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ZOC stadionā izveidota
publiska slēpošanas trase

Zemgales Olimpiskā centra stadionā ierīkota
slēpošanas trase, kuru bez maksas var apmeklēt
ikviens, kuram ir slēpes un vēlēšanās paslēpot. Ja
būs atsaucība, tas, ka stadions ziemā pārvēršas par
slēpošanas trasi, varētu kļūt tradīcija. Tad arī tiks
domāts par iespējām nodrošināt slēpotgribētājus
ar nepieciešamo inventāru.
Foto: Ivars Veiliņš
 Ilze Knusle-Jankevica

sagatavota vairāk nekā 500
metrus gara distanču slēpoZemgales Olimpiskā
šanai piemērota trase. Tajā
centra (ZOC) stadionā
ikviens var slēpot bez maksas,
izveidota slēpošanas
bet līdzi jāņem savs inventārs.
trase, kuru ikviens var
«Pagaidām mums vēl nav tādu
apmeklēt bez maksas,
iespēju nodrošināt interesentus
tikai jāņem līdzi savs
ar nepieciešamo inventāru, bet
inventārs. «Šāda ideja
nākotnē noteikti par to tiks doradās tāpēc, lai dotu
māts,» norāda ZOC sabiedrisko
Jelgavas iedzīvotājiem
attiecību speciāliste Sanda Aniespēju nodarboties
dersone. Viņa piebilst – ja būs
ar sportiskām akti
atsaucība un ieinteresētība,
vitātēm svaigā gaisā
slēpošanas trases izveide staarī ziemā, turklāt sta
dionā varētu kļūt par tradīciju,
dions šajā gadalaikā
īpaši ņemot vērā, ka pilsētā nav
nav izmantojams,»
pārāk daudz vietu, kur slēpot.
skaidro ZOC valdes
Trases uzturēšana ir ZOC darpriekšsēdētājs Andris
binieku ziņā.
Misters.
Darba laiks, kad trase ir
atvērta, nav noteikts, tomēr
ZOC vieglatlētikas stadionā S.Andersone norāda, ka papil-

du apgaismojums trasē netiks
ieslēgts, tāpēc visērtāk slēpot
ir diennakts gaišajā laikā.
Savukārt, ja ir vēlēšanās, slēpotājiem tiek piedāvāta iespēja
izmantot centra ģērbtuves
ar slēdzamiem skapīšiem un
dušu, kas maksā 1,20 latus.
Tad gan jāņem vērā, ka ZOC
darba laiks ir katru dienu no
pulksten 8 līdz 23 un pakalpojums pieejams tikai šajā laikā.
Pēc slēpošanas var sasildīties,
iemalkojot ZOC kafejnīcā siltu
dzērienu vai ieturot maltīti.
Pēc pulksten 23 ZOC teritorija
tiek slēgta.
Jāpiebilst, ka savu slēpošanas trasi Būriņu mežā ierīkojusi arī aktīvistu grupiņa kopā
ar orientēšanās sporta pārstāvi
Māru Bolšteinu. Viņi to dara

jau vairākus gadus un ir novērojuši, ka ar katru gadu iedzīvotāju interese par slēpošanu
aug, īpašs pieplūdums vērojams
brīvdienās. Trase pa Būriņu
mežu ir septiņus astoņus kilometrus gara. Tajā var nokļūt
pa Dambja ielu – ielas galā
aiz slimnīcas «Ģintermuiža»
jānogriežas uz Kalna Būriņiem,
kur jau manāmas iebrauktās
špūres. «Jauki, ka arī pilsētas
stadionā ir ierīkota slēpošanas
trase. Domāju, ka pilsētnieki
izmantos iespēju aktīvi atpūsties ārā,» tā M.Bolšteina.
Tā kā slēpošanas trases netiek ne apsargātas, ne uzraudzītas, slēpotāji aicināti būt
godprātīgi un nestaigāt kājām
pa iebrauktajām sliedēm, jo tas
apgrūtinās slēpošanu.

Par atkritumiem maksāsim 11 santīmus vairāk
 Sintija Čepanone

No nākamā gada 1. janvāra iedzīvotājiem – gan
fiziskām, gan juridiskām personām – par sadzīves
atkritumu izvešanu nāksies maksāt vairāk – līdz ar
dabas resursu nodokļa likmes pieaugumu maksa
par šo pakalpojumu paaugstināsies par apmēram
vienpadsmit santīmiem. Taču pēc tam, kad Sa
biedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā būs
apstiprināts jaunais atkritumu apglabāšanas tarifs,
gaidāms vēl viens sadārdzinājums – vidēji par 8 – 10
procentiem.
Kā skaidro SIA «Jelgavas komunālie pakalpojumi» ražošanas direktors Alvils Grīnfelds,
no 2011. gada 1. janvāra spēkā
stājas jauna dabas resursu
nodokļa likme par atkritumu

apglabāšanu. Proti, ja līdz šim
tā bija trīs lati par tonnu, tad
nākamgad – jau pieci lati, un tas
nozīmē, ka attiecīgi sadārdzināsies arī sadzīves atkritumu
izvešanas tarifs iedzīvotājiem.

«Būtiski uzsvērt, ka šo deviņu
procentu sadārdzinājumu veido
tieši Dabas resursu nodoklis
plus PVN un tas attiecas uz
visu valsti, nevis tikai uz Jelgavu,» akcentē A.Grīnfelds,
skaidrojot, ka līdz ar to maksa
par atkritumu izvešanu katram
iedzīvotājam paaugstināsies
par vidēji 11 santīmiem. «Ja
decembrī atbilstoši pašreizējai
degvielas cenai viens cilvēks
par atkritumiem maksā 1,21
latu, tad janvārī būs jāmaksā
jau 1,32 lati,» tā ražošanas
direktors.
Jāpiebilst gan, ka saskaņā ar
Dabas resursu nodokļa likumu

nodokļa likme par atkritumu
apglabāšanu no 2012. gada 1.
janvāra paaugstināsies vēl par
diviem latiem un būs jau septiņi
lati par tonnu.
Tiesa gan – dabas resursu
nodokļa likmes kāpums nav
vienīgais faktors, kas nākamgad ietekmēs maksu par atkritumiem. Visticamāk, jau
nākamā gada pirmā kvartāla
beigās atkritumu radītājiem
būs jāmaksā nedaudz vairāk,
ko noteiks Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
apstiprinātais atkritumu apglabāšanas tarifs.
(Turpinājums 3.lpp.)
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Bisenieka gara
mantinieks – Andris Felss
 Sintija Čepanone

«Izvēloties cilvēku, par
kuru rakstīt eseju, nebija
šaubu, ka tas būs Andris.
Viņš Daugmalē mak
šķerēja, kad viņu tā pa
īstam pirmo reizi uzru
nāju. Andris nolika savu
makšķeri malā, kopā
aizgājām uz mājām un
sākām sarunu,» stāsta
pensionētā skolotāja
Spodra Purviņa, kura
konkursam par Jāņa Bi
senieka gara mantinieku
pieteica Krustpils nova
da zemnieku saimniecī
bas «Vīnkalni» īpašnieku
Andri Felsu.
Tieši S.Purviņas darbs atzīts
par labāko šā gada konkursā un
apbalvots ar 300 latu naudas
prēmiju, savukārt viņas izraudzītais uzņēmējs A.Felss atzīts par
J.Bisenieka sesto gara mantinieku.
«Mans mērķis nebija kļūt par uzņēmēju – par tādu mani padarījusi
dzīve. Jā, viegli jau nav, bet šādos
brīžos es uzdziedu: ja nu kādreiz
nozākāts un triekts, un lamāts
tieku, es apsēžos un uzrakstu vienu
dziesmiņu par prieku...» saka sestais J.Bisenieka gara mantinieks,
kuram Jelgava saistās ar īpašām
atmiņām, jo tieši šajā pilsētā, studējot agronomiju, pavadīti, kā viņš
pats saka, labākie jaunības gadi.
«Andris ir zemnieks, un zemnieki
ir visspēcīgākie cilvēki,» tā A.Felsu
raksturo pensionētā skolotāja.
«Jelgavas Vēstnesis» jau rakstīja,
ka kopumā šā gada konkursam bija

pieteikti pieci cilvēki no Zemgales,
kuri ar darbiem un rīcību pierādījuši, ka līdzinās J.Biseniekam: SIA
«Jelgavas pils aptiekas» tīkla valdes
locekle Dina Kurzemniece, «CBS
«Igate»» valdes priekšsēdētājs Māris Peilāns, kafejnīcas «Hercogs»
līdzīpašnieks un šefpavārs Andris
Rūmītis, aģentūras «Kultūra»
direktors Mintauts Buškevics
un Krustpils novada zemnieku
saimniecības «Vīnkalni» īpašnieks
atmodas laika sabiedriskais darbinieks A.Felss. Šos kandidātus izvirzījuši seši cilvēki – pieci Spīdolas
ģimnāzijas skolēni un pensionēta
skolotāja no Jēkabpils.
Par otru labāko darbu tika atzīts
Dārtas Apsītes un Elīzas Barkānes
eseja par kafejnīcas «Hercogs»
līdzīpašnieku un šefpavāru Andri
Rūmīti, bet par trešo – Sigitas
Raguckas-Ragovskas eseja par
aģentūras «Kultūra» direktoru
Mintautu Buškevicu. Savukārt
īpašo Jelgavas Latviešu biedrības
balvu saņēma Edgars Labors, kurš
rakstīja par D.Kurzemnieci.
Vērtējot konkursam iesniegtos
darbus, J.Bisenieka fonda žūrijas
komisijas priekšsēdētājs Voldemārs
Strīķis īpaši uzteic S.Purviņas
veikumu. Viņa esejas pirmajai
daļai – aprakstam par J.Bisenieka
devumu – pievienojusi pašas atrastus vairākus viņa izdotās avīzes
numurus.
«Jelgava un Zemgale ir ne tikai
maizes klēts, bet arī labo ideju un
cilvēku «klēts». Lai sākam cienīt
sevi un cilvēkus mums apkārt, lai
beidzot sākam lepoties ar to, ko
darām,» tā Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš.

Par sesto Jāņa Bisenieka gara mantinieku atzīts zemnieku
saimniecības «Vīnkalni» īpašnieks Andris Felss no Krustpils no
vada. Viņu konkursam izvirzīja Jēkabpils pensionētā skolotāja
Foto: Ivars Veiliņš
Spodra Purviņa.
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Arī ražošanas uzņēmumi var kļūt par
tūrisma objektiem
 Jānis Kovaļevskis

Jelgavas reģionālais Tū
risma centrs (JRTC) savu
darbību uzsācis pavi
sam nesen. Tikai pirms
mēneša atklāts centra
birojs un reizē arī viens
no saistošākajiem tūris
ma objektiem Zemgales
reģionā – Svētās Trīsvie
nības baznīcas tornis. To,
kādi ir pirmie secinājumi,
uzsākot darbu tūrisma
jomā, atklāj JRTC vadītā
ja Anda Iljina.
Ar Svētās Trīsvienības baznīcas
torņa atklāšanu Jelgava tūrisma
jomā piedzīvojusi tādu kā atdzimšanu, jo pilsēta ir atguvusi vienu
no saviem simboliem. Turklāt ik
gadu tiek sakārtots vēl kāds objekts,
kurš varētu būt uzmanības vērts ne
tikai jelgavniekiem, bet arī pilsētas
viesiem. Pēc rekonstrukcijas jaunu
elpu ir guvis Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs,
izbūvēta promenāde gar Lielupes
krastu, savus vēsturiskos vaibstus
atguvusi vecpilsēta. Tie ir tikai
daži objekti, ap kuriem veidot pilsētas piedāvājumu potenciālajiem
tūristiem.
Līdz šim Jelgava sevi vairāk
pozicionējusi kā pilsētu ar
attīstītu ražošanu un plašām
izglītības iespējām, neakcentējot pilsētas piedāvātās iespējas
potenciālajiem tūristiem.
Tā ir taisnība, jo pilsētai bija
citas prioritātes. Pateicoties infrastruktūras sakārtošanai pilsētā,
pēdējo gadu laikā realizēta virkne
projektu, kuru rezultātā esam
ieguvuši daudz sakārtotāku vidi.
Turklāt tūrismu līdz šim par savu
prioritāti bija izvirzījusi teju katra
pašvaldība, kaut gan ne vienmēr tas
bijis pamatoti. Varbūt tieši šobrīd ir
Jelgavas laiks, jo Ventspilī visi jau
bijuši. Mūsu uzdevums ir pārliecināt cilvēkus, ka uz Jelgavu ir vērts
atbraukt un te ir ko redzēt. Nav
šaubu, ka labākā reklāma ir cilvēku
atsauksmes, tādēļ īpašu uzmanību
pievēršam klientu apkalpošanai.
Kādas ir apmeklētāju pirmās
atsauksmes par torni?
Interese par torni ir liela – nedēļas nogalēs vien mūs apmeklē
vidēji 400 cilvēki. Viņiem patīk gan
ekspozīcijas, gan skatu laukums,
kurā var aplūkot pilsētas panorāmu. Atšķirībā no tradicionālajām
vēstures ekspozīcijām pie mums
cilvēki visu var aptaustīt un ar
tehnoloģiju starpniecību daudz niansētāk izjust pilsētas vēsturi. Vieni
atzīst, ka neko tādu nav redzējuši,
citi – ka tas jau ir Eiropas līmenis.
Ir apmeklētāji, kas nāk atkārtoti, lai
rūpīgāk iepazītos ar ekspozīciju saturu. Daži pat pavada šeit vairākas
stundas, jo apmeklējuma ilgums
nav ierobežots.
Cilvēki sniedz arī priekšlikumus,
kuri, izvērtējot iespējas, tiek ņemti
vērā. Piemēram, tiek gatavotas dāvanu kartes torņa apmeklējumam,
top viesu grāmata, tiek paplašināts
suvenīru klāsts. Pat darba laiks
sestdienās un svētdienās ir pagarināts.
Parādās arī interese par telpu
izmantošanu pasākumiem – tiek
īrēta gan konferenču zāle, gan skatu laukums – svinībām, jubilejām,
kāzām.
Protams, cilvēku uztvere ir dažāda. Kādam varbūt šķiet, ka šeit viss
ir pārāk digitalizēts, tāpēc aicinām
ikvienu apmeklēt torni klātienē un
gūt savu personīgo pieredzi.

Kādas izmaiņas līdz ar centra izveidi jūs redzat, lai Jelgava no tūristu viedokļa nebūtu tikai vieta starp Rīgu un
Rundāli?
Jau tas vien, ka tūristu grupas
no Rīgas uz Rundāli dodas caur
Jelgavu, nevis Bausku, ir labi, jo
mēs jau esam iekļauti tūrisma
maršrutos. Tagad tikai pakāpeniski
jāpanāk, lai šie cilvēki Jelgavā uzkavētos ilgāk. Sadarbībā ar Jelgavas
un Ozolnieku novadu veidojam
piedāvājumu, kurš varētu ieinteresēt potenciālos tūristus. Sākumā
tā varētu būt divu trīs stundu
ekskursija pa pilsētas un novadu
ievērojamākajiem objektiem, bet
vēlāk varētu piedāvāt arī dienas
programmu. Lielā mērā gan tas būs
atkarīgs no tūrisma operatoriem
jeb uzņēmējiem, vai spēsim piedāvāt ko oriģinālu, jo tūrisma nozarē
visu laiku gaida kaut ko jaunu un
nebijušu. Šī ir mūsu iespēja, kura
jāizmanto.
Cik spēcīgs ir pilsētā strādājošo uzņēmēju piedāvājums
tūrisma jomā?
Līdz ar JRTC izveidošanu pašvaldība pieņēmusi lēmumu ieguldīt
resursus tūrisma attīstībā. Jācer,
ka uzņēmēji to novērtēs un būs
gatavi aktīvāk piedāvāt arī savus
pakalpojumus, kurus centrs labprāt
ieteiktu saviem apmeklētājiem.
Nav noslēpums, ka pilsētā strādājošās viesnīcas un ēdināšanas
uzņēmumi lielākoties cits uz citu
raugās kā uz konkurentiem, nevis
sadarbības partneriem, kaut gan
patiesībā būtu jāmeklē kopīgas
intereses, jo no tūristu piesaistes
pilsētai ieguvēji būs visi. Šobrīd
redzu, ka sadarbībā ar uzņēmējiem
pilsētas tūrisma piedāvājums būtu
jāattīsta četros virzienos. Jelgava
ir rūpnieciska pilsēta ar senām
tradīcijām, arī šajā ziņā mums ir

Foto: Ivars Veiliņš
«Vieni torņa apmeklētāji atzīst, ka neko tādu nav redzējuši, citi – ka tas jau ir Eiropas līmenis. Ir cilvēki,
kas nāk atkārtoti, lai rūpīgāk iepazītos ar ekspozīciju saturu. Daži pat pavada šeit vairākas stundas, jo
apmeklējuma ilgums nav ierobežots,» stāsta Jelgavas reģionālā Tūrisma centra vadītāja Anda Iljina.
jāaug tūristu skaitam?
Ir vairāki aprēķini tūristu skaita
noteikšanai, piemēram, nakšņojošo
skaits tūrisma mītnēs, Tūrisma
informācijas centra (TIC) apmeklētāju skaits, tūrisma objektu apmeklējums. Daļēji varētu būt arī
pasākumu apmeklējums, tomēr šeit
liels īpatsvars ir vietējiem iedzīvotājiem, tādēļ precīzu tūristu skaitu
nav iespējams noteikt. Viens tūrists
var apmeklēt vairākus objektus un
izmantot dažādus pakalpojumus,
tāpēc par tendencēm var spriest,
analizējot katru rādītāju atsevišķi.
Pēc Centrālās statistikas pārvaldes
datiem, Jelgavas pilsētai, salīdzinot
ar citām lielajām pilsētām, ir vismazākais tūristu mītnēs apkalpoto
personu skaits: 2009. gadā – 8364
(visvairāk Jūrmalā – 94 457 un
Ventspilī – 48 181).
TIC 2008. gadā apmeklējuši
1232, bet 2009. gadā – tikai 968
cilvēki. Tas nozīmē, ka mums ir kur

sākumā, aicināsim pietiekties arī
citus interesentus. Jāpiebilst, ka šīs
apmācības paredzētas ar personas
līdzmaksājumu. Noslēgumā plānots
izdot sertifikātu «Jelgavas gidi» un
arī sagatavot izskatīšanai domē
pašvaldības saistošos noteikumus
par gidu darbību Jelgavā.

Kas ir galvenās lietas, kas
būtu paveicamas pirmajā darbības gadā?
Pats galvenais uzdevums ir iekļūt
tūrisma apritē. Panākt, lai tūrisma
operatori Jelgavu iekļauj savos
ceļojumu maršrutos. Tādēļ pēc
iespējas ātrāk, līdz aktīvajai tūrisma
sezonai, jāizstrādā savs piedāvājums
potenciālajiem tūristiem. Jānoslēdz
sadarbības līgums ar Jelgavas un
Ozolnieku novadu, kā arī jāattīsta
sadarbība ar Tūrisma attīstības
Viens no tuvākajiem darvalsts aģentūru (TAVA), Zemgales biem noteikti ir labi sagataTūrisma asociāciju, uzņēmējiem. voties tradicionālajai izstādei
Savu piedāvājumu varētu veidot, «Balttour 2011», kas no 11.
līdz 13. februārim norisināsies
Ķīpsalas izstāžu centrā. Kā
Jelgava sevi plāno pieteikt
nākamajai tūrisma sezonai?
Plānojam veidot atsevišķu stendu Jelgavas pilsētai un blakus
esošajiem Jelgavas un Ozolnieku
novadiem. Akcentēsim torni, kā
arī sadarbībā ar uzņēmējiem piedāvāsim apmeklētājiem piedalīties
dažādās aktivitātēs, balvā saņemot
iespēju apmeklēt kādu no pilsētas
tūrisma objektiem. Ņemot vērā, ka
izstāde notiks vienlaikus ar Ledus
skulptūru festivālu, aicināsim cilvēkus apmeklēt arī šo pasākumu.

Rekonstruēto Sv.Trīsvienības baznīcas torni novērtējuši ne tikai jelgavnieki – to pamanījusi arī Rietumei
ropas latviešu avīze «Brīvā Latvija», bet «Dienas Bizness» to nominējis kā gada būvi Zemgalē.
ko parādīt, piemēram, rūpnīca RAF
un tās mantiniece «Amo Plant»,
Gaļas kombināts, tekstilizstrādājumi. Kā otrs virziens varētu būt
kultūrvēsturiskais mantojums jeb
ekskursija uz Kurzemes–Zemgales
hercogistes galvaspilsētu. Trešais
virziens varētu būt saistīts ar dabas
tūrismu, piedāvājot izbraucienus ar
kuģīšiem pa Lielupi, savvaļas zirgu
apskati un putnu vērošanu palieņu
pļavās. Noteikti neiztiksim arī bez
aktīvā tūrisma ar velomaršrutiem
un laivošanu. Savukārt ziemā varētu piedāvāt distanču slēpošanu.
Piemēram, lidlauka teritorija tam
būtu piemērota, tikai jāpadomā
par iespējām to apgaismot vakara
stundās.
Vai ir veikti kādi aprēķini,
cik tūristu ik gadu apmeklē
pilsētu? Vai šajā kontekstā esat
sev izvirzījuši kādu mērķi, teiksim, par cik procentiem būtu

un stāstiem – kāds, jūsuprāt,
varētu būt Jelgavas «stāsts»?
Jelgavā būtu jāizceļ aktīvā atpūta un izklaide savienojumā ar
izglītību un kultūrvēsturi. Būtu
svarīgi parādīt, ka Jelgava attīstās un ir kļuvusi par mūsdienīgu
pilsētu, respektējot vēsturisko
fonu. Īpaši varētu akcentēt ievērojamus cilvēkus, kuri saistīti
ar Jelgavu, piemēram, hercogs
Jēkabs, Kazanova, Kaliostro. Ap
šīm personībām arī varētu veidot tā
saukto Jelgavas «stāstu». Noteikti
ekskursijā pa Jelgavu jābūt braucienam ar kuģīti pa Lielupi. Šai
ziņā cerīgi raugāmies uz Čakstes
bulvāra rekonstrukcijas projektu,
kurā iepretim tornim iecerēta laivu
piestātne.

augt. Jau tuvākā gada laikā plāno- balstoties uz tādiem objektiem
jam šos skaitļus vismaz trīskāršot. kā Svētās Trīsvienības baznīcas
tornis, Jelgavas pils, Dzelzceļa
Bijāt izsludinājuši konkursu muzejs, vecpilsēta, Lielupes gājēju
tūrisma gidiem. Ar kādiem promenāde, Jelgavas ūdens tornis
rezultātiem tas beidzās? Vai un perspektīvā arī Aerodiums. Jau
varam teikt, ka pilsētā ir pro- šobrīd esam iekļauti TAVA izstrādāfesionāli cilvēki, kuri varēs tajā maršrutā «Riga +», kas aptver
pastāstīt par Jelgavas vēsturi interesantākos objektus ap Rīgu.
un attīstību?
Gaidījām lielāku atsaucību. InteKā plānojat piesaistīt ārvalresi par šo iespēju izrādīja 35 cilvēki, stu tūristus?
no kuriem tikai trim bija atbilstoša
Viena no iespējām ir sadarboties
kvalifikācija. Šobrīd esam noslē- ar Jelgavas sadraudzības pilsētām,
guši līgumu ar četriem cilvēkiem, īpaši Šauļiem un Pērnavu. Labprāt
kuri var vadīt ekskursijas latviešu, uzņemsim arī ārvalstu žurnālistus,
krievu, angļu un vācu valodā. kuru vizītes Latvijā organizē TAVA.
Interesanti, ka sākotnēji neviens Uzrunāsim starptautiskos tūrisma
no interesentiem nebija gatavs operatorus. Plānojam sagatavot invadīt ekskursijas angļu valodā. Tas formatīvos materiālus svešvalodās,
pārsteidza un lika secināt, ka ar tai skaitā mājas lapu www.tornis.
steigu jāorganizē gidu kursi. Esam jelgava.lv, kura ir izstrādes stadijā.
izveidojuši datu bāzi ar potenciālajiem gidiem, kuriem tiks piedāvāts
Tūrisms daudzviet pasaulē
iziet gidu apmācības nākamā gada balstās uz dažādām leģendām

Cik cilvēku šobrīd strādā
jaunajā Tūrisma centrā un
vai tūrisma sezonā plānojat
piesaistīt papildspēkus?
Šobrīd JRTC strādā astoņi cilvēki – vadītājs, četri speciālisti un trīs
tehniskie darbinieki. Nākamgad
plānojam piesaistīt arī cilvēku, kurš
būs atbildīgs par tornī izvietotajām
vēsturiskajām ekspozīcijām un
organizēs dažādus tematiskos pasākumus, salonmūzikas vakarus,
dzejas lasījumus, kā arī pasākumus, kuru uzmanības lokā būtu
latviešu tradīcijas un etnogrāfijas
tematika.
Vai izdevies jau novērtēt, kā
«iestrādājies» jaunais torņa
restorāns?
Redzam, ka pieprasījums pēc
šāda veida pakalpojuma pilsētā
ir. Nedēļas nogalēs restorāns ir
pilns. Cilvēki izmanto iespēju un
restorāna apmeklējumu apvieno
ar pilsētas panorāmas apskati no
skatu laukuma. Zīmīgi, ka restorānu īpaši iecienījuši viesnīcas
«Jelgava» viesi.

Pilsētnieks vērtē

Vai jūs slēpojat?
Oskars Zieme
lis, students:
– Šogad slēpojis vēl neesmu,
bet, tiklīdz būs
vairāk laika, visticamāk, pēc
Jaungada, to
noteikti darīšu.
Ar slēpošanu «saslimu» 6. klasē, kad
biju aizbraucis uz Tatriem, bet tagad
gan slēpot sanāk tepat Milzkalnē.
Daniels Žoids,
skolnieks:
– No savām vecajām slēpēm,
ar kurām slēpoju bērnībā,
esmu izaudzis,
bet liekas naudas, lai nopirktu jaunas, nav, tāpēc pašlaik ar slēpošanu vairs neaizraujos. Patiesībā
jau slēpošana nekad mani tā īsti nav
saistījusi – tik, cik skolā vajadzēja, noslēpoju, bet brīvajā laikā to darīt nav
vēlēšanās. Turklāt mūsu ģeogrāfiskie
apstākļi šim sporta veidam, manuprāt, nemaz nav piemēroti.
Svetlana Po
doļskaja, strādā Gaļas kombinātā:
– Slēpošanai
neatliek laika,
kaut gan šādas fiziskas aktivitātes svaigā
gaisā nevienam no mums nekaitētu.
Atceros, agrāk man pašai bija distanču slēpes, pat regulāri slēpoju,
bet tagad vairs ne. Protams, gribētu
kādreiz vēl paslēpot, vislabāk – no
kāda kalna ar īstām kalnu slēpēm.
Vitālijs, menedžeris apsardzes firmā:
– Gribēšana jau
ir liela, taču šoziem paslēpot
vēl nav sanācis.
Pagājušajā ziemā gan braucām slēpot uz Siguldu, tāpēc ceru,
ka arī šajā varēšu izbrīvēt laiku, lai
nobrauktu no kalna. Ja nesanāks, varētu iemēģināt jauno trasi Zemgales
Olimpiskajā centrā, kaut arī distanču
slēpošana man ne visai patīk, taču
iespēja slēpot nodrošināta tepat
Jelgavā, tāpēc būs jāpamēģina.
Kristīne Pat
raško, mācās:
– Es nemaz nemāku slēpot!
Atceros, ka
bērnībā laukos
slēpoju – kritu,
cēlos augšā un
atkal slēpoju,
bet tagad no kalna braucu tikai ar
ragaviņām. Taču man ir ļoti sportiski brāļi, kas «parauj» uz dažādām
aktivitātēm, tāpēc ceru, ka viņi šajā
ziemā mani «paraus» arī uz slēpošanu. Ja vēl šāda iespēja ir Jelgavā,
tad grēks būtu to neizmantot! Tas
nekas, ka man vairāk gribētos slēpot
no kalna – sākt jau var arī ar distanču
slēpošanu.
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Par atkritumiem
maksāsim 11 santīmus vairāk
(No 1.lpp.)
«Sākotnēji plānojām, ka jaunais tarifs tiks apstiprināts vēl
šī gada beigās, taču nupat valstī
izstrādāta jauna metodika, pēc
kādas tiek aprēķināts atkritumu apglabāšanas tarifs, un tas
nozīmē, ka mūsu sagatavotajā,
visticamāk, būs nepieciešamas korekcijas,» skaidro SIA «Zemgales
Eko» valdes locekle Zane Ķince.
Viņa prognozē, ka tādējādi jauno
tarifu Regulatoram varēs iesniegt

nākamā gada sākumā, un, tiklīdz
tas būs apstiprināts, maksa par
atkritumiem vēl nedaudz pieaugs.
«Šis process varētu prasīt kādus
divus trīs mēnešus, tādēļ sadārdzinājums spēkā varētu stāties
nākamā gada pirmā kvartāla beigās vai nedaudz agrāk,» prognozē
Z.Ķince. Jāpiebilst, ka pašlaik
sadzīves atkritumu apglabāšanas
tarifs ir 14,26 lati par tonnu un
provizoriski tas varētu augt par
8 – 10 procentiem.
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Izved sniegu

Iesaistīsies labdarības akcijā
«Eņģeļi pār Latviju»
 Ilze Knusle-Jankevica

Zemgales Olimpiskā
centra (ZOC) darbinieki
iesaistīsies paši un ai
cinās arī jelgavniekus
piedalīties labdarības
akcijā «Eņģeļi pār Latvi
ju», lai palīdzētu pieciem
bērniem, tostarp trijiem
no Jelgavas puses. Nau
da tiks vākta piektdien
un sestdien, kad centrā
būs izvietota ziedojumu
kastīte.
ZOC sabiedrisko attiecību speciāliste Sanda Andersone stāsta,
ka centrā jau ir izvietota ziedojumu
kastīte, kurā atstāt savu devumu
tiks aicināti centra apmeklētāji.
Īpaši uzrunāti tiks basketbola līdzjutēji, kuri piektdien klātienē vēros
BK «Zemgale» un «Ventspils» dueli,
un volejbola fani, kuri sestdien apmeklēs «Schenker» volejbola līgas
spēli starp «Biolars/Olaine/Jelgava»

un Igaunijas «Selver». Ieeja uz šīm
spēlēm būs bez maksas.
Viens no iemesliem, kas pamudinājis ZOC iesaistīties labdarības
akcijā, ir tas, ka palīdzība nepieciešama arī bērniem no Jelgavas.
Liānai ir 13 gadi. Slimība – muguras
Foto: Ivars Veiliņš
spinālo smadzeņu audzējs – viņu
piemeklēja septiņu gadu vecumā. Kopš pagājušās nedēļas nogales no pilsētas jau izvesti apmēram 8000 kubikmetri sniega.
Ļoti strauji notika mugurkaula
stāsta A.Ošenieks.
netīra ietves, nenovāc lāstekas
un kāju paralīze, tagad meitene  Sintija Čepanone
«Pilsētsaimniecības»
Apsaimun sniega pārkares.
pārvietojas ratiņkrēslā. Liānai
Šonedēļ
pilsētā
turpi
niekošanas
nodaļas
vadītājs
S.Reksce atgādina, ka Jelganepieciešama operācija, kas maksā
nās sniega izvešana
Imants Auders norāda, ka pir- vas pilsētas pašvaldības saistošie
5000 latu.
no vietām, kur sniega
mām kārtām no sniega tiek at- noteikumi nosaka – ja sniegs
Ja atliks līdzekļi, palīdzību savaļņi būtiski apgrūtina
brīvoti tilti, krustojumi, autobu- un ledus, kas atrodas uz jumņems vēl divi bērni no Jelgavas:
redzamību un trau
su pieturas, kā arī laukumi pie tiem, karnīzēm, ūdens noteku
trīsgadīgais Arnolds, kuram galvas
cē
satiksmei.
Pašlaik
sabiedriskām vietām – skolām, caurulēm un balkoniem, rada
smadzenēs ir cista un ieteicama
speciāli šim mērķim
kultūras nama, muzeja, bibliotē- draudu situācijas, teritorijas ap
delfīnterapija (1720 lati), un 11
norādītajos
laukumos
kām. Sniegs tiek vests no pilsē- bīstamajām vietām jānorobežo
gadus vecā Annija Anna, kura slimo
kopš
pagājušās
nedē
tas centrālajām ielām un brauk- un jānotīra 24 stundu laikā,
ar bērnu cerebrālo trieku un nepieļas nogales jau nogā
tuvēm, kur kursē sabiedriskais savukārt no jumtiem nomestais
ciešama rehabilitācija «Vaivaros»
dāti
apmēram
8000
transports, un līdz šim no sniega sniegs un ledus nekavējoties
(987 lati).
kubikmetri sniega. Sa
atbrīvotas arī vairākas ielas, kur jāaizvāc uz «Pilsētsaimniecības»
Akcija tuvojas noslēgumam, un
vukārt, lai gājējiem un
sniega vaļņi būtiski apgrūtināju- norādītajām sniega izgāztuziedojumu kastīte ZOC atradīsies
arī
autovadītājiem
pār
ši satiksmi, piemēram, Filozofu, ves vietām. Par šo noteikumu
līdz nedēļas beigām. Akciju rīko
vietoties būtu drošāk
Raiņa, Pulkveža O.Kalpaka iela. neievērošanu bez protokola
ziedot.lv, LNT un «Swedbank».
un vieglāk, Pašvaldī
A.Ošenieks piebilst, ka saskaņā sastādīšanas, izsniedzot kvīti
bas policijas inspektori
ar «Pilsētsaimniecības» norā- pārkāpējam, policija var piekontrolē, kā tiek tīrītas
dījumiem savāktais sniegs tiek spriest naudas sodu līdz desmit
autostāvlaukuma pie Pētera ielas
ietves un lāstekas no
izbērts laukumā Lapskalna ielā, latiem. Savukārt pēc adminislīdz Mātera ielai pāra numuru jeb
jumtiem.
Kārklu ielā un Slokas ielā. Paš- tratīvā pārkāpuma protokola
labajā pusē vairs nav izbraucama
laik no pilsētas izvesti apmēram sastādīšanas tas tiek nosūtīts
abos virzienos – tā ir vienvirziena
Sniega izvešanu pēc pašval- 8000 kubikmetri sniega un šim izskatīšanai Jelgavas pilsētas
brauktuve.
dības aģentūras «Pilsētsaim- mērķim jau iztērēti ap 18 000 domes Administratīvajai komisiJāuzsver gan, ka satiksmes orga- niecība» plāna nodrošina SIA latu. Jāpiebilst, ka pagājušajā jai, kura ir tiesīga uzlikt naudas
nizācija nav mainīta Vaļņu ielas da- «Kulk», un, kā stāsta uzņēmu- ziemā Jelgavā izvestā sniega sodu līdz 50 latiem.
ļai, kas piegul nepāra numuru pusei ma ražošanas direktors Artūrs daudzums kopumā bija aptuveni
«Pilsētsaimniecība» atgādina,
– tajā transporta plūsma joprojām Ošenieks, arī pašlaik, ņemot 17 000 kubikmetri.
ka par grūti izbraucamām ielām
ir abos virzienos, un šī ielas daļa vērā laika apstākļus, viss ir
Pašvaldības policijas sabied- pilsētā var ziņot aģentūras deizbraucama kā virzienā no Pētera procesā un pilsētā vienlaicīgi risko attiecību speciāliste ju- žurantam pa tālruni 63023899.
uz Mātera ielu, tā no Mātera ielas strādā četras brigādes. «Darbs riste Sandra Reksce informē, Arī Jelgavas Pašvaldības policija
uz Pētera ielu. Šāds lēmums pie- galvenokārt organizēts vakara ka Pilsētas iecirkņu grupas aicina iedzīvotājus pa tālruni
ņemts pagājušā mēneša Satiksmes un nakts stundās, lai pārējiem inspektori šoziem jau sastādījuši 63028550 ziņot par vietām, kur
kustības drošības komisijā.
satiksmes dalībniekiem radītu 25 apskates protokolus un ar 53 sniegs un ledus apdraud vai
pēc iespējas mazāk neērtību. personām veikuši pārrunas, bet varētu apdraudēt gājējus, kā arī
Viena brigāde naktī izved ap 300 lielāka uzmanība tiek pievērsta iesaka gājējiem būt piesardzīInovatīvs vācu uzņēmums
– 500 kubikmetriem sniega,» tām personām, kas regulāri giem, ejot tuvu gar ēkām.
paplašina darbību Latvijā

Daļā Vaļņu ielas – vienvirziena kustība
 Sintija Čepanone
Reaģējot uz iedzīvotāju ierosinājumu mainīt satiksmes organizāciju Vaļņu ielā, Satiksmes kustības
drošības komisijā nolemts daļā ielas
nodrošināt vienvirziena kustību. Tagad autovadītājiem, braucot pa ielas
daļu, kas piegul pāra numuru pusei,
jārēķinās, ka tā izbraucama vien virzienā no Pētera uz Mātera ielu.
Kā informē pašvaldības aģentūra
«Pilsētsaimniecība», pagājušajā nedēļā satiksmes organizācija mainīta
daļā Vaļņu ielas – šī iela posmā no
			

		

SIA «AKG Thermotechnik Lettland» ir AKG grupas uzņēmums, kas sekmīgi strādā
Latvijā. AKG ir perspektīva, finansiāli spēcīga un strauji augoša uzņēmumu grupa,
kas ar vairāk nekā 2100 darbiniekiem 11 ražotnēs ir pārstāvēta Eiropā, Amerikā
un Āzijā. AKG uzņēmumu grupa izstrādā un ražo augstas kvalitātes siltuma apmaiņas iekārtas un to sistēmas smagajai mašīnbūvei, auto industrijai, kompresoru
industrijai, agrotehnikai, elektronikas industrijai un sadzīves iekārtām.
SIA «AKG Thermotechnik Lettland» aicina darbā

Iepirkumu speciālistu
Galvenie pienākumi:
apkopot informāciju par esošajiem un nepieciešamajiem preču krājumiem;
noteikt iegādājamo preču daudzumu, kvalitāti un piegādes termiņu;
sastādīt regulāri papildināmo izejvielu un preču pasūtīšanas shēmas;
nosūtīt pasūtījumus;
organizēt piegādājamo preču pieņemšanu;
uzkrāt informāciju par izejvielu un preču pieprasījuma izmaiņām un dažādu
piegādātāju darbības kvalitāti;
izstrādāt atbilstošo iepirkumu dokumentāciju;
kontrolēt iepirkumu virzību un izpildi;
sagatavot pārskatus uzņēmuma vadībai.
Prasības:
augstākā vai vidējā profesionālā izglītība (inženierzinātnēs vai ekonomikā);
ļoti labas latviešu, angļu, vācu un krievu valodas zināšanas;
prasme strādāt ar datorprogrammām;
spējas analītiski izvērtēt situācijas un patstāvīgi pieņemt lēmumus;
noturība stresa situācijās un spējas strādāt komandā.
Mēs piedāvājam:
darbu stabilā starptautiskā uzņēmumā;
kvalifikācijai atbilstošu atalgojumu;
profesionālu izaugsmi, labus darba apstākļus un darbu atsaucīgā kolektīvā.
Pieteikuma vēstuli un CV ar norādi «Speciālists» lūdzam sūtīt līdz 2011. gada 7.
janvārim pa pastu: SIA «AKG Thermotechnik Lettland», Aviācijas iela 34, LV-3004,
Jelgava, faksu: 63012223 vai e-pastu: baiba.legzdina@akg-gruppe.de.

Nevalstiskajām organizācijām pateicas par sadarbību
 Sintija Čepanone

«Jūs strādājat sava
prieka pēc, dāvājat
prieku citiem un par to
saņemat prieku. Pal
dies par mūsu līdzši
nējo sadarbību, jo tās
rezultātā esam spēju
ši dot prieku citiem,
veicināt savstarpējo
sapratni, uzticēšanos
un ticību nākotnei,»
uzrunājot nevalstis
ko organizāciju pār
stāvjus, teica Jelgavas
domes priekšsēdētājs
Andris Rāviņš.
Šonedēļ četrdesmit Jelgavas aktīvākās nevalstiskās organizācijas
pašvaldība tradicionāli aicināja uz
Ziemassvētku pasākumu, lai teiktu paldies par paveikto un ieguldījumu pilsētas attīstībā. «Šis gads
nav nedz labāks, nedz sliktāks par
iepriekšējiem, bet citādāks gan.
Jā, varbūt cilvēkiem grūtāks, taču
mēs esam spējuši paveikt ļoti daudzas labas lietas, un ļoti daudzas
mums ir arī padomā nākamajam

gadam,» sakot paldies pašvaldībai,
kas arī šajā gadā atbalstījusi gan
morāli, gan materiāli, teic Tatjana
Lazda no ukraiņu biedrības «Džerelo». Līdztekus labiem vārdiem
un pateicībai par atbalstu arī
nevalstiskās organizācijas bija
sarūpējušas mīļas Ziemassvētku
dāvanas pašvaldībai. «Šis gads
mums ir bijis rosīgs – notikušas
gan kultūras nedēļas, gan realizēta virkne projektu. Paldies
par mūsu jaunajām mājvietām,
paldies par atbalstu, kas palīdzējis
īstenot ļoti daudzus mūsu sapņus,» tā pilsētas mazākumtautību
biedrības.
Šajā reizē četrdesmit aktīvā-

«Jutāmies pagodi
nāti, kad Invalīdu
diena varēja
notikt jaunatklā
tajā ZOC,» vērtē
Jelgavas sieviešu
invalīdu biedrī
bas «Zvaigzne»
vadītāja Dzintra
Saulkalne, sakot
paldies pašvaldī
bai par atbalstu.
Foto: Ivars Veiliņš
kajām organizācijām pasniegtas
arī naudas balvas Ziemassvētku
pasākuma organizēšanai. Kā norāda pašvaldības preses sekretāre
Līga Klismeta, šogad šim mērķim
atvēlēti kopumā 7000 lati, turklāt
aktīvāko nevalstisko organizāciju
šogad kļuvis vairāk nekā pērn.
«21. decembrī kopā ar saviem
sadarbības partneriem tradicionāli liesim laimi 2011. gadam. Ceram, ka tas būs tikpat veiksmīgs,
cik aizvadītais gads. Lai gan
mums, gan citām nevalstiskajām
organizācijām saglabājas optimistiskais skatījums uz dzīvi!»
tā Jelgavas Latviešu biedrības
priekšsēdētājs Paulis Rēvelis.

Īsi
 18. decembrī no pulksten 10
līdz 16 Hercoga Jēkaba laukumā
notiks Ziemassvētku tirdziņš.
Visas dienas garumā paredzē
ta plaša kultūras programma,
lustes kopā ar folkloras kopu
«Dimzēns», kā arī viesosies
Ziemassvētku vecītis. Aģentūras
«Kultūra» kultūras darba speciāliste Santa Sīle informē, ka tirgotāju pieteikšanās noslēgusies un
šoreiz tirdziņā gatavību piedalīties izteikuši 87 tirgotāji. «Tas ir
pieklājīgs skaits, tāpēc ceram, ka
ikviens jelgavnieks sestdien šeit
varēs nopirkt ko interesantu un
noderīgu Ziemassvētkiem,» tā
S.Sīle. Paredzēts, ka tirdziņā būs
40 tirgošanās vietas lielajās teltīs,
kā arī atsevišķi izvietotas vietas,
kurās varēs iegādāties amatnieku
darinājumus, piparkūkas, to glazēšanai nepieciešamo, garšvielas,
skābus kāpostus, kūpinātu gaļu,
lina izstrādājumus un daudz
ko citu. Jāpiebilst, ka jau trešo
gadu tirdziņā viesosies arī Ziemassvētku vecītis, kurš staigās
pa Hercoga Jēkaba laukumu, un
katrs bērns, kurš būs gatavs vecītim noskatīt kādu Ziemassvētku
pantiņu, saņems saldumu no viņa
lielā kārumu maisa.
 Jelgavas Valsts ģimnāzijas
skolēni 22. decembrī pilsētā
rīko pasākumu «Ne tikai Zie
massvētki». Tā laikā no pulk
sten 10 līdz 14 Driksas gājēju
ieliņā skolēni tos, kuriem tas
visvairāk nepieciešams, cienās
ar pašu ceptām piparkūkām.
«Šajā akcijā arī mēs gribam iedot
gabaliņu no saviem Ziemassvētkiem tiem, kuriem šī sajūta ir
vairāk nepieciešama – veciem,
vientuļiem cilvēkiem, maznodrošinātajiem, bezpajumtniekiem,»
saka Jelgavas Valsts ģimnāzijas
Skolēnu padomes pārstāve Elīza
Avotiņa. Jāpiebilst, ka skolēnus
atbalsta arī kafejnīca «Silva», kas
dalībniekus cienās ar siltu tēju.
Paralēli tam tirdzniecības centrā
«Pilsētas pasāža» notiks skolēnu
mācību firmu tirdziņš. Savukārt
akcijas noslēgumā – pulksten 14
– Valsts ģimnāzijas skolēni sola
pārsteigumu ikvienam, kurš tajā
brīdī būs Driksas ielā.
 Jelgavas nevalstiskās sa
biedriskās organizācijas 18.
decembrī no pulksten 11 līdz 16
tirdzniecības centra «Pilsētas
pasāža» 2. stāvā rīko labdarī
bas akciju tirdziņu «Dāsnums
mūžam neizsmeļams». Jau trešo
gadu ikviens aicināts apskatīt
un iegādāties kādu no Jelgavas
sabiedrisko organizāciju meistaru
roku darinājumiem – tamborētas salvetītes, cepurītes, adītas
zeķītes, čībiņas, Ziemassvētku
kartītes, piparkūkas un citus pašu
rokām veidotus darbus. Iegādājoties akcijā piedāvāto, tiek atbalstīts nevalstisko organizāciju
biedru – meistaru un amatnieku
– materiālais stāvoklis. Vairākus
labdarības akcijas atbalstītājus
sagaidīs Ziemassvētku pārsteigumi no akcijas organizatoriem
un dalībniekiem. Labdarības akcijā tirdziņā piedalīsies Jelgavas
Pensionāru biedrība, Jelgavas
sieviešu invalīdu organizācija
« Z v ai gz n e » , rad o š o d o mu u n
darbu centrs «Svētelis», Jelgavas
Latviešu biedrība, Latvijas Poļu
savienības Jelgavas nodaļa, Jelgavas krievu biedrība «Istok»,
Jelgavas pilsētas un rajona baltkrievu biedrība «Ļanok», Jelgavas
lietuviešu biedrība «Vītis», Jelgavas Invalīdu biedrība, sociālās
aprūpes centrs «Jelgava», Jelgavas pilsētas lielo ģimeņu centrs
«Spiets» un citi. Labdarības akciju
organizē Jelgavas Sabiedrības
integrācijas pārvalde, atbalsta
– tirdzniecības centrs «Pilsētas
pasāža».

Sintija Čepanone

Jelgavas 6. vidusskola
uzņem audzēkņus pirmsskolas četrgadīgo bērnu rotaļu
grupā. Tālrunis informācijai
– 63027467.
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Bezdarbnieki pēc vecuma grupām
Jelgavas filiālē (01.11.2010.)

Bezdarbnieki pēc izglītības līmeņa
Jelgavas filiālē (01.11.2010.)

Kopā reģistrēti 7080 bezdarbnieki

Kopā reģistrēti 7080 bezdarbnieki
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Kopā reģistrēti 7080 bezdarbnieki
(56,3% sievietes, 43,7% vīrieši)
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Bezdarbnieku skaits joprojām liels,
taču darbu atrast kļūstot vieglāk
 Ritma Gaidamoviča

Tuvojoties gada nogalei, No
darbinātības valsts aģentūras
(NVA) Jelgavas filiāle apko
pojusi jaunākos statistikas
datus par to, kāda šobrīd ir
situācija nodarbinātības jomā
Jelgavā. Mūsu pilsētas rādītāji
iezīmē vairākas tendences:
bezdarba līmenis tik strauji
vairs nesarūk, taču iespējas
atrast darbu kļuvušas lielā
kas; šī gada desmit mēnešos
Jelgavā atbalstu saņēmuši
13 854 bezdarbnieki. Šie ir
tikai daži no apkopotajiem
rādītājiem.
Situācija uzlabojas – saskaņā ar oktobra datiem, kas rēķināti pēc Eiropas
skalas, Latvija bezdarba līmeņa ziņā nu
ir 2. vietā Eiropā. Šobrīd lielākais bezdarba līmenis ir Spānijā – 20,7 procenti,
bet Latvijā – 19,4 procenti. Runājot par
bezdarba līmeni Jelgavā, jāteic, ka tas
jau ilgāku laiku turas vienā līmenī – 10,8
procenti. «Bezdarba līmenis pilsētā gan
vairs nesarūk, jo šobrīd nāk daudz jaunu
cilvēku, kas reģistrējas kā bezdarbnieki.
Tas saistīts ar to, ka daudzviet ir beigušies sezonas darbi. Labākajā gadījumā
viss izlīdzināsies un saglabāsies šā brīža
līmenī, sliktākajā – bezdarba līmenis
augs. Svārstības darba tirgū ir visu laiku. Protams, nereģistrējas vairs 80, 90
bezdarbnieku dienā, taču jauni nāk klāt
gan. Krasi jutām arī štatu samazināšanu
Jelgavas Gaļas kombinātā,» stāsta NVA
Jelgavas filiāles vadītājs Māris Narvils.
Viņš norāda, ka salīdzinājumā ar 2008.
un 2009. gada šo pašu periodu šobrīd
arvien vairāk NVA redzeslokā nonāk
cilvēki, kuri strādājuši dažādus gadījuma
darbus. «Cilvēki ir sapratuši, ka viņiem ir
izdevīgi reģistrēties kā bezdarbniekiem
un saņemt dažādus pakalpojumus, piemēram, izmantot iespēju mācīties,» tā
M.Narvils.

iespējas atrast darbu. Piemēram, 2009.
gada aprīlī un maijā reģistrēto bezdarbnieku skaits bija tuvu 5000 cilvēku, bet
brīvās darba vietas – tikai 19. Šogad
oktobrī pilsētā bezdarbnieku skaits
bija 7093, bet brīvo vakanču skaits
– 161. Septembrī, kad bez darba bija
7217 cilvēki, pilsētā tika piedāvāta 181
darba vieta. «Oktobrī uz vienu brīvo
darba vakanci bija 44 cilvēki. Visvairāk
darbs tiek piedāvāts apkalpojošā sfērā.
To jau pierāda tirdzniecībā notiekošais
– viens veikals tiek slēgts, bet pēc laika
tā vietā jau iekārtots cits. Arvien vairāk
pilsētā plašumā vēršas lietoto apģērbu bizness, un arī tajā nepieciešami
darbinieki. Priecē fakts, ka palēnām
apritē parādās arī tehniskās profesijas
– vajadzīgi darbinieki celtniecībā un
metālapstrādē. Jāatzīst, ka šobrīd ne
tik raiti kā vēlētos, bet arvien būtiskāku lomu pilsētas darba tirgū ieņem
autobūves uzņēmums «Amo Plant».
Tāpat ik pa laikam parādās vakances
šūšanas nozarē, kas pārcietusi lielo
Ķīnas konkurenci,» stāsta M.Narvils.

Pārmetumi
par valodu apmācību

Nenoliedzami, ka bezdarbnieku
skaits samazinās arī tāpēc, ka viena
daļa bezdarbnieku dodas peļņā uz ārzemēm. Gan Latvijā kopumā, gan arī
Jelgavā novērojams, ka bezdarbnieki,
kuri bez maksas ar NVA palīdzību apgūst svešvalodas, vēlāk brauc strādāt
uz ārzemēm. «Jā, ne vienu reizi vien
esam dzirdējuši pārmetumus, kāpēc
valodas piedāvājam mācīties par brīvu,
jo cilvēki to pēc tam izmanto, lai aizbrauktu. Taču, ja cilvēkam nav iespējas
sevi realizēt šeit, Latvijā, tad labāk,
lai viņš dodas peļņā uz ārzemēm. Jo
vairumā gadījumu nauda, ko iedzīvotāji
nopelna tur, tik un tā nonāk Latvijā.
Proti, viņi nodrošina savas ģimenes,
sūta naudu, lai apmaksātu rēķinus,
nomaksātu kredītu par mājokli, auto.
Tāpēc dažkārt darbs ārzemēs šajā situācijā tiešām ir labākais risinājums,» uzUz vienu
skata M.Narvils. Protams, apsveicami
darba vietu 44 bezdarbnieki
ir gadījumi, ja izdodas ārzemēs atrast
Pilsētā iezīmējusies arī kāda pozi- darbu un pelnīt, taču nereti cilvēkiem
tīva tendence, proti, šobrīd ir lielākas neiet tik rožaini. Joprojām ir situācijas,
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tretu pēc vecuma grupām, jānorāda,
ka visvairāk NVA Jelgavas filiālē nieka pabalstu saņēmuši 1679, oktobrī kumu loks, ko šobrīd bezdarbniekiem
reģistrējušās bezdarbnieces sievietes – 1811, jūlijā 2480. Visvairāk Jelgavas piedāvā ar Eiropas Sociālā fonda
– 56,3 procenti, bet 43,7 procenti bez- filiālē reģistrēti bezdarbnieki, kuri jau finansiālu atbalstu, lai viņi izglītotos,
darbnieku ir vīrieši. Lielākais skaits ilgstoši ir bez darba – 2201 cilvēks, gūtu jaunas iemaņas, varētu strādāt.
ir vecumā no 45 līdz 54 gadiem. «Šīs pēc tam jaunieši (995), pirmspensijas Tās tiek realizētas, sadarbojoties ar
paaudzes lielākā problēma – liela daļa vecuma (729), cilvēki ar invaliditāti pašvaldībām un uzņēmējiem. Gada
nevēlas mainīties līdzi laikam. Darām, (485), personas pēc bērnu kopšanas pirmajos desmit mēnešos kopumā
ko varam, cenšoties šos cilvēkus tomēr atvaļinājuma – 103, tostarp trīs tēti, valstī atbalstu saņēmuši 13 854 bezpārliecināt tikties ar karjeras konsul- kā arī personas pēc ieslodzījuma – 30 darbnieki. Visvairāk cilvēku iesaistantiem, runāt, meklēt iespējas, mācī- cilvēki. «Ilgstošo bezdarbnieku grupā tīti neformālajās apmācībās (valodu
ties, pārkvalificēties,» skaidro vadītājs. daudz ir tādu, kuri labprāt izmanto kursi, datoru kursi, šoferu apmācība)
Viņš atklāj, ka šobrīd nepatīkama ir si- iespēju mācīties. Taču nevaram noliegt, – 1557, darba praktizēšanā ar stipentuācija, kad cilvēki ar augstāko izglītību ka daļa oficiāli skaitās bezdarbnieki, diju – 1667, konkurētspējas pasākugatavi darīt jebko, lai tikai nopelnītu, taču patiesībā neoficiāli piepelnās. Pro- mos – 5636. Piemēram, šomēnes viens
un tas apdraud izglītības vērtību. Taču tams, cenšamies strikti kontrolēt, taču uzņēmums piedāvājis bezdarbniekam
cilvēki, kuriem izglītības līmenis ir pat katram klāt neizstāvēsi. Vienmēr būs apmācību pie darba devēja, kurā vizemāks par pamatizglītību, negrib darīt kāds negodīgais. Piemēram, Norvēģijā, ņam nodrošināta iespēja arī saņemt
neko. «Darbu viņiem atrast grūti, jo ja cilvēks redz kaut kādu darbību, viņš 120 latu stipendiju, bet otrs uzņēmējs
nevienam darba devējam tādi nav va- piebrauc klāt, aprunājas, ko strādnieki piedāvā piecas darba vietas cilvēkiem,
jadzīgi. Bet mācīties, lai paaugstinātu te dara, vai viņiem ir līgums, ja nevar kuri nonākuši nelabvēlīgā situācijā,
savu izglītības līmeni, lielākā daļa to uzrādīt, tūlīt zvana policijai. Mēs un viņi var saņemt minimālo algu
nevēlas. Ir grūti atrast tos punktus, kā Latvijā šobrīd uzskatām, ka stučīšana – 180 latus. Šobrīd Jelgavas pašvalviņus ieinteresēt, taču cenšamies,» tā ir kaut kas ļoti slikts, bet mēs taču visi dībā par simts latu stipendiju strādā
M.Narvils. Viņš gan atklāj, ka attiecībā kopā veidojam valsts tēlu. Norvēģijas 227 personas. «Tiesa, lielākā daļa šo
uz bezdarbnieku izglītības līmeni iezī- prakse varētu būt mūsu tāla nākotne,» cilvēku ir ļoti nedisciplinēti, regulāri
mējusies arī kāda laba lieta. Vienu brīdi tā M.Narvils, piebilstot, ka pēdējā laikā pārkāpj noteikumus. Dienā vidēji
30 procenti bezdarbnieku Latvijā neno- audzis bezdarbnieku skaits ar invalidi- nākas «atsijāt» trīs, piecus cilvēkus.
rādīja savu izglītību, lai viņiem nepie- tāti. Šie cilvēki arvien vairāk izmanto Daudz ir diskutēts, vai šāda stipendāvā mācīties, bet gan dod darbu. Taču iespēju ar Eiropas Sociālā fonda atbal- diju programma vispār ir vajadzīga,
šogad šādi cilvēki ir tikai četri procenti. stu iesaistīties pasākumos noteiktām taču jāatzīst, ka bez tās mēs nebūtu
iztikuši, citādi pašvaldību sociālaJelgavā reģistrēts 4071 bezdarbnieks, personu grupām.
jiem budžetiem būtu daudz lielāks
Jelgavas un Ozolnieku novadā – 3028.
slogs,» tā M.Narvils. Viņš piebilst,
Pēc Valsts Sociālās apdrošināšanas Katru dienu «atsijā»
ka arī nākamajā gadā šī programma
aģentūras Jelgavas reģionālās nodaļas trīs, piecus stipendiātus
Jāatzīst, ka diezgan liels ir to pasā- turpinās darboties, tikai šobrīd nav
datiem, novembrī no viņiem bezdarboficiālas informācijas, vai stipendijas
apmērs netiks mainīts. Proti, tiek
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kad aizbraukušie tur neko neiegūst.
«Ir iztērējuši pēdējo naudu biļetei, lai
aizbrauktu. Ar draugiem sarunājuši, ka
tur būs darbs, pajumte, taču aizbraucot
izrādās, ka nav nekā. Mājās palikušajiem vēl nākas aizņemties, lai aizsūtītu
naudu atpakaļceļam,» stāsta M.Narvils,
piebilstot – lai izvairītos no šādām situācijām, NVA sniedz konsultācijas par
darba meklējumiem ārzemēs. Visbiežāk
kā galamērķi darbam ārvalstīs cilvēki
joprojām izvēlas Lielbritāniju, taču
arvien lielāka interese ir par Norvēģiju
un Somiju.

Medicīnas
darbinieki
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Uzvara un naudas balva

Latvijas karatē
čempionātā «Latvia
Grand Prix» vieglajā
svarā – līdz 60 kilogramiem – triumfējis jelgavnieks Kalvis
Kalniņš. Viņš finālā
ar 3:1 pieveica ukraini Oleksandru
Khakhulu. Kalvis
saņēma arī naudas balvu 500 eiro un
melnās jostas 2. danu par 3. vietu pasaules čempionātā. Savukārt kluba «Shinri»
sportistam Igoram Trofimovam sudrabs
(16 – 17 g., virs 75 kg), Edijam Gulbim
(14 – 15 g., līdz 63 kg), Marekam Stepiņam (12 – 13 g., virs 55 kg) un Annai
Poņatovskai (12 – 13 g.) – bronza.

Kauss aizceļo
uz Ozolniekiem

Nedēļas nogalē Zemgales Olimpiskajā centrā notika Latvijas kauss
volejbolā vīriešiem. «Biolars/Olaine/Jelgava» pusfinālā tikās ar «Poliurs/Ozolnieki» un bija spiesti atzīt
pretinieku pārākumu – 1:3. Līdz ar
to finālā iekļuva Ozolnieku volejbolisti un «Lāse-R/Rīga», kas pusfinālā
pieveica Daugavpils universitātes
komandu. Šoreiz ar 3:1 uzvarēja
«Poliurs/Ozolnieki», kam izdevās
pārtraukt «Lāse-R/Rīga» vairāku gadu
uzvaras sēriju. «Lāse-R/Rīga» Latvijas
kausu ieguva 2009. un 2008. gadā,
bet no 2003. līdz 2006. gadam – ar
citu nosaukumu. 2007. gadā kausu
izcīnīja «Biolars/Ozolnieki».

Sports
No līderēm
atpaliek par punktu

5
Daiļslidotājiem divas medaļas

Aizvadīts Latvijas atklātā sieviešu volejbola
čempionāta otrais sabraukums, kurā savā
starpā tikās Latvijas un Lietuvas komandas. «Jelgava/LU» pieveica visas četras
lietuviešu komandas – «Tauras VTC» (3:2),
«Heksa» (3:0), «Achema-KKSC» (3:0), «Lietuvas junioru izlase» (3:0). Kopvērtējumā
jelgavnieces ir 2. vietā,
par punktu atpaliekot
no «Ropaži/MSĢ». 3.
sabraukums, kurā tiksies Latvijas komandas, notiks 18. un
19. decembrī Rīgā,
un tieši ar turnīra līderēm mūsējām ir
pirmā spēle.

Latvijas čempionātā daiļslidošanā Jelgavas
Ledus sporta
skolas (JLSS) audzēkņi izcīnījuši
divas medaļas
– Alīna Fjodorova ieguva 1. vietu
junioru klasē (111,56 punkti), bet
Andrejam Šitikam (attēlā) un Marijai Kārterei Džonsai sudrabs deju
pāru konkurencē junioru klasē. Vēl
sacensībās novice klasē piedalījās
JLSS audzēknes Anna Beļaviča (17.
vieta, 53,56 punkti), Katrīna Jana
Šuberta (12. vieta, 60,52 punkti) un
Karina Boikova (pēdējā, 18. vieta,
47,78 punkti).

Iespējams, pauerliftingu atzīs
par olimpisko sporta veidu
 Ilze Knusle-Jankevica

Nule kā Jelgavā aizvadīts
Latvijas čempionāts pau
erliftingā – pēdējais pēc
esošajiem noteikumiem. Tā
kā starptautiskajā līmenī
sākušās diskusijas, vai atzīt
pauerliftingu par olimpisko
sporta veidu, jau no nākamā
gada tas Latvijā piedzīvos
vērienīgas pārmaiņas, stāsta
kluba «Apolons» vadītājs
Edmunds Jansons.
Jau nākamā gada martā Jelgavā
notiks kārtējais Latvijas čempionāts
pauerliftingā jeb spēka trīscīņā, bet
jau pēc jauniem noteikumiem. «Gaidāmās izmaiņas ir saistītas gan ar
noteikumiem, kas kļūs stingrāki, gan
ar ekipējumu, gan dopinga kontroli
– turpmāk sportistiem dopinga kontroli
vairs nevarēs veikt Latvijas pārstāvji,»
ieskicē E.Jansons. Viņš piebilst, ka līdz
ar to līdzšinējie Latvijas rekordi tiks
«iesaldēti» un visa rezultātu uzskaite
sākta no nulles, tāpēc arī sportistiem
mainīsies treniņplāni, jo uzstādītā

latiņa ir augstāka – turpmāk sportists
dalību sacensībās varēs sākt ar svaru,
kas atbilst viņa paša ķermeņa svaram.
«Domāju, ka līdz ar izmaiņām šajā
sporta veidā, kas būtībā ir masu sports,
būs lielāka konkurence un grūtāka cīņa
par uzvarām, rezultātiem,» tā «Apolona» vadītājs.
Pēdējā čempionātā vēl pēc vecajiem
noteikumiem piedalījās ap 300 sportistu no 30 Latvijas klubiem. Kopvērtējumā pārāki izrādījās vietējie «apolonieši», kuri spēja savākt 288 punktus – par
66 vairāk nekā 2. vietas ieguvējiem no
«Spēka pasaules». Deviņi «Apolona»
un divi otra Jelgavas kluba «Atlanti»
sportisti kļuva par čempioniem savā
svara kategorijā: Jana Jansone, Kristīne Krūze, Artis Pampe, Ģirts Reinholds, Jānis Lasmanis, Ivans Raukens,
Ēriks Dumārovs, Aleksandrs Smelovs,
Ilgonis Miķelsons, Oļegs Stankevičs
un Valērijs Ribakovs. «Tā bija vairāk
taktiska cīņa, kā koriģēt sportistu svaru tā, lai visās svara kategorijās būtu
maksimāls pārklājums un panākumi,»
rezumē E.Jansons.
Jāpiebilst, ka nākamgad šī sporta
pārstāvji gatavojas Eiropas čempionā-

Sporta pasākumi
 17. decembrī pulksten 19 – LBL spēle:
«Zemgale» – «Ventspils» (ZOC).
 18. decembrī pulksten 10 – Jelgavas
pilsētas čempionāts biljardā, fināls (Jelgavas 6. vidusskolā).
 18. decembrī pulksten 11 – Skolu
čempionāts šahā (Sporta namā Raiņa
ielā 6).
 18. decembrī pulksten 11 – Sporta
servisa centra 2010. gada kausa izcīņa
basketbolā: 2. grupas fināls (LLU sporta
namā).
 18. decembrī pulksten 12.15 – Sporta
servisa centra 2010. gada kausa izcīņa
basketbolā: 1. grupas pusfināls (LLU
sporta namā).
 18. decembrī pulksten 16 – «Schenker» līgas spēle volejbolā: «Biolars/Olaine/
Jelgava» – «Selver» (Tallina) (ZOC).
 19. decembrī pulksten 10 – Jaungada
balvas izcīņa volejbolā sievietēm un vīriešiem (Sporta namā).
 19. decembrī pulksten 11 – Jelgavas
Šaha kluba čempionāts (Sporta namā
Raiņa ielā 6).
 19. decembrī pulksten 17.30 – Sporta
servisa centra 2010. gada kausa izcīņa
basketbolā: 1. grupas fināls (LLU sporta
namā).
 21. un 22. decembrī pulksten 16
– Jelgavas Specializētās peldēšanas skolas
Ziemassvētku sacensības; A.Miskarova
kauss (LLU baseinā).
 22. decembrī pulksten 18 – BBL spēle:
«Zemgale» – «Naglis» (Palanga) (ZOC).
 22. decembrī pulksten 19.30 – Latvijas atklātais virslīgas hokeja čempionāts:
«Zemgale/JLSS» – HK «Ozolnieki-MONARCH» (Krājbankas ledus hallē).

Aicina darbā

Lai gan «apolonietis» Māris Blumfelds, kurš plašākai publikai kļuvis
zināms ar piedalīšanos spēkavīru sacensībās, godalgotu vietu savā
svara kategorijā neieguva, viņš uzstādīja personīgo rekordu un palī
dzēja komandai nopelnīt punktus.
Foto: www.delfi.lv
tam maijā un pasaules čempionātam
septembrī, bet, ja pauerliftings tiks
atzīts par olimpisko sporta veidu, tas
varēs kandidēt uz iekļaušanu 2020.

pasniedzēju – instruktoru
ar savu autobusu.
Lielajā ielā 19
Tālrunis 29641277,
63024355

gada olimpisko spēļu programmā.
E.Jansons norāda, ka uz iekļaušanu
2016. gada olimpiādē kandidē karatē, Meklē darbu
skvošs, regbijs, golfs un rollersports.
Mēbeļu restaurators. Atjaunoju antīkās

mēbeles un mūsdienu mīkstās mēbeles,
nomainīšu audumu, atsperes, koka detaļas
un mehānismus. Tālrunis 63027358,
29659962.
Auklīte (38). Var piedāvāt arī veca cilvēka,
slimnieka aprūpētājas darbu vai ko citu.
Tālrunis 25935092.

Divi vīri – jebkuru darbu.
Tālrunis 27119070.
Kvalificēts santehniķis. Tālrunis 29681585.

Manas
(ne)sastaptās
pasaules
Jelgavas bērnu un jauniešu centra
«Junda» kolektīvu koncerts

21. decembrī plkst.18

Biļetes cena – LVL 2
Biļešu iepriekšpārdošana «Jundas» ēkās: Pasta ielā 32, Skolas ielā 2.
Pasākuma dienā – pilsētas kultūras namā no plkst.16

Šoferis ar savu evakuatoru dažādu kravu
pārvešanai. Tālrunis 27883668.
Tīru, laboju skursteņus, krāsnis siltummūrīšus. Veicu citus darbus. Tālrunis 25438673.
Aprūpēšu vientuļu vai slimu cilvēku – mājas uzkopšana, ēdiena pagatavošana utt.
Tālrunis 26786407, 63011191.
Kvalificēts santehniķis meklē darbu. Veicu
visu veidu santehnikas darbus, apkures
sistēmas montāžu, radiatoru nomaiņu.
Tālrunis 26279736.
Veicu dzīvokļu remontus. Krāsošana, flīzēšana utt. Tālrunis 29987357.

Piedāvā darbu
SIA «Kreatīvs» meklē galdniekus un ceha
meistaru. Tālrunis 29537176.

Aizsaulē aizgājuši
GUNĀRS LAIMĪTE (dz. 1938. g.)
VIZBULĪTE PETROVSKA (dz. 1949. g.)
ARNOLDS RUBE (dz. 1932. g.)
ARVĪDS VIĻUMSONS (dz. 1958. g.)
BIRUTA ZUSTERE (dz. 1922. g.)
ZOJA MIĻOHINA (dz. 1930. g.)
STAŅISLAVS VITAUTAS ŠAKAUSKIS
(dz. 1933. g.)
VADIMS GAZUKINS (dz. 1970. g.)
NIOŅINA VOLKOVA (dz. 1934. g.)
ELFRĪDA ALKSNE (dz. 1940. g.)
IVANS PUZAČOVS (dz. 1927. g.).
Izvadīšana 16.12. plkst.13 Bērzu kapsētā.
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20. decembris, pirmdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1119.sērija.
9.25 «Ģimenes noslēpumi». Mākslas filma.
10.50 «Mazs projekts lielai idejai».*
10.55 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
11.14 «Apkārt pasaulei 80 dārzos». Dokumentāls seriāls. 8.sērija.
12.15 «De facto».*
12.55 «Eirobusiņš».*
13.25 «Es – savai zemītei».*
13.55 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
14.15 «Šeit un tagad».*
14.55 «Mans zaļais dārzs».*
15.25 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.45 «Okeāna meitenes jaunie piedzīvojumi». Animācijas
filmu seriāls. 6.sērija.
16.10 «Aste». Filmu studijas AB animācijas filma.
16.15 «Rezgalības 2». Filmu studijas AB animācijas filma.
16.30 «Kaķi». Filmu studijas AB animācijas filma.
16.40 «Edžmonta». Seriāls pusaudžiem. 55.sērija.
17.05 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1119.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Nikolajs un Jūlija». Seriāls. 5.sērija.
19.20 «Labākai dzīvei». Kohēzijas fonds Latvijā.
19.30 «Skats no malas».
20.00 «100. pants».
20.30 «Panorāma».
21.10 «Kā runāt ar valsti? Latvieša izdzīvošanas stratēģijas».
21.50 «Viss notiek».
22.20 «Latvija var!» Iesaki savu Latvija var! varoni
www.latvijavar.lv
22.50 «Nakts ziņas».
23.05 «Garīgā dimensija».*
23.35 «De facto».*
0.10 «Skats no malas».*

LTV7
8.00 «Televeikala skatlogs». «Rīts ar Natāliju Ābolu» (ar subt.).
9.00 «Zveja» (ar subt.).*
9.30 «Kriminālā informācija» (ar subt.).*
10.00 «Degrasi. Nākamā paaudze». Seriāls. 111. un 112.sērija.
10.50 «SeMS».*
12.10 «Tiesnese» (ar subt.). Krievijas seriāls. 4.sērija.
13.00 «Norvēģijas dabā». Dokumentāla filma. 12.sērija.
13.30 «Dabas taka».*
14.00 2010.gada Vankūveras olimpiskās spēles.
Daiļslidošana. Paraugdemonstrējumi.*
16.00 «Degrasi. Nākamā paaudze». Seriāls. 111. un 112.sērija.
16.50 «Lanževēna burvju triki». Seriāls. 4.sērija.
17.20 «OK!» Raidījums par skaistu dzīvi.
18.10 «Tiesnese» (ar subt.). Krievijas seriāls. 4.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Norvēģijas dabā». Dokumentāla filma. 12.sērija.
19.55 «Izdzīvošanas māka». Dokumentālu filmu seriāls.
11.sērija. Neticami daudzveidīga dzīvnieku
valstība un iespaidīga ainavu dažādība. Tāda ir
Āfrika. Vislabāk to apskatīt no gaisa balona. Bet
ko iesākt, ja gadās kļūme un nonāk uz zemes.
Kā izdzīvot septiņas dienas un atrast ceļu līdz
drošībai?
20.45 «1000 jūdzes līdz Eņģeļu pilsētai». 8.sērija.
21.15 «Tavs auto».
21.45 «Basketbola apskats».
22.15 «Rudens valsis» (ar subt.). Melodrāma. 2008.g.
0.05 «Krējums... saldais».

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Supersuns Kripto». Animācijas seriāls. 20.sērija.
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Nabaga miljonāre». Venecuēlas seriāls. 83.sērija.
10.05 «Es tevi mīlu». Vācijas komēdija. 2003.g.
12.00 «Tēva noslēpumi». Vācijas seriāls. 21. un 22.sērija.
13.00 «Atvars» (ar subt.). Krievijas seriāls. 8.sērija.
14.00 «Pilna māja». ASV komēdijseriāls. 2. un 3.sērija.
15.05 «Toma un Džerija piedzīvojumi». Animācijas seriāls.
15.15 «Trakie Tūņi brīvībā». Animācijas seriāls. 12.sērija.
15.40 «Anna un mīlestība». Vācijas seriāls. 332.sērija.
16.10 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 159.sērija.
17.10 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 73. un 74.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā».
21.05 «Eņģeļa acis». ASV drāma. 2001.g.
23.15 «Bezvēsts pazudušie 3». Seriāls. 23.(noslēguma) sērija.
0.10 «Sešas pēdas zem zemes». ASV seriāls. 38.sērija.
1.15 LNT ziņu Top 10.*
2.05 «Nakts sardze». Spraiga sižeta trilleris. 1995.g.
3.45 «Benija Hila šovs». Lielbritānijas komēdijseriāls.
4.15 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
4.35 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 73. un 74.sērija.

TV3
5.00 «Ekstrasensu cīņas» (ar subt.). 38.sērija.
5.50 «C.S.I. Ņujorka 5». Seriāls. 7.sērija.
6.40 «Auniņa Šona piedzīvojumi 2». Animācijas seriāls.
27. un 28.sērija.
7.10 «Bakugani». Animācijas seriāls. 16.sērija.
7.40 «Avatārs: leģenda par Āngu». Animācijas seriāls. 3.sērija.
8.00 «Tētuka meitiņas 2» (ar subt.). Seriāls. 7. un 8.sērija.
9.00 «Iepirkšanās rokenrols».
9.35 «Garšu laboratorija».
10.15 «Māmiņu klubs».
10.50 «Aizliegtā mīla». Seriāls. 186. un 187.sērija.
12.00 «TV veikala skatlogs».
12.15 «Precējies. Ir bērni 6». Seriāls. 14.sērija.
12.50 «Avatārs: leģenda par Āngu». Animācijas seriāls. 4.sērija.
13.25 «Bakugani». Animācijas seriāls. 17.sērija.
14.05 «Kobra». Seriāls. 40.sērija.
15.05 «Makleoda meitas 8». Seriāls. 213.sērija.
16.05 «Ekstrēmās pārvērtības 2». Realitātes šovs. 24.sērija.
17.05 «Radu būšana 3» (ar subt.). Seriāls. 2.sērija.
18.15 «Tētuka meitiņas 2» (ar subt.). Komēdijseriāls. 9. un 10.sērija.
19.15 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».

tv programma
20.20 «UgunsGrēks». Latvijas seriāls. 280.sērija.
21.00 «Kāsla metode». ASV seriāls. 8.sērija.
22.00 «C.S.I. Lasvegasa 10». ASV seriāls. 225.sērija.
23.00 «Radīti skatuvei». ASV seriāls. 14.sērija.
24.00 «Nekā personīga».
0.40 «Vaļsirdīga atzīšanās» (ar subt.).
1.45 «C.S.I. Lasvegasa 7». ASV seriāls. 21.sērija.
2.35 «Kobra». Seriāls. 40.sērija.
3.30 «Aizliegtā mīla». Seriāls. 186. un 187.sērija.
4.25 «Nakts joki».

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

21. decembris, otrdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1120.sērija.
9.25 «Nikolajs un Jūlija». Seriāls. 5.sērija.
10.15 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».*
10.40 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
11.00 «Viss notiek».*
11.30 «Riska vērts». Drāma. 2008.g.
13.10 «Klēts piedāvā...» Iļģu Ziemassvētku dziesmas.*
13.30 «Šeit un tagad».*
14.10 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
14.25 «Latvija var!»*
14.55 «100. pants».*
15.25 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.45 «Okeāna meitenes jaunie piedzīvojumi». Animācijas
filmu seriāls. 7.sērija.
16.10 «Kas te? Es te!»*
16.40 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».
17.05 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1120.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Nikolajs un Jūlija». Seriāls. 6.sērija.
19.20 «Labākai dzīvei». Kohēzijas fonds Latvijā.
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «100. pants».
20.30 «Panorāma».
21.10 «Jauna nedēļa».
21.55 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle.
22.40 «Naudas zīmes» (ar subtitriem).
22.55 Nakts ziņas.
23.10 «Šeit un tagad». Studijā Ināra Vārpa un filozofs,
reliģiju pētnieks Valdis Svirskis. Tiešraide.
23.50 «100 g kultūras».*
0.20 «Bīstamā robeža». Spraiga sižeta seriāls. 14.sērija.

LTV7
7.00 2010.gada Vankūveras olimpiskās spēles. Biatlons.
4x6 km stafete sievietēm.*
9.00 «Tavs auto».*
9.30 «Krējums... saldais».*
10.00 «Degrasi. Nākamā paaudze». Seriāls. 113. un 114.sērija.
10.45 «OK!» Raidījums par skaistu dzīvi.*
11.35 «Lanževēna burvju triki». Seriāls. 4.sērija.
12.05 «Ziemassvētku dekorēšanas māksla».
Austrijas dokumentāla filma. 2007.g.
12.40 «Tiesnese» (ar subt.). Krievijas seriāls. 5.sērija.
13.30 «Laiks vīriem?»*
14.00 2010.gada pasaules meistarsacīkstes daiļslidošanā
Turīnā. Izvēles programma pāru slidojumos.*
16.00 «Degrasi. Nākamā paaudze». Seriāls. 113. un 114.sērija.
16.45 «SeMS».
17.35 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
18.00 FIBA Eiropas Izaicinājuma kausa izcīņa.
BK Ventspils – Haifas Maccabi.
19.55 ULEB Eirokausa izcīņa basketbolā. CEZ Basketball
Nymburk (Čehija) – VEF Rīga. Tiešraide.
22.00 «Zebra».*
22.15 «Sporta studija». Tiešraide.
23.05 «Autosporta programma nr.1».
23.35 «Tiesnese» (ar subt.). Krievijas seriāls. 5.sērija.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Supersuns Kripto». Animācijas seriāls. 21.sērija.
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Nabaga miljonāre». Venecuēlas seriāls. 84.sērija.
10.05 «Debesu mirdzums tavās acīs». Melodrāma. 2006.g.
12.00 «Tēva noslēpumi». Vācijas seriāls. 23. un 24.sērija.
13.00 «Kriminālizmeklēšanas nodaļa 2» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 1.sērija.
14.00 «Pilna māja». ASV komēdijseriāls. 4. un 5.sērija.
15.05 «Toma un Džerija piedzīvojumi». Animācijas seriāls.
15.15 «Trakie Tūņi brīvībā». Animācijas seriāls. 13.sērija.
15.40 «Anna un mīlestība». Vācijas seriāls. 333.sērija.
16.10 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 160.sērija.

17.10 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 75. un 76.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā».
21.05 «Sisi». Biogrāfiska vēsturiska filma. 2009.g. 1.sērija.
23.10 «Paātrinājums». Piedzīvojumu filma. 2004.g.
0.50 «Sešas pēdas zem zemes». ASV seriāls. 39.sērija.
2.00 «Draugi 6». ASV seriāls. 16. un 17.sērija.
2.45 «Eņģeļa acis». ASV drāma. 2001.g.
4.35 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 75. un 76.sērija.

TV3
5.00 «Ekstrasensu cīņas» (ar subt.). 39.sērija.
5.50 «C.S.I. Ņujorka 5». Seriāls. 8.sērija.
6.40 «Auniņa Šona piedzīvojumi 2». Animācijas seriāls.
29. un 30.sērija.
7.10 «Bakugani». Animācijas seriāls. 17.sērija.
7.35 «Avatārs: leģenda par Āngu». Animācijas seriāls. 4.sērija.
8.00 «Tētuka meitiņas 2» (ar subt.). 9. un 10.sērija.
9.00 «UgunsGrēks». Seriāls. 280.sērija.
9.35 «Ekstrasensu cīņas 7» (ar subt.). 11.sērija.
10.35 «Aizliegtā mīla». Seriāls. 188. un 189.sērija.
11.45 «TV veikala skatlogs».
12.00 «Precējies. Ir bērni 6». Seriāls. 15. un 16.sērija.
13.00 «Avatārs: leģenda par Āngu». Animācijas seriāls. 5.sērija.
13.35 «Bakugani». Animācijas seriāls. 18.sērija.
14.05 «Kobra». Seriāls. 41.sērija.
15.05 «Makleoda meitas 8». Seriāls. 214.sērija.
16.05 «Ekstrēmās pārvērtības 2». Realitātes šovs. 25.sērija.
17.05 «Radu būšana 3» (ar subt.). Seriāls. 3.sērija.
18.15 «Tētuka meitiņas 2» (ar subt.).
Krievijas komēdijseriāls. 11. un 12.sērija.
19.15 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks». Latvijas seriāls. 281.sērija.
21.00 «Doktors Hauss 6». ASV seriāls. 11.sērija.
22.00 «C.S.I. Maiami 8». ASV seriāls. 181.sērija.
23.00 «Zeme, aizveries!» Vācijas trilleris. 2008.g.
1.05 «C.S.I. Lasvegasa 7». ASV seriāls. 22.sērija.
1.55 «Ekstrasensu cīņas» (ar subt.). 39.sērija.
2.50 «Kobra». Seriāls. 41.sērija.
3.40 «Aizliegtā mīla». Seriāls. 188. un 189.sērija.
4.35 «Nakts joki».

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

22. decembris, trešdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1121.sērija.
9.25 «Nikolajs un Jūlija». Seriāls. 6.sērija.
10.15 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».*
10.40 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
11.00 «Jauna nedēļa».*
11.45 «Latvji, brauciet jūriņā!»*
12.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle.*
13.00 «100 g kultūras». Nacionālie dārgumi.*
14.00 «Mazs projekts lielai idejai».*
14.10 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
14.25 «Naudas zīmes» (ar subtitriem).*
14.40 «Kopā» (ar subtitriem).*
14.55 «100. pants».*
15.25 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.45 «Okeāna meitenes jaunie piedzīvojumi».
Animācijas filmu seriāls. 8.sērija.
16.10 «Kas te? Es te!»*
16.40 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».
17.05 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1121.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Nikolajs un Jūlija». Seriāls. 7.sērija.
19.20 «Labākai dzīvei». Kohēzijas fonds Latvijā.
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «100. pants».
20.30 «Panorāma».
21.08 «Latloto izloze».
21.20 «Kas notiek Latvijā?» Tiešraide. Vada J.Domburs.
22.45 «Zebra».
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Vides fakti».*
23.45 «100 g kultūras».*
0.15 «Bīstamā robeža». Spraiga sižeta seriāls. 15.sērija.

LTV7
6.45 «Televeikala skatlogs». «Rīts ar Natāliju Ābolu» (ar subt.).*
7.40 «Televeikala skatlogs». «Veiksmīgas idejas».*
8.00 «Televeikala skatlogs». «Dzīvot labāk».*
8.20 «Televeikala skatlogs». «Pie rīta kafijas».*
8.40 «Televeikala skatlogs». «Brīvdienu ceļvedis».*

Ceturtdiena, 2010. gada 16. decembris
9.00 «Autosporta programma nr.1».*
9.30 «Dabas taka».*
10.00 «Degrasi. Nākamā paaudze». Seriāls. 115. un 116.sērija.
10.50 «SeMS».*
11.45 «Tiesnese» (ar subt.). Krievijas seriāls. 6.sērija.
12.35 «Izdzīvošanas māka». Dokumentālu filmu seriāls. 11.sērija.
13.30 «Kriminālā informācija» (ar subt.).*
14.00 FIBA Eiropas Izaicinājuma kausa izcīņa.
BK Ventspils – Haifas Maccabi.*
16.00 «Degrasi. Nākamā paaudze». Seriāls. 115. un 116.sērija.
16.50 «SeMS».
18.10 «Tiesnese» (ar subt.). Krievijas seriāls. 6.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.15 Kontinentālās hokeja līgas spēle. Rīgas Dinamo
– OHK Maskavas Dinamo. Tiešraide.
21.55 «Makšķerēšanas noslēpumi».
22.25 «Ātruma cilts».
22.55 «Nākotnes parks».
23.25 «Vistlera». Seriāls. 11. un 12.sērija.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Supersuns Kripto». ASV animācijas seriāls. 22.sērija.
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Nabaga miljonāre». Venecuēlas seriāls. 85.sērija.
10.05 «Solo dēlam». Austrijas melodrāma. 2005.g.
12.00 «Tēva noslēpumi». Vācijas seriāls. 25. un 26.sērija.
13.00 «Kriminālizmeklēšanas nodaļa 2» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 2.sērija.
14.00 «Pilna māja». ASV komēdijseriāls. 6. un 7.sērija.
15.05 «Toma un Džerija piedzīvojumi». Animācijas seriāls.
15.15 «Dota un Spots». ASV animācijas filma. 2005.g.
15.40 «Anna un mīlestība». Vācijas seriāls. 334.sērija.
16.10 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 161.sērija.
17.10 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 77. un 78.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā».
21.05 «Mājokļa jautājums».
22.05 «Ievas pārvērtības».
22.45 «Kobra». ASV spraiga sižeta filma. 1986.g.
0.35 «Sešas pēdas zem zemes». ASV seriāls. 40.sērija.
1.40 «Draugi 6». ASV seriāls. 18. un 19.sērija.
2.30 «Lielā zādzība». ASV kriminālkomēdija. 2004.g.
3.50 «Ekstrēms tuvplānā».
4.35 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 77. un 78.sērija.

TV3
5.00 «Ekstrasensu cīņas» (ar subt.). 1.sērija.
5.50 «C.S.I. Ņujorka 5». Seriāls. 9.sērija.
6.40 «Auniņa Šona piedzīvojumi 2».
Animācijas seriāls. 31. un 32.sērija.
7.10 «Bakugani». Animācijas seriāls. 18.sērija.
7.35 «Avatārs: leģenda par Āngu». Animācijas seriāls. 5.sērija.
8.00 «Tētuka meitiņas 2» (ar subt.). 11. un 12.sērija.
9.00 «UgunsGrēks». Seriāls. 281.sērija.
9.35 «Ekstrasensu cīņas 7» (ar subt.). 12.sērija.
10.35 «Aizliegtā mīla». Seriāls. 190. un 191.sērija.
11.45 «TV veikala skatlogs».
12.00 «Precējies. Ir bērni 6». Seriāls. 17. un 18.sērija.
13.00 «Avatārs: leģenda par Āngu». Animācijas seriāls. 6.sērija.
13.35 «Bakugani». Animācijas seriāls. 19.sērija.
14.05 «Kobra». Seriāls. 42.sērija.
15.05 «Makleoda meitas 8». Austrālijas seriāls. 215.sērija.
16.05 «Ekstrēmās pārvērtības 2». ASV realitātes šovs. 26.sērija.
17.05 «Radu būšana 3» (ar subt.). Seriāls. 4.sērija.
18.15 «Tētuka meitiņas 2» (ar subt.).
Krievijas komēdijseriāls. 13. un 14.sērija.
19.15 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks». Latvijas seriāls. 282.sērija.
21.00 «Zvejas nacionālās īpatnības» (ar subt.). Krievijas
komēdija. 1998.g. Lomās: A.Buldakovs, V.Bičkovs,
S.Ruskins u.c. Uzmanieties, karūsas un līdakas!
Tagad Krievijas slavenākie zvejnieki dodas uzbrukumā zivīm… Un kas gan ir makšķerēšana bez
nelielas iedzeršanas? Diemžēl brašie zivju ķērāji
iestiprinās mazliet par daudz, novirzās no kursa
un attopas jau svešas valsts teritorijā. To atklājuši, viņi traucas atpakaļ, cik ātri vien varēdami,
bet Somijas krastos aizmirst pašu svarīgāko – 15
pudeles alkohola. Nav ne mazāko šaubu – tās tur
atstāt nevar! Un varbūt pa ceļam krievu puišiem
izdosies pat nozvejot kādu zivi?
23.05 «Sasisto lukturu ielas 10» (ar subt.). Seriāls. 1.sērija.
0.10 «Atļauts smieties!» (ar subt.).
2.15 «Ekstrasensu cīņas» (ar subt.). 1.sērija.
3.15 «Kobra». Seriāls. 42.sērija.
4.05 «Aizliegtā mīla». Seriāls. 190. un 191.sērija.

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

24.00 «Logi» (ar subt.). Krievijas šovs.
0.45 «Kriminālā Pēterburga» (ar subt.). Krievijas seriāls.
1.35 «Pilna māja» (ar subt.). Krievijas seriāls.

23. decembris, ceturtdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1122.sērija.
9.25 «Nikolajs un Jūlija». Seriāls. 7.sērija.
10.15 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».*
10.40 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
11.05 «Kas notiek Latvijā?» Vada J.Domburs.*
12.25 «Zebra».*
12.40 «Province».*
13.10 «Cilvēku planēta. Bifeļi policijas dienestā».
Dokumentāla filma.
14.10 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
14.25 «Vertikāle».*
14.55 «100. pants».*
15.25 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.45 «Suņu zvaigzne». Animācijas filmu seriāls. 23.sērija.
16.10 «Dabas grāmata».*
16.40 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».
17.05 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1122.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Nikolajs un Jūlija». Seriāls. 8.sērija.
19.20 «Labākai dzīvei». Kohēzijas fonds Latvijā.
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «100. pants».
20.30 «Panorāma».
21.10 «Latvijas Gada balva sportā 2010». Balvu pasniegšanas ceremonija ir kļuvusi par gaidītu tradīciju
un prestižu valsts mēroga sporta notikumu, kuras
mērķis ir sumināt Latvijas labākos sportistus, komandas un trenerus. Kopumā tiks pasniegtas 13
metālmākslinieka Arvīda Endziņa veidotās balvas
– piramīdas. Ceremonijā pasniegts arī Latvijas
Televīzijas 7.kanāla redakcijas speciālbalvu un
Starptautiskās Olimpiskās komitejas speciālbalvu
par ilggadīgu jaunatnes sporta atbalstu.
23.25 «Nakts ziņas».
23.40 «Šeit un tagad». Studijā Ināra Vārpa un filozofs,
reliģiju pētnieks Valdis Svirskis. Tiešraide.
0.20 «100 g kultūras».*
0.50 «Latvijas teātru vēsture». Dailes teātris. 9.daļa.*

LTV7
7.30 «Televeikala skatlogs». «Rīta karuselis».*
7.50 «Televeikala skatlogs». «Vide, veselība un mēs».*
8.10 «Televeikala skatlogs». «Automoto raidījums nr.2».*
8.30 «Televeikala skatlogs». «TV mozaīka».*
8.50 «Televeikala skatlogs». «Darbs. Izglītība. Karjera».*
9.10 «Televeikala skatlogs». «Vārds uzņēmējiem».*
9.30 «Ātruma cilts».*
10.00 «Degrasi. Nākamā paaudze». Seriāls. 117. un 118.sērija.
10.50 «SeMS».*
12.10 «Tiesnese» (ar subt.). Krievijas seriāls. 7.sērija.
13.00 «Atpūta “piecās zvaigznēs”». Dokumentāls seriāls. 1.sērija.
13.30 «Autosporta programma nr.1».*
14.10 Kontinentālās Hokeja līgas spēle. Rīgas Dinamo
– OHK Maskavas Dinamo.*
16.10 «Degrasi. Nākamā paaudze». Seriāls. 117. un 118.sērija.
17.00 «SeMS».
18.10 «Tiesnese» (ar subt.). Krievijas seriāls. 7.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Atpūta “piecās zvaigznēs”». Dokumentāls seriāls.
1.sērija. Filma piedāvā iespēju iepazīties ar ekskluzīvām pieczvaigžņu viesnīcām visā pasaulē.
20.00 «Karavānu sargi». Lielbritānijas dokumentāla
daudzēriju filma. 2010.g. 1.sērija.
20.50 «Ziemeļu puse».
21.20 «Ar makšķeri».
21.50 «Durvis aizveras». Romantiska drāma. 1998.g.
23.40 «Dzīves līmenis». Kanādas krimināldrāma. 2008.g.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Supersuns Kripto». Animācijas seriāls. 23.sērija.
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Nabaga miljonāre». Venecuēlas seriāls. 86.sērija.
10.10 «Ziemassvētku zoss glābta».
Vācijas ģimenes piedzīvojumu filma. 2006.g.
12.10 «Ju-Gi-O». Animācijas filma.
14.15 «Pilna māja». ASV komēdijseriāls. 8. un 9.sērija.
15.05 «Toma un Džerija piedzīvojumi». Animācijas seriāls.
15.15 «Niks un Noela». ASV animācijas filma. 1993.g.
15.40 «Anna un mīlestība». Vācijas seriāls. 335.sērija.
16.10 «Mīlestības vārdā». Meksikas seriāls. 162.sērija.
17.10 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 79. un 80.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā».
21.05 «Tāda ir mīlestība». Romantiska komēdija. 2003.g.
23.55 «Mūžīgi jauns». Piedzīvojumu melodrāma. 1992.g.
1.50 «Draugi 6». ASV seriāls. 20. un 21.sērija.
2.35 «Mīlestības deja». ASV melodrāma. 2001.g.
4.05 «Benija Hila šovs». Lielbritānijas komēdijseriāls.
4.35 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 79. un 80.sērija.

TV3
5.00 «Ekstrasensu cīņas» (ar subt.). 2.sērija.
5.50 «C.S.I. Ņujorka 5». Seriāls. 10.sērija.
6.40 «Auniņa Šona piedzīvojumi 2».
Animācijas seriāls. 33. un 34.sērija.
7.10 «Bakugani». Animācijas seriāls. 19.sērija.
7.35 «Avatārs: leģenda par Āngu». Animācijas seriāls. 6.sērija.
8.00 «Tētuka meitiņas 2» (ar subt.). Seriāls. 13. un 14.sērija.
9.00 «UgunsGrēks». Seriāls. 282.sērija.
9.35 «Ekstrasensu cīņas 7» (ar subt.). 13.sērija.
10.35 «Aizliegtā mīla». Seriāls. 192. un 193.sērija.
11.45 «TV veikala skatlogs».
12.00 «Precējies. Ir bērni 6». Seriāls. 19. un 20.sērija.
13.00 «Avatārs: leģenda par Āngu». Animācijas seriāls. 7.sērija.
13.35 «Bakugani». Animācijas seriāls. 20.sērija.
14.05 «Kobra». Seriāls. 43.sērija.
15.05 «Makleoda meitas 8». Seriāls. 216.sērija.

Ceturtdiena, 2010. gada 16. decembris
16.05 «Ekstrēmās pārvērtības 2». Realitātes šovs. 27.sērija.
17.05 «Radu būšana 3» (ar subt.). Komēdija. 5.sērija.
18.15 «Tētuka meitiņas 2» (ar subt.).
Krievijas komēdijseriāls. 15. un 16.sērija.
19.15 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Viena diena UgunsGrēkā».
20.55 «UgunsGrēks».
Latvijas seriāls. 283.(sezonas noslēguma) sērija.
21.35 «Nozieguma skelets 4» (ar subt.). Seriāls. 81.sērija.
22.30 «Kalnietis: izšķirošā cīņa». Spraiga sižeta filma. 2000.g.
0.30 «Kinomānija».
1.00 «Specvienība 3». Seriāls. 7.sērija.
1.55 «Kobra». Seriāls. 43.sērija.
2.45 «Aizliegtā mīla». Seriāls. 192. un 193.sērija.
3.45 «C.S.I. Ņujorka 5». ASV seriāls. 10.sērija.
4.30 «Nakts joki» (ar subt.).

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

24. decembris, piektdiena
LTV1
7.55 «Džungļu grāmata». Animācijas filma.
8.50 «Petsons un Finduss. Ziemas stāsti». Animācijas filma.
10.10 «Patiess stāsts par fejām». Mākslas filma.
11.55 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.15 «Kas var būt labāks par šo?»*
12.45 «Dziesmu svētki Ziemassvētkos». X Latvijas skolu
jauntanes dziesmu un deju svētku koncerts
Ziemassvētku noskaņās.*
15.05 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.25 «Ziemas saulgrieži». Romantiska drāma. 2003.g. 1.sērija.
17.05 TV pirmizrāde. «Saules balss».
Dziedātājs Jānis Zābers atmiņās un mūzikā.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.15 Ziemassvētku dievkalpojums.
19.50 Reliģisko konfesiju vadītāju apsveikumi Ziemassvētkos.
20.10 «Labo vārdu svētki». Pasaulē ir daudz skaistu un
labu vārdu, taču pats skaistākais, patiesākais
un dziļākais tomēr ir un paliek vienkāršais
– paldies... Ziemassvētku vakarā katram no
mums noteikti būs vismaz viens cilvēks, kuram
arī mēs gribētu pateikties – vienkārši par to,
ka viņš ir, ka bijis klāt grūtā brīdī, ka dalījies ar
mums savā mīlestībā, ka iedvesmojis mūs... Un
ļoti gribas cerēt, ka raidījumā izskanējušie paldies
iedvesmos arī jūs teikt viens otram tikai labus un
mīļus vārdus.
20.30 «Panorāma».
21.00 Valsts prezidenta V.Zatlera apsveikums Ziemassvētkos.
21.10 «Ziemassvētki Vīnē 2010». Koncerts.
22.50 Nakts ziņas.
23.00 «Ganu Sv.Mise». Tiešraide no Vatikāna.
1.00 «Sv.Meinarda mantojums». Dokumentāla filma.

LTV7
7.00 «Televeikala skatlogs». «Nedēļas apskats».*
7.20 «Televeikala skatlogs». «Iespējas un risinājumi».*
7.40 «Televeikala skatlogs». «Aktualitātes».*
8.00 «Televeikala skatlogs». «Skatpunkti».*
8.20 «Televeikala skatlogs». «Tādas lietas».*
8.40 «Televeikala skatlogs». «Dzīvei pa vidu».*
9.00 «Ar makšķeri».*
9.30 «Nākotnes parks».*
10.00 «Piedzīvojumi Dinotopijā». Piedzīvojumu filma.
12.10 «Suns uz Ziemassvētkiem». Ģimenes filma. 2009.g.
13.45 29.pasaules nākotnes cirka festivāls.
14.45 Kontinentālās hokeja līgas spēle. Rīgas Dinamo
– Astanas Baris. Tiešraide.
17.25 «SeMS».
18.09 «Tiesnese» (ar subt.). Krievijas seriāls. 8.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.20 «Iļģi. Totari – latviešu Ziemassvētku dziesmas».
20.20 «Mūzika Ziemassvētkos».
21.20 17.starptautiskais Masī cirka festivāls.
23.10 «Ziemassvētku vecīša palīgi». Ģimenes filma. 2010.g.
0.45 «Labākās latviešu mūzikas izlase». Mikrofona dziesmas.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Benija Hila šovs».
7.10 «Supersuns Kripto». Animācijas seriāls. 23.sērija.
7.30 «Ugunsdzēsēju stāstiņi». Animācijas filma. 1.sērija.
8.00 «Toms un Džerijs». Animācijas filma.
8.35 «Skubijs Dū un svešie». Animācijas filma.
10.00 «Kristofers un Hollija». Animācijas filma.
10.30 «Ziemassvētku stāsts». Animācijas filma.
12.00 «Sprogainīte Sjū». ASV komēdija. 1991.g.
14.05 «Ziemassvētku brīnums». ASV ģimenes filma.

2005.g. Lomās: Dž.Rendals, P.Montgomerija,
Dž.Prīstlijs. Pieci dažādi stāsti, kurus savieno
sniegputenis pašos Ziemassvētkos. Kamēr
Madagaskarā mītošais meteorologs Billijs cenšas
izskaidrot sniega fenomenu, viņa asistente
apcerīgi nosaka: “Sniegs var mainīt cilvēku
dzīves.” Un viņai ir taisnība – Kentuki izjūk kāzas,
Ņūmeksikā sieviete nespēj aizmirst pirms gada
mirušo vīru, Ņujorkā jauns rakstnieks beidzot rod
iedvesmu darbam, Baltimorā tiek pieķerts kāds
neuzticīgs vīrs. Taču ir Ziemassvētki, un labie tiek
apbalvoti, bet sliktie saņem sodu...
16.00 «Polārais ekspresis». ASV animācijas filma. 2004.g.
17.55 «Ziemassvētki Brīnumskapī». Ziemassvētku koncerts.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Ģimenes svētki». ASV ģimenes komēdija. 2007.g.
Lomās: D.Koljē, A.Fišere, T.Grīnena, M.Makbraids,
K.Pērtridžs. Lai tiktu iekļauts tēvoča mantinieku
sarakstā, egoistiskajam Donaldam ir jāpierāda
visai pasaulei, ka viņš spēj būt ģimenes cilvēks ar
visiem šī statusa pavadoņiem – māju piepilsētā,
mīlošu un uzticīgu sievu, ko viņš pats dievina,
bērniem un, protams, suni. Taču pavisam drīz
Donalds saprot, ka tieši tādu dzīvi viņš vienmēr
ir vēlējies.
22.30 «Intuīcija». ASV komēdija. 2001.g.
0.20 «Ģimenes cilvēks». Liriska fantāzijas komēdija. 2000.g.
2.35 «Tāda ir mīlestība». Romantiska komēdija. 2003.g.
4.50 «Gudrie ļaudis». ASV komēdija. 2008.g.

TV3
5.00 «Ekstrasensu cīņas» (ar subt.). 3.sērija.
5.50 «C.S.I. Ņujorka 5». Seriāls. 11.sērija.
6.40 «Auniņa Šona piedzīvojumi 2». Animācijas seriāls.
35. un 36.sērija.
7.10 «Avatārs: leģenda par Āngu». Animācijas seriāls. 7.sērija.
7.30 «Precējies. Ir bērni 4». Seriāls. 12. un 13.sērija.
8.30 «UgunsGrēks». Seriāls. 283.sērija.
9.05 «Jokdaris Tils». Animācijas filma. 2003.g.
10.40 «Viss, ko es vēlos Ziemassvētkos».
ASV ģimenes komēdija. 1991.g.
12.40 «Brīnums 34. ielā». ASV pasaku drāma. 1994.g.
14.55 «Šreka Ziemassvētki». ASV animācijas filma. 2007.g.
15.25 «Mans lielais, resnais melis». Ģimenes komēdija. 2002.g.
17.10 «Santa Klauss». ASV ģimenes komēdija. 1994.g.
19.15 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Aizbēgsim no Ziemassvētkiem». Komēdija. 2004.g.
22.20 «Koru karu Ziemassvētku lielkoncerts».
2.05 «Mans lielais, resnais melis». Ģimenes komēdija. 2002.g.
3.35 «Jokdaris Tils». Animācijas filma. 2003.g.

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

25. decembris, sestdiena
LTV1
7.50 «Riekstkodis». Animācijas filma.
8.40 «Okeāna meitenes jaunie piedzīvojumi».
Animācijas filmu seriāls. 22.sērija.
9.10 «Kas te? Es te!»
9.40 «Dabas grāmata».
10.10 «Ziemassvētku stāsts».*
10.30 «Kas var būt labāks par šo?»
11.05 «Ziemeļu stāsts». Dokumentāla filma.
12.40 Reliģisko konfesiju vadītāju apsveikumi Ziemassvētkos.*
13.00 «Urbi et Orbi». Romas pāvesta uzruna Ziemassvētkos. Pārraide no Vatikāna.
13.50 «Ērģeļbūvnieks no Ugāles». Dokumentāla filma.
14.50 «Ziemas saulgrieži». Romantiska drāma. 2003.g. 2.sērija.
16.25 Vokālās grupas Cosmos Pasaku koncerts.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.30 «Ielas garumā». Ziemassvētku stāsti.
19.00 «Vides fakti».
19.30 «Latvijas šlāgeraptauja 2010».
20.30 «Panorāma».
21.08 «Latloto izloze».
21.15 TV pirmizrāde. «Mazie laupītāji».
Latvijas piedzīvojumu komēdija ģimenei. 2009.g.
22.40 Nakts ziņas.
22.50 «Stings. Ziemassvētku koncerts».*
0.30 «Stings. Ziemas nakts». Dokumentāla filma.

LTV7
7.50 «Televeikala skatlogs». «Rīta karuselis».
8.10 «Televeikala skatlogs». «Dzīvot labāk».
8.30 «Televeikala skatlogs». «Skatpunkti».
8.50 «Televeikala skatlogs». «Automoto raidījums nr.2».
9.10 «Televeikala skatlogs». «TV mozaīka».
9.30 «Televeikala skatlogs». «Brīvdienu ceļvedis».
9.50 «Televeikala skatlogs». «Tādas lietas».
10.10 «Televeikala skatlogs». «Dzīvei pa vidu».

TV programma
10.30 «Ātruma cilts».*
11.00 «Nākotnes parks».*
11.30 «Ziemassvētku vecīša palīgi». Mākslas filma.
13.05 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
13.35 «Krējums... saldais».*
14.15 Kontinentālās hokeja līgas spēle. Rīgas Dinamo
– Astanas Baris.*
16.15 «Bordertauna». Seriāls. 26.sērija.
16.45 «Suns uz Ziemassvētkiem». Ģimenes filma. 2009.g.
18.25 «1000 jūdzes līdz Eņģeļu pilsētai». 9.sērija.
18.55 17.starptautiskais Masī cirka festivāls.
20.45 «Anekdošu klubs».
21.15 Rokenrola Slavas zāles 25. jubilejas koncerts.
23.40 «Piedzīvojumi Dinotopijā». Piedzīvojumu filma.

LNT
6.20 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
7.05 «Ugunsdzēsēju stāstiņi». ASV animācijas filma. 2.sērija.
7.25 «Flintstonu ģimene. Freda un Bārnija šovs». ASV
animācijas seriāls. 17.sērija.
7.50 «Ievas pārvērtības».*
8.30 «Ķeriet Smārtu! 5». ASV seriāls. 23.sērija.
9.00 «Rīta mikslis».
10.00 «Bezbailīgais četrinieks». Animācijas filma.
11.50 «Mazā princese». ASV melodrāma. 1995.g.
13.50 «Sudraba zvaniņi». ASV ģimenes filma. 2005.g.
15.50 «Stila akadēmija ar Maiju Silovu».
16.20 «Elfs». Fantāzijas piedzīvojumu komēdija ģimenei. 2003.g.
18.20 «Lampūni. Ziemassvētku brīvdienas 2».
ASV piedzīvojumu komēdija. 1989.g.
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Harijs Poters un uguns biķeris».
Fantāzijas piedzīvojumu filma. 2005.g.
23.50 «Atriebēju komēdija». Komēdija. 1998.g.
1.40 «Stila akadēmija ar Maiju Silovu».*
2.10 «Mūžīgi jauns». Piedzīvojumu melodrāma. 1992.g.
3.50 «Kobra». Spraiga sižeta piedzīvojumu filma. 1986.g.
5.10 «Benija Hila šovs». Lielbritānijas komēdijseriāls.

TV3
5.00 «Ekstrasensu cīņas» (ar subt.). 4.sērija.
5.50 «C.S.I. Ņujorka 5». Seriāls. 12.sērija.
6.40 «Auniņa Šona piedzīvojumi 2». Animācijas seriāls. 37.sērija.
6.50 «Smieklīgākie videokuriozi 19».
7.20 «Zinātkārā Dora». Animācijas seriāls. 15.sērija.
7.45 «Īpašais aģents Oso». Animācijas seriāls. 22.sērija.
8.15 «Džekija Čana piedzīvojumi 5». Animācijas seriāls. 13.sērija.
8.40 «Simpsoni 21». Animācijas seriāls. 21. un 22.sērija.
9.40 «Iepirkšanās rokenrols». 18.raidījums.
10.15 «Šreka Ziemassvētki». Animācijas filma. 2007.g.
10.50 «Aizbēgsim no Ziemassvētkiem». Komēdija. 2004.g.
12.50 «Kinomānija».
13.25 «Stāt, mana māte šaus!» ASV komēdija. 1992.g.
15.10 «Santa Klauss 2». ASV ģimenes komēdija. 2002.g.
17.15 «Ziemassvētki Madagaskarā».
ASV animācijas filma. 2009.g.
18.00 «Niko un ceļš uz zvaigznēm». Animācijas filma. 2008.g.
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Nacionālie dārgumi». Piedzīvojumu filma. 2004.g.
23.00 «Zem Toskānas saules». Romantiska komēdija. 2003.g.
1.15 «Ziemassvētku pasaka». Pasaku filma. 2004.g.
2.55 «Stāt, mana māte šaus!» ASV komēdija. 1992.g.
4.25 «Nakts joki».

TV5
8.00 Animācijas filma.
9.10 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
11.10 «Televeikala skatlogs».
11.25 «Logi» (ar subt.). Krievijas šovs.
12.10 «Krievijas sensācijas» (ar subt.). Dokumentālu raidījumu cikls.
13.00 «Televeikala skatlogs».
13.15 «Sindbada pēdējais ceļojums» (ar subt.). Seriāls.
14.20 «Turecka maršs» (ar subt.). Krievijas seriāls.
15.20 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
16.25 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
17.25 «Logi» (ar subt.). Krievijas šovs.
18.15 «Humora festivāls Jūrmala 2010» (ar subt.).
21.30 «Krievijas sensācijas» (ar subt.).
Krievijas dokumentālu raidījumu cikls.
22.15 «Maksimums» (ar subt.). Dokumentālu raidījumu cikls.
23.25 «Atvars» (ar subt.). Krievijas seriāls.
0.30 «Erotiskie stāsti. Apslēptās kaislības» (latv. val.).
Erotisks seriāls.

26. decembris, svētdiena
LTV1
8.00 «Garīgā dimensija».
8.30 «Okeāna meitenes jaunie piedzīvojumi».
Animācijas filmu seriāls. 23.sērija.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «12 iespējas līdz Ziemassvētkiem». Animācijas filma.
9.55 «Mans zaļais dārzs».
10.25 «Apkārt pasaulei 80 dārzos». Dokumentāls seriāls.
9.sērija.
11.30 «Sv.Meinarda mantojums». Dokumentāla filma.
12.00 Ziemassvētku dievkalpojums.*
13.35 «Vertikāle».
14.05 «Daudz laimes!»
14.55 «Latvijas šlāgeraptauja 2010».*
15.55 «Ziemas skaņas». Lindas Leen koncerts.*
17.25 «Elfu dejas». Dokumentāla filma. “Elfu dejas” ir
jaunas latviešu meitenes ceļojums starp sapņiem
un realitāti. Adrija dzīvo vienā no nomaļākajiem
Latvijas nostūriem un regulāri mēro garo ceļu uz
Rīgu, kas viņai paver jaunas iespējas. Adrija uzskata
sevi par brīvu, laimīgu, ideju pārņemtu un veiksmīgu
meiteni, jo visas viņas vēlmes piepildās.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.30 «Province».
19.00 «Nāc līdzās! Ziemassvētkos».
20.30 «Panorāma».
21.05 Laika ziņas.
21.10 «Lučāno Pavaroti un draugi». Koncerts.
22.25 «Ziemeļu stāsts». Dokumentāla filma.
23.55 «Nakts ziņas».
0.05 «Ziemeļu puse».
0.35 «2020». Dokumentāla filma. 7.sērija.

7
LTV7
7.50 «Televeikala skatlogs». «Veiksmīgas idejas».
8.10 «Televeikala skatlogs». «Pie rīta kafijas».
8.30 «Televeikala skatlogs». «Reģionālā attīstība Latvijā.
Agro 2010».
8.50 «Televeikala skatlogs». «Iespējas un risinājumi».
9.10 «Televeikala skatlogs». «Nedēļas apskats».
9.30 «Televeikala skatlogs». «Darbs. Izglītība. Karjera».
9.50 «Televeikala skatlogs». «Aktualitātes».
10.10 «Televeikala skatlogs». «Vārds uzņēmējiem».
10.30 «Tavs auto».*
11.00 «Ar makšķeri».*
11.30 «Autosporta programma nr.1».
12.00 «Laiks vīriem?»
12.30 «Sporta studija».*
13.25 «Brīnumainā rūķīšu leģenda». Fantāzijas piedzīvojumu komēdija. 1999.g. 1. un 2.sērija.
16.45 Kontinentālās hokeja līgas spēle. Rīgas Dinamo
– Hantimansijskas Jugra. Tiešraide.
19.30 «Basketbola apskats».*
20.00 «Ziemassvētku alnis». Ģimenes komēdija. 2005.g.
21.35 «Visi mēmi». Kriminālkomēdija. 2005.g.
23.25 «Labākās latviešu mūzikas izlase». Mikrofona dziesmas.

LNT
6.05 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
6.20 «Kāpēc tā gadījās». Dokumentāla programma. 2.sērija.
6.50 «Skubijs Dū un Pinkainais». Animācijas seriāls. 2.sērija.
7.10 «Misters Bīns». Animācijas filma.
7.30 «Mājokļa jautājums».*
8.25 «Ķeriet Smārtu! 5». ASV komēdijseriāls. 24.sērija.
9.00 «Autoziņas».
9.30 «Ražots Latvijā».
10.00 «Sirmā ēdienkaratē».
10.40 «Burve Ella». ASV fantāzijas komēdija. 2004.g.
12.35 «Tāda ir mīlestība». Romantiska komēdija. 2003.g.
15.20 «Ūdens ceļi». Dokumentāla filma.
15.50 «Divas nedēļas, lai iemīlētos».
ASV un Austrālijas romantiska komēdija. 2002.g.
17.55 Rīgas Ziemassvētku koncerts.
20.00 LNT ziņas.
20.15 «Sala». ASV fantastikas trilleris. 2005.g.
23.10 «Četras istabas». ASV komēdija. 1995.g. Lomās:
T.Rots, Madonna, A.Banderass, K.Tarantīno, B.Villiss.
Vecgada vakars tikko darbā pieņemtam viesnīcas
izsūtāmajam pārvēršas par trakāko nakti viņa mūžā.
Jo gluži parastā viesnīcā apmetušies gluži neparasti
viesi ar visdīvainākajām prasībām…
1.05 «Intuīcija». ASV komēdija. 2001.g.
2.40 «Taisnības kareivis». ASV trilleris. 2006.g.
4.15 «Atriebēju komēdija». Komēdija. 1998.g.
5.50 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».

TV3
5.00 «Ekstrasensu cīņas» (ar subt.). 5.sērija.
5.50 «C.S.I. Ņujorka 5». Seriāls. 13.sērija.
6.40 «Auniņa Šona piedzīvojumi 2». Animācijas seriāls.
38. un 39.sērija.
7.05 «Zinātkārā Dora». Animācijas seriāls. 16.sērija.
7.40 «Īpašais aģents Oso». Animācijas seriāls. 23.sērija.
8.00 «Māmiņu klubs».
8.35 «Kinomānija».
9.10 «Garšu laboratorija».

10.00 «Superbingo». TV spēle.
11.00 «Ziemassvētki Madagaskarā». Animācijas filma. 2009.g.
11.35 «Niko un ceļš uz zvaigznēm». Animācijas filma. 2008.g.
13.20 «Lemonija Sniketa nelaimīgo notikumu virkne». ASV
un Vācijas piedzīvojumu filma. 2004.g. Lomās:
Dž.Kerijs, M.Strīpa, E.Brauninga u.c. Kad trīs
neparasti apdāvināti bērni zaudē vecākus traģiskā,
noslēpumainā ugunsgrēkā, par viņu aizbildni kļūst
grāfs Olafs. Viņš neprasa neko daudz – tikai izpildīt
ik sīkāko tēvoča iegribu un kaprīzi. Turklāt, būsim godīgi, grāfs Olafs patiesībā grib šos trīs bērnus iznīdēt
no zemes virsas, uzspert gaisā, noslīcināt, sabraukt,
noindēt... Vienīgais, ko grāfs Olafs patiesībā vēlas,
ir Violas, Klausa un mazās Sanijas mantojums. Paši
viņi to nevar saņemt, kamēr nav sasnieguši pilngadību. Taču līdz tam laikam Olafs gatavs izmēģināt
visnelietīgākās metodes, lai viņus novāktu no ceļa un
tiktu pie mantas.
15.15 «Zvaniņš skan». Ģimenes piedzīvojumu filma. 1996.g.
17.00 «Santa Klauss 3: glābiņa nosacījums». ASV ģimenes
filma. 2006.g. Lomās: T.Allens, E.Mičela, Ē.Loids,
Dž.Reinholds. Skots Kelvins nu jau kādu laiku strādā
par Santa Klausu, un arī viņam ir problēmas darbā,
turklāt gaidāms ģimenes pieaugums... Tuvojas
Ziemassvētki, tāpēc Skots Kelvins uzaicina ciemos
savus radiniekus. Taču brīvdienas zaudē savu mierīgo plūdumu, kad Skots atklāj, ka nelietīgais Džeks
Frosts nolēmis visu sasaldēt. Ja Skotam neizdosies
glābt situāciju, Ziemeļpolā un visā pasaulē būs
gaidāmi ļoti auksti Ziemassvētki.
18.50 «Dullās sacensības Neiespējamā misija 3». 18.raidījums.
19.50 «Nekā personīga».
20.30 «Latvijas lepnums 2010».
23.00 «Pamesti sniegos». ASV piedzīvojumu filma. 2006.g.
1.15 «Kerola Ziemassvētki». ASV komēdija. 2004.g.
2.45 «Lemonija Sniketa nelaimīgo notikumu virkne». ASV
un Vācijas piedzīvojumu filma. 2004.g.
4.30 «Nakts joki».

TV5
7.30 «Džoisa Meijere. Prieka pilna dzīve» (krievu val.).
8.00 Animācijas filma.
9.10 «Humora festivāls Jūrmala 2010» (ar subt.).*
11.00 «Televeikala skatlogs».
11.15 «Logi» (ar subt.). Krievijas šovs.
12.05 «Krievijas sensācijas» (ar subt.).
Krievijas dokumentālu raidījumu cikls.
12.50 Animācijas filma.
13.15 «Televeikala skatlogs».
13.30 «Kontakts» (latviešu val.). Kristīgais raidījums.
14.00 «Žandarms un marsieši» (latv. val., ar subt. krievu
val.). Francijas komēdija. 1978.g.
15.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
16.30 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
17.30 «Logi» (ar subt.). Krievijas šovs.
18.30 «Humora festivāls Taisni jāsmejas!» (ar subt.).
19.30 «Atpakaļskaitīšana» (krievu val.).
20.35 «Krievijas sensācijas» (ar subt.).
Krievijas dokumentālu raidījumu cikls.
21.20 «Maksimums» (ar subt.).
Krievijas dokumentālu raidījumu cikls.
22.20 «Tīmeklis 2» (ar subt.). Krievijas seriāls.
23.15 «Atvars» (ar subt.). Krievijas seriāls.
0.10 «Erotiskie stāsti. Klubs Mežonīgā nogāze» (latv.
val.). Erotisks seriāls.

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

28. decembrī no plkst.12 līdz 18 – kultūras namā «Brīvdienu jampa
dracis» skolēniem.
Radošajās darbnīcās:

• palīdzēsim uzzīmēt Jaungada apsveikuma kartīti draugam;
• apgleznosim piparkūkas kopā ar Jelgavas Amatu vidusskolas pedagogiem un audzēkņiem;
• tiksimies un fotografēsimies ar Salavecīti;
• piedalīsimies atrakcijās un rotaļās.
Plkst.14 un 17.30 skatīsimies KINO – multiplikācijas filmu «Lote no izgudro
tāju ciema». Biļetes cena uz kino – Ls 1 (pieaugušajiem), 0,50 (bērniem un skolēniem).

31. decembrī no plkst.21 līdz 3 – Jaungada balle! Deju mūziku piedāvā
Ira Krauja-Dūduma un draugi. Atrakcijas un pārsteigumi, šampanietis pusnaktī, karaoke.
Ieejas maksa – Ls 10 un neliels līdzi ņemts groziņš. Ieejas maksa bērniem – Ls 5.
Kases darba laiks: no otrdienas līdz piektdienai 14 – 19, sestdienā 9 – 14
un stundu pirms sarīkojuma! Kases tālrunis: 63084679.

JELGAVAS PILSĒTAS KULTŪRAS NAMĀ
26. decembrī plkst.14 – Nacionālā teātra Ziemassvētku koncerts.
Režisore I.Slucka. Biļešu cenas: Ls 12; 10; 8; 6.

29. decembrī plkst.18 – koncerts «Eiropas Ziemassvētki. Sergejs
Jēgers un Vivaldi». Piedalās S.Jēgers (kontrtenors), Latvijas Radio koris, «Sinfo-

nietta Rīga». Diriģents S.Kļava. Programmā: A.Skarlati, A.Vivaldi. Biļešu cenas: Ls 5;
4; 3; 2,50.

23. janvārī plkst.19 – starptautiskā teātra kompānija «Domino teātris» piedāvā
skandalozā projekta jaunu versiju! V.Allens «Sekss un grēkpilsēta». Režisors
O.Šapošņikovs. Galvenajās lomās: I.Kalniņš, R.Kalniņa un S.Didžus. Biļešu
cenas: Ls 8; 7; 6; 5.

26. janvārī plkst.19 – izrāde «Henrijs VIII. Karaliskais gambīts». Nopiet-

na komēdija 2 cēlienos. Režisors V.Šoriņš. Lomās: A.Bērziņš, L.Kugrēna, A.Ozoliņa,
R.Vazdika, I.Burkovska, Z.Burnicka, E.Silāre.
Kases darba laiks: no otrdienas līdz piektdienai 14 – 19, sestdienā 9 – 14
un stundu pirms sarīkojuma! Kases tālrunis: 63084679.
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Mēs atgriezāmies!

«Angļi nenoticēja, ka esmu tūrists»

Atis Drullis, atgriezies no darba
Lielbritānijā:
«Mans pirmais brauciens uz Angliju
2000. gadā bija ļoti neinteresants – mani neielaida Lielbritānijā. Tajā laikā valdīja strikti
noteikumi, viesstrādnieki nedrīkstēja tur
strādāt, lai gan latvieši brauca – strādāt
varēja neoficiāli. Valstī iekļūt centās, apgalvojot, ka esot tūristi. Man toreiz nenoticēja,
ka braucu Londonas Bigbenu skatīties. Pēc
pusotra gada mēģināju atkal. Tad jau biju
«gudrības» saklausījies, nopietni sagatavojies – rezervējis viesnīcu, sagatavojis dokumentus. Aizbraucu, taču nekāda saldā dzīve
tur nebija. Apmēram gadu strādāju dažādās
fabrikās – fasēju augļus. Šis laiks man saistās arī ar negatīviem piedzīvojumiem. Proti,
leišu un latviešu bandītismu, kad bruka virsū savējiem. Nācās pat signalizāciju mājās
ierīkot un policijai prasīt tiesisko aizsardzību. Pēc gada atgriezos Latvijā – nodibināju
savu transporta pakalpojumu uzņēmumu.
Taču, kā jau biznesā, gāja kā pa kalniem.
Secinājums – laikam nebija pietiekamas
pieredzes un īstais laiks. Tāpēc trešo reizi
ceļoju uz Angliju. Nu jau uz diviem gadiem
kopā ar draudzeni.
Sākumā strādāju fabrikā un izpildīju
pasūtījumus – ar ratiem skrēju pa noliktavām, lasot preces. Strādāju par minimālo
algu, kas tajā laikā salīdzinājumā ar Latviju
bija augsta samaksa. Pēc laika uzdienējos
– tiku strādāt ofisā. Mans uzdevums bija
pa nakti uzraudzīt, kas notiek fabrikā, un,
līdzko kaut kas saplīst, izsaukt mehāniķus. Darbs bija viegls, kaulus nelauza, arī
saņēmu četras reizes vairāk, bet tas bija
monotons un garlaicīgs. Taču visu laiku
iekšā «sēdēja» doma par mājām – Latviju.
Lai kā dzīvotu, lai ko darītu, tur tu esi

«Māksla vajadzīga, lai
saprastu, kā mēs dzīvojam»

svešinieks, aizbraucis ciemos...
Ar domu par ģimenes veidošanu un sava
biznesa uzsākšanu braucām mājas «pa
skaisto» – ar tur iegādāto limuzīnu. Tas
arī bija sākums mūsu ģimenes limuzīnu
īres biznesam. Darbs bija pietiekami, taču,
kad sākās krīze, ar nopelnīto izdzīvot vairs
nevarējām. Krīzes karstumā atradu darbu
Rīgā, kur starptautiskā eļļu un smērvielu
vairumtirdzniecības uzņēmumā strādāju
par tirdzniecības aģentu. Nu esmu kļuvis
šīs firmas izpilddirektors. Šis darbs man
sniedz pavisam citu gandarījumu par
padarīto, turklāt, salīdzinot ar Angliju, uz
darbu dodos ar prieku un katru dienu jūtu,
ka pilnveidojos un attīstos. Limuzīnu īre
palikusi kā patīkams hobijs.
Vēl nesen iegādājos jaunu limuzīnu.
Protams, darba visvairāk ir vasarā – vecmeitu, vecpuišu ballītes un kāzas. Ja man
šodien jautātu, vai braukšu uz ārzemēm
strādāt, teiktu: nē, nē, nē! Skatījos raidījumu «Lielā aizbraukšana», un man patiesi
ir žēl cilvēku, kas ir tur, prom no Latvijas.
Latvijā tomēr ir labāk – te man ir ģimene,
savs zemes gabaliņš ar dīķi, kur vasarā var
pasauļoties, nopeldēties, ar draugiem atpūsties, bet, strādājot tur, no tā nekā nav. Tikai
šeit ir iespēja dzīvot pilnvērtīgi. Protams, te
ir jāstrādā, lai kaut ko iegūtu. Kas negrib
 Ilze Knusle-Jankevica
darīt, nevarēs nopelnīt ne tur, ne te.
Taču gribu teikt, ka aizbraukt uz ār«Mākslinieks palīdz ieraudzīt
zemēm pastrādāt ir vērts. Tas paplašina
pasauli mazliet citām acīm,
cilvēka redzesloku un liek citādāk paskavispār ieskatīties pasaulē. Jo
tīties uz dzīvi un darbu. Latvijā liela daļa
ne vienmēr, darbojoties un
cilvēku strādā ar 30 procentu atdevi, bet
skraidot pa pasauli, sanāk
tur jāstrādā simtprocentīgi. Jā, Anglija
apstāties un aizdomāties par
iemāca strādāt! Mums šeit daudziem vēl ir
dzīves jēgu, bet mākslinieks
tas padomju laiku uzskats – ai, aiziešu uz
ar savu darbu liek apstāties
darbu, padzeršu kafiju, uzpīpēšu un kaut ko
un aptvert visu, kas saistās
padarīšu. Taču darbam ir jābūt galvenajam
ar cilvēku,» pārliecināts Jel
– ir jāstrādā, lai vispirms nopelnītu naudu
gavas Mākslinieku biedrības
uzņēmumam, tad arī tev labi samaksās. Ja
vadītājs Māris Brancis. 22.
grib, tad var nopelnīt arī Latvijā.»
Sagatavoja Ritma Gaidamoviča,
foto no A.Druļļa personīgā arhīva
«Jelgavas Vēstnesis» aicina atsaukties
arī citus, kuri pēc īsākas vai garākas
prombūtnes atgriežas pilsētā un ir ga
tavi dalīties savā pieredzē. Mēs labprāt
jūs uzklausīsim! Rakstiet uz e-pastu:
redakcija@info.jelgava.lv!

Kultūras pasākumi
 17. decembrī pulksten 17 – Jelgavas Mūzikas skolas 1. – 8. klašu audzēkņu Ziemassvētku ieskaņas koncerts (Svētās Annas katedrālē).
 17. decembrī pulksten 19 – deju studijas «Intriga» Ziemassvētku koncerts «Ieputināti
dejā». Mākslinieciskā vadītāja I.Ose. Biļešu cena – Ls 1,50; 1 (kultūras namā).
 18. decembrī no pulksten 10 līdz 16 – Ziemassvētku tirdziņš. Kultūras programma, Ziemassvētku vecītis, lustes kopā ar folkloras kopu «Dimzēns» (Hercoga Jēkaba
laukumā).
 18. decembrī no pulksten 11 līdz 16 – labdarības akcija «Dāsnums mūžam neizsmeļams» (tirdzniecības centrā «Pilsētas pasāža»).
 18. decembrī pulksten 16 un 18 – bērnu un jauniešu deju kolektīva «Vēja zirdziņš»
horeogrāfisks uzvedums «Randiņš Belevilā». Mākslinieciskā vadītāja A.Skrastiņa, horeogrāfe A.Andersone. Biļešu cena – Ls 2; 1,50; 1 (kultūras namā).
 18. decembrī pulksten 16 – Ziemassvētku ieskaņas koncerts «Mirdz svecītes». Piedalās Latvijas Bankas koris, diriģents A.Reinis, solisti A.Ikauniece (soprāns), K.Rūtentāls
(tenors), I.Reine (taustiņinstrumenti), JVLMA pūšaminstrumentu ansamblis, vadītājs
J.Retenais. Programmā: R.Dubra, V.Pūce (Svētās Annas katedrālē).
 19. decembrī pulksten 16 – BJC «Junda» tautu deju kolektīvu «Jundaliņi», «Jundēns»,
«Jundari» koncerts «Gadu mijas rūķu dejas». Biļešu cena – Ls 2; 1 (iepriekšpārdošanā
«Jundā» Pasta ielā 32) (kultūras namā).
 20. decembrī pulksten 16 un 18 – Ziemassvētku eglīte bērniem. Ziemassvētku vecītis
un pasaku tēli gaidīs jūs kultūras namā. Biļešu cena – Ls 6 (iekļauta arī dāvana).
 20. decembrī pulksten 19 – angļu Ziemassvētku mūzika Jelgavā. Piedalās J.Strikaite
(soprāns), A.Reinis (ērģeles), jauktais koris «Zemgale», diriģente Z.Stafecka (Svētās Annas
katedrālē).
 21. decembrī pulksten 18 – BJC «Junda» kolektīvu koncerts «Manas (ne)sastaptās
pasaules». Biļešu cena – Ls 2 (iepriekšpārdošanā «Jundas» ēkā Pasta ielā 32 un Skolas
ielā 2) (kultūras namā).
 22. decembrī pulksten 17 – koncerts «Ziemassvētku pasaka». Ieeja – bez maksas
(Jelgavas Mūzikas vidusskolā).
 25. decembrī pulksten 15 – Ziemassvētku koncerts «Nojausma». Piedalās
Z.Muktupāvels, Igo, J.Kristons, I.Kerēvica, Z.Biķe, S.Žuga, A.Kante, V.Krieviņš un I.Jercums
(Svētās Annas katedrālē).

Izstādes
 22. decembrī pulksten 15 – Jelgavas Mākslinieku biedrības 40. jubilejas izstādes
«Jelgavai azotē» atklāšana (Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 Decembrī – Smilšu skulptūru fotogrāfiju izstāde no 4. Starptautiskā Smilšu skulptūru
festivāla (kultūras nama 1. stāva Mazajā foajē).
 Decembrī – mākslas akcijas «Alternatīvā Ziemassvētku eglīte» izstāde (kultūras nama
1. stāva Lielajā foajē).
 Decembrī – Daiņa Lesiņa darbu izstāde (Jelgavas Mākslas skolā).
 Līdz 31. decembrim – mākslinieces Nellijas Darkēvičas darbu izstāde (Jelgavas
Zinātniskajā bibliotēkā).

Ceturtdiena, 2010. gada 16. decembris

decembrī tiks atklāta vērie
nīga Jelgavas mākslinieku
darbu izstāde.

Jautājums par to, kāds ir mākslas
galvenais uzdevums, cilvēci nodarbinājis vienmēr. Arī M.Brancis mēģina
uz to atbildēt: «Mākslas uzdevums ir
izdaiļot dzīvi un padarīt to tveramāku ar mākslinieciskiem līdzekļiem
– krāsām, kompozīciju, ritmu, formu.
Māksla ir vajadzīga, lai saprastu, kā
mēs dzīvojam un ka nepietiek tikai
ar ēšanu, bērnu radīšanu, darbu un
samaksu par to. Cilvēkam taču ir dots
prāts un jūtas, un tās ir jāliek lietā, bet
māksla visspēcīgāk iedarbojas tieši uz
jūtām. Tā ir arī rotaļa – jā, vajag arī
to, jo mākslai jābūt daudzveidīgai kā
pasaule.»

Saknes kokam

M.Brancis uzskata, ka mākslas pamatā ir tradīcijas, kas savieno tagadni
ar pagātni: «Tradīcijas – tās ir kā
saknes kokam. Koks neaugs, ja nebūs
iesakņojies zemē.» Tomēr, viņaprāt, ir
pašsaprotami, ka katra jaunā paaudze
noliedz bijušo, iepriekšējo – citādāk
nemaz nevar būt –, bet, ja mākslinieks
ir godīgs pret sevi, viņš agrāk vai vēlāk atgriezīsies pie vecā, bijušā, tikai
tas tiks atspoguļots jau citā kvalitātē.
«Mākslinieks jau saprot to pagātnes
vērtību, bet cits jautājums ir, vai viņam
tā patīk un vai viņš to izmanto.»
Mūžseno tēmu un arhetipu izmantošana ir viens no aspektiem, kas nodrošina mākslasdarba nemirstību, turklāt
to neietekmē ne veids – vienalga, vai
tas ir fotogrāfija, glezna, skaņdarbs
vai grāmata –, ne tehnika, kādā darbs
izstrādāts. «Cilvēka domāšana jau nepārveidojas piecu, desmit gadu laikā.
Arī šodien ir aktuālas tās pašas tēmas,
ko savos darbos atspoguļoja, piemēram,
senie grieķi, tikai nu tās parādītas citā
gaismā. Un tas ir tāpēc, ka cilvēks
nevar iziet ārpus savām robežām, viņš
nav uz to spējīgs, jo nav Dievs. Tikai
nav zināms, vai arī Dievs to spēj,» tā
M.Brancis. Viņaprāt, nekad nenoveco
tādi darbi kā Leonardo da Vinči gleznas, Ēģiptes tēlnieku darbi, afrikāņu
maskas un keramika.

Jelgavas Mākslinie
ku biedrības vadī
tājs Māris Brancis
uzskata, ka būt
par mākslinieku ir
jāmācās un nepie
tiek tikai ar talantu.
«Pirmās mākslas
akadēmijas radās
renesanses laikā,
bet līdz tam māks
linieki skolojās pie
profesionāļiem.
Tas, ka mākslinie
kam jāmācās, ir
pašsaprotami, jo
cilvēks gandrīz visu
mācās, piemēram,
arī valodu lietot
ir jāmācās, pat
staigāt ir jāmācās...
un arī krist.»

Visa pamatā – godīgums

Foto: Ivars Veiliņš
un to var redzēt, piemēram, pēc tā,
kādas krāsas drēbes viņš valkā, kāda ir
viņa matu vai lūpu krāsa, viņam garšo
vīns vai konjaks. Un mākslinieks jau
tas pats cilvēks vien ir,» tā M.Brancis.
To, ka dzīves uztvere izmainās pat par
180 grādiem, arī viņš ir piedzīvojis. Pēc
sievas nāves. «Tad es aptvēru dzīvības
trauslumu un to, ka pār cilvēku valda
kāds augstāks spēks, sauc to par likteni, dievu vai vienalga kā. Katram ir
savs dzīves uzdevums, bet to neviens
nezina, tāpēc vajag ieklausīties sevī un
darīt to, kas patīk un padodas.»

Tomēr ir arī tādi darbi, kas noveco.
«Ja mākslasdarbs neiztur laika pārbaudījumu, tad, visticamāk, tā radītājam
pietrūka talantīguma un meistarības.
Vai arī darbs tapis pēc triviāliem
uzdevumiem. Bet, ja mākslinieks ir
godīgs, viņam šādu darbu nebūs,»
tā M.Brancis. Viņaprāt, Latvijas un
arī Jelgavas mākslinieki ir godīgi.
«Neesmu jutis, ka kāds no Jelgavas
māksliniekiem darinātu darbu ar sliktiem zemtekstiem. Viņi visi vienkārši
dara to, ko dara. Un citādāk nevar.»
M.Brancis uzskata, ka Jelgavas māksliniekiem ir raksturīgi tas, ka viņi uz Ikviens grib, lai viņu ievēro
Šķiet, kamēr vien pastāv māksla,
dzīvi un cilvēku raugās ar lielu mīlespastāv arī kritika par to. Jo, lai gan
tību un labsirdīgu skatu.
«Viendienīga» māksla ir arī masu mākslinieki nereti skaļi saka, ka recenkultūra, kas glaimo skatītājam, klau- zijas nelasa, ka viņiem ir vienalga, ko
sītājam, bet bieži balstīta uz zemākiem citi domā, ka kritiķi jau neko nesaprot,
instinktiem vai tirdzniecību. «Spilgts viņiem atzinība ir svarīga. «Lai viņi
piemērs ir populārā mūzika – dziesma, runā, melš, zākā, viņiem ir vajadzīgs,
kura šodien ir topā, pēc gadiem des- ka par viņiem domā, raksta – mums tas
mit varbūt liksies pilnīgi nebaudāma ir būtiski. Tā ir uzmanība, un jebkurš
un cilvēki domās, kā varēja ko tādu cilvēks, īpaši mākslinieks, vēlas, lai
klausīties,» tā M.Brancis. Viņaprāt, viņu ievēro. Jo galu galā viņš ar saviem
cilvēkiem, tostarp māksliniekiem, kuri darbiem mēģina citus sevī iemīlināt,»
seko modei, trūkst pašvērtības, jo gal- uzskata M.Brancis. Un viņš to tiešām
zina, jo ir sarakstīvenajam kritērijam
jis 13 grāmatas par
būtu jābūt nevis
22. decembrī pulksten
dažādiem mākslitam, kas ir moderns
niekiem un viņu
15 Ģederta Eliasa Jelga
un modē, bet gan
daiļradi. Viņš krikas man piestāv,
vas Vēstures un mākslas
tikā cenšas būt gopieder un izceļ permuzejā tiks atklāta Jel
dīgs pret mākslu un
sonību. «Šie modergavas Mākslinieku bied
sevi, jo nevēlas nenisti grib izcelties,
rības 40 gadu jubilejas
vienam glaimot, bet
bet faktiski nodara
aiz diplomātiskiem
sev pāri.»
izstāde «Jelgavai azo
apsvērumiem labāk
Tomēr mākslinietē». Pie viena notiks arī
kaut ko noklusēs,
kam jāspēj būt ragrāmatas albuma, kurā
jo mākslinieki ir
došam un tendētam
apkopota informācija
ļoti jūtīgi. Tomēr
uz jauno. «MāksM.Brancis uzskata,
liniekā vienmēr
par 59 autoriem un viņu
ka kritika nevar
iekšā jābūt domai,
darbiem, atklāšana.
salauzt mākslinieka es vēl varu šitā,
ku. «Ir dzirdēts, ka
varbūt vajag pamēģināt to. Jo tieši radošums un impulsi mākslinieks pēc kritikas vairs nespēj
ir arī dzinuļi darboties, iet uz priekšu, saņemties, nespēj strādāt un radīt.
protams, arī nauda, vara, ietekme un Bet, ja tā tiešām ir noticis, vainīga nav
vis kritika – domāju, ka māksliniekam
ambīcijas.»
nav bijis talanta, lai aizstāvētu savu
pārliecību,» tā Jelgavas Mākslinieku
Var lasīt kā grāmatu
Ja mākslinieks ir bijis godīgs, iedziļi- biedrības vadītājs.
Par Jelgavas mākslinieku gaidāmo
noties darbā, ļoti daudz ko var pateikt
par pašu autoru, jo viņš radot atkailina izstādi M.Brancis saka tā: «Tā būs pasavu dvēseli, garu, izjūtas, pārdzīvo- gātnes un šodienas satikšanās. Tāpēc,
jumus. «Rakstīju grāmatu par kādu ka izstādē būs pārstāvēti gan vecāka
Kanādas latviešu gleznotāju un ievēro- gada gājuma, gan jaunie mākslinieju, ka viņa daiļradē notika pārmaiņas ki. Būs aplūkojams viss spektrs, ar
– košajās krāsās vairs nebija dzīves- ko nodarbojas Jelgavas mākslinieki,
prieka, bet slēpta sāpe. Mūža nogalē – gleznas, akvareļi, pasteļi, keramika,
viņš nomierinājās, darbos parādījās tēlniecība, stikls, plakāts, fotogrāfija,
lieli, mierpilni laukumi, plašumi. Tikai tekstils, rotaslietas. Tāpēc, ka mākslas
tad, kad iepazinos ar viņa biogrāfiju, spēks ir tradīcijas.» Viņš piebilst, ka
sapratu, kāpēc tā. Pārmaiņas izraisīja izstāde būs daudzveidīga un visām gaugleznotāja meitas nāve, meitas, kuru mēm, savukārt tik vērienīgs darbs kā
viņš ļoti mīlēja un uzskatīja par otru gaidāmā grāmata albums ir kas nebijis
es. Ikvienā cilvēkā notiek pārmaiņas, Jelgavas mākslas vēsturē.

