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Svētki ar
piparkūku smaržu

Par īpašu svētku dāvanu pilsētniekiem parūpējušies Latvijas Lauksaimniecības universitātes studenti – viņi izcepuši piparkūku
vecpilsētu. To veido 28 mājas un 11 šķūnīši, un tā ir divus reiz trīs metrus liela. Nu savdabīgā kompozīcija izvietota Jelgavas
Svētās Trīsvienības baznīcas torņa 9. stāva izstāžu zālē un, kā norāda Jelgavas reģionālā Tūrisma centra pārstāve Vita Kindereviča, ikvienam interesentam būs apskatāma līdz janvāra vidum.
Foto: Ivars Veiliņš

«JNĪP pieredze iedrošina uzsākt māju renovāciju»
 Sintija Čepanone

«Mūsu mājā ir 120 dzīvokļi, apkure dārga, bet
iedzīvotājiem vēlmes
kaut ko mainīt nav. Esmu
nolēmis beidzot šai lietai
ķerties klāt. Ja to nevar «iekustināt» mājas
vecākā, tad varbūt es,
būdams pensionārs, kaut
ko panākšu,» apņēmības
pilns realizēt mājas Pērnavas ielā 6 siltināšanu ir
Georgijs Vorobjovs.
Viņš bija viens no tiem vairāk
nekā divdesmit interesentiem, kas
šonedēļ piedalījās SIA «Jelgavas
Nekustamā īpašuma pārvalde»
(JNĪP) un Zemgales reģionālās
Enerģētikas aģentūras organizētajā pasākumā «Renovētu daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku atvērto
durvju diena». G.Vorobjovs jau «izstudējis» informatīvos materiālus
par māju siltināšanu, tāpēc iespēju
tikties ar JNĪP speciālistiem, kas
šim procesam vairākkārt jau
«gājuši cauri», vērtē ļoti atzinīgi.
«Viena lieta ir izlasīt, kā soli pa
solim jāīsteno energoefektivitātes
pasākumi, bet pavisam cita, ja tu
vari precizēt neskaidros jautājumus, pats apskatīties, kā dzīvojas
renovētā mājā. Šajā pasākumā

Šonedēļ renovētu māju atvērto durvju dienā piedalījās vairāk nekā
divdesmit interesenti no visas Latvijas, lai iepazītos ar Jelgavas pieredzi
daudzdzīvokļu māju siltināšanā. Nākamā šāda tikšanās plānota 11.
janvārī, un uz to īpaši aicināti dažādu nozaru speciālisti, piemēram,
Foto: Ivars Veiliņš
arhitekti, celtnieki, banku pārstāvji.
esmu guvis daudz vērtīgas informācijas, un nu man ir konkrēti
fakti, lai citiem dzīvokļu īpašniekiem argumentētu siltināšanas
nepieciešamību, skaidrotu to, kā
veidojas izmaksas. Lai kādu pārliecinātu, ir jāzina, ko un kā runāt,»
tā G.Vorobjovs.
Savukārt Aina Lūsēna cer, ka
māja, kuras iedzīvotāju intereses pārstāv viņa, būs pirmā, ko
nosiltinās Saldū. «Esmu piedalījusies vairākos semināros, kuros
runāts par māju renovāciju, taču

šī ir iespēja klātienē iepazīties ar
reāli paveiktiem darbiem, uzzināt
«klupšanas akmeņus», lietas,
kam jāpievērš uzmanība darbu
gaitā. Jelgava, kur renovētas jau
trīs mājas, šajā ziņā ir lielisks piemērs,» uzteicot JNĪP ieguldījumu
siltināšanas projektu realizēšanā,
norāda A.Lūsēna, kuru īpaši ieinteresēja Helmaņa ielā 3 paveiktais,
jo daudzdzīvokļu nams, kurā dzīvo
viņa, ir līdzīgs. «Ziemā par apkuri
maksājam vairāk nekā pusotru
latu kvadrātmetrā, lai gan esam

nomainījuši jumtu, pagrabā nosiltinājuši cauruļvadus, arī logus
daudzi ir nomainījuši, taču acīmredzot tas nav pietiekami. Tagad
saprotu, ka viss jāveic kompleksi,
lai energoefektivitāte būtu vēl
lielāka, no viencaurules uz divcauruļu nepieciešams nomainīt
apkures sistēmu un noteikti jāseko
līdzi būvdarbiem,» tā viņa.
Līdzīgus secinājumus izdarījuši
arī pasākuma dalībnieki no Madonas, kur pašlaik tiek renovēta
pirmā māja. «Esam ieinteresēti
Jelgavas pieredzē. Noteikti ir
daudzas lietas, kuras mēs varam
mācīties no Jelgavas, sākot ar to,
kā pārliecināt iedzīvotājus par
siltināšanas nepieciešamību, līdz
pat tam, kā nodrošināt, lai darbi
tiktu paveikti kvalitatīvi. Ticiet
man – būvniecības lietās es kaut
ko saprotu, un šajā mājā darbi
paveikti ideāli,» vērtējot Raiņa
ielas 3. māju, teic Gaidis Vilciņš.
Viņš dzīvo 103. sērijas mājā, kur
īpatnējais siltuma patēriņš gadā uz
kvadrātmetru esot vairāk nekā 230
kilovatstundas. Renovētajā mājā
Helmaņa ielā 3 šis rādītājs ir 71.
Pasākuma dalībniekiem šķita interesanti uzzināt, kā dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajai personai izdevies panākt
iedzīvotāju atbalstu.
(Turpinājums 3.lpp.)
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Novembra populārākais
sportists – Andrejs Makuha
 Ilze Knusle-Jankevica

Pirms dažām dienām šā
gada pēdējās sacensības aizvadīja novembra
populārākais Jelgavas
sportists svara bumbu
cēlājs Andrejs Makuha.
«Sacensības man bija
veiksmīgas, jo uzstādīju
jaunu Latvijas rekordu
svara bumbu grūšanā
– startējot svara kategorijā līdz 68 kilogramiem,
32 kilogramus smagas
svara bumbas katrā rokā
uzgrūdu 94 reizes,» stāsta sportists. Viņš par populārāko novembra sportistu tika atzīts portāla
www.jelgavasvestnesis.lv
interneta balsojumā.
Populārākā sportista titulam RTU
students A.Makuha tika nominēts,
jo kļuva par pasaules vicečempionu
svara bumbu celšanā. Pirmajā sacensību dienā viņš divcīņā izcīnīja
2. vietu un ieguva sudraba medaļu,
otrajā sacensību dienā, tā saucamajā
«garajā ciklā», – 3. vietu un bronzas
medaļu. Sportists gan ir gatavs
nākamgad pacīnīties par Eiropas
un pasaules čempionāta zelta medaļām, tomēr nav īsti pārliecināts,
vai pietiks finansējuma, lai septembrī varētu aizbraukt uz pasaules
čempionātu ASV. Savukārt Eiropas
čempionāts notiks maijā Šauļos.
«Ar šo sporta veidu sāku nodarboties nejauši. Pirms sešiem gadiem,
kad iestājos augstskolā, sports bija
obligātais mācību priekšmets, un
tā sāku cilāt svara bumbas,» stāsta
sportists. Pirms tam viņš nodarbojies ar vieglatlētiku. A.Makuha
lēš, ka sporta veids, ar kuru viņš
nodarbojas, Latvijā nav pārāk popu-

lārs, tomēr
tas piesaista dažāda
vecuma
cilvēkus,
turklāt gan
vīriešus,
gan sievietes. Latvijā ar šo
sportu galvenokārt
nodarbojas
Rīgā, Ventspilī, Viļānos. «Jelgavā
tas nav populārs. Vienreiz gribēju
te patrenēties un meklēju inventāru,
bet nekur nevarēju pat atrast svara
bumbas,» tā sportists. Jāpiebilst
gan, ka A.Makuha par Jelgavas
populārāko sportistu atzīts arī
maijā pēc veiksmīga starta Eiropas
čempionātā.
Vēl titulam bija nominēta Jelgavas Specializētās peldēšanas skolas
audzēkne Ilona Badune (četras
medaļas Latvijas 21. universiādē
un divas Latvijas Sprinta čempionātā peldēšanā), FK «Jelgava» un
futzāla komandas «Jelgava – Monarch» spēlētājs Igors Lapkovskis,
Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta
skolas audzēkne un trenere Marina
Mazure (Latvijas čempione džudo)
un ziemas peldētājs Valērijs Kisļakovskis no kluba «Jelgavas roņi»
(trīs medaļas sezonas atklāšanas
sacensībās).
Jāpiebilst, ka vēl interneta balsojumā tiks noskaidrots decembra
populārākais sportists, bet pēc tam
no visiem 12 mēneša uzvarētājiem
izraudzīts viens – 2010. gada populārākais sportists. Sporta servisa
centra sporta metodiķis Valdis
Ilmers norāda, ka pagaidām vēl
tiek lemts, kādā veidā tas notiks,
bet informācija par to tiks publicēta
«Jelgavas Vēstnesī».

Ziemassvētkos visiem novēlu saticību, mīlestību un
savstarpējo sapratni! Sapratne un uzticēšanās ir
stipras ģimenes, stipra darba kolektīva, augošas
pilsētas un valsts pamatā.
Lai Jums izdodas svētkus pavadīt kopā ar
saviem mīļajiem, lai visiem labs prāts
un sirdīs miers!
Priecīgus, gaišus Ziemassvētkus!
Jelgavas domes vārdā – priekšsēdētājs Andris Rāviņš
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«Mums ir dota iespēja Viņu
iepazīt»
Atbildēt uz bērnu
jautājumu «Kas ir
Dievs?» Jelgavas
baptistu draudzes Svētdienas
skolas vadītājai
Rutai Majevskai
nav grūts uzdevums. «Dievs
ir radītājs, kurš
radījis pasauli. Tā
arī gan saviem
bērniem Sigitai
un Guntim, gan
Svētdienas skolas
audzēkņiem
saku – Viņš ir
pastāvējis vienmēr, taču mēs
Viņu neredzam,
nevaram sataustīt, bet mums
ir dota iespēja
Viņu iepazīt caur
Bībeli.»
Foto: Ivars Veiliņš

«Būt kristietim nenozīmē krāt čupiņā labi
padarītus darbus. Tā
jēga ir daudz dziļāka.
Iejūtīgi, izpalīdzīgi,
atsaucīgi un dāsni cilvēki ir kā kristiešu, tā
neticīgu cilvēku vidū.
Manuprāt, galvenais,
kas atšķir un vairāk
raksturo ticīgu cilvēku,
ir tas iekšējais miers,
līdzsvarotība, kas mīt
mūsos, jo mēs katrā
dzīves situācijā paļaujamies uz Dievu –
mums nav tās steigas,
uztraukšanās, stresa,
kas tik ļoti raksturīgs
šodienas sabiedrībai,»
spriež Jelgavas baptistu draudzes Svētdienas skolas vadītāja
Ruta Majevska.
Viņai jau 20 gadus ik svētdiena ir saplānota – tā ir diena kopā
ar bērniem Svētdienas skolā.
«Esmu skolotāja, tāpēc šķiet tik
pašsaprotami, ka šajā darbā gūstu gandarījumu, un nav svarīgi,
vai tās ir piecas vai sešas dienas
nedēļā,» atzīst R.Majevska, kura
ikdienā strādā par sākumskolas
skolotāju Glūdas pamatskolā.

Pusaizliegtais auglis

Viņai ģimenē ticība vienmēr
bijusi pati svarīgākā – neatkarīgi no valsts, sociālajiem vai
ekonomiskajiem apstākļiem.
«Mani vecāki arī padomju gados
apmeklēja baznīcu un mani kā
mazu meiteni vienmēr ņēma
līdzi. Taču tas nenozīmē, ka
vecāki izvēlējās manā vietā
– šo ceļu uz ticību var atrast
tikai katrs pats: šeit nav vietas
piespiešanai, ietekmēšanai...
Es pati nonācu līdz apziņai, ka
vēlos dzīvot saskaņā ar Dievu,»
saka R.Majevska.
Viņa atceras, ka tieši deviņdesmito gadu sākums bijis brīdis,
kad baznīcu mūsu sabiedrība atklājusi no jauna – tāds kā vilnis,
kad vai katrs vēlējās izbaudīt šo
padomju gadu pusaizliegto augli. «Es no savu vecāku stāstītā
labi atceros, kā padomju gados
vērsās pret cilvēkiem, kuri ticēja
Dievam. Tikai savas ticības dēļ
viņiem tik daudzas iespējas tika
liegtas... Uz papīra jau tas nebija
«uzlikts», bet, ja tu gāji baznīcā,
tad skaidri zināji, ka nekad
mūžā nedabūsi paaugstinājumu
darbā, nenokļūsi vadošā amatā,
pat par skolotāju strādāt nedrīkstēsi. Zinu ticīgus cilvēkus, kuri
tā arī nedevās mācīties augstskolā, jo skaidri zināja, ka ar
savu augstāko izglītību nevarēs
būt nekas vairāk par vienkāršu

strādnieku. Partijas biedri regulāri nāca pārbaudīt, vai tikai
kāds nav sapulcējies Svētdienas
skolā... Ja cilvēki tolaik bija
gatavi samierināties ar šādām
represijām un palika uzticīgi
savai izvēlei, tad ir skaidrs, ka
viņu ticība bija patiesi stipra
– tur nebija vietas ārišķībām,»
spriež skolotāja, piebilstot, ka
viņa arī to brīdi, kad padomju
vara atkāpās un baznīcas varēja
sākt apmeklēt brīvi, neuzskata
par ārišķīgu izpausmi, ko daudzi
būtu izmantojuši tikai tāpēc, ka
tas varēja šķist moderni. «Tas
bija īsts vilnis – deviņdesmito
gadu sākumā baznīcas visā
Latvijā bija pilnas. Mūsu pašu
Svētdienas skolu tolaik apmeklēja ap 200 bērnu un jauniešu.
Tas tiešām bija daudz – šobrīd
ap Ziemassvētkiem mūsu skolu
apmeklē ap 50 audzēkņu. Taču
tik un tā es nepiekrītu, ka tolaik cilvēki nāca tikai modes
pēc – man šķiet, ka tā vairāk
bija ziņkāre, kaut kā līdz šim
aizliegta izzināšana, tāda kā
tautas garīgā atmoda,» secina
skolotāja.
Šāds pacēlums esot turpinājies vairākus gadus, līdz pamazām apsīcis. «Kāpēc? Iespējams, cilvēkiem parādījās citas
prioritātes, taču tie, kuriem tā
nebija tikai ziņkāre, joprojām ir
draudzēs un joprojām apmeklē
baznīcas,» tā R.Majevska.

Mēs Viņu neredzam

Jautāta, kā viņa Svētdienas
skolas bērniņiem vecumā no
trim gadiem spēj atbildēt uz tik
vienkāršu un reizē tik sarežģītu jautājumu «Kas ir Dievs?»,
R.Majevska saka, ka tas nebūt
nav grūts uzdevums. «Dievs ir
radītājs, kurš radījis pasauli. Tā
arī bērniem saku – Viņš ir pastāvējis vienmēr, taču mēs Viņu

neredzam, nevaram sataustīt,
bet mums ir dota iespēja Viņu
iepazīt caur Bībeli. Un to mēs
arī kopā ar bērniem darām.
Sākumā tā ir bilžu Bībele, kurā
lielos skaistos attēlos ir parādīti
personāži; vēlāk jau rotaļas,
dažādas aktivitātes, caur kurām
mēs mācāmies izprast lietu kārtību. Nav jau tā, ka Svētdienas
skolā sanāk bērni un lasa Bībeli
– tas ir interesants un radošs
process: mēs veidojam, zīmējam, dziedam, ejam rotaļās, taču
neaizmirstam, ka galvenais šeit
ir izzināt ticības būtību,» atzīst
skolotāja.
R.Majevska neslēpj, ka dažkārt bērnu jautājumi var būt
pārsteidzoši un negaidīti, taču,
kā viņa pati saka, ja pārzini
Bībeli, tad rast atbildes uz
jautājumiem nemaz nav tik
grūti. «Kādi ir biežāk uzdotie
jautājumi? Kas notiek pēc nāves, vai pastāv mūžīgā dzīve,
nereti jautā par zīlēšanu, maģiju, māņticību, un tad mēs
kopīgi meklējam atbildes,» tā
R.Majevska, atzīstot, ka daudz
nopietnāki jautājumi parasti parādās pusaudžu gados.
«Tieši tad var pienākt brīdis,
kad jaunietis pats vairs nespēj
atbildēt uz saviem jautājumiem,
jūtas nesaprasts un, ja tajā
brīdī līdzās nav mīlošu vecāku,
meklē atbildes citur, turklāt
ne vienmēr tajā pareizākajā
virzienā – nereti tās ir draugu
kompānijas, dažādas atkarības.
Bet jaunietis jau nepieļauj, ka
šis virziens ir nepareizs – viņš
visu noveļ uz to, ka apkārtējā sabiedrība viņu nesaprot.
Arī mūsu Svētdienas skolā ne
viens vien jaunietis ir nonācis
pēc tam, kad pazaudējis savu
ceļu. Visbiežāk viņu pie mums
atved kāds draugs, paziņa. Kā
palīdzēt šādam pusaudzim?

Parādot viņam, kas ir slikts
un kas – labs. Saprotu, ka tas
izklausās pārāk vienkārši, bet,
ja vien jaunietis tajā ieklausītos,
tad jau sen kā viņam to pašu
būs teikuši vecāki, skolotāji,
vēl kāds. Taču Svētdienas skolā
atšķirība ir tāda, ka to nesaku
es kā skolotāja, kurā viņš varētu arī neieklausīties, es tikai
norādu uz to, ko ir teicis šīs
pasaules radītājs. Protams, tas
nenotiek uzreiz, taču, ja vien
cilvēks vēlas mainīties, viss ir
iespējams. Ļoti būtiski, ka šeit
jaunietis satiek tādus pašus
vienaudžus kā viņš un redz, ka
var dzīvot arī citādāk – var kopā
darīt interesantas un jautras
lietas, bet tās nav jāsaista ar
atkarības vielām vai kaut kā
aizliegta izmantošanu. Mums
ir sava jauniešu grupa, kas
sanāk kopā, rīko pasākumus,
dodas ekskursijās, saistoši pavada laiku – tas ir labs piemērs
tam, ka piepildījumu var atrast
arī citādās nodarbēs,» uzsver
R.Majevska.

Brīnumi notiek

Skolotāja savā dzīvē ir pārliecinājusies, ka brīnumi notiek, ja
vien tiem tic. «Viss ir atkarīgs
no tā, kā cilvēks uz lietām skatās. Arī manā dzīvē bija posms,
kad pirms pāris gadiem biju
spiesta aiziet no darba skolā,
arī vīrs, kurš iepriekš labi pelnīja celtniecībā, tagad spiests
strādāt par sētnieku ar 100
latu algu. Taču tas nenozīmē,
ka mēs uz dzīvi sākām skatīties
pesimistiski. Jā, Jelgavas skolās
visas vakances bija aizpildītas,
bet man izdevās atrast darbiņu
Glūdas skolā. Ir jau kāds, kas
ik pa laikam pajautā: ko tu tur,
kā tu tur; alga neliela, bet no
pilsētas katru dienu jābrauc uz
laukiem, bet es uz to skatos citā-

Iedzīvotāji vērtē pagājušajos Ziemassvētkos

saņemtās dāvanas*

Ziemassvētkos saņemtās dāvanas
vērtē kā labas un noderīgas

78%

Ziemassvētkos saņēmuši gan labas un noderīgas,
gan arī pilnīgi nederīgas lietas

17%

Pilnīgi visas Ziemassvētkos saņemtās dāvanas bijušas nederīgas,
un tās visbiežāk tika izmestas, paslēptas vai atdāvinātas citiem

1%

Grūti novērtēt saņemto dāvanu noderīgumu, iespējams,
līdz galam nav pārliecināti par saņemto dāvanu derīgumu

4%

dāk. Kopā ar abiem bērniem Sigitu un Gunti katru rītu kāpjam
autobusā un braucam uz Glūdu,
priecājoties, kā saulīte lec pār
piesnigušo mežu. Vērtība jau
nav algā vai kaut kādos sadzīves
apstākļos, bet gan attiecībās,
sirdsmierā, mīlestībā... Mūsu
sabiedrībai pietrūkst ticības,
taču tieši ticība mūs stiprina
un ļauj uz lietām paskatīties
no cita skatu punkta,» uzskata
R.Majevska. Katru pārbaudījumu ģimene uztver kā zināmu
posmu, kas ir jāizdzīvo, lai
piedzīvotu pārmaiņas. «Un tā
arī ir noticis – tieši šobrīd man
ir piedāvāts jauns darbs tepat
Jelgavā – sakiet vēl, ka ticībā
nav spēka!»

Galvenais –
būt visiem kopā

Kādi ir Majevsku ģimenes
Ziemassvētki? «Jau decembra
sākumā abi bērni izveidoja paši
savu Adventes vainagu – tagad
mums ir katrā istabā pa vainagam, kurā visu šo gaidīšanas
laiku tiek aizdegtas svecītes.
Arī eglīte mājās jau ir. Vakaros
mācījāmies Ziemassvētku dziesmas, dzejolīšus. Protams, bērni
ļoti gaida arī Ziemassvētku
vecīti ar dāvanām, jo jau Dievs
mums ir mācījis dāvināt, pats
dodot mums vislielāko dāvanu
– savu dēlu. Tas ir gaišums un
prieks, ar ko mums saistās Ziemassvētki. Pašā Ziemassvētku
vakarā mēs visi sanākam kopā
pie ģimenes galda, lai izjustu šo
svētku patieso nozīmi, noteikti
kopīgi palasām arī notikumus
no Bībeles par to, kā piedzima
Jēzus bērniņš, un cits citam vēlam ticību, cerību un mīlestību:
tie ir tik labi zināmi vārdi, taču
reti kurš aizdomājas par to, cik
dziļa jēga ir katrā no tiem...»
saka R.Majevska.
* Pētījumu centra SKDS veiktā aptauja Latvijā

 Kristīne Langenfelde

Pilsētnieks vērtē

Kā jūs saviem
draugiem un radiem
sūtāt Ziemassvētku
apsveikumu?
Ludmila, strādā muzejā:
– Pēdējos gadus mīļos iepriecinu ar īsziņu, apsveikumi
pa pastu tiek
reti sūtīti. Nopietns gan ir
gatavošanās process – meklēju dzejoļus iepriekšējo gadu apsveikumos
vai internetā. Apsveikumu sūtīšana ir
neatņemama Ziemassvētku sastāvdaļa. Protams, arī pati ļoti priecājos
tos saņemt, jo īpaši kartītes pa pastu.
Tā tomēr ir liela vērtība.
Va l e n t ī n s ,
skolnieks:
– Protams, ka
ar īsziņām un
caur draugiem.
lv. Tas ir lētāk,
ātrāk un ērtāk.
Tiesa, ķēdes
vēstules nesūtu, jo man pašam nepatīk tādas
saņemt. Uzskatu, ka tās ir bezpersoniskas un cilvēks apveikumu
atsūtījis pienākuma pēc. Tieši tāpēc
apsveikumiem tekstu visbiežāk «uzdzejoju» pats.
Kintija, topošā
friziere:
– Visiem sūtu
īsziņas ar pašas izdomātu
tekstu. Katram
cilvēkam pieeju individuāli,
meklējot vēlējumu atbilstoši viņam, tādējādi izvairoties no tā, ka vēl kādam būs tieši
tāds pats vēlējums. Šis, manuprāt,
ir izdevīgākais veids, kā apsveikt, jo
nav jāmeklē kartītes, jāiet uz pastu,
jāpērk marka un jāsūta.
Dace, pirmsskolas skolotāja:
– Esmu priecīga
par to, ka mani
bērni saviem
draugiem un
draudzenēm
apsveikumu
sūta pa pastu. Viņiem tas šķiet
daudz interesantāk, nekā nosūtīt
vēstuli caur internetu. Tiesa, pati
labāk izvēlos piezvanīt vai uzrakstīt
vēlējumu īsziņā.
Arnolds, strādājošs pensionārs:
– Izvēlos sazvanīties un
apsveikt. Tad
var gan pateikt
vēlējumu, gan
parunāt par
dzīvi, uzzināt, kā šim cilvēkam
klājas. Saruna ir garāka, dzirdi tā
cilvēka noskaņojumu, viņa emocijas.
Protams, arī pats priecājos saņemt
gan zvanus, gan apveikuma kartītes. Īpašs prieks, kad saņemu pašu
rokām veidotu kartīti.
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Akcentē karjeras izglītību
 Sintija Čepanone

Jelgavas reģionālais
Pieaugušo izglītības
centrs (JRPIC) jau janvārī
skolēnus, vecākus un
izglītības darbiniekus
aicina iesaistīties centra
aktivitātēs, kas vērstas uz
karjeras izglītību.
«Karjera ir nozīmīga mūsu personīgās dzīves daļa, un tai jāpievērš
pastāvīga uzmanība. Karjeras
plānošana sākas bērnībā un turpinās visas dzīves garumā. Bērna
karjeras plānošanas pamatus jau
agrā bērnībā veido viņa vecāki, bieži
vien mēģinot piepildīt savas cerības
un vīzijas par bērna nākotni. Vēlāk
dzīvē arvien nozīmīgāka loma ir
paša bērna gaidām un rīcībai. To
apzinoties, JRPIC par vienu no
savām prioritātēm izvirzījis dažādas
atbalsta aktivitātes karjeras izglītības jomā,» stāsta JRPIC direktore
Sarmīte Vīksna.
Pirmais seminārs, kas veltīts šai
tēmai, JRPIC notiks jau 4. janvārī
pulksten 16, un uz to aicināti 12.
klašu audzēkņi un viņu vecāki,
lai kopā ar karjeras konsultantu
diskutētu par tēmu «Kas jāzina
vecākiem, ja bērns izvēlējies studijas ārzemēs». JRPIC Skolu
atbalsta nodaļas vadītāja Sanita
Šabanska stāsta, ka šajā seminārā
piedalīsies arī jaunieši, kuri jau
studē ārzemēs, un viņu vecāki,
tādēļ skolēniem un vecākiem
tā būs lieliska iespēja uzzināt
viņu pieredzi. «Bieži vien mēs
nenovērtējam vecāku lomu bērna
karjeras izvēlē, taču tieši viņi ir
tie, kas jau no mazotnes bērnā var
radīt interesi par kādu profesiju.
Un arī vēlāk tā nav tikai jaunieša
atbildība, bet gan visas ģimenes.
Pašlaik aizvien vairāk absolventu
izvēlas studēt ārzemēs, un ir ļoti
svarīgi sagatavoties šim solim,
apzinoties atbildību un kliedējot

pat vismazākās bažas kā jauniešos,
tā viņu vecākos,» tēmas aktualitāti
pamato S.Vīksna. Jāpiebilst, ka
semināra dalībniekiem iepriekš
jāpiesakās pa e-pastu: sanita.sabanska@pic.jelgava.lv vai tālruni
63012152, 26741905.
Savukārt 13. janvārī seminārs
par karjeras atbalsta organizēšanu
skolās paredzēts izglītības darbiniekiem – skolu direktoru viet
niekiem, kuriem tiks piedāvāta
iespēja 21. janvārī doties pieredzes
apmaiņas braucienā uz Valmieras
Pārgaujas ģimnāziju, lai iepazītos
ar kolēģu pieredzi, kā karjeras
tēmas integrē izglītības procesā.
Bet 27. janvārī ieplānots izglītojošs
pasākums pirmsskolas izglītības
iestāžu vadītājiem un metodiķiem,
lai uzklausītu speciālista viedokli
par karjeras atbalsta jautājumiem
jau no agras bērnības. «Mums ir
svarīgi sniegt iespēju pilnveidot
savas zināšanas un izpratni par
karjeras izglītību, lai kopīgi rastu
optimālāko risinājumu, kā šo
izglītības veidu varētu īstenot visās
izglītības pakāpēs,» tā S.Šabanska,
un S.Vīksna papildina, ka šī
semināra cikla galvenais mērķis ir
panākt, lai cilvēka karjeras izglītība
būtu plānota jau no bērnības un lai
brīdī, kad jāpieņem atbildīgais
lēmums par turpmāko karjeru,
tas nebūtu spontāns, bet gan
mērķtiecīgs un pārdomāts. Tieši
tādēļ daudzpusīgus seminārus karjeras izglītības jomā JRPIC rīkos
visa gada garumā, neaizmirstot arī
tradicionālos pasākumus, kas rosina bērnus jau savlaicīgi izvēlēties
turpmāko profesiju.
Jāpiebilst, ka JRPIC Skolu
atbalsta nodaļas vadītāja pašlaik
darbojas Valsts izglītības attīstības
aģentūras organizētajā karjeras konsultantu grupā un kopā
ar kolēģiem izstrādā tālākiz
glītības kursu programmu klašu
audzinātājiem «Vecāki bērna karjeras izglītības atbalstam».

Pašvaldība saņem Vides
ministrijas balvu «Ābols 2010»
 Sintija Čepanone

16. decembrī Jelgavas
pilsētas pašvaldībai par
ieguldījumu vides aizsardzībā Vides ministrija
pasniedza balvu «Ābols
2010». Pašvaldība ir ieguvusi 3. vietu par sasniegtajiem rezultātiem Klimata pārmaiņu finanšu
instrumenta finansētajā
projektā energoefektivitātes paaugstināšanai
izglītības iestāžu ēkās.
Kā informē Jelgavas pilsētas
pašvaldības Sabiedrisko attiecību
sektors, Vides ministrijas gada balva
«Ābols 2010» tika pasniegta pašvaldībām vairākās grupās par ieguldī-
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Jaunā ražošanas
līnijā investē 1,5 miljonus

Uzņēmumā «Evopipes» tiek uzstādītas modernas iekārtas, kas jau nākamā gada februārī varētu
sākt ražot Latvijā inovatīvu produktu – jaunākās paaudzes elektroinstalācijas caurules. Līdzīga
tipa caurules spēj piedāvāt tikai pāris ražotāji Eiropā.
Foto: Ivars Veiliņš
 Ilze Knusle-Jankevica

Cauruļu ražotnē «Evopipes» uzstāda jaunu
ražošanas līniju, kas
paredzēta inovatīva
produkta – jaunākās
paaudzes elektroinstalācijas cauruļu – izgatavošanai. Uzņēmuma
valdes priekšsēdētājs
Edgars Viļķins lēš, ka
iekārtu uzstādīšana,
testēšana, jauno produktu sertifikācija varētu ilgt līdz februāra
vidum, bet tad jau jaunās caurules plānots
laist tirgū.
«Plānojam ražot jauna tipa
caurules elektroinstalācijas
kabeļu aizsardzībai. Jaunais
produkts no šobrīd ražotajiem
atšķirsies ar to, ka caurulēm
būs speciāla iekšējā slīdvirsma
un arī speciāls aizsargslānis, kas
klientiem ļaus paātrināt elektromontāžas darbu ātrumu un
tādējādi arī efektivizēt izmaksas
būvobjektos. Tāpat tās gatavos
no materiāliem, kuri nesatur
ķīmiskos elementus – halogēnus,

jumu vides infrastruktūras attīstībā,
dabas aizsardzībā vai globālo klimata
pārmaiņu novēršanā. Atsevišķi tika
vērtētas republikas pilsētu pašvaldības, novadu pašvaldības un novadu
pagastu vai pilsētu pārvaldes.
Pretendentus konkursam pieteica SIA «Latvijas Vides investīciju
fonds» un Vides ministrijas struktūrvienības, kuras iesaistītas minēto
projektu finanšu, tehniskajā un
administratīvajā uzraudzībā. Balvai
pieteiktos pretendentus vērtēja pieteikumu vērtēšanas komisija, kuru  Sintija Čepanone
vadīja vides ministrs Raimonds
Vējonis.
Topošā Profesionālās
Iepriekšējo reizi Jelgavas pašizglītības kompetenvaldība par labo veikumu vides
ču centra vajadzībām
aizsardzībā apbalvota 2008.
Jelgavā tiek attīstīts
gadā, kad piešķirta arī naudas
metālapstrādes mābalva 20 000 latu.
cību parks, un šobrīd

un tas nozīmē, ka ugunsgrēka
gadījumā šīs caurules radīs
apmēram desmit reižu mazāk
dūmu nekā tradicionālās caurules, turklāt dūmi būs mazāk
toksiski,» skaidro uzņēmuma
vadītājs. «Evopipes» sākotnēji
orientēsies uz Skandināvijas
valstu – Somijas, Zviedrijas,
Norvēģijas un Dānijas – tirgiem,
bet vēlāk jauno produkciju piedāvās arī citos tirgos, kuros jau
pazīst uzņēmuma produktus:
Lietuvā, Igaunijā, Krievijā un
Baltkrievijā, kā arī tepat Latvijā.
Pirmajā darbības gadā pesimistiskākais inovatīvās produkcijas
pārdošanas plāns ir 400 000 eiro.
Jāpiebilst, ka jaunās iekārtas
jauda ir tāda, lai saražotu 1
– 1,5 tūkstošus tonnu šāda tipa
cauruļu gadā.
Šobrīd uzņēmumā «Evopipes»
ir 58 darbinieki. Līdz ar jaunās
ražošanas līnijas atvēršanu vismaz sākumā nav plānots pieņemt papildu strādniekus, tomēr
šāda vajadzība varētu parādīties
līdz ar būvniecības sezonas sākšanos pavasarī.
Jaunās iekārtas izmaksāja
1,42 miljonus eiro. Lielāko daļu
sedza «Evopipes», piesaistot

Eiropas fondu līdzfinansējumu
35 procentu apmērā Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras
programmas «Jaunu produktu
un tehnoloģiju izstrāde – atbalsts
jaunu produktu un tehnoloģiju
ieviešanai ražošanā» gaitā.
Jāpiebilst, ka šogad uzņēmums
investējis arī citu produktu un
ražošanas līniju modernizēšanā.
Diezgan vērienīgas izmaiņas piedzīvoja kanalizācijas sistēmu aku
ražotne – lai uzlabotu aku ar 560
milimetru diametru ražošanu,
tika investēti 40 000 eiro un apmēram trīs reizes celts ražošanas
ātrums. Uzlabota arī drenāžas
cauruļu, kabeļu kanalizācijas
sistēmu kabeļu savienojumu
aku ražošana, kā arī izstrādāts
un ieviests tirgū jauns produkts
– ūdens apgādes sistēmu caurule,
kas ir ilgmūžīgāka, ātrāk ieguldāma un ar zemākām izmaksām.
«Ja uzņēmums grib ražot un attīstīties, nepārtraukti ir jāuzlabo
ražošanas process, tehnoloģijas,
lai noturētos tirgū. Nedrīkst attīstīt vienu produktu un ražot to
gadiem, pastāvīgi neuzlabojot un
nepilnveidojot – tāds uzņēmums
nevienam nebūs ilgtermiņā interesants,» tā E.Viļķins.

Iegādātas modernas CNC iekārtas

«JNĪP pieredze iedrošina uzsākt
māju renovāciju»
(No 1.lpp.)
«Pēc pieredzes varu teikt, ka
sapulces, lai pārliecinātu iedzīvotājus par šo darbu lietderību, nelīdz.
Kad to sapratu, atsevišķi uzrunāju
katru dzīvokļa īpašnieku. Pirmā
stāva iedzīvotāji lielākoties piekrita
uzreiz, bet citus vajadzēja pārliecināt. Tiesa, bija gadījums, kad pagājušajā ziemā kādā dzīvoklī siena
pie radiatoriem nosarmoja, un tad
jau par siltināšanas nepieciešamību
šaubu nebija,» tā Raiņa ielas 3 mājas
vecākais Aivars Pūka.
Jāpiebilst, ka šonedēļ notikusī Atvērto durvju diena aizsāka
veselu šādu pasākumu ciklu. Kā
atzīst JNĪP valdes loceklis Juris

ZIŅAS

Vidžis, interesentu atsaucība ir
ļoti liela, tādēļ jau pašlaik zināms,
ka nākamā šāda tikšanās notiks
11. janvārī. Tiesa gan – arī tai jau
reģistrējušies vairāk nekā desmit
dalībnieki, taču interesenti vēl var
pieteikties, JNĪP mājas lapā www.
nip.lv aizpildot pieteikšanās formu.
«Ir gandarījums, ka mūsu uzkrātā
pieredze daudzdzīvokļu dzīvojamo
māju renovācijā, kas gūta ar vācu
speciālistiem kopīgi realizētajos projektos, ir noderīga iedzīvotājiem visā
Latvijā, ka viņi novērtē mūsu darbu,» tā viņš, aicinot arī jelgavniekus
būs aktīvākiem, interesējoties par
iespējām savā daudzdzīvokļu mājā
realizēt siltināšanas pasākumus.

Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF)
projekta «Mācību aprīkojuma modernizācija
un infrastruktūras uzlabošana Jelgavas Amatu
vidusskolā» gaitā centrā iegādātas un uzstādītas jaunas ciparu
programmas vadības
(CNC) iekārtas.

Kā informē Jelgavas pašvaldības Sabiedrisko attiecību sektors,
projekts paredz mācību bāzes
attīstību mašīnbūves un metālapstrādes, kā arī pārtikas produktu ražošanas apmācību jomā.
Projekta plānotais finansējums ir
1 182 990 lati, tajā skaitā ERAF
finansējums – 1 017 371 lats jeb
86 procenti, pašvaldības līdzfinansējums – 140 776 lati jeb 11,9

procenti, valsts budžeta dotācija
– 24 843 lati jeb 2,1 procents.
Saskaņā ar Jelgavas pilsētas
pašvaldības organizētā atklātā
konkursa rezultātiem jau augustā noslēgts līgums ar SIA «Instro»
par metālapstrādes aprīkojuma
un tam nepieciešamo datorprogrammu piegādi gan Jelgavas
Amatu vidusskolas atslēdznieku
darbnīcai Elektrības ielā 6/8, gan
Jelgavas reģionālā Pieaugušo
izglītības centra Metālapstrādes apmācības filiālei telpās
K.Barona ielā 40, kurās notiks
arī Jelgavas Amatu vidusskolas
izglītības programmas «Mehānika un metālapstrāde» audzēkņu
praktiskās apmācības.
Līguma kopējā summa ar
PVN ir 754 677 lati, un par to
paredzēts šogad un nākamgad
piegādāt sešas mūsdienīgas CNC
virpas un frēzmašīnas, kā arī papildu aprīkojumu un programmnodrošinājumu darbam ar šīm
iekārtām, lai būtu nodrošināts
mācību process.
Starp šobrīd piegādātajām
modernajām CNC iekārtām ir
frēze un virpa, kā arī instrumen-

tu mērīšanas iekārta. Jelgavas
reģionālā Pieaugušo izglītības
centra Metālapstrādes apmācības filiālē jau ilgstoši strādā ar
vairākām CNC iekārtām. Iekārtu
darbības principi ir līdzīgi, bet
ciparu vadības programmas
atšķiras. Jelgavas reģionālā
Pieaugušo izglītības centra Metālapstrādes apmācības filiāles
vadītājs Māris Ernstsons uzsver,
ka JRPIC uzkrāta bagātīga pieredze CNC programmēšanas
apmācībā un ir ļoti svarīgi, lai
audzēkņi iemācītos darboties ar
dažādām vadības programmām
– tas pavērtu viņiem plašākas
iespējas darba tirgū. Izvēloties,
kurus darbagaldus iegādāties
par projekta līdzekļiem, tika
ņemts vērā, kādas CNC iekārtas
vairāk tiek izmantotas ražošanas
uzņēmumos Latvijā.
Projekta aktivitātes nodrošinās
mūsdienu prasībām atbilstošu
mācību vidi, ļaus izglītojamajiem
apgūt praktiskās iemaņas, strādājot ar mūsdienu darba tirgum
atbilstošām iekārtām, tādējādi
paaugstinot viņu konkurētspēju
darba tirgū.

Īsi
 Pateicoties Pašvaldības policijas
videonovērošanas centram, aizturēts
vīrietis, kurš nedēļas nogalē ar nazi sadūra taksistu. «Informāciju, ka vīrietis pie
autoostas sadūris taksometra vadītāju,
saņēmām no Valsts policijas. Videonovērošanas centra operatori videokamerās
izsekoja, uz kurieni vainīgais aizbēg, kā
arī tika atpazīts, kā rezultātā aizturēts,»
stāsta Pašvaldības policijas sabiedrisko
attiecību speciāliste juriste Sandra Reksce.
«Kameru izvietošana pilsētā un novērošanas punkta izveide ir attaisnojusies, jo
tas palīdz gādāt par jelgavnieku drošību.
Ekipāžas nevar būt visur, bet ar kameru
palīdzību varam vienlaikus sekot līdzi notiekošajam daudzās pilsētas vietās, īpaši
tajās, kurās pulcējas cilvēki vai kuras tiek
uzskatītas par bīstamām,» tā Pašvaldības
policijas priekšnieka vietnieks Andris Lakstīgala. Aizvadītajā nedēļā kamerās fiksēti
vairāki gadījumi, kad sabiedriskā vietā
lieto alkoholu, kad jaunieši apmētā vīrieti,
vīrietis uzplijas sievietei, ceļu satiksmes
negadījums, auto agresīva vadīšana, auto
noviešana neatļautā vietā vai atstāšana
bez laika norādes.
 Zemgales Olimpiskajā centrā (ZOC)
labdarības akcijai «Eņģeļi pār Latviju»
savākti 240,60 lati. «Mēs esam ļoti gandarīti par ZOC apmeklētāju atsaucību.
Var teikt, ka lielākā daļa no viņiem rada
iespēju ziedot kaut mazliet, un tur jau
ir šī ziedošanas pozitīvā puse,» tā ZOC
sabiedrisko attiecību speciāliste Sanda
Andersone. Pavisam akcijā «Eņģeļi pār
Latviju» tika saziedoti 369 404 lati, kas
nozīmē – nepieciešamā nauda rasta ne
tikai pieciem, bet visiem 136 bērniem,
kuri gaida ziedot.lv rindā, lai saņemtu
palīdzību veselības uzlabošanai.
 Jelgavas Amatniecības vidusskola
izstrādājusi un licencējusi jaunu profesionālās vidējās izglītības programmu
«Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija»
ar iegūstamo kvalifikāciju «Ēku iekšējo
komunikāciju montāžas un apkalpošanas speciālists». Uzņemšana šajā
programmā sāksies jūnijā, bet mācības
– nākamajā mācību gadā. Jau šobrīd skola
pasūtījusi darbagaldus, instrumentu komplektus, bet drīzumā sāks remontēt laboratoriju. Skolas direktore Janīna Rudzīte
stāsta, ka par šādu soli lemts, sekojot līdzi
pieprasījumam darba tirgū, jo tieši šobrīd
ir nepieciešami ēku iekšējo komunikāciju
montāžas un apkalpošanas speciālisti,
kuri prot montēt un apkalpot ēku siltuma,
ventilācijas, gāzes, ūdens un kanalizācijas
sistēmas. Jāpiebilst, ka skolā jau šajā mācību gadā tika uzsākta apmācība divās
jaunās izglītības programmās – «Viesnīcu
pakalpojumi» ar iegūstamo kvalifikāciju
«Viesmīlības pakalpojumu speciālists» un
«Restorānu pakalpojumi» ar iegūstamo
kvalifikāciju «Viesmīlis». Interese par abām
programmām ir liela. Novembrī notikusi
šo divu jauno izglītības programmu un
arī Amatniecības vidusskolas akreditācija.
Jaunās izglītības programmas akreditētas
ar maksimālo akreditācijas termiņu – sešiem gadiem, bet izglītības iestāde – uz
nenoteiktu laiku.
 Jelgavas Sociālo lietu pārvaldes
Atkarību profilakses centrs ieguvis
jaunas skaņu izolējošas durvis, kas
ļauj nodrošināt informācijas konfidencialitāti. «Šādas durvis mums bija
ļoti nepieciešamas, lai ievērotu konfidencialitāti pārrunās ar klientiem. Līdz
šim mums ir bijuši vairāki starpgadījumi,
kad vecāki aiz durvīm noklausās bērnu
stāstīto un vēlāk pārmet, taču tagad
nekas vairs nav dzirdams, tāpēc klienti
var droši runāt, nedomājot, ka kāds sarunu var noklausīties,» tā centra vadītāja
Mārīte Ose. Atkarību profilakses centra
darbinieces saka sirsnīgu paldies SIA «KM
serviss» vadītājam Rolandam Rusinam un
tirdzniecības menedžerei Aleksandrai par
atbalstu centram, ieliekot jaunas skaņu
izolējošas durvis.
 Sabiedriskā labuma organizācija
«Fonds «Desanta brālības kareivju
piemiņa»» aicina jelgavniekus svinēt
Ziemassvētkus. Organizācijas pārstāvis
Sergejs Ņevoļskis informē, ka pasākums
notiks 2011. gada 8. janvārī pulksten 10
pie naktskluba «Tonuss» pretī Jelgavas
tirgum. Programmā: karsts ēdiens no
lauku virtuves; no pulksten 10.30 līdz
11.30 bērni varēs tikties ar Salavecīti;
pulksten 12 – kora «Smereka» uzstāšanās. Organizatori informē, ka pasākums
plānots līdz pulksten 15.

Ritma Gaidamoviča
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Ziemassvētku gaidīšanas laiku daudzi cilvēki izmanto, lai pašu rokām sarūpētu dāvanas saviem tuviniekiem. Taču nereti pašu veidotas apsveikuma kartītes, dažādi mīļi nieciņi ne tikai ļauj ietaupīt
līdzekļus, bet arī papildus nopelnīt. Šoreiz «Jelgavas Vēstnesis» uzmeklēja cilvēkus, kuri šajā laikā
atraduši, kā paši saka, savu mazo Ziemassvētku biznesiņu un no darba brīvo laiku velta tam, lai ar
savu vaļasprieku sagādātu priecīgus brīžus citiem. Kādam jau šajā ziņā uzkrāta vairāku gadu pieredze,
citam šis gads ir pirmais, kad roka iemēģināta pārdošanā, taču viņus visus vieno optimistisks noskaņojums – šeit nav vieta runām par lielu peļņu, bet gan pašu radītu, īstu Ziemassvētku noskaņu.

Ceturtdiena, 2010. gada 23. decembris

Bumbas ar eņģelīšiem,
mājiņām un eglītēm

«Galvenā doma –
negarlaikoties!»

Inga Birkava, veido Ziemassvētku kartītes:
«Tas radošais iekšā jau sen dīdīja, tikai ilgu laiku nevarēju atrast,
kā īsti izpausties, līdz pērn ziemā
atsvaidzināju jaunības zināšanas,
veidojot Ziemassvētku kartītes.
Galvenā doma – negarlaikoties, bet
kaut ko darīt, reizē iepriecinot arī
citus. Tā manas pirmās kartītes
pārdošanā nonāca pirms pagājušajiem Ziemassvētkiem – Latvijas
Lauksaimniecības universitātes
Ziemassvētku tirdziņā. Pati smaidu
– ziemas biznesiņš! Neskatoties uz
to, ka prece ir tirgū, kartīšu veidošanu uzskatu tikai par hobiju, jo algu
dzīvošanai ar to nenopelnīsi, peļņa
ir ļoti nosacīta, taču kāds santīms
uz katru kartīti jau tiek. Kartītes

šobrīd nav no tām «ejošākajām»
precēm, jo cilvēki tās gandrīz vairs
nesūta – tik ļoti esam pieraduši
apsveikumus sūtīt īsziņās, pa e-pastu, draugiem.lv. Kopš sevi atceros,
radiem, draugiem vienmēr esmu
sūtījusi īstus apsveikumus pa pastu,
neskatoties uz to, ka tagad ar īsziņu
vai pa e-pastu sanāk lētāk. Bet vai
tā ir liela māksla – uzrakstīt vienu
dzejolīti un nosūtīt ķēdes vēstuli?
Pati bieži vien tādas vēstules nemaz
neveru vaļā. Apsveikumu rakstīšana
man pieder pie Ziemassvētku gaidīšanas laika, tas ir rituāls, tāpat kā
piparkūku cepšana. Man ir ļoti žēl,
ka mūsu valstī līdzekļu taupīšanas
nolūkos budžeta iestādes un arī
vienkārši cilvēki tiek mudināti apsveikumus sūtīt elektroniski. Manu-

prāt, tas savā ziņā apzog sabiedrību.
Taču jūtams, ka pamazām arvien
vairāk cilvēku atgriežas pie īstām
vērtībām – atgriežas tas laiks, kad
mums gribas īstu rupjmaizi, un tas
liek domāt, ka mēs atkal gribēsim
īstas pastkartītes, kuras sūtīsim
cits citam kā uzmanību un mīlestību apliecinošu vērtību. Šobrīd
pēc manis gatavotajām kartītēm
ir pieprasījums no cilvēkiem, kuri
vēlas ko oriģinālu. Piemēram, šogad
vienai firmai uztaisīju 150 kartītes
apsveikumiem, bet lielākā daļa tomēr nonāk pie draugiem, paziņām,
kas zina manu rokrakstu. Lai gan
sāku tikai pērn, cilvēki jau ievērojuši to un meklē. Tas, protams, ir
patīkami. Jāatzīst, ka pērn kartīšu
biznesu mazliet vairāk iekustināja
meitas izveidotais interneta veikals,
kurā viņa tirgo savus darbiņus un
papildus arī manas kartītes. Tāpēc
ar smaidu saku, ka esmu meln
strādnieks, bet viņa – mans priekšnieks, kas «bīda» to tirgošanos. Pa
trim vakariem desmit kartītes var
izgatavot. Te nevar pēc konveijera
principa – katrai kartītei vajag kādu
«rozīnīti», un tas nav viegli. Citreiz
vairākas dienas staigāju ar savu
domu, līdz nonāku pie risinājuma,
kā to dabūt gatavu. Kartīšu veidošana Ziemassvētkiem sākas jau
septembrī, kad lauku darbi padarīti. Jāpiebilst, ka atradām vēl kādu
jomu – pinām Adventes vainagus,
ko pārdevām tepat pilsētas tirdzniecības centrā. Tiesa, darbs ieguldīts
milzīgs, taču, ņemot vērā cilvēku
pirktspēju, atpelnīt var labi ja par
materiāliem izdoto naudu.»

un te nu es esmu. Sals jau gan ķeras
klāt, bet ko tad omīte mazdēlu labā
neizdarīs?!
Šis ir pirmais gads, kad mazdēli
nolēma pievērsties tādam īstenam
Ziemassvētku biznesiņam. No savām
algām viņi salika kopā naudiņu,
mežniecībā iegādājās 200 eglītes,
katru pa latam, nokārtoja atļauju
par tirdzniecības vietu Hercoga
Jēkaba laukumā un sāka tirgot.
Uz savu galvu jau to darīt nedrīkst
– visiem papīriem jābūt kārtībā, un

tie man ir somā. Šis ir viņu pirmais
mēģinājums tirgot eglītes, tādēļ
drošas pārliecības, ka kaut ko arī
varēs nopelnīt, viņiem nav. Varbūt
beigās čiks vien sanāks, bet puikas
vismaz būs riskējuši, mēģinājuši
kaut ko darīt, nevis žēlojušies par
dzīvi. Sestdien un svētdien, kad viņi
paši tirgoja, eglītes «aizgājušas» tīri
labi, un, pēc mazdēlu aplēsēm, eglītēs ieguldītā nauda jau atgūta, nu
var domāt arī par peļņu. Robertam
janvārī ir gan dzimšanas diena, gan
vārda diena – varbūt vismaz svētku
galdam sapelnīs?!
Šķiet, tradīcijas gadu gaitā nav
mainījušās – cilvēki vēl aizvien
pirms svētkiem mājās nes eglīti: latvieši – pirms Ziemassvētkiem, krievu
tautības cilvēki – pirms Jaunā gada.
Eglīšu cena pie mums ir no diviem
līdz septiņiem latiem. Paskatījos
citās eglīšu tirdzniecības vietās
– cenas mums nav tās augstākās.
Lai pircējiem nav jālauza galva, kur
eglīti likt, puikas par sešiem latiem
piedāvā arī egļu «kājas». Nav slikti
– desmit «kājas» bija, sešas jau pārdotas pirmajās pāris dienās. Mazdēli
nolēmuši, ka kopumā eglītes tirgos
nedēļu – ieskaitot 24. decembri,
taču, kaut pāri palikušas mazāk par
simts eglītēm, man vienalga ir tāds
nemiers – omītei taču gribas, lai
mazdēliem šis Ziemassvētku biznesiņš izdotos.»

Riskē, nevis gaužas par dzīvi

Astra Skovirko, Ziemassvētku
laikā izpalīdz mazdēliem tirgot
eglītes:
«Pie darba mani pielika mani trīs
mazdēli – Roberts, Igors un Ivars.
Puikas domāja, kā šajā krīzes laikā
varētu piepelnīties papildu algai, un
nolēma tirgot eglītes. Man tā mīļi
apvaicājās, vai gadījumā es nezinot
kādu godīgu cilvēku, kurš varētu
šajā lietā izlīdzēt un laikā, kad paši
netiek, tirgot eglītes. Es zināju gan.
Sameklēju visas savas siltās drēbes,

Sagatavoja Sintija Čepanone, Ilze Knusle-Jankevica, Ritma Gaidamoviča, foto Ivars Veiliņš

Natālija Ņitovska, gatavo egļu
rotājumus:
«Ikdienā strādāju par pasniedzēju
LLU Lauku inženieru fakultātē ainavu
arhitektūras studentiem. Jau vairākus gadus mājās uz Ziemassvētkiem
gatavoju dažādus dekorus, piemēram,
mini eglītes, dažādas floristikas kompozīcijas, apgleznotas egļu bumbas,
bet šogad pirmo reizi piedalījos arī
svētku tirdziņā. Šajā pirmssvētku
laikā man vienmēr gribas izveidot
kaut ko skaistu – tas drīzāk ir dvēseles
izpausmes veids, nevis nepieciešamība
pēc jauniem dekoriem un rotājumiem.
Pagājušajā gadā ar ģimeni izgatavojām
plastmasas bumbas, kurās iekšā ir miniatūras Ziemassvētku noskaņās, piemēram, mājiņas, eglītes. Ideju aizguvu
no tā saucamajām sniega bumbām,
kurās iekšā ir, piemēram, salavecītis,
bet, bumbu pakratot, krīt sniegs. Tajās
gan iekšā ir šķidrums, bet mājas apstākļos jau to nevar uztaisīt.
Vienā Rīgas veikaliņā atradu jau
gatavas plastmasas bumbu pusītes
un izdomāju, ka vidū varētu izveidot
svētku noskaņām atbilstošas miniatūras. Pagājušajā gadā mājās vislielākais
palīgs man bija vīrs, kuram bija jādara
tehniski visgrūtākais darbs – jāstip-

rina kopā bumbu
pusītes. Tas jādara
ļoti rūpīgi, un vieglāk to paveikt, ja ir
četras rokas. Togad
ciemos bija atbraukusi arī vīra māsa
un mamma, un
uzrīkojām tādu kā
kopīgu rokdarbu
darbnīciņu. Viņas
nekad neko tādu
nebija darījušas,
bet ļoti patika. Arī
mums pašiem patika galarezultāts, tāpēc šogad nolēmu
ar tādām bumbām piedalīties Ziemassvētku tirdziņā pilī. Šoreiz visu darīju
viena, un strādāju vismaz kādus piecus
vakarus, jo bumbu pagatavošana ir
diezgan ilgs process. Tās detaļas, kas
ir bumbās iekšā, veidoju no plastikas,
plastilīnam līdzīgas masas, tad tām
jāsacietē, pēc tam vēl viss jāapglezno.
Kad krāsa ir nožuvusi, viss jāsastiprina kopā un vēl jāievieto bumbā.
Tirdziņā biju kopā ar kolēģi, kura
piedāvāja maisiņus, pildītus ar saldumiem un vēlējumiem, bet es – eglē
karināmās bumbas. Pircēju atsaucība
bija negaidīta – ļoti ātri tika izpirkti
saldumu maisiņi, kuri, kā mēs domājām, pārāk labi «neies», bet manām
bumbām lielākoties gāja garām. Nezinu, varbūt tāpēc, ka cenas nebija no
lētajām – mazās bumbas ar eņģelīšiem
maksāja divus latus, ar mājiņām – 2,5
latus, bet lielās – trīs latus. Tas, ka
visi gāja garām, bet tikpat kā neko
nepirka, radīja jocīgu sajūtu, tāpēc
esmu nolēmusi, ka vairs netirgošos,
ja nu vienīgi manā vietā tirgotos kāds
cits… Manuprāt, cilvēki uz tādiem
tirdziņiem iet galvenokārt tāpēc, lai
gūtu iedvesmu un pēc tam dāvanas
taisītu paši.»

«Brīnumzemē» rodas
Ziemassvētku brīnumiņi
Madara Griščenko, apglezno svečturīšus, sveces:
«Šis Ziemassvētku gaidīšanas laiks
mums ir īpašs, jo pirmo reizi par savu
veikumu saņemam atalgojumu. Proti,
mācos Jelgavas Valsts ģimnāzijas 7. klasē,
un līdz šim mūsu klasē nebija skolēnu
mācību firmas. Skolotājas mudinātas,
pirms kādām nedēļām divām kopā ar
klasesbiedrenēm Unu Vikmani un Elīnu Rūsu nodibinājām savu uzņēmumu
«Brīnumzeme». Šāds nosaukums tāpēc,
ka firmas dibināšana sakrita ar Ziemassvētku gaidīšanas laiku, arī pirmās mūsu
preces saistītas tieši ar šiem svētkiem.
Mūsu piedāvāto preču klāsts būs ļoti
daudzveidīgs un sezonai atbilstošs. Turklāt viens no mūsu firmas mērķiem ir
atbalstīt arī tos klasesbiedrus, kuri kaut
ko prot veidot, taču pašiem nav iespēju to
realizēt. Mēs palīdzam! Jau pašlaik gatavojam Ziemassvētku apsveikumu kartītes, kā arī lejam sveces un apgleznojam
māla svečturīšus un tā sauktās «ploškas».
Tiesa gan – pagaidām eksperimentējam,
uzklausām draugu, klasesbiedru idejas,
lai atrastu to īsto produkcijas klāstu.
Jāteic, ka iepriekš neko tādu nebiju
darījusi, taču, izrādās, tas nav nemaz tik
grūti, turklāt, vakarā mājās apgleznojot
svečturīšus, veidojot kartītes, rodas tā
īpašā Ziemassvētku noskaņa. Bet vēlāk
par savu darbu ir iespēja saņemt arī
naudu. Pašlaik gan uz lielu peļņu nemaz
neceram, jo, kaut strādājam trijatā, nespējam saražot pietiekami daudz, lai bieži
piedalītos tirdziņos, jo tad nepieciešams
plašs sortiments gan daudzveidības, gan
apjoma ziņā. Tad nu sanāk, ka pagaidām
mūsu produkciju galvenokārt novērtē
klases un skolas biedri.
Pašlaik «ejošākās» ir apgleznotās
«ploškas» un māla svečturīši, kurus mēs
pasūtām keramikas ražotnē un pēc tam

apzīmējam un aplīmējam atbilstoši Ziemassvētku tematikai. Par svecīti prasām
15 santīmus, par svečturīti – 60 – 65
santīmus, un ir liels prieks, kad saprotam
– cilvēkiem šādas lietas patīk, arī naudu,
neraugoties uz ekonomisko situāciju, šādiem nieciņiem viņi atlicina, tāpēc mums
jāstrādā arvien intensīvāk, lai izpildītu
pieprasījumu. Tad nu vakaros pēc skolas mājās darbojamies ar stikla krāsām,
plānām plāksnītēm – eņģelīšiem, zvaigznītēm, ko līmējam pie svečturīšiem... Es
to visu daru pēc izjūtām – aptuveni iedomājos, ko vēlētos atainot, un to cenšos arī
īstenot. Protams, sanāk improvizēt, bet
galvenais, ka rezultāts man un pircējiem
patīk. Nupat pašas esam izlējušas pirmās
sveces – tas ir ļoti interesants un radošs
process. Un mūsu firmas nosaukums
«Brīnumzeme» ir attaisnojies – izrādās,
mēs tiešām spējam radīt daudzus mazus
brīnumiņus!»

Sports
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Pasaulē 9. vieta

Pasaules čempionātā spēkavīriem (līdz 105
kg) piedalījās
jelgavnieks Māris Blumfelds.
Atlēti sacentās vilkšanā ar rokām, hanteles celšanā ar vienu roku, balķa stumšanā, baļķa celšanā, akmeņu celšanā, pietupienos ar svaru. «Ņemot vērā manu
ceļu traumu, reāli varēju pacīnīties tikai
ragavu vilkšanā pa gumijas segumu
ar rokām, bet pārējos vingrinājumos
negāja pārāk labi, jo, izmantojot tikai
roku spēku, tādus smagumus pacelt ir
ļoti grūti,» tā sportists. Rezultātā viņam
9. vieta no desmit dalībniekiem. Pērn
M.Blumfeldam bija 8. vieta.

Ierīkota slidotava

LLU sporta laukumā izveidota bezmaksas
publiskā slidotava. Ideja par slidotavas
nepieciešamību radās jau pērnajā ziemā,
bet tā netika īstenota. LLU Sabiedrisko
attiecību daļas speciāliste Ilva Vastlāve
norāda, ka mākslīgā slidotava blakus
aizsalušajai ūdenstilpnei tiek veidota
trīs iemeslu dēļ – tas ir drošāk, ledus
«nestaigā», tādējādi nesabojājot sagatavoto virsmu, kā arī stadiona teritorijā
iespējams nodrošināt apgaismojumu, un
tas ziemas priekus ļauj baudīt arī tiem,
kam dienas gaišais laiks aizņemts darbā.
Sākotnēji ledus tiks uzliets basketbola
laukumā, taču, ja atradīsies entuziasti,
kas palīdzēs arī seguma uzturēšanā, ledus laukums varētu tikt paplašināts, un
slidot varētu arī pa skrejceļa ovālu.
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Augstākais
sasniegums – 19. vieta

Atgūst līderpozīcijas

Beidzies X FINA pasaules čempionāts
peldēšanā. Jelgavnieka Andreja Dūdas labākais sasniegums ir 19. vieta 100 m kompleksajā peldējumā. A.Dūdas rezultāti: 50
m uz muguras – 27. vieta no 72 sportistiem
(24,88 sekundes), 50 m tauriņstilā – 28.
vieta no 116 sportistiem (23,74 sekundes),
100 m tauriņstilā – 34. vieta no 88 (52,57
sekundes), 100 m uz muguras – 25. vieta
no 71 (52,93 sekundes), 50
m brīvajā stilā – 32. vieta
no 130 (22,26 sekundes),
100 m kompleksajā peldējumā – 19. vieta no 76
(54,24 sekundes), 200 m
uz muguras – 27. vieta no
46 sportistiem (1:59,65).

Pēc Latvijas atklātā čempionāta volejbolā
sievietēm 3. sabraukuma «Jelgava/LU»
volejbolistes atguvušas līderpozīcijas. Šajā
sabraukumā savā starpā tikās Latvijas
komandas un jelgavnieces uzvarēja visās
spēlēs: pret «Ropaži/MSĢ» 3:0 (-20; -12;
-23), pret Latvijas jauniešu izlasi 3:0 (-16;
-18; -18), pret SVK «Ezerzeme» 3:0 (-9; -12;
-15). Izšķirošā cīņa bija ar ropažniecēm,
kas pēc 2. sabraukuma kopvērtējumā bija
pirmās. Uzvara savstarpējā spēlē jelgavniecēm deva trīs punktu handikapu un 1.
vietu turnīra tabulas kopvērtējumā. Nākamais čempionāta sabraukums norisināsies
28. – 30. janvārī Lietuvā. Lietuvu čempionātā pārstāv čempionvienība «Tauras» no
Viļņas, «Heksa» no Kauņas, «Achema» no
Jonavas un Lietuvas Junioru izlase.

Jelgavā – Eiropas jauniešu
volejbols
 Ilze Knusle-Jankevica

Nākamā gada sākumā, no
5. līdz 9. janvārim, Zemgales Olimpiskajā centrā
(ZOC) notiks Eiropas jauniešu volejbola čempionāta 2.
kvalifikācijas kārtas spēles.
Par iekļūšanu čempionāta
finālā cīnīsies Latvijas, Nīderlandes, Beļģijas, Anglijas,
Slovākijas un Vācijas U-18
puišu izlases.
ZOC atklāja 2. septembrī, un šis ir
pirmais tik liela mēroga pasākums,
kas notiks jaunajā sporta centrā. «Jelgavu izvēlējāmies vairāku aspektu dēļ.
Vispirms jau tāpēc, ka Jelgavā ir visi
priekšnoteikumi, lai te varētu rīkot
čempionātu – jaunais ZOC atbilst
visiem standartiem. Otrkārt, Rīgā notiek daudzi pasākumi, tāpēc publikai
ir vairāk iespēju izvēlēties, kur doties.
Vēlējāmies, lai arī citviet Latvijā, šoreiz
Jelgavā, iedzīvotājiem ir iespēja apmeklēt šāda mēroga sporta pasākumu. Un,
treškārt, mums ir izveidojusies ļoti laba
sadarbība ar Jelgavas pašvaldību un
Sporta servisa centru,» stāsta Latvijas
Volejbola federācijas sacensību direktore Ināra Brokāne.
Gan treniņi, gan spēles notiks ZOC,
bet sportisti mitināsies viesnīcā «Jel-

gava» un «Zemgale». Lai atvieglotu
viesiem sadzīves apstākļus un palīdzētu orientēties pilsētā, katrai komandai
tiks piesaistīts gids. «Sadarbībā ar
Izglītības pārvaldi nolēmām piedāvāt
šo iespēju Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas
skolēniem, un esam jau izvēlējušies
sešas meitenes. Viņām būs atšķirības
zīmes, un viņas pildīs lielu daļu komandas menedžera funkciju,» stāsta
Sporta servisa centra direktors Juris
Kaminskis.
Latvijas izlase, kuras sastāvā ir jaunieši no Rīgas, Kuldīgas, Talsiem un
Daugavpils, ir iekļauta E grupā, bet
pavisam kopā ir sešas grupas. Piecās
no tām ir pa piecām komandām, bet
E grupā – sešas. Finālam kvalificēsies
katras grupas pirmo divu vietu ieguvēji. «Mūsu grupa ir ļoti spēcīga – Nīderlande, Beļģija un Vācija ir pasaules
volejbola lielvalstis, kurās spēcīgas ir
visu līmeņu izlases. Bet, runājot par
mūsu izredzēm, nekad nedrīkst teikt,
ka to nav. Bumba ir apaļa, un visādi var
būt,» tā I.Brokāne.
Spēles notiks ZOC no 5. līdz 9. janvārim, un ieeja tajās ir bez maksas. Komandu ierašanās diena – 4. janvāris.
Jāpiebilst, ka nākamgad ZOC plānoti vairāki starptautiski pasākumi,
piemēram, Eiropas čempionāts BMX
pieaugušajiem aprīlī un Amerikas latviešu sporta spēles jūnijā.

Darba pienākumi:
• ienākošās informācijas pieņemšana un
apstrāde, izmantojot tālruni, e-pastu un citus
elektroniskos sakaru līdzekļus;
• darbs ar datu bāzu vadības sistēmām.
Nepieciešamās darba prasmes un 		
zināšanas:
• vēlama augstākā vai nepabeigta augstākā
izglītība inženierzinātnēs;
• izpratne par pilsētas infrastruktūras objektu
un inženiertīklu uzturēšanu;
• ļoti labas datorprasmes, prasme lietot sakaru
un biroja iekārtas;
• labas latviešu un krievu valodas zināšanas,
vēlamas angļu valodas zināšanas;
• efektīva komunikācija, prasme sadarboties,
nosvērtība, pieredze klientu apkalpošanā;
• spēja ātri apgūt jaunu informāciju, strādāt
dinamiskā darba vidē;
• atbildība par rezultātu.
Piedāvājam:
• mūsdienīgus darba apstākļus un stabilu
atalgojumu;
• interesantu un atbildīgu darbu profesionālā
un draudzīgā kolektīvā;
• zināšanu papildināšanas un izaugsmes
iespējas.
Pieteikumu ar norādi «Dispečers darbam
POIC» un CV sūtīt uz e-pasta adresi: poic@
poic.jelgava.lv līdz 2011. gada 10. janvārim.

 Ilze Knusle-Jankevica

No pieredzes apmaiņas brauciena atgriezies FK «Jelgava»
galvenais treneris Dainis Kazakevičs. Viņš sekoja līdzi nedēļu
ilgam Anglijas premjerlīgas
kluba «Blackpool» treniņprocesam, kura mērķis bija
sagatavoties konkrētai spēlei
pret Totenhemas «Hotspur».
Tiesa, spēle laika apstākļu dēļ
tika atcelta.
«Šis bija ļoti vērtīgs brauciens, jo varēju
būt klāt visās komandas treniņnodarbībās, vērot notiekošo, būt klāt komandas
dzīvē no A līdz Z, analizēt, uzdot jautājumus. Vienīgais mīnuss ir tas, ka neizdevās
redzēt pašu spēli un to, kā nedēļu ilgajos
treniņos atstrādātās idejas tiek realizētas laukumā,» tā par braucienu saka
D.Kazakevičs.

Aicina darbā

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

Meklē darbu
Mēbeļu restaurators. Atjaunoju antīkās
mēbeles un mūsdienu mīkstās mēbeles, nomainīšu audumu, atsperes, koka detaļas un
mehānismus. Tālrunis 63027358, 29659962.

Foto: Latvijas Volejbola federācija
Datums
5.01.2011.
6.01.2011.
7.01.2011.
8.01.2011.
9.01.2011.

Laiks

Komandas

15.00
17.30
20.00
15.00
17.30
20.00
15.00
17.30
20.00
15.00
17.30
20.00
15.00
17.30
20.00

Beļģija – Slovākija
Anglija – Latvija
Nīderlande – Vācija
Anglija – Slovākija
Beļģija – Nīderlande
Latvija – Vācija
Nīderlande – Anglija
Slovākija – Latvija
Vācija – Beļģija
Slovākija – Nīderlande
Latvija – Beļģija
Anglija – Vācija
Latvija – Nīderlande
Vācija – Slovākija
Beļģija – Anglija

Uzreiz jāsaka, ka brauciena mērķis
nebija novērot «Blackpool» treniņprocesu
un pēc tam to pašu censties realizēt Jelgavā. «Man vairāk interesē treniņprocesa
uzbūve – uz ko tiek likti akcenti, kāda ir
treniņu intensitāte, kurā brīdī nedēļas
ciklā tiek palielināta slodze, lai uz spēli
futbolisti būtu optimālākajā formā,» tā
treneris, piebilstot, ka daudzas lietas
idejiski viņš sapratis, bet apzinās, ka tās
ir grūti vai pat neiespējami realizēt mūsu
apstākļos un ar mūsu futbolistu meistarības līmeni.
Tomēr viena no lietām, kam FK «Jelgava» treneris īpaši pievērsa uzmanību,
ir pāreja no aizsardzības uzbrukumā.
«Bija interesanti vērot, kā «Blackpool»
galvenais treneris Īans Holovejs plāno
un organizē ātrās pārejas no aizsardzības
uzbrukumā. Tās futbola pamatlietas jau
visur ir vienādas, atšķirība tikai, kā tās
sakombinē,» norāda D.Kazakevičs. Viņš
stāsta, ka Anglijā varēja redzēt, ko nozī-

mē, ja spēlētājiem ir idejiska pārliecība par
to, ko viņi dara. Viņiem ir skaidrs, kāpēc
jāskrien ātrajā uzbrukumā, kāpēc to vajag
un ko tas dos, kas būs, ja kāds no komandas uzbrukumam nepievienosies. Tomēr
«Jelgavas» treneris piebilst, ka motivācija
nav tā lieta, kas mūsu futbolistiem klibotu
visvairāk. «Patiesībā jau nav nekā tāda,
ko vēlētos un vajadzētu pārņemt 1:1, jo tā
vairāk bija spēles filozofijas izzināšana,» tā
D.Kazakevičs, piebilstot, ka gatavošanās
spēlēm sezonas laikā mūsu futbolistiem
daudz neatšķiras no tā, kā šobrīd sezonas
karstumā to dara blekpūlieši.
Jāpiebilst, ka D.Kazakevičs bijis vairākos pieredzes apmaiņas braucienos, bet
šis bijis īpašs ar to, ka bijusi iespēja vērot
nedēļu garu treniņprocesu – sagatavošanos konkrētai spēlei. «Noteikti jāsaka
paldies «Blackpool» direktoram bijušajam
jelgavniekam Normundam Malnačam,
kurš palīdzēja noorganizēt šo braucienu,»
piebilst FK «Jelgava» galvenais treneris.

FK «Jelgava» uzsāk 2011. gada sezonas abonementu tirdzniecību
Lai gan komanda gatavošanos
jaunajai sezonai oficiāli uzsāks tikai
27. decembrī, jau no 23. decembra
«Jelgavas kreklos» Lielajā ielā 19A
ir iespējams iegādāties jaunās sezonas abonementus, kas būs lieliska
dāvana sporta draugiem un līdzjutējiem svētkos. Abonements būs

 28. decembrī – Jelgavas Specializētās peldēšanas skolas Jaungada
sprints; J.Mistera kauss; A.Ozoliņas
kauss. Pulksten 11 – 2001. gadā
dzimušie un jaunāki; pulksten 14.30
– pieaugušie (LLU baseinā).
 4. – 10. janvāris – Eiropas čempionāta volejbolā jauniešiem 2. kvalifikācijas kārta (ZOC).

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

Izzina futbola spēles filozofiju
JPPA «Pilsētsaimniecība» aicina
pieteikties dispečerus darbam
diennakts dežūrrežīmā Operatīvās
informācijas centrā.

Sporta pasākumi

derīgs visām FK «Jelgava» virslīgas
un Latvijas kausa izcīņas mājas
spēlēm. Abonementa cena ir 12 lati.
Tāpat klubs visiem abonementu
pircējiem dāvinās fanu šallīti vai
cepuri. Sezonas gaitā abonementu
īpašniekiem sadarbībā ar kluba atbalstītājiem tiks piedāvātas dažādas

atlaižu programmas, bet sezonas
pēdējā mājas spēlē sezonas abonementu īpašniekiem būs iespēja
piedalīties izlozē. Galvenā balva
– iespēja divām personām klātienē
apmeklēt Anglijas premjerlīgas spēli. Papildu informācija mājas lapā:
www.fkjelgava.lv.

Tīru, laboju skursteņus, krāsnis siltummūrīšus. Veicu citus darbus. Tālrunis 25438673.
Kvalificēts santehniķis meklē darbu. Veicu
visu veidu santehnikas darbus, apkures sistēmas montāžu, radiatoru nomaiņu.
Tālrunis 26279736.
Pasniedzu matemātikas privātstundas Meiju
ceļā. Tālrunis 63024149, 29847725.
Veicu dzīvokļu remontu. Krāsošana, flīzēšana
utt. Tālrunis 29987357.
Tīru sniegu no pagalmiem, jumtiem.
Tālrunis 25438673.
Masieris piedāvā dažāda veida masāžu – gan
salonā, gan privāti. Ir pieredze, sertifikāts.
Tālrunis 29649375.
Veca, slima cilvēka aprūpē. Ir pieredze,
izglītība. Var piedāvāt arī darbu siltumnīcā.
Tālrunis 22379512.
Pasniedzējs palīdz vācu un krievu valodā kā
svešvalodās. Tulko. Tālrunis 26872900.
Varu strādāt jebkuru darbu, arī celtniecības
darbus. Tālrunis 26961256.
Varu aprūpēt vecu cilvēku. Ir pieredze un
sertifikāts. Tālrunis 26961256.

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

Aizsaulē aizgājuši
OLGA KORITŅIKA (dz. 1929. g.)
ŅINA BALDINA (dz. 1927. g.)
MARIJA AGEJEVA (dz. 1928. g.)
AUSMA BUŠA (dz. 1924. g.)
STEFĀNIJA LAVRINOVIČA (dz. 1921. g.)
AINA JANSONE (dz. 1928. g.)
ALEKSANDRS ZELLANS (dz. 1928. g.)
BIRUTA OZOLIŅA (dz. 1919. g.)
OLGA GERASIMOVA (dz. 1953. g.)
PĀVELS PJATOVS (dz. 1948. g.)
IRINA PADALKO (dz. 1923. g.)
LUDMILA ŽELUDKOVA (dz. 1942. g.)
MARIJA ZIMINA (dz. 1935. g.)
LUĪZE SŪNA (dz. 1920. g.)
AINA GRAUDIŅA (dz. 1928. g.).
Izvadīšana 23.12. plkst.13 Zanderu kapsētā.
IVANS RJABIŅINS (dz. 1924. g.).
Izvadīšana 23.12. plkst.14.30
Zanderu kapsētā.
INETA RUDZĪTE (1966. g.).
Izvadīšana 23.12. plkst.15 Bērzu kapsētā.
LŪCIJA GRUNVALDE (dz. 1926. g.).
Izvadīšana 23.12. plkst.15 no Baložu kapu
sēru nama un Lielplatones kapiem.
ĒRIKA RUŅĢE (dz. 1924. g.).
Izvadīšana 24.12. plkst.12 Zanderu kapsētā.

6
27. decembris, pirmdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1123.sērija.
9.25 «Apkārt pasaulei 80 dārzos». Dokumentāls seriāls. 9.sērija.
10.25 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
10.45 «Alise Brīnumzemē». Pasaku filma. 1.sērija.
11.50 «Ielas garumā».*
12.20 «Šeit un tagad».*
13.00 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.20 «Stings. Ziemassvētku koncerts».*
14.55 «Mans zaļais dārzs».*
15.25 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.45 «Okeāna meitenes jaunie piedzīvojumi». Animācijas
filmu seriāls. 9.sērija.
16.10 «Rezgalības 4». Filmu studijas AB animācijas filma.
16.20 «Kaimiņu būšana». Filmu studijas AB animācijas filma.
16.25 «Putnu būris». Filmu studijas AB animācijas filma.
16.30 «Vizīte». Filmu studijas AB animācijas filma.
16.40 «Edžmonta». Seriāls pusaudžiem. 56.sērija.
17.05 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1123.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Nikolajs un Jūlija». Seriāls. 9.sērija.
19.15 «2010.gada labo lietu stāsti».
19.20 «Labākai dzīvei». Kohēzijas fonds Latvijā.
19.30 «Skats no malas».
20.00 «100. pants».
20.30 «Panorāma».
21.10 «Kā runāt ar valsti?» “Latvija – pa vidu kaimiņiem”.
Dainas Jāņkalnes raidījumu cikls par pilsoniskās
sabiedrības veidošanos Latvijā, turpinot 2009.
gadā aizsākto diskusiju Kā lietot valsti. Cikla
pamattēmas – dzīves kvalitāte Latvijā, politiskā
dialoga un protestēšanas tradīcijas Baltijas valstīs; sabiedrības vērtības un autoritātes; uz kādu
ideju pamata var konsolidēt sabiedrību. Diskusija
ar sabiedrībā populāriem cilvēkiem, viedokļu
līderiem, nevalstisko organizāciju pārstāvjiem.
21.50 «Viss notiek».
22.20 «Latvija var!» Iesaki savu Latvija var! varoni
www.latvijavar.lv
22.50 «Nakts ziņas».
23.05 «Garīgā dimensija».*
23.35 «Bekons, sviests un mana mamma». Dokumentāla filma.
0.35 «Skats no malas».*

LTV7
7.40 «Televeikala skatlogs». «Rīta karuselis».*
8.00 «Televeikala skatlogs». «Rīts ar Natāliju Ābolu» (ar subt.).
9.00 «SeMS».*
9.45 «Degrasi. Nākamā paaudze». Seriāls. 121. un 122.sērija.
10.35 «Visi mēmi». Kriminālkomēdija. 2005.g.
12.20 «Brīnumainā rūķīšu leģenda». Mākslas filma. 1.sērija.
14.05 Kontinentālās hokeja līgas spēle. Rīgas Dinamo
– Hantimansijskas Jugra.*
16.05 «Degrasi. Nākamā paaudze». Seriāls. 121. un 122.sērija.
16.55 «Lanževēna burvju triki». Seriāls. 5.sērija.
17.20 «OK!» Raidījums par skaistu dzīvi.
18.10 «Tiesnese» (ar subt.). Krievijas seriāls. 9.sērija.
Tiesā izskata jauniešu iemīļotā slavena dziedātāja
Kornēlija lietu. Viņu iesūdzējis producents, kuru
Kornēlijs publiski apvainojis un piekāvis. Lai gan
apsūdzētā advokāts virtuozi cenšas padarīt savu
aizstāvāmo par nevainīgu jēriņu, tiesa pierāda,
ka likumi attiecas uz visiem, turklāt gluži sveikā
neiziet arī cietušais.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Atpūta “piecās zvaigznēs”». Dokumentāls seriāls. 2.sērija.
20.00 «Izdzīvošanas māka». Dokumentālu filmu seriāls.
12.sērija. Eksistence Kalahari tuksnesī ir skarba.
Svelmaina saule dienā, stindzinošs aukstums
naktī. Skaidrs, ka jāizmanto viss pieejamais.
Pat ja tas ir vecs auto, tajā ir daudz piederumu,
kuri noder izdzīvošanai. Kur rast ūdeni, kā iekurt
uguni, kā izciest svelmaino sauli? Noder jebkuras
iemaņas un zināšanas, jo, izrādās, arī tuksnesī
var tikt pie ūdens un ēdamā.
20.50 «1000 jūdzes līdz Eņģeļu pilsētai». 9.sērija.
21.20 «Tavs auto».
21.50 «Basketbola apskats».
22.20 «Tiesnese» (ar subt.). Krievijas seriāls. 9.sērija.
23.10 «Krējums... saldais».
23.40 «Ceļojums smagā metāla pasaulē». Dokumentāla filma.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Supersuns Kripto». Animācijas seriāls. 25.sērija.
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Misters Bīns». Komēdijseriāls. 1.sērija.
9.10 «Nabaga miljonāre». Venecuēlas seriāls. 87.sērija.
10.10 «Lampūni. Ziemassvētku brīvdienas».
ASV piedzīvojumu komēdija. 1989.g.
12.00 «Pusaugu ragana Sabrina dzelmē».
ASV piedzīvojumu komēdija. 1999.g.
13.50 «Pilna māja». ASV komēdijseriāls. 10. un 11.sērija.
14.55 «Toma un Džerija piedzīvojumi». Animācijas seriāls.
15.00 «Mūka Omi noslēpums 2». Animācijas seriāls. 6.sērija.
15.25 «Vectēvs uz Ziemassvētkiem». Ģimenes drāma. 2002.g.
17.15 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 81. un 82.sērija.
19.20 «Sirmā ēdienkaratē». Svētku receptes (2009. gada arhīvs).
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Viltojums». ASV trilleris. 1998.g.
22.25 «Pasažieris nr.57». Spraiga sižeta filma. 1992.g.
24.00 «Sešas pēdas zem zemes». ASV seriāls. 41.sērija.
1.00 «Sala». ASV fantastikas trilleris. 2005.g.
3.15 «Benija Hila šovs». Lielbritānijas komēdijseriāls.
4.15 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
4.35 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 81. un 82.sērija.

TV3
5.00 «Ekstrasensu cīņas 6» (ar subt.). 14.sērija.
5.50 «C.S.I. Ņujorka 5». Seriāls. 14.sērija.
6.40 «Auniņa Šona piedzīvojumi 2». Animācijas seriāls.
40. un 1.sērija.
7.10 «Bakugani 3». Animācijas seriāls. 20.sērija.
7.35 «Avatārs: leģenda par Āngu». Animācijas seriāls. 8.sērija.
8.00 «Tētuka meitiņas 2» (ar subt.). Seriāls. 16.sērija.

tv programma
8.30 «Iepirkšanās rokenrols».
9.00 «Garšu laboratorija».
9.40 «Māmiņu klubs».
10.10 «Zvaniņš skan». Ģimenes piedzīvojumu filma. 1996.g.
11.55 «TV veikala skatlogs».
12.10 «Precējies. Ir bērni 6». Seriāls. 21.sērija.
12.45 «Avatārs: leģenda par Āngu». Animācijas seriāls. 9.sērija.
13.20 «Bakugani 3». Animācijas seriāls. 21.sērija.
13.50 «Kobra». Seriāls. 44.sērija.
14.50 «Seržants Pipariņš». Vācijas ģimenes filma. 2004.g.
16.50 «Lampiņu drudzis». ASV ģimenes filma. 2006.g.
18.40 «Tētuka meitiņas 2» (ar subt.).
Komēdijseriāls. 17. un 18.sērija.
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Kāsla metode». ASV seriāls. 9.sērija.
21.25 «C.S.I. Lasvegasa 10». ASV seriāls. 226.sērija.
22.20 «Radīti skatuvei». ASV seriāls. 15.sērija.
23.25 «Nekā personīga».
0.05 «Vaļsirdīga atzīšanās» (ar subt.).
1.05 «C.S.I. Lasvegasa 7». ASV seriāls. 23.sērija.
1.55 «Kobra». Seriāls. 44.sērija.
2.50 «C.S.I. Ņujorka 5». Seriāls. 14.sērija.
3.35 «Ekstrasensu cīņas 6» (ar subt.). 14.sērija.
4.30 «Nakts joki».

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

28. decembris, otrdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1124.sērija.
9.25 «Nikolajs un Jūlija». Seriāls. 9.sērija.
10.10 «2010.gada labo lietu stāsti».
10.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
10.35 «Alise Brīnumzemē». Pasaku filma. 2.sērija.
11.50 «Viss notiek».*
12.20 «Vijaya». Dokumentāla filma.
13.35 «Province».*
14.05 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
14.25 «Latvija var!»*
14.55 «100. pants».*
15.25 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.45 «Okeāna meitenes jaunie piedzīvojumi». Animācijas
filmu seriāls. 10.sērija.
16.10 «Kas te? Es te!»*
16.40 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».
17.05 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1124.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Nikolajs un Jūlija». Seriāls. 10.sērija.
19.15 «2010.gada labo lietu stāsti».
19.20 «Labākai dzīvei». Kohēzijas fonds Latvijā.
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «100. pants».
20.30 «Panorāma».
21.10 TV pirmizrāde! «Pasaules skaņa». Dokumentāla filma.
22.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle.
23.00 «Naudas zīmes» (ar subtitriem).
23.15 Nakts ziņas.
23.30 «Šeit un tagad». Studijā Aivis Dombrovskis un
mācītājs Krists Kalniņš. Tiešraide.
0.10 «100 g kultūras».*
0.40 «Bīstamā robeža». Spraiga sižeta seriāls. 16.sērija.

LTV7
7.00 2010.gada Vankūveras ziemas olimpiskās spēles.
Biatlons. 4x7,5 km stafete vīriešiem.*
9.00 «Tavs auto».*
9.30 «Krējums... saldais».*
10.00 «Degrasi. Nākamā paaudze». Seriāls. 123. un 124.sērija.
10.50 «OK!» Raidījums par skaistu dzīvi.*
11.40 «Brīnumainā rūķīšu leģenda». Mākslas filma. 2.sērija.
13.15 «Ziemassvētku alnis». Ģimenes komēdija. 2005.g.
14.50 «Sapnis par Ziemeļpolu». Dokumentāla filma.
15.25 «Laiks vīriem?»*
16.00 «Degrasi. Nākamā paaudze». Seriāls. 123. un 124.sērija.
16.45 «SeMS».
17.40 «Tiesnese» (ar subt.). Krievijas seriāls. 10.sērija.
Pusaugu zaglēns pa logu ierāpjas dzīvoklī, aplaupa to un nejauši nogalina mājās pēkšņi pārnākušo
dzīvokļa saimnieku. Advokāts visiem spēkiem
cenšas zēnu aizstāvēt, uzskatāmi parādot sabiedrības paviršo attieksmi pret grūti audzināmajiem.
Viņam neizdodas tikai viens – labvēlīgi ietekmēt
pašu aizstāvamo.
18.30 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
18.45 Kontinentālās hokeja līgas spēle. Rīgas Dinamo
– Omskas Avangard. Tiešraide.
21.25 «Zebra».*
21.40 «Autosporta programma nr.1».
22.10 «Sporta studija». Tiešraide. Gada noslēguma raidī-

jums, turklāt pēdējo reizi – vecajā formātā.
23.00 «Tiesnese» (ar subt.). Krievijas seriāls. 10.sērija.
23.45 «Atpūta “piecās zvaigznēs”». Dokumentāls seriāls. 2.sērija.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Supersuns Kripto». Animācijas seriāls. 26.sērija.
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Misters Bīns». Komēdijseriāls. 2.sērija.
9.10 «Nabaga miljonāre». Venecuēlas seriāls. 88.sērija.
10.10 «Lampūni. Ziemassvētku brīvdienas 2».
ASV piedzīvojumu komēdija. 2003.g.
11.50 «Pusaugu ragana Sabrina Romā».
ASV piedzīvojumu komēdija. 1998.g.
13.40 «Misters Bīns». Animācijas filma.
13.50 «Pilna māja». ASV komēdijseriāls. 12. un 13.sērija.
14.55 «Toma un Džerija piedzīvojumi». Animācijas seriāls.
15.00 «Mūka Omi noslēpums 2». Animācijas seriāls. 7.sērija.
15.25 «Sudraba zvaniņi». ASV ģimenes filma. 2005.g.
Lomās: A.Heša, T.Donovans, M.Mičels. Katru gadu
atraitnis Kristijs Bairnss dodas uz Ņujorku, lai tur
pārdotu Ziemassvētku eglītes. Kādā no reizēm
Kristijs sastrīdas ar savu dēlu Deniju, kurš strīda
karstumā aizskrien, atstājot tēvu kopā ar meitu
Bridžetu. Kad nākamajā gadā Kristijs atgriežas
Ņujorkā, viņš dodas meklēt pazudušo Deniju.
Ketrīna dzīvo Ņujorkā un kopš vīra nāves viņa
vairs nesvin Ziemassvētkus. Katru gadu Kristijs
ir mēģinājis viņai pārdot Ziemassvētku eglīti, bet
viņa vienmēr ir laipni atsacījusies. Neviens no
viņiem nezina, ka abu dzīves ir saistītas ar Deniju.
17.15 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 83. un 84.sērija.
19.20 «Sirmā ēdienkaratē». Svētku receptes (2009. gada arhīvs).
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Sisi». Biogrāfiska vēsturiska filma. 2009.g. 2.sērija.
22.35 «Zemūdens cietums». ASV trilleris. 2005.g.
0.20 «Sešas pēdas zem zemes». ASV seriāls. 42.sērija.
1.20 «Draugi 6». ASV seriāls. 22. un 23.sērija.
2.10 «Viltojums». ASV trilleris. 1998.g.
3.35 «Benija Hila šovs». Lielbritānijas komēdijseriāls.
4.35 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 83. un 84.sērija.

TV3
5.00 «Ekstrasensu cīņas 6» (ar subt.). 15.sērija.
5.50 «C.S.I. Ņujorka 5». Seriāls. 15.sērija.
6.40 «Auniņa Šona piedzīvojumi 2». Animācijas seriāls.
2. un 3.sērija.
7.10 «Bakugani 3». Animācijas seriāls. 21.sērija.
7.35 «Avatārs: leģenda par Āngu». Animācijas seriāls. 9.sērija.
8.00 «Tētuka meitiņas 2» (ar subt.). 17. un 18.sērija.
8.55 «Simpsoni 14». Animācijas seriāls. 11. un 12.sērija.
9.50 «Lampiņu drudzis». ASV ģimenes filma. 2006.g.
11.40 «TV veikala skatlogs».
11.55 «Precējies. Ir bērni 6». Seriāls. 22. un 23.sērija.
12.55 «Avatārs: leģenda par Āngu». Animācijas seriāls. 10.sērija.
13.30 «Bakugani 3». Animācijas seriāls. 22.sērija.
13.50 «Kobra». Seriāls. 45.sērija.
14.55 «Pika un Amadejs». Vācijas ģimenes filma. 2006.g.
16.50 «Pārdzīvot Ziemassvētkus». ASV komēdija. 2004.g.
18.40 «Tētuka meitiņas 2» (ar subt.).
Krievijas komēdijseriāls. 19. un 20.sērija.
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Doktors Hauss 6». ASV seriāls. 12.sērija.
21.25 «C.S.I. Maiami 8». ASV seriāls. 182.sērija.
22.20 «Dārgumu mednieki». Fantastikas filma. 2008.g.
0.25 «C.S.I. Lasvegasa 7». Seriāls. 24.(sezonas noslēguma) sērija.
1.20 «Ekstrasensu cīņas 7» (ar subt.). 14.sērija.
2.15 «Kobra». Seriāls. 45.sērija.
3.10 «C.S.I. Ņujorka 5». Seriāls. 15.sērija.
3.55 «Ekstrasensu cīņas 6» (ar subt.). 15.sērija.
4.45 «Nakts joki».

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

29. decembris, trešdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1125.sērija.
9.25 «Nikolajs un Jūlija». Seriāls. 10.sērija.
10.10 «2010.gada labo lietu stāsti».
10.15 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».*
10.40 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
11.00 «Mans brālis ir suns». Mākslas filma.
12.45 «Elks». Filmu studijas AB animācijas filma.
12.55 «2010.gada labo lietu stāsti».
13.00 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle.

Ceturtdiena, 2010. gada 23. decembris
13.45 «Dzimšanas diena». Dokumentāla filma.
14.25 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
14.40 «Naudas zīmes» (ar subtitriem).*
14.55 «100. pants».*
15.25 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.45 «Okeāna meitenes jaunie piedzīvojumi». Animācijas
filmu seriāls. 11.sērija.
16.10 «Kas te? Es te!»*
16.40 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».
17.05 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1125.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Nikolajs un Jūlija». Seriāls. 11.sērija.
19.15 «2010.gada labo lietu stāsti».
19.20 «Labākai dzīvei». Kohēzijas fonds Latvijā.
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «100. pants».
20.30 «Panorāma».
21.08 «Latloto izloze».
21.20 «Kas notiek Latvijā?» Vada J.Domburs. Desmitgade.
Kas noticis XXI gadsimta pirmajā desmitgadē?
Debašu spilgtākās un nozīmīgākās epizodes no
2001. gada līdz 2010. gadam.
22.15 «Kaspars Znotiņš: it kā pats, it kā cits».
22.45 «Zebra».
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Vides fakti».*
23.45 «100 g kultūras».*
0.15 «Bīstamā robeža». Spraiga sižeta seriāls. 17.sērija.

LTV7
7.00 «Televeikala skatlogs». «Rīts ar Natāliju Ābolu» (ar subt.).*
8.00 «Televeikala skatlogs». «Veiksmīgas idejas».*
8.20 «Televeikala skatlogs». «Pie rīta kafijas».*
8.40 «Televeikala skatlogs». «Brīvdienu ceļvedis».*
9.00 «Autosporta programma nr.1».*
9.30 «Izdzīvošanas māka». Dokumentālu filmu seriāls. 12.sērija.
10.20 «Degrasi. Nākamā paaudze». Seriāls. 125. un 126.sērija.
11.15 «SeMS».*
12.10 «Lanževēna burvju triki». Seriāls. 5.sērija.
12.40 «Atpūta “piecās zvaigznēs”». Dokumentāls seriāls. 3.sērija.
13.15 «Tiesnese» (ar subt.). Krievijas seriāls. 11.sērija.
14.10 Kontinentālās hokeja līgas spēle. Rīgas Dinamo
– Omskas Avangard.*
16.10 «Degrasi. Nākamā paaudze». Seriāls. 125. un 126.sērija.
17.00 «SeMS».
18.10 «Tiesnese» (ar subt.). Krievijas seriāls. 11.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Atpūta “piecās zvaigznēs”». Dokumentāls seriāls. 3.sērija.
20.00 «Izdzīvotāji». Dokumentāla filma. 1.sērija. Steigā
atlasīta komanda dodas izbraukumā ar ekskluzīvu
jahtu. Svešinieku starpā izceļas konflikts. Uznāk
vētra. Nogrimst jahta. Pieciem cilvēkiem jāglābjas
nelielā piepūšamā laivā. Vai viņi spēs noturēt
laivu virs ūdens, neskatoties uz nepārtrauktiem
haizivju uzbrukumiem? Vai viņi spēs atturēties no
jūras ūdens dzeršanas?
20.55 «Makšķerēšanas noslēpumi».
21.25 «Ātruma cilts».
21.55 «TV motors».
22.25 «Vistlera». Seriāls. 13. un 14.sērija.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Kristofers un Hollija». Animācijas filma.
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Misters Bīns». Komēdijseriāls. 3.sērija.
9.10 «Nabaga miljonāre». Venecuēlas seriāls. 89.sērija.
10.10 «Polārais ekspresis». ASV animācijas filma. 2004.g.
12.00 «Nāras». ASV fantāzijas piedzīvojumu filma. 2003.g.
13.50 «Pilna māja». ASV komēdijseriāls. 14. un 15.sērija.
14.55 «Toma un Džerija piedzīvojumi». Animācijas seriāls.
15.00 «Mūka Omi noslēpums 2». Animācijas seriāls. 8.sērija.
15.30 «Intuīcija». ASV komēdija. 2001.g. Režisors
P.Čelsoms. Lomās: Dž.Kjūsaks, K.Bekinseila,
Dž.Pivens. Kādā steidzīgā ziemas dienā Ņujorkas
burzmā satiekas Džonatans un Sāra. Abi saprot,
ka viens otru neatvairāmi saista. Viņi nolemj
pārbaudīt likteni un savu intuīciju. Viņš uzraksta
meitenes telefonu uz banknotes, viņa – grāmatā.
Banknoti izmaina, grāmatu atdod bukinistam.
Viņi ir pārliecināti, ka noteikti atkal satiksies. Bet
liktenim ir savi plāni.
17.10 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 85. un 86.sērija.
19.20 «Sirmā ēdienkaratē». Svētku receptes (2007. gada arhīvs).
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Mājokļa jautājums».
21.35 «Ievas pārvērtības».
22.15 «Neglābjami ievainots». Krimināldrāma. 2001.g.
0.15 «Sešas pēdas zem zemes». ASV seriāls. 43.sērija.
1.15 «Draugi 6». ASV seriāls. 24. un 25.sērija.
2.05 «Zemūdens cietums». ASV trilleris. 2005.g.
3.35 «Benija Hila šovs». Lielbritānijas komēdijseriāls.
4.35 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 85. un 86.sērija.

TV3
5.00 «Ekstrasensu cīņas 7» (ar subt.). 13.sērija.
5.50 «C.S.I. Ņujorka 5». Seriāls. 16.sērija.
6.40 «Auniņa Šona piedzīvojumi 2». Animācijas seriāls.
4. un 5.sērija.
7.10 «Bakugani 3». Animācijas seriāls. 22.sērija.
7.35 «Avatārs: leģenda par Āngu». Animācijas seriāls. 10.sērija.
8.00 «Tētuka meitiņas 2» (ar subt.). 19. un 20.sērija.
8.55 «Simpsoni 14». Animācijas seriāls. 13. un 14.sērija.
9.50 «Pārdzīvot Ziemassvētkus». ASV komēdija. 2004.g.
11.40 «TV veikala skatlogs».
11.55 «Precējies. Ir bērni 6». Seriāls. 24. un 25.sērija.
12.55 «Avatārs: leģenda par Āngu». Animācijas seriāls. 11.sērija.
13.30 «Bakugani 3». Animācijas seriāls. 23.sērija.
13.50 «Kobra». Seriāls. 46.sērija.
14.55 «Mežonīgie cālēni un mīlestība». Ģimenes filma. 2007.g.
16.55 «Danstons ir klāt!» Piedzīvojumu komēdija. 1996.g.
18.40 «Tētuka meitiņas 2» (ar subt.).
Krievijas komēdijseriāls. 21. un 22.sērija.
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Cilvēks no Kapucīnu bulvāra» (ar subt.). Komēdija. 1987.g.
22.35 «Sasisto lukturu ielas 10» (ar subt.). Seriāls. 2.sērija.
23.35 «Atļauts smieties!» (ar subt.).
1.15 «Ekstrasensu cīņas 7» (ar subt.). 1.sērija.

2.10 «Kobra». Seriāls. 46.sērija.
3.05 «C.S.I. Ņujorka 5». Seriāls. 16.sērija.
3.50 «Ekstrasensu cīņas 7» (ar subt.). 13.sērija.
4.40 «Nakts joki».

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

30. decembris, ceturtdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1126.sērija.
9.25 «Nikolajs un Jūlija». Seriāls. 11.sērija.
10.10 «2010.gada labo lietu stāsti».
10.15 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».*
10.40 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
11.00 «Kikijas piegādes dienests». Animācijas filma.
12.45 «2010.gada labo lietu stāsti».
12.50 «Zebra».*
13.10 «Kas notiek Latvijā?» Vada J.Domburs.*
14.10 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
14.25 «Vertikāle».*
14.55 «100. pants».*
15.25 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.45 «Suņu zvaigzne». Animācijas filmu seriāls. 24.sērija.
16.10 «Mamma». Filmu studijas AB animācijas filma.
16.15 «Klavieres». Filmu studijas AB animācijas filma.
16.20 «Parlaments». Filmu studijas AB animācijas filma.
16.30 «2010.gada labo lietu stāsti».
16.35 «Dabas grāmata».*
17.05 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1126.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Latvija var!» Gada noslēguma raidījums.
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «100. pants».
20.30 «Panorāma».
21.10 «Atklātā ceturtdiena».
21.55 «Prāts vai instinkts 2». Seriāls. 7.sērija.
22.45 «Tev ir tiesības!»
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Šeit un tagad». Studijā Aivis Dombrovskis un
mācītājs Krists Kalniņš. Tiešraide.
23.55 «100 g kultūras».*
0.25 «Latvijas teātru vēsture». Dailes teātris. 10.daļa.

LTV7
7.30 «Televeikala skatlogs». «Dzīvot labāk».*
7.50 «Televeikala skatlogs». «Reģionālā attīstība Latvijā.
Agro 2010».*
8.10 «Televeikala skatlogs». «Automoto raidījums nr.2».*
8.30 «Televeikala skatlogs». «TV mozaīka».*
8.50 «Televeikala skatlogs». «Darbs. Izglītība. Karjera».*
9.10 «Televeikala skatlogs». «Vārds uzņēmējiem».*
9.30 «Ātruma cilts».*
10.00 «Degrasi. Nākamā paaudze». Seriāls. 127. un 128.sērija.
10.50 «SeMS».*
12.00 «Izdzīvotāji». Dokumentāla filma. 1.sērija.
12.55 «Karavānu sargi». Dokumentāla filma. 2.sērija.
13.45 «Autosporta programma nr.1».*
14.15 Red Bull starptautiskās break-dance sacensības.
16.15 «Degrasi. Nākamā paaudze». Seriāls. 127. un 128.sērija.
17.05 «SeMS».
18.10 «Tiesnese» (ar subt.). Krievijas seriāls. 12.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Atpūta “piecās zvaigznēs”». Dokumentāls seriāls. 4.sērija.
20.00 «Karavānu sargi». Lielbritānijas dokumentāla
daudzēriju filma. 2010.g. 2.sērija.
20.50 «Ziemeļu puse».
21.20 «Uz meža takas».
21.50 «Tracis mājās». ASV komēdija. 2009.g.
23.25 «Tiesnese» (ar subt.). Krievijas seriāls. 12.sērija.
0.15 «SeMS».

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Toms un Džerijs». Animācijas filma.
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Misters Bīns». Komēdijseriāls. 4.sērija.
9.10 «Nabaga miljonāre». Venecuēlas seriāls. 90.sērija.
10.10 «Rekša bērnība». Piedzīvojumu filma ģimenei. 1997.g.
12.10 «Brīvdienu advokāts». Piedzīvojumu komēdija. 2001.g.
13.50 «Pilna māja». ASV komēdijseriāls. 16. un 17.sērija.
14.55 «Toma un Džerija piedzīvojumi». Animācijas seriāls.
15.05 «Mūka Omi noslēpums 2». Animācijas seriāls. 9.sērija.
15.30 «Mīlestības deja». ASV melodrāma. 2001.g.
17.15 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 87. un 88.sērija.
19.20 «Sirmā ēdienkaratē». Svētku receptes (2008. gada arhīvs).
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.

Ceturtdiena, 2010. gada 23. decembris
20.35 «Manas mammas jaunais draugs».
Kriminālkomēdija. 2008.g.
22.30 «Pagātnes nasta». Trilleris. 2003.g.
0.15 «Divas nedēļas, lai iemīlētos». Romantiska komēdija. 2002.g.
1.55 «Neglābjami ievainots». Krimināldrāma. 2001.g.
3.35 «Benija Hila šovs». Lielbritānijas komēdijseriāls.
4.35 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 87. un 88.sērija.

TV3
5.00 «Ekstrasensu cīņas 7» (ar subt.). 14.sērija.
5.50 «C.S.I. Ņujorka 5». Seriāls. 17.sērija.
6.40 «Auniņa Šona piedzīvojumi 2». Animācijas seriāls.
6. un 7.sērija.
7.10 «Bakugani 3». Animācijas seriāls. 23.sērija.
7.35 «Avatārs: leģenda par Āngu». Animācijas seriāls. 11.sērija.
8.00 «Tētuka meitiņas 2» (ar subt.). Seriāls. 21. un 22.sērija.
8.55 «Simpsoni 14». Animācijas seriāls. 15. un 16.sērija.
9.50 «Danstons ir klāt!» Piedzīvojumu komēdija. 1996.g.
11.40 «TV veikala skatlogs».
11.55 «Precējies. Ir bērni 6». Seriāls. 26.sērija.
12.25 «Precējies. Ir bērni 7». Seriāls. 1.sērija.
12.55 «Avatārs: leģenda par Āngu». Animācijas seriāls. 12.sērija.
13.30 «Bakugani 3». Animācijas seriāls. 24.sērija.
13.50 «Kobra». Seriāls. 47.sērija.
14.50 «Pingvīns Amundsens». Ģimenes filma. 2003.g.
16.50 «Dziedošie lāči». ASV ģimenes filma. 2002.g.
Lomās: H.Dž.Osments, K.Volkens, K.Forda u.c.
Desmit gadu vecais lācēns Barisons, kurš uzaudzis pie cilvēkiem, dodas uz Tenesiju, lai atrastu
savu īsto ģimeni. Pa ceļam viņš paspēj izdarīt
kādu labu darbu – apvienot sen izjukušo grupu
Dziedošie lāči. Tiek noorganizēts labdarības koncerts, lai glābtu lāču koncertzāli. Vai Barisonam
izdosies atrast savu ģimeni?
18.40 «Tētuka meitiņas 2» (ar subt.). Komēdijseriāls. 23.
un 24.sērija.
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Nozieguma skelets 4» (ar subt.). Seriāls. 82.sērija.
21.20 «Cilvēks dzelzs maskā». Vēsturiska piedzīvojumu
filma. 1998.g.
23.55 «Kinomānija».
0.25 «Greizais spogulis» (ar subt.).
2.10 «Specvienība 3». Seriāls. 8.sērija.
3.00 «Kobra». Seriāls. 47.sērija.
3.45 «C.S.I. Ņujorka 5». ASV seriāls. 17.sērija.
4.30 «Nakts joki» (ar subt.).

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

31. decembris, piektdiena
LTV1
7.00 «Kikijas piegādes dienests». Animācijas filma.
8.45 «2010.gada labo lietu stāsti».
8.50 «Mana mamma – zvēru daktere». Seriāls. 28.sērija.
9.45 «Petsons un Finduss. Kaķ-o-nauts». Animācijas filma.
11.05 «2010.gada labo lietu stāsti».
11.10 Pirmizrāde. «Zīļuks». Animācijas filma.
11.20 Pirmizrāde. «Tīģeris». Animācijas filma.
11.25 «Kad āboli ripo». Animācijas filma.
11.35 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
11.55 «2010.gada labo lietu stāsti».
12.00 M.Zīverts. «Minhauzena precības».
Latvijas Nacionālā teātra izrāde.*
14.40 «2010.gada labo lietu stāsti».
14.45 «Lučāno Pavaroti un draugi» (ar subt.). Koncerts.*
16.00 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
16.20 «Magorija kunga brīnumu veikals». ASV ģimenes
komēdija. 2007.g.
17.55 «2010.gada labo lietu stāsti».
18.00 «Gada notikumi 2010».
19.00 «Latviešu kino zelta dziesmas».
20.30 «Panorāma».
21.10 Grupas Labvēlīgais tips koncerts Kurvis.
23.45 Ministru prezidenta V.Dombrovska uzruna gadumijā.
23.55 Valsts prezidenta V.Zatlera apsveikums Jaunajā gadā.
24.00 Laimīgu Jauno gadu!
0.05 «Zelta dziesmu nakts».
3.20 «Paulvīzija 2005».

LTV7
7.00 «Televeikala skatlogs». «Nedēļas apskats».*
7.20 «Televeikala skatlogs». «Iespējas un risinājumi».*
7.40 «Televeikala skatlogs». «Aktualitātes».*
8.00 «Televeikala skatlogs». «Skatpunkti».*
8.20 «Televeikala skatlogs». «Tādas lietas».*
8.40 «Televeikala skatlogs». «Dzīvei pa vidu».*
9.00 «Uz meža takas».*
9.30 «TV motors».*
10.00 «Tracis mājās». Mākslas filma.
11.35 «Pekinas cirka zvaigznes».
12.55 «Bez robežām. Dānija». 1. un 2.sērija.

13.50 FIFA Pasaules kausa izcīņas atklāšanas koncerts.*
16.35 «Mana mamma Sniegbaltīte» (ar subt.). Melodrāma. 2007.g.
18.10 «Tiesnese» (ar subt.). Krievijas seriāls. 13.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Eņģeļu izredzētie». Taizemes ekspedīcija.
20.00 «La Nouba: Dzīves svinēšana». Saules cirka izrāde.
21.35 «Take-That: atgriešanās» (ar subt.). Koncerts.
22.20 Laura Reinika koncerts «Es skrienu».
23.45 Ministru prezidenta V.Dombrovska uzruna gadumijā.
23.55 Valsts prezidenta V.Zatlera apsveikums Jaunajā gadā.
24.00 Laimīgu Jauno gadu!
0.05 «Roda Stjuarta dažādās sejas». Dokumentāla filma.
1.05 «Victoria’s Secret šovs» (ar subt.).
1.55 «Labākās latviešu mūzikas izlase». Mikrofona dziesmas.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Benija Hila šovs».
7.15 «Niks un Noela». Animācijas filma.
7.35 «Toms un Džerijs». Animācijas seriāls.
8.00 «Dekstera laboratorija». ASV animācijas filma. 1999.g.
8.55 «Meklējot Kamelotu». ASV animācijas filma. 1998.g.
10.25 «Vako zvaigzne». ASV animācijas filma. 1999.g.
12.00 «Raganas». Piedzīvojumu filma ģimenei. 1990.g.
13.50 «Toms un Džerijs». Animācijas filma.
15.30 «Latvijas leģenda – Gunārs Ķirsons».
16.30 «Misters Labais». Komēdija. 1997.g.
18.10 «Bagātais Ričs». ASV ģimenes komēdija. 1994.g.
20.00 LNT ziņu gada notikumu apskats.
21.10 Sirsnīgāko gada notikumu koncerts. Tiešraide no
laukuma pie Brīvības pieminekļa.
23.38 Rīgas mēra N.Ušakova apsveikums Jaunajā gadā.
23.41 Latvijas Valsts eksprezidenta G.Ulmaņa apsveikums
Jaunajā gadā.
23.43 Latvijas Valsts eksprezidentes V.Vīķes-Freibergas
apsveikums Jaunajā gadā.
23.45 Latvijas Republikas ministru prezidenta
V.Dombrovska Jaungada uzruna.
23.55 Latvijas Valsts prezidenta V.Zatlera apsveikums
Jaunajā gadā.
24.00 Svētku uguņošana. Sirsnīgāko gada notikumu
koncerts. Tiešraide no laukuma pie Brīvības
pieminekļa.
0.15 Grupas Instrumenti lielkoncerts.
1.10 «Jaungada nakts dziesmu karuselis».
2.00 «Lampūni. Ziemassvētku brīvdienas 2». ASV
piedzīvojumu komēdija. 2003.g.
3.40 «Manas mammas jaunais draugs».
Kriminālkomēdija. 2008.g.
5.10 «Raganas». Piedzīvojumu filma ģimenei. 1990.g.

TV3
5.00 «Ekstrasensu cīņas 7» (ar subt.). 1.sērija.
5.50 «C.S.I. Ņujorka 5». Seriāls. 15.sērija.
6.40 «Auniņa Šona piedzīvojumi 2». Animācijas seriāls. 8.
un 9.sērija.
7.10 «Tētuka meitiņas 2» (ar subt.). Seriāls. 23. un 24.sērija.
8.05 «Zvārgulīte un pazudušie dārgumi». Animācijas filma. 2009.g.
9.45 «Vina Diksija dēļ». ASV komiska drāma. 2005.g.
11.45 «Rokija un Bulvinkla piedzīvojumi».
Animācijas filma. 2000.g.
13.25 «Pēdējais varonis».
ASV fantastikas piedzīvojumu komēdija. 1993.g.
15.55 «Nolaupītais tētis». Piedzīvojumu komēdija. 2009.g.
17.45 «Spiegot nav viegli». ASV komēdija. 1996.g.
19.15 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Likteņa ironija jeb Vieglu garu» (ar subt.). Krievijas
komēdija. 1975.g. 1.sērija.
22.10 «Likteņa ironija jeb Vieglu garu» (ar subt.). Krievijas
komēdija. 1975.g. 2.sērija.
23.45 Latvijas Republikas ministru prezidenta
V.Dombrovska un Valsts prezidenta V.Zatlera
Jaungada uzrunas tautai.
24.00 «Likteņa ironija jeb Vieglu garu» (ar subt.). 2.sērijas
turpinājums.
0.25 «Dzirkstošā Dīvu nakts». Koncerts.
3.30 «Rokija un Bulvinkla piedzīvojumi». Animācijas filma. 2000.g.

TV5
7.00 Animācijas filma.
8.05 «Krievijas sensācijas» (ar subt.).
Krievijas dokumentālu raidījumu cikls.
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
10.15 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Logi» (ar subt.). Krievijas šovs.
12.15 «Ko vēlas sievietes» (latv. Val. ar subt. Krievu val.). Komēdija.
14.30 «Televeikala skatlogs».
14.45 «Vecgada vakars ar Maksimu Galkinu» (ar subt.).
15.40 «Televeikala skatlogs».
15.55 «Vecgada vakars ar Maksimu Galkinu» (ar subt.).
18.05 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
19.00 «Humora festivāls Jūrmala 2010» (ar subt.).
20.50 «Karstais ledus 2010» (ar subt.). Lietuvas šovs.
23.00 Jaunā gada sagaidīšana. Tiešraide no laukuma pie
Brīvības pieminekļa.
23.10 «Vecgada vakars ar Maksimu Galkinu» (ar subt.).
23.20 Jaunā gada sagaidīšana. Tiešraide no laukuma pie
Brīvības pieminekļa.
23.30 «Vecgada vakars ar Maksimu Galkinu» (ar subt.).
23.50 Rīgas mēra N.Ušakova apsveikums Jaunajā gadā.
23.55 Latvijas Valsts prezidenta V.Zatlera apsveikums
Jaunajā gadā.
23.59 Svētku uguņošana. Tiešraide no laukuma pie
Brīvības pieminekļa.
0.10 «Humora festivāls Jūrmala 2010» (ar subt.).

1. janvāris, sestdiena
LTV1
6.05 «Gada notikumi 2010».*
7.05 «Mans brālis ir suns». Mākslas filma.
8.45 «Austras koka pasakas». Animācijas filma.
9.05 «Petsons un Finduss. Petsona solījums». Animācijas filma.
10.25 «Arturs un mazmurkšķīši». Piedzīvojumu filma. 2006.g.
12.15 Jaungada koncerts Vīnē.

TV programma
14.45 «Latvijas Gada balva sportā 2010».*
17.00 Starptautiskais sporta deju festivāls «Baltic Grand Prix 2010».
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.25 «Ģorga. Grenlandes piezīmes». Jura Ulmaņa
dienasgrāmata. Ko nozīmē ģorga, ASV dzimušais
latvietis Juris Ulmanis uzzināja, kāpjot kalnos
kopā ar Teodoru Ķirsi un Imantu Zaulu. Rūdīto
alpīnistu skola Jurim lieti noderēja 2009. gada
maijā, kad viņš kopā ar diviem angļiem un īrieti
uz slēpēm šķērsoja Grenlandi. 600 km garais
pārgājiens pa Grenlandes sniega un ledus
tuksnesi ilga gandrīz mēnesi. Ceļotājiem tas bija
pamatīgs izaicinājums un pārbaudījums – gan
skarbie dabas apstākļi, gan cilvēciskās attiecības.
Pamatīga ģorga. Ekstrēmas situācijas mijas ar
filosofiskām pārdomām. Pārgājiena laikā filmētais
videomateriāls ir apvienots ar fragmentiem no
Jura Ulmaņa dienasgrāmatas.
18.55 «Burve Lilī: pūķis un Burvju grāmata». Ģimenes
piedzīvojumu filma. 2009.g.
20.30 «Panorāma».
21.12 «Latloto izloze».
21.20 «Zelta dziesmu nakts».*
23.00 Nakts ziņas.
23.15 «Zelta dziesmu nakts».*

LTV7
8.30 2010.gada Vankūveras ziemas olimpiskās spēles.
Atklāšanas ceremonija.*
10.30 «Ātruma cilts».*
11.00 «TV motors».*
11.30 «Mana mamma Sniegbaltīte» (ar subt.). Melodrāma. 2007.g.
13.00 «Krējums... saldais».*
13.30 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
14.00 «La Nouba: Dzīves svinēšana». Saules cirka izrāde.
15.35 «Bordertauna». Seriāls. 27. un 28.sērija.
16.30 «Take-That: atgriešanās» (ar subt.). Koncerts.
17.20 «Brīnumainie Ziemassvētki». Romantiska drāma. 2008.g.
18.55 «1000 jūdzes līdz Eņģeļu pilsētai». 10.(noslēguma) sērija.
19.25 «Delirium: Lai dzīvo neprāts!» Saules cirka izrāde.
Slavenās modernā cirka trupas Cirque du Soleil
projekts Delirium (2006. – 2008.) ir pirmā
kompānijas izrāde, kas veidota dzīvās mūzikas
koncerta formā. Tas ir multimediāls, teatralizēts
šovs ar cirka mākslinieku, akrobātu un dejotāju
piedalīšanos.
21.15 «Roda Stjuarta dažādās sejas». Dokumentāla filma.
22.15 «Victoria’s Secret šovs» (ar subt.).
23.00 «Mēnesnīca un āmulis». Ģimenes filma. 2008.g.
0.35 «Labākās latviešu mūzikas izlase». Mikrofona dziesmas.

LNT
6.40 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
7.05 «Ugunsdzēsēju stāstiņi». Animācijas filma. 4.sērija.
7.25 «Dota un Spots». ASV animācijas filma. 2005.g.
7.50 «Ievas pārvērtības».*
8.30 «Ķeriet Smārtu! 5». ASV seriāls. 25.sērija.
9.00 «Rīta mikslis».
9.50 «Mazais leduslācēns». Animācijas filma. 2001.g.
11.10 «Toms un Džerijs. Ātrs un briesmīgs».
ASV animācijas filma. 2005.g.
12.30 «Sestais elements». Piedzīvojumu komēdija. 2000.g.
14.15 «Paklusē!» Francijas kriminālkomēdija. 2003.g.
15.55 «Ģimenes svētki». ASV ģimenes komēdija. 2007.g.
17.40 «Mīts». Ķīnas un Honkongas piedzīvojumu komēdija. 2005.g. Režisors S.Tongs. Lomās: Dž.Čans,
M.Šeravata, K.Vongs, P.Tams. Arheologs Džeks
veic izpētes darbus senu pilsētu un apbedījumu
vietās – slāni pēc slāņa viņš atsedz gadsimtus,
nonākot laikos, kad valdīja dižā Kina dinastija,
un gluži mistiskā veidā pāriemiesojas karavadonī
Mengā Jī, no kura atkarīgs visas tautas liktenis...
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Klīst baumas, ka…» Romantiska komēdija. 2005.g.
22.25 «Izpirkuma maksa». ASV krimināltrilleris. 2007.g.
0.10 «Bandidas». Piedzīvojumu komēdija. 2006.g.
1.45 «Sestais elements». Piedzīvojumu komēdija. 2000.g.
3.15 «Brūksa kungs». ASV krimināltrilleris. 2007.g.
5.10 «Benija Hila šovs». Lielbritānijas komēdijseriāls.

TV3
5.00 «Sieviešu izmeklētāju klubs». Seriāls. 1.sērija.
5.45 «C.S.I. Ņujorka 5». Seriāls. 19.sērija.
6.30 «Auniņa Šona piedzīvojumi 2». Animācijas seriāls. 10.sērija.
7.00 «Ragi un nagi». Animācijas seriāls. 1.sērija.
7.20 «Zinātkārā Dora». Animācijas seriāls. 17.sērija.
7.45 «Īpašais aģents Oso». Animācijas seriāls. 24.sērija.
8.10 «Avatārs: leģenda par Āngu». Animācijas seriāls.
12.sērija.
8.40 «Simpsoni 21». Animācijas seriāls. 23.sērija.
9.05 «Simpsoni 15». Animācijas seriāls. 1.sērija.
9.30 «TV ziņas».*
10.00 «Iepirkšanās rokenrols». 19.raidījums.
10.30 «Kinomānija».
11.10 «Spiegot nav viegli». ASV komēdija. 1996.g.
12.45 «Likteņa ironija jeb Vieglu garu» (ar subt.).
Krievijas komēdija. 1975.g. 1. un 2.sērija.
16.30 «Noķeriet sīko». ASV ģimenes filma. 2004.g. Lomās:
K.Stjuarte, K.Blū, M.Sīriots u.c. 12 gadu vecā
Medija kopā ar draugiem nolēmusi aplaupīt
banku, lai iegūtu naudu sava smagi slimā tēva
operācijai. Viņš ir pieredzējis kalnos kāpējs, kurš
pēc traumējoša kritiena ir paralizēts un lēnām
mirst. No tēva iegūtās alpīnisma prasmes ir tieši
tas, kas Medijai vajadzīgs sava plāna īstenošanai.
Turklāt viņai ir ļoti labi draugi – viens datorģēnijs
un otrs brīnumbērns. Tā nu viņi, izmantojot savas
īpašās spējas, gatavojas aplaupīt supertehnoloģijām aprīkotu banku.
18.15 «Rotaļlietu stāsts». ASV ģimenes animācijas
piedzīvojumu komēdija. 1995.g.
19.50 «TV3 ziņas».
20.10 «Ielūdz Baiba un Valters – dziedi, dejo, smejies!»
Lielkoncerts visai ģimenei hallē Ārēna Rīga.
23.55 «Sapņu meitenes». ASV muzikāla filma. 2006.g.
2.20 «Kā apprecēt miljonāru». ASV komēdija. 2001.g.
3.55 «Sieviešu izmeklētāju klubs». Seriāls. 1.sērija.
4.40 «Nakts joki».

7
TV5
9.05 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
11.10 «Televeikala skatlogs».
11.25 «Logi» (ar subt.). Krievijas šovs.
12.10 «Krievijas sensācijas» (ar subt.).
Krievijas dokumentālu raidījumu cikls.
13.00 «Televeikala skatlogs».
13.15 «Sindbada pēdējais ceļojums» (ar subt.). Seriāls.
15.20 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
16.25 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
17.25 «Logi» (ar subt.). Krievijas šovs.
18.10 «Humora festivāls Jūrmala 2010» (ar subt.).
21.45 «Krievijas sensācijas» (ar subt.).
Krievijas dokumentālu raidījumu cikls.
22.30 «Tu tam neticēsi» (ar subt.). Informatīvs raidījums.
23.25 «Humora festivāls Jūrmala 2009» (ar subt.).
0.55 «Erotiskie stāsti. Striptīza klubs» (latv. val.). Erotisks seriāls.

2. janvāris, svētdiena
LTV1

7.15 «Misters Bīns». Animācijas filma.
7.40 «Mājokļa jautājums».*
8.30 «Ķeriet Smārtu! 5». ASV komēdijseriāls. 26.sērija.
9.00 «Autoziņas».
9.30 «Ražots Latvijā».
10.00 «Sirmā ēdienkaratē».
10.40 «Harijs Poters un uguns biķeris».
Fantāzijas piedzīvojumu filma. 2005.g.
13.40 «Asteriks un Obeliks pret Cēzaru». Francijas, Vācijas un Itālijas piedzīvojumu komēdija. 1999.g.
15.40 «Gadījuma spiegs». Piedzīvojumu filma. 2001.g.
17.20 «Karstais ledus 2010». Starptautiskais šovs uz ledus.
20.00 LNT ziņas.
20.15 «Drakonu karš». Fantastikas trilleris. 2007.g.
22.10 «3000 jūdzes līdz Greislendai». ASV spraiga sižeta
piedzīvojumu filma. 2001.g.
0.20 «Mīts». Piedzīvojumu komēdija. 2005.g.
2.25 «Izpirkuma maksa». ASV krimināltrilleris. 2007.g.
4.00 «Pagātnes nasta». Trilleris. 2003.g.
5.30 «Benija Hila šovs». Komēdijseriāls.

TV3

8.15 «Laupītājs Hocenplocs». Mākslas filma.
9.55 «Kas te? Es te!»
10.25 «Apkārt pasaulei 80 dārzos». Dokumentāls seriāls. 10.sērija.
11.30 «Drosmīgās pārmaiņas». Dokumentāla filma. 4.sērija.
12.00 Dievkalpojums.
13.00 «Vertikāle».
13.30 «Daudz laimes!»
14.30 «Latviešu kino zelta dziesmas».*
15.55 Starptautiskais sporta deju festivāls «Baltic Grand Prix 2010».
17.05 «Pārsteidzošā pasaule. Islande». Dokumentāla filma.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.30 «Gana laiks». Vides filmu studijas dokumentāla filma. 2007.g.
19.30 TV pirmizrāde! «Zigmunds Skujiņš savā 85. gadā».
LTV videofilma.
20.30 «Panorāma».
20.55 Laika ziņas.
21.00 «Hercogiene». Mākslas filma.
22.55 «Nakts ziņas».
23.05 Gintas Krievkalnas solokoncerts.
0.05 «Ziemeļu puse».
0.35 «2020». Dokumentāla filma. 8.(noslēguma) sērija.

5.00 «Sieviešu izmeklētāju klubs». Seriāls. 2.sērija.
5.50 «C.S.I. Ņujorka 5». Seriāls. 20.sērija.
6.30 «Auniņa Šona piedzīvojumi 2». Animācijas seriāls. 11.sērija.
7.00 «Ragi un nagi». Animācijas seriāls. 2.sērija.
7.25 «Zinātkārā Dora». Animācijas seriāls. 18.sērija.
7.55 «Finiass un Fērbs». Animācijas seriāls.
8.20 «Kinomānija».
8.50 «Māmiņu klubs».
9.20 «Garšu laboratorija».
10.00 «Superbingo». TV spēle.
10.55 «Pokemonu varoņi». Animācijas filma. 2003.g.
12.20 «Noķeriet sīko». ASV ģimenes filma. 2004.g.
14.05 «Pelnrušķītes stāsts». ASV melodrāma. 1998.g.
16.25 «Spītnieces savaldīšana». ASV komēdija. 1999.g.
18.20 «Kobra 14». Seriāls.
20.20 «Itālijas variants». ASV trilleris. 2003.g.
22.30 «Vulkāns». ASV trilleris. 1997.g.
0.30 «Ūdensšķirtne». ASV romantiska komēdija. 1981.g.
2.15 «Atļauts smieties» (ar subt.).
3.55 «Sieviešu izmeklētāju klubs». Seriāls. 2.sērija.
4.35 «Nakts joki».

LTV7

TV5

8.30 2010.gada Vankūveras ziemas olimpiskās spēles.
Noslēguma ceremonija.*
10.30 «Tavs auto».*
11.00 «Uz meža takas».*
11.30 «Autosporta programma nr.1».*
12.00 «Lanževēna burvju triki». Seriāls. 6.sērija.
12.30 «Sporta studija».*
13.20 «Brīnumainie Ziemassvētki». Romantiska drāma. 2008.g.
15.00 «Delirium: Lai dzīvo neprāts!» Saules cirka izrāde.
16.50 «Basketbola apskats».*
17.20 «Bordertauna». Seriāls. 29.sērija.
17.45 «Mēnesnīca un āmulis». Ģimenes filma. 2008.g.
19.20 Laura Reinika koncerts «Es skrienu».
20.45 «Londonieši». Seriāls. 25.sērija.
21.35 «Lanževēna burvju triki». Seriāls. 6.sērija.
22.05 «Naktstauriņa pareģojumi». ASV drāma. 2002.g.
0.05 «Labākās latviešu mūzikas izlase». Mikrofona dziesmas.

7.30 «Džoisa Meijere. Prieka pilna dzīve» (krievu val.).
8.00 Animācijas filma.
9.10 «Humora festivāls Jūrmala 2010» (ar subt.).*
11.00 «Televeikala skatlogs».
11.15 «Logi» (ar subt.). Krievijas šovs.
12.05 «Krievijas sensācijas» (ar subt.).
Krievijas dokumentālu raidījumu cikls.
12.50 Animācijas filma.
13.15 «Televeikala skatlogs».
13.30 «Kontakts» (latviešu val.). Kristīgais raidījums.
14.00 «Ostins Pauerss un Zelta loceklis» (latv. val., ar
subt. krievu val.). ASV komēdija. 2002.g.
15.35 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
16.30 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
17.30 «Logi» (ar subt.). Krievijas šovs.
18.20 «Mīlas dziesma Bobijam Longam» (latv. val., ar
subt. krievu val.). ASV drāma. 2004.g.
20.30 «Krievijas sensācijas» (ar subt.).
Krievijas dokumentālu raidījumu cikls.
21.15 «Tu tam neticēsi» (ar subt.). .
22.15 «Tīmeklis 2» (ar subt.). Krievijas seriāls.
23.10 «Humora festivāls Jūrmala 2009» (ar subt.).
0.50 «Erotiskie stāsti. Meiteņu hedonisms» (latv. val.).

LNT
6.05 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
6.25 «Kāpēc tā gadījās». Dokumentāla programma. 3.sērija.
6.50 «Skubijs Dū un Pinkainais». Animācijas seriāls. 3.sērija.

JELGAVAS PILSĒTAS KULTŪRAS NAMĀ
28. decembrī no plkst.12 līdz 18 – kultūras namā skolēniem «Brīvdienu jampadracis».
Radošajās darbnīcās:

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

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

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

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

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

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

26. janvārī plkst.19 – izrāde «Henrijs VIII. Karaliskais gambīts». Nopietna komēdija 2 cēlienos. Režisors V.Šoriņš. Lomās: A.Bērziņš, L.Kugrēna, A.Ozoliņa,
R.Vazdika, I.Burkovska, Z.Burnicka, E.Silāre, R.Vītiņa. Biļešu cenas: Ls 5; 4; 3.
Kases darba laiks: no otrdienas līdz piektdienai 14 – 19, sestdienā 9 – 14
un stundu pirms sarīkojuma! Kases tālrunis: 63084679.
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Mēs atgriezāmies!

«Nauda dzīvē nav galvenais»

Irina Kokmane, atgriezusies no
darba Anglijā:
«Un tomēr nauda nav tā vērta, lai
dzīvotu svešā zemē, šķirti no ģimenes un
sagandētu veselību, taču savus draugus un
paziņas, kas vēl pašlaik strādā ārzemēs, par
to necenšos pārliecināt. Man bija vajadzīgi
daudzi gadi, lai to saprastu, un tagad, par
spīti visam pārdzīvotajam, esmu laimīga,
ka mana dzīve izvērtusies tieši tā.
Kad pirmo reizi devos strādāt uz Angliju, tas bija īsts piedzīvojums. Tolaik ar
vīru studējām Latvijas Lauksaimniecības
universitātē, un tika piedāvātas prakses
vietas Anglijā. Šo iespēju nelaidām garām,
un četrus mēnešus tur nostrādājām kādā
fermā, kas nodarbojas ar lauksaimniecību,
– ravējām, vācām dārzeņus, fasējām. Un tas
nekas, ka dzīvojām karavānās, jo – kas tā
bija par laimi papildus stipendijai nopelnīt
tādu naudu!
Tas arī bija galvenais apsvērums, kādēļ
arī nākamajā vasarā meklēju iespējas
strādāt ārzemēs, un caur kādu firmu
Rīgā uz Angliju aizbraucu lasīt zemenes,
pēc tam sāku strādāt saimniecībā, kas
nodarbojas ar bioloģisko lauksaimniecību.
Un tā, iepazīstoties ar saimnieku, sākās
manas pastāvīgās darba gaitas tur sešu
gadu garumā...
Par Anglijā nopelnīto šeit iegādājos
dzīvokli, nopirku mašīnu, mūsu ģimenē
piedzima meitiņa. Vīrs ar meitu palika šeit,
bet es ar nelieliem pārtraukumiem dzīvoju
tur. Atbraucot mājās, piestrādāju gan par
pārdevēju, gan informācijas operatori un
klientu menedžeri, taču jau uzreiz darba
devēju brīdināju, ka darbs man vajadzīgs
tikai uz laiku... Jā, it kā jau arī te bija labi,
taču manī bija azarts – negribējās knapināties, lai sakrātu dzīvoklim, mašīnai. Strādājot Anglijā, to visu varēja iegūt ātrāk...
Anglijā pelnīju labi – kad viesstrādnieku
vēl nebija tik daudz, mēnesī saņēmu ap
2000 latiem, taču vēlāk iebraucēju, īpaši

poļi, slovāki, kļuva arvien vairāk, līdz ar to
saruka darba stundas, arī naudas maiņas
kurss vairs nebija tik izdevīgs, un sanāca
vairs tikai kādi 800 lati mēnesī. Pēdējos
gadus dzīvoju gandrīz «pa nullēm», jo
turp biju devusies jau ar savu automašīnu,
tomēr tur vismaz man bija darbs! Pirms
diviem gadiem pavisam nopietni sāku
apsvērt iespēju pārcelties uz dzīvi Anglijā,
citādi bija tā, ka gadi iet, bet mājas īsti nav
ne Latvijā, ne tur. Turklāt meitai vajadzēja
uzsākt skolas gaitas, un biju nolēmusi, ka
mācīties 1. klasē viņa varētu Anglijā.
Taču ziemā man sākās veselības problēmas – sāpēja mugura. Anglijā ārsti man
nevarēja noteikt diagnozi, tāpēc aizvien biežāk sāku braukāt pie speciālistiem uz Latviju. Viss beidzās ar to, ka šā gada pavasarī
man bija muguras operācija. Ārsti teica, ka
iemesls ir smagais fiziskais darbs.
Un tikai tad es pa īstam apjēdzu, ka
nauda dzīvē nav galvenais, ka beidzot
jāpadomā arī par sevi, savu ģimeni, tāpēc
paliku Latvijā. Protams, tūlīt pēc operācijas
viegli nebija, arī cerības atrast darbu bija
niecīgas, tomēr ar vīra, draugu atbalstu es
tiku uz kājām, nu esmu atradusi arī darbu.
Strādāju skaistumkopšanas salonā par
administratori un, kaut nepelnu tik, cik
Anglijā, esmu laimīga, ka atgriezos Latvijā.
Tagad skatos uz maziem bērniņiem un
domāju, kā tādu neaizsargātu cilvēciņu var
atstāt bez mammas, kā es varēju aizbraukt
strādāt uz ārzemēm?! Protams, mēs bieži
sazvanījāmies, es centos pēc iespējas biežāk
viņu satikt, taču tagad tomēr jūtu, ka kopā
mēs neesam pavadījušas pietiekami daudz
laika – kaut mazā mācās tikai 1. klasē, viņa
ir ļoti patstāvīga, visu var izdarīt pati, un
dažkārt man šķiet, ka viņa tīri labi varētu
iztikt bez mammas palīdzības. Taču es
cenšos atgūt nokavēto...
Ieskaitot darbu vasarā, kopumā Anglijā
nostrādāju deviņus gadus. Nu esmu atgriezusies, lai vairs nebrauktu prom. Jā,
daļa manu draugu joprojām ir tur un par
atgriešanos nedomā, taču daļai, šķiet, mana
pieredze ir kā tāds iedrošinājums – redz, arī
atgriežoties Latvijā, var tīri labi dzīvot.»

Ceturtdiena, 2010. gada 23. decembris

Mazos gaida
«Brīvdienu jampadracī»
 Ritma Gaidamoviča

dienu jampadraci» kultūras namā gaidīti
bērni vecumā no trim līdz 11 gadiem.
Īsi pirms Jaungada, 28. decem«Ļoti priecāsimies, ja vecāki izvēlēsies šo
brī, no pulksten 12 līdz 18 uz
pēcpusdienu pavadīt kopā ar bērniem un
jautru un radošu pasākumu
līdzdarboties radošajās darbnīcās, taču
«Brīvdienu jampadracis» Jelpastāv iespēja arī bērniem nākt bez vecāgavas kultūras namā gaidīti
kiem,» tā S.Sīle. Pasākuma dalībniekiem
mazākie jelgavnieki. Te varēs
šajā dienā būs iespēja kopā ar Tautas glezapgleznot piparkūkas, izveidot
nošanas studijas vadītāju Andu Kalniņu,
kartītes un fotografēties ar
studijas dalībnieci Natāliju Korzāni zīmēt
Salaveci. Šie pasākumi būs bez
apsveikumus, veidot mazas pārsteigumu
maksas – biļete jāpērk vien, lai
dāvaniņas ar novēlējumiem nākamajam
noskatītos kino.
gadam. Audēju studijas «Dardedze»
dalībnieces bērniem ļaus iemēģināt roku
Aģentūras «Kultūra» kultūras darba puzuru veidošanā, savukārt Amatu vidusspeciāliste Santa Sīle stāsta, ka uz «Brīv- skolas audzēkņi un pedagogi būs izcepuši

apmēram 100 piparkūkas, un «Brīvdienu
jampadracī» bērni kopā ar Amatu vidusskolas audzēkņiem varēs tās apgleznot.
«Protams, ieradīsies arī Salavecis, ar kuru
varēs nofotografēties, noskaitīt viņam
dzejoli un par labu uzvedību saņemt arī
saldu dāvanu,» tā S.Sīle. Pasākumā plānotas arī citas rotaļas un atrakcijas, kurās
varēs nopelnīt saldumus. Visas radošās
darbnīcas būs bez maksas, arī materiāli
tiks nodrošināti.
Bet pulksten 14 un 17.30 uz lielā ekrāna
varēs noskatīties multfilmu «Lote no izgudrotāju ciema». Kino gan ir par maksu
– pieaugušajiem biļete maksās latu, bet
bērniem un skolēniem – 50 santīmus.

Ģederta Eliasa gleznas un Jelgavas
mākslinieku darbi dosies uz Kijevu
 Ritma Gaidamoviča

Nākamā gada sākumā Kijevā,
prestižā Sofijas muzejrezervātā,
durvis vērs jauna izstāde – Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures
un mākslas muzejs uz Kijevu
vedīs Ģ.Eliasa gleznas, muzeja
krājumā esošos un Jelgavas
mākslinieku deponētos gobelēnus, kā arī medaļas, tostarp
jelgavnieču Nellijas Skujenieces
un Initas Vilks medaļas. Pašlaik
norit intensīvs gatavošanās
process.

«Līdz šim Ģ.Eliasa gleznas esam eksponējuši Vācijā, Zviedrijā, Lietuvā, nu pienācis
laiks doties uz Austrumiem – Ukrainu.
Ierosme šai izstādei radās nu jau bijušajai
Jelgavas ukraiņu kultūras biedrības «Džerelo» priekšsēdētājai Gaļinai Jurčenokai,
kura šovasar pārcēlusies uz dzīvi Ukrainā.
Sagatavoja Sintija Čepanone, Tieši viņa atrada kontaktus un iepazīstināja
foto Ivars Veiliņš mūs ar Sofijas muzejrezervāta vadību,»
stāsta muzeja direktores vietniece Marija
«Jelgavas Vēstnesis» aicina atsaukties
Kaupere.
arī citus, kuri pēc īsākas vai garākas
Izstāde durvis vērs 14. janvārī, un
prombūtnes atgriežas pilsētā un ir gaJelgavas muzeja ekspozīcija tiks izvietota
tavi dalīties savā pieredzē. Mēs labprāt
nesen restaurētās Sofijas muzejrezervāta
jūs uzklausīsim! Rakstiet uz e-pastu:
metropolīta mājas izstāžu zālēs. M.Kaupere
redakcija@info.jelgava.lv!
atzīst, ka mūsu muzejs var būt lepns par
iespēju parādīt savus eksponātus šajā
Kijevas muzejā, jo tas ir augstu novērtēts
Kultūras pasākumi
ne vien Ukrainā, bet pazīstams arī Eiropā.
 25. decembrī pulksten 15 – Ziemassvētku koncerts «Nojausma». Piedalās «Šī muzeja darbības mērķis ir iepazīstināt
Z.Muktupāvels, Igo, J.Kristons, I.Kerēvica, Z.Biķe, S.Žuga, A.Kante, V.Krieviņš un I.Jercums skatītājus ar pasaules lielāko muzeju kolekcijām. Pagaidām vēl neesam to skaitā, taču
(Svētās Annas katedrālē).
 26. decembrī pulksten 14 – Nacionālā teātra Ziemassvētku koncerts. Režisore uzaicinājums tur eksponēt Ģ.Eliasa gleznas,
I.Slucka. Uzvedumā skanēs pazīstamas melodijas no pasaules un latviešu komponistu mūsu mākslinieku gobelēnus un medaļas
repertuāra un taps atgādināts par patiesajām mūsu dzīves vērtībām, kas nav mainījušās ir lieliska iespēja un augsts mūsu krājuma
kopš tā laika, kad par tām runāja Kārlis Skalbe, Vilis Plūdonis un Jānis Poruks. Biļešu novērtējums,» smaidot teic M.Kaupere.
cena – Ls 12; 10; 8; 6.
 26. decembrī pulksten 15 – Ziemassvētku dziesmu kopā dziedāšanas koncerts Gleznas, medaļas un gobelēni
Uz Kijevu tiks vestas apmēram 46
«Dziedāsim kopā». Piedalās kamerkoris «Mītava» un bērnu vokālais ansamblis «Rotiņa»,
diriģente Agija Pizika, obojists Indris Egle, koncertmeistars Māris Treijs, ērģelniece Māra Ģ.Eliasa gleznas, lai būtu pārstāvēti visi viņa
daiļrades periodi gan žanriski, gan stilistiski,
Ansonska (Svētās Annas katedrālē).
 28. decembrī no pulksten 12 līdz 18 – «Brīvdienu jampadracis». Strādāsim radoša- gan tematiski. «Gleznas izraudzītas no krājās darbnīcās: izgatavosim Jaungada dāvanu, gleznosim uz piparkūkām, fotografēsimies juma, neviena netiks ņemta no pastāvīgās
ar salavecīti, skatīsimies kino. Biļešu cena uz kino – Ls 1 (pieaugušajiem), 0,50 (bērniem ekspozīcijas,» tā M.Kaupere. Lai piedāvātu
Ukrainas mākslas interesentiem lielāku latun skolēniem) (kultūras namā).
 29. decembrī pulksten 18 – koncerts «Eiropas Ziemassvētki. Sergejs Jēgers un viešu mākslas daudzveidību, līdz ar Ģ.Eliasa
Vivaldi». Piedalās S.Jēgers (kontrtenors), Latvijas Radio koris, «Sinfonietta Rīga», gleznām uz Kijevu «dosies» arī muzeja krādiriģents S.Kļava. Programmā: A.Skarlati, A.Vivaldi. Biļešu cena – Ls 5; 4; 3; 2,50 jumā esošie gobelēni, ko papildinās Mārītes
(kultūras namā).
 31. decembrī no pulksten 21 līdz 3 – Jaungada balle. Deju mūziku piedāvā Ira
Krauja-Dūduma un draugi, atrakcijas un pārsteigumi, šampanietis pusnaktī, karaoke.
Svētās Annas katedrālē
Biļešu cena – Ls 10 un neliels groziņš.
24. decembrī pulksten 16 un 18 – Kristus
 2. janvārī pulksten 15 – Jaungada koncerts. Piedalās orķestra «Zelmeri» pūšamo
dzimšanas svētvakara dievkalpojums.
instrumentu kvintets. Vadītājs Bruno Jurgenbergs (Svētās Annas katedrālē).
25. decembrī pulksten 10 – Pirmo Ziemas-

Restauratore Saiva Kuple, gatavojoties Kijevas izstādei, rūpīgi pārbauda
katru darbu, pirms to iesaiņo sūtīšanai. Dažiem tiek notīrīti putekļi, dažiem
– atjaunoti krāsas nobirumi.
Foto: Ivars Veiliņš
Leimanes un Jeļenas Jēkabsones darbi no pārmaiņas notiek visu laiku. Tāpat rūpīgi
mākslinieču privātkolekcijām, kā arī muzeja pārskatīti visi gleznu rāmji. Un tūdaļ sāksies
krājuma medaļas, ko papildinās gan Jelga- darbu saiņošana,» tā M.Kaupere, piebilstot,
vas mākslinieču N.Skujenieces un I.Vilks, ka līdz Ziemassvētkiem tiks nokārtoti arī
gan citu latviešu medaļu mākslinieku darbi visi dokumenti, lai nākamā gada sākumā
no viņu privātkolekcijām. «Abas šīs jomas darbus varētu nosūtīt uz Kijevu.
– medaļu māksla un tekstilmāksla – ārpus
Latvijas ir labi pazīstamas, tāpēc pirmajā Novēl būt radošiem
reizē vedam to, kas vairāk zināms. Mūsu
«Varam teikt, ka mums, muzejniekiem,
medaļu mākslinieki nereti ir sadarbojušies nākamais gads iesāksies vērienīgi. Taču,
ar ukraiņu māksliniekiem. Arī šajā izstādē gada izskaņā pārdomājot aizvadīto laiku,
būs skatāmas vairākas latviešu mākslinieka gribas teikt, ka arī šis gads mums bijis bagāts
Jāņa Strupuļa medaļas ar izcilu ukraiņu – gan ar labiem notikumiem, piemēram,
kultūras un politisko darbinieku portre- pabeigta muzeja pagalma rekonstrukcija,
tiem. Šie darbi noteikti vieglāk atradīs dāvanā esam saņēmuši vēsturisko Homēra
ceļu uz ukraiņu skatītāju sirdīm. Savukārt bisti, kas novietota muzeja fasādes nišā,
Eliasa gleznas vienmēr ir bijusi «stabila nosvinēta Hercoga Jēkaba 400. dzimšanas
valūta», ko novērtē dažādu valstu skatītāji,» diena un Kurzemes Literatūras un mākslas
tā M.Kaupere.
biedrības 195. gadadiena, gan ar cilvēkiem,
ar kuriem kopā esam strādājuši, kurus saVisu uzrauga restauratore
tikuši,» tā M.Kaupere, muzeja vārdā sakot
Darbi izstādei jau izraudzīti, un šobrīd paldies visiem, kuri atbalstījuši muzeju, kā
tos visus, kā pirms katras izstādes, pārskata arī saviem apmeklētājiem. «Šī gada apmekmuzeja restauratore, lai būtu droša, ka dar- lētāju skaits pierāda, ka tas, ko mēs darām,
bi ir gatavi eksponēšanai Kijevā. «Skaidrs, cilvēkiem ir nepieciešams. Gribas novēlēt
ka arī mūsu krājumā, tāpat kā mājās, lai cik daudz radošuma dzīvē, darbā un saskarē
to uzturētu tīru un kārtīgu, kāds puteklis ar cilvēkiem. Laiks ir sarežģīts, taču bagāts
vienmēr vietu atradīs. Dažas no izraudzī- un piepildīts ar dažādām skaistām lietām.
tajām gleznām restauratorei bija jānotīra, Tāpēc gribam vēlēt, lai šajā pārbagātībā
tāpat viņa allaž pārliecinās, vai nav radušies mēs nepazaudētu sevi. Lai radoša pieeja,
sīki krāsu nobirumi. Ar gleznām laika gaitā harmonija un veselība visiem!» muzeja
un temperatūras maiņas rezultātā kādas vārdā novēl M.Kaupere.

Ziemassvētku dievkalpojumi

Izstādes
 Decembrī – Jelgavas Mākslinieku biedrības 40. jubilejas izstāde «Jelgavai azotē»
(Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 Decembrī – Smilšu skulptūru fotogrāfiju izstāde no 4. Starptautiskā Smilšu skulptūru
festivāla (kultūras nama 1. stāva Mazajā foajē).
 Decembrī – mākslas akcijas «Alternatīvā Ziemassvētku eglīte» izstāde (kultūras
nama 1. stāva Lielajā foajē).
 Decembrī – Daiņa Lesiņa darbu izstāde (Jelgavas Mākslas skolā).
 Decembrī – mākslinieces Nellijas Darkēvičas darbu izstāde (Jelgavas Zinātniskajā
bibliotēkā).
 Decembrī – Jāņa Eglīša, Anitas Jansones fotogrāfijas «Saule danci ritināja» (kultūras
nama 2. stāvā).

svētku dievkalpojums.
26. decembrī pulksten 10 – Kristību dievkalpojums. Pulksten 12 – Otro Ziemassvētku
dievkalpojums. Īpaši aicināti seniori. Pēc dievkalpojuma – sadraudzības pēcpusdiena.

Baptistu baznīcā
23. decembrī pulksten 19 – Baptistu draudzes jauniešu Ziemassvētku koncerts.
24. decembrī pulksten 18 – Ziemassvētku
vakara dievkalpojums.
25. decembrī pulksten 11 – Pirmo Ziemassvētku dievkalpojums.
26. decembrī pulksten 11 – Otro Ziemas-

svētku dievkalpojums.
Vasarsvētku dievnamā
24. decembrī pulksten 17 – Ziemassvētku
dievkalpojums.
26. decembrī pulksten 11 – Otro Ziemassvētku dievkalpojums.
Jelgavas Romas katoļu katedrālē
24. decembrī pulksten 7.30 – Rīta Svētā mise,
pulksten 15 – Ziemassvētku vigilijas bērnu
uzvedums katedrālē; pulksten 16 – Svētā
mise bērniem, pulksten 18 – Ganiņu Svētā
mise, vada bīskaps Antons Justs, pulksten
23 – Svinīgā pusnakts jauniešu un pieaugušo
Svētā mise.
24. decembrī no pulksten 14 līdz 20 – pie
katedrāles apskatāma dzīvā Betlēme.

25. decembrī – Kristus dzimšanas svētki.
Pulksten 9 – Svētā mise (poļu valodā), pulksten 11 – Ziemassvētku svinīgā Svētā mise,
vada bīskaps Antons Justs. Pulksten 16
– Vakara Svētā mise.
26. decembrī – Otrie Ziemassvētki. Svētās
ģimenes svētki. Pulksten 9 – Svētā mise (poļu
valodā), pulksten 11 – ar individuālu ģimenes
svētību pēc Svētās mises.
Svētā Jāņa evaņģēliski luteriskajā baznīcā
24. decembrī pulksten 18 – Kristus piedzimšanas svētvakara dievkalpojums.
25. decembrī pulksten 10 – Ziemassvētku –
Kristus piedzimšanas svētku – dievkalpojums,
pulksten 12.15 – bērnu dievkalpojums.
26. decembrī pulksten 10 – Otro Ziemassvētku dievkalpojums.

