uzaicināti
visi Jelgavas piecgadīgie un
sešgadīgie bērni, kas apgūst
obligāto pirmsskolas izglītības
programmu, un sākumskolas
skolēni no 1. līdz 4. klasei,
kā arī viņu audzinātāji. Kopā
izrādes apmeklēt uzaicināti
3790 bērni.
Ā.Alunāna teātra direktors

Arvīds Matisons atklāj, ka šoreiz, ņemot vērā iepriekšējo
gadu pieredzi un to, ka krievu
skolu mazāko klašu skolēni ne
vienmēr saprot visu latviešu
valodā un izrādes laikā sāk
knosīties, Jelgavas pašvaldība
dāvanu jeb izrādi krievu skolu
bērniem sarūpējusi arī viņu
dzimtajā krievu valodā.
«Sniega karalieni» latviešu
valodā spēlēs Ā.Alunāna
teātra aktieri, bet krievu valodā – Jelgavas 5. vidusskolas
teātra studijas «Čaika» dalībnieki. Kopumā četru dienu laikā
tiks parādītas septiņas «Sniega
karalienes» izrādes – četras latviešu valodā un trīs krievu. Pēc
katras pie bērniem ieradīsies
Ziemassvētku vecītis.
Ā.Alunāna teātra režisore
Lūcija Ņefedova stāsta, ka aptuveni stundu garā izrāde «Sniega
karaliene» stāstīs par labestību,
sirsnību, mīlestību – visu labo,
kas ir cilvēkos. «Tas ir stāsts
par puisīti un meitenīti, kurā
Sniega karaliene zēna sirdi
pārvērš ledū, taču beigās sirds
tiek atkausēta un viņš atgriežas mājās, kur valda labestība
un mīlestība. Šobrīd pasaulē ir
ļoti daudz vardarbības, bet mēs
vēlamies, lai bērni, skatoties
izrādi, aizdomātos cits par citu,
saprastu, ka jāuzņemas rūpes

Mazākos pilsētniekus, kuri uzaicināti uz «Sniega karalieni»,
Ziemassvētku vecītis iepriecinās tūlīt pēc izrādes.
Foto: JV
par vienaudžiem, veciem cilvēAģentūras «Kultūra» kultūkiem, dzīvniekiem. Tā mācīs, ras darba speciāliste Santa Sīle
ka jābūt labestīgiem, iejūtīgiem informē, ka šajā gadā aģentūra
un lai šīs jūtas nāktu no sirds,» iecerējusi rīkot arī divas Ziemaspiebilst L.Ņefedova.
svētku eglītes «Kas rūķīšiem
Bet nākamās ceturtdienas spilvenā?» pirmsskolas vecuma
vakarā, 4. decembrī, pulksten bērniem un skolēniem līdz 13
17 visi gaidīti Hercoga Jēkaba gadu vecumam – 23. decembrī
laukumā, kur svinīgi tiks ie- pulksten 15 un 17. Ja vecāki
degta lielā pilsētas svētku egle. vēlas, lai viņu bērni piedalītos
Uzrunu jelgavniekiem teiks un šajā pasākumā, iepriekš aģentradicionāli egli iedegs Jelgavas tūras biļešu kasē jāiegādājas
domes priekšsēdētājs Andris ielūgums, kura cena ir 7 lati.
Rāviņš. Lai būtu jautrāk un Tajā ietilpst svētku programma
siltāk, egles iedegšanas pasāku- un dāvana, ko bērniem atnesīs
mā visus uz rotaļām un kopīgu Ziemassvētku vecītis. Ielūgusadziedāšanos aicinās dažādi mus varēs sākt iegādāties no
pasaku tēli.
nākamās nedēļas.

Uz Bisenieka gara
Gaida amatnieku
mantinieka titulu
pieteikumus svētku
pretendē 11 kandidāti tirdziņam
 Ritma Gaidamoviča

Jāņa Bisenieka fonda
rīkotajam konkursam
šogad pieteikti 11 pilsētas un rajona uzņēmēji, kas, pēc ieteicēju
domām, savā uzņēmēja un sabiedriskajā
darbībā mūsdienās
tuvinās novadnieka
J.Bisenieka devumam.
J.Bisenieka gara mantinieks tiks paziņots
10. decembrī, šajā dienā balvas saņems arī
žūrijas izvēlētie labāko
darbu autori.
Viena no žūrijas komisijas
loceklēm Jelgavas Spīdolas
ģimnāzijas skolotāja Inta Jorniņa ar prieku teic, ka pieteicēju
atsaucība šogad pielīdzināma
pirmajam gadam un par to
esot gandarījums. Pavisam
pieteikti 11 kandidāti, tostarp
uzņēmēji, vadītāji, direktori un
citi. Pretendentus pieteikuši
dažāda vecuma cilvēki. «Īpašs
gandarījums, ka pirmo reizi
pieteikts darbs no rajona – to
iesniegusi Salgales pamatskolas
6. klases skolniece. Tas nozīmē,
ka arī pamatskolēni var ko tādu
paveikt,» teic I.Jorniņa. Pārējos darbus pieteikuši Spīdolas
ģimnāzijas skolēni, Latvijas
Lauksaimniecības universitātes
studenti, iestāžu pārstāvji un
citi jelgavnieki.
«Izlasot visas esejas, varu
teikt, ka darbi izpildīti augstā
līmenī. Šogad patiesi iesniegti
labi apraksti par Bisenieku
– nav hronoloģiska atskaitījuma no vienas grāmatas par viņa
veikumu, bet gan pārdomas ar

pamatojumu. Pārdomātas ir
arī esejas par pretendentiem.
Teikšu godīgi – man bija ļoti
grūti noteikt labāko, tāpēc visu
izšķirs nianses,» tā skolotāja.
Viņa atzīst, ka, neskatoties
uz to, ka iesniegts rekordliels
darbu skaits, var redzēt, ka
cilvēkiem šajā ekonomiskajā
situācijā grūti veicies ar mantinieka meklēšanu, jo ne viens
vien pretendents atteicis. «To
es novēroju starp Spīdolas ģimnāzijas audzēkņiem, jo vairāki
jau bija uzrakstījuši esejas par
J.Bisenieku, taču nevarēja atrast cienīgu mantinieku – nereti gadījās, ka viņa izvēlētais vai
nu tomēr neatbilst šim titulam,
vai arī atsaka piedalīties. Tāpēc
domāju, ka nākotnē šo cilvēku
meklēšanā varētu iesaistīties
sabiedriskās organizācijas,
kas strādā ar uzņēmējiem, un
skolēniem, studentiem ieteikt
kādu uzņēmēju no sava vidus,
kas darba un sabiedriskās
rīcības dēļ varētu pretendēt
uz gara mantinieka titulu. Tā
būtu daudz vieglāk,» spriež
I.Jorniņa.
Viņa atzīst, ka visjaukākā ne
tikai šogad, bet visā konkursa vēsturē esot 6. klases skolnieces eseja
par jaunās Salgales baznīcas cēlāju, kura ir varbūt ne ar tik dziļu
pamatojumu, kā pārējās, taču ļoti
emocionāla un mīļa, uzrakstīta
romantiski literārā stilā.
Bisenieka gara mantinieku
fonda valde ar žūrijas locekļiem
noteiks šonedēļ, taču paziņots
un apbalvots uzvarētājs tiks
10. decembrī pulksten 9.30
LLU Ekonomikas fakultātes
308. auditorijā. Tad balvas
fonds piešķirs arī labāko darbu
autoriem.

 Ritma Gaidamoviča

formē, ka tirgošanās šogad paredzēta Ziemas saulgriežos – 20. un
Jau šonedēļ grozu pi21. decembrī – un tā norisināsies
nēji, adītāji, podnieki
Hercoga Jēkaba laukumā.
un citi amatnieki var
Bet pieteikumi no tirgotāsākt pieteikties Ziemasjiem, kas vēlas tirgū piedalīties,
svētku tirdziņam, kas
tiek gaidīti līdz 15. decembrim.
Jelgavā norisināsies 20.
«Tāpat kā pirms visiem tirdziun 21. decembrī. Pieņiem no tirgotājiem, ražotājiem,
teikumus pašvaldības
individuālajiem komersantiem
aģentūra «Kultūra» no
gaidām iesniegumu un pielikumā
tirgot gribētājiem gaida
reģistrācijas apliecības kopiju,»
līdz 15. decembrim.
tā S.Sīle. Nepieciešamos dokumentus var sūtīt vai nu pa faksu
Aģentūras «Kultūra» kultūras 63084676 vai uz e-pastu: santa.
darba speciāliste Santa Sīle in- sile@dome.jelgava.lv.

Aicina rādīt savus
Ziemassvētku dekorus
 Ritma Gaidamoviča

Arī šogad Adventes un
Ziemassvētku laikā Jelgavas kultūras namā
būs svētku dekoru un
Adventes vainagu izstāde. Šoziem tās veidošanā aicināti piedalīties
ne tikai dažādu pilsētas
ziedu salonu profesionāli meistari, bet arī jelgavnieki amatieri, kuri
mājās veido dažādus
dekorus un kompozīcijas un to ir apguvuši
pašmācības ceļā vai floristikas kursos.
Aģentūras «Kultūra» kultūras
darba speciāliste un izstādes
organizētāja Santa Sīle atklāj, ka
šobrīd izstādei, kas tiks iekārtota
jau nākamnedēļ, pieteikušies
piecu pilsētas salonu profesionālie
meistari, kuri izstādē eksponēs

dažādus darbus. «Zinām, ka ir
jelgavnieki, kuri nestrādā ziedu
salonos, bet prot pagatavot ļoti
skaistus dekorus, kompozīcijas,
ko būtu vērts parādīt arī citiem.
Ir daudz tādu, kuri šīs iemaņas
apguvuši floristikas kursos, bet
viņu sniegumu redz tikai tuvākie
ģimenes locekļi un draugi. Mēs
vēlamies to mainīt, aicinot arī
viņus rādīt savu varēšanu plašākai
publikai,» tā S.Sīle.
Tieši tāpēc šogad arī ikviens
jelgavnieks aicināts pieteikties
dalībai izstādē un nest savus
darbus. Pieteikt darbus var līdz
1. decembrim, zvanot S.Sīlei pa
tālruni 29295901 vai 63084675.
Izstādi iekārtos 1. un 2. decembrī.
«Pie katra darba būs autora vārds
un, ja vēlēsies, arī viņa tālruņa
numurs. Iespējams, kādam izstādes apmeklētājam iepatīkas
tieši viens konkrēts darbs un
viņš vēlēsies tādu pasūtīt arī sev,»
stāsta S.Sīle.

