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«Nevaram atļauties riskēt ar
nodokļu maksātāju naudu»

Nedēļas nogalē publiskajā
telpā parādījās informācija par
iespējamām problēmām saistībā
ar «Swedbank». Ņemot vērā
neseno pieredzi ar Latvijas
Krājbanku, kurā pašvaldības
iestādes un uzņēmumi pazau
dēja teju miljonu latu, uztvēru
šos signālus ar vislielāko nopiet
nību. Lai noskaidrotu detaļas,
telefoniski vērsos pie finanšu
ministra Andra Vilka, lūdzot
skaidrot situāciju, uz ko diemžēl
saņēmu samērā nepārliecinošu
atbildi, proti, ministrs pats neko
paskaidrot nevarēja, viņa vie
nīgā informācija bija no ziņām
internetā. Tajā brīdī tas nebija
pietiekami, lai justos droši. Pēc
brīža saņēmu arī «Swedbank»
vadītāja Māra Mančinska zva
nu, kurš norādīja, ka bankai ne
esot finanšu problēmas. Tomēr
satraukumu tas nemazināja,
jo dienu pirms «Krājbankas»
kraha tās vadītājs Ivars Prie
dīts lielākajiem noguldītājiem,
tostarp maestro Raimondam

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

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

ISSN 1691-4201

Mājražotāji ir gatavi
mazajam biznesam

Paulam, tieši tāpat apgalvoja,
ka bažām nav pamata. Tādēļ
uzskatīju par savu pienākumu
rīkoties pilsētas iedzīvotāju
interesēs un lūdzu Finanšu
nodaļas atbildīgajiem darbinie
kiem pārskaitīt «Swedbank»
kontā esošos 134 tūkstošus latu
uz citiem pašvaldības kontiem.
Galvenokārt šī nauda bija ie
dzīvotāju nekustamā īpašuma
nodokļa maksājumi.
Jāņem vērā arī tas, ka šobrīd
valstī nav neviena likuma,
kas aizsargātu pašvaldību no
guldījumus komercbankās.
Privātpersonas un uzņēmumi
vismaz var pretendēt uz garan
tētajām izmaksām 70 tūkstošu
latu apmērā, bet pašvaldībām
banku kraha gadījumā no li
kumdošanas viedokļa nekas
netiek garantēts. Lai risinātu
šo problēmu, Zaļo un zemnieku
savienības Saeimas frakcijas
deputāti vērsās pie valdošās
koalīcijas pārstāvjiem ar ie
rosinājumu noteikt zināmas
garantijas arī pašvaldībām,
tomēr šis priekšlikums tika
noraidīts. Tādēļ ar Lielo pilsētu
«Pirms diviem gadiem NVA karjeras konsultante mani pamudināja sākt izgatavot rotaļlietas. Nu esmu saņēmusi atbalstu uzņēmējdarbības
asociācijas starpniecību aicinā
uzsākšanai, ir cilvēks, kas palīdz šūt, jo viena ar pasūtījumiem galā vairs netieku,» stāsta Ildze Ģibiete, kuras darinātās rotaļlietas var nopirkt
sim Finanšu ministriju vēlreiz
veikalā «db daba» Jelgavā un «My Kiddy» Rīgā. Tās aizceļojušas arī uz Krieviju, Vāciju, Īriju un citām valstīm.
Foto: Ivars Veiliņš
pievērsties šim jautājumam, lai
aizsargātu ne tikai valsts, bet  Ilze Knusle-Jankevica
nās dažādos tirdziņos – tas ļauj mājām uz atsevišķām telpām. arī oriģinālas, turklāt iegādājas
arī pašvaldību intereses. Arī
ne tikai pārdot preci bez veikala Viņa un arī citi amatnieki ir tās ne tikai dāvināšanai, bet
banku uzraugošajām institūci
Lai veicinātu mājražouzcenojuma, bet arī pašam pa vienisprātis, ka plašas iespējas arī ikdienas lietošanai,» norāda
jām un pašām komerciestādēm
šanas un uzņēmējdarstāstīt par to. «Manis izgatavotās paver arī internets, kur var veikala «db daba» īpašniece Dace
būtu daudz nopietnāk jāizvērtē
bības attīstību, Zemrotaļlietas var iegādāties veikalā gan ievietot sludinājumus, gan Stūre.
sava rīcība šādās situācijās,
gales reģiona KompeJelgavā un Rīgā, bet paralēli tam fotogrāfijas, gan izveidot savu
Kontaktbiržā piedalījās amat
uzņemoties atbildību par tiem
tenču attīstības centrs
piedalos arī dažādos tirdziņos. interneta veikalu.
nieki no Jelgavas, Jelgavas un
cilvēkiem, kuri, saņemot sociālo
(ZRKAC) šonedēļ pirmo
Tirgus ir daudz atbilstošāks,
Vēl viens veids ir sadarboties Ozolnieku novada, Dobeles,
palīdzību, ir tiešā veidā atkarīgi
reizi rīkoja Zemgales
jo tur rotaļlietas varu pārdot ar amatnieku izstrādājumu Bauskas, Neretas, Tērvetes,
no pašvaldības budžeta.
amatnieku un mājrapar savu cenu, tur redzu, ka tirgotājiem, saloniem, tomēr Auces, Bēnes. Viņi arī tika izglī
žotāju kontaktbiržu.
pēc manis radītajām lietām ir tirgotāji uzsver: lai sadarbotos, toti par nodokļu un likumdoša
Andris Rāviņš, Jelgavas
pieprasījums. Esmu dzirdējusi, jābūt juridiski noformētam sta nas jautājumiem, mārketingu,
pilsētas domes priekšsēdētājs
«Mūsu mērķis ir gan popula ka veikalā pircēji nereti sākumā tusam. Analizējot pieprasījumu, etnisko motīvu izmantošanu
rizēt amatnieku darinājumus, nemaz nepamana un nesaprot, tirgotāji norāda, ka šobrīd ļoti amatniecībā, sadarbības iespē
gan izglītot pašus amatniekus ka tās ir uz rokas maucamas ro pieprasīta prece ir suvenīri, jām ar zinātniekiem. «Nekas nav
un tādā veidā veicināt uzņēmēj taļlietas, bet, kad to atklāj, iein jo īpaši ar Jelgavas tematiku skaistāks par to, kas veidots pašu
darbības attīstību, tāpēc viens teresējas, jo uzskata to par tādu saistīti, preces bērniem, sveces rokām un no visas sirds, bet ļoti
no būtiskākajiem jautājumiem kā pievienoto vērtību,» stāsta no dabīgajiem materiāliem, svarīgs ir stāsts, kas palīdz lietai
ir: kur saražoto realizēt,» uz auduma rotaļlietu izgatavotāja pinumi. Tomēr pats galvenais dzīvot,» piebilst L.Miķelsone, uz
piedalījušies 12 687 Latvijas sver ZRKAC Uzņēmējdarbības Ildze Ģibiete, kura caur projektu ir, lai produkts būtu kvalitatīvs. sverot, ka šī rīkotā kontaktbirža
iedzīvotāji vecumā no 15 līdz 74 atbalsta nodaļas vadītāja Līga saņēmusi finansiālu atbalstu «Cilvēki nogurst no lielveikalu ir tikai pirmais solis, lai mudinā
gadiem. Kopumā gada datos tika Miķelsone.
uzņēmējdarbības uzsākšanai un piedāvājuma un arvien vairāk tu mājražotājus kļūt aktīvākiem
apkopota informācija par 220
Viens no veidiem ir piedalīša drīzumā plāno ražotni pārcelt no meklē praktiskas lietas, kas ir uzņēmējdarbībā.
drukātajiem preses izdevumiem.
Preses auditorijas pētījuma 2011.
gada rezultāti liecina, ka 92 pro
centi Latvijas iedzīvotāju vecumā
no 15 līdz 74 gadiem ir lasījuši
vai caurskatījuši vismaz viena
(ZREA) rīkoto semināru «Ekono truktora ieteikumiem, ekonomiski ar pilsētas autobusiem, ir grūti
pētījumā iekļautā preses izde  Ritma Gaidamoviča
miskas braukšanas skola», kurā un droši. Praktiskajās nodarbībās ievērot ieteikumu bremzēt ar pār
vuma kādu no pēdējiem sešiem
«Ievērojot instruktora iespeciālisti gan teorētiskās, gan piedalījās arī JAP tehniskais direk nesumiem, jo lielai daļai autobusu
numuriem. 65 procenti Latvijas
teikumus, uz 17 kilometpraktiskās nodarbībās sniedza tors Gints Burks, novērtējot tās ir automātiskās ātrumkārbas. Bet,
iedzīvotāju pēdējo septiņu dienu
riem ietaupīju divus litrus
padomus, kā ietaupīt degvielu atzinīgi. «Katram šķiet, ka pats ja runājam par distanci, tad ziemā
laikā ir lasījuši vai caurskatījuši
degvielas. Šķiet, tas ir labs
un mazāk maksāt par auto uz brauc vispareizāk. Taču, ja blakus vienmēr atstājam lielāku rezervi,»
kādu Latvijā izdotu laikrakstu,
rādītājs. Turpmāk noteikti
turēšanu. Teorētiskajās mācībās sēžas speciālists, viņš vienmēr atzīst G.Burks. Viņš piebilst, ka ir
bet 40 procenti – kādu Latvijā
rūpīgāk piedomāšu pie
piedalījās vairāk nekā 50 dalīb atradīs knifus, kas jādara, lai būtu gatavs Ekonomiskas braukšanas
izdotu žurnālu.
sava braukšanas stila,»
nieki, tostarp no Jelgavas pilsētas vēl ekonomiskāk. Jāteic, ka mana skolā gūtās zināšanas nodot arī
«TNS Latvia» klientu vadītāja
atzīst Jelgavas Nekustapašvaldības, Pašvaldības policijas, braukšanas maniere instruktoru kolēģiem. «Manuprāt, šādu kursu
Kristīne Daugule norāda: anali
mā īpašuma pārvaldes
JNĪP, Jelgavas Autobusu parka apmierināja, jo pieredze jau uz būtu lietderīgi dzirdēt visiem šofe
zējot drukātās preses patēriņu
(JNĪP) darbinieks Jānis
(JAP), aģentūras «Pilsētsaimnie krāta liela, pats sekoju līdzi auto riem. Skaidrs, ka pilnīgi visi ietei
atbilstoši izdevumu iznākšanas
Dēdelis.
cība». Bet praktiskajās mācībās lietām un parasti izmēģinu jaunu kumus neizmantos, jo braukšanas
regularitātei, redzams, ka vis
divpadsmit ZREA biedru organizā mus. Saņēmu vien padomu par to, ieradumus mainīt ir grūti, taču, ja
vairāk patērētās preses izdevu
Viņš ir viens no tiem cilvēkiem, ciju darbinieki konkrētu maršrutu ka izdevīgāk ir bremzēt ar ātruma izmantotu vismaz desmitā daļa,
mu grupas joprojām ir nedēļas
un mēneša preses izdevumi, kā kurš apmeklēja Zemgales reģi vienreiz izbrauca tā, kā viņi to pārnesumiem un ievērot lielāku tas jau būtu labi,» tā G.Burks.
Turpinājums 3.lpp.
onālās Enerģētikas aģentūras brauc ikdienā, un otrreiz – pēc ins distanci. Taču jāteic, ka, braucot
arī reģionālā prese.

Šogad Zemgalē lasītākais –
«Jelgavas Vēstnesis»
 Ilze Knusle-Jankevica

Tirgus, sociālo un mediju pētījumu aģentūras «TNS Latvia»
veiktais pētījums par
Latvijas iedzīvotāju
preses lasīšanas paradumiem liecina, ka
šogad Zemgalē lasītākais preses izdevums
ir laikraksts «Jelgavas
Vēstnesis».
Zemgalē lasītāko preses izde
vumu topa 2. vietā ir žurnāls
«Ieva», 3. vietā – žurnāls «Pri
vātā Dzīve», 4. vietā – laikraksts
«Zemgales Ziņas», bet 5. vietā
– «TvDiena», liecina informācija
pētījumu izstrādātāju mājas
lapā www.tns.lv.
«TNS Latvia» mārketinga va
dītāja Laura Vendele stāsta, ka
laikā no 2010. gada 1. novembra
līdz 2011. gada 30. oktobrim
preses auditorijas pētījumā ir
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Starptautiskā tirgū vieglāk
konkurēt «nišas» produktiem
 Jānis Kovaļevskis

Uzvara starptautiskā
biznesa ideju konkursā
Izraēlā, Latvijas Gada
balva dizainā, viens no
pasaulē atzītākajiem epasta mārketinga rīkiem,
dažādas komplektācijas
bezpilota lidaparāti – tie
ir tikai daži no panākumiem, ar kuriem šobrīd
var lepoties JIC Biznesa
inkubatora paspārnē
strādājošie uzņēmumi.
Četru gadu darbības laikā ar ES atbalstu Jelgavā, Dobelē, Aizkrauklē
un Jēkabpilī ir apkopoti
iesācējbiznesa attīstībai
nepieciešamie resursi
un sniegts atbalsts 84
uzņēmumiem.
Pilnsabiedrības «JIC Biznesa
inkubators» vadītājs Agris Ķipurs
pārliecināts, ka mūsu uzņēmējiem
ir pietiekami daudz konkurētspējī
gu ideju, tomēr ne mazāk svarīga
par ideju ir komanda, produkts un
pareizais biznesa modelis. Un tieši
pēdējā trūkums bieži vien kļūst par
galveno neveiksmju cēloni.
Vai šobrīd, atskatoties uz
paveikto, varat definēt, cik
veiksmīgi ir bijuši valsts
iniciētie atbalsta pasākumi
tiem, kas vēlas uzsākt savu
uzņēmējdarbību?
Ja mēs runājam par biznesa in
kubatoru programmu, jāatzīst, ka
pirms četriem gadiem nevienam no
mums nebija pilnvērtīga priekšstata
par to, ko nozīmē sniegt kvalificētu
atbalstu topošajiem uzņēmējiem.
Mums nebija nekādas pieredzes.
Faktiski tā bija avantūra. Mēs bijām
skatījušies un mācījušies, kā to dara
citur, bet tajā brīdī nespējām uzdot
pareizos jautājumus, lai no pirmās
dienas strādātu tādā līmenī, kā to
darām šobrīd. Objektīvi salīdzinot
situāciju, kāda tā bija pirms čet
riem gadiem un kāda tā ir pašlaik,
varam secināt, ka kvalitatīvi esam
citā līmenī. Vai mēs varējām izaugt
ātrāk? Laikam jau ne, jo pieredzi
iegūt iespējams, tikai darot.
Kas tad ir mainījies?
Tāpat kā iesācējbiznesā, arī paša
inkubatora lielākā vērtība ir ko
manda, kuru veido dažādu jomu
profesionāļi un pieredzējuši uz
ņēmēji. Šobrīd mūsu komandā ir
divpadsmit cilvēki, ar kuru kom
petenci un biogrāfiju var iepazīties
mūsu mājas lapā. Otrs būtisks
sistēmas elements ir riska kapitāla
piesaistīšanas iespējas, inkubācijas
procesam noslēdzoties. Proti, tā
ir nauda, kuru investors iegulda
uzņēmuma pašu kapitālā, tādējādi
kļūstot par partneri un dalot risku
kopā ar uzņēmēju. Šis ir kritisks sis
tēmas elements, jo iesācējbiznesam
visbiežāk tādas finansējuma formas

Nedēļas jautājums

kā aizdevums nav piemērotas – tas
nespēj nodrošināt stabilu naudas
plūsmu. Bieži vien, lai nodrošinātu
strauju produkta virzību tirgū, ir
būtiski visus pieejamos resursus
paturēt uzņēmuma rīcībā. Tāpat
jāsaprot, ka banka aizdod pret
nodrošinājumu, bet iesācējbiznesā
visbiežāk nav ko piedāvāt. Tiem
uzņēmumiem, kuri spēj nodrošināt
stabilu naudas plūsmu un redz
iespēju regulāri maksāt par aiz
devuma lietošanu, ir radīta valsts
atbalsta Starta programma, kuru
administrē Latvijas Hipotēku un
zemes banka.
Kādas ir iespējas piesaistīt šīs
riska kapitāla investīcijas?
Iespējas ir, tomēr jārēķinās, ka
Latvijā šajā jomā darbojas tikai divi
publiski aktīvi fondi, kā arī pāris pri
vātu investoru, tādēļ jārēķinās, ka
nereti finansējums būs jāmeklē ār
pus valsts robežām. Tā, piemēram,
inkubatora uzņēmums «Hygen»
ir patentējis tehnoloģiju, ar kuru
iespējams veikt automašīnas uzpildi
ar dabasgāzi mājas apstākļos, vien
kārši pieslēdzoties gāzesvadam. Tas
ir unikāls plaša patēriņa produkts,
ko plānots tirgot kopā ar automašī
nām, kurās kā degviela tiek izman
tota dabasgāze. Protams, skumji, ka
Latvijā nevaram atrast investoru,
kurš šādā perspektīvā projektā būtu
gatavs ieguldīt. Šobrīd «Hygen»
vadītāji ir Izraēlā, kur pēc uzvaras
«CleanTech Open» biznesa ideju
konkursā tiekas ar potenciālajiem
investoriem. Lai nonāktu līdz šīs
iekārtas ražošanai un uzsāktu pār
došanu, nepieciešamas investīcijas
aptuveni miljons eiro apmērā.
Daudzi uzņēmumi, tajā
skaitā bezpilota lidmašīnu
ražotāji «UAVFactory», strādā
kā starpnieki, piegādājot savas tehnoloģijas kompānijām
ASV un citās valstīs, kuras
ražo gala produkciju. Līdz ar
to Latvijas uzņēmums negūst
maksimālo pievienoto vērtību
no savas produkcijas.
Iepriekš jau runāju par biznesa
modeļa nozīmi iesācējbiznesā, un
«UAVFactory» šo modeli ir atraduši.
Bezpilota lidaparāts ir ļoti specifisks
produkts, kas noteikti neatvieglo šīs
produkcijas eksportēšanu. Turklāt
jāsaprot, ka šis ir «nišas» produkts
un ar gala patērētāju strādā iero
bežots salīdzinoši lielu kompāniju
loks, kuru rīcībā ir nesalīdzināms
resursu apjoms, lai veidotu zīmola
atpazīstamību. Iesācējbiznesam
startēt ar produktu, kurš ir mērķēts
uz gala patērētāju, nav racionāli, un
es nedomāju, ka tas var izdoties. Šo
lidaparātu korpusu ražošana un
tirgošana citiem nozares spēlētājiem
bija veids, kā uzņēmums iegājis tir
gū, un šobrīd jau var atļauties strā
dāt pie ambiciozākiem mērķiem.

starptautiskajā tirgū?
Patiesībā viss ir atkarīgs no pro
dukta, ko vēlaties radīt. Ir gadījumi
kā, piemēram, ar bezpilota lidapa
rātiem, kad nekas cits neatliek, kā
vien orientēties uz globālo tirgu, jo
vietējais tirgus faktiski nepastāv.
Pārsvarā topošo uzņēmēju orien
tējam uz to, ka sākumā vajadzētu
pastrādāt vietējā tirgū – tas atvieg
lo mācīšanās procesu un pieļauj
iespēju arī kļūdīties. Starptautiskā
tirgū lielākas iespējas konkurēt ir
«nišas» produktiem, jo, piemēram,
mājas elektronikas segmentā masu
produkciju saražo Dienvidaustrum
āzijas reģionā, ar kuru diezin vai
varam konkurēt. Tiem uzņēmē
jiem, kuri vēlas ražot plašpatēriņa
preces, sākotnēji iesakām strādāt
vietējā tirgū. Pēc šāda modeļa dar
bosies bioloģisko saldumu ražotāji
«Biograph Organic Sweets», kuri
savu ražotni iekārtos inkubatora
telpās Peldu ielā 7.

«iMedia» radījis e-pasta mārketinga
rīku «Mailigen», kas pēc starptau
tisku ekspertu vērtējuma ir viens
no vadošajiem pasaulē. Savukārt
inkubatorā radītā «Veritweet»
tehnoloģija šobrīd ļauj lasīt autenti
ficētu lietotāju «Twitter» ierakstus
«Samsung» jaunākās paaudzes
«Smart TV» modeļos.
Vai jaunos uzņēmējus nebaida datorpirātisms, jo šobrīd
teju jebko internetā iespējams
lejuplādēt bez maksas?
No tā neviens nav pasargāts,
tādēļ tirgū ieiešanas stratēģija bieži
ir balstīta uz modeli, kas nodrošina
pēc iespējas straujāku produkcijas
lietotāju skaita pieaugumu. Daudzi
produkti un pakalpojumi sākotnēji
tiek piedāvāti bez maksas, un tikai
brīdī, kad izveidojies pieprasījums,
parādās papildu funkcionalitāte,
kura jau ir par maksu. Tā ir IKT
nozares projektu specifika, kuru,
skatoties no malas, reizēm grūti
izprast. Piemēram, kā pelna tik ļoti
populārā mikroblogošanas vietne
«Twitter»? Prakse IKT jomā pierā
da, ka primārais ir dabūt lietotāju
skaitu, «burkānu», kuru noteikts
skaits lietotāju «apēdīs», var izlikt
pēc tam.
Daudzas perspektīvas un
interesantas idejas apsīkst investīciju vai pašu finansējuma
trūkuma dēļ. Pat gadījumā, ja
tiek saņemts ES līdzfinansējums – piemēram, kā Jelgavā
plānotā saules bateriju ražotne
«Solar energy». Kas pietrūkst

Jā, labprāt slēpotu
ar savu inventāru,
ja slēpošana būtu
bez maksas

Slēpotu, ja būtu
iespējams iznomāt
nepieciešamo
inventāru

15%
Slēpošanas trase un
inventāra nomas punkts
būtu jāveido kādā
piemērotākā vietā

mūsu uzņēmējiem, lai savas
ieceres īstenotu līdz galam?
Galvenā problēma ir sākotnējā
kapitāla trūkums. Naivi cerēt, ka
bankas piešķirs finansējumu tikko
izveidotam uzņēmumam vērienī
ga projekta īstenošanai. Bankai
vienkārši nav, pret ko izsniegt ne
pieciešamo aizdevumu. Šajā ziņā
arī mēs esam secinājuši, ka nav
vērts ieguldīt pūles un resursus ES
līdzfinansēto projektu sagatavoša
nai jauniem uzņēmumiem, kuri
nespēj sniegt konkrētas garantijas
par finansējumu. Lielākoties šādi
projekti pat apstiprinošas atbildes
gadījumā netiks īstenoti. Tā tas ir
arī gadījumā ar inkubatora uzņē
mumu «Solar energy». Nedomāju,
ka šis projekts tiks reanimēts. Arī
Latvijas Investīciju un attīstības
aģentūra, kura administrē uzņē
mējdarbības attīstības program
mas, šobrīd daudz piesardzīgāk
pieņem lēmumus par atbalstu
šādu projektu īstenošanai.
Vai uzņēmumi joprojām
var pieteikties biznesa inkubatorā?
Jā, līdz šim apstiprinātā program
ma darbosies līdz 2014. gada vidum.
Ņemot vērā, ka programma ir sevi
labi apliecinājusi, sniedzot reālu
atdevi pret salīdzinoši nelieliem
ieguldījumiem, to varētu arī pagari
nāt. Visu nepieciešamo informāciju
par iespējām saņemt atbalstu no
biznesa inkubatora var iegūt mājas
lapā www.jic.lv. Ir nepieciešama ti
kai ideja, kura spēs mūs pārliecināt,
un motivācija to realizēt.

JIC Biznesa inkubatora veiksmīgāko uzņēmumu TOP 5
Uzņēmums

Ideja vai produkts

SIA «iMedia»
«UAVFactory»
SIA «Green world»
SIA «Hygen»

E-pasta mārketinga sistēma «Mailigen»
Bezpilota lidmašīnu ražošana
Polimēru pārstrāde granulās
Patentējuši dabasgāzes auto uzpildes iekārtu, kura izmantojama
mājas apstākļos
Skaņas izolācijas un akustisko risinājumu produktu ražošana

SIA «JTS»

Vai jums šķiet saistoša iespēja slēpot un izmantot slēpošanas
inventāra nomas pakalpojumus ZOC stadionā?

50%

Vai jūs, vadot auto,
piedomājat, kā
taupīt degvielu?

«Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomā jauniem uzņēmumiem ir lieliskas
iespējas radīt globālajā tirgū
konkurētspējīgus produktus.
Tam pat nav jābūt nekam
unikālam – pietiek atrast ērtus
risinājumus ikdienišķām darbībām, lai cilvēki pieņemtu jūsu
produktu un būtu gatavi par
to maksāt,» norāda pilnsabiedrības «JIC Biznesa inkubators» vadītājs Agris Ķipurs.
Foto: Ivars Veiliņš

Globālā tirgus mērogā «ejošākie» ir tā sauktie hi-tech jeb
augsto tehnoloģiju projekti.
Cik konkurētspējīgi esam šajā
tehnoloģiju lauciņā?
Informācijas un komunikācias
tehnoloģiju (IKT) nozare inkubato
rā ir plaši pārstāvēta. Arī pasaulē lie
lākā daļa inkubatoru darbojas tieši
IKT jomā. Lielā mērā tas saistīts ar
to, ka šajā nozarē nav nepieciešami
lieli ieguldījumi infrastruktūrā,
uzsākot uzņēmējdarbību. Datu
glabāšanu un citus jautājumus
var atrisināt attālināti, bet sociālie
tīkli darbojas kā lielisks mārketinga
instruments, ar kuru starpniecību
jebkuru izvirzīto hipotēzi var viegli
pārbaudīt tirgū. Tas ir pieejami un
relatīvi lēti, tādēļ daudzi nāk pie
mums ar savām iecerēm realizēt
idejas tieši šajā jomā. Lielākoties tie
ir inženieri vai cilvēki ar specifiskām
zināšanām informācijas tehnoloģi
Ar ko jārēķinās, ja jaunais jās. Šajā jomā ir arī virkne veiksmes
uzņēmējs vēlas sevi pozicionēt stāstu, piemēram, uzņēmums

17%

Pilsētnieks vērtē

Savu viedokli paud

5%
Laika apstākļi Latvijā
nav piemēroti, lai
regulāri nodarbotos
ar slēpošanu

13%
Mani tas
neinteresē

Uldis, pensi
onārs:
– Jā, pa gabalu, ieraugot
sarkanu gaismu luksoforā,
izņemu no
ātruma un vienkārši ripinu auto,
kad esmu «pieripinājies» pie krustojuma un iededzies zaļais signāls,
man mašīna nav jāaptur – ielieku
ātrumā un turpinu ceļu. Cenšos
arī daudz nebremzēt. Tāpat uz
šosejas, kur citi brauc ar ātrumu
90 vai 100 kilometri stundā, es
braucu ar 80 kilometriem stundā,
jo zinu, ka tad ir mazāks degvielas
patēriņš. Tiesa, katrai mašīnai ir
citādāk.
Artūrs, atslēdznieks:
– Īpaši nedomāju par to,
kā braukt, lai
taupītu. Dzirdējis esmu,
ka, braucot ar mašīnu, kurai ir
mehāniskā ātrumkārba, ripinot
auto kādu gabaliņu, nav jāizņem
no ātruma – tā varot ietaupīt.
Taču pats to praksē nepielietoju.
Viens gan – es nebraucu agresīvi, iekļaujos kopējā plūsmā, un
degvielas patēriņš, manuprāt,
ir normāls.
Artis, grāmatvedis:
– Skrupulozi
uz to neskatos, taču zinu,
ka būtiski ir
skatīties «apgriezienus» un laicīgi pārslēgt
uz augstāku pārnesumu. Tāpat
jāizvairās no asas bremzēšanas.
Braucot garākus ceļa gabalus,
skatos, lai turētos uz tiem 90 vai
100 kilometriem stundā, jo tad var
ietaupīt, bet pa pilsētu braucu tā,
kā uzskatu par pareizu.
Egija, auklē
bērnu:
– Lai taupītu,
biežāk izvēlos
pa pilsētu pārvietoties kājām. Nolieku
auto vienā vietā un izstaigāju, kur
man vajag. Taču braucot es cenšos
nepārsniegt atļauto braukšanas
ātrumu, jo, manuprāt, tas ir gan
droši, gan ekonomiski. Tāpat svarīgi ir vienmērīgi uzsākt braukt un
strauji nebremzēt.
Marina, studente:
– Tētis mācīja, ka ietaupīt
var, ievērojot
ātruma ierobežojumus.
Tad nu cenšos to atcerēties un
braukt ar ātrumu 50 vai 90 kilometri stundā. Vēl izvairos no asas
bremzēšanas. Draugs arī mācīja,
ka jaunās mašīnas, tās ripinot,
vajag atstāt pārnesumā.
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Apkopots ziemas
tūrisma piedāvājums
 Ritma Gaidamoviča

Jelgavas reģionālais Tūrisma centrs (JRTC) izveidojis
informatīvu materiālu par
ziemas tūrisma iespējām
Jelgavā un blakus novados – Ozolnieku un Jelgavas. Tas apliecina, ka arī
ziemā mūsu pusē iespējams interesanti pavadīt
laiku un uzzināt ko jaunu
– var apmeklēt Ziemassvētku vecīša pilsētiņu,
nobaudīt karsto šokolādi,
kaut ko no Zemgales gardēža ēdienkartes, lidot ar
gaisa balonu, slēpot un
kopā ar teātra tēvu Ādolfu
Alunānu iedzert tēju.
JRTC sabiedrisko attiecību
speciāliste Alise Ozoliņa stāsta,
ka jaunajā informatīvajā mate
riālā apkopoti vienpadsmit īpašie
ziemas piedāvājumi tūristiem
Jelgavas reģionā. «Piedāvājumā
saistošas atpūtas iespējas atra
dīs dažāda vecuma cilvēki – gan
individuālie ceļotāji, gan tūristu
grupas. Varam teikt, ka ziema
Jelgavas pusē solās būt intere
santa – «Mini Zoo» Cenu pagastā
aicina bērnus uz Ziemassvētku
vecīša pilsētiņu, iesaistīties rado

šajās darbnīcās, cept piparkūkas,
Jelgavas pils hercogiene labprāt
viesus pacienās ar karstu šokolādi,
bet ģimenes restorānā «Hercogs»
izsalkušos vēderus priecēs īpa
ši izveidotā Zemgales gardēžu
ēdienkarte,» stāsta A.Ozoliņa.
Ādolfa Alunāna muzejs decembrī
un janvārī gaida uz pasākumu
ar īpašu noskaņu «Pēcpusdienas
tēja pie teātra tēva» – sarunas pie
tējas tases par Ā.Alunānu, viņa
radošo darbību un dzīves gāju
mu. Bet asāku izjūtu cienītājiem
tehnisko sporta veidu komplekss
«Rullītis» piedāvā izbraucienus
ar ziemas kartingiem. Tikai Jel
gavas gaisa balonu piloti vienīgie
Latvijā piedāvā ar gaisa balonu
lidot arī ziemā – tas iespējams no
decembra līdz martam virs Jel
gavas un tuvākajā apkārtnē. Šos
un citus piedāvājumus apkopotā
veidā iespējams atrast Jelgavas
puses īpašajā ziemas piedāvājumā
JRTC mājas lapā: www.tornis.
jelgava.lv.
Taču JRTC aicina atsaukties
arī citus pilsētas un abu novadu
uzņēmējus, kuri ir sagatavojuši
īpašu ziemas piedāvājumu, lai
to pievienotu šim apkopotajam
materiālam. Informāciju JRTC
aicina sūtīt pa e-pastu uz adresi:
tic@tornis.jelgava.lv.

Šoferus māca
braukt ekonomiski
No 1.lpp.

Zinātnes inovāciju un testēšanas
centra pārstāvis Kaspars Skalbergs
nenoliedz, ka sākumā uz to skatījies
ar lielu skepsi, taču, uzzinot rezultā
tu, sapratis, ka tas tiešām darbojas
un, lai panāktu ietaupījumu, nav
jādara nekas pārdabisks. «Apara
tūra uzrādīja 15 procentu ietaupī
jumu, kas izkliedēja manas šaubas.
Ietaupījums ir reāls, nedarot neko
pārdabisku, vien padomājot dažus
soļus uz priekšu. Vēl svarīgi, ka, ie
vērojot norādījumus, var samazināt
ceļā pavadīto laiku. Kaut tikai dažas
minūtes, vienalga tas ir ieguvums,»
tā K.Skalbergs.
Teorētiskajās nodarbībās pado
mus sniedza SIA «Drošas brauk
šanas skola» pārstāvis Andris
Pļavnieks, uzsverot – lai brauktu
ekonomiski un reizē droši, jāievēro
virkne noteikumu. «Piemēram,
pirms došanās ceļā svarīgi ir pār
domāt maršrutu, lai nav daudz
sastrēgumu, jo taupot būtiski ir,
lai auto visu laiku būtu kustībā.
Trīs apstāšanās viena kilometra
posmā divkāršo vidējo degvielas
patēriņu,» tā A.Pļavnieks. Vēl viens
ieteikums: lai taupītu, var izmantot
ātruma pārslēgšanas metodi, izlai
žot vienu pārnesumu. «Piemēram,
braucot pa Dobeles šoseju, kur
tagad var braukt ar ātrumu 70

kilometri stundā, ar trešo ātrumu
uzdzeniet 70 un tad slēdziet uzreiz
piektajā ātrumā. Nebaidieties
pamēģināt, izpētiet savu auto!
Protams, ja auto sāks «rīstīties»,
sapratīsiet, ka jums tas neder,»
tā A.Pļavnieks. Tāpat izdevīgi
esot piebremzēt ar pārnesumiem.
«Ja priekšā šķērslis, atlaid gāzes
pedāli un turpini mašīnu ripināt
ar ieslēgtu pārnesumu. Degvielas
patēriņš šajā mirklī var būt nulle,
bet ripināšana, izņemot no ātruma,
tērē daudz vairāk, turklāt dilst
bremžu diski, lieki ieslēdzas sajūga
sistēma. Līdzko jūs nospiežat sajū
gu, degvielas patēriņš palielinās,»
tā semināra vadītājs. Speciālists
atzīst, ka auksta motora iedarbi
nāšana vienmēr ir bijusi problēma.
«Ko mēs ikdienā darām? Izejam no
mājas, iedarbinām auto un gaidām
minūtes desmit, kamēr tas uzsils.
Bet tā auto sildīt nevajag. Vienkārši
iesāciet normālā ritmā braukt, un
uzsils ne tikai motors, turklāt tas
notiks ātrāk nekā tad, ja mašīnu
iedarbināsiet un gaidīsiet. Būtiskāk
ir, lai ziemā logi kārtīgi notīrīti, lai
redzētu visu, kas notiek apkārt,
taču tās 15 minūtes, kamēr tīrāt
sniegu, nav jāiedarbina auto, «jālej
zemē» degviela un jārada lieki CO2
izmeši, kas kaitē mums pašiem,»
skaidro speciālists.

Foto: Ivars Veiliņš
Drošas braukšanas skolas eksperti uzsver, ka ekonomiska braukšana nenozīmē «vilkties» pa ceļu vai divus kvartālus auto stumt. Ir
jāpievērš uzmanība tikai dažām svarīgām detaļām, un var izdoties
ietaupīt pat 10 – 15 procentus no degvielas patēriņa. Svarīgākais
– maršruta plānošana, izvēloties izdevīgāko ceļu, lai laiks nebūtu
jāpavada sastrēgumos, kas ir lielākā degvielas «bende».

ziņas

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Meklēšana kavē
operatīvo dienestu darbu

3

Īsi
 Rīt, 16. decembrī, pulksten 10
Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā Svētes ielā 33 notiks
Jelgavas Pensionāru biedrības
gada pārskata kopsapulce. Jelgavas Pensionāru biedrības vadītāja
Marija Kolneja uzsver, ka biedrības
biedriem ierašanās obligāta.
 Pagājušajā nedēļā metāla zagļi,
cerot uz vieglu lomu, nolauza laternu pie Ģederta Eliasa Jelgavas
Vēstures un mākslas muzeja Akadēmijas ielā. Konstatējuši, ka tā ir
no plastmasas, garnadži nu vairs
nevajadzīgo laupījumu turpat arī
pametuši un devušies prom, informē
muzeja direktores vietniece Marija
Kaupere. Muzeja pārstāve norāda,
ka zagļi darbojušies naktī un no rīta
muzeja darbinieki turpat atraduši
sabojāto laternu, kuru varbūt varēs
salabot. Par notikušo paziņots pašvaldības aģentūrai «Pilsētsaimniecība».
«Tas tiešām ir nožēlojami, ka tiek
aiznestas atkritumu urnas, laternas,»
notikušo komentē M.Kaupere.

Ar šīs mājas īpašnieku tikai pēc pusgadu ilgām diskusijām izdevies vienoties, lai viņš noņem mājas numuru,
kurš pielikts pie fasādes, kas iziet uz šķērsielu, tādējādi maldinot apkārtējos. «Iebraucot Traktoristu ielā,
varēja saprast, ka šī Namdaru ielas māja ir Traktoristu ielas trešais nams, bet patiesībā Traktoristu ielas 3.
numurs atrodas otrā ielas galā. Īpašnieks jau gribēja rīkoties, kā labāk, un bija izvietojis numurus uz abām
pusēm, lai it kā būtu labāk saredzams, bet patiesībā maldināja operatīvo transportu,» stāsta Pašvaldības
Foto: Ivars Veiliņš
policijas Pilsētas iecirkņu grupas vecākais inspektors Sandris Miezis.
 Ilze Knusle-Jankevica

«Jelgavas Pašvaldības
policija, kā arī citi operatīvie dienesti, ikdienā
pildot savus pienākumus
un sniedzot palīdzību
iedzīvotājiem, saskaras ar
problēmu, ka daudzviet
pilsētā ēkām nav numura
zīmes. Situācijās, kad no
operatīvo dienestu ierašanās ātruma ir atkarīga
cilvēka dzīvība vai drošība, tas ļoti traucē darbu,»
problēmu ieskicē Pašvaldības policijas sabiedrisko attiecību speciāliste
juriste Sandra Reksce.
Lai atvieglotu operatīvo dienestu
darbu, Pašvaldības policija aicina
iedzīvotājus pievērst uzmanību tam,
lai pie dzīvojamām mājām atrastos
pēc noteiktas formas izgatavotas
māju numura zīmes un tās būtu
skaidri saskatāmas. «Vairāk grēko
privātmāju īpašnieki, un īpaši tas
novērojams ēkās, kas varbūt pat
vēl nav nodotas ekspluatācijā, bet
kurās cilvēki jau dzīvo,» tā Pilsētas
iecirkņu grupas vecākais inspektors
Sandris Miezis, piebilstot, ka nereti
iedzīvotāji neapzinās, ka mājas ad

rese jānorāda tāpēc, lai viņus varētu
atrast gan operatīvie dienesti, gan
pasta pakalpojumu sniedzēji un citi,
kam ir tāda nepieciešamība. Viņš
novērojis, ka bezatbildīga attieksme
ir arī tiem, kas vasaras pavada dārzi
ņu rajonos, bet nav parūpējušies, lai
vasarnīca būtu vieglāk atrodama.
Tomēr problēmas ir arī ar daudz
dzīvokļu mājām – ir gan mājas,
kurām numuri izvietoti tā, ka no
ielas nav saskatāmi, gan uz dzīvokļu
durvīm nav dzīvokļa numura zīmes,
kā arī pie daudzdzīvokļu kāpņu
telpām nav norādes par kāpņu
telpā esošo dzīvokļu numuriem. Arī
tas kavē operatīvos dienestus – tā
vietā, lai sniegtu palīdzību, reaģētu
uz izsaukumu, viņiem jāmaldās pa
mājas kāpņu telpām un jāmeklē va
jadzīgais dzīvoklis. «Mūsu darbā ļoti
svarīga ir katra minūte, lai glābtu
cilvēku, ja pēkšņa saslimšana vai
trauma apdraud dzīvību. Izsaucot
ātro palīdzību, cilvēki skaita šīs mi
nūtes. Adreses ātra atrašana ir viens
no priekšnoteikumiem, lai mēs pa
gūtu laikā pie pacienta. Diemžēl ne
reizi vien mediķiem ir nācies meklēt
adresi, jo mājām nav numuru vai
tie ir neredzami – ieauguši krūmos,
ziemā apsniguši. Tāpēc aicinām aktī
vāk rūpēties par to, lai operatīvie die
nesti kritiskā brīdī pie cilvēka varētu

ierasties laikus un nezaudētu tik
dārgās minūtes,» tā Neatliekamās
medicīniskās palīdzības dienesta
Zemgales reģionālā centra vadītāja
vietniece Rita Dobriņina.
S.Reksce norāda, ka Jelgavas
pilsētas pašvaldības saistošie no
teikumi «Teritorijas izmantošanas
un apbūves noteikumi» nosaka:
nekustamā īpašuma īpašniekam
jānodrošina pēc noteiktas formas
izgatavotas mājas numura zīmes
uzstādīšana pie zemesgabalā esošās
galvenās ēkas ielas fasādes divu līdz
trīs metru augstumā. Administra
tīvais sods par noteikumu pārkāp
šanu fiziskām personām ir līdz 250
latiem, bet juridiskām personām
– līdz 1000 latiem. Šogad par šāda
veida pārkāpumu sastādīts viens
administratīvā pārkāpuma proto
kols. S.Miezis atzīst: lai panāktu
vēlamo rezultātu, rezultatīvākas ir
pārrunas un iedzīvotāju pārliecinā
šana, ka numura zīmes patiešām
ir nepieciešamas, turklāt nekad
jau nevar zināt, kad būs nepiecie
šama palīdzība. Viņa darba prakse
rāda, ka apmēram pusē gadījumu
problēmas tiek atrisinātas, tāpēc
Pašvaldības policija uzteic tos ie
dzīvotājus, kuri savu māju numura
zīmes pēc iepriekšēja aicinājuma ir
sakārtojuši.

Jaunieši vēlas karjeras centru un darbu pēc skolas
 Ritma Gaidamoviča
Aizvadīts ceturtais pilsētas Jaunie
šu forums, šoreiz par tēmu «Es gribu
palikt Jelgavā!», kurā jaunieši izteica
idejas, ko pilsētā vajadzētu mainīt,
lai tā kļūtu vēl draudzīgāka. Izska
nējis priekšlikums atvērt jauniešu
iniciatīvu centrus mikrorajonos,
izvietot videonovērošanas kameras
dzīvojamos masīvos, izveidot karje
ras centru, kur palīdzētu jaunietim
izvēlēties nākotnes profesiju.
Savus ierosinājumus forumā
izteica vairāk nekā 80 jaunieši no
teju visām pilsētas skolām. Jaunie
ši uzteic pašvaldību par to, ka tā,
rīkojot Jauniešu forumu, parāda
savu ieinteresētību arī viņu viedoklī.
Jelgavas jaunatnes lietu speciāliste
Jeļena Grīsle stāsta – izvērtējot
forumā izskanējušos priekšlikumus,
vispirms jauniešiem vajadzīga palī
dzība karjeras izvēlē. Viņi nenoliedz,
ka grūtības sagādā izvēle, ko darīt
pēc 9. vai 12. klases. «Pēdējos gados
daudz jauniešu iestājas augstskolā,
bet jau pēc pirmā kursa izstājas, jo
izvēlētā profesija nesaista. Tāpēc ir
ļoti svarīgi runāt par karjeras izvēli.
Jau līdz šim esam rīkojuši Karjeras
nedēļu, taču tas ir tikai reizi gadā
un ar to ir par maz, tāpēc ir jādomā,

kā šo jautājumu risināt,» uzsver
jaunatnes lietu speciāliste.
Tāpat jauniešiem ir svarīgi nopel
nīt kabatas naudu, tāpēc izskanēja
priekšlikums meklēt iespējas skolē
niem pēc mācībām dažas stundas
strādāt algotu darbu. «Jaunieši
labprāt grib un arī iesaistās brīvprā
tīgajā darbā, taču šobrīd daudzās ģi
menēs iet grūti, tālab viņi vēlas paši
nopelnīt kabatas naudu,» tā J.Grīsle.
Vairākās pilsētas skolās, lai skolēni
gūtu ieskatu uzņēmējdarbībā, viņi
veido skolēnu mācību uzņēmumus.
Speciālisti jau atzinuši, ka dažas
idejas ir dzīvotspējīgas – Jauniešu
forumā bijis priekšlikums ciešāk sa
darboties ar uzņēmējiem, saņemot
konsultācijas, lai skolas laikā iesākto
biznesu turpinātu. Viens no karjeras
izglītības vai jauniešu iniciatīvas
centra uzdevumiem varētu būt to
nodrošināt.
Vēl jaunieši runāja par pilsē
tas infrastruktūru un drošības
aspektu pilsētā. «Runājot par
drošību, viņi vēlas, lai pilsētā
domā, kā vairāk izgaismot arī
mikrorajonus. Tāpat pamanīts
pilsētas videonovērošanas sistē
mas devums, un jaunieši vēlētos,
lai kameras tiktu izvietotas ne
tikai centrā, bet arī mikrorajonos

– tas ļautu justies vēl drošāk,» tā
J.Grīsle.
Runājot par izklaides iespējām,
jaunieši atzina, ka vēlas atpūtas
vietu, kur varētu izklaidēties arī tie,
kam vēl nav 18 gadi. Tāpat jau kuro
gadu Jauniešu forumā izskan vēlme
pēc moderna kinoteātra Jelgavā.
Jaunieši novērtē to, ka šobrīd iespēju
noskatīties kādu filmu nodrošina
aģentūra «Kultūra», kultūras namā
rādot kino, taču tur nepiedāvā jau
nākās filmas.
«Jau pēc pirmajā forumā izskanē
jušās idejas pilsētā izveidots Jelgavas
Jauniešu centrs Sarmas ielā 4, taču
šajā forumā jaunieši izteikuši nepie
ciešamību pēc šādiem centriem arī
mikrorajonos, lai viss nenotiktu tikai
centrā un plašākas iespējas pavērtos
arī tiem, kas dzīvo mikrorajonos,» tā
J.Grīsle. Šie ir tikai daži no jauniešu
priekšlikumiem, kas šodien tiks
apspriesti ar Jelgavas domes priekš
sēdētāja vietnieku Aigaru Rubli,
bet janvārī par tiem runās Jelgavas
pilsētas pašvaldības Jaunatnes
konsultatīvo lietu komisijā. J.Grīsle
uzsver, ka ļoti nopietni būtu jārisina
jautājums par karjeras izvēli un
turpmāko atbalsta mehānismu jau
niešu uzņēmējdarbībai, lai jaunieši
jau laikus saprastu, ko vēlas.

 Līdz pat 24. decembrim tirdzniecības centrs «Vivo centrs» piedāvā tikties ar jautrajiem rūķiem,
izveidot savu dāvaniņu radošajās
darbnīcās, atnest dāvanu uz labdarības stūrītī, kā arī apmeklēt
īpašo Ziemassvētku amatnieku
tirdziņu. Īpaši piesātināta pasākumu programma gaidāma nedēļas
nogalē. Pasākumi ir bez maksas.
Amatnieku tirdziņš darbojas katru
dienu līdz pat svētkiem. Jautrie rūķi
«Vivo centrā» būs 16., 22. un 23.
decembrī no pulksten 17 līdz 20;
17., 18. un 24. decembrī no pulksten
11 līdz 16. Radošās darbnīcas notiks
17. decembrī no pulksten 11 līdz 15,
bet labdarības stūrītis darbosies 17.
un 18. decembrī no pulksten 11 līdz
19. 17. decembrī centrā notiks Ziemassvētku iesildīšana: no pulksten
11 līdz 19 – labdarības stūrītis; no
pulksten 11 līdz 16 – jautrie rūķi;
no pulksten 11 līdz 15 – radošās
darbnīcas, bet no pulksten 15 līdz
18 tur viesosies pats Ziemassvētku
vecītis. Nofotografējoties ar viņu,
varēs saņemt bezmaksas foto.
 Latvijas Sarkanā Krusta Jelgavas Jaunatnes nodaļa aicina
palīdzēt 12 gadus vecajam jelgavniekam Dmitrijam Šibilkinam,
kuram ir bērnu cerebrālā trieka.
Diemžēl pēdējā laikā Dmitrijam
sāk strauji progresēt skolioze.
Lai to apturētu, ir nepieciešama
intensīva rehabilitācija sanatorijā
«Belarusija». Taču, lai dotos uz
rehabilitāciju, vajadzīga līdzcilvēku
palīdzība. Minimālā summa, kas ģimenei vajadzīga, lai Dmitrijs varētu
uzlabot savu veselības stāvokli, ir
500 lati, taču šobrīd savākta tikai
trešā daļa no šīs summas. Ziedot
Dmitrijam var, zvanot pa ziedojumu tālruni 90006880 (maksa par
zvanu – lats) un ieskaitot naudu
ziedojumu kontā: saņēmējs «Biedrības «Latvijas Sarkanais Krusts»
Jelgavas komiteja», konta numurs
LV49UNLA0008100700686, nodokļu maksātāja kods: 40008002279.
Maksājuma uzdevums: «Ziedojums
Dmitrija rehabilitācijas pasākumiem».
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Aicinām C1, C, E, D
kategoriju 95. koda
pasniedzēju

Aicina darbā

pasniedzēju – instruktoru
ar savu autobusu.
Lielajā ielā 19
Tālrunis 29641277,
63024355
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Alternatīva
sēdēšanai mājās
 Ritma Gaidamoviča

«Pirms astoņiem gadiem Sašu
uz centru veda vecāki, jo viņam
vienam bija bail no mājas iziet.
Viņš baidījās no visa, nemācēja
ne vārdiņa latviski pateikt, kur
nu vēl rakstīt un lasīt. Šodien
droši varam viņu vienu aizsūtīt
uz veikalu, zinām, ka atnesīs
nepieciešamo, viņš runā, lasa,
raksta latviski. Šodien viņš ir tas,
kurš iedrošina un uz otru centru
aizved radinieku Maksimu,»
Sašas stāstu atklāj dienas centra
«Integra» sociālā aprūpētāja
Ilga Feldmane.
Līdzīgu stāstu varētu izstāstīt par katru
no 17 jauniešiem, kuri teju katru dienu mēro
ceļu uz dienas centru «Integra», kas atrodas
ēkā Pulkveža O.Kalpaka ielā 9. To apmeklē
personas ar pirmās vai otrās grupas invalidi
tāti, kuras sasniegušas 16 gadu vecumu un
nav nodarbinātas. Daļa klientu ir beiguši
deviņas klases speciālajā skolā, bet tālākai
formālās izglītības apguvei nav piemēroti.
Tāpēc nereti centrs ir glābiņš, lai neaizmirs
tu rakstīt, lasīt, iemācītos ko jaunu, intere
santi pavadītu laiku un atvieglotu vecāku
ikdienu, lai viņi varētu darīt citus darbus un
strādāt. Vecākiem šis ir atspaids, jo zina, ka
no pulksten 9 līdz 18 viņu bērni ir pieskatīti
un drošībā, tāpēc var mierīgi darīt savas lie
tas. «Vecāki, kuriem ir bērni ar invaliditāti,
saprot, ka ir labi mājās, taču jāmeklē citas
vietas saskarsmei. Tas jau ir labs rādītājs, ja
atkāpjas no saviem ieradumiem. Lai gan ir
ģimenes, kuras saka: «Nāksim!», daudzas
baidās izmainīt savu dienas ritmu, un bērni

Dienas centra «Integra» audzēkņi ikdienā veido dažādus rokdarbus, ko vēlāk pārdod tirdziņos. Šogad klientu darinājumus Sociālo lietu pārvaldes zālē par simbolisku
cenu varēs iegādāties 21. decembrī no pulksten 10 līdz 12. Foto: Ivars Veiliņš
paliek mājās, līdz ar to viņi ir zaudētāji,» tā vot tēju. «Ir vairāki jaunieši, kuri pirms tam
I.Feldmane. Darbinieki atzīst, ka klienti uz pat šķīvi nemācēja nomazgāt. Vienkārši ve
centru nāk kā uz darbu, bet darbu kavēt cāki uzskata, ka viņi ir nevarīgi, un labāk šīs
taču nedrīkst! «Laumiņa pie mums ir jau lietas izdara paši, aprūpējot bērnu. Taču te
astoto gadu. Lej asaras, ja saslimst un nevar mēs iemācām to darīt. Tiesa, mūsu kreņķis
nākt uz centru. Tad šķiet, ka viņai visa dzīve gan ir tas, ka vecāki vēlāk mājās neļauj šīs
apstājas. Vecāki mums lūdz, lai pārliecinām darbības atkārtot, jo baidās. Piemēram, mēs
palikt mājās, un tikai ar ilgu pierunāšanu pajautājam, vai traukus mājās mazgājis, bet
tas izdodas,» tā I.Feldmane. Pati Laumiņa izrādās, ka to izdarījuši vecāki vai trauku
stāsta, ka viņai šeit ļoti patīk. Jo īpaši rakstī mazgājamā mašīna. Tāpēc daudz runājam
šana, tiesa, tas pēc garastāvokļa, jo ir dienas, arī ar vecākiem, jo patiesībā jau jauniešiem ir
kad pildspalvas pa gaisu vien iet. «Vēl man vēlēšanās, tikai tas noteikti nebūs tik ātri, ir
patīk veidot kartītes un braukt ekskursijās,» vajadzīga pacietība,» atzīst sociālā aprūpētā
tā Laumiņa.
ja Inese Mušķe. «Aija šeit iemācījās rīkoties
Centrs ir tā vieta, kur liela daļa iemācās ar mobilo telefonu, kas bija viņas sapnis.
pat viselementārākās lietas, piemēram, Tagad katru rītu mums piezvana un pasa
griezt ar šķērēm, uzsmērēt maizīti, pagata ka, cikos viņa būs,» tā klientu pavadone un
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Jau teju desmit gadus Jelgavas Sociālo lietu pārvaldes paspārnē darbojas divi
dienas centri – «Integra» un «Atbalsts» –, kuru galvenais uzdevums ir sniegt
sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus personām ar funkcionālajiem traucējumiem. Uz «Integru» ik dienu ceļu mēro personas ar garīgās
attīstības traucējumiem, bet «Atbalstā» tiekas pilsētnieki ar psihiskās veselības
traucējumiem. Te viņi ir drošībā, iemācās aprūpēt sevi, piemēram, kā rīkoties
ar bankomātu, kā nenobīties dažādās iestādēs, pārvar bailes, iegūst jaunus
draugus... Jelgavas Sociālo lietu pārvaldes vadītāja Rita Stūrāne atzīst – kaut
arī centri darbojas jau ilgus gadus, tikai pēdējie apliecina, ka cilvēki ar īpašām
vajadzībām vai viņu ģimenes apzinās: ir arī alternatīva sēdēšanai mājās. To
apliecina šis gads, proti, katram centram šī gada laikā pievienojušies pieci jauni
klienti. Taču tajā pašā laikā speciālisti apzinās, ka ir vēl daudz tādu jelgavnieku ar
īpašām vajadzībām, kuri sēž mājās un neizmanto visas piedāvātās iespējas.
aprūpētāja Vera Kiseļeva. Viņa ir tas cilvēks, kaut ko nopelnīt. Tiesa, šobrīd ir mazliet
kurš klientus arī pavada pie friziera, ārsta, švakāka peļņa, jo ar kaut ko līdzīgu nodar
uz veikalu. «Ar Veras palīdzību Inita mums bojas teju katrs trešais, tāpēc konkurence
izaugusi par «profesoru». Viņa iemācījusies liela,» piebilst darbinieces.
rīkoties ar naudu, nomaksāt rēķinus. Vera
Pirms šie jaunieši sāka apmeklēt centru,
viņai uzticas, iedod naudu, lai nomaksā rēķi daudzi no viņiem pilsētā apmulsa, daudzi
nus, un viņa to izdara,» tā I.Feldmane.
nekad nebija apmeklējuši koncertu vai
Centru «Integra» nereti pilsētā atpazīst teātri, muzeju. «Sākumā viņiem pat bija
pēc klientu rokdarbiem. Proti, viņi visa bail no policista, kurš sēž lejā un pajautā:
gada garumā ik dienu veido dažādus rok «Uz kurieni jūs?» Tagad viņi māk izstāstīt,
darbus, ko pārdod Ziemassvētku un lab paši dodas uz koncertiem, izrādēm. Katru
darības tirdziņos. Iegūtie līdzekļi tiek izlie nedēļu cenšamies pārrunāt, kādi pasākumi
toti jaunu materiālu
gaidāmi brīvdienās,
iegādei nodarbībām Dienas centru «Integra» Pulkveža O.Kalpaka saku, lai noteikti ap
un kultūras pasāku ielā 9 var apmeklēt personas ar garīgās attīs- meklē, un, ja tie ir
miem. Tieši šobrīd tības traucējumiem, kurām noteikta invalidi- par brīvu vai simbo
centrā norit pēdējie tāte, kuras sasniegušas 16 gadu vecumu, nav lisku maksu, viņi ar
darbi, gatavojoties nodarbinātas un kuru dzīvesvieta deklarēta prieku iet. Taču līdz
tirdziņiem. Viņi Jelgavā. Dienas centrs atvērts darba dienās tam vecāki viņus uz
no pulksten 9 līdz 18, un to var apmeklēt bez
veido piespraudītes, maksas. Jāmaksā vien 50 santīmu līdzmak- pasākumiem neve
piekariņus, šuj se sājums par ēdināšanu. Lai apmeklētu centru, da, jo bērni atšķiras
dziņas, līmē kartītes. personai jāuzraksta iesniegums, jāatnes no pārējiem. Sapro
Darbinieki atzīst, izziņa, kas apliecina invaliditāti, psihiatra at- tams, ka vecāki no
ka katram centra zinums, kā arī ģimenes ārsta izsniegta izziņa šīm ikdienas rūpēm
apmeklētājam ļauts par personas veselības stāvokli.
ir arī piekusuši, tā
izvēlēties, ko un kad
pēc papildu nodarbes
darīt. Tāpēc viens šuj, cits trenējas rakstī plānot ir grūti,» spriež I.Feldmane. Tieši
šanā, cits lasa. «Svarīgākais, lai viņi nesēž ar centra starpniecību klienti pirmo reizi
mājās, kur apkārt tikai vecāki, kuri jau pabijuši, piemēram, Zooloģiskajā dārzā,
noguruši no bērna aprūpēšanas. Te viņi Rīgas cirkā, pirms dažām nedēļām bija
ir cilvēkos, iemācās komunicēt un nejūtas ekskursijā uz Saldu. «Man ļoti patika. Mēs
atstumti,» atzīst darbinieces. Ingai ļoti labi saēdāmies tik daudz konfekšu! Man patīk
padodas rokdarbi. «Viņai ir zelta rokas. centrā, patīk dziedāt, šūt. Galvenais, ka nav
Tikai vienu reizīti parādi, un aiziet. Tieši jādzīvo mājās. Te man ir draugi,» tā viena no
ar pērļotajiem darbiņiem viņai izdodas pat nesenākajām klientēm Nadīne.

Vieta, kas iedvesmo un iedrošina
 Ritma Gaidamoviča

kakao, kā arī telpu uzkopšana. Tādējādi
tiek mācītas noderīgas lietas patstāvīgajai
Dienas centrs «Atbalsts»
dzīvei. «Te ir tā vieta, kur cilvēki ar psihis
Stacijas ielā 13 par otrajām
kās veselības traucējumiem kļūst drošāki,
mājām ikdienā kļuvis vidēji
patstāvīgāki, te tiek attīstītas viņu sociālās
20 pilsētniekiem ar psihiskās
spējas, klients iemācās rīkoties pats, un tas
veselības traucējumiem. Te
ceļ pašapziņu, jo, darot dažādus darbiņus,
viņi satiekas ar citiem un
saprot, ka viņš to visu var izdarīt, ir kādam
lietderīgi pavada brīvo laiku,
vajadzīgs. Jā, varbūt tas prasa ilgāku laiku,
kā arī iemācās daudz jauna
taču viņš var, un tas ir galvenais,» atzīst cen
un jūtas noderīgi. Paši klienti
tra sociālā darbiniece Anita Rozīte. Dienas
un arī darbinieki atzīst – šī ir
centru vadītājs G.Taube spriež, ka katra
vieta, kur var būt droši, ka
šāda izdošanās ir klienta veiksme. «Kaut vai
netiks atraidīti.
iemācīties rīkoties ar bankomātu, saprast,
kā jārīkojas katrā iestādē, jo viņiem šķiet,
Lielākā daļa klientu agrāk ir strādājuši ka visur tiks apmānīti, par viņiem smiesies.
algotu darbu, bet saslimstot zaudējuši Taču, pateicoties darbiniekiem, viņi paši
gan darbu, gan savu sociālo stāvokli. Viņi patstāvīgi jau var aiziet uz poliklīniku, pie
ilgstoši uzturējušies psihiatriskajā slimnīcā, friziera, apmeklēt nodarbinātības dienestu.
zaudējuši ikdienas iemaņas un ir atkarīgi Žēl, bet ir vietas, kur mūsu klientus gaida
no zāļu terapijas. Bieži pēc ārstēšanās viņi nelabprāt, taču mēs audzinām sabiedrību,
ir iesprostoti mājās, četrās sienās. Daļa, lai un salīdzinājumā ar pirmajiem gadiem
izvairītos no tā, izvēlas doties uz dienas situācija ir uzlabojusies,» tā G.Taube.
centru, kur ir iespēja iemācīties ko jaunu,
Piemēram, viena meitene ar dziļu
tikties ar līdzīgajiem un interesanti pavadīt depresiju, apmeklējot centru un saņemot
laiku. Kaut arī centrs par apmeklētāju rehabilitācijas pakalpojumus, atveseļojās
trūkumu nesūdzas, speciālisti apzinās, ka un šobrīd mācās augstskolā. Juris tieši šeit
daudzi ar līdzīgām diagnozēm vēl neuzdro iemācījies strādāt ar datoriem un tagad
šinās atnākt, jo ir bail,
piestrādā uzņēmu
ka viņus šeit nesapra Dienas centru «Atbalsts» Stacijas ielā 13 mā, labojot datorus.
tīs. «Taču no tā nav var apmeklēt personas ar psihiskās vese- «Katrs šāds stāsts
jābīstas. Šeit līdzte lības traucējumiem, kuras ir sasniegušas dod gandarījumu,»
kus saturīgām brīvā 16 gadu vecumu, nav nodarbinātas un piebilst A.Rozīte.
laika pavadīšanas kuru dzīvesvieta deklarēta Jelgavā. Dienas
Viena no jaunā
centrs atvērts darba dienās no pulksten
iespējām var saņemt 8 līdz 17, un tas pieejams bez maksas, kajām lietām, ar ko
psihologa, sociālā dar jāsamaksā vien 30 santīmi par ēdināšanu. centrā nodarbojas
binieka konsultācijas, Lai apmeklētu centru, personai jāuzraksta un kā cilvēkus iedro
piedalīties dažādās iesniegums, jāatnes izziņa, kas apliecina šina, ir sava teātra
nodarbībās, strādāt invaliditāti, psihiatra atzinums, kā arī ģi- grupa, kas iestudē
ar datoru, tikties ar menes ārsta izsniegta izziņa par personas A.Rozītes veidotās
līdzīgiem cilvēkiem, veselības stāvokli.
izrādes. Tās tiek rā
justies noderīgiem,
dītas Sociālo lietu
jo mēs ļaujam darīt dažādus darbus,» tā pārvaldes darbiniekiem, bērnunamos un
dienas centru vadītājs Gints Taube. Taču sociālās aprūpes centros. Tieši šobrīd centrā
katram apmeklētājam jārēķinās ar to, ka, tiek iestudēta izrāde «Biļete uz Ziemas
uzturoties dienas centros, ir ne tikai tiesī svētku koncertu». «Kad sākām, bija grūti
bas, bet arī pienākumi. Piemēram, dežūras motivēt, jo klientiem bija bail. Taču, redzot,
virtuvē, uzklājot galdu vai uzvārot tēju, kā tas notiek, viņi kļuvuši droši un vairs

nebaidās kāpt uz skatuves. Tagad pat plēšas
par galvenajām lomām. Piemēram, Sergejs
zināja vien pateikt «nezinu, nemāku», bet
nu teātrī pat lomu var nospēlēt. Tas ir cēlis
viņa pašapziņu,» tā A.Rozīte.
Klienti, taujāti, kas viņus šeit saista,
vienbalsīgi saka – te interesantāk paiet
diena. Anatolijs ir viens no klientiem, kas
ceļu uz centru mēro visilgāk. Viņš ir galve
nais dežurants, kurš plāno dežūru grafiku,
uzmana, vai viss tiek izdarīts kārtīgi. Viņš
te tiek saukts par neformālo līderi. «Es uz
šejieni nāku kā uz darbu! Man te patīk, jo
nav mājās jāsēž pie televizora, es te daru
dažādus darbiņus, spēlēju spēles, satiekos
ar cilvēkiem. Tiesa, pie šīs dzīves centrā
jāpierod, jo ir savi pienākumi – nevar atnākt
un iet prom, kad sagribas, ar citiem nerē
ķinoties,» stāsta Anatolijs. Dzintra atzīst,
ka šī ir iespēja būt cilvēkos. «Mājās sēžot,
domāju par visādām sliktām lietām, bet te
viss aizmirstas. Vēl man patīk kristīgās un
muzikālās nodarbības. Tāpat man prieks,
ka mums organizē ekskursijas, citādi es
nemaz nezinātu, kur tādi muzeji atrodas,»
tā Dzintra, piebilstot, ka nesen apmeklēts
Saules muzejs Rīgā.
Brigita centru sākusi apmeklēt tikai
martā pēc psihiatra ieteikuma un par to
saka lielu paldies dakterim. «Mana mamma
bija aktrise Liepājas teātrī, skolas laikā es
piedalījos pulciņā. Tagad man atkal ir ie
spēja spēlēt teātri. Esmu tik laimīga! Esmu
mācījusies Kultūras darbinieku tehnikumā,
taču diemžēl dzīve mani nelutināja, bet
tagad izdevies piepildīt sapni,» stāsta Brigi
ta. Te viņa ieguvusi arī draudzenes. «Līdz
tam manas dienas bija vienmuļas – mājas,
veikals, retu reizi aizgāju uz koncertu. Nu
to daru biežāk,» tā Brigita.
A.Rozīte atklāj, ka klienti šobrīd ir tik
motivēti, ka jau paši izsaka vēlmes, ko
vēl gribētu darīt. Proti, dažiem puišiem ir
vēlme mācīties latviešu valodu, lielai daļai
cilvēku ir vēlēšanās apgūt angļu valodu
sarunvalodas līmenī, iemācīties rīkoties ar
datoru, kaut vai lai rēķinus apmaksātu. Par
to tiek domāts nākotnē.

Centra «Atbalsts» klienti atzinīgi novērtē iespēju brīvo laiku aizpildīt, spēlējot
spēles. Nereti tiek rīkoti pat savi mači. Anatolijam mīļākā spēle ir biljards.

Alens rīkoties ar datoru iemācījies pašmācības ceļā un neliedz padomu arī
citiem, lai viņi veiktu elementāras lietas.
Foto: Ivars Veiliņš

sports

Ceturtdiena, 2011. gada 15. decembris

Uzvar 4. pamatskola un
5. vidusskola

Skolu sacensībās tautas bumbā (2000.
– 2002. dz.g.) uzvarēja 4. pamatskolas
zēni un 5. vidusskolas meitenes. Meiteņu
komanda: Ksenija Kisļicina, Diāna Remeņuka, Rostislava Sņetkova, Jūlija Timčenko,
Alīna Drozdova, Viktorija Molčanova, Jana
Gedrovica, Irina Sadovska, Anna Daukule,
Anželika Zorova (skolotājs Pjotrs Rumjancevs). Zēnu komanda: Emīls Emulovs, Emīls
Stepiņš, Miks Vīķis, Mikus Svikulis, Aksels
Grosfogels, Toms Strods, Hugo Akons,
Dāvis Ornicāns, Roberts Grīnbergs, Matīss
Vaits (skolotāja Ingrīda Anzenava). Abas
komandas pārstāvēs Jelgavu Zemgales reģiona skolēnu spēlēs 7. februārī Dobelē.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Uz pjedestāla tikai jelgavnieki

Noslēgusies triāla sezona – Latvijas čempiona
titulu šogad pēc divu gadu pārtraukuma izcīnījis Renārs Agarskis no Agarska triāla kluba.
Viņam tas ir septītais tituls. Arī uz pārējiem
pjedestāla pakāpieniem šogad «agarskieši»
– otrais ir Andris Grīnfelds, trešais – Kaspars
Vērnieks. «Jāatgādina, ka šie trīs sportisti
pārstāvēja Latviju arī nāciju triālā jeb pasaules valstu komandu čempionātā Itālijā, kur
ieguva pasaules rangu tabulā 21. vietu,» tā
kluba vadītājs Egils Agarskis, kura klubs Latvijas klubu
vērtējumā
jau desmito
reizi ieguvis
ceļojošo
čempionu
kausu.

FK «Jelgava» –
labākais spēļu organizators

Latvijas Futbola federācija (LFF) sveikusi aizvadītā gada
labākos sporta veida
funkcionārus, treneri
un futbolistus. Balvu
kā labākais spēļu organizators saņēma
FK «Jelgava». «Tas
ir liels sasniegums, jo šī ir vienīgā balva,
kas nav atkarīga no sportiskajiem rezultātiem. Pēdējos gados lēnām, bet mērķtiecīgi uz to gājām, un nu mūsu organizatoriskais darbs un darbs ar skatītājiem ir
novērtēts,» tā kluba valdes priekšsēdētājs
Ainārs Tamisārs. Nominantu saraksts
pieejams mājas lapā www.lff.lv.

Čempionu noskaidro
vairāk nekā 12 stundās

Medaļas Latvijas čempionātā

Jelgavas sportisti Latvijas čempionātā
pieaugušajiem karatē (pēc W.K.F noteikumiem) izcīnījuši visu kalumu medaļas.
Zelta medaļa kluba «Milons» karatistam
Kalvim Kalniņam (līdz 67 kilogramiem),
sudrabs – Artjomam Fomenko (līdz 84
kilogramiem) un Edijam Gulbim (līdz 68
kilogramiem), bronza – dvīņubrāļiem Aleksejam (virs 75 kilogramiem) un Andrejam
(līdz 84 kilogramiem) Šalajeviem (visi četri
no kluba «Shinri»). Jāpiebilst, ka paralēli
notika sacensības «Rīgas
kauss», kurā
arī «Shinri»
sportisti izcīnīja godalgotas vietas.

Volejbola
entuziasti izcīnīs
Jaungada kausu
 Ilze Knusle-Jankevica

Sestdien, 17. decembrī,
pulksten 10 Jelgavas Sporta hallē Mātera ielā 44a
notiks Sporta servisa centra rīkotā Jaungada balvas
izcīņa volejbolā vīriešiem
un sievietēm. Piedalīties
sacensībās var bez maksas
– komandas pieteikums
jāiesniedz sacensību dienā
pirms pirmās spēles.

 Ilze Knusle-Jankevica

Lai noskaidrotu jaunos Jelgavas un Latvijas čempi
onus svaru stieņa spiešanā
guļus bez ekipējuma, bija
nepieciešamas vairāk nekā
12 stundas – rezultātā 32
komandu konkurencē uzvaru izcīnīja vietējais klubs
«Apolons». Individuāli pie
zelta medaļām tika seši
«apolonieši».
Jau otro gadu Jelgavas un Latvijas
atklātais čempionāts svaru stieņa
spiešanā guļus notika Jelgavas Sporta
hallē. Šogad Jelgavā sabrauca ap 230
sportistu no visām Latvijas malām
un Lietuvas – kaimiņvalsti pārstāvēja
izlase pilnā sastāvā.
32 komandu konkurencē kopvērtē
jumā uzvaru ar 276 punktiem izcīnīja
Latvijas vecākais pauerliftinga klubs
«Apolons». Tuvākajiem sekotājiem
– klubam «Spēka pasaule», kam fi
liāles ir teju visās lielākajās Latvijas
pilsētās, – 153 punkti, bet 3. vietas
ieguvējiem Lietuvas izlasei – 133
punkti. «Patiesībā mēs nemaz neesam
tik stipri, bet kluba sastāvs nemitīgi
mainās, nāk klāt jauni un spēcīgi
puiši, varam startēt visās svara kate
gorijās. Arī sieviešu komanda mums
kļūst arvien spēcīgāka, un veterāni
joprojām cienīgi startē,» uz panāku
mu atslēgu norāda «Apolona» vadītājs
Edmunds Jansons.
55 punktus kluba «kopējā katlā»
deva sieviešu komanda, kura izcīnīja
divas zelta un divas sudraba medaļas.
Punktus deva ikviens sportists, kurš
individuāli labi nostartēja – čempionātā
«Apolons» piedalījās ar 50 cilvēku lielu
komandu, bet Jelgavu pārstāvēja arī
klubs «Atlanti». Īpaši jāuzteic Oļegs
Illarionovs, kurš veterānu grupā ne
vien izcīnīja 1. vietu, bet saņēma arī
speciālu kausu kā stiprākais vīrs šajā
grupā – viņš guļus uzspieda 190 kilo
Vienīgās Latvijā sertificētās
pretuzlaužamās tērauda

AKCIJA
līdz
mēneša
beigām!
jelgava@skydas.lv

www.skydas.lv

Kluba «Apolons» pārstāve LLU studente Jekaterina Plaksina Jelgavas un Latvijas
atklātajā čempionātā individuālajā distancē izcīnīja sudraba medaļu, kas palīdzēja
dāmu komandai kopvērtējumā uzvarēt un kluba kontā ieskaitīt 55 punktus. Jāpiebilst, ka Jekaterina startēja arī pirmajās studentu sacensībās pauerliftingā, kur
izcīnīja sudraba godalgu.
Foto: no Latvijas Pauerliftinga federācijas arhīva
gramus.
E.Jansons lēš, ka viņa pārstāvētais
sporta veids pēdējā laikā ļoti strauji
attīstās. Par to liecina vairākas lietas.
Pirmkārt, Latvijā parādījušās vairā
kas spēcīgas komandas, piemēram,
Gulbenē, Rīgas Stradiņa universitātē.
Otrkārt, pirmo reizi valsts sporta
vēsturē noticis pauerliftinga čem
pionāts starp augstskolām. Treškārt,
sacensībām līdzi varēja sekot onlaina
režīmā gan internetā, gan lielajā
ekrānā turpat hallē – ar aparatūru
nodrošināja Latvijas Pauerliftinga
federācija. «Šis sporta veids tiešām
kļūst arvien populārāks ne tikai Jel
gavā un Latvijā, bet arī citviet – ne
velti tas ir to sporta veidu sarakstā,
kas pretendē uz iekļaušanu 2020.
gada olimpisko spēļu programmā,»
tā kluba «Apolons» vadītājs. Arī
dalībnieku skaits Jelgavas un Lat
vijas atklātajā čempionātā liecina
– gribētāju ir daudz, un, tā kā sporta

DURVIS

Sertificētas Vācijas institūtā «IFT Rosenheim».

Durvis – locīta – metināta konstrukcija, no abām pusēm apšūtas ar
mēbeļu laminātu, biezums 70 mm, slēdzenes «zirneklis» MOTTURA
40705 (Itālija) + NEMEF (Holande). Pietiek ar vienām durvīm.

Lsmo2n0tā0ža.

Kluba «Apolons» medaļnieki
Zelta medaļa: Jana Jansone, Gundega
Jankovska, Oļegs Illarionovs, Aleksandrs
Smelovs, Ēriks Dumarovs, Oļegs Stankevičs («Atlanti»)
Sudraba medaļa: Jekaterina Plaksina,
Diāna Timermane, Maksims Kuņajevs,
Deniss Trestjanu, Gints Reinholds, Jānis
Vizbulis, Ivars Raukens, Māris Neiders,
Māris Markevics
Bronzas medaļa: Artis Pampe, Eduards
Matvejevs, Pāvels Kijanovs, Haralds Leimanis, Maksims Gardejevs, Aldis Sproģis,
Leonīds Soldatjonoks, Aivars Mirks, Valērijs Ribakovs («Atlanti»)

veids ir ļoti demokrātisks, turpmāk
jādomā, kā sacensības noorganizēt,
lai sportistiem nebūtu jāsacenšas līdz
pusnaktij. «Ar Sporta servisa centru
jau ir panākta vienošanās, ka nākam
gad sacensības notiks divas dienas,»
stāsta E.Jansons, piebilstot, ka kopu
mā pieteikušies bija ap 300 sportistu.
«Sportistiem patīk Jelgavas hallē, jo
tur ir gaiši un plaši, un arī federācija
sacensību organizatorisko pusi novēr
tēja ar «teicami»,» tā viņš.

Sacensību galvenais tiesnesis
Sporta servisa centra metodiķis
Valdis Ilmers stāsta, ka sacensības
paredzētas volejbola entuziastiem
ar mērķi popularizēt sporta veidu
pilsētas iedzīvotāju vidū un veicināt
veselīgu dzīvesveida uzturēšanu.
Tāpēc noteikti ierobežojumi, pro
ti, sacensībās nedrīkst piedalīties
Latvijas Volejbola līgas spēlētāji
un komandā nedrīkst būt vairāk
kā divi Latvijas čempionāta 1. līgas
spēlētāji.
Komandas pieteikums ar ne vairāk
kā desmit spēlētājiem (bez vecuma
ierobežojuma) jāiesniedz sacensību
dienā pirms pirmās spēles, un spēlē
tāju sarakstam jāpaliek nemainīgam
visu turnīra laiku. «Minimālais cil
vēku skaits komandā ir seši cilvēki.
Protams, kāds teiks, ka var spēlēt
arī pieci, četri vai pat trīs un divi.
Jā, var, bet tas jau ir pavisam cits
volejbols,» tā V.Ilmers, norādot, ka
šoreiz spēlēs klasisko volejbolu ar
sešiem spēlētājiem laukumā. Spēļu
kalendārs tiks sastādīts sacensību
dienā, vadoties pēc komandu skaita,
tad arī tiks izlemts par spēles notei
kumiem, seta ilgumu. «Galvenais
princips, veidojot kalendāru, būs,
lai visi dabū izspēlēties un lai arī
neapnīk,» piebilst sacensību orga
nizators.
Pērn Jaungada kausa izcīņā pie
dalījās sešas vīriešu un trīs sieviešu
komandas. Uzvarēja LLU puiši un
Jelgavas novada Sporta centra pir
mā dāmu komanda.
Jāpiebilst, ka Jelgavā notiek divas
volejbola sacensības gadā – Jaunga
da kausa izcīņa ap Ziemassvētkiem
un pilsētas čempionāts pavasarī.

Labākās durvis pilsētā!
Rīga, Hanzas iela 6, tālrunis 67704154, 26668000
Rīga, Slokas iela 111, tālrunis 67871914, 26661117

AKCIJA autoskolā «AUTO PRIEKS»!

SIA «Kreatīvs»

Mācies autoskolā un maksā TIKAI par braukšanu
(5 Ls/st.). Reģistrācija, teorijas kurss, dokumentu
noformēšana un skolas eksāmens –
BEZ MAKSAS! Nekādu slēptu izmaksu!

Sarmas ielā 2, 79. kab. (2. pamatskolā),
tālrunis 29881119, 67210099.

www.autoprieks.lv

Sporta pasākumi
 15. un 16. decembrī pulksten 16
– Ziemassvētku sacensības peldēšanā,
A.Miskarova kausa izcīņa (LLU peldbaseinā).
 16. decembrī pulksten 21 – Jelgavas
pilsētas atklātais telpu futbola čempionāts
(ZOC).
 17. decembrī pulksten 10 – Jelgavas
pilsētas čempionāts biljardā, 12. kārta
– fināls (6. vidusskolā).
 17. decembrī pulksten 12.15 – Latvijas
čempionāts jauniešiem hokejā U-12 grupā
(ledus hallē).
 17. decembrī pulksten 14 un 18.
decembrī pulksten 13.15 – ZAHL čempionāts (ledus hallē).
 19. decembrī pulksten 17 – LBL 2.
divīzijas spēle: BK «Jelgava/LLU» – BK «Rīdzene». Pulksten 19.30 – LBL spēle: BK
«Jelgava» – BK «Jūrmala» (ZOC).
 20. decembrī pulksten 15 – Jaungada
sprints peldēšanā; V.Biezā, A.Ozoliņas un
J.Mistera kausu izcīņa (LLU peldbaseinā).
 20. un 22. decembrī pulksten 21
– Jelgavas pilsētas atklātais telpu futbola
čempionāts (ZOC).

Meklē darbu
Celtnieks. Varu veikt visu veidu iekšdarbus.
Tālrunis 29987357.
Celtnieks. Mūrēju, remontēju skursteņus,
mūrīšus, krāsnis. Tālrunis 27478204.
Elektriķis. Varu izpildīt jebkurus darbus
saistībā ar elektrību. Tālrunis 28342767.

Pērk
Pērku senas mēbeles, gleznas, porcelāna
figūras, dekoratīvos šķīvjus, vāzes un
sudraba-zelta monētas. T.27166669
Pērk meža īpašumus ar zemi. T.26477135
Vecus šķūņus, rijas, klētis nojaukšanai,
guļbūves promvešanai. Cena – līdz Ls 2000
par objektu. T. 28717107
Nolietotu ledusskapi par Ls 5.
Sadzīves tehniku. T. 29784933.

Pārdod
Ogles ar piegādi. T. 29334008.

Dažādi
Pensionāre! Nūjosim divatā RAF apkaimē!
T. 63010518
Privātstundas angļu valodā bērniem.
T. 25931134
Ādas ārsta Dr. Paula Ozoliņa prakse dermatoloģijā «Stankus doktorātā». T. 63026604.
Kravu, mēbeļu pārvadājumi, auto
evakuācija. T. 25904905

Līdzjūtības
Tik daudz vēl nepateiktā
No dzīvē izjustā.
Tik daudz vēl nepaveiktā
No mūžā cerētā.
/V.Kokle-Līviņa/
Skumju brīdī esam kopā ar Modri
Jansonu, māsu mūžībā aizvadot.
CP «Latvijas Zemnieku savienība»
Jelgavas nodaļa

Neko nevar noliegt,
vien zaru noliekt,
kur sēdējis putns
un vakars vēl vakar...
Lai būtu zvaigznēm kur krist
un man uzrakstīt – viss.
/G.Godiņš/
Izsakām visdziļāko līdzjūtību Lolitai
Truksnei, tēti pavadot mūžības ceļā.
Aģentūras «Kultūra» kolektīvs

Aizsaulē aizgājuši

+

+ akcijas cenas «Skydas Standart» un «Skydas Standart 3» durvīm

Jelgava, Rīgas iela 2. Tālrunis 63081745, 28612596
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Apbedīšanas piederumu ražotne piedāvā:
• visu veidu zārki – no Ls 38 līdz 190;
• krusti, kremācijas urnas, pārklāji;
• dzīvnieku zārki.

Iespējama piegāde.
Adrese: Kārniņi, «Rigoldi».
Tālrunis 29537176.

ŅINA LEŠINSKA (dz. 1928.g.)
JĀZEPS JURGELĀNS (dz. 1946. g.)
ANTONS BLEIDELIS (dz. 1911. g.)
GENADIJS KUDRJAVCEVS (dz. 1938. g.)
ANNA MAKSIMOVA (dz. 1923. g.)
ELLENA CĪRULE (dz. 1933. g.).
Izvadīšana 15.12. plkst.13 Zanderu kapsētā.
ZITA APERAVIČA (dz. 1925. g.).
Izvadīšana 15.12. plkst.10.30 no Meža
kapsētas Sēru nama uz Bērzukroga kapsētu.
VIKTORS GUSAKOVS (dz. 1954. g.).
Izvadīšana 15.12. plkst.14 Meža kapsētā.
ARVĪDS ŠVALKOVSKIS (dz. 1919. g.).
Izvadīšana 17.12. plkst.13 no Sv.Annas
baznīcas uz Baložu kapiem.
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19. decembris, pirmdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1326.sērija.
9.25 «Kas var būt labāks par šo?»*
9.55 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
10.35 «Par pelēm un meliem». Romantiska komēdija. 2011.g.
12.20 «Manas zaļās mājas». Dokumentāla filma.
12.30 «Teritorija 20+».*
13.00 «Eirobusiņš».*
13.30 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.50 «Uz pasaules vulkāniem». Dokumentāla filma. 2.sērija.
14.50 «Šeit un tagad».*
15.35 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.55 «Surikātu raibā dzīve 4». Dok. seriāls. 48.sērija.
16.20 «Nūnborijs un varenais septītnieks». Anim. f. ser. 6.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1326.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Neprāta cena». LTV seriāls. 16.sērija.
19.00 «Vakara intervija». Dzintars Sodums. 2004.g.
19.30 «Auniņa Timija laiks». Anim. f. ser. 36.sērija.
19.45 Ziņas.
20.00 «100.pants».
20.30 «Panorāma».
21.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle.
22.00 «Viss notiek».
22.30 «Latvija var!»
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Garīgā dimensija».
23.45 «De facto».*

LTV7
7.35 «Rīta intervija». «Televeikala skatlogs».*
7.55 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs» (ar subt.).
8.55 «Rīta karuselis». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «SeMS».*
9.55 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 472.sērija.
10.50 «Pokers ar pīķa dāmu». Seriāls. 19.sērija.
11.40 «Trakais slēptās kameras šovs».
12.30 «Latvijas stāsti». «Atgriešanās pie vērtībām»*.
13.15 «Prāta vētras». Dokumentāla filma. 3.sērija.
13.50 Rīgas Dinamo labākās spēles. KHL. Rīgas Dinamo
– Maskavas Dinamo. 2011.g. 26.febr.*
15.45 «Pokers ar pīķa dāmu». Seriāls. 19.sērija.
16.35 «Trakais slēptās kameras šovs».
17.25 «SeMS».
18.05 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 472.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Prāta vētras». Dokumentāla filma. 3.sērija.
20.00 «Spēkošanās ar ledu». Dokumentāla filma. 1.sērija.
20.55 «No 57.paralēles».
21.25 «Ziemeļu puse».
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā Latgales reģionālā televīzija.
23.00 «1000 jūdzes Albānijā». 9.sērija.*
23.30 Artūra dienas koncerts. 2011.g.*

LNT
6.00 «Ticīgo uzvaras balss».
6.30 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».*
6.55 «Eiropa novados, novadi Eiropā».
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
8.40 «Basketbols TV».*
8.50 «Degpunktā».*
9.10 «Tu būsi mana». Seriāls. 94.sērija.
10.05 «Šokolādes sirds». Romantiska komēdija. 2008.g.
12.00 «Mājokļa jautājums 5».*
13.00 «Lapsa virtuvē». Receptes dzīves baudīšanai.*
13.30 «Mans mīļais draugs». Raidījums par dzīvniekiem.*
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».*
14.45 «Detektīvmeitenes». Animācijas filma.
15.00 «Biezenīša piedzīvojumi». Animācijas seriāls. 5.sērija.
15.25 «Pankūciņa lieliskie negadījumi 2». Anim. ser. 5.sērija.
15.45 «Tu būsi mana». Meksikas seriāls. 95.sērija.
16.45 «Viss notiek uz labu» (ar subt.). Seriāls. 108.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Viss notiek uz labu» (ar subt.). Seriāls. 109.sērija.
18.55 «Tautas balss».
19.30 «Degpunktā».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Ekstrasensi kā detektīvi». Realitātes šovs. 16.sērija.
21.45 «Dzīvais mērķis». ASV seriāls. 9.sērija.
22.40 «Losandželosas policisti 2». ASV seriāls. 2.sērija.
23.45 LNT ziņu Top 10.*
0.35 «Mākslīgais skaistums». ASV seriāls. 26.sērija.
1.35 «Ardievu, meitene!» ASV liriska komēdija. 2004.g.
3.20 «Ekstrēms tuvplānā». Dokumentāls raidījums.
4.10 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
4.30 «Viss notiek uz labu» (ar subt.). Seriāls. 108. un 109.sērija.

TV3
5.00 «Likums un kārtība 3» (ar subt.). 21.sērija.
5.50 «Leļļu nams». 2.sērija.
6.40 «Sliņķu miests». Anim. ser. 49.sērija.
7.10 «Pērtiķu karalis». Anim. ser. 24.sērija.
7.40 «Madagaskaras pingvīni 2». Anim. ser. 18.sērija.
8.00 «Radu būšana 3» (ar subt.). 10.sērija.
9.00 «Smieklīgākie videokuriozi 18».
9.30 «Uzmanību! Virtuvē bērni».*
10.00 «Divi cepas».*
10.35 «Māmiņu klubs».*
11.00 «10 gadu jaunāka 2». 24. un 25.sērija.
12.05 «Televeikala skatlogs».
12.20 «Visi mīl Reimondu». Seriāls. 10.sērija.
13.00 «Ašais Frenkijs». Animācijas seriāls. 13.sērija.
13.20 «Madagaskaras pingvīni 2». Animācijas seriāls. 19.sērija.
13.50 «Bakugani 4». Animācijas seriāls. 24.sērija.
14.15 «UgunsGrēks 6». Latvijas seriāls. 454.sērija.
14.50 «Alises sirdsbalss». Vācijas seriāls. 235.sērija.
15.50 «Mans otrais Es» (ar subt.). Seriāls. 55.sērija.
17.00 «Mantojuma lāsts». Seriāls. 90. un 91.sērija.
19.00 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks 6». Latvijas seriāls. 454.sērija.

21.00 «Īpašo uzdevumu vienība Hawaii 5-0». Seriāls. 9.sērija.
22.00 «C.S.I. Ņujorka 7». Seriāls. 147.sērija.
23.00 «Radīti skatuvei 2». Seriāls. 12.sērija.
24.00 «Nekā personīga».
1.05 «C.S.I. Maiami 7». Seriāls. 24.sērija.
2.00 «Likums un kartība 3» (ar subt.). Seriāls. 21.sērija.
2.50 «Leļļu nams». Seriāls. 2.sērija.
3.45 «Alises sirdsbalss». Seriāls. 235.sērija.
4.30 «Nakts joki».

20. decembris, otrdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1327.sērija.
9.25 «Tas notika Rīgā». Latvijas TV seriāls. 13.sērija.
9.55 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
10.35 «Piecas māsas». Seriāls. 17.sērija.
11.05 «Koristi». Muzikāla drāma. 2004.g.
12.50 «Kur vēsture sastopas ar mākslu». Cēsis.
13.05 «Norvēģijas dabā». Dokumentāla filma. 2.sērija.
13.35 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.50 «Viss notiek».*
14.20 «Latvija var!»*
14.50 «Šeit un tagad».*
15.30 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.50 «Hārvijs Hemmers. Nacionālās ģeogrāfijas pasaule». Populārzinātnisks seriāls bērniem. 48.sērija.
16.15 «Vipo piedzīvojumi Laika salā». Anim. f. ser. 18. un 19.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1327.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Neprāta cena». Latvijas TV seriāls. 17.sērija.
19.00 «100 g kultūras».
19.30 «Auniņa Timija laiks». Animācijas filmu seriāls. 37.sērija.
19.45 Ziņas.
20.00 «100.pants».
20.30 «Panorāma».
21.15 «Jauna nedēļa».
22.05 «Diāna». Dokumentāla filma. Piedāvā fonds Nāc līdzās!.*
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Naudas zīmes».
23.30 «Šeit un tagad». Tiešraide.
0.10 «100 g kultūras».*

LTV7
7.35 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs» (ar subt.).*
8.35 «Vide, veselība un mēs». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Nedēļas apskats». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «SeMS».*
9.55 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). 473.sērija.
10.50 «Pokers ar pīķa dāmu». Seriāls. 20.sērija.
11.40 «Trakais slēptās kameras šovs».
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Latgales reģionālā televīzija*.
13.15 «Prāta vētras». Dokumentāla filma. 4.sērija.
13.50 Rīgas Dinamo labākās spēles. KHL. Rīgas Dinamo
– Maskavas Dinamo. 2011.g. 27.febr.*
15.45 «Pokers ar pīķa dāmu». Seriāls. 20.sērija.
16.35 «Trakais slēptās kameras šovs».
17.25 «SeMS».
18.05 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 473.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.25 «Tavs auto».
19.55 KHL spēle. Popradas Lev – Rīgas Dinamo. Tiešraide.
22.15 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.30 Eiropas kausa izcīņa basketbolā. VEF Rīga – Himki.
0.50 «Autosporta programma nr.1».

LNT
6.00 «Ticīgo uzvaras balss».
6.30 «Toms un Džerijs 2». Animācijas filma.
6.40 «Šodien novados».
6.55 «Eiropa novados, novadi Eiropā».
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Tu būsi mana». Meksikas seriāls. 95.sērija.
10.05 «Ar Itāliju sirdī». Vācijas melodrāma. 2008.g.
12.00 «Mājokļa jautājums 5».*
13.00 «Policijas akadēmija». ASV seriāls. 6.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Šodien novados».*
14.30 «Draugi 10». ASV komēdijseriāls. 11.sērija.
15.00 «Biezenīša piedzīvojumi». Animācijas seriāls. 6.sērija.
15.25 «Pankūciņa lieliskie negadījumi 2». Anim. ser. 6.sērija.
15.45 «Tu būsi mana». Meksikas seriāls. 96.sērija.
16.45 «Viss notiek uz labu» (ar subt.). Seriāls. 110.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Viss notiek uz labu» (ar subt.). Seriāls. 111.sērija.
18.55 «Tautas balss».
19.30 «Degpunktā».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Brauciens pretī laimei. Sevilja». Melodrāma. 2011.g.
22.35 «Intrigante 3». ASV seriāls. 16.sērija.
23.35 «Vaska figūru muzejs». ASV šausmu filma. 2005.g.
1.40 «Dzīvais mērķis». ASV seriāls. 9.sērija.
2.30 «Noslēpumu upe». ASV detektīvfilma. 2003.g.
4.35 «Viss notiek uz labu» (ar subt.). Seriāls. 110. un 111.sērija.

TV3
5.00 «Likums un kārtība 3» (ar subt.). 22.sērija.
5.50 «Leļļu nams». 3.sērija.
6.40 «Sliņķu miests». Anim. ser. 50.sērija.
7.10 «Bakugani 4». Anim. ser. 24.sērija.
7.40 «Madagaskaras pingvīni 2». Anim. ser. 19.sērija.
8.00 «Radu būšana 3» (ar subt.). 11.sērija.
9.00 «Dullās sacensības Neiespējamā misija 2».
10.00 «Īpašo uzdevumu vienība Hawaii 5-0». 9.sērija.
11.00 «10 gadu jaunāka 2». 26. un 27.sērija.
12.05 «Televeikala skatlogs».
12.20 «Visi mīl Reimondu». Seriāls. 11.sērija.
13.00 «Ašais Frenkijs». Animācijas seriāls. 14.sērija.
13.20 «Madagaskaras pingvīni 2». Anim. seriāls. 20.sērija.
13.50 «Bakugani 4». Animācijas seriāls. 25.sērija.
14.15 «UgunsGrēks 6». Latvijas seriāls. 455.sērija.
14.50 «Alises sirdsbalss». Vācijas seriāls. 236.sērija.
15.50 «Mans otrais Es» (ar subt.). Krievijas seriāls. 56.sērija.
17.00 «Mantojuma lāsts». Seriāls. 92. un 93.sērija.

tv programma
19.00 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks 6». Latvijas seriāls. 455.sērija.
21.00 «Doktors Hauss 7». ASV seriāls. 14.sērija.
22.00 «C.S.I. Maiami 9». Seriāls. 212.sērija.
23.00 «Anapolisa». ASV drāma. 2006.g.
1.05 «C.S.I. Maiami 7». Seriāls. 25.(sezonas noslēguma) sērija.
2.00 «Ekstrasensu cīņas 10» (ar subt.). 17.sērija.
2.55 «Likums un kārtība 3» (ar subt.). Seriāls. 22.sērija.
3.50 «Leļļu nams». Seriāls. 3.sērija.
4.40 «Nakts joki».

21. decembris, trešdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1328.sērija.
9.25 «Tas notika Rīgā». Latvijas TV seriāls. 14.sērija.
9.55 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
10.35 «Piecas māsas». Seriāls. 18.sērija.
11.05 «Jauna nedēļa».*
12.00 «Latvji, brauciet jūriņā!»*
12.30 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle.*
13.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.30 «100.panta preses klubs».*
14.30 «Kalnciema ielas koka namu atdzimšana». Dokum. f.
14.55 «Naudas zīmes».*
15.10 «Kopā» (ar subt.).*
15.25 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.45 «Kas te? Es te!»*
16.15 «Džeronīmo Stiltons». Anim. f. ser. 5.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1328.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Neprāta cena». LTV seriāls. 18.sērija.
19.00 «100 g kultūras».
19.30 «Auniņa Timija laiks». Anim. f. ser. 38.sērija.
19.45 Ziņas.
20.00 «100.pants».
20.30 «Panorāma».
21.12 «Latloto. Viking Lotto».
21.18 «ES Latvijas reģionos».
21.20 «Sastrēgumstunda». Diskusiju tiešraidē vada G.Rēders.
22.30 «Zini. Vari. Dari».
22.45 «Zebra».
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Vides fakti».*
23.45 «Izvēlies zaļi!»*
0.15 «100 g kultūras».*

LTV7
7.35 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs».
7.55 «Iespējas un risinājumi». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «Veiksmīgas idejas». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Pie rīta kafijas». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Brīvdienu ceļvedis». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «SeMS».*
9.55 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 474.sērija.
10.50 «Pokers ar pīķa dāmu». Seriāls. 21.sērija.
11.40 «Trakais slēptās kameras šovs».
12.30 «Prāta vētras». Dokumentāla filma. 5.sērija.
13.05 «Prāta vētras». Dokumentāla filma. 6.sērija.
13.40 «Gaujas senlejas vilinājums». Turaida un Sigulda.*
13.50 KHL spēle. Popradas Lev – Rīgas Dinamo.*
15.45 «Pokers ar pīķa dāmu». Seriāls. 21.sērija.
16.35 «Trakais slēptās kameras šovs».
17.25 «SeMS».
18.05 «Muhtars atgriežas 2» (ar subt.). Seriāls. 474.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Prāta vētras». Dokumentāla filma. 4.sērija.
20.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».
20.30 «Ātruma cilts».
21.00 «Postošais spēks». Dokumentāla filma. 1.sērija.
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Latvijas stāsti». «Laikmeti, personības, notikumi».
23.00 «Delirium: Lai dzīvo neprāts!» Saules cirka izrāde.*

LNT
6.00 «Ticīgo uzvaras balss».
6.30 «Toms un Džerijs 2». Animācijas filma.
6.40 «Šodien novados».
6.55 «Eiropa novados, novadi Eiropā».
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Tu būsi mana». Meksikas seriāls. 96.sērija.
10.05 «Mīlestība pēdējā minūtē». Melodrāma. 2003.g.
12.00 «Mājokļa jautājums 5».*
13.00 «Policijas akadēmija». ASV seriāls. 7.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Šodien novados».*
14.30 «Draugi 10». ASV komēdijseriāls. 12.sērija.
15.00 «Biezenīša piedzīvojumi». Animācijas seriāls. 7.sērija.
15.25 «Pankūciņa lieliskie negadījumi 2». Anim. ser. 7.sērija.
15.45 «Tu būsi mana». Meksikas seriāls. 97.sērija.
16.45 «Viss notiek uz labu» (ar subt.). Seriāls. 112.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Viss notiek uz labu» (ar subt.). Seriāls. 113.sērija.
18.55 «Tautas balss».
19.30 «Degpunktā».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Sanktum». Piedzīvojumu filma. 2011.g.
23.00 «Tango un Kešs». Piedzīvojumu filma. 1989.g.
1.05 «Striptīzs». ASV drāma. 1996.g.
3.00 «Ekstrēms tuvplānā».
4.35 «Viss notiek uz labu». Seriāls. 112. un 113.sērija.

TV3
5.00 «Likums un kārtība 3» (ar subt.). 23.sērija.
5.50 «Leļļu nams». 4.sērija.
6.40 «Sliņķu miests». Anim. ser. 51.sērija.
7.10 «Bakugani 4». Anim. ser. 25.sērija.
7.40 «Madagaskaras pingvīni 2». Anim. ser. 20.sērija.
8.00 «Radu būšana 3» (ar subt.). 12.sērija.
9.00 «Dullās sacensības Neiespējamā misija 2».
10.00 «Doktors Hauss 7». 14.sērija.
11.00 «10 gadu jaunāka 2». 28. un 29.sērija.
12.05 «Televeikala skatlogs».

Ceturtdiena, 2011. gada 15. decembris
12.20 «Visi mīl Reimondu». Seriāls. 12.sērija.
13.00 «Ašais Frenkijs». Animācijas seriāls. 15.sērija.
13.20 «Madagaskaras pingvīni 2». Anim. ser. 21.sērija.
13.50 «Bakugani 4». Animācijas seriāls. 26.sērija.
14.15 «UgunsGrēks 6». Latvijas seriāls. 456.sērija.
14.50 «Alises sirdsbalss». Vācijas seriāls. 237.sērija.
15.50 «Mans otrais Es» (ar subt.). Seriāls. 57.sērija.
17.00 «Mantojuma lāsts». Seriāls. 94. un 95.sērija.
19.00 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks 6». Latvijas seriāls. 456.sērija.
21.00 «Ekstrasensu cīņas 10». Realitātes šovs. 18.sērija.
22.10 «Ievas pārvērtības 2».
23.00 «Izmeklētāju superkomanda 2». Seriāls. 22. un 23.sērija.
1.00 «Operatīvā vienība» (ar subt.). Seriāls. 12.sērija.
2.00 «Nemelo man!» (ar subt.). Raidījums. 60.sērija.
2.50 «Likums un kārtība 3» (ar subt.). Seriāls. 23.sērija.
3.45 «Leļļu nams». Seriāls. 4.sērija.
4.40 «Nakts joki».

22. decembris, ceturtdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1329.sērija.
9.25 «Tas notika Rīgā». Latvijas TV seriāls. 15.sērija.
9.55 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
10.33 «ES Latvijas reģionos».*
10.35 «Piecas māsas». Seriāls. 19.sērija.
11.05 «Province».*
11.35 «Teritorija 20+».*
12.05 «Zebra».*
12.20 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.35 «Nepieradinātā Eiropa». Dokumentāla filma. 4.sērija.
13.35 «Sastrēgumstunda». Diskusiju vada G.Rēders.*
14.40 «Zini. Vari. Dari».*
14.55 «Vertikāle».*
15.25 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.45 «Kas te? Es te!»*
16.15 «Džeronīmo Stiltons». Anim. f. seriāls. 6.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1329.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.28 «ES Latvijas reģionos».*
18.30 «Neprāta cena». LTV seriāls. 19.sērija.
19.00 «100 g kultūras».
19.30 «Auniņa Timija laiks». Anim. f. ser. 39.sērija.
19.45 Ziņas.
20.00 «100.pants».
20.30 «Panorāma».
21.13 «ES Latvijas reģionos».
21.15 «Latvijas Gada balva sportā 2011».
23.40 Nakts ziņas.
23.55 «Šeit un tagad». Tiešraide.
0.35 «Kinotēka».
0.50 «100 g kultūras».*

LTV7
7.35 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs».*
7.55 «Automoto raidījums nr.2». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «TV mozaīka». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Darbs. Izglītība. Karjera». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Vārds uzņēmējiem». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «SeMS».*
9.55 «Tiesnese» (ar subt.). 1.sērija.
10.50 «Pokers ar pīķa dāmu». Seriāls. 22.sērija.
11.40 «Trakais slēptās kameras Ziemassvētku šovs».
12.30 «Latvijas stāsti». TV Spektrs *.
13.15 «Prāta vētras». Dokumentāla filma. 7.sērija.
13.50 Rīgas Dinamo labākās spēles. KHL. Rīgas Dinamo
– Maskavas Dinamo. 2011.g. 3.marts.*
15.45 «Pokers ar pīķa dāmu». Seriāls. 22.sērija.
16.35 «Trakais slēptās kameras Ziemassvētku šovs».
17.20 «SeMS».
17.55 KHL spēle. Minskas Dinamo – Rīgas Dinamo. Tiešraide.
20.15 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
20.50 «Ar makšķeri».
21.20 «Zebra».*
21.40 «Kur vēsture satopas ar mākslu». Cēsis.
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Latvijas stāsti». «Vidzemnieki»; «Laika zīmes».
23.00 «La Nouba: Dzīves svinēšana». Saules cirka izrāde.*

LNT
6.00 «Ticīgo uzvaras balss».
6.30 «Toms un Džerijs 2». Animācijas filma.
6.40 «Šodien novados».
6.55 «Eiropa novados, novadi Eiropā».
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Tu būsi mana». Meksikas seriāls. 97.sērija.
10.05 «Bērnaukle». Vācijas romantiska komēdija. 2006.g.
12.00 «Mājokļa jautājums 5».*
13.00 «Policijas akadēmija». ASV seriāls. 8.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Šodien novados».*
14.30 «Draugi 10». ASV komēdijseriāls. 13.sērija.
15.00 «Biezenīša piedzīvojumi». Animācijas seriāls. 8.sērija.
15.25 «Pankūciņa lieliskie negadījumi 2». Anim. ser. 8.sērija.
15.45 «Tu būsi mana». Meksikas seriāls. 98.sērija.
16.45 «Viss notiek uz labu» (ar subt.). Seriāls. 114.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Viss notiek uz labu» (ar subt.). Seriāls. 115.sērija.
18.55 «Tautas balss».
19.30 «Degpunktā».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Mentālists 2». ASV seriāls. 13. un 14.sērija.
22.35 «Supernatural 3». ASV seriāls. 14.sērija.
23.30 «Mākslīgais skaistums». ASV seriāls. 27.sērija.
0.30 «Sanktum». Piedzīvojumu filma. 2011.g.
2.30 «Losandželosas policisti 2». Seriāls. 2.sērija.
3.15 «Ekstrēms tuvplānā».
4.05 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
4.35 «Viss notiek uz labu» (ar subt.). Seriāls. 114. un 115.sērija.

TV3
5.00 «Likums un kārtība 3» (ar subt.). 24.sērija.

5.50 «Leļļu nams». 5.sērija.
6.40 «Sliņķu miests». Anim. ser. 52.sērija.
7.10 «Bakugani 4». Anim. ser. 26.sērija.
7.40 «Madagaskaras pingvīni 2». Anim. ser. 21.sērija.
8.00 «Merlins, varenais burvis 2». 1. un 2.sērija.
10.00 «Ekstrasensu cīņas 10» (ar subt.).*
11.00 «10 gadu jaunāka 2». 30. un 31.sērija.
12.05 «Televeikala skatlogs».
12.20 «Visi mīl Reimondu». Seriāls. 13.sērija.
13.00 «Ašais Frenkijs». Animācijas seriāls. 16.sērija.
13.20 «Madagaskaras pingvīni 2». Anim. ser. 22.sērija.
13.50 «Pērtiķu karalis». Animācijas seriāls. 25.sērija.
14.15 «UgunsGrēks 6». Latvijas seriāls. 457.sērija.
14.50 «Alises sirdsbalss». Vācijas seriāls. 238.sērija.
15.50 «Mans otrais Es» (ar subt.). Seriāls. 58.sērija.
17.00 «Mantojuma lāsts». Seriāls. 96. un 97.sērija.
19.00 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks 6». Latvijas seriāls. 457.sērija.
21.00 «Nozieguma skelets 6». ASV seriāls. 5.sērija.
22.00 «Neatrodamais». ASV krimināltrilleris. 2008.g.
0.05 «Kinomānija».
0.40 «C.S.I. Ņujorka 6». Seriāls. 22. un 23.sērija.
2.30 «Specvienība 4». Seriāls. 19.sērija.
3.15 «Likums un kārtība 3» (ar subt.). 24.sērija.
4.05 «Visi mīl Reimondu». Seriāls. 13.sērija.
4.35 «Nakts joki».

23. decembris, piektdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Rožu dārzs». Seriāls. 11.sērija.
9.25 «Tas notika Rīgā». Latvijas TV seriāls. 16.sērija.
9.55 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
10.33 «ES Latvijas reģionos».*
10.35 «Piecas māsas». Seriāls. 20.sērija.
11.10 «Mīlestība pie Gardas ezera». Seriāls. 3. un 4.sērija.
12.50 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.05 «Kinotēka».*
13.20 «Knuts un draugi». Dokumentāla filma.
14.20 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».*
15.20 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.40 «Dabas grāmata».*
16.10 «Džeronīmo Stiltons». Animācijas filmu seriāls. 7.sērija.
16.40 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.00 «Rožu dārzs». Seriāls. 11.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.28 «ES Latvijas reģionos».*
18.30 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».
19.30 «Lauku sēta».
20.30 «Panorāma».
21.15 «100.panta preses klubs».
22.10 «Erkils Puaro». Detektīvseriāls.
Veciem grēkiem garas ēnas.
23.50 «Nakts ziņas».
0.05 Stinga koncerts Berlīnē (ar subt.).*

LTV7
7.35 «Aktualitātes». «Televeikala skatlogs».
7.55 «Skatpunkti». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «Dzīvei pa vidu». «Televeikala skatlogs».
8.35 «Tādas lietas». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Postošais spēks». Dokumentāla filma. 1.sērija.
9.55 «Tiesnese» (ar subt.). 2.sērija.
10.50 «Pokers ar pīķa dāmu». Seriāls. 23.sērija.
11.40 «Trakais slēptās kameras Ziemassvētku šovs».
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Valmieras TV*.
13.15 «Prāta vētras». Dokum. f. 8.(noslēguma) sērija.
13.50 KHL spēle. Minskas Dinamo – Rīgas Dinamo.*
15.45 «Trakais slēptās kameras Ziemassvētku šovs».
16.15 «Tavs auto».*
16.45 VTB spēle. Krasnije kriļja – VEF Rīga. Tiešraide.
19.05 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.40 «Hārtlenda. Speciālizlaidums Ziemassvētkos».
21.20 «Zveja» (ar subt.).
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Latvijas stāsti». «Ventspils osta: laiki, cilvēki, idejas».
23.00 «Ziemassvētku cerība». ASV melodrāma. 2009.g.

LNT
6.00 «Ticīgo uzvaras balss».
6.30 «Toms un Džerijs 2». Animācijas filma.
6.40 «Šodien novados».
6.55 «Eiropa novados, novadi Eiropā».
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Tu būsi mana». Meksikas seriāls. 98.sērija.
10.05 «Tu vai neviena». Romantiska komēdija. 2001.g.
12.00 «Mājokļa jautājums 5». Pārvērtību šovs.*
13.00 «Policijas akadēmija». ASV seriāls. 9.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Šodien novados».*
14.30 «Draugi 10». ASV komēdijseriāls. 14.sērija.
15.00 «Biezenīša piedzīvojumi».
Animācijas seriāls. 9.sērija.
15.25 «Pankūciņa lieliskie negadījumi 2». Anim. ser. 9.sērija.
15.45 «Tu būsi mana». Meksikas seriāls. 99.sērija.
16.45 «Viss notiek uz labu» (ar subt.). Seriāls. 116.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Viss notiek uz labu» (ar subt.). Seriāls. 117.sērija.
18.55 «Tautas balss». Speciālizlaidums.
Rīgas Ziemassvētku koncerts Rātslaukumā.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Jautrās pleznas». ASV animācijas filma. 2006.g.
22.50 «Īstie veči». ASV komēdija. 1993.g.
0.30 «Speciālists». ASV spraiga sižeta filma. 1994.g.
2.30 «Tango un Kešs». Piedzīvojumu filma. 1989.g.
4.15 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
4.35 «Viss notiek uz labu» (ar subt.). Seriāls. 116. un 117.sērija.

TV3
5.00 «Norakstītais 2» (ar subt.). 1.sērija.
5.45 «Leļļu nams». 6.sērija.
6.40 «Sliņķu miests». Anim. ser. 53.sērija.
7.10 «Pērtiķu karalis». Anim. ser. 25.sērija.
7.40 «Madagaskaras pingvīni 2». Anim. ser. 22.sērija.

Ceturtdiena, 2011. gada 15. decembris
8.00 «Merlins, varenais burvis 2». Seriāls. 3. un 4.sērija.
10.00 «Nozieguma skelets». 5.sērija.
11.00 «10 gadu jaunāka 2». 32. un 33.sērija.
12.05 «Televeikala skatlogs».
12.20 «Visi mīl Reimondu». Seriāls. 14.sērija.
13.00 «Ašais Frenkijs». Animācijas seriāls. 17.sērija.
13.20 «Madagaskaras pingvīni 2». Anim. ser. 23.sērija.
13.50 «Simpsoni 11». Animācijas seriāls. 11.sērija.
14.15 «UgunsGrēks 6». Latvijas seriāls. 458.sērija.
14.50 «Alises sirdsbalss». Vācijas seriāls. 239.sērija.
15.50 «Mans otrais Es» (ar subt.). Krievijas seriāls. 59.sērija.
17.00 «Mantojuma lāsts». Seriāls. 98. un 99.sērija.
19.00 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks 6». Latvijas seriāls. 458.sērija.
21.00 «Viens pats mājās 4».
ASV ģimenes komēdija. 2002.g.
23.00 «Ziemassvētki Bostonā».
Romantiska komēdija. 2005.g.
0.50 «Kerola Ziemassvētki». ASV komēdija. 2004.g.
2.35 «Norakstītais 2». Seriāls. 1.sērija.
3.20 «Leļļu nams». Seriāls. 6.sērija.
4.10 «Visi mīl Reimondu». Seriāls. 14.sērija.
4.35 «Nakts joki».

24. decembris, sestdiena
LTV1
7.40 «Petsons un Finduss. Ziemas stāsti». Animācijas filma.
8.55 «Vollesa un Gromita ačgārnie izgudrojumi». Anim. ser.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Volless un Gromits. Nepareizajās biksēs». Anim. f.
10.00 «Ķepa uz sirds».
10.30 «Kas var būt labāks par šo?»
11.00 «Kinotēka».*
11.15 «Lauku sēta».*
12.15 Mēnesslācis un viņa draugi». Animācijas filma.
13.35 «Sniega māte». Vācijas pasaku filma. 2008.g.
14.40 Ziemassvētku koncerts Vīnē 2010.*
16.30 «Nepieradinātā Eiropa». Dokumentāla filma. 4.sērija.
17.30 «Mīlas viesuli. Ziemassvētku speciālizlaidums».
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.15 Ziemassvētku dievkalpojums.
Tiešraide no Rīgas Doma.
19.50 Kristīgo konfesiju bīskapu apsveikumi Ziemassvētkos.
20.10 «Priecīgus Ziemassvētkus!»
20.30 «Panorāma».
21.05 Andrea Bočelli koncerts Centrālparkā Ņujorkā.
2011.g.
22.40 «Latloto izloze».
22.45 «Nakts ziņas».
23.00 Ganu sv.Mise. Tiešraide no Vatikāna.

LTV7
7.50 «Praktiski padomi». «Televeikala skatlogs».
8.10 «Rīta karuselis». «Televeikala skatlogs».
8.30 «Skatpunkti». «Televeikala skatlogs».
8.50 «Automoto raidījums nr.2». «Televeikala skatlogs».
9.10 «TV mozaīka». «Televeikala skatlogs».
9.30 «Brīvdienu ceļvedis». «Televeikala skatlogs».
9.50 «Tādas lietas». «Televeikala skatlogs».
10.10 «Dzīvei pa vidu». «Televeikala skatlogs».
10.30 «Ātruma cilts».*
11.00 «Zveja» (ar subt.).*
11.30 «Krējums... saldais».*
12.00 «Krelles sniegavīram» (ar subt.). Rom. pasaka. 2007.g.
13.40 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
14.10 «Suns uz Ziemassvētkiem». Ģimenes filma. 2009.g.
15.50 «Mēnesnīca un Āmulis». Ģimenes filma. 2008.g.
17.30 «Ziemassvētku vecīša palīgi». Ģimenes filma. 2010.g.
19.10 «No 57.paralēles».*
19.40 «Iļģi» Totari – latviešu Ziemassvētku dziesmas.*
20.40 «Mūzika Ziemassvētkos».
21.40 «1000 jūdzes Albānijā». 10.(noslēguma) sērija.
22.10 30.pasaules Nākotnes cirka festivāls.*
23.45 «Brīnumainie Ziemassvētki». Rom. drāma. 2008.g.

LNT
6.05 «Aiz riska robežas».
6.30 «Mīlestības vārdā». Seriāls. 131.sērija.
7.30 «Pankūciņa lieliskie negadījumi». Anim. ser. 17.sērija.
7.50 «Dota un Spots». Anim f.
8.10 «Toma un Džerija piedzīvojumi». Anim. f.
8.30 «Vecās Kristīnes jaunie piedzīvojumi». 26.sērija.
9.00 «Brokastis Briselē».
9.25 «Rīta mikslis».
10.00 «Mans mīļais draugs».
10.30 «Labās raganas dāvana». Ģimenes filma. 2010.g.
12.15 «Ziemassvētku brīnums». Ģimenes filma. 2005.g.
14.05 TV pirmizrāde! «Kristus dzimšana». Drāma. 2006.g.
16.05 «Polārais ekspresis». Filma ģimenei. 2004.g.
18.00 «Tev tuvumā». Ziemassvētku koncerts.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Brīnumu veikals». ASV ģimenes filma. 2007.g.
22.35 «Divas nedēļas, lai iemīlētos». Rom. kom. 2002.g.
0.35 «Pusnakts labā un ļaunā dārzā».
Detektīvfilma. 1997.g.
3.15 «Lampūni. Ziemassvētku brīvdienas 2».
Piedz. kom. 2003.g.
4.40 «Ekstrēms tuvplānā».

TV3
5.00 «Norakstītais 2» (ar subt.). 2.sērija.
5.45 «Leļļu nams». 7.sērija.
6.40 «Mūžam kopā 4». 7.sērija.
7.05 «Merlins, varenais burvis 2». 5.sērija.
8.00 «Bernards». Anim. f.
8.10 «Čagingtona: jautrie vilcieniņi». Anim. ser. 25. un 26.sērija.
8.30 «Simpsoni 11». Anim. ser. 11.sērija.
9.00 «Paņem 100 000… ja vari».*
10.00 «Uzmanību! Virtuvē bērni».
10.35 «Zvaniņš skan».
Ģimenes piedzīvojumu filma. 1996.g.
12.15 «Ievas pārvērtības 2».*
13.05 «Kinomānija».
13.40 «Laupīšana Ziemassvētkos». Komēdija. 2007.g.
15.35 «Kā Grinčs nozaga Ziemassvētkus».
Ģimenes kom. 2000.g.

17.50 «Ziemassvētki Madagaskarā».
Animācijas filma. 2009.g.
18.10 «Niko un ceļš uz zvaigznēm». Anim. f. 2008.g.
19.50 TV3 ziņas.
20.20 TV3 ziņas piedāvā… «Lielā aizbraukšana. Ziemassvētki». Latvijas dokumentāla filma. 2011.g.
21.00 «Noburtā». ASV muzikāla pasaka. 2007.g.
23.10 Koru karu Ziemassvētku lielkoncerts.
2.50 «Ziemassvētku pasaka». Pasaku filma. 2004.g.
4.30 «Nakts joki».

25. decembris, svētdiena
LTV1
7.45 Kristīgo konfesiju bīskapu apsveikumi Ziemassvētkos.*
8.05 «Garīgā dimensija».*
8.35 «Nūnborijs un varenais septītnieks». Anim. ser. 7.sērija.
9.01 «Vollesa un Gromita ačgārnie izgudrojumi». Anim. ser.
9.05 «Kas te? Es te!»
9.35 «Vipo piedzīvojumi Laika salā». Anim. ser. 20. un 21.sērija.
10.05 «Hārvijs Hemmers. Nacionālās ģeogrāfijas pasaule». Populārzinātnisks seriāls bērniem. 49.sērija.
10.30 «Surikātu raibā dzīve 4». Dok. seriāls. 49.sērija.
11.00 «Uz pasaules vulkāniem». Dok. f. 3.sērija.
12.00 Dievkalpojums.
13.00 Urbi et Orbi. Romas pāvesta uzruna Ziemassvētkos.
Pārraide no Vatikāna.
13.50 «Vertikāle».
14.20 «Daudz laimes!»
15.15 Kristīgo konfesiju bīskapu apsveikumi Ziemassvētkos.*
15.35 «Ķepa uz sirds».*
16.05 «Zigmunds Skujiņš savā 85.gadā». LTV videofilma.*
17.00 «Knuts un draugi». Dokumentāla filma. 2008.g.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.30 «Labo vārdu svētki».*
18.50 «Ziemassvētku princese». Rom. komēdija. 2011.g.
20.30 «Panorāma».
21.07 Laika ziņas.
21.15 «Nāc līdzās Ziemassvētkos!» Noslēguma koncerts,
kas šogad notika īpaši vērienīgi un krāšņi – Latvijas Nacionālajā operā, jo tieši šogad “Nāc līdzās!”
svin savu pastāvēšanas 15. gadadienu.
0.05 «Nakts ziņas».
0.15 «Ziemas skaņas». Lindas Leen koncerts.*
1.45 «Ziemeļu puse».

LTV7
7.50 «Skats rītdienā». «Televeikala skatlogs».
8.10 «Pie rīta kafijas». «Televeikala skatlogs».
8.30 «Reģionālā attīstība Latvijā. Agro 2011». «Televeikala skatlogs».
8.50 «Iespējas un risinājumi». «Televeikala skatlogs».
9.10 «Nedēļas apskats». «Televeikala skatlogs».
9.30 «Darbs. Izglītība. Karjera». «Televeikala skatlogs».
9.50 «Aktualitātes». «Televeikala skatlogs».
10.10 «Vārds uzņēmējiem». «Televeikala skatlogs».
10.30 «Tavs auto».*
11.00 «Ar makšķeri».*
11.30 «Autosporta programma nr.1».*
12.00 30.pasaules Nākotnes cirka festivāls.*
13.35 «Ziemassvētku vecīša palīgi». Ģimenes filma. 2010.g.
15.10 «Krelles sniegavīram» (ar subt.). Rom. pasaka. 2007.g.
16.55 «Brīnumainie Ziemassvētki». Romantiska drāma. 2008.g.
18.35 «Krējums... saldais».
19.05 «Mēnesnīca un āmulis». ASV ģimenes filma. 2008.g.
20.45 «Ziemassvētku cerība». ASV melodrāma. 2009.g.
22.20 «Terija Pratčeta pasta priekšnieks». Kom. 2010.g. 1.sērija.
0.10 «Suns uz Ziemassvētkiem». Ģimenes filma. 2009.g.

LNT
6.05 «Holivudas lutekļi».
6.30 «Mīlestības vārdā». 132.sērija.
7.30 «Mūka Omi noslēpums 2». ASV anim. ser. 18.sērija.
7.50 «Toma un Džerija piedzīvojumi». Anim. f.
8.10 «Vāverpuika 2». Anim. ser. 5.sērija.
8.35 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
9.00 «Ražots Latvijā».
9.30 «Autoziņas».
10.00 «Lapsa virtuvē».
10.35 «Eliass un karaliskā jahta».
Animācijas filma. 2007.g.
12.10 «Ekstrēms tuvplānā».
13.00 «Mazulis par 30 miljoniem dolāru».
Komēdija. 2006.g.
15.30 «Vako zvaigzne». ASV animācijas filma. 1999.g.
17.00 «Harijs Poters un uguns biķeris». Piedz. f. 2005.g.
20.00 LNT ziņas.
20.15 «Basketbols TV».
20.20 «Supermens atgriežas». Fantastikas filma. 2006.g.
23.20 «Ārkārtas rīcība». ASV trilleris. 1996.g.
1.30 «Kristus dzimšana». ASV drāma. 2006.g.
3.05 «Divas nedēļas, lai iemīlētos». Rom. kom. 2002.g.
5.25 «Ekstrēms tuvplānā».

TV3
5.00 «Norakstītais 2» (ar subt.). 3.sērija.
5.45 «Leļļu nams». 8.sērija.
6.40 «Mūžam kopā 4». 8.sērija.
7.10 «Bernards». Anim. f.
7.20 «Pērtiķu karalis». Anim. ser. 26.sērija.
7.50 «Čagingtona: jautrie vilcieniņi».
Anim. ser. 27. un 28.sērija.
8.15 «Kinomānija».
8.50 «Māmiņu klubs».
9.20 «Divi cepas».
10.00 «Superbingo». TV spēle.
11.00 «Niko un ceļš uz zvaigznēm». Anim. f. 2008.g.
12.40 «Brīnums 34. ielā». ASV pasaku drāma. 1994.g.
14.55 «Puisis uz Ziemassvētkiem». Rom. kom. 2004.g.
16.50 «Santa Klauss». ASV ģimenes komēdija. 1994.g.
18.50 «Neiespējamā misija 4».
19.50 «Nekā personīga».
20.40 «Latvijas lepnums 2011».
23.15 «Austrālija». Austrālijas un ASV romantiska kara
filma. 2008.g.
2.25 «Ziemassvētku spoku stāsts».
ASV komēdija. 2003.g.
4.00 «Norakstītas 2». Seriāls. 3.sērija.
4.45 «Nakts joki».

www.jelgavasvestnesis.lv
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JELGAVAS PILSĒTAS KULTŪRAS NAMĀ
18. decembrī plkst.16 – Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra Ziemassvētku koncerts. Solisti D.Krenberga un I.Dālderis. Biļešu
cena: Ls 4; 3; 2,50.
31. decembrī no plkst.21 līdz 3 – Jaungada balle. Deju mūziku piedāvā «Lauku muzikanti», atrakcijas, pārsteigumi, kafija, šampanietis
pusnaktī, karaoke. Biļešu cena: Ls 10 un neliels līdzņemts groziņš. Biļetes tikai iepriekšpārdošanā līdz 28. decembrim.
12. janvārī plkst.19 – Krievijas vīru kora «Pravoslavnije pevčije» koncerts. Diriģents G.Smirnovs. Īpašais viesis V.Millers (bass). Programmā: krievu pareizticīgo Ziemassvētku dziedājumi. Biļešu cena: Ls 5; 4; 3 (kultūras nama un «Biļešu servisa» kasēs).
20. janvārī plkst.19 – Dailes teātra viesizrāde – H.Gulbis «Cīrulīši». Režisors L.Gundars. Latviešu ģimenes saiets 2 cēlienos. Lomās:
E.Ermale, Ģ.Ķesteris, A.Robežnieks, I.Pļavniece, A.Dzērve, V.Vārpiņa, M.Janaus, L.Skujiņa, V.Liepiņš. Biļešu cena: Ls 7; 6; 5.
Kases darba laiks: no otrdienas līdz piektdienai 14 – 19, sestdienā 9 – 14 un stundu pirms sarīkojuma! Kases tālrunis: 63084679.

Atbrīvojies no liekā svara vieglāk
ar «Svara Balanss Greenice»!

Briketes apkurei
• kūdras briketes (Igaunija);
• skaidu briketes.
Piegāde
Tālrunis 29615160, 28828288.

www.eko-briketes.lv
Apnikušas vecās mēbeles?

Nemaini mēbeles, nomaini tikai
fasādes, un vecās mēbeles kļūs
kā jaunas!
Pēc jūsu izvēlētajiem izmēriem mēs
izgatavosim jūsu virtuvei, guļamistabai,
viesistabai vai priekšnamam jaunu, mūsdienīga un stilīga dizaina fasāžu elementu komplektu no dabīga koka vai MDF.
Sākot no 24 Ls/m2.
Tālrunis: 63028443, 25445612.
T/c «Pērnava», 2. stāvs, «Geko»

Dzīvojot 21. gadsimtā, izmantojam liftus, automašīnas, iegūstam informāciju internetā – tas viss veicina mazkustīgu
dzīvesveidu. Bieži lietojam taukvielām un ogļhidrātiem
bagātas uzkodas un ēdienus. Gadu gaitā tas kļūst par ieradumu, un pamanām, ka sāk traucēt liekais svars.
Vai atceraties, ka jaunībā bijāt kustīgāki, ēdāt mājās un
regulāri un jūs netraucēja liekais svars? Lai atkal atgūtu
sportisko garu un mundrumu, vajag atgriezties pie agrākajiem ieradumiem, bet ne visiem tas izdodas.
Lai palīdzētu atgūt agrāko formu, ir radīts jauns produkts.
«Svara Balanss Greenice» satur:
Kambodžas garcīnijas sauso ekstraktu, kas novērš tauku uzkrāšanos organismā;
L-karnitīnu, kas veicina tauku sadegšanu fiziskas slodzes laikā;
Pantone 273 C
hromu, kas mazina tieksmi pēc saldumiem.
Pantone 872 C
«Svara Balanss Greenice» palīdzēs, ja jūs mainīsiet savus ieradumus.
«Svara Balanss Greenice» darbosies, ja palielināsiet fizisko slodzi, mainīsiet ēšanas ieradumus.
Svarīgi ievērot ēdienreižu biežumu un sekot ēdiena kvalitātei. Lietojiet uzturā daudz dārzeņu un
graudaugu produktu! Izvairieties no našķiem un uzkodām!
Kā redzat, kaut nedaudz mainot savu dzīvesveidu, ir iespējams atbrīvoties
no liekā svara un vieglāk sasniegt vēlamo rezultātu ar «Svara Balanss
Greenice».
Dr.Ritma Laškova
«Svara Balanss Greenice» nopērkams Pils aptiekās, Euroaptiekās
vai www.greenice.eu

Svētku laiks sācies! Uzdāvini sev autokursus!
Autoskolā piedāvā:
visu veidu autovadītāju kursus;
visu veidu traktorvadītāju kursus;
[95] koda apmācību.

UZMANĪBU!
Sadarbībā ar NVA strādājošie pie
mums var apgūt D1 kategoriju vai
[95] kodu, izmantojot kuponu!

Piesakies: Jelgavā, Akadēmijas ielā 2 – 2, pa tālruni 27880444,
e-pastu: autoamatnieks@inbox.lv; www.autoamatnieks.lv
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NOTIKUMI

Ceturtdiena, 2011. gada 15. decembris

Kultūras pasākumi
 15. decembrī pulksten 18 – BJC «Junda» muzikālo studiju un popgrupu «Lai skan»
Ziemassvētku koncerts «Tik klusi un gaiši...». Kolektīva mākslinieciskā vadītāja I.Šveicere.
Biļešu cena – Ls 1 (iepriekšpārdošanā «Jundas» ēkā Pasta ielā 32, koncerta dienā – kultūras
namā) (kultūras nama Mazajā zālē).
 15. decembrī pulksten 18.30 – muzikāls Ziemassvētku uzvedums «Pasaka par laimes
kreklu». Piedalās kori «Skali», «Skaliņi», deju kolektīvs «Dālderis», teātris «Reverss». Ieeja
– bez maksas (Jelgavas Valsts ģimnāzijā).
 15. decembrī pulksten 17 – bērnu un jauniešu centra «Junda» ģitāristu pulciņa «Jundas ģitāras» ziemas dziesmu koncerts. Ieejas maksa – pieaugušajiem Ls 0,80; skolēniem,
studentiem un pensionāriem Ls 0,40 (Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas tornī).
 16. decembrī pulksten 10 – Ziemassvētku labdarības izstāde un tirdziņš «Dāsnums
mūžam neizsmeļams» («Pilsētas pasāžas» 2. stāvā).
 16. decembrī pulksten 18 – Ziemassvētku koncerts (Jelgavas 4. vidusskolā).
 17. decembrī pulksten 13 un 16 – bērnu un jauniešu deju kolektīva «Vēja zirdziņš»
koncerts «Pasaka pasakā». Kolektīva mākslinieciskā vadītāja A.Skrastiņa. Biļešu cena –
Ls 2; 1,50; 1 (kultūras namā).
 17. decembrī pulksten 14 – garīgās mūzikas koncerts Ziemassvētku ieskaņā. Muzicē
Tirkīzzilais koris un Žoržs Siksna (Svētā Jāņa baznīcā Jāņa ielā 1).
 17. decembrī pulksten 17 – Jelgavas Mūzikas skolas audzēkņu Ziemassvētku ieskaņas koncerts (Svētās Annas baznīcā).
 17. decembrī pulksten 20 – Ziemassvētku balle. Sīkāka informācija mājas lapā www.
llu.lv. Biļešu cena – Ls 14 (Jelgavas pilī).
 18. decembrī pulksten 16 – Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra Ziemassvētku
koncerts. Solisti D.Krenberga un I.Dālderis. Diriģents Zbigņevs Graca (Polija). Programmā: F.Danci «Sinfonia Contertante», M.Rēgers «Variācijas un fūga par Mocarta tēmu»,
opuss 132, V.A.Mocarts «Simfonija Nr 41» (Jupiters). Biļešu cena – Ls 4; 3; 2,50 (kultūras
namā).
 20. decembrī pulksten 16 – bērnu un jauniešu deju kolektīva «Vēja zirdziņš» labdarības koncerts «Pasaka pasakā». Kolektīva mākslinieciskā vadītāja A.Skrastiņa. Ieeja
– bez maksas (kultūras namā).
 21. decembrī pulksten 18.30 – deju studijas «Intriga» Ziemassvētku koncerts «Ieputināti dejā». Mākslinieciskā vadītāja I.Ose. Biļešu cena – Ls 2; 1 (kultūras namā).
 21. decembrī pulksten 19 – adventes koncerts. Muzicē Jelgavas 4. vidusskolas
meiteņu koris «Spīgo». Diriģente L.Celma (Svētās Annas baznīcā).
 22. decembrī pulksten 18 un 20 – BJC «Junda» zvanu ansambļa «Accelerando»
Ziemassvētku koncerts. Ieejas maksa – Ls 0,80 (Svētās Trīsvienības baznīcas tornī).
 22. decembrī pulksten 18 – BJC «Junda» tautas deju kolektīvu Ziemassvētku koncertuzvedums «Dieviņš un Velniņš». Piedalās «Jundaliņi», «Jundēni», «Jundari». Kolektīvu
mākslinieciskā vadītāja M.Bratkus, koncertmeistare G.Vanaga, režisore E.Apsīte. Biļešu
cena – Ls 2; 1 (iepriekšpārdošanā «Jundas» ēkā Pasta ielā 32, koncerta dienā – kultūras
namā) (kultūras namā).
 22. decembrī pulksten 18.30 – Rihards Durba «Cantata in nativitate Domini». Kantāte tā Kunga dzimšanai. Piedalās Jelgavas kamerorķestris, Jelgavas Mūzikas vidusskolas
koris. Diriģents A.Meri (Svētās Annas baznīcā).
 25. decembrī pulksten 12 un 16 – Leļļu teātra studija gaida pašus mazākos jelgavniekus, lai dotos ceļojumā kopā ar Ziemu un Sniegavīru un palīdzētu Sniegbaltītei
atrast zābaciņu. Iepriekš pieteikties pa tālruni 26875065. Pasākums notiks krievu valodā.
Biļešu cena – Ls 3 (cenā iekļauta dāvana), vecākiem ieeja – bez maksas (Leļļu teātra
studijā Svētes ielā 21b).
 25. decembrī pulksten 15 un 17 – Ievas Akurateres, Evitas Zālītes un Zigfrīda
Muktupāvela Ziemassvētku koncerts «Ar eņģeļa pieskārienu». Biļešu cena iepriekšpārdošanā – Ls 3 (nopērkamas «Biļešu paradīzes» kasēs un internetā www.bilesuparadize.
lv); pasākuma dienā pirms koncerta – Ls 4. Bērniem līdz 6 gadu vecumam, neaizņemot
papildu sēdvietu, – bez maksas (Svētās Annas baznīcā).

Izstādes
 Līdz 30. decembrim – Mārītes Leimanes personālizstāde «Krāsu spēles audumos»
(Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 Līdz 30. decembrim – Eduarda Kazarjana (Armēnija) mikrominiatūru izstāde «Brīnumu pasaule». Biļešu cena – pieaugušajiem Ls 2; bērniem un skolēniem Ls 1 (Ģederta
Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 Līdz gada beigām – Andreja Ģērmaņa gleznu izstāde «Redzētprieks» (Jelgavas
Zinātniskajā bibliotēkā).
 Līdz gada beigām – Tautas gleznošanas studijas dalībnieku izstāde «Atvasara»
(Miezītes bibliotēkā Dobeles šosejā 100).
 Līdz janvārim – mākslas akcijas «Alternatīvā Ziemassvētku eglīte» izstāde (kultūras
nama 1. stāva Lielajā foajē).
 Līdz 6. janvārim – tautas fotostudijas «Vidze» dalībnieku fotogrāfiju izstāde «Baltā
ziema». Studijas vadītāja – G.Oškalna-Vējiņa (kultūras nama 2. stāvā).
 Līdz 6. janvārim – Tautas gleznošanas studijas izstāde «Atmiņas par vasaru». Studijas
vadītāji – I.Klapers un A.Kalniņa (kultūras nama 1. stāvā).
 Līdz 15. janvārim – Elīnas Titānes keramikas izstāde (Jelgavas Mākslas skolā).
 Līdz 21. janvārim – Rūdolfa Kronberga simtgades gleznu izstāde «Akmensziedi»
(Svētās Trīsvienības baznīcas tornī).
 Līdz 22. janvārim – krustdūriena izšuvumu izstāde «Brīnumainie mirkļi» (Ādolfa
Alunāna memoriālajā muzejā).

Dāvanas var sarūpēt labdarības tirdziņā
«Dāsnums mūžam neizsmeļams»
 Ritma Gaidamoviča

Rīt, 16. decembrī, no pulksten 10 līdz 14 tirdzniecības
centra «Pilsētas pasāža» 2.
stāvā notiks labdarības akcija tirdziņš «Dāsnums mūžam
neizsmeļams». Tajā rokdarbus piedāvās nacionālo kultūras biedrību pārstāvji un
dažādu pilsētas sabiedrisko
organizāciju biedri.
Tirdziņš tiek rīkots ar domu popu
larizēt tautas amatniecību un Jelgavas
nevalstiskās sabiedriskās organizācijas.
Jelgavas Sabiedrības integrācijas pārvaldes
speciāliste Žanna Novaša informē, ka uz
tirdziņu apskatīt un iegādāties kādu no
Jelgavas sabiedrisko organizāciju biedru
roku darinājumiem aicināts ikviens. Šeit

varēšot atrast arī dāvanas Ziemassvētkiem.
«Šobrīd zināms, ka varēs nopirkt dažādus
tamborējumus, adījumus, čības, koka
karotes, lāpstiņas un dēlīšus, kā arī plašā
klāstā būs rotas un citi pašu rokām darināti
darbi,» tā Ž.Novaša. Tirdziņā savus darbus
piedāvās Jelgavas Pensionāru biedrības
biedri, Jelgavas sieviešu invalīdu organi
zācija «Zvaigzne», radošo domu un darbu
centrs «Svētelis», Latvijas Poļu savienības
Jelgavas nodaļas rokdarbnieces, Jelgavas
lietuviešu biedrības «Vītis» amatnieki,
sociālās aprūpes centra «Jelgava» klienti,
Jelgavas Invalīdu biedrības biedri. Pirmo
reizi piedalīsies arī Latvijas Bērnu fonda
Jelgavas nodaļas amatnieki un rokdarbnie
ku kluba «Zelta rokas» dalībnieki.
Labdarības akciju organizē Jelgavas
Sabiedrības integrācijas pārvalde, at
balsta – tirdzniecības centrs «Pilsētas
pasāža».

12 kamieļu
karavāna adatas acī
 Ritma Gaidamoviča

Viņš slavens kļuva, kad radīja
Monas Lizas kopiju uz rīsa grauda, bet Ginesa rekordu grāmatā
iekļuva, izgatavojot pasaulē mazāko vijoli, uz kuras iespējams
spēlēt – šī instrumenta garums
ir tikai septiņi milimetri. Līdz
gada beigām Ģederta Eliasa
Jelgavas Vēstures un mākslas
muzejā var iepazīties ar šī cilvēka – armēņu mākslinieka Eduarda Kazarjana – mikrominiatūru
izstādi «Brīnumu pasaule», kurā
smalkie mākslas darbi apskatāmi tikai ar spēcīga mikroskopa
palīdzību.
A.Kazarjans ir vijolnieks, brīvajā laikā
viņam patīk arī gleznot, taču kopš pagājušā
gadsimta piecdesmitajiem gadiem viņš aiz
rāvies ar tādu mākslas veidu, ko sauc par
mikrominiatūrām, kas pārsteidz ar savu
mazo izmēru. Proti, šie darbi ir mazāki
par adatas aci. «Eduards ir unikālas un
neatkārtojamas mākslas darbu tehnikas
izveidotājs, unikālu mākslas darbu radī
tājs. Miniatūrie darbi ievietoti stikla kol
bās, un aplūkot tos var, tikai skatoties caur
ļoti jaudīgu mikroskopu, ar ko nodrošināts
katrs ekspozīcijā aplūkojamais darbs,»
stāsta mākslinieka menedžeris Armēns
Arutjunjans, kurš arī atvedis šo izstādi
uz Jelgavu. Kad mākslinieks pirmo reizi
atsūtījis savu darbu, viņš jautājis: «Kur tad
tas ir?» Taču mākslinieks pikti atbildējis:

«Akls esi, vai!?» «Man teica, ka darbi ir
mazi, taču es nedomāju, ka tik mazi, lai
tos nevarētu redzēt ar neapbruņotu aci,»
tā menedžeris. Neskatoties uz cienījamo
vecumu – mākslinieks drīz svinēs 90.
dzimšanas dienu –, viņš joprojām izstrādā
smalkos darbus, kuru darba instrumenti
pat nav redzami ar neapbruņotu aci.

Brīvības pieminekli aizpūta

Teju 20 muzejā apskatāmie mākslas
darbi iestrādāti spēcīgos mikroskopos
– tikai ielūkojoties actiņā, iespējams
redzēt, ko mākslinieks radījis. «Kur vēl
redzēsiet kamieļu karavānu, kas satilpusi
adatas acī?! Vai arī Leonardo da Vinči
portretu uz rīsa grauda? Izsmalcināti iz
skatās zelta gravējums: uz 0,05 milimetru
biezas vienkapeikas monētas lieluma
plāksnītes iegravēti vissmalkākie raksti,
līnijas, kas ir simtreiz smalkākas par
cilvēka matu. Katra miniatūra ir šedevrs,
kas apliecina ne tikai augstu mākslinieka
meistarību, kurš strādā neparastā žanrā,
bet arī atklāj pārsteidzošo talantu,» uz
sver A.Arutjunjans. Jāpiebilst, ka nesen
mākslinieks šādi vēlējies iemūžināt arī
mūsu Brīvības pieminekli, taču tas neno
tika. «Darbu, pie kura Eduards bija strā
dājis vairākus mēnešus, aizpūta vējš...
Strādājot svarīgi, lai telpā logi un durvis
būtu aizvērtas. Taču šis darbs tapa karstā
vasarā, un mākslinieks darba telpā bija
atstājis atvērtu logu. To nezinot, kāds
ienāca pa durvīm, un caurvējš Brīvības
pieminekli aizpūta. Taču, iespējams, viņš
mēģinās vēlreiz,» saka menedžeris.

Rožu pušķis no mata un zvīņām

Visas šīs mikrominiatūras veidotas
īpašā autortehnikā. «Lai izveidotu vienu
mikrominiatūru, mākslinieks trīs, pat
piecus mēnešus pats izstrādā instrumen
tus. Visi instrumenti ir unikāli un nekur
nav nopērkami. Kad tie gatavi, divus
un vairāk mēnešu Eduards saspringti
strādā pie mikroskopa, lai izveidotu
mākslas darbu no dažādiem materiāliem.
Jāteic, ka instrumenti un materiāli ir
tik mazi, ka pat nav pamanāmi ar ne
apbruņotu aci,» darba procesu pārstāsta
A.Arutjunjans. Jāpiebilst, ka katram dar
bam tiek veidoti jauni instrumenti un tos
viņš izgatavo no īpaši izturīga metāla un
mākslīgā dimanta lauskām, kā arī no ci
tiem palīglīdzekļiem. Piemēram, otas, ar
kurām viņš zīmē slavenību portretus uz
rīsu graudiem, pēc izmēra ir viena simtā
daļa no cilvēka mata. Bet pašiem darbiem
mākslinieks izmanto adatas, sērkociņus,
cilvēka matus, dzintaru, zeltu, magoņu
sēkliņas un rīsa graudiņus, ziloņkaulu
un zivs zvīņas. Piemēram, rožu pušķim,
kas apskatāms izstādē, lapas un kātiņi
veidoti no cilvēka matiem, ziedlapiņas
– no zivs zvīņām. «Lai panāktu vajadzīgo
rezultātu, mākslinieks strādā režīmā
starp sirdspukstiem, cenšoties kustināt
pirkstus vienā ritmā ar elpu un plakstiņu
trīsām,» stāsta A.Arutjunjans.
Jelgavā šāda veida izstāde aplūkojama
pirmo reizi, taču Latvijā ir jau notikusi
Valmierā un Jūrmalā. Ieejas maksa uz
izstādi – pieaugušajiem divi lati, bet
bērniem un skolēniem – lats.

Jelgavā nolaidīsies eņģeļi
 Ritma Gaidamoviča

Svētdien, 18. decembrī, noslēgsies telekompānijas LNT, portāla
Ziedot.lv un «Swedbank» rīkotā
labestības akcija «Eņģeļi pār
Latviju». Akcijas noslēguma
dienā no pulksten 12 līdz 15
ikviens aicināts uz «Swedbank»
filiāli «Hercogs» Pasta ielā 47,
lai ziedotu un atbalstītu smagi
slimos bērnus jelgavniekus,
piedalītos radošajās darbnīcās
un kopīgi iedegtu Eņģeļu egli
pie bistro «Silva».
Šogad akcijā «Eņģeļi pār Latviju» uz
palīdzību cer Maija (1 gads), Adriāns (9
mēneši), Renārs (13 gadi), Katrīna (5 gadi)
un Valērija (7 gadi). Lai bērni dzīvotu,
nepieciešami 52 232 lati, taču rindā uz
palīdzību gaida vēl vairāki simti bērnu,
tostarp četri jelgavnieki – Haralds (6
gadi), Vladimirs (10 gadi), Monta (2 gadi)
un Anete (17 gadi). Lai atbalstītu mazos
jelgavniekus, dažādas aktivitātes gaidāmas
arī «Swedbank» filiālē «Hercogs» un Drik
sas ielā. «Pirmo reizi akcijas laikā pie bistro
«Silva» tiks iedegta īpašā Eņģeļu egle,
kuras rotāšanā varēs iesaistīties ikviens,
veidojot rotājumus ar eņģeļu motīviem,»
stāsta akcijas koordinatore Jelgavā un
bērnu un jauniešu rotaļu attīstības centra

Eņģeļus, kas
svētdien tiks
iekārti Eņģeļu
eglē Driksas
ielā, Sabiedrības integrācijas
pārvaldē veidoja
rokdarbnieku
kluba «Zelta
rokas» un nacionālo kultūras
biedrību biedri.
Foto: Ivars Veiliņš
«Oranžais stars» vadītāja Inga Baļe.
Šogad akcijas noslēguma pasākums Jel
gavā veidots divās daļās: svētku koncerts,
aktivitātes un darbošanās Eņģeļu darbnīcā
norisināsies «Swedbank» filiālē «Hercogs»,
bet otrajā daļā iedzīvotāji aicināti dekorēt
egli pie bistro «Silva». I.Baļe stāsta, ka
svētku koncertā piedalās Jelgavas Mūzikas
skolas audzēkņi, Jelgavas kristieši, Jelgavas
Pensionāru biedrības ansamblis «Dziedāt
prieks», Elīza Cukere, Jelgavas baltkrievu
biedrība «Ļanok», kas ne tikai sniegs priekš
nesumu, bet vadīs arī baltkrievu spēles, Eri
ta Karlsone ar bērnu popgrupu, Tirkīzzilā
kora jaunieši un Varis Klausītājs. «Paralēli
koncertam kopā ar Ilgu Kokli būs iespēja
iesaistīties Eņģeļu darbnīcā, veidojot eņģe

ļus, ko varēs izmantot gan kā atstarotājus
diennakts tumšajā laikā, gan kā rotājumus
Eņģeļu eglei, kuru kopīgi izrotāsim pulksten
15 pie bistro «Silva»,» tā I.Baļe.
Lai palīdzētu savākt bērnu ārstēšanai
nepieciešamos līdzekļus, akcijas noslēguma
dienā tiks vākti ziedojumi pie «Swedbank»
filiāles «Hercogs» Pasta ielā 47 un Driksas
ielas gājēju posmā. Šobrīd pilsētā daudzviet
ir arī izvietotas ziedojumu kastītes: veikalos
«Kanclera nams» un «Kanclers», bistro «Sil
va», Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas
tornī, Zemgales Olimpiskajā centrā, veikalā
«MNL». Ziedot var arī portālā Ziedot.lv, zva
not pa labdarības tālruni 90006383 (maksa
par zvanu – lats), kā arī ziedojumu kastītēs
«Swedbank», «Rimi» un «Supernetto».

