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bērnudārzs
Helmaņa iela 3 vairs nav Jauns
pilsētā būs jau
«caura kā siets»
nākamgad
 Ilze Knusle-Jankevica

Šonedēļ
noslēdzās
daudzdzīvokļu
nama Helmaņa ielā 3
renovācija, un plānots,
ka turpmāk iedzīvotāji par
siltumu maksās vismaz uz pusi
mazāk. «Ir būtiski, lai par ieguldītajiem līdzekļiem mēs sasniegtu maksimālu rezultātu, un šī māja ir uzskatāms
piemērs, kā to var izdarīt,» tā Jelgavas domes
priekšsēdētājs Andris Rāviņš. Savukārt Vides
ministrs Raimonds Vējonis uzteica jelgavnieku ieguldījumu un izpratni siltumenerģijas taupīšanā, tādējādi
Foto: Ivars Veiliņš
saudzējot arī vidi.
 Sintija Čepanone

«Cik skaista tā mūsu
māja!» par namu Helmaņa ielā 3 teic dzīvokļu īpašnieku pilnvarotā persona Lilita
Baškevica. Un viņai
piekrīt arī iedzīvotāji,
norādot, ka rezultāts
bijis pūļu vērts, jo
viņi jau pašlaik izjūt
virkni priekšrocību,
ko sniedz energoefektivitātes pasākumu
īstenošana.
Šon e dē ļ H e lma ņa i e l ā 3
atklāts jau otrais renovētais
daudzdzīvokļu nams Jelgavā,
kurā veikti ne tikai siltumnoturības paaugstināšanas pasā-

kumi, bet arī kāpņu telpu un
lodžiju remonts. Tuvāko divu
nedēļu laikā visos dzīvokļos
tiks nomainītas arī karstā un
aukstā ūdens, kā arī kanalizācijas caurules un stāvvadi.
«Tāpat kā jumta, kas mājai
jau salabots, remonts, arī
cauruļvadu nomaiņa ir papildu darbs, kas sākotnēji šajā
projektā nebija plānots. Taču
šā brīža salīdzinoši zemās būvniecības izmaksas līdzekļus
ļāva ietaupīt, tādējādi panākta
vienošanās, ka par daļu vācu
puses dāvinājuma mājā varam
sakārtot arī ūdens un kanalizācijas sistēmu,» teic SIA
«Jelgavas Nekustamā īpašuma
pārvalde» (JNĪP) tehniskais
direktors Uldis Lazdiņš.
Viņš norāda, ka Helmaņa

iela 3 līdz šim bijusi viena no
«caurākajām» mājām pilsētā,
par ko liecina termogrāfijas
uzņēmumi pirms rekonstrukcijas. «Siltums izplūda gan caur
logu ailām, gan bloku šuvju
vietām – šī māja tiešām bija
caura kā siets,» teic U.Lazdiņš,
norādot, ka to, kā siltumnoturība uzlabojusies, varēs redzēt
termogrāfijas uzņēmumā, kas
tiks veikts, iestājoties lielākam
salam. Taču mājas iedzīvotājiem jau pašlaik nav nekādu
šaubu par ieguvumiem pēc
veiktajiem energoefektivitātes
paaugstināšanas pasākumiem
un viņi atzīst, ka salīdzinājumā ar situāciju pagājušajā
gadā dzīvokļos kļuvis krietni
siltāks.
L.Baškevica gan piebilst

– lai sasniegtu šādu rezultātu, nācies ieguldīt ne maz u m s p ū ļ u . « Vi s g r ū t ā k a i s
bija pārliecināt iedzīvotājus,
taču kopā ar JNĪP mums tas
izdevās. Sākotnēji mājas renovācijai piekrita kādi 60 – 70
procenti iedzīvotāju, daudzi to
vēlējās rūpīgi apdomāt, izvērtēt savas finansiālās iespējas,
taču tagad visi ar paveikto ir
apmierināti,» tā L.Baškevica,
norādot, ka pēc papildu darbu
veikšanas māja patiesi būs
kā jauna. Daļa iedzīvotāju
apņēmušies izmaksas segt
uzreiz, taču pārējie atkarībā
no dzīvokļa platības maksās
vidēji 50 latus mēnesī. Kredīts
bankai jāatmaksā piecpadsmit
gadu laikā.
(Turpinājums 4.lpp.)

«Zemgales Eko» maina juridisko statusu
 Sintija Čepanone

«Šī brīža statuss mums
liedz apsaimniekot atkritumu poligonu, šķirošanas līniju. Lai šīs
funkcijas mēs tomēr
drīkstētu veikt, nepieciešama juridiskā
statusa maiņa, un tieši
tāpēc aģentūra «Zemgales Eko» turpmāk
būs komercsabiedrība,» teic «Zemgales
Eko» direktora pienākumu izpildītāja Zane
Ķince.

Vakar Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš, pārstāvot Jelgavas pašvaldību, un
Bauskas novada domes priekšsēdētājs Valdis Veips, pārstāvot
Bauskas pašvaldību, parakstīja
SIA «Zemgales Eko» dibināšanas līgumu un jaunās komercsabiedrības statūtus. Tas
nozīmē, ka turpmāk līdzšinējā
Jelgavas un Bauskas pašvaldību aģentūra «Zemgales Eko»
mainījusi juridisko statusu un
kļuvusi par abu pašvaldību SIA,
kurā mūsu pašvaldībai pieder
72 procenti kapitāldaļu, bet
Bauskas – 28 procenti.

Z.Ķince gan akcentē, ka
iedzīvotājus šīs izmaiņas neskars. «Tagad ir uzsākts aģentūras likvidācijas process, un,
visticamāk, jau no 1. janvāra
varēsim strādāt jaunā statusā,» Z.Ķince skaidro, ka
izmaiņas vairāk attieksies uz
uzņēmējiem, jo būs jāveic izmaiņas līgumos par atkritumu
apglabāšanu, taču šobrīd tarifu
tas neietekmēs. SIA «Zemgales
Eko» arī turpinās veikt visas
funkcijas, ko iepriekš veica
aģentūra «Zemgales Eko»,
izņemot ietvju uzturēšanu un
tīrīšanu.

Jāatgādina, ka Jelgavas un
Bauskas pašvaldību aģentūra
«Zemgales Eko» tika dibināta,
realizējot projektu ar Kohēzijas fonda atbalstu. Projekta
gaitā Zemgales reģionā izveidota vienota atkritumu apsaimniekošanas sistēma, kura
ietver atkritumu savākšanu
un transportēšanu, reģistrēšanu, kontroli un atkritumu
apglabāšanu, un izveidota un
attīstīta atkritumu dalītās
vākšanas sistēma. Taču pēc
projekta noslēguma darbības
veiksmīgai turpināšanai bija
nepieciešama statusa maiņa.

Jelgavas pašvaldība Valsts reģionālās
attīstības aģentūrā
iesniegusi projektu
par bērnudārza Pulkveža Brieža ielā ēkas
rekonstrukciju. Ja
projekts tiks apstiprināts, varēs sākties
bērnudārza rekonstrukcijas darbi, kurus
varētu pabeigt līdz
nākamā gada beigām. Tas nozīmētu
ne tikai jaunas vietas
bērniem, bet arī papildu darbavietas.
Bērnudārza rekonstrukcija
plānota divās daļās. Pirmā
daļa paredz ēkas energoefektivitātes uzlabošanu – logu un
durvju nomaiņu, fasādes siltināšanu un citus pasākumus.
Šis projekts tika iesniegts
Vides ministrijā Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta
projektu konkursā «Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību ēkās» un jau
apstiprināts. Savukārt otra
projekta daļa paredz ēkas
rekonstrukciju – iekšdarbus,
ārējo inženiertīklu izbūvi,
teritorijas labiekārtošanu.
«Tā kā projekts to ļāva, bērnudārzu plānots nodrošināt
arī ar iebūvējamo aprīkojumu – plauktiem un skapjiem
sporta, mūzikas zālē un administrācijas telpās. Pirmkārt,
tas ir funkcionālāk, otrkārt,
tas ļaus pašvaldībai ietaupīt
līdzekļus uz mēbeļu iegādi,
kaut gan tāpat jāparedz finansējums galdu, krēslu, gultu
un citu lietu iegādei,» stāsta
Jelgavas Izglītības pārval-

des vadītājas vietniece Evita
Mikiško. Pašvaldība visas ar
topošo bērnudārzu saistītās
aktivitātes vēlas īstenot vienlaikus, un, ņemot vērā, ka
pirmā daļa jau ir apstiprināta,
tā gaida apstiprinājumu projekta otrajai daļai, lai varētu
izsludināt iepirkumu.
Īstenojot projektu, Jelgavā
tiks izveidota pirmsskolas izglītības iestāde ar 11 grupām
jeb 256 vietām. Pēc Izglītības
pārvaldes speciālistu aprēķiniem, bērnudārzu rinda līdz
ar to samazināsies par 14,14
procentiem. Jāpiebilst, ka 1.
oktobrī rindā bija 1810 bērni,
tostarp tādi, kas bērnudārznieku gaitas vēlas uzsākt vēl
tikai 2012. gadā. E.Mikiško
informē, ka bērnudārzam jābūt pabeigtam līdz 2010. gada
decembrim, tomēr pašvaldība
cer, ka tas tiks atvērts agrāk.
Viņa piebilst, ka pirmsskolas
izglītības iestādē būs arī 50
jaunas darbavietas.
Jāpiebilst, ka projekta konkursā «Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību ēkās»
iesniegtajā pieteikumā līdztekus bērnudārzam Pulkveža
Brieža ielā paredzēti energoefektivitātes uzlabošanas
pasākumi vēl sešās Jelgavas
izglītības iestādēs – bērnudārzos «Kamolītis» un «Pasaciņa»,
Jelgavas 4. vidusskolas vecajā
korpusā, 3. pamatskolā, 2. pamatskolā un Jelgavas Amatu
vidusskolā. Pašvaldības Attīstības un pilsētplānošanas
pārvaldes vadītāja Gunita Osīte norāda, ka šis projekts jau
apstiprināts un visu minēto
izglītības iestāžu energoefektivitātes uzlabošanai kopā ar
pašvaldības līdzfinansējumu
atvēlēti 1,9 miljoni latu.
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Pilsētnieks vērtē

Jau tradicionāli Lāčplēša dienā, 11. novembrī,
ikviens jelgavnieks aicināts piedalīties Lāpu
gājienā. Tas sāksies pulksten 17, kad gājiena
dalībnieki dosies pa Dambja, Lielo un Pasta
ielu līdz piemineklim Jelgavas atbrīvotājiem
stacijas parkā. Savukārt pie pieminekļa pulksten 17.45 notiks svinīgais piemiņas brīdis,
kurā uzrunas teiks Jelgavas pilsētas un novada vadība, kā arī militāro struktūrvienību
pārstāvji.
Ik gadu gājienā piedalās simtiem jelgavnieku, pieminot Latvijas atbrīvotājus no
Bermonta karaspēka, un viņu skaits arvien
aug. Šoreiz «Jelgavas Vēstnesis» uzrunā
tos, kuri Lāpu gājienu uzskata par neatņemamu 11. novembra pasākumu un tajā
piedalās gadu no gada.

«Mēs cits citu tā
pozitīvā ziņā saslimdinām»
Guntis Zondaks, Spīdolas
ģimnāzijas 9. klases skolnieks:
«Manuprāt, Lāpu gājiens ir
ļoti laba ideja. Tas ir ne tikai
jauks pasākums, bet arī izglītojošs – tu izzini savas valsts
vēsturi. Man šis datums ir svarīgs, jo diezin vai šodien būtu
tāda valsts kā Latvija, ja tolaik
cilvēki par to nebūtu cīnījušies.
Man patīk šī valsts, un es savu
nākotni viennozīmīgi saistu ar
Latviju. Jā, tagad ir grūti laiki,
bet tāpēc jau man nezūd mīlestība pret šo valsti – zeme jau
nav vainīga, ka mums ir krīze!
Es katrā ziņā vēlētos dot savu
ieguldījumu tam, lai Latvija
pārvarētu šos grūtos gadus un
cilvēki atkal bez apdomāšanās
varētu teikt, ka mīl dzīvi šeit.
Es negrasos iegūt izglītību un
aizbraukt – manuprāt, tas ir
muļķīgi. Lai gan es varu sa-

prast tos, kuriem ekonomiskā
situācija šobrīd to spiež darīt,
taču es viņiem nesekošu.
Es esmu skauts un Lāpu
gājienā vienmēr piedalos kopā
ar skautiem, taču zinu, ka
arī daudzi no maniem skolas
biedriem dodas gājienā – gan ar
ģimenēm, gan klasesbiedriem.
Un tas noteikti nav obligāts
pasākums – mēs ejam tāpēc,
ka mums tā gribas, mums tas
šķiet svarīgi. Lāpas mums jau
iekrājušās no iepriekšējiem
gadiem, tāpēc tagad tās atliek
tikai uzpildīt, un gājienam
esam gatavi.
Patiesībā mūsu klasē jau seši
no jauniešiem ir skautos, arī pārējie klasesbiedri atbalsta mūsu
darbošanos. Jā, varbūt mēs cits
citu tā pozitīvā ziņā saslimdinām, taču saprast vēsturi un cienīt savu valsti ir tikai normāli.
Es taču esmu latvietis.»

«Mazais izturēja gājienu
cauri visai pilsētai»
Sanita Šabanska, divu
bērnu māmiņa:
«Mēs bieži vien par daudz
gaidām no skolām – manuprāt,
audzināšana, arī patriotiskā,
sākas ģimenē. Atceros – manam
dēliņam bija četri gadi, kad
pirmo reizi piedalījāmies Lāpu
gājienā. Tas mums bija tāds
notikums! Mazais izturēja gājienu cauri visai pilsētai, arī brīdi
pie pieminekļa un zalves. Tas
viņā radīja spilgtas emocijas un
atmiņas ļoti ilgam laikam. Man
pat šobrīd grūti atcerēties viņa
tā brīža jautājumus, bet tas viss
notika tik organiski – dēls jau
tobrīd saprata, kāpēc mums ir
jāpiedalās Lāpu gājienā. Tagad
dēlam ir deviņi gadi, un mēs
pat nevaram iedomāties 11.
novembri bez Lāpu gājiena. Nu
jau gājienā piedalīsimies četri
– gan dēls, gan teju divus gadus
vecā meitiņa, kā arī mēs ar vīru.
Mēs esam tik maza valsts, tauta,

kurai nav viegli klājies, taču mēs
esam cīnītāji, tāpēc es uzskatu
– lai kādi būtu laiki, katrā ģimenē Latvijas vēsturei ir jābūt
ieaudzinātai. Un es uzskatu, ka
ar šādiem dzīviem pasākumiem
kā, piemēram, Lāpu gājiens pie
tā pamazām radināt bērnus jau
no mazotnes ir ļoti viegli. Mūsu
ģimenē katrs latviešiem svarīgs datums ir nozīmīga diena
– gan 11. novembris, gan 18.
novembris, kā arī 16. marts, kad
dodamies uz Lesteni.
Es varu droši teikt, ka atcerēties un izprast Latvijas vēsturi ir būtiski ne tikai mums,
pieaugušajiem, bet arī mūsu
bērniem. Ne velti mans deviņus
gadus vecais dēls vairs nevar
sagaidīt brīdi, kad viņam būs
12 un viņš oficiāli varēs iestāties
jaunsargos. Tas tikai pierāda,
ka audzināšana sākas ģimenē.
Un man tas šķiet tik dabiski un
pašsaprotami.»

Vai pašvaldībai
būtu jāatbalsta
pedagogi,
piešķirot atlaidi
sabiedriskajā
transportā?

«Patriotisma sajūtu
nevar mainīt tas, cik
manā makā ir naudas»
Eduards Grigorjevs,
studentu korporācijas
«Fraternitas Imantica»
biedrs:
«Studentu korporācija ir
patriotiska organizācija un
tāpēc arī 11. novembris mums
ir lieli svētki – es pat nespēju
iedomāties, ka mēs varētu
nepiedalīties Lāčplēša dienas
Lāpu gājienā. Ja man kāds
jautā, kur tas patriotisms
rodas, tad es uzreiz gribu
uzsvērt, ka tā nav tikai sajūta
hokeja un basketbola mača
laikā – tas ir kaut kas daudz
dziļāks un nopietnāks. Pieļauju, ka, tā vienkārši izejot uz
ielas un aptaujājot iedzīvotājus, deviņi no desmit teiks: es
esmu patriots, taču diezin vai

katrs no šiem cilvēkiem spēs
arī izskaidrot, kā viņš to izprot. Savā būtībā patriotisms
ir cieņa pret savu valsti, tās
vēsturi, brīvības cīnītājiem.
Mēs korporācijā esam pamatīgi izpētījuši valsts vēsturi
un caur to arī izjūtam patriotismu. Neapšaubāmi, šā brīža
ekonomiskā situācija dara
savu un jebkuram ir skaidrs,
ka no patriotisma vien paēdis
nebūsi. Jā, arī mūsu korporācijas biedru vidū ir cilvēki,
kuri finansiālu apsvērumu dēļ
spiesti uz laiku valsti atstāt,
taču viņiem tas patiesi sāp.
Bet te ir kāda būtiska atšķirība, ko nevajadzētu jaukt,
– valsts vai valdības patriots?
Es esmu valsts patriots, un to

nekādi nevar mainīt tas, cik
manā makā ir naudas. Tas ir
tāpat kā ar mīlestību – ja tā
ir sirdī, tad ir, un to nekas
nespēj atņemt.
Tieši tāpēc 11. novembrī
mēs ne tikai savos logos aizdedzam svecītes, bet visi kopā
dodamies arī Lāpu gājienā,
atdodot godu katram, kurš
smagās cīņās deva brīvību
Latvijai. Šajā gājienā katrs
tā dalībnieks sajūtas kā daļa
no viena veseluma. Savukārt
pēc tam mums ir tradīcija sanākt kopā un pārrunāt kādu
vēsturisku tēmu, noskatīties
vēsturisku filmu. Tā tas būs
arī šoreiz – iespējams, vēlreiz
kopīgi noskatīsimies «Rīgas
sargus» un diskutēsim.»

«Ar sliktām sekmēm Lāčplēša
dienā piedalīties nevarēja»
Vilis Azevičs, Jelgavas
Latviešu biedrības priekšsēdētāja vietnieks:
«Man šī tradīcija ir ieaudzināta jau no bērnu dienām.
Mēs taču arī Kārļa Ulmaņa
laikos ar skolasbiedriem gājām pie Lāčplēša pieminekļa.
Un tolaik tas bija liels gods,
ja drīkstēji piedalīties šajā
pasākumā. Piemēram, tiem,
kam sekmes skolā nebija labas, skolotājs vispār neļāva
piedalīties 11. novembra pasākumā. Tāpat pie Lāčplēša
pieminekļa nevarēja doties
t ie, k ur iem s k o lo t ā js t a jā
dienā bija pamanījis izdilušus
elkoņus skolas formai. No tā
vien jau kļūst saprotams, cik
pagodināti jutās tie skolēni,
kam pasākumā ļāva piedalī-

ties. Tieši tāpēc arī vēl šodien
man šķiet tikai pašsaprotami
doties Lāpu gājienā un daru to
katru gadu kopā ar Jelgavas
Latviešu biedrības biedriem
un ģimenes locekļiem.
Šis brīdis ir tāda gaismas
nešana laikā, kad ārā jau
tumšs un auksts. Mēs sarūpējam lāpas, svecītes un tā kopā
radām siltuma un gaišuma
sajūtu. Tā ir cieņas izrādīšana cilvēkiem, kas savulaik
atdeva dzīvību, lai mēs iegūtu
brīvību.
Mums ir vēl kāda tradīcija
– pēc Lāpu gājiena dodamies
pie Ģederta Eliasa Jelgavas
Vēstures un mākslas muzeja,
kur atrodas īstā Lāčplēša
pieminekļa fragments, un
arī tur vienmēr aizdedzam

pa svecītei, lai godinātu mūsu
varoņus.
Es pat nevaru iedomāties,
ka Lāčplēša diena varētu būt
bez Lāpu gājiena – ja kāds
nejūt nepieciešamību izrādīt
cieņu mūsu valsts vēsturei, tad
domāju, ka tāds cilvēks nav ne
savas tautas dēls, ne meita. Un
arī uz krīzi te kaut ko norakstīt
ir nevietā – cieņas izrādīšanai
nav nekāda sakara ar dižķibelēm. Tam pasākumam taču
nav ieejas maksa – ir tikai
jāpiedalās, jāizjūt tā kopības
sajūta! Tā cilvēks vienkārši
parāda, vai viņam sava valsts
ir pie sirds vai ne.»
Sagatavoja
Kristīne Langenfelde,
foto Ivars Veiliņš

Nedēļas jautājums
Kam būtu jāpievērš lielāka uzmanība, veidojot 2010. gada pašvaldības budžetu?
Ielu un ceļu rekonstrukcijai
Sociālajai aizsardzībai
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Uzņēmējdarbības attīstībai
Kultūras un sporta dzīvei

Kā plānojat atzīmēt
novembra svētkus?
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Sabiedriskā transporta sistēmai

Savu viedokli paud –

7

ES finansēto projektu ieviešanai

Šonedēļ portālā www.jelgavasvestnesis.lv jautājam:
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Baiba Beire,
mamma:
– Jā, jo pedagogiem
šobrīd nav
īpaši labs
finansiālais
stāvoklis. Es
pat domāju,
ka viņiem pašvaldība varētu vēl
kaut kādā veidā palīdzēt, piemēram, skolotāju daudzbērnu
ģimenēm piešķirt pabalstu.
Anita, pārdevēja:
– Neesmu
domājusi
par to, bet
varbūt atlaidi vajadzētu piešķirt.
Algas tagad
mazas, tāpēc viņi noteikti
priecāsies par iespēju lētāk
izmantot sabiedrisko transportu. Manuprāt, pašvaldībai
vajadzētu padomāt arī par medicīnas darbiniekiem, piešķirot
kādus atvieglojumus.
Pēteris, pensionārs:
– Vispirms
vajag palīdzēt pensionāriem,
pēc tam arī
skolotājiem,
jo viņi taču
audzina mūsu nākotni! Es
domāju, ka viņi uz darbu un
atpakaļ ar pilsētas autobusu
varētu braukt bez maksas.
Edgars, apsargs:
– Droši vien,
ka atlaide
vajadzīga, jo
viņiem, šķiet,
algas samazinājums ir
visjūtamākais. Sabiedriskais transports
šobrīd ir dārgs. Ja par to
jāmaksā no savas algas, tad
ir pavisam traki. Pašvaldībai
noteikti jādomā par atbalstu
skolotājiem.
Marija
Osipčeka,
medicīnas
darbiniece:
– Protams,
ka vajadzētu.
Man šķiet,
ka viņiem jāsniedz atlaide ne tikai sabiedriskajā transportā, bet arī cita palīdzība.
Uzskatu, ka skolotājiem darbs
ir ļoti grūts, jo skolēni šobrīd
zina tikai savas tiesības, bet
par pienākumiem aizmirst.
«Jelgavas Vēstnesis»
Metiens – 28000 eks.
Iznāk ceturtdienās
Reģistrācijas apliecības
nr. 000703171
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No novembra par siltumu
maksāsim vēl mazāk
 Ilze Knusle-Jankevica

Šomēnes Jelgavā par
siltumu būs jāmaksā
mazāk, jo Jelgavas reģionālais Sabiedrisko
pakalpojumu regulators apstiprinājis
SIA «Fortum Jelgava»
izstrādāto siltuma tarifu. Nu maksa par
siltumu ir 36,4 lati
par megavatstundu,
un tas ir par 33 procentiem mazāk, salīdzinot ar pagājušo
apkures sezonu.
Jaunajam tarifam būtu jāstājas spēkā 30 dienu laikā
– decembra sākumā, bet, ņemot vērā to, ka jaunais tarifs
ir zemāks par līdzšinējo, SIA
«Fortum Jelgava» to sāk piemērot jau no 1. novembra.
«Jaunais tarifs ir zemāks, tādēļ
nolēmām to piemērot nekavējoties. Jau no novembra maksa
par apkuri tiks aprēķināta
pēc jaunā tarifa. Saprotam,
ka iedzīvotājiem ir grūtības
samaksāt par apkuri, tāpēc
nevēlējāmies atlikt tarifa piemērošanu,» norāda «Fortum
Jelgava» valdes locekle Aina
Bataraga.

Oktobrī siltuma tarifs Jelgavā bija 38,56 lati par megavatstundu, bet jāatceras, ka tas ir
piesaistīts dabasgāzes cenai un
mainās līdz ar to. Jaunais tarifs
ir 36,40 lati par megavatstundu, ņemot vērā oktobra dabasgāzes cenu. A.Bataraga piebilst,
ka dabasgāzes cena konkrētajā
mēnesī tiek paziņota pirmajās
desmit mēneša dienās, tāpēc
pagaidām vēl nav zināms, vai
novembrī dabasgāze maksās
tikpat, cik tagad. Tomēr ir
izskanējušas prognozes, ka šomēnes dabasgāzes cena vēl pat
varētu mazliet sarukt.
Jelgav as p ilsēt as do mes
priekšsēdētāja vietnieks Vilis Ļevčenoks informē, ka
kopējo siltuma tarifu būtiski
samazināja tas, ka Sabiedrisko
pakalpojumu regulators par
6,01 procentu ir samazinājis
siltuma ražošanas tarifu SIA
«Fortum Jelgava». Tas savukārt bija iespējams, pateicoties
koģenerācijas stacijas izbūvei
Ganību ielā un uzņēmumā
veiktajai optimizācijai.
Uzņēmums cer, ka līdz ar
zemāka siltuma tarifa piemērošanu samazināsies parādnieku skaits un kopējā parāda
apmērs par piegādāto siltumu
pilsētniekiem.

Sakārtos speciālās skolas
  Ilze Knusle-Jankevica

Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF)
apstiprinājis Jelgavas
pašvaldības projektu,
kas paredz sakārtot
trīs pilsētas speciālo
skolu – Speciālās pamatskolas, Speciālās
internātpamatskolas
un 1. sanatorijas internātpamatskolas – infrastruktūru. Tādējādi
tiks uzlabota izglītojamo ar īpašām vajadzībām mācību vide.
Jelgavas Izglītības pārvaldes vadītājas vietniece Evita
Mikiško norāda, ka katrā
skolā tiks darīti tie darbi, kas
visvairāk nepieciešami. Piemēram, Jelgavas 1. sanatorijas
internātpamatskolā renovēs
pāreju starp skolas korpusiem

– plānots nomainīt logu rāmjus, siltināt fasādi un izbūvēt
pandusus. Jelgavas Speciālajā
internātpamatskolā paredzēts
skolas korpusam nomainīt
jumtu un bēniņu pārsegumu,
kā arī savest kārtībā skolas
aktu zāli – nosiltināt to un
nomainīt tajā logus. Savukārt
Jelgavas Speciālajā pamatskolā nomainīs logu rāmjus un
renovēs mācību kabinetus.
Saskaņā ar projektu visu trīs
skolu telpām jābūt sakārtotām
līdz nākamā gada 30. novembrim.
E.Mikiško informē, ka vienai izglītības iestādei paredzētais finansējums ir 98 392 lati.
Kopējās projekta izmaksas
ir 295 176 lati ar PVN, no
tā ERAF finansējums ir 250
899,60 lati, pašvaldības līdzfinansējums – 30 993,48 lati
un valsts budžeta finansējums
– 13 282,92 lati.

ZIŅAS
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Pašvaldībā strādā jau
283 bezdarbnieki

14. novembrī pasaulē
tiek atzīmēta Diabēta
diena. Zemgales Veselības centrs (ZVC)
un Latvijas Diabēta asociācija Jelgavā
dažādus bezmaksas
pakalpojumus un
speciālistu konsultācijas iedzīvotājiem
piedāvās jau sestdien, 7. novembrī,
no pulksten 9 līdz
12 Jelgavas kultūras
namā. Savukārt 14.
novembrī bezmaksas pārbaudes varēs
veikt Jelgavas polik
līnikā.
Latvijas Diabēta asociācija
un ZVC informē, ka sestdien,
7. novembrī, iedzīvotājiem
kultūras namā būs iespēja

bez maksas noteikt glikozes
līmeni asinīs, ķermeņa masas
indeksu un tauku daudzumu
ķermenī, izmērīt asinsspiedienu un noteikt kaulu minerālo
blīvumu. Tāpat būs iespēja arī
saņemt endokrinologa konsultācijas, noklausīties lekciju,
iegūt informatīvus materiālus, informāciju par diabēta
riska faktoriem un jaunām
diabēta ārstēšanas iespējām.
Speciālisti sniegs informāciju
par dažādiem paškontroles
līdzekļiem cukura diabēta
slimniekiem. Par savu darbu
stāstīs arī Latvijas Diabēta
asociācijas Jelgavas nodaļa.
Visas pārbaudes iedzīvotājiem
tiks veiktas bez maksas.
Savukārt īstajā Pasaules
diabēta dienā, 14. novembrī,
no pulksten 9 līdz 12 ikvienam
Jelgavas poliklīnikā bez maksas būs iespēja noteikt cukura
un holesterīna līmeni asinīs.

 Noslēgusies kandidātu pieteikšana pilsētas augstākajiem
apbalvojumiem – Goda zīme
un Pateicības raksts. Šoreiz
Jelgavas augstākajiem apbalvojumiem pieteikti 16 kandidāti.

Jelgavas pašvaldības preses sekretāre
Līga Klismeta informē, ka vispirms
kandidātus izvērtē Pilsētas apbalvojumu piešķiršanas komisija, bet par
Goda zīmes kandidātiem jābalso
domei. Jāpiebilst, ka arī iepriekšējos
gados apbalvojumiem tika pieteikti
vidēji 10 – 16 kandidāti. Augstāko
pilsētas apbalvojumu – Goda zīmi
– kopš 1998. gada ir saņēmuši 68
jelgavnieki.

 Sākot ar novembri, Jelgavas
poliklīnika sestdienās strādā no
pulksten 9 līdz 13, savukārt Procedūru kabinets svētdienās – no
pulksten 9.30 līdz 13, nevis no
pulksten 8 līdz 12, kā iepriekš.

Jelgavas poliklīnika informē, ka izmaiņas darba laikā ieviestas, izvērtējot
pacientu plūsmu.

Sociālajai aprūpētājai Raidai Viskrebencevai (pa kreisi) nu jau vairāk nekā mēnesi ir palīgs
– bezdarbniece Larisa Kareiba, kura kopā ar viņu dodas aprūpēt vecus cilvēkus un invalīdus.
«Man patīk. Kas gan te grūts – jādara tās pašas lietas, kas mājās, un reizē tā ir iespēja nedaudz
nopelnīt,» tā par iespēju strādāt teic L.Kareiba. R.Viskrebenceva atzīst, ka, strādājot kopā ar
Foto: Ivars Veiliņš
palīgu, pie viena klienta iespējams paveikt daudz vairāk darbu.
  Ritma Gaidamoviča

46 bezdarbniekiem,
kuri kopš oktobra
kādā no Jelgavas pašvaldības aģentūrām
un iestādēm strādā
par simts latu stipendiju, šomēnes pievienojušies vēl 237. Līdz
ar to pašvaldība darbu šobrīd nodrošina
283 bezdarbniekiem.
Arī jaunpieņemtie cilvēki galvenokārt veic
pilsētas labiekārtošanas darbus.
Pašvaldības aģentūras «Pilsētsaimniecība» darba prakses
vietu organizētāja Ilona Lediņa atzīst, ka tik liels skaits
darbinieku pieņemts, izvērtējot bezdarba situāciju pilsētā
un tādējādi kaut nedaudz palīdzot šiem cilvēkiem tikt pie
ienākumiem. «Dodot iespēju
strādāt, pašvaldība nāk pretī
iedzīvotājiem, ļaujot viņiem
kaut nedaudz nopelnīt, un
reizē ietaupa savus līdzekļus,
jo šiem darbiem nav jāalgo

citi. Jāteic, ka pieprasījums
strādāt par 100 latu stipendiju
ir liels,» stāsta I.Lediņa.
210 jaunpieņemtie bezdarbnieki novembrī norīkoti darbam aģentūrā «Pilsētsaimniecība», divi – Jelgavas Zinātniskās bibliotēkas (JZB) filiālēs,
bet 25 – aģentūrā «Zemgales
Eko». Savukārt pārējie 46
darbu turpina turpat, kur pagājušajā mēnesī. Tas nozīmē,
ka šobrīd aģentūrā «Kultūra»
strādā pieci, Jelgavas Sociālo
lietu pārvaldē desmit, JZB un
filiālēs trīs, «Zemgales Eko»
35, bet «Pilsētsaimniecībā»
230 bezdarbnieki. I.Lediņa
piebilst – kaut arī cilvēku ir
daudz, neviens bez darba nepaliks. «Darbs pietiks visiem.
Galvenokārt šie cilvēki nodarbināti pilsētas labiekārtošanā
un veic sētnieku pienākumus.
Pilsētā vēl ir daudz teritoriju,
kas jāsakopj. Šobrīd aktuālākie darbi, protams, ir lapu
savākšana, krūmu izzāģēšana un grāvju tīrīšana. Tāpat
daļa no šiem darbiniekiem
ik dienu uzkopj visus pilsētai piederošos kapus, ietves

pašvaldībai piederošajās teritorijās un autobusu pieturas.
Bet Jelgavas Sociālo lietu
pārvaldē strādājošie kopā
ar sociālajiem aprūpētājiem
dodas pie klientiem, uzkopj
viņu dzīvesvietu un dara citus
nepieciešamos darbus,» stāsta
I.Lediņa. Savukārt ziemā šie
cilvēki tiks nodarbināti pilsētas teritorijas atbrīvošanā
no sniega.
Viņa atklāj, ka līdz šim no
darba vadītājiem sūdzības
par padotajiem nav saņemtas.
«Vadītāji ir apmierināti un
atzīst, ka cilvēki darbus veic
godprātīgi, strādā atbildīgi un
rūpīgi,» stāsta I.Lediņa.
Nodarbinātības valsts aģentūras referente nodarbinātības jautājumos Jūlija Lovkova
piebilst, ka šobrīd lielākā
daļa cilvēku, kuri vēlējās
piedalīties šajā projektā, ar
darbu ir nodrošināti. «Daļa
no šīs iespējas ir atteikušies
un izvēlējušies citus nodarbinātības pasākumus, taču
joprojām rindā gaida nepilni
100 ilgstošie bezdarbnieki,»
tā J.Lovkova.

Atzīmējot Diabēta dienu,
piedāvā bezmaksas
Sarkanais Krusts pārceļas uz
pārbaudes
  Ritma Gaidamoviča

Īsi

Jau no 16. novembra Latvijas Sarkanā
Krusta Jelgavas komiteja, kas šobrīd vēl
atrodas bērnu poliklīnikas 3. stāvā, darbu
uzsāks jaunā mājvietā – pašvaldības īres
nama Stacijas ielā
13 cokolstāva telpās. Šobrīd Jelgavas
Nekustamā īpašuma
pārvalde jau gatavo
īres līgumu.
Latvijas Sarkanā Krusta
Jelgavas komitejas vadītājs
Jānis Vērzemnieks «Jelgavas
Vēstnesim» stāsta – kaut arī
pārcelšanās uz jaunajām telpām nedaudz aizkavējusies,
komiteja no 16. novembra

klientus pieņems Stacijas
ielas 13. nama cokolstāvā
– ēkas kreisajā galā. «Tur ir 76
kvadrātmetrus liela zāle, kas
šobrīd ir tukša un kuru mēs
vēlamies īrēt. Platība gan ir
nedaudz mazāka nekā mūsu
pašreizējajā atrašanās vietā
SIA «Optima 1» telpās, taču
jaunajām ir vairākas priekšrocības. Stacijas ielas 13. nams
ir pielāgots, lai tajā iekļūtu arī
cilvēki ar īpašām vajadzībām
– ir lifts, nobrauktuve, un tas
nozīmē, ka nodrošināta ērta
piekļūšana ikvienam. Bērnu
poliklīnikā mūsu telpas atrodas 3. stāvā, kur veciem cilvēkiem grūti nokļūt, tāpēc šis ir
viens no labākajiem risinājumiem,» stāsta J.Vērzemnieks.
Viņš skaidro, ka telpu maiņa
nepieciešama arī tāpēc, ka no
jaunā gada Latvijas Sarkanā

ka atceres pasākumā piedalīsies arī
Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris
Rāviņš. Sarkano magoņu dienu tradicionāli organizē Lielbritānijas vēstniecība. Piemiņas brīdis notiks Meža
kapu Nikolaja kapsētā, kur apglabāti
36 Pirmajā pasaules karā kritušie britu
karavīri.

 13. novembrī pulksten 16
Jelgavas Spīdolas ģimnāzijā
biedrības «Vārti ģimenei» Zemgales un Vidzemes apvienotā
jauniešu grupa sadarbībā ar
Jelgavas Skolēnu domi organizē
izglītojošas sacensības «Atver
acis», kas norisināsies projekta
«Ieskečo pret diskrimināciju»
gaitā. Sacensībās var piedalīties
interesenti vecuma grupās no
7. līdz 9. klasei un no 10. līdz
12. klasei, kā arī studenti. To

laikā skolēniem būs jāiejūtas cilvēku ar
invaliditāti lomā un jāveic ikdienišķas
darbības, piemēram, ar aizsietās acīm
un spieķa palīdzību jāiziet šķēršļu josla.
Dalībniekiem būs iespēja pārbaudīt
savus spēkus situācijās, kad jāiztiek
bez kādas no maņām, kā arī iepazīties
ar spēlēm, kādas mēdz spēlēt akli
cilvēki. Sacensībām aicinātas pieteikties komandas piecu cilvēku sastāvā,
dalībniekiem nav obligāti jābūt no
vienas skolas. Katrai komandai nepieciešama sava atšķirības zīme. Plašāku
informāciju un pieteikuma anketas var
iegūt skolu pašpārvaldēs vai internetā:
http://ieskecho.teresite.lv/lv/sakums.
Anketas līdz 11. novembrim jānosūta
uz e-pasta adresi: agnese.ekmane@
inbox.lv.

 Akciju sabiedrība «Jelgavas
Gaļas kombināts» plāno iegādāties jaunu ražošanas iekārtu
– klimatiekārtu vītināto gaļas
Krusta Jelgavas komitejā trū- izstrādājumu nogatavināšanai,
cīgajiem divas reizes mēnesī kas uzņēmumam ļautu attīstīt
tiks dalītas pārtikas pakas. jaunus eksporta tirgus. «Šobrīd
Šādai iespējai rasts Eiropas vītinātos gaļas produktus ražojam
Savienības atbalsts. «Tās būs tikai vietējam tirgum. Lai palielinātu to
noietu, vispirms jāpalielina ražošanas
vairāk nekā 4000 pakas, līdz jaudas,» skaidro uzņēmuma tehnisar to mūsu iestādi apmeklēs kais direktors Andris Triškins. Viņš
ļoti daudz cilvēku. Iekļūt jau- norāda, ka vītinātie gaļas izstrādājumi
najās telpās viņiem būs krietni ir specifiski, jo to nogatavināšanai
vieglāk,» stāsta komitejas va- nepieciešamas 15 dienas. Tas nozīmē,
dītājs. Viņš arī min, ka šobrīd ka vispirms ir jābūt produktam, ko pieSarkanā Krusta darbinieki dāvāt, un tikai tad var meklēt noieta
jau kārto mantas, lai drīzumā tirgu, pretējā gadījumā var izveidovarētu pārcelties un lauzt lī- ties situācija, ka uzņēmums nevarēs
gumu ar SIA «Optima 1» par izpildīt pasūtījumus. Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā pieejamā
telpu īri. «Pašvaldība šonedēļ
informācija liecina, ka šo iekārtu mūsu
izstrādājusi rīkojumu un Jel- uzņēmumam par 81 946,95 latiem
gavas Nekustamā īpašuma piegādās SIA «Metalbud Balticum».
pārvalde veido īres līgumu, Tehniskais direktors stāsta, ka iekārtu
k o p a r e d z ē t s s l ē g t n o 1 6 . plānots iegādāties, izmantojot Eiropas
novembra. Tas nozīmē, ka no struktūrfondu līdzekļus. Līgumam
šī datuma mūsu klienti varēs ar piegādātāju jābūt noslēgtam līdz
nākt uz jaunajām telpām,» tā nākamā gada martam.
Ritma Gaidamoviča
J.Vērzemnieks.

jaunām telpām Stacijas ielā 13

 Ritma Gaidamoviča

 Svētdien, 8. novembrī, pulksten 10.30 Meža kapos notiks
visos pasaules karos kritušo
karavīru atceres diena – Sarkano
magoņu diena. Pašvaldības preses sekretāre Līga Klismeta informē,
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Vērtē būvuzraugs
Olafs Lozbergs,
Helmaņa ielas
3 darbu būvuzraugs:
«Renovācijas darbi Helmaņa ielā 3
paveikti kvalitatīvi
– par to es uzņemos
pilnu atbildību. Protams, mēs visi varam
kļūdīties, taču ceru,
ka tas neattiecas uz darbiem šajā mājā.
Darba procesu uzraudzīju skrupulozi,
gandrīz katru dienu biju objektā, lai
nepieļautu paviršības, un tieši tāpēc
es varu galvot, ka iedzīvotājiem nebūs
pamata sūdzēties par vienu vai otru nekvalitatīvi paveiktu darbu. Jau pašlaik
iedzīvotāji atzīst, ka ir apmierināti ar
rezultātu. Tiesa gan – pagaidām par to
spriest pāragri, jo laukā nav pietiekami
auksts, tādēļ arī sistēma vēl nav atbilstoši pieregulēta. Bet problēmu nebūs
– par to esmu drošs.»

Vērtē iedzīvotāji

TĒMA

Ceturtdiena, 2009. gada 5. novembris

Helmaņa iela 3 vairs nav
«caura kā siets»
(No 1.lpp.)
Kaut arī nama renovācija ilga apmēram trīs mēnešus un iedzīvotājiem
nācās samierināties ar virkni neērtībām, viņi atzīst, ka darbu procesā
domstarpību ar būvniekiem nav bijis
– viss paveikts kvalitatīvi un korekti.
«Apzināmies, ka mūsu speciālistiem
vēl daudz jāmācās no Vācijas kolēģiem,
un jau pašlaik novērtējam viņu ieguldījumu, kas ļāva darbus Helmaņa ielā
3 mums izpildīt patiesi kvalitatīvi,» atzīst SIA «Rimts» valdes loceklis Juris
Veiss, norādot, ka Vācijas speciālisti
mūsējiem bez maksas mācījuši pielietot materiālus un tehnoloģijas, kurās
vācieši mūs apsteidz, un šo pieredzi
būvnieki ļoti novērtē.
Jāpiebilst, ka kvalitatīvai darbu
veikšanai SIA «Rimts» bija piesaistījis
arī apakšuzņēmējus – SIA «Mītavas

Iveta Čunčule,
dzīvo 3. stāvā:
«Jau pašā sākumā biju par mājas
siltināšanu. To, ka
dzīvoklī kļūst krietni siltāks, jutām,
 Sintija Čepanone
kad lielajā istabā
paši ielikām pakešu
Kaut «epopeja» ap pērn nologu, nomainījām
siltināto 4. līnijas 1. māju vēl
radiatoru. Jau tad
īsti nav beigusies, šonedēļ
pagājušajā ziemā mums bija 20 grādu
atklāts otrs šī projekta gaisilts. Sapratām – ja nosiltinās visu
tā renovētais daudzdzīvokļu
māju, efekts būs vēl labāks, un tā arī
nams – Helmaņa ielā 3. Vācijas
ir – kad vēl nebija pieslēgta apkure un
attīstības bankas un Vācijas
citās mājās cilvēki jau sala, mums dzīVides ministrijas pilnvarotā
voklī bija ap 25 grādi. Pērn par siltumu
persona Egberts Kaizers vērtē,
vien maksājām 127 latus mēnesī. Nu
ka sadarbība ar iedzīvotājiem
par siltumu maksāsim vismaz uz pusi
bijusi veiksmīga, viņi izrādījuši
mazāk, taču klāt nāks kredīta maksāizpratni par energoefektivitājums, kas varētu būt ap 60 lati mēnesī,
tes pasākumu nepieciešamību,
taču esmu pārliecināta, ka šie darbi
tādēļ, viņaprāt, izdevies panākt
attaisnosies un arī citu māju iedzīvotāji
maksimālo efektu. Tiesa gan
sapratīs, ka māja ir jāsiltina.»
– apkure nupat kā renovētajam

statuss» veica apkures sistēmas
rekonstrukciju, SIA «EKC» – ventilācijas izbūves darbus, savukārt
SIA «Mītavas logi» – logu un durvju
montāžu.
Renovācijas kopējie kapitālieguldījumi ir 224 064,34 lati (ar PVN). Vācijas puse sedz 40 procentus (bez PVN)
no renovācijas kopējām izmaksām.
Par pārējo summu pēc kopīgas vienošanās mājas iedzīvotāji pilnvaroja
nama apsaimniekotāju SIA «Jelgavas
Nekustamā īpašuma pārvalde» ņemt
aizdevumu uz piecpadsmit gadiem
bankā «DnB Nord». Ar ēkas apsaimniekotāju iedzīvotāji norēķināsies
pakāpeniski.
Jāpiebilst, ka piecstāvu namā Helmaņa ielā 3 ir divdesmit četri dzīvokļi
un ēka ekspluatācijā nodota 1983.
gadā.

Termogrāfijas
uzņēmumi uzskatāmi parāda, ka
pirms energoefektivitātes pasākumu īstenošanas
Helmaņa ielā 3
siltums vienkārši
izkūpēja gaisā.
Tagad ēka ne tikai
kļuvusi vizuāli
pievilcīga, bet arī
siltumnoturīga.
Foto: Ivars
Veiliņš

Par ko jācīnās Jelgavā, Vācijā liekas pašsaprotams

Ņina Čudinova, dzīvo 5. stāvā:
«Tagad jau mēs visi esam priecīgi
par paveikto – māja labi izskatās gan
no ārpuses, gan iekšpuses, arī siltumnoturība ir lieliska. Protams, nav jau
patīkami apzināties, ka 15 gadus būs
jāmaksā kredīts, taču ne tādus laikus
vien esam piedzīvojuši – pārdzīvosim
arī tagad. Turklāt es ceru, ka kredīta
summu varēsim atmaksāt agrāk. Pagājušajā apkures sezonā par siltumu
maksājām pieklājīgu summu, taču
mūsu dzīvoklī nebija auksts kā, piemēram, 1. stāvā. Tagad, cik saprotu,
siltums pa visiem mājas stāviem izplatīsies vienmērīgi. Jāatzīst, ka ikdienā
visus vērienīgos darbus nemaz tik ļoti
neizjutām – strādnieki bija korekti,
saprotoši, ja bija plānoti kādi darbi,
iepriekš vienmēr brīdināja. Esmu ļoti
apmierināta gan ar darba procesu, gan
rezultātu.»
Ieva Volinska,
dzīvo 2. stāvā:
«Par visiem simts
procentiem biju pret
siltināšanu, taču parakstījos par to, jo ar
prātu sapratu, kādi
būs ieguvumi. Cita
lieta ir finansiālā
puse, jo ar naudu
šajā ekonomiskajā
situācijā ir tā švakāk. Taču dēls brauc
strādāt uz Norvēģiju – varbūt no tur
nopelnītās naudas varēsim uzreiz segt
vismaz pusi no kredītmaksājuma.
Pašlaik aprēķināts, ka par manu dzīvokli būs jāmaksā 45 – 50 lati mēnesī
plus vēl par siltumu. Gada sākumā šī
summa bija vidēji 80 lati. Protams, es
jūtu, ka dzīvoklī kļuvis siltāks – mums
taču nomainīja logus un uzlika jaunus
radiatorus! Kamēr laukā vēl nav liela
sala, dzīvoklī pat ir karsts, taču radiatorus pilnībā neesmu atslēgusi, jo
saprotu, ka sistēmai ir jāstrādā, kaut
gan manis pēc šodien apkure varētu
nebūt vispār.»

namam pieslēgta 16. oktobrī,
tādēļ par solīto ekonomiju
spriest pāragri, taču E.Kaizers
uzsver, ka no Vācijas puses nodrošināti visi priekšnoteikumi,
lai rezultāts būtu teicams.

Uzsākot Helmaņa ielas 3. mājas renovāciju, kas noritēja ar Vācijas Vides ministrijas atbalstu, E.Kaizers bija tas speciālists,
kurš skrupulozi sekoja līdzi darbu gaitai
un raudzījās, lai paveiktais pat niansēs
atbilstu Vācijas puses izstrādātajam darbu aprakstam. Novērtējot paveikto, viņš
pārliecināts, ka siltuma patēriņš šajā mājā,
līdzīgi kā 4. līnijā 1, samazināsies vismaz
uz pusi. Tiesa gan – ar nosacījumu, ja iedzīvotāji pārlieku nesāks taupīt uz siltumu,
atsevišķus radiatorus dzīvoklī atslēdzot
vispār. «Jāstrādā ir visai sistēmai un visiem
radiatoriem jābūt ieslēgtiem normālā režīmā,» uzsver E.Kaizers.

Iedzīvotāji «izspiež» maksimālo

Daudzdzīvokļu nams Helmaņa ielā 3
ir jau otrais mūsu pilsētā, kurā energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi
veikti Vācijas un Latvijas kopīgā vides
aizsardzības projekta «Jelgavas pilsētas
siltumapgādes sistēmas modernizācija
un energoefektīva renovācija» gaitā. Pagājušā gada janvārī šādi darbi noslēdzās
4. līnijas 1. namā. Kaut arī renovācijas
procesā abās ēkās veikti identiski darbi,
niansēs tie atšķiras, un E.Kaizers akcentē, ka Helmaņa ielas 3. nama iedzīvotāju
izpratne un pretimnākšana ļāvusi veikt
papildu pasākumus, ko diemžēl neizdevās,
renovējot māju 4. līnijā.
«Nenoliedzami, ka paveicamos darbus
būtiski ietekmēja ekonomiskā situācija
valstī – kad renovēja 4. līniju 1, būvniecības
izmaksas Latvijā bija sasniegušas augstāko
punktu, un tas bija viens no iemesliem,
kādēļ šīs mājas iedzīvotāji izlēma atteikties no vairākām siltināšanas pozīcijām.
Piemēram, pagrabam tika nosiltinātas
tikai ārsienas, nevis arī pagrabstāva pārsegums, bet bēniņu konstrukcijas īpatnības
apgrūtināja veikt kontrolētu siltināšanu.
Un tikai tagad iedzīvotāji sāk aptvert, ka

E.Kaizers renovācijas procesā bija
kategorisks pret mūsu būvnieku atrunu
«mēs tā vienmēr darām», tādēļ ne vienu
vien darbu nācās darīt atkārtoti. «Lielākās
problēmas radās ar fasādes darbiem, īpaši
ar logu apdari atbilstoši Eiropas standartiem, termoplasta plākšņu piestiprināšanu
ārsienām. Piemēram, kad līmēja termopalsta plāksnes, likumsakarīgi, ka starp
tām palika šķirbas. Būvnieki tās aizdarīja
ar to pašu līmi, ar kuru plāksnes stiprināja,
lai gan darba aprakstā bija paredzēts šim
mērķim izmantot termoplastu – tikai tā
var nodrošināt garantēto siltumnoturību.
Jā, šīs plāksnes būvniekiem liku plēst
nost un stiprināt no jauna – šādu brāķi
nepieļāvu,» skaidro E.Kaizers.

Vācijā tā bija pirms gadiem 20

Vācijas attīstības bankas un Vācijas Vides ministrijas pilnvarotā persona
Egberts Kaizers akcentē – lai būtu ekonomija, visiem radiatoriem dzīvokļos
Foto: Ivars Veiliņš
jābūt ieslēgtiem normālā režīmā.
uz šiem darbiem nedrīkstēja taupīt, taču bieži uzturamies, ieturam tur maltītes,
tolaik viņu nostāja bija strikta,» skaidro taču te tās vairāk izmanto kā sava veida
E.Kaizers. Viņš nenoliedz, ka situācija va- noliktavu. Un iedzīvotājiem bija svarīgi, lai
rēja būt citādāka, ja pirms darbu sākšanas lodžijas būtu iestiklotas, tādējādi uzlabojot
iedzīvotājiem vēl detalizētāk tiktu izskaid- arī mājas fasādes izskatu,» tā E.Kaizers.
rotas nianses, tas, ar ko viņi riskē, atsakoties no viena vai cita darba. Piemēram, Eiropas standarti
kritiskajā situācijā esošā siltuma sistēma pie mums «klibo»
Mājas renovācijas procesā E.Kaizers
apsildīja arī pagrabu, tādējādi arī 1. stāva
dzīvokļos bija salīdzinoši siltāks, taču nu Jelgavā ik nedēļu pavadīja divas dienas,
siltuma zudumi novērsti, tādējādi pagrabs lai novērtētu paveikto darbu kvalitāti
vairs «nesilda». Taču no tā griestu siltinā- un gādātu par to atbilstību vācu puses
šanas iedzīvotāji atteicās, un tas ir viens izstrādātajam aprakstam. «Šajā projektā
no iemesliem pazeminātai temperatūrai Vācijas puse sedz 40 procentus no darbu
mitekļos. «Un pašlaik, redzot, kā skaita neto izmaksām, tādēļ mums ir svarīgi,
individuālais siltuma skaitītājs dzīvoklī, lai būtu izpildītas visas prasības, turklāt
vairāki radiatorus noslēguši uz minimālo atbilstoši visaugstākajiem Eiropas stanvai atslēguši vispār – saprotams, ka tad dartiem. Tikai tā mēs varam garantēt
uzturēt dzīvoklī normālu temperatūru ir solīto ekonomiju vismaz 40 – 50 procentu
nereāli,» tā E.Kaizers, akcentējot – lai būtu apmērā,» Vācijas attīstības bankas un Vācijas Vides ministrijas pilnvarotā persona
ekonomija, jāstrādā visai sistēmai.
Savukārt, uzsākot darbus Helmaņa ielā norāda, ka tieši šo normu izpilde Latvijā
3, būvniecības izmaksas jau bija krietni diemžēl vēl «klibo».
Helmaņa ielas 3. namu konkursa kārtīkritušās un iedzīvotāju ieinteresētība panākt maksimālo efektu ļāva realizēt visus bā uzticēja veikt SIA «Rimts». E.Kaizers
neslēpj, ka tas viesis pārliecību, ka darbi
nepieciešamos siltināšanas darbus.
Nedaudz vairāk kā triju mēnešu laikā noritēs bez aizķeršanās, jo šis uzņēmums
nams Helmaņa ielā 3 piedzīvojis būtiskas pieredzi jau bija guvis, renovējot 4. līnijas 1.
pārmaiņas. E.Kaizers, ieskicējot paveikto, namu. «Diemžēl patiesība izrādījās citāda
norāda, ka ēkai veikta bēniņu, ārsienu, un darbu veicējus atkal vajadzēja apmācīt,
pagrabstāva, ēkas pamatu siltināšana, lai izvairītos no pavirši padarītiem darizmantojot jaunākās tehnoloģijas, no- biem,» E.Kaizers piebilst, ka jau sākotnēji
mainīti visi logi gan kāpņu telpās, gan būvnieki pienācīgi nebija iepazinušies ar
dzīvokļos. Nomainīti arī visi radiatori, projekta aprakstu un tas darbu tempu
vienlaicīgi apkures sistēmu pārbūvējot no nedaudz palēninājis.
«Darbu aprakstā, piemēram, detalizēti
viencauruļu uz divcauruļu, kas nodrošina
vienmērīgāku siltuma sadali, katrā dzī- norādīts, kāds materiāls kurā vietā jāizvoklī uzstādīti siltumenerģijas patēriņa manto. Turklāt tas jādara pēc atbilstošām
proporcionalitātes skaitītāji – alokatori un tehnoloģijām, lai būtu garantēta kvalitāte.
termoregulatori. Papildus izremontētas arī Taču izrādījās, ka celtnieki ar atsevišķiem
kāpņu telpas un ieejas bloki, nofiksētas un materiāliem vispār nekad nav strādājuši!»
Arī uzņēmumam «Mītavas logi» apgūt
noblīvētas dzīvokļu ārdurvis.
«Lodžijas ne tikai sanētas, bet arī, ņemot logu profilus mācījuši vācu speciālisti, jo
vērā iedzīvotāju vēlmes, iestiklotas. Sākot- saskaņā ar izvirzītajām prasībām logu
nēji šī ideja man šķita neierasta, jo Vācijā ielikšanas tehnoloģija būtiski atšķīrās no
lodžijām ir cita funkcija – mēs tajās tiešām līdz šim Latvijā ierastās.

E.Kaizers vērtē, ka Latvijā diemžēl vēl
tāls ceļš ejams, lai visiem iedzīvotājiem
būtu kaut minimāla izpratne par energoefektivitātes pasākumu nepieciešamību.
«Latvijā pašlaik ir tāda situācija, kāda
Vācijā bija pirms gadiem divdesmit.
Mūsu valstī šī problēma tika atrisināta,
pieņemot likumu, un atbilstoši tam visās
daudzdzīvokļu mājās tika veikti nepieciešamie energoefektivitātes pasākumi.
Tiesa gan – Vācijā 80 procentos gadījumu
dzīvoklis nav cilvēka privātīpašums.
Savukārt Latvijā šis sanācijas process
nupat sākas un sāk parādīties pirmās
renovētās mājas,» tā E.Kaizers, norādot
uz nepieciešamību iedzīvotājiem atkal
un atkal skaidrot kaut par elementāriem
ieguvumiem, nosiltinot māju. «Tiešām
visu cieņu Jelgavas Nekustamā īpašuma
pārvaldei par aktivitātēm un paveikto
šajā jomā, taču es redzu, ka darāmā
vienalga vēl ir daudz. JNĪP speciālisti
pašlaik to vien tik dara kā remontē, taču
no tā jau māja un tās inženiertehniskie
tīkli jaunāki nekļūst. Savukārt, renovējot māju, iedzīvotāji ne tikai saņem
garantijas, ka vismaz tuvāko 20 – 25
gadu laikā māja būs labā stāvoklī, bet
arī par apsaimniekošanu maksā mazāk,
jo šajā jomā ieguldītā darba apjoms
būtiski samazināsies. Nemaz nerunājot
par siltuma ekonomiju,» tā speciālists.
Viņš neslēpj – tas, par ko pašlaik cīnās
Jelgavā, Vācijā liekas pašsaprotams.
E.Kaizers apliecina, ka Vācijas puse
labprāt turpinātu šo uzsākto projektu
energoefektivitātes paaugstināšanas
jomā. «4. līnija 1 ir 103. sērijas ēka,
Helmaņa iela 3 – 104. Vajadzētu renovēt arī vismaz vienu 602. sērijas deviņu
stāvu ēku, tas neapšaubāmi veicinātu
iedzīvotājos izpratni par šādu darbu
lietderību, jo tas būtu uzskatāms piemērs
– līdzīgu māju iedzīvotāji, izvērtējot
skaitļus, paši varētu aplēst ieguvumus,»
tā E.Kaizers.
Taču jāakcentē, ka nedz 4. līnijā 1, nedz
Helmaņa ielā 3 nav veikta pilnīga mājas
renovācija – tur veikti vien pasākumi pilnai
energoefektivitātes paaugstināšanai.
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Paliek mājās
Jelgavnieks Oskars Saltums pasaules čempionātā kartingā nepiedalījās.
Oskars stāsta, ka bijusi atsaucība no
kādas zemnieku saimniecības un dažiem
uzņēmumiem, bet tomēr tik īsā laikā
nepieciešamo naudas summu savākt
nav izdevies. Atgādinām, ka O.Saltumam
divu nedēļu laikā bija jāsavāc 3000 eiro,
lai varētu doties uz pasaules čempionātu
Ēģiptē. Lai gan iespēja palikusi neizmantota, viņš atzīst, ka, iespējams, ir ielikti
labi pamati turpmākai sadarbībai – daži
uzņēmumi pauduši gatavību atbalstīt
sportistu nākamajā sezonā. Pagājusī sezona Oskaram bija atgriešanās kartingā
pēc astoņu gadu pārtraukuma. Viņš labi
nostartēja gan Latvijas (3. v.), gan Baltijas
čempionātā (2. v.).
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Čempionus noskaidros
sestdien

«Rakari» turnīrā
nepiedalīsies

Jaunajam klubam –
pirmie panākumi

Tā kā FK «Jelgava»
priekšpēdējā 1. līgas
spēlē nospēlēja neizšķirti ar FC «Jūrmala» (0:0), čempionāta
zelta medaļu liktenis
izšķirsies 7. novembrī, kad Ozolnieku
stadionā uzņemsim «Liepājas metalurga»
dublierus. Mūsējie ir turnīra līderi, bet
«Jaunība» atpaliek tikai par diviem punktiem. Ja pēdējā spēlē FK «Jelgava» uzvarēs,
tad mūsējiem būs gan zelta medaļas,
gan nodrošināta vieta virslīgā. Tomēr, ja
medaļas ies gar degunu, jelgavniekiem
paliek iespēja cīnīties par vietu virslīgā,
mērojoties spēkiem ar virslīgas tabulā
pirmspēdējo komandu.

Dalību Sporta servisa centra rīkotajā
2009. gada kausa izcīņā basketbolā
vīriešiem atsaukusi komanda «Rakari».
Sporta servisa centra metodiķis Valdis
Ilmers informē – pirms savas pirmās spēles komanda paziņojusi, ka savu dalību
turnīrā atsauc. Kā iemeslu «Rakari» minējuši to, ka nav izdevies nokomplektēt
komandas sastāvu.
Līdz ar to turnīra 1. grupā paliek 13 komandas, turklāt A apakšgrupā, kurā bija
iekļauti «Rakari», veiktas izmaiņas spēļu
kalendārā. Tiesa, spēļu dienu datumi nav
mainīti, vien izņemtas tās spēles, kas bija
paredzētas «Rakariem». Spēļu kalendārs
– www.jelgava.lv vai www.jelgavasvestnesis.lv, sadaļā «Svarīgi».

Pirmie panākumi nesen
izveidotajam
Jelgavas Cīņu
sporta veidu
centram – tā
audzēkņi Rīgas atklātajā
karatē čempionātā jauniešiem izcīnījuši zelta un sudraba medaļas. Centra
vadītājs Andris Vasiļjevs stāsta, ka uz
sacensībām devās Edvards Kurmiņš un
Elīna Baranovska. Edvards kata disciplīnā
vecuma grupā līdz desmit gadiem izcīnīja sudrabu, savukārt Elīna kata disciplīnā
vecuma grupā virs 16 gadiem izcīnīja
savu šīs sezonas pirmo zeltu.

«Atslēgu» vēl nav atraduši
Jauno sezonu ne pārāk veiksmīgi
iesācis mūsu basketbola klubs «Zemgale». Komanda aizvadījusi trīs Baltijas
Basketbola līgas (BBL) un trīs Latvijas
Basketbola līgas (LBL) spēles. No sešām
spēlēm tikai vienā mūsējie spējuši izcīnīt
uzvaru – sezonas pirmajā spēlē pret
«Ķeizarmežu» (111:63). Pārējiem pretiniekiem mūsējie bija spiesti piekāpties.
BBL rezultāti: «Zemgale» – Tallinas
«Kalev» 92:95; «Alytus» – «Zemgale»
86:63; «Zemgale» – «Aiščiai» 86:77.
LBL rezultāti: pret «Valmieru» 60:86;
pret «Baronu» 84:91. Vakar mūsu basketbolisti izbraukumā tikās ar Liepājas
komandu, bet piektdien, 6. novembrī,
pie sevis uzņems valmieriešus. Spēles
sākums pulksten 19.

Labākās zāles – rūdīšanās

 Ilze Knusle-Jankevica

Lai gan oficiāli norūdīšanās
un ziemas peldēšanas sporta
klubā «Pārlielupes roņi» ir tikai
pieci biedri, cilvēku interese
ir krietni lielāka. Piemēram,
pavisam nesen nelielajai domubiedru grupiņai pievienojās
vairākas Jelgavas slimnīcas
darbinieces, kas reizi nedēļā
gatavas mērcēties aukstajā
ūdenī.

jo naudas, ko tērēt par medikamentiem,
kļūst arvien mazāk. Lai gan pati dīķī vēl
nelec, Anna slavē tos, kas to dara. «Bijām
Bulduros. Tur ar ziemas peldēšanu nodarbojas cilvēki, kam ir reimatisms, artrīts.
Un es saprotu – ja viņi to nedarītu, tad
sēdētu ratiņkrēslā,» tā A.Šalajeva.

Peld jau desmit gadus

«Pārlielupes roņi» pagājušajā svētdienā
Sporta pasākumi
sākuši savu desmito sezonu – ar komandu
stafetēm un peldēšanas sacensībām. Kluba
 6. novembrī pulksten 19 – Latvijas
vadītājs Vilis Ķempelis uzsver, ka kluba
Basketbola līgas spēle: BK «Zemgale»
mērķis nav piedalīties augsta mēroga sa– «Valmiera» (Sporta hallē).
«Rūdos visu mūžu un palēnām gatavojos censībās, bet vienkārši popularizēt ziemas
 6. novembrī pulksten 16 un 7.
ziemas peldēšanai. Mājās aplejos ar aukstu peldēšanu. V.Ķempelis stāsta, ka kluba
novembrī pulksten 11 – LR Sprinta
ūdeni, arī pēc pirts vienmēr ir auksta duša, pirmsākumos esot bijis grūti Jelgavā atrast
čempionāts (LLU peldbaseinā).
bet ieiet dīķī un peldēt – tam vēl nevaru domubiedrus. «Liku avīzē sludinājumus,
 7. novembrī pulksten 9 – Jelgavas
saņemties,» teic slimnīcas Ķirurģijas no- aicināju uz peldēm, bet cilvēki neatsaucās.
pilsētas un BJSS meistarsacīkstes džudaļas saimniecības māsa Anna Šalajeva. Tad atradu Rīgā Ēvaldu Liepiņu, ziemas
do (Sporta hallē).
Viņa ļoti labi saprot, ka vingrošana un peldēšanas attīstītāju Latvijā. Viņš man pa 7. novembrī pulksten 10 – piedzīrūdīšanās uzlabo imūnsistēmu un pasargā līdzēja atrast interesentus arī Jelgavā,» to- «Pārlielupes roņi» sezonu iesāka ar komandu stafeti, bet pēc tam metās vojumu sacīkstes ekstrēmajā tūrismā
aukstajā
ūdenī
–
drosmīgākie
mēģināja
nopeldēt
visu
25
metru
distanci.
no slimībām, kas šajos laikos ir ļoti būtiski, laik kuriozo situāciju raksturo V.Ķempelis.
«Remoss 2009» (Tērvetes novada
Protams, lai visi dalībnieki tiktu piefiksēti, vispirms jāpiereģistrējas.
Pamatojoties uz LR likuma «Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem» 9.panta pirmās daļas 1. un
Foto: Ivars Veiliņš rehabilitācijas centra apkārtnē).
3.punktu, 9.panta otro daļu, 20.pantu, 21.panta piekto daļu un iesniegtā tarifa projekta atbilstību
 7. novembrī pulksten 10 – «Lāč
Kā pateicība par ieguldīto darbu sezonas ceklis Aleksandrs Jakovļevs stāsta, ka pēc
LR 2001.gada 26.jūnija MK noteikumu Nr.281 «Sabiedrisko pakalpojumu tarifu aprēķināšanas
plēša kauss» Jelgavas pilsētas čemmetodika pašvaldību regulējamās nozarēs» prasībām, Padome nolemj:
atklāšanas pasākumā Ē.Liepiņam dāvāta sacensību rezultātiem tiks izlemts, kuri
pionātā biljardā, 11. kārta (Jelgavas
1. Apstiprināt SIA «Fortum Jelgava» (reģ.nr.: 50003549231, juridiskā adrese: Lidosta «Rīga», Mārupes
medaļa. «Uzskatu, ka ziemas peldēšanas kluba biedri (šobrīd klubā ir 44 biedri)
6. vidusskolā).
novads, LV-1053) diferencētos siltumenerģijas tarifus bez PVN atkarībā no dabasgāzes tirdzniecības
kustība Latvijā aizsākās 1975. gadā. Pirms nākamā gada janvārī dosies uz pasaules
cenas un dabasgāzes diferencētajiem tirdzniecības gala tarifiem:
 7. novembrī pulksten 14 – FK
tam citi bija mēģinājuši rīkot sacensības, čempionātu Slovēnijā. No «Pārlielupes
Dabasgāzes Dabasgāzes
Siltumenerģijas tarifs, Ls/MWh bez PVN
«Jelgava» – S.K. «Liepājas metalurgs
roņiem»
neviens
turp
neplāno
braukt.
bet
cilvēki
tajās
nepiedalījās.
Un
tad
es
tirdzniecības diferencētais
Ražošanas
Sadales
Tirdzniecības
Kopējais
2» (Ozolnieku stadionā).
sapratu, ka jārīko skates, nevis sacensības
cena,
tirdzniecības
tarifs
tarifs
tarifs
tarifs
 8. novembrī pulksten 11 – «Swed3
– lai tā peldēšana ir kā hobijs, kad katrs Plāno izveidot federāciju
Ls/tūkst.n.m gala tarifs,
bank» Latvijas Jaunatnes basketbola
pie faktiskās Ls/tūkst.n.m3
Lai gan Latvijas, tostarp Jelgavas,
var peldēt, kā un cik ilgi grib, nevis kā
līgas LR čempionāts (Sporta hallē).
siltumspējas pie faktiskās
sacensības uz laiku,» stāsta 81 gada vecais «roņiem» ir labi panākumi gan Latvijā,
 8. novembrī pulksten 12 – Sporta
siltumspējas
Ē.Liepiņš. Pirmajā skatē Bulduru jūrma- gan pasaulē, Latvijas Peldēšanas federā90
124,85
22,21
9,69
0,97
32,87
servisa centra kausa izcīņa basketbolā:
lā piedalījušies kādi trīs cilvēki. Pirmās cija viņus tā kā mazliet piemirsusi, tāpēc
95
129,85
22,63
9,77
0,97
33,37
2. grupa (Sporta zālē Raiņa ielā 6).
sacensības Latvijā sarīkotas tad, kad ar ziemas peldētāji ir gatavi veidot paši savu
100
134,85
23,05
9,86
0,97
33,88
 10. novembrī pulksten 18.30
federāciju.
Viena
no
idejas
autorēm
ir
ziemas
peldēšanu
nodarbojās
jau
vairāk
105
139,85
23,47
9,95
0,97
34,39
– Latvijas Sieviešu basketbola līgas 15.
110
144,85
23,89
10,03
0,97
34,89
nekā simts cilvēku, turklāt tā bijusi pašu Sarma Kočāre, kura nesen izveidojusi
meistarsacīkstes, 1. aplis: «Jelgava»
115
149,85
24,31
10,12
0,97
35,40
ceturto ziemas peldētāju klubu Latvijā
peldētāju ideja.
– «Jaunpils» (Sporta hallē).
120
154,85
24,73
10,21
0,97
35,91
«Latvijas ronis». Viņa skaidro, ka šobrīd
125
159,85
25,14
10,29
0,97
36,40
 11. novembrī pulksten 18 – SEB
Jelgavā – pirmais
veidojas arī Starptautiskā Ziemas peldēša130
164,85
25,56
10,38
0,97
36,91
Studentu basketbola līgas čempioLatvijas čempionāta posms
nas federācija, tāpēc būtiski, lai arī Latvijā
135
169,85
25,98
10,47
0,97
37,42
nāts: LLU – RTU (Sporta hallē).
Mēneša beigās Jelgavā notiks atklātais būtu sava federācija, kas pārstāvētu mūsu
140
174,85
26,40
10,55
0,97
37,92
145
179,85
26,82
10,64
0,97
38,43
ziemas peldētāju čempionāts «Jelgavas «roņus» pasaulē – tas pavērs daudz plašā150
184,85
27,24
10,72
0,97
38,93
roņu kauss», kas vienlaikus būs arī pirmais kas iespējas tiem, kas ziemas peldēšanu Meklē darbu
155
189,85
27,66
10,81
0,97
39,44
Latvijas čempionāta posms. Pasākumu uzskata par sportu. Viņasprāt, federāciju Pasniedzu angļu valodas privātstundas.
160
194,85
28,08
10,90
0,97
39,95
organizēs otrs Jelgavas ziemas peldētāju vajadzētu veidot pārstāvjiem no visiem Tālrunis 63046122.
165
199,85
28,50
10,98
0,97
40,45
klubs «Jelgavas roņi». Kluba valdes lo- Latvijas klubiem.
170
204,85
28,92
11,07
0,97
40,96
Santehniķis. Tālrunis 28452220.
175
209,85
29,34
11,16
0,97
41,47
180
214,85
29,76
11,24
0,97
41,97
185
219,85
30,18
11,33
0,97
42,48
190
224,85
30,60
11,42
0,97
42,99
195
229,85
31,02
11,50
0,97
43,49
200
234,85
31,44
11,59
0,97
44,00
205
239,85
31,86
11,68
0,97
44,51
210
244,85
32,28
11,76
0,97
45,01
215
249,85
32,70
11,85
0,97
45,52
220
254,85
33,12
11,94
0,97
46,03
225
259,85
33,54
12,02
0,97
46,53
230
264,85
33,96
12,11
0,97
47,04
235
269,85
34,38
12,20
0,97
47,55
240
274,85
34,80
12,28
0,97
48,05
245
279,85
35,22
12,37
0,97
48,56
250
284,85
35,64
12,46
0,97
49,07
255
289,85
36,06
12,54
0,97
49,57
260
294,85
36,48
12,63
0,97
50,08
265
299,85
36,90
12,72
0,97
50,59
270
304,85
37,32
12,80
0,97
51,09
275
309,85
37,74
12,89
0,97
51,60
280
314,85
38,16
12,98
0,97
52,11
285
319,85
38,58
13,06
0,97
52,61
290
324,85
39,00
13,15
0,97
53,12
295
329,85
39,42
13,24
0,97
53,63
300
334,85
39,84
13,32
0,97
54,13
2. Noteikt, ka ar 1.punktā apstiprināto tarifu spēkā stāšanās datumu zaudē spēku Regulatora lēmumi
Nr.20 no 10.09.2008. un Nr.5 no 14.04.2009.
Ja mainās rentabilitāti ietekmējošie faktori, Regulators var ierosināt tarifu pārskatīšanu un atcelt
šo lēmumu.
Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.
Regulatora lēmumu var pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas Jelgavas tiesu namā (Atmodas iela
19, Jelgava, LV-3007) 30 dienu laikā no lēmuma publicēšanas dienas.

Pirmsskolas izglītības iestāde «Pīlādzītis»

Pērnavas ielā 16, Jelgavā, uzņem 2003. – 2008. gadā dzimušos bērnus
grupās ar latviešu un krievu valodas apmācību.
Tālrunis 63021591, 26078270, 26448426.

Jauna sieviete – pārdevējas darbu, var
strādāt arī tirgū. Tālrunis 25999217.
Pasniedzu privātstundas angļu valodā.
Tālrunis 29793382.
Steidzami. Jauns vīrietis, kārtīgs, strādīgs,
ar lielu atbildības sajūtu, ātri apgūst jebkuru darbu (vēlams pastāvīgu).
Tālrunis 26880099.

1. Jelgavas pilsētas dome paziņo, ka tiek atsavināts neapbūvēts zemesgabals 112 m2 platībā
ar kadastra Nr.09000110584 Meiju ceļā 69C, Jelgavā, kā zemes starpgabals, tam piegulošā
zemesgabala Meiju ceļā 69B, Jelgavā, kadastra apzīmējums 09000110604, īpašniekam.
2. Jelgavas pilsētas dome paziņo, ka tiek atsavināts neapbūvēts zemesgabals 211 m2
platībā ar kadastra Nr.09000290786 Viskaļu ielā 87C, Jelgavā, kā zemes starpgabals,
tam piegulošo zemesgabalu Viskaļu ielā 87, Jelgavā, kadastra apzīmējums 09000290113,
un Viskaļu ielā 87A, Jelgavā, kadastra apzīmējums 09000290231, īpašniekam.

Friziere – individuāli pie klienta mājās.
Tālrunis 26342066.
Sieviete (37) – auklītes, veca cilvēka, slimnieka aprūpētājas vai citu darbu. Tālrunis
25935092.
Logopēde – individuāli. Tālrunis 29905903.

Aizsaulē aizgājuši

Jelgavas pilsētas dome paziņo, ka nekustamā īpašuma – garāžu ēkas ar kadastra apzīmējumu 09000010389001 Mātera ielā 46, Jelgavā, 174/1223 domājamo daļu (garāža
Nr.2) – privatizācijai apstiprināti izsoles noteikumi un Jelgavas pašvaldības īpašuma
privatizācijas komisijas izstrādātais privatizācijas projekts.
Informāciju par privatizējamo objektu var iegūt Jelgavā, Lielajā ielā 11, 109. kabinetā,
tālrunis 63005559.

ZIGRĪDA BĒRZIŅA (dz. 1953. g.)
TATJANA PIČUGINA (dz. 1928. g.)
IRĒNA ANDŽĀNE (dz. 1935. g.)
ŅINA VLASOVA (dz. 1933. g.)
AĻIKS KAGARMANOVS (dz. 1940. g.)
ULDIS VĀLODZE (dz. 1929. g.)
ANDRIS KALNIŅŠ (dz. 1935. g.)
ALEKSANDRA DAVIDKINA (dz. 1926. g.)
VALĪDA CIMERMANE (dz. 1927. g.).
Izvadīšana 06.11. plkst.16 Bērzu kapsētā.
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9. novembris, pirmdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 3». Vācijas seriāls. 894.sērija.
9.25 «Neprāta cena». LTV seriāls. 205.sērija.
9.55 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5189.sērija.
10.15 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».*
10.40 «Izmisušie vecāki». Komēdijseriāls. 8.sērija.
11.25 «De facto».*
12.00 «Ielas garumā». O.Vācieša iela.*
12.30 «Aiz mūra». Vācijas drāma. 2009.g.
14.20 «Jauna nedēļa».*
15.05 «Degrasi. Nākamā paaudze». Seriāls. 23.sērija.
15.30 «Kas te? Es te!»*
16.15 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».
16.40 «Mīlas viesulis 3». Vācijas seriāls. 894.sērija.
17.35 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5190.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Berlīnes truši». Dokumentāla filma.
19.30 «Skats no malas».
20.00 «100. pants».
20.30 «Panorāma».
21.10 «Sarkanā līnija». Vada K.Pētersons.
21.55 «Viss notiek».
22.25 «Latvija var!» Saruna ar G.Katlapu.
22.55 «Galva. Pils. Sēta».
23.10 «Nakts ziņas».
23.25 «Šeit un tagad».
0.05 «De facto».*

LTV7
7.00 Pasaules meistarsacīkstes biatlonā. 7,5 km sprints
sievietēm; 10 km iedzīšanas sprints sievietēm. *
9.00 «Zveja» (ar subt.).*
9.30 «Kriminālā informācija» (ar subt.).*
10.00 «Draudzīgā ģimenīte» (ar subt.). Seriāls. 32.sērija.
10.50 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop piedāvā...»
12.30 «SeMS».*
13.30 «Dabas taka».*
14.00 Turīnas Ziemas olimpiskās spēles. 2006.g.
4x7,5 km stafete vīriešiem.*
16.00 «Draudzīgā ģimenīte» (ar subt.). Seriāls. 32.sērija.
16.50 «SeMS».
18.10 «Muhtars atgriežas» (ar subt.). Seriāls. 146.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Pasaules skaistākās pludmales».
Dokumentāls seriāls. 2.sērija.
20.00 «Gadsimtos neatklātais. Stounhendžas noslēpumi».
Dokumentāla filma.
20.55 «1000 jūdzes Transilvānijā».
21.25 «Tavs auto».
21.55 «Vistlera». Kanādas seriāls. 2006.g. 4.sērija.
22.40 «Krējums… saldais».
23.10 «Muhtars atgriežas» (ar subt.). Seriāls. 146.sērija.
23.55 «24 stundas 4». Seriāls. 13.sērija.

LNT
6.00 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.30 «Lazlo nometne». ASV animācijas seriāls. 13.sērija.
7.00 «LNT rīta ziņu raidījums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktā».*
9.05 «Amulets». ASV seriāls. 119.sērija.
10.00 «Sapņu viesnīca. Seišelas». Vācijas melodrāma.
12.00 «Sirmā ēdienkaratē».* Raidījums.
12.45 «Saldais pārītis». LNT komēdijseriāls.
13.00 «Lielais jautājums». Veiksmes un prāta spēle.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Detektīvmeitenes». Animācijas seriāls. 71.sērija.
14.50 «Supersuns Kripto 2». Animācijas seriāls. 8.sērija.
15.15 «Anna un mīlestība». Vācijas seriāls. 56.sērija.
15.50 «Nopirktā mīla». Seriāls. 102.sērija.
16.50 «Sieviete bez pagātnes» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 186.sērija.
17.50 «Dienas jautājums».
18.00 «Kamenska 5» (ar subt.). Krievijas seriāls. 1.sērija.
19.00 «Zelta drudzis». Veiksmes spēle.
19.20 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā».
21.05 «Nakts, kad krita Berlīnes mūris». Vācijas dok. filma.
22.20 «Kamenska 5» (ar subt.). Seriāls. 10.sērija.
23.25 «Soprano ģimene 6». ASV seriāls. 2.sērija.
0.25 LNT ziņu Top 10.*
1.25 «Nikita». ASV seriāls. 21.sērija.
2.15 «Džo d’Amato kolekcija». Erotiska filma. 12.sērija;
SMS ar iepazīšanos.
3.50 «Bēgļi». Francijas piedzīvojumu komēdija. 1986.g.
5.15 «Sieviete bez pagātnes» (ar subt.). Krievijas seriāls.
186.sērija.

TV3
5.00 «Likums un kārtība» (ar subt.). Seriāls. 7.sērija.
5.50 «Jūlija: ceļš uz laimi». Seriāls. 55.sērija.
6.40 «Hoolaboola. Bērnurīts».
8.05 «Izmeklētājs Kulagins» (ar subt.). 160.sērija.
8.40 «Māmiņu klubs».
9.10 «Glābējkomanda Cepums». Raidījums.
9.50 «Tētuka meitiņas 3» (ar subt.).
Seriāls. 32. un 33.sērija.
10.55 «Sargeņģeļi». Austrālijas seriāls. 225.sērija.
11.50 «FIB aģente Sjū». Seriāls. 6.sērija.
12.50 «Džima dēļ 3». ASV seriāls. 23.sērija.
13.20 «Medikopters 5». Seriāls. 11.sērija.
14.25 «Dusmīgie bebri». Animācijas seriāls. 8.sērija;
«Jugio». Animācijas seriāls. 35.sērija.
15.15 «Postošā kaislība». Seriāls. 45.sērija.
16.10 «Sirds uz ledus». Seriāls. 572. un 573.sērija.
17.10 «MarGoša» (ar subt.). Krievijas seriāls. 3.sērija.
18.10 «Tētuka meitiņas 3» (ar subt.).
Komēdijseriāls. 34. un 35.sērija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks». Latvijas seriāls. 109.sērija.
21.00 «Ekstrasensu cīņas 6» (ar subt.). 1.sērija.
22.00 «C.S.I. Ņujorka 5». ASV seriāls. 16.sērija.
22.55 «Bīstamās mājsaimnieces 5». Seriāls. 10.sērija.

TV PROGRAMMA
23.50 «Nekā personīga». Raidījums.
0.35 «Smukulīte Betija». ASV komēdijseriāls. 15.sērija.
1.25 «C.S.I. Lasvegasa 6». ASV seriāls. 12.sērija.
2.15 «Chill: interaktīvs nakts šovs».

4.05 «Meistars un Margarita» (ar subt.). Seriāls. 10.sērija.
4.55 «Aiz riska robežas».
5.15 «Sieviete bez pagātnes» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 187.sērija.

TV5

TV3

6.30 «Džoisa Maiere. Prieka pilna dzīve» (ar subt.).
7.00 «Jūrmala 2008» (ar subt.). Humora raidījums.
8.00 «Izsole» (krievu val.).
8.15 «Jūrmala 2008» (ar subt.). Humora raidījums.
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Okšķeri» (ar subt.). Krievijas seriāls.
10.15 «Nacionālās drošības aģents» (ar subt.). Seriāls.
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
12.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
13.30 «Turecka maršs» (ar subt.). Krievijas seriāls.
14.10 «Televeikala skatlogs».
14.25 «Krasina aizstāvība» (ar subt.). Krievijas seriāls.
15.10 «Bagātību sala» (krievu val.). Laimes spēle.
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.).
20.05 «Nāvējošais spēks» (ar subt.). Krievijas seriāls.
21.00 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
22.00 «Ziņas 22:00» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
22.30 «Kriminālā Latvija» (krievu val.). Ziņas.
23.00 «Izsole» (krievu val.).
23.15 «Atpakaļskaitīšana» (ar subt.). Krievijas seriāls.
0.15 «Kriminālā Krievija» (ar subt.). Dokumentāls seriāls.
1.10 «Ārpus likuma» (ar subt.). Krievijas seriāls.

5.00 «Likums un kārtība» (ar subt.). Seriāls. 8.sērija.
5.50 «Jūlija: ceļš uz laimi». Seriāls. 56.sērija.
6.40 «Hoolaboola. Bērnurīts».
8.10 «Izmeklētājs Kulagins» (ar subt.). 161.sērija.
8.50 «Skaistuma valstība» (ar subt.).
Komēdijseriāls. 57.sērija.
9.50 «Tētuka meitiņas 3» (ar subt.). 34. un 35.sērija.
10.55 «Sargeņģeļi». Austrālijas seriāls. 226.sērija.
11.50 «FIB aģente Sjū». Seriāls. 7.sērija.
12.50 «Džima dēļ 3». ASV seriāls. 24.sērija.
13.20 «Medikopters 5». Seriāls. 12.sērija.
14.25 «Dusmīgie bebri». Animācijas seriāls. 9.sērija;
«Jugio». Animācijas seriāls. 36.sērija.
15.15 «Postošā kaislība». Seriāls. 46.sērija.
16.10 «Sirds uz ledus». Seriāls. 574. un 575.sērija.
17.10 «MarGoša» (ar subt.). Krievijas seriāls. 4.sērija.
18.10 «Tētuka meitiņas 3» (ar subt.).
Komēdijseriāls. 36. un 37.sērija.
19.20 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks». Latvijas seriāls. 110.sērija.
21.00 «Detektīvs Krūzs 2». Seriāls. 11.sērija.
21.55 «C.S.I. Maiami 7». ASV seriāls. 15.sērija.
22.50 «Izlaušanās 4». ASV seriāls. 2008.g. 6.sērija.
23.50 «C.S.I. Lasvegasa 6». ASV seriāls. 13. un 14.sērija.
1.40 «Chill: interaktīvs nakts šovs».

10. novembris, otrdiena
LTV1

TV5

6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 3». Vācijas seriāls. 895.sērija.
9.25 «Neprāta cena». LTV seriāls. 206.sērija.
9.55 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5190.sērija.
10.15 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».*
10.40 «Sarkanā līnija». Vada K.Pētersons.*
11.25 «Skats no malas».*
11.55 «Viss notiek».*
12.25 «Berlīnes truši». Dokumentāla filma.
13.20 «Klēts». Mārtiņi Vidzemē. Folkloras programma.*
13.50 «Latvija var!»*
14.35 «100. pants».*
15.05 «Degrasi. Nākamā paaudze». Seriāls. 24.sērija.
15.30 «Kas te? Es te!»*
16.15 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».
16.40 «Mīlas viesulis 3». Vācijas seriāls. 895.sērija.
17.35 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5191.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Neprāta cena». LTV seriāls. 328. un 329.sērija.
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «100. pants».
20.30 «Panorāma».
21.10 «Jauna nedēļa».
21.55 «Bīstamā robeža». Spraiga sižeta seriāls. 9.sērija.
22.40 «Naudas zīmes» (ar subt.).
22.55 «Nakts ziņas».
23.10 «Šeit un tagad».
23.50 «100 g kultūras».*

LTV7
7.00 Pasaules meistarsacīkstes biatlonā. 10 km sprints
vīriešiem; 12,5 km iedzīšanas sprints vīriešiem.*
9.00 «Tavs auto».*
9.30 «Krējums… saldais».*
10.00 «Draudzīgā ģimenīte» (ar subt.). Seriāls. 33.sērija.
10.50 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop piedāvā...»
12.30 «SeMS».*
13.30 «Laiks vīriem?»*
14.00 Pasaules meistarsacīkstes biatlonā. 10 km sprints
vīriešiem; 12,5 km iedzīšanas sprints vīriešiem.*
16.00 «Draudzīgā ģimenīte» (ar subt.). Seriāls. 33.sērija.
16.50 «SeMS».
18.10 «Muhtars atgriežas» (ar subt.). Seriāls. 147.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Žurnāls Eva». Seriāls. 1.sērija.
20.00 «Kuba – sala Karību jūrā». Dokumentāla filma.
20.55 «Ceļā ar kameru». Lejup pa Jukonas upi. 4.daļa.
21.25 «Zebra».*
21.40 «Autosporta programma nr.1».
22.10 «Sporta studija». Tiešraide.
22.55 «Muhtars atgriežas» (ar subt.). Seriāls. 147.sērija.
23.40 «SeMS».*
0.55 «24 stundas 4». Seriāls. 14.sērija.

LNT
6.00 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.30 «Kas jauns, Skubij Dū 3». Animācijas seriāls. 1.sērija.
7.00 «LNT rīta ziņu raidījums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktā».*
9.05 «Amulets». ASV seriāls. 120.sērija.
10.00 «Liktenīgā nejaušība». Vācijas romantiska komēdija.
12.00 «Klauns». Vācijas seriāls. 1.sērija.
13.00 «Lielais jautājums». Veiksmes un prāta spēle.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Detektīvmeitenes». Animācijas seriāls. 72.sērija.
14.50 «Supersuns Kripto 2». Animācijas seriāls. 9.sērija.
15.15 «Anna un mīlestība». Vācijas seriāls. 57.sērija.
15.50 «Nopirktā mīla». Seriāls. 103.sērija.
16.50 «Sieviete bez pagātnes» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 187.sērija.
17.50 «Dienas jautājums».
18.00 «Kamenska 5» (ar subt.). Krievijas seriāls. 2.sērija.
19.00 «Zelta drudzis». Veiksmes spēle.
19.20 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā».
21.05 «Jūras vējš». Vācijas melodrāma.
23.00 «Mākslīgais skaistums 3». ASV seriāls. 4.sērija.
24.00 «Pasaules pokera turnīrs». 36.sērija.
1.40 «Džo d’Amato kolekcija». Erotiska filma. 13.sērija;
SMS ar iepazīšanos.
3.10 «Soprano ģimene 6». ASV seriāls. 2.sērija.

6.30 «Džoisa Maiere. Prieka pilna dzīve» (ar subt.).
Kristīgais raidījums.
7.00 «Jūrmala 2008» (ar subt.). Humora raidījums.
8.00 «Izsole» (krievu val.).
8.15 «Jūrmala 2008» (ar subt.). Humora raidījums.
Turpinājums.
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Okšķeri» (ar subt.). Krievijas seriāls.
10.15 «Nacionālās drošības aģents» (ar subt.). Seriāls.
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
12.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
13.30 «Turecka maršs» (ar subt.). Krievijas seriāls.
14.10 «Televeikala skatlogs».
14.25 «Krasina aizstāvība» (ar subt.). Krievijas seriāls.
15.10 «Bagātību sala» (krievu val.). Laimes spēle.
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.).
20.05 «Nāvējošais spēks» (ar subt.). Krievijas seriāls.
21.00 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
22.00 «Ziņas 22:00» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
22.30 «Kriminālā Latvija» (krievu val.). Ziņas.
23.00 «Izsole» (krievu val.).
23.15 «Atpakaļskaitīšana» (ar subt.). Krievijas seriāls.
0.15 «Kriminālā Krievija» (ar subt.). Dokumentāls seriāls.
1.10 «Ārpus likuma» (ar subt.). Krievijas seriāls.

11. novembris, trešdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mūs vieno Latvijas svētais vārds».
Dokumentāla filma.
9.00 Lāčplēša dienai veltītais dievkalpojums.
10.00 «Mīlas viesulis 3». Vācijas seriāls. 896.sērija.
10.55 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».*
11.15 «Zini vai mini!» TV spēle.*
11.45 «Latvji, brauciet jūriņā!»*
12.15 «Jauna nedēļa».*
12.55 Lāčplēša dienai veltītā Rīgas garnizona vienību
militārā parāde. Tiešraide.
13.35 «Latvija NATO – 5 gadi». Dokumentāla filma.
13.50 «Naudas zīmes» (ar subt.).*
14.05 «Kopā».*
14.35 «100. pants».*
15.05 «Degrasi. Nākamā paaudze». Seriāls. 25.sērija.
15.30 «Dabas grāmata».*
16.15 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».
16.40 «Mīlas viesulis 3». Vācijas seriāls. 896.sērija.
17.35 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5192.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 Svecīšu siena. Tiešraide no 11.Novembra krastmalas.
18.35 «Balts, melns, sarkans.
Latvijas ģenerālis Jānis Balodis».
19.05 «Sešas zvaigznes zobenā.
Dziesmas latviešu strēlniekiem».*
19.55 Svecīšu siena. Tiešraide no 11.Novembra krastmalas.
20.00 «100. pants».
20.30 «Panorāma».
21.07 «Latloto izloze».
21.20 «Kas notiek Latvijā?» Tiešraide no LTV studijas.
22.45 «Zebra».
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Vides fakti».*
23.45 «Balts, melns, sarkans.
Latvijas ģenerālis Jānis Balodis».*
0.15 «Zaļais īpašums».*

LTV7
7.00 Pasaules meistarsacīkstes biatlonā.
4x6 km jauktā stafete. 2008.g.*
9.00 «Autosporta programma nr.1».*
9.30 «Dabas taka».*
10.00 «Draudzīgā ģimenīte» (ar subt.). Seriāls. 34.sērija.
10.50 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop piedāvā...»
11.10 «Televeikala skatlogs. Automoto raidījums nr.2».*
11.35 «Gadsimtos neatklātais. Stounhendžas noslēpumi».
Dokumentāla filma.
12.30 «SeMS».*
13.30 «TV motors».*
14.00 Pasaules meistarsacīkstes biatlonā. 7,5 km sprints
sievietēm; 10 km iedzīšanas sprints sievietēm. *
16.00 «Draudzīgā ģimenīte» (ar subt.). Seriāls. 34.sērija.

Ceturtdiena, 2009. gada 5. novembris
16.50 «SeMS».
17.55 «olimpiade.lv»
18.10 «Muhtars atgriežas» (ar subt.). Seriāls. 148.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 Eirolīgas spēle basketbolā sievietēm.
TTT/Rīga – Cras Basket Taranto. Tiešraide.
21.30 «Ziemeļu puse».
22.00 «Ātruma cilts».
22.30 «Nākotnes parks».
23.00 «Trīspadsmitais kareivis». ASV piedzīvojumu filma.
0.40 «Muhtars atgriežas» (ar subt.). Seriāls. 148.sērija.

LNT
6.00 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.30 «Kas jauns, Skubij Dū? 3».
ASV animācijas seriāls. 2.sērija.
7.00 «LNT rīta ziņu raidījums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktā».*
9.05 «Amulets». ASV seriāls. 121.sērija.
10.00 «Mīla Maljorkā». Vācijas melodrāma. 1.daļa.
12.00 «Klauns». Vācijas seriāls. 2.sērija.
13.00 «Lielais jautājums». Veiksmes un prāta spēle.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Detektīvmeitenes». Animācijas seriāls. 73.sērija.
14.50 «Supersuns Kripto 2». Animācijas seriāls. 10.sērija.
15.15 «Anna un mīlestība». Vācijas seriāls. 58.sērija.
15.50 «Nopirktā mīla». Seriāls. 104.sērija.
16.50 «Sieviete bez pagātnes» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 188.sērija.
17.50 «Dienas jautājums».
18.00 «Kamenska 5» (ar subt.). Krievijas seriāls. 3.sērija.
19.00 «Zelta drudzis». Veiksmes spēle.
19.20 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā».
21.00 «Lāčplēša diena».
Speciālreportāža no 11.Novembra krastmalas.
21.15 «Mājokļa jautājums». Raidījums.
22.15 «Terminators. Sāras Konoras hronikas».
ASV seriāls. 6.sērija.
23.15 «Supernatural 2». ASV seriāls. 6.sērija.
0.10 «Draugi 5». ASV seriāls. 96. un 97.sērija.
1.10 «Džo d’Amato kolekcija». Erotiska filma. 14.sērija;
SMS ar iepazīšanos.
2.35 «Pasaules pokera turnīrs». 37.sērija.
4.10 «Mākslīgais skaistums 3». ASV seriāls. 4.sērija.
5.15 «Sieviete bez pagātnes» (ar subt.). Krievijas seriāls.
188.sērija.

TV3
5.00 «Likums un kārtība» (ar subt.). Seriāls. 9.sērija.
5.50 «Jūlija: ceļš uz laimi». Seriāls. 57.sērija.
6.40 «Hoolaboola. Bērnurīts».
8.10 «Izmeklētājs Kulagins» (ar subt.). 162.sērija.
8.50 «Skaistuma valstība» (ar subt.).
Komēdijseriāls. 58.sērija.
9.50 «Tētuka meitiņas 3» (ar subt.).
Seriāls. 36. un 37.sērija.
10.55 «Sargeņģeļi». Austrālijas seriāls. 227.sērija.
11.50 «FIB aģente Sjū». Seriāls. 8.sērija.
12.50 «Džima dēļ 3». ASV seriāls. 25.sērija.
13.20 «Medikopters 5». Seriāls. 13.sērija.
14.25 «Dusmīgie bebri». Animācijas seriāls. 10.sērija;
«Jugio». Animācijas seriāls. 37.sērija.
15.15 «Postošā kaislība». Seriāls. 47.sērija.
16.10 «Sirds uz ledus». Seriāls. 576. un 577.sērija.
17.10 «MarGoša» (ar subt.). Krievijas seriāls. 5.sērija.
18.10 «Tētuka meitiņas 3» (ar subt.).
Komēdijseriāls. 38. un 39.sērija.
19.20 «Bez tabu». Informatīvi izklaidējoša programma.
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks». Latvijas seriāls. 111.sērija.
21.00 «Sasisto lukturu ielas 9» (ar subt.). Seriāls. 6.sērija.
22.00 «Izmeklēšanas noslēpumi 8» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 11.sērija.
23.00 «Lieliskais četrinieks» (ar subt.). Seriāls. 11.sērija.
0.05 «Likums un kārtība» (ar subt.). Seriāls. 18.sērija.
1.05 «Dubultspēle 6». Seriāls. 5.sērija.
2.00 «Chill: interaktīvs nakts šovs».

TV5
6.30 «Džoisa Maiere. Prieka pilna dzīve» (ar subt.).
Kristīgais raidījums.
7.00 «Jūrmala 2008» (ar subt.). Humora raidījums.
8.00 «Izsole» (krievu val.).
8.15 «Jūrmala 2008» (ar subt.). Humora raidījums.
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Okšķeri» (ar subt.). Krievijas seriāls.
10.15 «Nacionālās drošības aģents» (ar subt.). Seriāls.
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
12.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
13.30 «Turecka maršs» (ar subt.). Krievijas seriāls.
14.10 «Televeikala skatlogs».
14.25 «Krasina aizstāvība» (ar subt.). Krievijas seriāls.
15.10 «Bagātību sala» (krievu val.). Laimes spēle.
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.).
20.05 «Nāvējošais spēks» (ar subt.). Krievijas seriāls.
21.00 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
22.00 «Ziņas 22:00» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
22.30 «Kriminālā Latvija» (krievu val.). Ziņas.
23.00 «Izsole» (krievu val.).
23.15 «Atpakaļskaitīšana» (ar subt.). Krievijas seriāls.
0.15 «Kriminālā Krievija» (ar subt.). Dokumentāls seriāls.
1.10 «Ārpus likuma» (ar subt.). Krievijas seriāls.

12. novembris, ceturtdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 3». Vācijas seriāls. 897.sērija.
9.25 «Neprāta cena». LTV seriāls. 207.sērija.
9.55 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5192.sērija.
10.15 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».*
10.40 «Kas notiek Latvijā?» Vada J.Domburs.*

12.00 «Zebra».*
12.15 «Province».*
12.45 «Cilvēku planēta. Bangkokas rāpojošās
delikateses». Dokumentāla filma.
13.45 «Vertikāle».*
14.35 «100. pants».*
15.05 «Degrasi. Nākamā paaudze». Seriāls. 26.sērija.
15.30 «Juniors TV».*
16.15 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».
16.40 «Mīlas viesulis 3». Vācijas seriāls. 897.sērija.
17.35 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5193.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Neprāta cena». LTV seriāls. 330. un 331.sērija.
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «100. pants».
20.30 «Panorāma».
21.10 «Atklātā ceturtdiena».
21.55 «Abi labi».
22.25 «Grejas anatomija 4». ASV seriāls. 70.sērija
23.10 «Nakts ziņas».
23.25 «Garīgā dimensija».*
23.55 «100 g kultūras».*

LTV7
7.00 Pasaules meistarsacīkstes biatlonā. 15 km sievietēm.*
9.00 «Ātruma cilts».*
9.30 «Laiks vīriem?»*
10.00 «Draudzīgā ģimenīte» (ar subt.). Seriāls. 35.sērija.
10.50 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop piedāvā...»
11.10 «Kuba – sala Karību jūrā». Dokumentāla filma.
12.05 «SeMS».*
13.15 «olimpiade.lv»*
13.30 «Nākotnes parks».*
14.00 Eirolīgas spēle basketbolā sievietēm.
TTT/Rīga – Cras Basket Taranto.*
16.00 «Draudzīgā ģimenīte» (ar subt.). Seriāls. 35.sērija.
16.50 «SeMS».
17.55 Kontinentālās hokeja līgas spēle.
Ak Bars – Rīgas Dinamo. Tiešraide.
19.20 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 Kontinentālās hokeja līgas spēle.
Ak Bars – Rīgas Dinamo.
20.25 «Lielās sporta divkaujas».
Francijas dokumentāls seriāls. 2.sērija
21.20 «Ar makšķeri».
21.50 «7. kategorija. Pasaules gals».
ASV un Vācijas katastrofu filma. 2.sērija.
23.15 «Piecpadsmitgadīga meitene». Francijas drāma.

LNT
6.00 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.30 «Kas jauns, Skubij Dū? 3».
ASV animācijas seriāls. 3.sērija.
7.00 «LNT rīta ziņu raidījums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktā».*
9.05 «Amulets». ASV seriāls. 122.sērija.
10.00 «Mīla Maljorkā». Vācijas melodrāma. 2.daļa.
12.00 «Klauns». Vācijas seriāls. 3.sērija.
13.00 «Lielais jautājums». Veiksmes un prāta spēle.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Detektīvmeitenes». Animācijas seriāls. 74.sērija.
14.50 «Supersuns Kripto 2». Animācijas seriāls. 11.sērija.
15.15 «Anna un mīlestība». Vācijas seriāls. 59.sērija.
15.50 «Nopirktā mīla». Seriāls. 105.sērija.
16.50 «Sieviete bez pagātnes» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 189.sērija.
17.50 «Dienas jautājums».
18.00 «Kamenska 5» (ar subt.). Seriāls. 4.sērija.
19.00 «Zelta drudzis». Veiksmes spēle.
19.20 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā».
21.05 «Sasisto lukturu ielas 9» (ar subt.). Seriāls. 5.sērija.
22.10 «Turecka atgriešanās» (ar subt.). Seriāls. 22.sērija.
23.10 «Meistars un Margarita» (ar subt.). Seriāls. 9.sērija.
0.10 «Pēdējais samurajs». ASV laikmeta drāma. 2003.g.
2.50 «Džo d’Amato kolekcija». Erotiska filma. 15.sērija;
SMS ar iepazīšanos.
4.10 «Supernatural 2». ASV seriāls. 6.sērija.
5.15 «Sieviete bez pagātnes» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 189.sērija.

TV3
5.00 «Likums un kārtība» (ar subt.). Seriāls. 10.sērija.
5.50 «Jūlija: ceļš uz laimi». Seriāls. 58.sērija.
6.40 «Hoolaboola. Bērnurīts».
8.10 «Izmeklētājs Kulagins» (ar subt.). 163.sērija.
8.50 «Skaistuma valstība» (ar subt.).
Komēdijseriāls. 59.sērija.
9.50 «Tētuka meitiņas 3» (ar subt.). 38. un 39.sērija.
10.55 «Sargeņģeļi». Austrālijas seriāls. 228.sērija.
11.50 «FIB aģente Sjū». Seriāls. 9.sērija.
12.50 «Džima dēļ 3». ASV seriāls. 26.sērija.
13.20 «Medikopters 6». Seriāls. 1.sērija.
14.25 «Dusmīgie bebri». Animācijas seriāls. 11.sērija;
«Jugio». Animācijas seriāls. 38.sērija.
15.15 «Postošā kaislība». Seriāls. 48.sērija.
16.10 «Sirds uz ledus». Seriāls. 578. un 579.sērija.
17.10 «MarGoša» (ar subt.). Krievijas seriāls. 6.sērija.
18.10 «Tētuka meitiņas 3» (ar subt.).
Krievijas komēdijseriāls. 40. un 41.sērija.
19.20 «Bez tabu». Informatīvi izklaidējoša programma.
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks». Latvijas seriāls. 112.sērija.
21.00 «Nozieguma skelets 2». Seriāls. 19.sērija.
21.55 «Kad iestājas tumsa». ASV trilleris. 2000.g.
24.00 «Kinomānija». Raidījums.
0.30 «Lasvegasa 3». Seriāls. 3.sērija.
1.25 «Dzīvības glābēji 3». Seriāls. 2.sērija.
2.15 «Chill: interaktīvs nakts šovs».

TV5
6.30 «Džoisa Maiere. Prieka pilna dzīve» (ar subt.).
7.00 «Jūrmala 2008» (ar subt.). Humora raidījums.
8.00 «Izsole» (krievu val.).
8.15 «Jūrmala 2008» (ar subt.). Humora raidījums.
9.00 «Televeikala skatlogs».
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9.15 «Okšķeri» (ar subt.). Krievijas seriāls.
10.15 «Nacionālās drošības aģents» (ar subt.). Seriāls.
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
12.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
13.30 «Turecka maršs» (ar subt.). Krievijas seriāls.
14.10 «Televeikala skatlogs».
14.25 «Krasina aizstāvība» (ar subt.). Krievijas seriāls.
15.10 «Bagātību sala» (krievu val.). Laimes spēle.
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.).
20.05 «Nāvējošais spēks» (ar subt.). Krievijas seriāls.
21.00 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
22.00 «Ziņas 22:00» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
22.30 «Kriminālā Latvija» (krievu val.). Ziņas.
23.00 «Izsole» (krievu val.).
23.15 «Atpakaļskaitīšana» (ar subt.). Krievijas seriāls.
0.15 «Kriminālā Krievija» (ar subt.). Dokumentāls seriāls.
1.10 «Ārpus likuma» (ar subt.). Krievijas seriāls.

8.50 «Skaistuma valstība» (ar subt.). 60.sērija.
9.50 «Tētuka meitiņas 3» (ar subt.). 40. un 41.sērija.
10.55 «Sargeņģeļi». Austrālijas seriāls. 229.sērija.
11.50 «FIB aģente Sjū». Seriāls. 10.sērija.
12.50 «Džima dēļ 3». ASV seriāls. 27.sērija.
13.20 «Medikopters 6». Seriāls. 2.sērija.
14.25 «Dusmīgie bebri». Animācijas seriāls. 12.sērija;
«Jugio». Animācijas seriāls. 39.sērija.
15.15 «Postošā kaislība». Seriāls. 49.sērija.
16.10 «Sirds uz ledus». Vācijas seriāls. 580. un 581.sērija.
17.10 «MarGoša» (ar subt.). Seriāls. 7.sērija.
18.10 «Tētuka meitiņas 3» (ar subt.). 42. un 43.sērija.
19.20 «Bez tabu». Informatīvi izklaidējoša programma.
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks». Latvijas seriāls. 113.sērija.
21.00 «Smokings». ASV spraiga sižeta komēdija. 2002.g.
23.00 «Greizais spogulis» (ar subt.). Humora šovs.
1.20 «Naša Russia» (ar subt.). Humora šovs. 8.sērija.
1.45 «Trīs resnītes un sapņu kleita».
Dokumentāla filma. 2.sērija.
2.40 «Chill: interaktīvs nakts šovs».

13. novembris, piektdiena
LTV1

TV5

6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mazie noslēpumi». Seriāls. 7.sērija.
9.25 «Neprāta cena». LTV seriāls. 208.sērija.
9.55 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5193.sērija.
10.15 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».*
10.40 «Abi labi».*
11.10 «LNO – 90. Diriģents Mārtiņš Ozoliņš».*
11.40 «Kas var būt labāks par šo?»*
12.10 «Vides fakti».*
12.40 «Cilvēku planēta. Patvērums bērniem
un dzīvniekiem». Dokumentāla filma.
13.35 «Galva. Pils. Sēta».*
13.50 «Zaļais īpašums».*
14.20 «100. pants».*
14.50 «Atklātā ceturtdiena».*
15.35 «Degrasi. Nākamā paaudze». Seriāls. 27.sērija.
16.15 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».
16.40 «Mazie noslēpumi». Seriāls. 7.sērija.
17.35 «Hameleonu rotaļas». ASV seriāls. 5194.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Neprāta cena». LTV seriāls. 332. un 333.sērija.
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «Zini vai mini!» TV spēle. Vada S.Freiberga.
20.30 «Panorāma».
21.10 «100. panta preses klubs».
22.05 «Uta Danella. Manas labākās draudzenes
līgavainis». Vācijas drāma.
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Uta Danella. Manas labākās draudzenes
līgavainis». Filmas turpinājums.
23.55 «100 g kultūras».*

LTV7
7.00 Pasaules meistarsacīkstes biatlonā. 20 km vīriešiem. *
9.00 «Ar makšķeri».*
9.30 «Nākotnes parks».*
10.00 «Draudzīgā ģimenīte» (ar subt.). Seriāls. 36.sērija.
10.50 «Televeikala skatlogs». «Top-Shop piedāvā...»
11.10 «Televeikala skatlogs». «Vide, veselība un mēs».*
11.30 «Dažas sekundes līdz katastrofai». Dokumentāla filma. 42.sērija Katastrofa Čikāgas lidostā, 1979.g.
12.15 «SeMS».*
13.15 «Sporta studija».*
14.00 Kontinentālās hokeja līgas spēle.
Ak Bars – Rīgas Dinamo.*
16.00 «Draudzīgā ģimenīte» (ar subt.). Seriāls. 36.sērija.
16.50 «SeMS».
18.10 «Muhtars atgriežas» (ar subt.). Seriāls. 149.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Žurnāls Eva». Seriāls. 2.sērija.
20.00 «Mutanti X». Seriāls. 20.sērija.
20.45 «Noziedzīgie prāti 3». Seriāls. 4.sērija.
21.30 «Zveja» (ar subt.).
22.00 «Nesmuko cilvēku klubs».
22.30 «Maģiskie pokera mirkļi».
23.25 «Atgriezties rītdienā». Daudzsēriju trilleris. 10.sērija.
0.10 «Muhtars atgriežas» (ar subt.). Seriāls. 149.sērija.

LNT
6.00 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.30 «Kas jauns, Skubij Dū? 3». Animācijas seriāls. 4.sērija.
7.00 «LNT rīta ziņu raidījums 900 sekundes».
8.40 «Degpunktā».*
9.05 «Amulets». ASV seriāls. 123.sērija.
10.00 «Mīla Maljorkā». Vācijas melodrāma. 3.daļa.
12.00 «Klauns». Vācijas seriāls. 4.sērija.
13.00 «Lielais jautājums». Veiksmes un prāta spēle.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Detektīvmeitenes». Animācijas seriāls. 75.sērija.
14.50 «Supersuns Kripto 2». Animācijas seriāls. 12.sērija.
15.15 «Anna un mīlestība». Vācijas seriāls. 60.sērija.
15.50 «Nopirktā mīla». Seriāls. 106.sērija.
16.50 «Sieviete bez pagātnes» (ar subt.). 190.sērija.
17.50 «Dienas jautājums».
18.00 «Kamenska 5» (ar subt.). Krievijas seriāls. 5.sērija.
19.00 «Zelta drudzis». Veiksmes spēle.
19.20 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā».
21.05 «Gredzenu pavēlnieks. Divi torņi». ASV, Vācijas un
Jaunzēlandes fantāzijas piedzīvojumu filma.
0.35 «Netīrais Sančess». Lielbritānijas melnā komēdija.
2.25 «Džo d’Amato kolekcija». Erotiska filma. 16.sērija;
SMS ar iepazīšanos.
3.50 «Turecka atgriešanās» (ar subt.). Seriāls. 22.sērija.
4.45 «Sasisto lukturu ielas 9» (ar subt.). Seriāls. 5.sērija.
5.35 «Sieviete bez pagātnes» (ar subt.). Seriāls. 190.sērija.

TV3
5.00 «Likums un kārtība» (ar subt.). Seriāls. 11.sērija.
5.50 «Jūlija: ceļš uz laimi». Seriāls. 59.sērija.
6.40 «Hoolaboola. Bērnurīts».
8.10 «Izmeklētājs Kulagins» (ar subt.). 164.sērija.

6.30 «Džoisa Maiere. Prieka pilna dzīve» (ar subt.).
7.00 «Jūrmala 2008» (ar subt.). Humora raidījums.
8.00 «Izsole» (krievu val.).
8.15 «Jūrmala 2008» (ar subt.). Humora raidījums.
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Okšķeri» (ar subt.). Krievijas seriāls.
10.15 «Nacionālās drošības aģents» (ar subt.). Seriāls.
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
12.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
13.30 «Turecka maršs» (ar subt.). Krievijas seriāls.
14.10 «Televeikala skatlogs».
14.25 «Krasina aizstāvība» (ar subt.). Krievijas seriāls.
15.10 «Bagātību sala» (krievu val.). Laimes spēle.
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.).
20.05 «Nāvējošais spēks» (ar subt.). Krievijas seriāls.
21.00 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
22.00 «Taxi 3». Francijas spraiga sižeta komēdija.
23.30 «Izsole» (krievu val.).
23.45 «Senās Ķīnas noslēpumi» (ar subt.).
Dokumentāla filma.
0.50 «Kriminālā Krievija» (ar subt.). Dokumentāls seriāls.

14. novembris, sestdiena
LTV1
8.05 «Latvji, brauciet jūriņā!»
8.35 «Suņu zvaigzne». Animācijas seriāls. 13.sērija.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Dabas grāmata».
10.00 «Edžmonta». Seriāls pusaudžiem. 14.sērija.
10.30 «Kas var būt labāks par šo?»
11.00 «Zaļais īpašums».
11.15 «Uta Danella. Manas labākās draudzenes
līgavainis». Vācijas drāma.
12.50 «Tu esi Latvija!» Svētku koncerts jauniešiem*
14.50 «100. panta preses klubs».*
15.50 «Neprāta cena». LTV seriāls. 138. un 139.sērija.
16.50 «Cilvēku planēta. Bangkokas rāpojošās
delikateses». Dokumentāla filma.
17.45 «Kopā».
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.30 «Ielas garumā».
19.00 «Vides fakti».
19.30 «Latvijas šlāgeraptauja 2009».
20.30 «Panorāma».
21.07 «Latloto izloze».
21.15 «100 g kultūras speciālizlaidums».
Komentārs pirms filmas Bēgums.
21.35 «Bēgums». Studijas AVE dokumentāla filma.
23.00 «Nakts ziņas».
23.05 «Krodziņā pie Paula».*

LTV7
8.10 «Televeikala skatlogs». «Arguments».
8.30 «Televeikala skatlogs». «Skatpunkti».
8.50 «Televeikala skatlogs». «Automoto raidījums nr.2».
9.10 «Televeikala skatlogs». «TV mozaīka».
9.30 «Televeikala skatlogs». «Brīvdienu ceļvedis».
9.50 «Televeikala skatlogs». «Tādas lietas».
10.10 «Televeikala skatlogs». «Dzīvei pa vidu».
10.30 «Ātruma cilts».*
11.00 «Zveja» (ar subt.).*
11.30 «TV motors».
12.00 «Dabas taka».
12.30 «Lielās sporta divkaujas». Dokumentāla filma. 2.sērija
13.25 «Krējums… saldais».*
13.55 Eiropas meistarsacīkstes daiļslidošanā. *
15.55 Kontinentālās hokeja līgas spēle. Ņižņekamskas
Ņeftehimik – Rīgas Dinamo. Tiešraide.
18.30 «1000 jūdzes Transilvānijā».
19.00 «Izdzīvotāji». Dokumentāla filma. 6.sērija.
19.50 «Kriminālā informācija» (ar subt.).
20.20 «Zvērinātie». Francijas seriāls. 2.sērija.
21.10 «Noziedzīgais instinkts. Slepkava – klejojošā
dvēsele». Kanādas detektīvfilma.
22.40 «Bikini meitenes». 32.sērija.
23.10 «Emanuela». Slēptā fantāzija.

LNT
6.20 «Ekstrēms tuvplānā».
7.00 «Billijs un Mendija». Animācijas seriāls. 11.sērija.
7.30 «Vāverpuika». ASV animācijas seriāls. 6.sērija.
8.00 «Skubijs Dū un Pinkainais».
ASV animācijas seriāls. 5.sērija.
8.30 «Džordža dēļ 3». ASV komēdijseriāls. 52.sērija.
9.00 «Rīta mikslis».
9.35 «Aļaska». ASV piedzīvojumu filma. 1996.g.
11.40 «Stila policija».
12.10 «Lampūni: Izlaiduma klases ceļojums». ASV komēdija.
14.00 «Pastaiga ar dinozauriem». Dokumentāls seriāls.
14.40 «Policijas akadēmija». ASV seriāls. 1.sērija.
15.40 «Saldais pārītis». LNT komēdijseriāls.

TV PROGRAMMA
16.00 «Latvijas ģimeņu dziedāšanas svētki».*
19.00 «Mīli mani mūžam». LNT seriāls. 13. un 14.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Zelta drudzis». Veiksmes spēle.
21.15 «Latvijas princese 2009». Realitātes šovs. 7.sērija.
22.15 «Intrigante». ASV seriāls. 7.sērija.
23.15 «Speciālists». ASV trilleris. 1994.g.
1.20 «Emanuela 2000». Erotiska filma. 6.sērija;
SMS ar iepazīšanos.
2.50 «Trakais Makss». Austrālijas trilleris. 1979.g.
4.25 «Netīrais Sančess». Lielbritānijas melnā komēdija.

TV3
5.00 «Sirds uz ledus». Seriāls. 580.sērija.
5.30 «Bratz stilīgās lellītes». Lielā animācijas filma.
6.40 «Hoolaboola. Bērnurīts».
8.25 «Hanna Montana. Dubultā dzīve». Seriāls. 24.sērija.
8.55 «Simpsoni 14». Animācijas seriāls. 13. un 14.sērija.
9.50 «Glābējkomanda Cepums».
10.25 «UgunsGrēks». Latvijas seriāls. 109. un 110.sērija.
11.30 «Dinozauru mednieki». Seriāls. 4.sērija.
12.30 «Kinomānija». Raidījums.
13.00 «Koru kari 2». Šovs.
16.00 «Smokings». ASV spraiga sižeta komēdija. 2002.g.
18.00 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis».
ASV animācijas piedzīvojumu komēdija.
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Dullais desmitnieks». Spēle.
21.20 «Kurjers 2». ASV un Francijas spraiga sižeta filma.
23.10 «Līgums». ASV trilleris.
1.05 «Gladiatoru varonis». Vācijas vēsturiska drāma.
2.50 «Chill: interaktīvs nakts šovs».

TV5
8.00 Animācijas filmas.
10.00 «Benija Hila šovs» (latv. val.). Komēdijseriāls.
10.30 «Vienkāršās patiesības» (ar subt.). Krievijas seriāls.
11.00 «Televeikala skatlogs».
11.15 «Maskavas kriminālmeklēšanas pārvalde»
(ar subt.). Krievijas seriāls.
12.15 «Taxi 3». Francijas spraiga sižeta komēdija. 2003.g.
13.45 «Izsole» (krievu val.).
14.00 Animācijas filma.
14.30 «Okšķeri» (ar subt.). Krievijas seriāls.
15.30 «Kamenska» (ar subt.). Krievijas seriāls.
16.30 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
17.30 «Kobra 2. Antiterors» (ar subt.). Krievijas seriāls.
18.30 «Maroseika» (ar subt.). Krievijas seriāls.
19.30 «Sestdienas ziņu vakars» (ar subt.).
20.00 «Smieklu festivāls «Taisni jāsmejas!» (ar subt.).
21.45 «Kriminālā Krievija» (ar subt.). Dokumentāls seriāls.
22.15 «Bagātību sala» (krievu val.). Laimes spēle.
23.35 «Izsole» (krievu val.).
23.50 «Erotiskie stāsti. Iesācēju klase». Erotisks seriāls;
SMS ar iepazīšanos.
0.50 «Erotiskie stāsti. X paaudzes meitenes». Erotisks
seriāls; SMS ar iepazīšanos.

15. novembris, svētdiena
LTV 1
8.05 «Garīgā dimensija».
8.35 «Suņu zvaigzne». Animācijas seriāls. 14.sērija.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Juniors TV».
10.00 «Edžmonta». Seriāls pusaudžiem. 15.sērija.
10.25 «Ekspedīcija, piedzīvojums, atklājums».
10.45 «LNO – 90. Operdziedātāja Elīna Garanča».*
11.15 «Izmisušie vecāki». Komēdijseriāls. 9.sērija.
12.00 Lāčplēša dienai veltītais dievkalpojums.*
13.00 «Vertikāle».
13.30 «Daudz laimes!» Apsveikumu koncerts.
14.30 «Latvijas šlāgeraptauja 2009».*
15.30 Projekts «Vizuālā Latvija». Cikls Latvijas pagasti. *
15.45 «Neprāta cena». LTV seriāls. 140. un 141.sērija.
16.45 «Cilvēku planēta. Patvērums bērniem
un dzīvniekiem». Dokumentāla filma.
17.45 «8 stundas».
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.25 «Province».
18.52 «Ardievu, XX gadsimt!» Filmu studijas Trīs
dokumentāla filma. 2.daļa.
20.30 «Panorāma».
20.40 «De facto».
21.15 Sporta ziņas.
21.22 Laika ziņas.
21.25 «Parīze, es tevi mīlu!» Melodrāma.
23.20 «Nakts ziņas».
23.25 «Ziemeļu puse».*
23.55 «Bīstamā robeža». Spraiga sižeta seriāls. 9.sērija.

LTV 7
8.10 «Televeikala skatlogs». «Pie rīta kafijas».
8.30 «Agro 2009. Reģionālā attīstība Latvijā».
8.50 «Televeikala skatlogs». «Iespējas un risinājumi».
9.10 «Televeikala skatlogs». «Nedēļas apskats».
9.30 «Televeikala skatlogs». «Darbs. Izglītība. Karjera».
9.50 «Televeikala skatlogs». «Aktualitātes».
10.10 «Televeikala skatlogs». «Vārds uzņēmējiem».
10.30 «Tavs auto».*
11.00 «Ar makšķeri».*
11.30 «Autosporta programma nr.1».*
12.00 «Laiks vīriem?»
12.30 «Sporta studija».*
13.15 «olimpiade.lv».*
13.30 «Akvanauti». Seriāls. 21.sērija.
14.00 Kontinentālās hokeja līgas spēle. Ņižņekamskas
Ņeftehimik – Rīgas Dinamo.*
16.00 «Relikviju medniece». Seriāls. 1.sērija.
16.45 «Donavas ūdespolicija». Seriāls. 28.sērija.
17.35 «Lielās derības». Situāciju komēdija. 8.sērija.
18.05 «Labradoras Nanuks» (krievu val.). Dokumentāla filma.
19.00 «Ceļā ar kameru» 1.sērija.
19.30 XVI starptautiskais Masī cirka festivāls.
20.35 «Ēnu čuksti 3». Seriāls. 11.sērija.
21.20 «Pārdod mazuli». Kanādas un ASV drāma. 2004.g.
22.50 «Nesmuko cilvēku klubs».*
23.20 «TV motors».*
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23.50 «Noziedzīgais instinkts. Slepkava – klejojošā
dvēsele». Kanādas detektīvfilma.

LNT
6.05 «Ekstrēms tuvplānā».
7.00 «Mājokļa jautājums».*
8.00 «Džonijs Bravo». ASV animācijas filma. 33.sērija.
8.30 «Džordža dēļ 3». ASV komēdijseriāls. 53.sērija.
9.00 «Autoziņas».
9.30 «Ražots Latvijā».
10.00 «Sirmā ēdienkaratē».
10.45 «Stulbs un vēl stulbāks». Piedzīvojumu komēdija.
12.50 «Specvienība nr.9». 2.sezona.
Vācijas spraiga sižeta seriāls. 3.sērija.
13.50 «Latvijas princese 2009».*
15.00 «O.C. 2: Kaislības Kalifornijā». Seriāls. 10.sērija.
15.50 «Asteriks un Obeliks pret Cēzaru». Komēdija.
18.00 «Mīli mani mūžam». LNT seriāls. 15. un 16.sērija.
19.00 LNT ziņu Top 10.
20.00 LNT ziņas; laika ziņas; sporta ziņas.
20.20 «Latvijas ģimeņu dziedāšanas svētki». Tiešraide.
23.20 «Ārpus likuma». Spraiga sižeta filma.
1.15 «Džo d’Amato kolekcija». Erotiska filma. 17.sērija;
SMS ar iepazīšanos.
2.45 «Dienvidparks. Lielāks, garāks, neapgraizīts».
ASV animācijas filma. 2000.g.
4.10 «Intrigante». ASV seriāls. 7.sērija.
5.10 «Renegāts». ASV seriāls. 10.sērija.

TV3
5.00 «Sirds uz ledus». Seriāls. 581.sērija.
5.25 «Bratz: vienkārši dejas». Lielā animācijas filma.
6.40 «Hoolaboola. Bērnurīts».
8.25 «Hanna Montana. Dubultā dzīve». Seriāls. 25.sērija.
8.55 «Māmiņu klubs». Raidījums.
9.25 «Garšu laboratorija». Raidījums.
10.00 «Superbingo». TV spēle.
11.00 «UgunsGrēks». Seriāls. 111., 112. un 113.sērija.

12.40 «Smieklīgākie videokuriozi 12». 18.sērija.
13.10 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis».
ASV animācijas piedzīvojumu komēdija.
15.00 «Dejas ar viļņiem». Piedzīvojumu filma.
17.00 «Kobra 13». Seriāls. 2.sērija.
18.00 «Neiespējamā misija 2».
Dullās sacensības. 6.sērija.
19.10 «Nekā personīga». Raidījums.
19.50 «TV3 ziņas».
20.00 «Koru kari 2». Šovs. Tiešraide.
23.30 «Svelme». ASV trilleris.
2.35 «Bembis 2». Krievijas krimināldrāma.
4.30 «Nakts joki».

TV5
7.30 «Labā vēsts ar Riku Renneru» (krievu val.).
8.00 Animācijas filmas.
10.00 «Benija Hila šovs» (latv. val.). Komēdijseriāls.
10.30 «Vienkāršās patiesības» (ar subt.). Krievijas seriāls.
11.00 «Televeikala skatlogs».
11.15 «Maskavas kriminālmeklēšanas pārvalde» Seriāls.
13.15 «Izsole» (krievu val.).
13.30 Kristīgais raidījums (ar subt.).
14.00 Animācijas filma.
14.30 «Okšķeri» (ar subt.). Krievijas seriāls.
15.30 «Kamenska» (ar subt.). Krievijas seriāls.
16.30 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
17.30 «Kobra 2. Antiterors» (ar subt.). Krievijas seriāls.
18.30 «Aiz iespēju robežas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
19.00 «Kriminālā Latvija» (krievu val.).
19.30 «Septiņi jaunumi» (krievu val.).
20.30 «Smieklu festivāls «Taisni jāsmejas!» (ar subt.).
22.15 «Bagātību sala» (krievu val.). Laimes spēle.
23.35 «Izsole» (krievu val.).
23.50 «Erotiskie stāsti. Draudzenes».
Erotisks seriāls; SMS ar iepazīšanos.
0.50 «Erotiskie stāsti. Rotaļu biedrs 2000». Erotisks
seriāls; SMS ar iepazīšanos.
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Kultūras pasākumi
 5. novembrī pulksten 19 – Jelgavas jaunā teātra izrāde pēc Ž.P.Sartra lugas motīviem «Aiz slēgtām durvīm». Režisors Ģ.Šolis. Lomās R.Barona, J.Markota, J.Bandenieks.
Biļešu cena – Ls 2; skolēniem, studentiem, pensionāriem – Ls 1 (kultūras namā).
 7. novembrī pulksten 15 – Bārijs Konnors «Nav vērts raudāt» jeb «Roksija». Režisore L.Ņefedova, režisores asistente K.Zotova. Biļešu cena – Ls 3; 2; 1,50 (Alunāna
teātra Kamerzālē. Ieeja – no Uzvaras ielas).
 7. novembrī pulksten 18 – koncerts «Savs laiks diet». Piedalās TDA «Diždancis»,
«Jaunība», «Lielupe», vidējās paaudzes deju kolektīvi «Laipa», «Valgundietis», «Zemgaļi». Pēc koncerta filmas «Zemgales deju ķēniņš» pirmizrāde – Viļa Ozola dzīve un
radošā darbība. Biļešu cena – Ls 1 (kultūras namā).
 8. novembrī pulksten 16 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra izrāde V.Šekspīrs «Divpadsmitā nakts». Režisors A.Matisons, režisora asistents A.Bolmanis. Biļešu cena – Ls 2;
1,50 (kultūras namā).
 10. novembrī pulksten 18 – Jelgavas Mūzikas vidusskolas Klavieru specialitātes
audzēkņu koncerts. Ieeja – bez maksas (Jelgavas Mūzikas vidusskolas koncertzālē).
 12. novembrī pulksten 19 – Dailes teātra viesizrāde N.Fosters «Kad citi jau guļ».
Režisors K.Auškāps. Lomās J.Paukštello, M.Martinsone, G.Grāvelis, A.Dzērve, I.Auziņš.
Biļešu cena – Ls 7; 6; 5; 4 (kultūras namā).

NOTIKUMI

Ceturtdiena, 2009. gada 5. novembris

Palēnām īsteno mērķi
Šobrīd «Spīgo»
meitenes kopā
ar diriģentēm Lienu un
Līgu Celmām
cītīgi gatavojas
konkursiem un
koncertiem, bet
paralēli tam
īsteno savu
mērķi – ieraksta
dubultalbumu,
kurš pie klausītājiem varētu
nonākt nākamgad.
Foto: Ivars
Veiliņš

Izstādes
 Līdz 8. novembrim – gleznotāja Pētera Postaža gleznu izstāde «Saruna ar sevi»
(Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā. Iekļūt var pa sētas puses durvīm).
 Līdz 12. novembrim – bērnu un jauniešu centra «Junda» audzēkņu izstāde «Jundas
laiks» (galerijā «Suņa taka» Dobeles ielā 68).
 No 4. novembra – fotoizstāde «Jelgavas dvēseli meklējot» (kultūras nama 2.
stāvā).
 No 4. novembra – fotogrāfu amatieru kluba «AutoFokus» fotogrāfiju izstāde «30
acumirkļi» (kultūras nama 1. stāvā).
 No 5. novembra – TLM studijas «Dardedze» izstāde «Mūsdienīgi, mājīgi un vienmēr
aktuāli. Dekoratīvās tekstilijas» (kultūras nama 1. stāvā).
 No 5. novembra – Tautas gleznošanas studijas dalībnieku darbu izstāde (kultūras
nama 2. stāvā).

Novembra svētki Jelgavā
11. novembris, Lāčplēša diena

 Pulksten 15 – izstādes «Bermontiāde Jelgavā un Jelgavas novadā» atklāšana
(Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 Pulksten 15.30 – lekcija «Bermontiāde Jelgavā» (Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 Pulksten 17 – Lāpu gājiens (no Dambja ielas līdz piemineklim Jelgavas atbrīvotājiem).
 Pulksten 17.45 – svinīgais brīdis pie pieminekļa Jelgavas atbrīvotājiem.
 13. novembrī pulksten 15 – izstādes «Lins lina galā» (no pūra krekla līdz pieprasītai eksportprecei) atvēršanas svētki. Izstāde tapusi sadarbībā ar SIA «Larelini»
(Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 13. novembrī pulksten 17.30 – Jelgavas nacionālo kultūras biedrību asociācijas
sarīkojums «Caur trejdeviņiem gaismas lokiem...» (kultūras nama Mazajā zālē).
 14. novembrī pulksten 17 – koncerts. 1. daļā – Ģ.Ramans Koncerts saksofonam, stīgu orķestrim, klavierēm un timpāniem. Solisti R.Lācis (saksofons), E.Šīrante
(klavieres). P.Butāns Divertisments vijolei un kamerorķestrim «Brīvdienu mūzika».
Soliste S.Okuņa (vijole). 2. daļā – Pēteris Butāns Simfoniskā kolāža «Pūt, vējiņi».
Solisti J.Apeinis (baritons), J.Paukštello, E.Šīrante (klavieres). Piedalās Jelgavas kamerorķestris, Jelgavas bigbends, folkloras kopa «Dimzēns», jauktie kori «Zemgale»
un «Vanema». Mākslinieciskais vadītājs un diriģents Aigars Meri. Biļešu cena –
Ls 2; 1,50; 1 (kultūras namā).
 17. novembrī pulksten 13 – Latvijas Republikas 91. gadadienai veltīts koncerts.
Ieeja – bez maksas (Jelgavas Mūzikas vidusskolas koncertzālē).
 17. novembrī pulksten 19 – pieņemšana pie domes priekšsēdētāja. Pilsētas
augstāko apbalvojumu – Goda zīmes un Pateicības raksta – pasniegšana. Ieeja
– ar ielūgumiem (kultūras namā).

18. novembris, Latvijas Republikas proklamēšanas 91. gadadiena

 Pulksten 13 – Latvijas Republikas proklamēšanas 91. gadadienas svinības
Latviešu biedrībā (Zinātniskajā bibliotēkā).
 Pulksten 16.30 – ziedu nolikšana pie J.Čakstes pieminekļa.
 Pulksten 17 – svētku koncerts. Piedalās TDA «Lielupe» un bērnu un jauniešu
deju kolektīvs «Vēja zirdziņš». Ieeja – bez maksas. Biļetes var saņemt kultūras
nama kasē.
 Pulksten 17 – svecīšu aizdegšana Lielajā ielā, ugunskuru iedegšana, skolu
jauniešu veidotās sveču kompozīcijas «Latvija ugunszīmēs» (Hercoga Jēkaba
laukumā).
 Pulksten 20 – svētku uguņošana (no pļavas pretī Jelgavas pilij).

21. novembris, Jelgavas atbrīvošanas
no Bermonta karaspēka 90. gadadiena

 Pulksten 11 – piemiņas brīdis Jelgavas atbrīvotājiem Meža kapos (Bauskas
ielā 12).

Ādolfa Alunāna Jelgavas teātrim – 50

 15. novembrī pulksten 16 – A.Arbuzovs «Vecmodīgā komēdija». Režisore
L.Ņefedova. Biļešu cena – Ls 2 (Alunāna teātra Kamerzālē. Ieeja – no Uzvaras ielas).
 22. novembrī pulksten 16 – Bārijs Konnors «Nav vērts raudāt» jeb «Roksija».
Režisore L.Ņefedova, režisores asistente K.Zotova. Biļešu cena – Ls 3; 2; 1,50
(Alunāna teātra Kamerzālē. Ieeja – no Uzvaras ielas).
 23. novembrī pulksten 18 – Karlo Goldoni «Mirandolīna». Režisore
L.Ņefedova. Biļešu cena – Ls 2; 1,50 (kultūras namā).
 24. novembrī pulksten 18 – Viljams Šekspīrs «Divpadsmitā nakts». Režisors
A.Matisons, režisora asistents A.Bolmanis. Biļešu cena – Ls 3; 2; 1,50 (kultūras
namā).
 26. novembrī pulksten 18 – Marks Tvens «Princis un ubaga zēns». Imanta
Kalniņa mūzika. Režisore L.Ņefedova, režisores asistente K.Zotova. Biļešu cena
– Ls 2; 1,50 (kultūras namā).
 27. novembrī pulksten 18 – pēc D.Vasermana lugas motīviem «Dons Kihots.
Cilvēks no Lamanšas». Muzikāla izrāde. Režisors A.Matisons, režisora asistents
A.Bolmanis. Biļešu cena – Ls 3; 2; 1,50 (kultūras namā).
 28. novembrī pulksten 16 – jubilejas cikla noslēgums. Ā.Alunāna kuplejas un
anekdotes un pirmā latviešu operete «Mucenieks un Muceniece». Režisore L.Ņefedova.
Biļešu cena – Ls 1,50. Pēc izrādes – apsveikumi teātrim (kultūras namā).

 Ritma Gaidamoviča

Nesen Garīgās mūzikas festivālā pirmatskaņots Jelgavas
4. vidusskolas meiteņu kora
«Spīgo» diriģentes Līgas Celmas vokāli simfoniskais darbs
«Jaunu bausli es jums dodu»,
bet jaunajā mūzikas festivālā
«Arēna» – darbs kamersastāvam «Ceļā!». Taču L.Celmas
vadītais meiteņu koris «Spīgo» līdztekus konkursiem un
koncertiem īsteno arī vairāk
nekā pirms gada izvirzīto mērķi – ierakstīt kompaktdisku.
Darba procesā plāni nedaudz
mainījušies, un nu «Spīgo» būs
dubultdisks.
«Novembris mums ir saspringts mēnesis. Jau sestdien, 7. novembrī, ar kori
pirmo reizi dodamies uz Aloju, kur mūs
kā vienu no labākiem Latvijā uzaicināja
piedalīties jauno komponistu konkursā.
Tajā piedalīsies teju visi Vidzemes kori,
bet mēs būsim kā viesmākslinieki. Jaunie
komponisti anonīmi iesnieguši savus darbus, bet kori tos izpildīs. Arī mēs gatavojam
divus gabalus: bērnu dziesmu «Pasaciņa»
un «Pūlis», kas ir tāda filosofiskāka. Bet
pēc konkursa sniegsim koncertu, kurā
dziedāsim gan savu a capella programmu,
gan četras Pētera Butāna dziesmas,» stāsta
L.Celma.
Bet pēc nedēļas, 14. novembrī, mūsu
meitenēm jādodas uz tradicionālo Emīla
Dārziņa konkursu. «No rīta mēs piedalīsimies koru konkursā un izpildīsim Pētera
Plakida dziesmu «Mīstat linus, mīstītāji»,
tautas dziesmu «Malni muni kumeļeņi» ar
manis rakstītu apdari un jau sen zināmo
manu kompozīciju «Līdz pošami miužeņami». Bet vakarā «Spīgo» piedalīsies
kompozīciju konkursā. Tajā tiks dziedātas
dažādu autoru jaunās dziesmas un skatītāji
varēs lemt, vai tās iekļaujamas pieaugušo
Dziesmu un deju svētku repertuārā,»
tā diriģente. Viņa arī atklāj, ka «Spīgo»
šobrīd vakara konkursam apgūst šonedēļ
saņemto komponista Valta Pūces skaņdarbu. Arī L.Celma sagatavojusi ko pieaugušo
Dziesmu un deju svētkiem – viņas speciāli

N.Bumbieres piemineklim
nopelna 3801 latu
TV 3 šova «Koru
kari 2» pagājušās
svētdienas raidījums bija veltīts labdarībai – visi skatītāju balsojumā savāktie līdzekļi sadalīti
vienlīdzīgās astoņās daļās, lai tos novirzītu
katra kora cēlajam mērķim. Tas nozīmē,
ka no kopumā savāktajiem 30 408 latiem
Jelgavas koris sava mērķa īstenošanai
– dziedātājas Noras Bumbieres pieminekļa
izveidei – saņems 3801 latu. Bet jau šo
svētdien mūsu koris ar Madonas, Jēkabpils
un Liepājas koriem sacentīsies par iekļūšanu šova finālā. Žoržs Siksna atklāj, ka
mūsu koris uz šo raidījumu gatavo kādu
N.Bumbieres dziesmu.

sacerēto dziesmu ar tautas dziesmas tekstu Taču, lai to īstenotu, mēs esam atkarīgi no
«Manu zīļu vainadziņu» izpildīs Latvijas viesmūziķiem. P.Butāna dziesmās vajadzīgs
liels instrumentālais pavadījums – vijole,
Universitātes sieviešu koris «Minjona».
akordeons, kontrabass un citi instrumenti,
Pirmais disks teju gatavs
bet «Pēdējā pagānu rituālā» – ērģeles un
Kaut arī pirms vairāk nekā gada «Spīgo» četri mežragi. Tas ir laikietilpīgs process,
lielais mērķis un reizē cerība bija ierakstīt lai to visu noorganizētu,» tā L.Celma, pievienu jaunu kompaktdisku, apdomājot un bilstot, ka P.Butāna dziesmas jau līdz šim
pārcilājot repertuāru, nolemts, ka jātop ir ierakstījis Radiokoris un «Spīgo» neprediviem albumiem. «Grūti vienuviet salikt tendē uz to, ka nodziedās un ierakstīs tās
dziesmas bez pavadījuma ar dziesmām, ku- labāk. «Vienkārši šīs dziesmas meitenēm
rām tas ir, jo mūsu repertuārs ir ļoti plašs. ļoti patīk un piestāv, bet B.Kutāvičus darbu
Lai tematiski tas saietu kopā, nolēmām, neviens Latvijā līdz mums nebija atskaņoka loģiskāk būs ierakstīt divus diskus. jis. Tā ir skaista oratorija sieviešu korim,
Pietiek mums dziesmu, lai ierakstītu disku tāpēc uzskatām, ka mums kā labākajām ir
ar a capella dziesmām, un reizē negribam pienākums to ierakstīt,» tā diriģente.
zudībā laist skaņdarbus ar pavadījumu,
tāpēc ierakstīsim dubultalbumu,» ideju «Spīgo» nomainījies pamatsastāvs
L.Celma stāsta, ka mazas aizķeršanās
pamato diriģente. Pirmajā diskā, kur
iekļautas a capella dziesmas jeb dziesmas darbos rada tas, ka šajā mācību gadā pilnībez pavadījuma, vairums skaņdarbu stu- bā nomainījies kora «Spīgo» pamatsastāvs.
dijā jau ir ierakstīti. «Šobrīd iedziedājušas «Gatavojoties Dārziņa konkursam, nejūesam arī tik pazīstamo «Ķekatu dziesmu», tamies kā uzvarētājas. Meitenes ir jaunas,
manas rakstītās «Līdz pošami miužeņami», viņām vēl jākrāj pieredze, taču arī jaunais
«Vedību riti», dziesmu ar mana tēva (Agra sastāvs ir skanīgs un daudzsološs. Tieši
Celma – red.) apdari «Viens gans nomira», tālab, lai mēs ierakstītu diskā atlikušos
Aldoņa Kalniņa «Pūti, pūti, ziemelīti», lielos darbus, daļai tie vēl jāapgūst. ProJonasa Tamuļoņa dziesmu «Jūra» un citas tams, varētu jau savākt veco kora sastāvu
līdz šim konkursos izskanējušas dziesmas. un pielikt punktu, taču uzskatu, ka albums
Taču ceram klāt pievienot arī «Mīstat linus, tomēr jāieraksta pašreizējajam sastāvam,
mīstītāji» un «Malni muni kumeļeņi». At- kas kopā dzied un elpo. Ņemot vērā, ka
liktu tikai visu samiksēt, un būtu gatavs. lielie Dziesmu un deju svētki būs tikai 2013.
Ņemot vērā ekonomiskos apstākļus un to, gadā, domāju, ka līdz tiem mēs jau būsim
ka šajā gadā finanses tikpat kā izsmeltas, sasniegušas tādu līmeni, lai atkal varētu
visticamāk, ka albums pie klausītājiem konkurēt ar Latvijas labākajiem sieviešu
koriem. Sastāvam ir jādod laiks augt, un
nonāks nākamgad,» saka L.Celma.
tas ir tikai normāli,» atzīst L.Celma.

Otram CD jāmeklē
pavadošais sastāvs

Ieguvums – jaunā koncertzāle

Otrajā albumā koris plānojis ierakstīt
dziesmas no sava pūra, kuras izpilda ar
pavadījumu, un jau šobrīd sākts darbs
arī pie tā – ierakstīta Boba Čilkota «Mazā
džeza mesa». Tiks ierakstītas arī četras
dziesmas no Pētera Butāna cikla. Jāpiebilst, ka tās īpašas ar to, ka tikai viena no
šīm dziesmām rakstīta sieviešu korim,
pārējās trīs L.Celma pārlikusi, lai tās varētu
dziedāt meitenes. «Būtu ļoti jauki, ja mums
izdotos ierakstīt arī lietuviešu komponista
Broņus Kutāvičus darbu «Pēdējais pagānu
rituāls», kas izskanēja «Spīgo» koncertā
«Trejādi rituāli» Svētās Annas katedrālē.

Taujāta, kad jelgavnieki varētu gaidīt
kādu «Spīgo» koncertu, L.Celma atbild:
«Priekšā valsts svētki, paredzēts arī 4. vidusskolas jaunās koncertzāles atklāšanas
koncerts, kurā noteikti uzstāsimies arī
mēs. Protams, nenoliegšu, ka jaunā koncertzāle arī mums ir liels ieguvums. Tā ir
skaista, korim ļoti ērta, jo podesti plaši un
lieli. Pie akustikas gan vēl jāpierod – te
esam dziedājušas tikai divas reizes. Domāju, ka šajā koncertzālē varēs uzstāties
ne tikai «Spīgo» un skolas kolektīvi, bet
koncertus sniegt arī viesmākslinieki,»
spriež L.Celma.

Aicina kultūras forums

Muzejs par 46 gleznām
bagātāks

Neformālā apvienība «Liesma» 6. novembrī
pulksten 15 Jelgavas Spīdolas ģimnāzijā
aicina uz pirmo kultūras forumu «Kultūras
apdraudējums un kultūras kvalitātes saglabāšana», lai sāktu diskusiju par pilsētas
kultūras attīstību un dažādu iestāžu sadarbības iespējām tās veicināšanai. Pirmajā
pasākuma daļā būs iespēja uzzināt dažādu
kultūras iestāžu un aktīvistu viedokli par
jomas attīstību pilsētā – runās uzņēmēji,
aģentūras «Kultūra» direktors Mintauts
Buškevics, kā arī mākslinieki. Ar Valmieras
pilsētas pieredzi un iespējamajām sadarbības idejām iepazīstinās Valmieras galerijas
«Laipa» pārstāvji. Savukārt otrajā daļā
foruma dalībniekiem būs iespēja iesaistīties
diskusijā par kopējo foruma tēmu. Plašāka
informācija – mājas lapā www.cepums.lv.

«Jau agrāk
muzejam
esmu uzdāvinājis savas
gleznas, vēlos, lai šai
kolekcijai
pievieno darbus arī no šī mana radošā
perioda,» teic mākslinieks Pēteris Postažs,
kurš pagājušajā nedēļā Ģederta Eliasa
Jelgavas Vēstures un mākslas muzejam
uzdāvināja 46 gleznas. Tādējādi kopumā
muzejā ir 104 P.Postaža gleznas un seši
gobelēni. Vēl līdz 8. novembrim visas
uzdāvinātās gleznas apskatāmas muzeja
Izstāžu zālē, taču muzejs iecerējis turpmāk
tās nodot eksponēšanā kādai iestādei.

