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sāk pieņemt maksas reklāmu un sludinājumus
gan no uzņēmumiem, gan privātpersonām.
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Muzejs atvērts arī svētdienās
 Ritma Gaidamoviča

 Ritma Gaidamoviča

«Aukstāk nekā Anglijā, bet ir forši – laipna
uzņemšana, profesionāla sporta bāze, jauka
pilsēta, cik nu mēs to
redzējām. Šādiem laika
apstākļiem jau bijām gatavojušies, silti saģērbjoties, tāpēc ceru, ka
neviens no spēlētājiem
nesaslims. Ir liels satraukums, jo šie ir mūsu
pirmie nopietnie mači.
Ja izmantosim visus
savus spēkus, domāju,
būs labi rezultāti,» teic
Anglijas komandas spēlētājs Džermens Mīls.
Vakar, 5. janvārī, Zemgales Olimpiskajā centrā (ZOC) sākās Eiropas
jauniešu volejbola čempionāta 2.
kvalifikācijas kārtas spēles, kas Jelgavā norisināsies līdz svētdienai, 9.
janvārim. Šis ir pirmais tik liela mēroga pasākums, kas notiek jaunajā
sporta centrā kopš tā atvēršanas.
Par iekļūšanu čempionāta finālā
šonedēļ ZOC cīnās Latvijas, Nīder-

landes, Beļģijas, Anglijas, Slovākijas
un Vācijas U-18 puišu izlases.
Bez starpgadījumiem uz sacensībām ieradušās visas sešas komandas. Anglijas komandas puiši uz
Jelgavu atbrauca jau pirmdien. Pēc
pirmajām šeit pavadītajām dienām
viņi atzīst, ka ar uzņemšanu ir ļoti
apmierināti. Pēc pirmā treniņa angļi arī atzinīgi novērtēja mūsu ZOC.
«Šis ir labs sporta komplekss basketbolam un volejbolam. Mums te
patīk,» tā komandas treneris Keits
Trenams. Runājot par savu puišu
gatavību čempionātam, treneris atklāj, ka viņiem nav lielas pieredzes,
bet šis čempionāts komandai būs
laba mācība. «Darīsim, kas ir mūsu
spēkos,» tā treneris. Puiši kopā
sākuši spēlēt tikai pirms dažiem
mēnešiem, un Anglijas spēlētāji
par spēcīgākajiem konkurentiem
uzskata Beļģijas komandu, bet par
latviešiem runā izvairīgi.
Mūsu Latvijas izlase, kuras sastā
vā ir jaunieši no Rīgas, Kuldīgas,
Talsiem un Daugavpils, Jelgavā
aizvadījuši ilgāku laiku, viņiem
te jau notikusi treniņnometne,
lai pilnvērtīgāk sagatavotos nozīmīgajām kvalifikācijas kārtas

spēlēm. Komandas treneris Nauris
Sokolovskis norāda, ka puiši spēlēm ir tik gatavi, cik vien var būt.
«Jāatzīst godīgi, sagatavošanās
laiks bija par īsu – tikai 31. decembrī atbraucām no Holandes un 2.
janvārī sākām trenēties Jelgavā.
Par īsu arī tāpēc, ka šis čempionāts
puišiem būs pirmās tāda mēroga
sacensības, taču mēs cīnīsimies,»
tā treneris, piebilstot, ka ļoti cer
uz pašmāju skatītāju atbalstu.
«Turklāt gan man, gan puišiem
ZOC zāle šķiet ļoti mājīga, un tas ir
svarīgi. Ceram, ka arī sienas mums
«palīdzēs»,» tā N.Sokolovskis.
Pārējo komandu pārstāvji Jelgavā ir kopš otrdienas. Līdz šim komandas ZOC aizvadījušas vairākus
treniņus, vakar jau notikušas pirmās trīs spēles. Visi spēlētāji dzīvo
viesnīcā «Jelgava» un «Zemgale».
Lai atvieglotu viesiem sadzīves
apstākļus un palīdzētu orientēties
pilsētā, katrai komandai piesaistīts
gids – kopumā sešas meitenes no
Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas, kas
pilda komandas menedžera funkcijas. Meitenes skolēnu brīvlaikā
šādam brīvprātīgajam darbam
piekritušas, lai praktizētu angļu

Vieni no pirmajiem Jelgavā
uz Eiropas jauniešu volejbola
čempionāta 2.
kvalifikācijas
kārtas spēlēm
pirmdien
ieradās angļi,
kuri jau vakar
aizvadījuši pirmo spēli tieši
ar Latvijas U-18
komandu.
Foto: Ivars
Veiliņš
valodu, un tas, viņuprāt, izdodas.
«Viņi ir parasti pusaudži, kuriem
nav lielu prasību. Puiši teic, ka
ar visu ir apmierināti. Par laimi,
problēmu ar viņiem nav bijis,» teic
viena no gidēm Sintija Blūma.
Jāpiebilst, ka Latvijas izlase
ir iekļauta E grupā, bet pavisam
kopā ir sešas grupas. Piecās no
tām ir pa piecām komandām,
bet E grupā – sešas. Finālam
kvalificēsies katras grupas pirmo
divu vietu ieguvēji. Šodien, 6.
janvārī, ZOC pulksten 15 notiks
spēle starp Anglijas un Slovākijas
komandām, pulksten 17.30 – starp
Beļģijas un Nīderlandes, pulksten
20 Latvija spēlēs pret Vāciju. Bet
rīt, 7. janvārī, pulksten 15 spēlēs
Nīderlande pret Angliju, pulksten
17.30 – Slovākija pret Latviju,
pulksten 20 – Vācija pret Beļģiju.
Sestdien, 8. janvārī, pulksten 15
– Slovākija pret Nīderlandi, pulksten 17.30 – Latvija pret Beļģiju,
pulksten 20 – Anglija pret Vāciju.
Savukārt svētdien, 9. janvārī, būs
viena spēle – pulksten 15 Latvijas
izlase spēlēs pret Nīderlandi. Visas
spēles jelgavnieki ZOC var apmeklēt bez maksas.

Šogad pirmā piedzimst meitenīte
«Lai gan jums, gan jūsu bērniņam visa turpmākā dzīve
ir mīlestības piepildīta!» ar šādiem vārdiem Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš sveica jelgavniekus Elīnu
Šneidari un Juri Nudiņu, kuri 1. janvāra rīta sagaidīja savu
pirmdzimto – meitiņu Alisi. Alise ir pirmais bērniņš, kas 2011.
gadā nācis pasaulē Jelgavas slimnīcā. «Mūsu pirmais bērniņš
piedzima pirmajā datumā un ir pirmais jelgavnieks 2011.
gadā – tā tiešām ir lieliska dāvana,» saka mamma Elīna, cerot, ka šie zīmīgie vieninieki mazajai nesīs veiksmi. Mazā Alise 3350 gramus smaga un 52 centimetrus gara piedzima 1.
janvārī pulksten 6.54. Jāpiebilst, ka kopumā Jelgavas slimnīcā 1. janvārī pasaulē nāca divi bērniņi – abas meitenītes. Otrs
bērniņš, kura mājas ir Ozolnieku novadā, piedzima pulksten
9.21. Pagājušajā gadā kopumā Jelgavā pasaulē nākuši 940
bērniņi, tostarp pieci dvīņu pāri.
Foto: Ivars Veiliņš

Ģederta Eliasa Jelgavas
Vēstures un mākslas muzejs radis iespēju līdz
ar jauno gadu uzņemt
apmeklētājus arī svētdienās, kā tas bija agrāk.
Tas nozīmē, ka iedzīvotāji
apskatīt muzeja ekspozīcijas varēs piecas dienas
nedēļā – no trešdienas
līdz svētdienai – no pulksten 10 līdz 17.
Muzeja direktores vietniece Marija Kaupere stāsta, ka par šādu
soli ļāvuši lemt vairāki aspekti.
«Svētdiena lielākajai daļai iedzīvotāju ir brīvdiena, kurā ir iespēja
apmeklēt arī muzeju. Domājot par
to, esam ņēmuši vērā faktu, ka
svētdienās strādā arī atjaunotais
Svētās Trīsvienības baznīcas tornis.

Šobrīd to apskatīt dodas ne tikai
Jelgavas iedzīvotāji, bet arī viesi no
citām pilsētām, tūristi. Ja viņi ir atbraukuši uz Jelgavu, nereti labprāt
vēlas apskatīt arī citas ievērojamās
vietas mūsu pilsētā, un viena no
tām ir muzejs,» stāsta M.Kaupere.
Viņa skaidro, ka katrs muzeja ekspozīcijas uzraugs tāpat kā līdz šim
strādās četras darba dienas nedēļā,
bet viņus nomainīs viens uzraugs
no šobrīd rekonstrukcijas dēļ slēgtās
Ādolfa Alunāna memoriālās mājas.
«Šis viens uzraugs dos brīvdienu
visiem pārējiem rotācijas kārtībā,»
tā M.Kaupere. Viņa gan piebilst,
ka šobrīd nav zināms, cik ilgi šāda
kārtība pastāvēs. «Pašlaik iespēja
ir, un mēs to izmantojam, lai ļautu
iedzīvotājiem muzeju apmeklēt arī
svētdienās,» tā muzeja direktores
vietniece. Muzejs apmeklētājiem
atvērts no trešdienas līdz svētdienai
no pulksten 10 līdz 17.

Balso par decembra
populārāko sportistu!
 Sintija Čepanone

Portālā www.jelgavasvestnesis.lv sācies
balsojums par decembra populārāko sportistu
Jelgavā, kas ilgs līdz 17.
janvāra pulksten 17. Uzvarētāju kopā ar citiem
decembra labākajiem
sportistiem sveiks Jelgavas domē 18. janvārī.
Decembra populārākā sportista
titulam nominēts viens no labākajiem Latvijas peldētājiem olimpietis
Andrejs Dūda, kurš Dubaijā piedalījās pasaules čempionātā peldēšanā
25 metru baseinā. Kopumā A.Dūda
startēja septiņās disciplīnās, bet
labāko rezultātu – 19. vietu 76 dalībnieku konkurencē – izcīnīja 100
metru kompleksajā peldējumā.
Savukārt Eiropas kērlinga čempionātā Šveicē Jelgavu Latvijas
izlases sastāvā pārstāvēja Vineta
Smilga. Komanda izcīnīja 8. vietu
A divīzijā, kurā startē 10 Eiropas
spēcīgākās komandas.

Atkārtoti populārākā sportista
titulam nominēts karatists Kalvis
Kalniņš, kurš «Latvia Grand prix»
sacensībās svara kategorijā līdz 60
kilogramiem izcīnīja zelta medaļu.
Tajās startēja arī Lietuvas, Igaunijas, Baltkrievijas, Ukrainas, Krievijas, Somijas un Grieķijas pārstāvji.
Vēl populārākā decembra sportista titulam nominēts BK «Zemgale»
spēlētājs Ilmārs Bergmanis, kurš
kopā ar komandu kvalificējies Baltijas basketbola līgas Izaicinājuma
kausa otrajai kārtai. Komanda savā
apakšgrupā izcīnīja pirmo vietu un
saglabā izredzes cīņā par uzvaru
turnīrā. I.Bergmanis ar vidēji spēlē
gūtiem 18,5 punktiem ir turnīra
rezultatīvākais basketbolists.
Decembrī aizvadīts arī Latvijas
čempionāts daiļslidošanā, un Jelgavas Ledus sporta skolu šajās sacensībās pārstāvēja Andrejs Sitiks, kurš
dejās uz ledus pārī ar Kārteri Mariju
Džounsu (ASV) izcīnīja sudraba
godalgu. Arī viņš cīnās par decembra populārākā sportista godu.
Par savu favorītu nobalso portālā
www.jelgavasvestnesis.lv!

Autobuss uz 1991. gada barikāžu 20. gadadienas
atceres pasākumiem Rīgā
Jelgavas pilsētas dome ceturtdien, 20. janvārī, interesentus aicina apmeklēt
1991. gada barikāžu 20. gadadienas atceres pasākumus Rīgā.
Pulksten 16 notiks ziedu nolikšana pie Brīvības pieminekļa un kritušo
piemiņas vietās.
Pulksten 18 sāksies atceres brīdis Doma laukumā, bet pulksten 18.30 – ekumēniskais dievkalpojums Rīgas Doma baznīcā.
Pulksten 14.30 pie pilsētas kultūras nama (Krišjāņa Barona iela 6) jelgavniekus
gaidīs autobuss. Atgriešanās no Rīgas uz Jelgavu plānota pulksten 20.
Pieteikšanās pa tālruni 63005558, 63005458 līdz 18. janvāra darba dienas
beigām.

Visu atceres pasākumu programma – www.barikades.lv.
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2011. gads nāk ar pārmaiņām – šoreiz «Jelgavas Vēstnesis» uzskaita virkni jaunumu,
ar kuriem ikvienam Latvijas iedzīvotājam šogad jārēķinās.

PVN – 22%

Ikvienam tirgotājam jaunais
gads sākās ar neskaitāmu preču
cenu pārrēķināšanu, jo spēkā
stājušies grozījumi likumā «Par

Minimālās mēneša algas apmērs
par 40 stundu darbu nedēļā no šā
gada palielināts līdz 200 latiem.
Līdz šim minimālā alga valstī bija
180 lati. Minimālā stundas tarifa
likme tagad ir 1,189 lati. Pusaudžiem un tiem cilvēkiem, kuri

pakļauti paaugstinātam riskam,
minimālā stundas tarifa likme ir
1,360 lati, jo viņiem saskaņā ar
Darba likumu ir atļauts strādāt
tikai septiņas stundas dienā un
35 stundas nedēļā.
2010. gada augustā darba ņēmē-

ju skaits, kuriem darba ienākumi
ir minimālās mēneša darba algas
apmērā – 180 lati – un mazāk, bija
182 600 cilvēki no darba ņēmēju
kopskaita, tajā skaitā privātajā
sektorā – 156 300 cilvēki, sabiedriskajā sektorā – 26 300 cilvēki.

Jauns
dienesta auto
nodoklis

No 1. janvāra dienesta auto nodokļa likme tiek noteikta kā mēnesī maksājama summa atkarībā no
transportlīdzekļa motora tilpuma.
Ar uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokli tiks aplikti visi
uzņēmumu
īpašumā vai
turējumā
esošie vieglie
transportlīdzekļi, pie-

ņemot, ka tie tiek izmantoti arī
darbinieku privātajām vajadzībām.
Nodokļa likme tiks noteikta atkarībā no dienesta auto motora
tilpuma. Automašīnām, kas reģistrētas pēc 2004. gada, ar motora
tilpumu līdz 2 litriem nodoklis
būs 19 lati mēnesī, ar tilpumu līdz
2,5 litriem – 30 lati mēnesī, bet
ar lielāku motora tilpumu – 40
lati mēnesī. Pārējām automašīnām nodoklis noteikts 30 latu

Patīkama ziņa – no janvāra
mājsaimniecībām samazinās
gāzes tarifs, kas būs spēkā
pusgadu. Mājsaimniecībām,
kas gāzi izmanto apkurei, tarifi
samazinās par 7%, bet mājsaimniecībām, kas to izmanto plītīm,

punktu – līdz 22% – pieaugusi
pamata PVN likme. Jauno tarifu aprēķinos ņemts vērā līgumā
ar Krievijas gāzes kompāniju
«Gazprom» paredzētais gāzes
iepirkuma cenas samazinājums
– šogad par 15%.

Dabas gāze
lētāka

Invaliditātes grupas
noteiks no 18 gadu
vecuma

No šā gada invaliditāte tiks noteikta grupās tikai no 18 gadu vecuma, nevis no 16 gadu vecuma,
kā tas bija iepriekš. Tas nozīmē,
ka visi bērni invalīdi līdz 18 gadu
vecumam sabiedriskajā transportā varēs braukt bez maksas.
Līdz šim Veselības un darbspēju
ekspertīzes ārstu valsts komisijas

invaliditāti bērniem noteica tikai
līdz 16 gadu vecumam, bet pēc
tam viņiem tika piešķirtas grupas. Līdz ar to nereti gadījās, ka
arī pēc 16 gadu vecuma bērns turpina mācīties, bet, ja viņam tiek
piešķirta 3. invaliditātes grupa,
vairs nav atlaižu sabiedriskajā
transportā, līdz ar to ir grūtības

1. janvāris nepatīkamus brīžus
sagādāja autovadītājiem – degvielas cena daudzviet uzpildes
stacijās tuvojās 85 santīmiem
par litru. Šogad Latvijas patērētājam jārēķinās ar visai augstām
degvielas cenām – degvielas cenu
balstīs gan paaugstinātie nodokļi
Latvijā, gan globālā pieprasījuma
pieaugums pēc naftas un naftas
produktiem, gan visai neizdevīgais valūtas kurss, ASV dolāram

nīgais degvielas sadārdzinājums,
kuru veicinās valdības pieņemtie
lēmumi. Visticamāk, jau gada pirmajā pusē Ekonomikas ministrija
būs pieņēmusi galīgo lēmumu par
jauno kārtību, kādā nākamgad
notiks valsts obligāto degvielas
rezervju uzglabāšana. Skeptiķi
norāda, ka pēc jaunās kārtības
iedibināšanas pastāv iespēja, ka
litra cena varētu paaugstināties
par vēl diviem santīmiem.

Degvielas
cena aug

Maina ikgadējo
transportlīdzekļu
nodevu

Stājies spēkā Transportlīdzekļa
ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu
nodokļa likums (Transportlīdzekļu
nodokļu likums), kas aizstās līdzšinējo ikgadējo transportlīdzekļa
nodevu. Veicot tehnisko apskati,
gandrīz visiem automašīnu
īpašniekiem no šī gada
būs jārēķinās ar nodevu apmēra kāpumu. Īpaši pieaugums

skars luksusa klases automašīnu
īpašniekus. Nodokļa likme mainīta
motocikliem, tricikliem un kvadricikliem, kā arī vieglajiem automobiļiem, kuriem tiek mainīta nodokļa
aprēķināšanas kārtība.
Taču patīkamā ziņa ir tā, ka
ģimenēm ar trim vai vairāk bērniem no šī gada tiks piemērots 20%
transportlīdzekļu ikgadējās valsts
nodevas atvieglojums. Likums
paredz, ka ģimenes, kuras audzi-

Maksājumu karšu operatori
«Visa» un «MasterCard» nākuši
klajā ar prasību no 1. janvāra
lielākajos mazumtirdzniecības
tīklos visas maksājumu karšu
transakcijas apstiprināt ar PIN

kodu. Tas nozīmē, ka visos lielveikalos ar mērķi palielināt drošību
maksājumu karšu pieņemšanas
procesā turpmāk pircējam pašam
būs jāievada PIN kods.
Šādas rīcības lielākais ieguvums

būs palielinātā drošība, kas samazinās iespējas ciest zaudējumus no
krāpnieciskām darbībām ar maksājumu kartēm. Taču veikaliem tas
saistīts arī ar papildu izmaksām, lai
jauno sistēmu ieviestu.

Darba ņēmējam
sociālais nodoklis – 11%

No 1. janvāra stājās spēkā
grozījumi likumā «Par valsts
sociālo apdrošināšanu», kas
paredz sociālo iemaksu likmi
darba ņēmējiem paaugstināt no
9% līdz 11%.

Ar 2011. gada 1. janvāri sociālās apdrošināšanas iemaksu
likme darba ņēmējam vispārīgajā gadījumā būs 35,09%, no tiem
darba devējs maksās 24,09%, bet
darba ņēmējs – 11%.

Veikti grozījumi likumā par
iedzīvotāju ienākuma nodokli
(IIN) – tie paredz no šā gada
par vienu procentpunktu – līdz

nodokļa likmes palielināšanu,
neapliekamā minimuma palielināšanu un atvieglojumu par
apgādībā esošo palielināšanu.

IIN – samazināts

samazinājums būs par 4%. Lielajiem patērētājiem tas varētu
sarukt par 5%. Taču vienlaikus
jāņem vērā, ka ir paaugstināta
samazinātā pievienotās vērtības
nodokļa (PVN) likme no 10% uz
12%, kā arī par vienu procent-

attiecībā pret eiro pieņemoties
spēkā.
Jau iepriekš tika prognozēts,
ka jaunā gada sākumā degvielas
litra cena 95. markas benzīnam
pieaugs par diviem santīmiem
litrā. No tā neiegūs degvielas
tirgotāji, bet gan valsts budžeta
vajadzībām no katra patērētāja
kabatas par katru litru tiks izņemti divi santīmi.
2011. gadā gan tas nebūs vie-

25% – samazināt IIN likmi. Šis
ir viens no 2011. gada valsts
budžeta konsolidācijas pasākumiem, kas veikts kopā ar sociālā

Redzes invalīdi varēs
izmantot
asistentus

Lai veicinātu cilvēku ar redzes
invaliditāti iekļaušanos sabiedrībā
un darba tirgū, no 2011. gada ar
Eiropas Sociālā fonda (ESF) atbalstu viņi varēs saņemt pabalstu
asistenta nodrošināšanai. To paredz
valdībā apstiprinātie grozījumi
ESF programmā «Cilvēkresursi un
nodarbinātība». Tas nozīmē, ka no
Avots: ziņu aģentūra LETA janvāra cilvēki ar 1. grupas redzes

pievienotās vērtības nodokli»
(PVN), kas paredz PVN likmju palielināšanu. PVN pamatlikme palielināta no 21% uz 22%, savukārt

samazinātās likmes pieaugušas no
10 līdz 12%. Ar pamatlikmi – 22%
– tagad tiek aplikta arī elektroenerģijas piegāde iedzīvotājiem.

Minimālā
alga – 200 lati
apmērā katru mēnesi.
Lai izvairītos no nodokļa maksāšanas un pierādītu, ka transportlīdzeklis tiek izmantots tikai uzņēmuma saimnieciskajā darbībā, uzņēmumam būs nepieciešams veikt
īpašu uzskaiti, un tam jānodrošina
maršrutu kontroles sistēma, kas
uztver globālās pozicionēšanas
sistēmas (GPS) satelītu raidītos
signālus un nosaka automobiļa
koordinātes reālā laikā un vietā.

ne tikai pārvietoties mācību vai
citu iemeslu vajadzībām, bet arī
tikt pie ārsta.
Saskaņā ar Invaliditātes likumu, kuru Saeima galīgajā
lasījumā pieņēma pagājušā
gada maijā, no 18 gadu vecuma
tiks noteikta 1., 2. vai 3. grupas
invaliditāte.

na trīs vai vairāk nepilngadīgus
bērnus, ir tiesīgas maksāt par 20%
samazinātu transportlīdzekļa nodokli par vienu no viņu īpašumā,
valdījumā vai turējumā reģistrētu
transportlīdzekli. Lai ģimene būtu
tiesīga maksāt samazināto transportlīdzekļa nodokli par vienu tās
īpašumā reģistrētu transportlīdzekli, uz transportlīdzekļa īpašnieka
vārda jābūt reģistrētiem vismaz
trim apgādājamajiem.

PIN kods
– visur

invaliditāti, kuri nesaņem valsts
pabalstu invalīdam, kuram nepieciešama kopšana, varēs saņemt
pabalstu asistenta pakalpojuma nodrošināšanai līdz desmit stundām
nedēļā. Minētā pabalsta apmērs
nevarēs pārsniegt 12 latus par vienu
nedēļu (līdz 10 stundām), to izmaksās reizi mēnesī. Pieteikties pabalsta
saņemšanai asistenta nodrošināša-

Grozījumi noteic, ka persona
būs sociāli apdrošināta pret bezdarbu, darba negadījumiem, invaliditāti, maternitāti, slimībām
un vecāku pabalstam neatkarīgi
no iemaksu nomaksas fakta.

nai cilvēki ar redzes invaliditāti vai
viņu pilnvarotā persona var jebkurā
Nodarbinātības valsts aģentūras
filiālē. Asistentu varēs izvēlēties
pats cilvēks ar redzes traucējumiem
atbilstoši savām vajadzībām un
vēlmēm, tādējādi asistents varēs
būt cilvēka ar redzes invaliditāti tuvinieks, ģimenes loceklis, radinieks
vai uzticības persona.

Pilsētnieks vērtē

Kāpēc, jūsuprāt,
samazinās jauniešu
skaits, kuri pēc
vidusskolas turpina
mācības?
Sandra, topošā stiliste:
– Iespējams,
lai palīdzētu
ģimenei izdzīvot, jaunieši uzreiz
dodas strādāt. Šobrīd arī ģimenēm nav tādu līdzekļu, lai
apmaksātu vājprātīgās studiju
maksas. Pati mācos profesionālajā skolā un šobrīd pārdomāju,
ko darīt, kad skolu beigšu. Nevaru izlemt – iet uz augstskolu
vai labāk strādāt.
Marina, bezdarbniece:
– Vecākiem ir
grūtības samaksāt par
bērna studijām. To zinu
pēc savas pieredzes. Šobrīd
Latvijā ir ļoti augsta mācību
maksa, turklāt ar to jau viss
nebeidzas – naudu vajag studiju materiāliem, transportam,
ēšanai. Domāju, ka galvenais
kritērijs ir tas, vai mēs to varam
atļauties.
Milda, pensionēta skolotāja:
– Pirmkārt,
nav vairs pieprasījuma pēc
speciālistiem
ar augstāko izglītību. Piemēram,
es mācījos mērniekos. Tolaik pēc
viņiem bija liels pieprasījums,
bet tagad nevienam šādus
speciālistus nevajag. Otrkārt,
viss ir atkarīgs no finansēm. Es
mācījos bez maksas, man vēl
stipendiju maksāja, arī dēls studēja par brīvu, bet tagad – spēj
tikai brīnīties par cenām!
Reinis, students:
– Ģimenei to
ir grūti «pa
vilkt». Jā,
kāds teiktu,
lai ņem kredītu, taču arī to nav viegli dabūt
– ir vajadzīgs galvotājs, un kurš
gan šajos laikos par tādu grib
kļūt?! Bet, tikko beidz mācības,
kredīts uzreiz jau jāatmaksā.
Nav kā ārzemēs, kur kredītu
jāsāk atmaksāt, kad tava alga
sasniedz konkrētu summu.
Aleksejs, jelgavnieks:
– Pirmkārt,
augstākā izglītība Latvijā
šobrīd ir pārspīlēti dārga.
Otrkārt, pēc augstskolas jauniešiem ir grūti atrast darbu. Nevienam nav vajadzīgi šie jaunie
speciālisti! Viņi labāk izvēlas
doties uz ārzemēm, taču arī tas
ir riskanti.
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Apstiprināti ar Jelgavas pilsētas domes 2010. gada 25. novembra
lēmumu Nr.14/2

Jaunas ceļa zīmes

JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2010. GADA 25. NOVEMBRA
SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.10-19
«JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRAS «ZEMGALES INFO»
MAKSAS PAKALPOJUMI»
Izdoti saskaņā ar Publisko aģentūru likuma 2. panta otro daļu un 17.
panta otro un ceturto daļu
1. Saistošie noteikumi nosaka Jelgavas pilsētas pašvaldības aģentūras
«Zemgales INFO», turpmāk tekstā – Aģentūra, sniegtos maksas pakalpojumus, to likmes, maksāšanas kārtību un atvieglojumus.
2. Aģentūra sniedz maksas pakalpojumus saskaņā ar cenrādi (pielikums). Cenrāža 1., 1.3., 1.4., 1.7. punktā sniegto maksas pakalpojumu apjoms vienā laikraksta «Jelgavas Vēstnesis» numurā nedrīkst
pārsniegt 20% (divdesmit procenti) no kopējā apdrukas laukuma.
3. Samaksu par sniegtajiem maksas pakalpojumiem Aģentūra saņem
pirms pakalpojuma sniegšanas saskaņā ar izrakstīto rēķinu bezskaidras
naudas norēķinu veidā ar kredītiestāžu starpniecību.
4. Maksa par pakalpojumiem tiek ieskaitīta Aģentūras pamatbudžetā
un izlietota budžeta apropriācijas kārtībā.
5. Aģentūra ir atbildīga par šo saistošo noteikumu izpildes ievērošanu.

Lai jelgavniekus
un iebraucējus
informētu par to,
ka Jelgavā sabiedrisko kārtību palīdz
nodrošināt videonovērošanas kameras, pie pilsētas robežas brauktuves
malās uzstādītas attiecīgas
ceļa zīmes. Drīzumā tādas
būs arī vietās, kur ir lielāka
cilvēku plūsma. Foto: Ivars Veiliņš

Pielikums Jelgavas pilsētas pašvaldības 2010. gada 25. novembra
saistošajiem noteikumiem Nr.10-19 «Jelgavas pilsētas pašvaldības
aģentūras «Zemgales INFO» maksas pakalpojumi»

Jelgavas pilsētas pašvaldības aģentūras
«Zemgales INFO» sniegto maksas pakalpojumu
cenrādis
Nr. Pakalpojuma veids
Mērvienība
p.k.			
1.

1.1.

1.2.

1.3.
1.4.
1.5.

1.6.

1.7.

Cena bez
PVN (Ls)

Reklāmas laukumu
1 cm²
0,70
izmaksa laikrakstā
«Jelgavas Vēstnesis»
Reklāmas maketa 		
10% no
sagatavošana publicēšanai 		
reklāmas
laikrakstā «Jelgavas Vēstnesis»		
laukuma cenas
Foto pakalpojumi
1 fotogrāfija
5,00
reklāmas maketa
sagatavošanai
Privāto sludinājumu ievietošana 1 rakstu zīme
0,08
Komerciālo sludinājumu
1 rakstu zīme
0,12
ievietošana
Darba sludinājumi (izņemot
Laukuma
Bezmaksas
darba piedāvājumus ārzemēs,
maksimālais
seksuāla un līdzīga rakstura
izmērs (cm)
pakalpojumus)
9,3 x 14		
Izglītības iestāžu paziņojumi
Laukuma
par to īstenotajām licencētajām maksimālais
izglītības programmām un
izmērs (cm)
izglītojamo uzņemšanu
9,3 x 14
Bezmaksas
Reklāmas tekstu sagatavošana publicēšanai laikrakstā
«Jelgavas Vēstnesis» un interneta portālā www.jelgavasvestnesis.lv

1.7.1.		
līdz 1000
		
rakstu zīmēm
1.7.2.		
no 1000 līdz
		
3000 rakstu
		
zīmēm
1.7.3.		
3000 un vairāk
		
rakstu zīmes
1.8. Interneta reklāmas logu (baneru) ievietošana portālā
www.jelgavasvestnesis.lv
1.8.1. Lielais reklāmas logs lapas
augšā (471x59 px)
1.8.2. Reklāmas logs lapas centrā
(471x59 px)
1.8.3. Mazais reklāmas logs lapas labajā
vai kreisajā pusē (167x80 px)
1.9. Reklāmas rakstu publicēšana
portāla www.jelgavasvestnesis.lv
sadaļā «Reklāmraksti»
1.10. Statiska reklāmas loga
sagatavošana publicēšanai
portālā www.jelgavasvestnesis.lv
1.11. Kustīga reklāmas loga
sagatavošana publicēšanai
portālā www.jelgavasvestnesis.lv
1.12. Reklāmas maketu un statisku
reklāmas logu nodošana
publicēšanai citos medijos
1.13. Kustīgu reklāmas logu nodošana
publicēšanai citos medijos

25
45

70

1 kalendārā
nedēļa
1 kalendārā
nedēļa
1 kalendārā
nedēļa
1 kalendārā
nedēļa

60,5

1 vienība

12,10

1 vienība

18,15

1 vienība

12,10

1 vienība

18,15

 Sintija Čepanone

Jelgavā notiek videonovērošana – šādas informējošas ceļa zīmes
kopš decembra beigām
izvietotas uz astoņiem
ceļiem, iebraucot pilsētā. Taču jau tuvākajās
nedēļās tādas būs arī
citviet Jelgavā, lai gan
iedzīvotājus, gan iebraucējus informētu,
ka sabiedrisko kārtību
šeit palīdz nodrošināt
videonovērošanas kameras.
«Kopš pirmā decembra Jelgavā darbojas deviņpadsmit
videonovērošanas kameras, kas
izvietotas ielu krustojumos un
vietās, kur pilsētā visbiežāk
notiek ceļu satiksmes negadījumi vai sabiedriskās kārtības
traucējumi, ir lielāka transporta
plūsma un gājēju intensitāte.
Saskaņā ar Ministru kabineta
noteikumiem par to jāinformē
iedzīvotāji, tāpēc pagājušā mēneša Satiksmes kustības drošības
komisijas sēdē pieņemts lēmums
par informējošu ceļa zīmju uzstādīšanu,» stāsta pašvaldības
aģentūras «Pilsētsaimniecība»
Apsaimniekošanas nodaļas vadītāja vietnieks Māris Mielavs.

36,3

2. Maksas pakalpojumu atvieglojumi:
2.1. 10% atlaide, ja kopējais reklāmas laukums laikrakstā «Jelgavas Vēstnesis» vienam pasūtītājam gada laikā pārsniedz 3000 cm².
2.2. 20% atlaide, ja kopējais reklāmas laukums laikrakstā «Jelgavas Vēstnesis» vienam pasūtītājam gada laikā pārsniedz 5000 cm².
2.3. 10% atlaide, ja noslēgtajā līgumā reklāmas izvietošanas termiņš interneta portālā www.jelgavasvestnesis.lv ir ne mazāks par 3 mēnešiem.
2.4. 15% atlaide, ja noslēgtajā līgumā reklāmas izvietošanas termiņš interneta portālā www.jelgavasvestnesis.lv ir ne mazāks par 6 mēnešiem.
2.5. 20% atlaide, ja noslēgtajā līgumā reklāmas izvietošanas termiņš interneta portālā www.jelgavasvestnesis.lv ir ne mazāks par 12 mēnešiem.
2.6. Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādēm un aģentūrām maksa par pakalpojumiem netiek aprēķināta.
3. Politiskā reklāma laikrakstā «Jelgavas Vēstnesis» un interneta portālā
www.jelgavasvestnesis.lv netiek publicēta.

Rīgas un Izstādes ielas krustojuma. Izvērtējot videokamerās
uzņemto, operatori par fiksēto
informē Pašvaldības policiju,
un tas ļauj gan operatīvi reaģēt
uz dažādiem pārkāpumiem un
nodrošināt pilsētā sabiedrisko
kārtību, gan sniegt palīdzību
iedzīvotājiem.
Kā informē Pašvaldības policijas sabiedrisko attiecību speciāliste juriste Sandra Reksce,
mēneša laikā, kopš darbojas
videonovērošanas kameras, tās
nodrošināt papildu sabiedrisko
kārtību un konstatēt likumpārkāpumus palīdzējušas apmēram
četrdesmit gadījumos. «Tieši
pateicoties videonovērošanai,
fiksēti deviņi gadījumi, kad
sabiedriskās vietās tiek lietots alkohols, deviņi gadījumi,
kad neatļautā vietā novietota
automašīna, fiksētas arī piecas iereibušas personas, kā
arī nepilngadīgo smēķēšana,
teritorijas piegružošana, vandalisms, agresīva braukšana un citi
pārkāpumi,» tā S.Reksce, norādot, ka likumsargi arī reaģē uz
ikvienu gadījumu, kad palīdzība
nepieciešama iedzīvotājiem,
piemēram, novērsta situācija,
kad vīrietis uzmācas sievietei,
pamanot mašīnai ieslēgtas avārijas gaismas, palīdzēts kādam
autovadītājam.

82 procenti vidusskolu absolventu turpina mācības
 Sintija Čepanone

48,4
24,2

Pašlaik par videonovērošanu
Jelgavā vēsta astoņas zīmes, kas
izvietotas uz visiem lielākajiem
ceļiem, pa kuriem var iebraukt
pilsētā. Tādas ir Dobeles šosejā,
Tērvetes ielā, Lietuvas šosejā,
Miera, Garozas ielā, Loka maģistrālē, Rīgas ielā un Kalnciema
ceļā. «Taču tuvāko divu nedēļu
laikā papildus pilsētā tiks izvietotas vēl vismaz četras šādas zīmes vietās, kur ir lielāka cilvēku
plūsma, piemēram, autoostas,
dzelzceļa stacijas teritorijā,» tā
M.Mielavs.
Jāpiebilst, ka uz šīm zīmēm arī
norādīts Jelgavas Pašvaldības
policijas Operatīvās vadības nodaļas tālruņa numurs 63028550,
pa kuru ikviens var zvanīt, lai
informētu par sabiedriskās kārtības neievērošanu pilsētā.
«Jelgavas Vēstnesis» jau rakstīja, ka videonovērošanas kameras fiksē un pārraida notiekošo
no Lielās ielas krustojumiem ar
Dambja ielu, Pētera, Mātera,
Pasta, Katoļu, Akadēmijas ielu
un Čakstes bulvāri; Uzvaras
un K.Barona ielas krustojuma;
Brīvības bulvāra krustojumiem
ar Lāčplēša, Rīgas ielu; Sarmas
un Tērvetes ielas; Rūpniecības
un Tērvetes ielas krustojuma;
Dobeles šosejas un Atmodas
ielas; Kronvalda un Lāčplēša
ielas; Rīgas un Institūta, kā arī

Vidēji 14 procenti vidusskolēnu pēc 12.
klases neturpina mācības, liecina Jelgavas
Izglītības pārvaldes
apkopotā informācija
par 2009./2010. mācību gada absolventu
karjeras gaitām.
No kopumā 495 skolēniem, kas
12. klasi kādā no pilsētas vispārizglītojošajām skolām šogad beidza
ar atestātu, mācības turpina 406,
tostarp 123 – LLU. Par 69 absolventiem zināms, ka viņi strādā,
savukārt par 20 informācijas nav.
«Salīdzinot ar iepriekšējā mācību
gada rezultātiem, vidusskolēnu
skaits, kas neturpina izglītošanos
augstskolā, ir nedaudz audzis, un
šobrīd tie ir 14 procenti jauniešu.
Šie rādītāji iezīmē negatīvu tendenci kopējā jauniešu izglītībā.
Šiem jauniešiem nav profesijas, un
ir grūti prognozēt, kā viņi turpmāk
var sevi realizēt, īpaši pašreizējos
darba tirgus apstākļos,» tā Izglītības pārvaldes vadītāja Gunta Auza.
Nodarbinātības valsts aģentūras
(NVA) Jelgavas filiāles vadītājs

Māris Narvils norāda, ka aģentūrai nav atsevišķu datu par to, cik
jauniešu uzreiz pēc vidusskolas
absolvēšanas stājas NVA uzskaitē,
taču pagājušā gada vienpadsmit
mēnešos par bezdarbniekiem
kopumā reģistrējies 161 jaunietis
vecumā no 15 līdz 19 gadiem,
tiesa gan – ieskaitot Jelgavas un
Ozolnieku novadus.
Taču kā pozitīvu tendenci Izglītības pārvaldes vadītāja min 9.
klašu absolventu izšķiršanos par
labu profesionālajai izglītībai: no
605 pamatskolas absolventiem
skolas gaitas vidusskolās turpina
368, bet mācības profesionālās
izglītības iestādēs, tostarp profesionālās vidējās izglītības iestādēs
– 219. «Ir ļoti būtiski, lai jaunietis
iegūst profesiju, jo tādējādi viņš ir
konkurētspējīgāks un vienlaicīgi
nezaudē iespēju mācības turpināt
augstskolā. Tā ir secīga karjeras izglītība, kas jaunietim paver daudz
plašākas iespējas,» tā G.Auza,
norādot, ka pozitīvs aspekts neapšaubāmi ir tas, ka pamatskolas
absolventi izvēlējušies mācīties
profesionālās izglītības iestādēs
mūsu pilsētā (141) – Jelgavas
Amatu vidusskolā un Jelgavas
Amatniecības vidusskolā.

Jāpiebilst, ka, uzsākot šo mācību
gadu, skolēnu aptauju veica arī
Jelgavas reģionālais Pieaugušo
izglītības centrs (JRPIC), un Jelgavas vispārizglītojošo skolu 9. klašu
skolēnu aptaujas rezultāti par
nākamās profesijas izvēli apliecina,
ka 27 procenti skolēnu, uzsākot
mācības 9. klasē, nav izvēlējušies,
kur turpināt izglītoties. Savukārt
vidusskolu kā alternatīvu, jo jaunietim vēl nav skaidra turpmākā
profesija, izvēlējies 21 procents
audzēkņu, kas mācības pēc pamatskolas šogad turpina 10. klasē.
«Jelgavas Vēstnesis» jau rakstīja,
ka, apzinoties karjeras izglītības
lomu cilvēka dzīvē, īpašu uzmanību JRPIC šogad veltīs šai tēmai.
Karjeras izglītības atbalsta pasākumu galvenais mērķis ir panākt,
lai cilvēka karjeras izglītība būtu
plānota jau no bērnības un lai brīdī,
kad jāpieņem atbildīgais lēmums
par turpmāko karjeru, tas nebūtu
spontāns, bet gan mērķtiecīgs un
pārdomāts. «Mums ir svarīgi sniegt
iespēju pilnveidot savas zināšanas
un izpratni par karjeras izglītību,
lai kopīgi rastu optimālāko risinājumu, kā šo izglītības veidu varētu
īstenot visās izglītības pakāpēs,» tā
JRPIC direktore Sarmīte Vīksna.

3

Īsi
 Sniegotā ziema kļuvusi par īstu
pārbaudījumu Pils salā mītošajiem
savvaļas zirgiem – viņiem trūkst barības. Tāpēc iedzīvotāji aicināti atbalstīt
zirgus, palīdzot sagādāt tiem sienu un
dārzeņus. Zirgu ganāmpulka uzraugs
Einārs Nordmanis stāsta, ka šāda situācija
izveidojusies sniega dēļ – teritorijā, kurā
uzturas savvaļnieki, sniega sega ir ap 30
– 40 centimetrus bieza, turklāt ziemas
saulgriežos izveidojusies sērsna zirgu
pārvietošanos apgrūtina vēl vairāk un
var traumēt dzīvnieku kājas. «Zirgi nevar
paiet, lai nokļūtu līdz barībai – kārklu
krūmājiem, nespēj no sniega apakšas
izkašņāt zāli un atālu. Dzīvnieki ir pilnīgi
bezpalīdzīgi un pirmoreiz atkarīgi no
cilvēku palīdzības, tāpēc pašlaik ar traktoru sienu vedu klāt. Tiesa gan – siena
pietiks divām trim nedēļām, tādēļ būtu
ļoti labi, ja cilvēki palīdzētu sarūpēt papildu barību. Īpaši zirgi būs priecīgi par
sienu, kaut pērno, jo viņi nav izvēlīgi,»
tā E.Nordmanis, piebilstot, ka der arī
labība un dārzeņi, izņemot kāpostus.
Ikviens, kuram rūp Pils salas savvaļas zirgu
liktenis, aicināts zvanīt E.Nordmanim
pa tālruni 29841851 vai 20264343, lai
vienotos par iespējamo palīdzību.
 Svētdien, 9. janvārī, pulksten 14
Jelgavas Romas katoļu bezvainīgās
jaunavas Marijas katedrālē notiks
Ziemassvētku dievkalpojums ukraiņu
valodā. Jelgavas Sabiedrības integrācijas
pārvaldes speciāliste Evika Kaufelde informē, ka dievkalpojumu vadīs tēvs Pāvels,
Viļņas Svētā Vasarsvētku grieķu katoļu
klostera Svētā Vasilija Lielā ordeņa mācītājs. Kopā ar mācītāju dievkalpojumā
piedalīsies mūķenes no Ukrainas.
 Turpinot jaunizveidotās grupas
«Vienaudžu izglītotāji» darbu, Jelgavas reģionālais Pieaugušo izglītības
centrs (JRPIC) 15. un 16. janvārī
aicina pilsētas jauniešus uz nodarbību «Vienaudžu izglītotāji atkarības
profilaksē». JRPIC Skolu atbalsta nodaļa
informē, ka 15. un 16. janvārī nodarbībā
«Vienaudžu izglītotāji atkarības profilaksē» tiks runāts par šādām tēmām: pirmā
iespaida veidošana; atkarība; atkarības
veidi; stereotipi par atkarībām; reklāmas
ietekme uz vielu lietošanas izvēli; atkarības profilakses pasākumu veidošana.
Nodarbībām var pieteikties, zvanot pa
tālruni 63012152, 63012153, sūtot epastu uz adresi: sanita.sabanska@pic.
jelgava.lv vai atnākot uz JRPIC Skolu
atbalsta nodaļu.

Ritma Gaidamoviča
Kļūdas labojums
30. decembra «Jelgavas Vēstneša»
publikācijā «Jelgavas domes deputāti
atskatās uz 2010. gadu» nav publicēts
deputāta Maksima Galkina skatījums
uz aizvadīto gadu, tāpēc viņa viedokli
publicējam šajā laikraksta numurā.
Atvainojamies M.Galkinam un lasītājiem.
Maksims
Galkins:
«Negatīvais
2010. gadā:
janvārī vairums
deputātu atbalstīja pilsētas autobusu
biļetes cenas
paaugstināšanu līdz 0,50 latiem, un
mūsu pilsētas iedzīvotājiem tas ir ļoti
dārgi. Februārī diemžēl neizdevās gāzt
no amata JAP direktoru P.Salkazanovu,
kurš nemāk vai arī negrib strādāt kvalitatīvi, ar ienākumiem, viņš nelietderīgi
tērē budžeta līdzekļus, kurus katru
gadu saņem no pašvaldības un kuri
lēnām aizplūst uz SIA «Intransserviss».
Diemžēl bezdarba līmenis mūsu pilsētā
vēl arvien ir diezgan augsts, neskatoties
uz to, ka Jelgavā sāka darboties mašīnbūves rūpnīca «Amo Plant».
Pozitīvais 2010. gadā: tika nosiltinātas
vairākas skolas un bērnudārzi, tas ir
labs līdzekļu ieguldījums – gan siltuma
patēriņa ekonomija, gan arī vizuāli ēkas
ir kļuvušas daudz mūsdienīgākas. Beidzot tika atvērts ilgi gaidītais Zemgales
Olimpiskais centrs, kurš ļaus daudziem
sportistiem sportot vēl kvalitatīvāk un
sasniegt vēl augstākus rezultātus. Arī
Svētās Trīsvienības baznīcas tornis
beidzot ir kļuvis par pilsētas lepnumu,
nevis kaunu. Priecē arī infrastruktūras
uzlabošana pilsētā, pamazām tiek
savestas kārtībā ielas, tiek veikti plaši
darbi Dobeles šosejas rekonstrukcijā.
Cerams, tā arī turpināsies.»
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saistošie noteikumi
Nr.p.k. Pakalpojuma veids

Apstiprināti ar Jelgavas pilsētas domes 2010. gada 25. novembra lēmumu
Nr.14/1
JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2010. GADA 25. NOVEMBRA SAISTOŠIE
NOTEIKUMI NR.10-18 «JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRAS «PILSĒTSAIMNIECĪBA» MAKSAS PAKALPOJUMI»
Izdoti saskaņā ar Publisko aģentūru likuma
2. panta otro daļu un 17. panta otro un ceturto daļu
1. Saistošie noteikumi nosaka Jelgavas pilsētas pašvaldības aģentūras «Pilsētsaimniecība» (turpmāk tekstā – Aģentūra) sniegtos maksas pakalpojumus, to likmes,
maksāšanas kārtību un atvieglojumus.
2. Aģentūra sniedz maksas pakalpojumus saskaņā ar cenrādi (pielikums).
3. Samaksu par sniegtajiem maksas pakalpojumiem Aģentūra saņem bezskaidras naudas veidā vai norēķinoties skaidrā naudā.
4. Maksa par pakalpojumiem tiek ieskaitīta Aģentūras pamatbudžetā un
izlietota budžeta apropriācijas kārtībā.
5. Aģentūra ir atbildīga par šo saistošo noteikumu izpildes ievērošanu.

Pielikums Jelgavas pilsētas domes 2010. gada 25. novembra saistošajiem
noteikumiem Nr.10-18 «Jelgavas pilsētas pašvaldības aģentūras «Pilsētsaimniecība» maksas pakalpojumi»

Jelgavas pilsētas pašvaldības aģentūras
«Pilsētsaimniecība» sniegto maksas pakalpojumu cenrādis
Nr.p.k. Pakalpojuma veids
1.
2.
3.
4.
4.1.
4.2.
5.
5.1.
5.2.
5.4.
6.
7.
8.

JPPA «Pilsētsaimniecība» izdotā dokumenta kopijas sagatavošana
Angļu karavīru brāļu kapu apkopšana Meža (Nikolaja) kapsētā
Suņa reģistrācijas žetona izsniegšana suņa īpašniekam
Noķerta klaiņojoša kaķa vai suņa, kas uzturas patversmē/izolatorā,
atdošana īpašniekam:
suns
kaķis
Kapsētu pakalpojumi
Atļauja:
Autotransporta iebraukšanai kapsētā aiz aizlieguma zīmes
Betona, metāla, plastmasas nožogojumu un  kapakmens vai
pieminekļa uzstādīšanai
Kokaugu stādīšanai
Zemes lietošanas līguma slēgšana par kapa vietu
Apbedīšanas pakalpojumi
Vienreizēja maksa par apbedīšanu iekoptās kapa vietās ar
apsekošanu dabā
Kapliču noma:

Mērvienība Cena bez
PVN (Ls)
1 dokuments 1,00
1 m²
8,40
1 žetons
1,50
1 suns
1 kaķis

10,02
3,34

1 atļauja
1 atļauja

2,00
4,00

1 atļauja
1 gabals

1,00
2,00

1 reize

10,00

Apstiprināti ar Jelgavas pilsētas domes 2010. gada 25. novembra lēmumu
Nr.14/3
JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2010. GADA 25. NOVEMBRA SAISTOŠIE
NOTEIKUMI NR.10-20 «JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRAS
«KULTŪRA» MAKSAS PAKALPOJUMI»
Izdoti saskaņā ar Publisko aģentūru likuma
2. panta otro daļu un 17. panta otro un ceturto daļu
1. Saistošie noteikumi nosaka Jelgavas pilsētas pašvaldības aģentūras «Kultūra» (turpmāk tekstā – Aģentūra) sniegtos maksas pakalpojumus, to likmes,
maksāšanas kārtību un atvieglojumus.
2. Aģentūra sniedz maksas pakalpojumus saskaņā ar cenrādi (pielikums).
3. Samaksu par sniegtajiem maksas pakalpojumiem Aģentūra saņem pirms
pakalpojuma sniegšanas:
3.1. saskaņā ar izrakstīto rēķinu bezskaidras naudas norēķinu veidā ar kredītiestāžu starpniecību;
3.2. saskaņā ar izrakstīto rēķinu iemaksājot skaidru naudu Aģentūras kasē;
3.3. saskaņā ar izrakstīto darījumu apliecinošo kvīti samaksājot skaidrā naudā
kasierim.
4. Samaksu par cenrāža 1.1.1.1., 1.1.1.2., 7.2.1. punktos sniegtajiem maksas
pakalpojumiem Aģentūra saņem pēc pakalpojuma sniegšanas:
4.1. saskaņā ar izrakstīto rēķinu bezskaidras naudas norēķinu veidā ar kredītiestāžu starpniecību;
4.2. saskaņā ar izrakstīto rēķinu iemaksājot skaidru naudu Aģentūras kasē.
5. Maksa par pakalpojumiem tiek ieskaitīta Aģentūras pamatbudžetā un
izlietota budžeta apropriācijas kārtībā.
6. Aģentūra ir atbildīga par šo saistošo noteikumu izpildes ievērošanu.

Pielikums Jelgavas pilsētas domes 2010. gada 25. novembra saistošajiem noteikumiem Nr.10-20 «Jelgavas pilsētas pašvaldības aģentūras
«Kultūra» maksas pakalpojumi»

Jelgavas pilsētas pašvaldības aģentūras «Kultūra»
sniegto maksas pakalpojumu cenrādis
Nr. p.k. Pakalpojumu veids
1.
1.1.
1.1.1.
1.1.1.1.

Telpu noma pasākumu organizēšanai
Jelgavas pilsētas kultūras namā
Lielā skatītāju zāle
Pasākumi ar biļešu realizāciju

1.1.1.2. Pasākumi ar biļešu realizāciju
amatiermākslas kolektīviem
1.1.1.3. Pārējie pasākumi
1.1.1.3.1.
1.1.1.3.2.
1.1.2. Deju zāle
1.1.2.1.
1.1.2.2.           
1.1.3. Mazā zāle
1.1.3.1.
1.1.3.2.           
1.1.4. Konferenču zāle
1.1.4.1.
1.1.4.2.           

Mērvienība Cena bez
PVN (Ls)

1 pasākums 10 – 25% no biļešu ienākumu summas,
bet ne mazāk kā Ls 100,00, t.sk. PVN
1 pasākums 10 – 25% no biļešu ienākumu summas,
bet ne mazāk kā Ls 50,00, t.sk. PVN
Pirmā stunda
Katra nākamā stunda

82,64
24,79

Pirmā stunda
Katra nākamā stunda

16,53
8,26

Pirmā stunda
Katra nākamā stunda

16,53
8,26

Pirmā stunda
Katra nākamā stunda

16,53
8,26

8.1. Zanderu kapliča
8.2. Baložu kapliča
8.3. Meža kapliča
8.4. Bērzu kapliča
9.
Saldētavas pakalpojumi:
9.1. mirušā uzglabāšanai
9.2. bioloģiski stipri bojāta mirušā uzglabāšanai
9.3. Iezārkota mirušā ievietošana saldētavā ārpus darba laika un brīvdienās
10. Kapa izrakšana un aizbēršana:
10.1. Jaunā kapa vietā (jaunajos kapu sektoros, tiek veikts pirmais apbedījums)
10.1.1. kapa (2,2m x 1,0m) bedres izrakšana (t.sk. bedres atbērtņu izveide
un teritorijas skujošana) laika periodā no 1. aprīļa līdz 31. oktobrim
10.1.2. kapa (2,2m x 1,0m) bedres izrakšana (t.sk. bedres atbērtņu izveide
un teritorijas skujošana)  laika periodā no 1. novembra līdz 31. martam
10.1.3. kapa (>2,2m x 1,00m) bedres izrakšana (t.sk. bedres atbērtņu izveide
un teritorijas skujošana) laika periodā no 1. aprīļa līdz 31. oktobrim
10.1.4. kapa (>2,2m x 1,00m) bedres izrakšana (t.sk. bedres atbērtņu izveide
un teritorijas skujošana) laika periodā no 1. novembra līdz 31. martam
10.1.5. kaps bērnam (<2,0m x 1,00m) – bedres izrakšana (t.sk. bedres atbērtņu
izveide un teritorijas skujošana) laika periodā no 1. aprīļa līdz 31. oktobrim
10.1.6. kaps bērnam (<2,0m x 1.00m) – bedres izrakšana (t.sk. bedres atbērtņu
izveide un teritorijas skujošana) laika periodā no 1. novembra līdz 31. martam
10.1.7 kapa bedres izrakšana urnas apbedīšanai laika periodā no 1. aprīļa
līdz 31. oktobrim
10.1.8. kapa bedres izrakšana urnas apbedīšanai laika periodā no 1. novembra
līdz 31. martam
10.2. Ģimenes kapa vietā (tiek veikts otrais vai nākamie apbedījumi,
vai virsapbedījums):
10.2.1. kapa (2,2m x 1,0m) bedres izrakšana (t.sk. bedres atbērtņu izveide un
teritorijas skujošana) laika periodā no 1. aprīļa līdz 31. oktobrim
10.2.2. kapa (2,2m x 1,0m) bedres izrakšana (t.sk. bedres atbērtņu izveide un
teritorijas skujošana) laika periodā no 1. novembra līdz 31. martam
10.2.3. kapa (>2,2m x 1,00m) bedres izrakšana (t.sk. bedres atbērtņu izveide
un teritorijas skujošana) laika periodā no 1. aprīļa līdz 31. oktobrim
10.2.4. kapa (>2,2m x 1,00m) bedres izrakšana (t.sk. bedres atbērtņu izveide
un teritorijas skujošana) laika periodā no 1. novembra līdz 31. martam
10.2.5. kaps bērnam (<2,0m x 1,00m) – bedres izrakšana (t.sk. bedres atbērtņu
izveide un teritorijas skujošana) laika periodā no 1. aprīļa līdz 31. oktobrim
10.2.6. kaps bērnam (<2,0m x 1,00m) – bedres izrakšana (t.sk. bedres atbērtņu
izveide un teritorijas skujošana) laika periodā no 1. novembra līdz 31. martam
10.2.7. kapa bedres izrakšana urnas apbedīšanai laika periodā no 1. aprīļa
līdz 31. oktobrim
10.2.8. kapa bedres izrakšana urnas apbedīšanai laika periodā no 1. novembra
līdz 31. martam
10.3. kapa bedres aizbēršana (t.sk. kopiņas izveide un noklāšana ar skujām,
teritorijas sakārtošana) laika periodā no 1. aprīļa līdz 31. oktobrim
10.4. kapa bedres aizbēršana (t.sk. kopiņas izveide un noklāšana ar skujām,
teritorijas sakārtošana) laika periodā no 1. novembra līdz 31. martam
11. Sēru ceremonijas piederumu izmantošana:
11.1. zvans

Ceturtdiena, 2011. gada 6. janvāris

Mērvienība Cena bez
PVN (Ls)
1 bēres
20,00
1 bēres
20,00
1 bēres
15,00
1 bēres
10,00
1 diennakts 2,84
1 diennakts 5,00
1 reize
5,33
1 gabals

30,00

1 gabals

36,00

1 gabals

36,00

1 gabals

43,20

1 gabals

24,00

1 gabals

28,80

1 gabals

15,00

1 gabals

18

1 gabals

39,00

1 gabals

46,80

1 gabals

45,00

1 gabals

54,00

1 gabals

33,00

1 gabals

39,60

1 gabals

15

1 gabals

18

1 gabals

9,00

1 gabals

10,80

1 ceremonija 0,90

Nr. p.k. Pakalpojumu veids
Mērvienība
Cena bez PVN (Ls)
1.1.5. Vestibils
1.1.5.1.
Pirmā stunda
8,26
1.1.5.2.
Katra nākamā stunda 4,13
1.1.6. Kora telpa
1.1.6.1.
Pirmā stunda
8,26
1.1.6.2.
Katra nākamā stunda 4,13
1.1.7.
Baletzāle
1.1.7.1.
Pirmā stunda
8,26
1.1.7.2.
Katra nākamā stunda 4,13
1.1.8. Kamīnzāle
1.1.8.1.
Pirmā stunda
33,06
1.1.8.2.
Katra nākamā stunda 8,26
1.1.8.3. Jelgavas pilsētas amatiermākslas kolektīviem
1.1.8.3.1.
Pirmā stunda
16,53
1.1.8.3.2.
Katra nākamā stunda 8,26
1.2.
Pilsētas kultūras namā «Rota»
1.2.1. Lielā zāle
1.2.1.1.
Pirmā stunda
33,06
1.2.1.2.
Katra nākamā stunda 8,26
1.2.2. Mēģinājumu telpa
1 stunda
4,13
2.
Telpu noma nodarbību vajadzībām
2.1.
Jelgavas pilsētas kultūras namā
2.1.1. Lielā skatītāju zāle
1 stunda
8,26
2.1.2. Deju zāle
1 stunda
4,13
2.1.3. Mazā zāle
1 stunda
4,13
2.1.4. Baletzāle
1 stunda
3,31
2.1.5. Konferenču zāle
1 stunda
3,31
2.1.2. Pilsētas kultūras namā «Rota»
2.1.2.1. Lielā zāle
1 stunda
4,13
2.1.2.2. Mēģinājumu telpa
1 stunda
1,65
3.
Dalības maksa aģentūras pasākumos
3.1.
Par tirdzniecības vietu bez alkoholisko dzērienu realizācijas 3x3 m
Minimālā maksa 8,26
3.2.
Par tirdzniecības vietu ar alkoholisko dzērienu realizāciju 3x3 m
Minimālā maksa  20,66
3.3.
Pašnodarbinātajām personām – amatniekiem realizējot 3x3 m
Minimālā maksa 4,13
savu produkciju
3.4.
Par vietu bez produkcijas realizācijas (prezentācija, degustācija) 3x3 m
Minimālā maksa 4,13
4.
Informatīvo materiālu izvietošana uz reklāmu nesējstendiem
4.1.
A3 42 x 29,7 cm un mazāki
1 vienība/diennaktī
0, 25
4.2.
A2 60 x 42 cm
1 vienība/diennaktī
0, 33
4.3.
A1 60 x 84 cm
1 vienība/diennaktī
0, 50
4.4.
B1 70 x 100 cm
1 vienība/diennaktī
0,54
4.5.
A0 80 x 119 cm
1 vienība/diennaktī
0,74
5.
Tehniskā aprīkojuma noma
5.1.
Video projektors SANYO PLC-XF47 bez objektīva
5.1.1.
Pirmā diennakts
206,61
5.1.2.
Katra nākamā diennakts 82,64
5.2.
Video projektors SANYO PLC-XF47 ar objektīvu
5.2.1.
Pirmā diennakts
247,93
5.2.2.
Katra nākamā diennakts 107,44
5.3.
Video projektora SANYO PLC-XF47 objektīvs
1 diennakts
45,45
5.4.
Projektors EPSON EMP-1715
1 stunda
4,13
5.5.
Video ekrāns rāmī 8x6m
1 stunda
8,26
5.6.
Deju grīda 2x12 m
1 diennakts
10,33
5.7.
Skaņu iekārtas noma
5.7.1. Pārvietojamās skaņu iekārta valsts, pašvaldības iestādēm
5.7.1.1.
Pirmā stunda
24,79
5.7.1.2.
Katra nākamā stunda 16,53
5.7.2. Pārvietojamā skaņu iekārta privātpersonām
5.7.2.1.
Pirmā stunda
49,59
5.7.2.2.
Katra nākamā stunda 24,79
5.7.3. Stacionārā Lielās zāles skaņu iekārta līdz 2,5 stundām
pasākums
41,32
5.7.4. Stacionārā Lielās zāles skaņu iekārta ar skaņotāja
pasākums
82,64
pakalpojumiem līdz 2,5 stundām

Nr.p.k. Pakalpojuma veids
11.2.
11.3.
11.4.
11.5.
11.6.
11.7.
12.
12.1.

Dekoratīvie svečturi
Sēru karogi
Kapu dvieļi
Skujas celiņu izlikšanai
Skujas kapa noklāšanai
Sveces, 12 gab.
Maksa par jaunu kapa vietu
1. grupa (Baložu kapsēta, Zanderu kapsēta, Meža kapsēta (Nikolaja),
Bērzu (Annas) kapsētas vecā daļa)
12.1.1. 1 vieta
12.1.2. 2 vietas
12.1.3. 3 vietas

Mērvienība Cena bez
PVN (Ls)
1 ceremonija 0,40
1 ceremonija 0,90
1 ceremonija 0,80
1 ceremonija 1,50
1 ceremonija 3,00
1 komplekts 2,00

Nr.p.k. Pakalpojuma veids
12.2. 2. grupa (Miera kapsēta, Meža kapsētas vecticībnieku sektors, Norauku
kapsēta, Kalnakroga kapsēta, Romas (Krievu) kapsēta)
12.2.1. 1 vieta
12.2.2. 2 vietas
12.2.3. 3 vietas
12.3. 3. grupa (Bērzu kapsētas jaunā daļa)
12.3.1. 1 vieta
12.3.2. 2 vietas
12.3.3. 3 vietas
12.4. 4. grupa (Staļplača kapsēta (bezpiederīgi apbedījumi))
12.4.1. 1 vieta
13. Vienreizēja maksa par ģimenes kapa vietas rezervēšanu
13.1. Baložu kapsētā
13.1.1. vienvietīga
13.1.2. divvietīga
13.1.3. trīsvietīga
13.2. Zanderu kapsētā
13.2.1. vienvietīga
13.2.2. divvietīga
13.2.3. trīsvietīga
13.3. Miera kapsētā
13.3.1. vienvietīga
13.3.2. divvietīga
13.3.3. trīsvietīga
13.4. Meža kapsētā
13.4.1. vienvietīga
13.4.2. divvietīga
13.4.3. trīsvietīga
13.5. Bērzu kapsētā
17.3.1. vienvietīga
17.3.2. divvietīga
17.3.3. trīsvietīga
13.6. Kalnakroga kapsētā
13.6.1. vienvietīga
13.6.2. divvietīga
13.6.3. trīsvietīga

70,00
150,00
300,00
Cena bez PVN (Ls)
50,00
100,00
150,00
15,00
25,00
50,00
10,00
70,00
150,00
300,00
70,00
150,00
300,00
50,00
120,00
200,00
70,00
150,00
300,00
50,00
150,00
300,00
50,00
120,00
200,00

Nr. p.k. Pakalpojumu veids

Mērvienība Cena bez PVN (Ls)

5.7.5.
5.7.6.
5.8.
5.8.1
5.8.2.

pasākums
pasākums

24,79
24,79

pasākums
pasākums

41,32
66,12

pasākums
1 mikrofons/ diennaktī
1 diennakts
1 krēsls/ diennaktī
1 galds/ diennaktī

24,79
12,40
2,89
0. 41
0,83

1 diennakts
1 diennakts
1 diennakts
1 diennakts
1 diennakts
1 diennakts
1 diennakts
1 diennakts

0,83
0,83
0,83
0,83
0,83
0,83
0. 41
0. 41

1 diennakts
1 diennakts
1 diennakts
1 diennakts
1 diennakts
1 diennakts
1 diennakts
1 diennakts
1 diennakts

0. 41
0,83
0,83
0,83
0,83
0,83
0. 41
0. 41
661,16

5.8.3.
5.9.
5.10.
5.11.
5.12.
5.13.
5.14.
5.14.1.
5.14.2.
5.14.3.
5.14.4.
5.14.5.
5.14.6.
5.14.7.
5.14.8.
5.15.
5.15.1.
5.15.2.
5.15.3.
5.15.4.
5.15.5.
5.15.6.
5.15.7.
5.15.8.
5.16.
5.16.1.
5.17.
5.17.1.
5.18.
5.19.
5.20.
5.21.
5.22.
6.
7.
7.1.
7.1.1.
7.2.
7.2.1.
7.2.2.
7.2.2.1.
8.
9.
10.
10.1.
10.2.
10.3.
10.4.

Stacionārā Deju zāles skaņu iekārta līdz 2,5 stundām
Stacionārā Mazās zāles skaņu iekārta līdz 2,5 stundām
Gaismu iekārta
Stacionārā Lielās zāles gaismu iekārta līdz 2,5 stundām
Stacionārā Lielās zāles gaismu iekārta ar gaismotāja
pakalpojumiem  līdz 2,5 stundām
Stacionārā Deju zāles gaismu iekārta līdz 2,5 stundām
Bezvadu mikrofons
LED prožektors
Krēsls
Galds
Tautas tērpa noma:
Sievu (meiteņu)  tautastērps:
Vainags
Ņieburs
Veste
Brunči
Blūze
Villaine
Josta
Sakta
Vīru (zēnu) tautastērps:
Cilindrs vai cepure
Veste
Mētelis
Žakete
Bikses
Krekls
Josta
Valnītis
Mobilās (pārvietojamās) skatuves 9x9m ar jumtu noma
(bez uzstādīšanas)
Mobilās (pārvietojamās) skatuves 9x9m ar jumtu,
(ar uzstādīšanu un demontāžu (bez transportēšanas))

Katra nākamā 1 diennakts 206,61
1 diennakts
743,80

Katra nākamā 1 diennakts 206,61
Mobilās (pārvietojamās) skatuves podests 2,20 x 1,10 m 1 diennakts
4,96
Mobilās (pārvietojamās) skatuves kāpnes
1 diennakts
8,26
Mobilās (pārvietojamās) skatuves jumta konstrukcija 9 x 9 m 1 diennakts
289,26
Mobilās (pārvietojamās) skatuves grīdas konstrukcija 9 x 9 m 1 diennakts
206,61
Skatuves nesošās metāla konstrukcijas posms – 3 m
1 diennakts
4,13
Ieejas biļetes aģentūras «Kultūra» organizētajos koncertos, 1 ieejas biļete 0,50 – 20,00, t.sk. PVN
teātru izrādēs, sarīkojumos, pasākumos, festivālos u.c.
Uzvaras parka estrādes noma
Valsts un pašvaldības iestādēm, pašvaldības biedrībām un nodibinājumiem Pirmā stunda 82,64
katra nākamā stunda 24,79
Privātpersonām un komersantiem
Pasākumiem ar biļešu realizāciju 1 pasākums 10 – 25% no biļešu ienākumu summas,
bet ne mazāk kā Ls 100,00, t.sk. PVN
Pārējiem pasākumiem
pirmā stunda
247,93
katra nākamā 1 stunda 41,32
Pasākuma organizēšana
1 pasākums
Minimālā maksa 165,29
Telpu noformējuma izgatavošana 1noformējums
Minimālā maksa 16,53
(cenā nav iekļauti materiāli)
Reklāma pasākumu laikā
Transparenta, reklāmas stenda izvietošana 1 reklāmas vienība Minimālā maksa 50,00, t.sk PVN
pasākuma norises vietā
Privātpersonas sagatavota prezentācija 1 reklāmas vienība Minimālā maksa 200,00, t.sk PVN
pasākuma laikā
Privātpersonas simbolikas iekļaušana
1 reklāmas vienība Minimālā maksa 200,00, t.sk PVN
pasākuma reklāmas kampaņā
Privātpersonas simbolikas iekļaušana
1 reklāmas vienība Minimālā maksa 50,00, t.sk PVN
atsevišķā reklāmas pozīcijā – skrejlapā, afišā u.c.

Ceturtdiena, 2011. gada 6. janvāris

Var apgūt drošu braukšanu

«Rullītī» autobraucējiem ir iespēja apgūt
iemaņas ziemas braukšanā – kā ar auto
droši justies uz ceļa ziemas slidenajos laika
apstākļos, ko darīt, ja «ievelk» kupenā,
kad lietot rokas bremzi, kad bremzēt, kad
labāk tomēr ne. «Rullīša» pārstāvis Ēriks
Gasparovičs stāsta, ka tas ir kas līdzīgs
drošas braukšanas skolai, taču te netiek
mācīta teorija, bet gan prakse. 10 minūšu
brauciena cena ir 8 lati, par stundu jāmaksā 40 lati. Braukt iespējams no pulksten 9
līdz vakaram, kamēr gaisma, taču ir iespēja sarunāt arī
vēlāku laiku.
Iepriekš gan
vēlams pieteikties pa tālruni
22303010.

sports

Notiks sacensības brīvajā cīņā Sākas pilsētas
8. janvārī par godu cīņas kluba čempionāts biljardā
«Milons» dibināšanai jau trešo reizi
norisināsies jauniešu sacensības
brīvajā cīņā. Kopumā sacensībās
piedalīsies desmit komandas no
vairākām Latvijas pilsētām. 11 svara kategorijās startēs 1997. gadā
dzimušie un jaunāki. Cīņas sporta
kluba «Milons» brīvās cīņas sekcijas
vadītājs Vladimirs Smirnovs atzīst,
ka šīs ir tradicionālas sacensības,
kurās sākotnēji piedalījās tikai kluba
audzēkņi, bet nu jau trešo gadu tiek
organizēti plašāka mēroga mači, kuros piedalīsies arī viesi no Liepājas un
Daugavpils. Sacensības notiks sporta
kluba «Milons» bāzē Uzvaras ielā 12,
sākums – pulksten 11.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Janvārī
atsākas
tradicionālais
pilsētas
čempionāts krievu biljardā. Pirmās kārtas sacensības tiks aizvadītas 8. janvārī
pulksten 10 Jelgavas 6. vidusskolas telpās
Loka maģistrālē 29. Savukārt nākamā kārta
notiks 5. februārī. Sacensības norisināsies
12 kārtās, un katru mēnesi tiks aizvadīta
viena sacensību kārta. Jelgavas atklātais
biljarda čempionāts notiek ar Jelgavas
Sporta servisa centra atbalstu. Pieteikties
sacensībām var pa tālruni 29665559. Jāpiebilst, ka pagājušajā gadā biljarda turnīrā
startēja ap 20 šīs spēles entuziastu.

Moderna boksa bāze

Jelgavas Cīņas sporta veidu centrā Raiņa
ielā 6 darbu sākusi boksa sekcija, kuru
vada treneris Aleksandrs Knohs un viņa
asistenti Juris Šleja un Leonīds Haņevičs.
Sākotnēji visiem nodarbības notiks
vienā laikā, bet vēlāk plānots sadalīt
sportistus pēc viņu prasmēm un līmeņa.
«Te radīti tādi apstākļi, kas ļaus labāk
sagatavot sportistus un veicinās viņu
sportiskos sasniegumus. Jaunā boksa
bāze ir modernākā Jelgavā un viena no
modernākajām valstī, jo reti kurā klubā
ir uzstādīts rings un cits nepieciešamais aprīkojums,» tā A.Knohs. Šobrīd
plānots, ka boksa nodarbības notiks
pirmdienās, trešdienās un piektdienās
no pulksten 20. Sīkāka informācija un
pieteikšanās pa tālruni 22335228.

Par vienu cīņu – mēneša alga
 Ilze Knusle-Jankevica

«No malas varbūt izskatās
neinteresanti – divi vārtās pa
grīdu, bet patiesībā cīkstonis
visu laiku liek lamatas pretiniekam. Ja es it kā atdodu
roku, esmu jau izdomājis,
ka pretinieks to saķers un
mēģinās lauzt, un es jau zinu,
ko darīšu tajā brīdī,» tā par
savu darbu stāsta jelgavnieks
profesionāls cīkstonis Mārtiņš
Sabulis.
Viņš bija viens no tiem sportistiem,
kas Latvijas izlases sastāvā pērnā gada
novembrī piedalījās Latvijā vērienīgākajā
pasākumā cīņas sporta vēsturē – turnīrā
«WFCA Fight Arena: Latvia VS Russia»,
kurā cits citam pretī stājās pieci Latvijas
un Krievijas izlases sportisti, lai uzvarētu
pretinieku pēc MMA noteikumiem.
Ar sportu, tolaik brīvo cīņu, Mārtiņš
sāka nodarboties pirms desmit gadiem,
bet jau pēc diviem gadiem, kad kļuva pilngadīgs, devās uz Holandi, kur pavadīja 2,5
gadus. Viņš apmeklēja sporta skolu un
piedalījās dažādās sacensībās, bet vēlāk
nolēma atgriezties Latvijā. «Holandē
cilvēkiem ir cita domāšana. Viņiem viss
griežas tikai un vienīgi ap cīņu, citas
tēmas, ko pārrunāt ar draugiem, nav, arī
īsta atpūta nesanāk,» par dzīvi svešumā
stāsta sportists. Tomēr Holande ir cīņas
sporta veidu meka, un tur brauc trenēties
sportisti gandrīz no visām pasaules malām. Šajā valstī cīņas tradīcijas ir daudz
senākas un sporta veids – ļoti izplatīts.
«Tur tiešām ir tā, kā rāda filmās. Uz
cīņas pasākumiem iet pat ģimenes, visi
skatās, jūt līdzi, aplaudē. Daudziem ir savi
favorīti. Ir pat bijuši gadījumi, ka skatītāji
no VIP ložām pēc cīņas sportistam dod
dzeramnaudu,» tā M.Sabulis.

«Man vienkārši beidzās degviela»

Atgriezies no Holandes, Mārtiņš profesionālajā sportā paņēmis pauzi, jo gribējis
dzīvot parastu dzīvi. Viņš pat strādājis.
Tomēr, kad darbs sācis traucēt sportam,
no tā aizgājis un apmēram pirms pusotra
gada atsācis nopietni trenēties. Šobrīd
viņš ir viens no apmēram desmit Latvijas profesionālajiem cīkstoņiem, kuri ar
sportu pelna iztiku.
Latvijā cīņas sports sācis attīstīties

apmēram pirms gadiem četriem un tikai
lēnām uzņem apgriezienus. Latvijas un
Krievijas izlašu sacensības bija pirmais
šāda mēroga pasākums Latvijā un guva
arī diezgan lielu skatītāju ievērību.
M.Sabulis šajās sacīkstēs cīnījās ar Iļju
Bogoslovskiju. «Man vienkārši beidzās
degviela. Pirmajā raundā izliku visus
spēkus, lauzu pretiniekam kāju, bet
nesapratu, kāpēc viņš nepadevās. Pēc
tam man vienkārši pietrūka spēka. Vienā
cīņas epizodē gribēju pretinieku satvert
un pārmest pāri, bet viņš mani saķēra aiz
rokas un sāka lauzt. Padevos, jo lauztu
roku man nevajag,» atceras sportists,
piebilstot, ka viņam nav problēmu atzīt
pretinieka pārākumu, jo vienmēr pastāvot iespēja nākamajā tikšanās reizē
revanšēties.

Mārtiņš Sabulis
Vecums: 26
Svars: 80 kg
Augums: 1,72 m
Aizvadītas cīņas 2010. gadā: 3
Uzvaras: 1

Jātaisa šovs

Ir redzēts, ka daudziem sportistiem ir
savs rituāls, ko tie izpilda pirms starta.
Viens no spilgtākajiem šajā ziņā Latvijā
ir Edgars Skrīvers no Tukuma, kurš,
izejot ringā, atdarina mērkaķi un lēkā
uz četrām. Lai gan Mārtiņš ir mierīgs un
pagaidām noskaņojas vien ar mūziku, par
kolēģa izdarībām viņš nebrīnās. «Šovs ir
jātaisa. Tad arī cilvēkiem no malas būs
lielāka interese par cīņas sportu,» viņš
uzskata. Mārtiņš pieļauj, ka tad, kad

Slidotava «iedzīvojusies»

Pērnā gada nogalē pilsētnieku rīcībā nodota publiskā slidotava LLU basketbola
laukumā pie Meža fakultātes. Slidotavu
pilsētnieki var izmantot visu diennakti.
Viens no slidotavas veidotājiem Aigars
Ieviņš atzīst – šobrīd var teikt, ka slidotava
ir «iedzīvojusies». To katru dienu apmeklē
vairāki desmiti jelgavnieku, īpaši bieži viesi
ir apkārtējo māju bērni, kuri ne tikai slido,
bet labprāt iesaistās arī sniega tīrīšanas
darbos. «Visvairāk slidotavā sastopami jaunieši. Dienas gaišajā laikā te spēlē hokeju,
bet vakarā, kad ripu tik
labi vairs nevar redzēt,
te vairāk redzami pārīši, kuri kopā slido, arī
vecāki ar savām atvasēm,» tā A.Ieviņš.

Jelgavas pilsētas dome paziņo, ka pašvaldības īpašuma objekta – apbūvēta zemesgabala Raiņa ielā 16H, Jelgavā (kadastra
apzīmējums 09000010181, platība 55 m²),
un ēkas (garāža) Raiņa ielā 16B, Jelgavā
(kadastra apzīmējums 09000010573003),
privatizācijai apstiprināts SIA «Kulk» iesniegtais privatizācijas projekts.

Uzņēmumiem un iedzīvotājiem!
Darba piedāvājumu un darba meklēšanas
sludinājumus, kā arī licencētas izglītības
iestādes savus sludinājumus laikrakstam
«Jelgavas Vēstnesis»

bez maksas
var iesniegt pašvaldības aģentūras «Zemgales INFO» birojā Pasta ielā 47 – 214 pirmdienās no plkst.8 līdz 17, otrdienās, trešdienās
un ceturtdienās no plkst.8 līdz 16,
piektdienās no plkst.8 līdz 13.

Meklē darbu
Foto: Ivars Veiliņš

Pēta pretiniekus

Vidēji Mārtiņš aizvada vienu cīņu mēnesī, bet formā jābūt vienmēr, jo nekad
nevar zināt, kad saņems piedāvājumu
piedalīties sacensībās. Īpaši tad, ja tas ir
ārzemju turnīrs, piedāvājums var tikt izteikts tikai trīs nedēļas pirms sacensībām,
un, ja neesi formā, nāksies atteikt.
Pirms cīņas pretinieks tiek rūpīgi
pētīts, lai saprastu viņa vājās vietas.
«Piemēram, ja pretinieks vairāk trenējies boksā, tad es vairāk pievērsīšos tieši
cīņas elementiem, kuros viņš varētu būt
vājāks,» uz to, ka tā nav tikai fiziska,
bet arī taktiska cīņa norāda M.Sabulis.
Viņaprāt, cīņa ringā ir kā šaha spēle, kur
tiek apdomāts un kalkulēts katrs gājiens.
«No malas varbūt izskatās neinteresanti,
ka divi vārtās pa grīdu, bet patiesībā
cīkstonis visu laiku liek lamatas pretiniekam. Ja es it kā atdodu roku, esmu
jau izdomājis, ka pretinieks to saķers un
mēģinās lauzt, un es jau zinu, ko darīšu
tajā brīdī,» tā cīkstonis.
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būs sasniedzis zināmu līmeni un varēs
atļauties izrādīties, arī varētu piedomāt
pie sava iznāciena. Viņš ir redzējis, ka
sportisti ringā dodas ar rotaļu lācīšiem,
āmuriem, cirvjiem, saslēgušies roku
dzelžos.
Cīņas, ko aizvada Mārtiņš, ir īstas –
te nekas netiek iestudēts vai sarunāts.
Arī sāpes ir īstas, tikai, esot ringā, tās
nemaz nejūtot. «Tur ir tāds adrenalīns!
Tu visu laiku domā, ko darīt, kā labāk,
un nejūti ne sitienus, ne spērienus,
neko. Ringā nekas nesāp. Sāpēt sāk
tikai vēlāk, jau pēc cīņas – garderobē,»
stāsta cīkstonis.
Atalgojuma sistēma ir tāda: par vienu cīņu tiek maksāta noteikta summa
neatkarīgi no tā, vai sportists zaudē vai
vinnē. Lai gan M.Sabulis par atalgojumu, ko saņem cīkstonis, īpaši runāt
negrib, viņš atklāj, ka par summu, ko
saņem par vienu cīņu tepat Latvijā,
viņam pietiek apmēram mēnesim, arī
tad, ja jāmaksā rēķins par apkuri...
Ārzemēs summa, ko saņem cīkstonis,
esot apmēram 1000 eiro par vienu cīņu.
Ir arī sacensības, kurās ir balvu fonds
un uzvarētājs savāc «visu kasi», vai arī
tādas, kurās sportistiem maksā atkarībā no profesionalitātes līmeņa.
Vēl viens veids, kā pelnīt, ir kļūt par
kāda uzņēmuma «seju». Piemēram,
savs sponsors ir šobrīd labākajam
Latvijas cīkstonim Konstantīnam Gluhovam, un viņš ringā ierodas, tērpies T
kreklā un cepurē ar sponsora logo.

Pirmās sniegpulkstenītes

Pirmā vieta, kur Jelgavā iespējams
trenēties MMA, ir Jelgavas Cīņas sporta veidu centrs (JCSVC). Tā vadītājs
Andris Vasiļjevs stāsta, ka interese
par šo sporta veidu ir pat lielāka nekā

Mārtiņš Sabulis «WFCA Fight
Arena: Latvia VS Russia»
turnīrā cīnījās ar Iļju Bogoslovskiju. «Man vienkārši
beidzās degviela. Pirmajā
raundā izliku visus spēkus,
un pēc tam tā pietrūka,»
atceras sportists, piebilstot,
ka viņam nav problēmu
atzīt pretinieka pārākumu,
jo vienmēr pastāvot iespēja
nākamajā tikšanās reizē
revanšēties.
bija gaidīts un arvien vairāk sportistu
sāk trenēties ar domu vēlāk pāriet uz
profesionālo sportu. Viņš pat pieļauj,
ka drīzumā varētu izveidoties komanda,
kas startētu pusprofesionāļu līmenī.
«Pamazām pārejam no hobija līmeņa
uz profesionālo,» tā A.Vasiļjevs. Līdztekus M.Sabulim ar profesionālo sportu
(MMA) nodarbojas arī JCSVC trenera
asistents 19 gadus vecais Latvijas čempions junioriem gan boksā, gan brīvajā
cīņā Ņikita Petrovs, savu pirmo cīņu
aizvadījis arī Ervīns Rečs.
To, ka interese par šo sporta veidu
pieaug, apliecina arī cīņas sporta veidu
federācijas «WFCA Baltic» pārstāvis Jānis Eisaks. «Ja 2004. gadā mums Latvijā
vēl nebija, ko likt ringā, tagad cīnīties
gribētāju ir gana daudz un var pat
izveidot izlasi. Latvijā ir daudz vairāk
vietu, kur trenēties šajā sporta veidā,
arī skatītāju interese par to pieaug,»
tā J.Eisaks.
Šogad federācija plāno rīkot līdzīgu
pasākumu kā pērn, arī formāts varētu
būt līdzīgs – Latvijas izlase pret citas
valsts izlasi. «Latvijas izlasei ir bijuši
piedāvājumi startēt arī ārzemēs, bet
mūsu sportisti ir reālisti – tas vēl nav
mūsu līmenis. To pierāda arī starts pret
Krievijas izlasi, kura uzvarēja ar 4:1,
turklāt bija ieradies kāds trešais vai ceturtais sastāvs. Tāpēc tagad galvenais ir
gūt pieredzi un celt meistarības līmeni,
lai varam līdzvērtīgi stāties pretī citu
valstu sportistiem,» tā J.Eisaks.
«Mixed Martial Arts» jeb MMA ir pilna
kontakta cīņas sporta veids, kur treniņu
un sacensību procesā tiek pilnveidots ļoti
plašs cīņas sporta veidu elementu un tehnikas arsenāls. Ir atļauts sitienu, spērienu
un visdažādāko metienu arsenāls.

Tīru sniegu no pagalmiem, jumtiem.
Tālrunis 25438673.
Masieris piedāvā dažāda veida masāžu
– gan salonā, gan privāti. Ir pieredze, sertifikāts. Tālrunis 29649375.
Vīrietis meklē darbu. Steidzami!
Tālrunis 63028211, 26381274.
Sieviete (48, bērnu nav, no Bauskas novada) meklē aprūpētājas darbu ar dzīvošanu
uz vietas. Ir sertifikāts. Varu strādāt par
sargu. Ir pieredze. Tālrunis 26072746.
Vidusskolniece pasniedz privātstundas
matemātikā, latviešu valodā, krievu valodā, angļu valodā pamatskolas skolēniem.
Tālrunis 28738453.
Tīru sniegu, remontēju un veicu citus darbus. Tālrunis 27119070.
Sieviete – auklītes (ir pieredze) vai veca
cilvēka aprūpētājas darbu. Var piedāvāt
citu darbu. Tālrunis 25935092.
Tīru sniegu no jumtiem.
Tālrunis 29987357.
Sieviete meklē darbu – māju, dzīvokļu vai
biroju uzkopšana. Tālrunis 26276610.

Aizsaulē aizgājuši
ŅINA MEŽVIETE (dz. 1921. g.)
JĀNIS DZENIS (dz. 1937. g.)
ZELMA OSĪTE (dz. 1916. g.)
KATRĪNA PELENA (dz. 1917. g.)
OKSANA TUPISEVA (dz. 1922. g.)
ARVĪDS RUMPIS (dz. 1925. g.)
AGREPINA KRAJEVA (dz. 1940. g.)
ANDRIS MĀLIŅŠ (dz. 1949. g.)
VELTA ZĀTIŅA (dz. 1938. g.)
JĀNIS DOMINIKS MUIŽNIEKS
(dz. 1936. g.)
TATJANA REZCOVA (dz. 1922. g.)
VASILIJS FDODOROVS (dz. 1940. g.).
Izvadīšana 6.01. plkst.13 Bērzu kapsētā.
OSVALDS FREIMANIS (dz. 1943. g.).
Izvadīšana 6.01. plkst.15 no Zanderu sēru
nama uz Bērzu kapiem.
VARVARA MILLERE (dz. 1950. g.).
Izvadīšana 7.01. plkst.11 Bērzu kapsētā.
SOFIJA JAKUŠONOKA (dz. 1921. g.).
Izvadīšana 6.01. plkst.11 Bērzu kapsētā.
KORNĒLIJA KALNMALE (dz. 1938. g.).
Izvadīšana 7.01. plkst.14 Zanderu kapsētā.
VELTA OLTE (dz. 1927. g.).
Izvadīšana 8.01. plkst.13 no Zanderu kapu
sēru nama uz Ūziņu kapiem.
OĻĢERTS GRĪNVALDS (dz. 1932. g.).
Izvadīšana 6.01. plkst.13 Meža kapos.
JONS EIDINTS (dz. 1933. g.).
Izvadīšana 6.01. plkst.12 Bērzu kapos.
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10. janvāris, pirmdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1131.sērija.
9.25 «Atgriešanās laimē». Romantiska drāma. 2009.g.
11.05 «Ielas garumā».*
11.35 «Province». Ikonu gleznotājs un restaurators G.Mihejevs.*
12.05 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.25 «Pārsteidzošā pasaule. Antarktika». Dokumentāla filma.
13.25 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».*
13.40 «Šeit un tagad».*
15.00 «Jāņa Stradiņa sarunas». Telefilmas Rīga dokumentāla filma.
15.25 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».*
15.45 «Surikātu raibā dzīve». Dokumentālu filmu seriāls. 1.sērija.
16.15 «Okeāna meitenes jaunie piedzīvojumi».
Animācijas filmu seriāls. 15.sērija.
16.40 «Edžmonta». Seriāls pusaudžiem. 59.sērija.
17.05 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1131.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Nikolajs un Jūlija». Seriāls. 16.sērija.
19.20 «Satiksmes drošība». Dokumentāla īsfilma.
19.30 «Skats no malas».
20.00 «100. pants».  
20.30 «Panorāma».
21.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle.
22.00 «Viss notiek».
22.30 «Latvija var!»
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Garīgā dimensija».
23.45 «De facto».*
0.20 «Skats no malas».*

LTV7
7.55 «Televeikala skatlogs». «Rīts ar Natāliju Ābolu» (ar subt.).
8.55 «Televeikala skatlogs». «Rīta karuselis».*
9.15 «OK!» Raidījums par skaistu dzīvi.*
10.00 «Tiesa» (ar subt.). Seriāls. 2009.g. 2.sērija.
10.50 «Degrasi. Nākamā paaudze». Seriāls. 139. un 140.sērija.
11.40 «Joka pēc». Seriāls. 63. un 64.sērija.
12.30 «Krasta apsardze». Seriāls. 6.sērija.
13.20 «Sporta studija».
13.50 2010.gada Vankūveras ziemas olimpiskās spēles.
Biatlons. 7,5 km sprints sievietēm.*
14.50 2010.gada Vankūveras ziemas olimpiskās spēles.
Biatlons. 10 km sprints vīriešiem.*
15.50 «Degrasi. Nākamā paaudze». Seriāls. 139. un 140.sērija.
16.40 «Joka pēc». Seriāls. 63.sērija.
17.05 «SeMS».
17.45 «Tiesa» (ar subt.). Seriāls. 2009.g. 2.sērija.
18.30 «Šodien». Ziņas (krievu val.).  
18.45 Kontinentālās hokeja līgas spēle. Rīgas Dinamo
– Maskavas Dinamo. Tiešraide.
21.25 «1000 jūdzes Mjanmā». 1.sērija.
21.55 «Basketbola apskats».
22.25 «Krasta apsardze». Seriāls. 6.sērija.
23.15 «SeMS».*
23.50 «Joka pēc». Seriāls. 64.sērija.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Trakie Tūņi brīvībā». Animācijas seriāls. 4.sērija.
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Misters Bīns». Komēdijseriāls. 12.sērija.
9.10 «Nabaga miljonāre». Venecuēlas seriāls. 96.sērija.
10.05 «Mūsu ferma Īrijā». Melodrāma. 2007.g. 1.sērija.
12.05 «Tēva noslēpumi». Vācijas seriāls. 32.sērija.
12.40 «TV veikala skatlogs».
12.55 «Kriminālizmeklēšanas nodaļa 2» (ar subt.). Seriāls. 8.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Pilna māja». ASV komēdijseriāls. 28.sērija.
14.45 «Mūka Omi noslēpums 2». Animācijas seriāls. 15.sērija.
15.05 «Pankūciņa lieliskie negadījumi».
Animācijas seriāls. 6.sērija.
15.40 «Anna un mīlestība». Vācijas seriāls. 341.sērija.
16.10 «Mīlestības vārdā». Seriāls. 168.sērija.
17.05 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 99.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 100.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā».
21.00 «Atriebjot Andželo». ASV kriminālkomēdija.
22.50 «Asinsbrāļi». ASV seriāls. 5.sērija.
23.55 «Sešas pēdas zem zemes». ASV seriāls. 48.sērija.
0.55 LNT ziņu Top 10.*
1.45 «Mežonīgie Rietumi». Piedzīvojumu filma. 1999.g.
3.25 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
3.40 «Asinsbrāļi». ASV seriāls. 5.sērija.
4.35 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 99. un 100.sērija.

TV3
5.00 «Sieviešu izmeklētāju klubs». Seriāls. 10.sērija.
5.45 «C.S.I. Maiami 6». Seriāls. 15.sērija.
6.45 «Taks un džudžu burvju spēks». Animācijas seriāls. 6.sērija.
7.10 «Ragi un nagi». Animācijas seriāls. 5.sērija.
7.35 «Avatārs: leģenda par Āngu». Animācijas seriāls. 18.sērija.
8.00 «Tētuka meitiņas 2» (ar subt.). Seriāls. 33. un 34.sērija.
9.00 «Iepirkšanās rokenrols».
9.30 «Garšu laboratorija».
10.00 «Māmiņu klubs».
10.40 «Aizliegtā mīla». Seriāls. 198. un 199.sērija.
11.40 «Trīs māsas». ASV seriāls. 6.sērija.
12.35 «Precējies. Ir bērni 7». Seriāls. 12. un 13.sērija.
13.35 «Avatārs: leģenda par Āngu». Animācijas seriāls. 19.sērija.
14.05 «Mūmija». Animācijas seriāls. 4.sērija.
14.30 «Kobra 4». Seriāls. 52.sērija.
15.25 «Makleoda meitas 8». Seriāls. 222.sērija.
16.20 «Ekstrēmās pārvērtības 3». Realitātes šovs. 35.sērija.
17.10 «Radu būšana 3» (ar subt.). Komēdijseriāls. 11.sērija.
18.15 «Tētuka meitiņas 2» (ar subt.).
Krievijas komēdijseriāls. 35. un 36.sērija.
19.15 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Kāsla metode 2». ASV seriāls. 11.sērija.
21.15 «C.S.I. Lasvegasa 10». ASV seriāls. 228.sērija.
22.05 «Radīti skatuvei». ASV seriāls. 17.sērija.
23.00 «Nekā personīga».

23.40 «Taras piecas personības». ASV seriāls. 3.sērija.
0.15 «C.S.I. Lasvegasa 8». ASV seriāls. 169.sērija.
1.10 «Kobra 4». Seriāls. 52.sērija.
2.00 «Trīs māsas». Seriāls. 6.sērija.
2.50 «Sieviešu izmeklētāju klubs». Seriāls. 10.sērija.
3.40 «Aizliegtā mīla». Seriāls. 198. un 199.sērija.
4.30 «Nakts joki».

TV5
7.00 Animācijas filma.
8.10 «Krievijas sensācijas» (ar subt.).
Krievijas dokumentālu raidījumu cikls.
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
10.15 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Logi» (ar subt.). Krievijas šovs.
12.25 «Humora festivāls Taisni jāsmejas» (ar subt.).
14.05 «Televeikala skatlogs».
14.25 «Zona» (ar subt.). Krievijas seriāls.
15.10 «Televeikala skatlogs».
15.25 «Logi» (ar subt.). Krievijas šovs.
16.20 «Televeikala skatlogs».
16.35 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
17.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
18.30 «Bez cenzūras» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
19.30 «Ziņu vakars» (krievu val.).
19.55 «Rīgas ziņas» (krievu val.).
20.05 «Krievijas sensācijas» (ar subt.).
Krievijas dokumentālu raidījumu cikls.
21.00 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
22.00 «Ziņas 22:00» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
22.30 «Kriminālā Latvija». Ziņas (krievu val.).
23.00 «Tu tam neticēsi» (ar subt.). Informatīvs raidījums.
23.55 «Logi» (ar subt.). Krievijas šovs.
0.45 «Kriminālā Pēterburga» (ar subt.). Krievijas seriāls.
1.35 «Pilna māja» (ar subt.). Krievijas seriāls.

11. janvāris, otrdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1132.sērija.
9.25 «Otrā iespēja». Seriāls. 5.sērija.
9.50 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».*
10.10 «Kas var būt labāks par šo?»*
11.40 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
10.55 «Ideāls vīrs». Mākslas filma.
12.40 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».*
13.00 «Viss notiek».*
13.30 «Latvija var!»*
14.00 «Nikolajs un Jūlija». Seriāls. 16.sērija.
14.55 «Saules garša». Dokumentāla filma. 1.sērija.
15.25 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».*
15.45 «Mārvijs Hammers». Populārzinātnisks seriāls
bērniem. 1.sērija.
16.15 «Okeāna meitenes jaunie piedzīvojumi».
Animācijas filmu seriāls. 16.sērija.
16.40 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».
17.05 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1132.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Nikolajs un Jūlija». Seriāls. 17.sērija.
19.15 «Satiksmes drošība». Dokumentāla īsfilma.
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «100. pants».  
20.30 «Panorāma».
21.15 «Jauna nedēļa».
22.00 «Provokācijas anatomija». Latvijas dokumentāla
filma. 1995.g. Režisore A.Cilinska.
22.45 «Naudas zīmes».
23.00 Nakts ziņas.
23.15 «Šeit un tagad». Studijā Ināra Vārpa un spēkavīrs
Raimonds Bergmanis. Tiešraide.
23.55 «100 g kultūras».*
0.25 «Bīstamā robeža». Spraiga sižeta seriāls. 20.sērija.

LTV7
7.55 «Televeikala skatlogs». «Nedēļas apskats».*
8.15 «Televeikala skatlogs». «Rīts ar Natāliju Ābolu» (ar subt.).*
9.20 «SeMS».*
10.00 «Tiesa» (ar subt.). Seriāls. 2009.g. 3.sērija.
10.50 «Degrasi. Nākamā paaudze». Seriāls. 141. un 142.sērija.
11.40 «Joka pēc». Seriāls. 65. un 66.sērija.
12.30 «Krasta apsardze». Seriāls. 7.sērija.
13.20 «Parandžas un augsti papēži». Dokumentāla filma. 3.sērija.
13.50 Kontinentālās hokeja līgas spēle. Rīgas Dinamo
– Maskavas Dinamo.*
15.50 «Degrasi. Nākamā paaudze». Seriāls. 141. un 142.sērija.
16.40 «Joka pēc». Seriāls. 65. un 66.sērija.
17.30 «SeMS».
18.10 «Tiesa» (ar subt.). Seriāls. 2009.g. 3.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).  
19.30 «Sporta studija». Tiešraide.
20.00 «Suņi, kas mainīja pasauli». Dokumentāla filma. 2007.g.
21.00 «Krelles sniegavīram». Romantiska pasaka. 2007.g.
22.35 «SeMS».*
23.10 «Tavs auto».
23.40 «Autosporta programma nr.1».
0.10 «Krasta apsardze». Seriāls. 7.sērija.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Trakie Tūņi brīvībā». Animācijas seriāls. 5.sērija.
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.45 «Degpunktā».*
9.05 «Mīli mani mūžam». Latvijas seriāls. 1. un 2.sērija.
10.05 «Mūsu ferma Īrijā». Vācijas melodrāma. 2.sērija.
12.05 «Tēva noslēpumi». Vācijas seriāls. 33.sērija.
12.40 «TV veikala skatlogs».
12.55 «Kriminālizmeklēšanas nodaļa 2». Seriāls. 9.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Pilna māja». ASV komēdijseriāls. 29.sērija.
14.45 «Mūka Omi noslēpums 2». Animācijas seriāls. 16.sērija.
15.05 «Pankūciņa lieliskie negadījumi».
Animācijas seriāls. 7.sērija.
15.40 «Anna un mīlestība». Vācijas seriāls. 342.sērija.
16.10 «Mīlestības vārdā». Seriāls. 169.sērija.
17.05 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 101.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».

tv programma
18.10 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 102.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā».
21.00 «Ērenfeisas pils noslēpums». Romantiska drāma. 2006.g.
22.50 «Asinsbrāļi». ASV seriāls. 6.sērija.
23.55 «Sešas pēdas zem zemes». ASV seriāls. 49.sērija.
0.50 «Divarpus vīri». ASV komēdijseriāls. 7. un 8.sērija.
1.35 «Atriebjot Andželo». ASV kriminālkomēdija. 2002.g.
3.15 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
3.40 «Asinsbrāļi». ASV seriāls. 6.sērija.
4.35 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 101. un 102.sērija.

TV3
5.00 «Sieviešu izmeklētāju klubs». Seriāls. 111.sērija.
5.45 «C.S.I. Maiami 6». Seriāls. 16.sērija.
6.45 «Taks un džudžu burvju spēks». Animācijas seriāls. 7.sērija.
7.10 «Mūmija». Animācijas seriāls. 4.sērija.
7.35 «Avatārs: leģenda par Āngu». Animācijas seriāls. 19.sērija.
8.00 «Tētuka meitiņas 2» (ar subt.). 35. un 36.sērija.
8.55 «Smieklīgākie videokuriozi 19».
9.50 «Kāsla metode 2». Seriāls. 11.sērija.
10.40 «Aizliegtā mīla». Seriāls. 200.(sezonas noslēguma) sērija.
11.10 «60 kadri» (ar subt.).
11.40 «Trīs māsas». ASV seriāls. 7.sērija.
12.35 «Precējies. Ir bērni 7». Seriāls. 14. un 15.sērija.
13.35 «Avatārs: leģenda par Āngu». Animācijas seriāls. 20.sērija.
14.05 «Mūmija». Animācijas seriāls. 5.sērija.
14.30 «Kobra 4». Seriāls. 53.sērija.
15.25 «Makleoda meitas 8». Seriāls. 223.sērija.
16.20 «Ekstrēmās pārvērtības 3». Realitātes šovs. 36.sērija.
17.10 «Radu būšana 3» (ar subt.). Komēdijseriāls. 12.sērija.
18.15 «Tētuka meitiņas 2» (ar subt.).
Krievijas komēdijseriāls. 37. un 38.sērija.
19.15 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Doktors Hauss 6». ASV seriāls. 14.sērija.
21.15 «C.S.I. Maiami 8». ASV seriāls. 184.sērija.
22.05 «Citā joslā». ASV drāma. 2002.g.
23.55 «C.S.I. Lasvegasa 8». Seriāls. 170. un 171.sērija.
1.35 «Kobra 4». Seriāls. 53.sērija.
2.25 «Sieviešu izmeklētāju klubs». Seriāls. 111.sērija.
3.15 «C.S.I. Maiami 6». Seriāls. 16.sērija.
3.55 «Aizliegtā mīla». Seriāls. 200.sērija.
4.25 «Nakts joki».

TV5
7.00 Animācijas filma.
8.10 «Krievijas sensācijas» (ar subt.).
Krievijas dokumentālu raidījumu cikls.
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
10.15 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Logi» (ar subt.). Krievijas šovs.
12.25 «Humora festivāls Taisni jāsmejas» (ar subt.).
14.05 «Televeikala skatlogs».
14.25 «Zona» (ar subt.). Krievijas seriāls.
15.10 «Televeikala skatlogs».
15.25 «Logi» (ar subt.). Krievijas šovs.
16.20 «Televeikala skatlogs».
16.35 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
17.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
18.30 «Bez cenzūras» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
19.30 «Ziņu vakars» (krievu val.).
19.55 «Rīgas ziņas» (krievu val.).
20.05 «Krievijas sensācijas» (ar subt.).
Krievijas dokumentālu raidījumu cikls.
21.00 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
22.00 «Ziņas 22:00» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
22.30 «Kriminālā Latvija». Ziņas (krievu val.).
23.00 «Tu tam neticēsi» (ar subt.). Informatīvs raidījums.
23.55 «Logi» (ar subt.). Krievijas šovs.
0.45 «Kriminālā Pēterburga» (ar subt.). Krievijas seriāls.
1.35 «Pilna māja» (ar subt.). Krievijas seriāls.

12. janvāris, trešdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1133.sērija.
9.25 «Otrā iespēja». Seriāls. 6.sērija.
9.50 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».*
10.10 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
10.30 «Jauna nedēļa».*
11.15 «Latvji, brauciet jūriņā!» Ronis - mana būdiņa un pils. 1.daļa.*
11.45 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle.*
12.30 «100. panta preses klubs».*
13.25 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».*
13.45 «Naudas zīmes».*
14.00 «Nikolajs un Jūlija». Seriāls. 17.sērija.
14.50 «Kārlis Sebris». Telefilmas Rīga dokumentāla filma.
15.10 «Kopā» (ar subt.).*
15.25 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».*
15.45 «Kas te? Es te!»*
16.15 «Okeāna meitenes jaunie piedzīvojumi».
Animācijas filmu seriāls. 17.sērija.
16.40 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».
17.05 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1133.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Nikolajs un Jūlija». Seriāls. 18.sērija.
19.20 «Satiksmes drošība». Dokumentāla īsfilma.
19.30 «100 g kultūras. Latvija sveic Raimondu Paulu».
20.30 «Panorāma».
21.12 «Latloto izloze».
21.20 R.Paulam – 75. «Kerija. Retrospekcija». Latvijas
Nacionālā teātra izrāde. 2008.g.
23.20 «Nakts ziņas».
23.35 «Vides fakti».*
0.05 «Bīstamā robeža». Spraiga sižeta seriāls. 21.sērija.

LTV7
7.55 «Televeikala skatlogs». «Iespējas un risinājumi».*
8.15 «Televeikala skatlogs». «Veiksmīgas idejas».*
8.35 «Televeikala skatlogs». «Pie rīta kafijas».*
8.55 «Televeikala skatlogs». «Brīvdienu ceļvedis».*
9.20 «SeMS».*
10.00 «Tiesa» (ar subt.). Seriāls. 2009.g. 4.sērija.
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10.50 «Degrasi. Nākamā paaudze». Seriāls pusaudžiem.
143.(noslēguma) sērija.
11.15 «Sapnis par Ziemeļpolu». Dokumentāla filma.
11.50 «Joka pēc». Seriāls. 67. un 68.sērija.
12.40 «Krasta apsardze». Seriāls. 8.sērija.
13.30 «Sporta studija».*
14.00 2010.gada Vankūveras ziemas olimpiskās spēles.
Biatlons. 10 km iedzīšanas sprints sievietēm.*
15.00 2010.gada Vankūveras ziemas olimpiskās spēles.
Biatlons. 12,5 km iedzīšanas sprints vīriešiem.*
16.05 «Degrasi. Nākamā paaudze». Seriāls pusaudžiem.
143.(noslēguma) sērija.
16.35 «Joka pēc». Seriāls. 67. un 68.sērija.
17.30 «SeMS».
18.10 «Tiesa» (ar subt.). Seriāls. 2009.g. 4.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).  
19.15 Kontinentālās hokeja līgas spēle. Rīgas Dinamo
– Maskavas Spartak. Tiešraide.
21.55 «SeMS».*
22.30 «Makšķerēšanas noslēpumi».  
23.00 «Ātruma cilts».  
23.30 «Vistlera». Seriāls. 17. un 18.sērija.
1.05 «Krasta apsardze». Seriāls. 8.sērija.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Trakie Tūņi brīvībā». Animācijas seriāls. 6.sērija.
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.05 «Mīli mani mūžam». Latvijas seriāls. 3. un 4.sērija.
10.05 «Mūsu ferma Īrijā». Melodrāma. 2009.g. 3.sērija.
12.05 «Tēva noslēpumi». Vācijas seriāls. 34.sērija.
12.40 «TV veikala skatlogs».
12.55 «Kriminālizmeklēšanas nodaļa 2» (ar subt.).
Seriāls. 10.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Pilna māja». ASV komēdijseriāls. 30.sērija.
14.45 «Mūka Omi noslēpums 2». Animācijas seriāls. 17.sērija.
15.05 «Pankūciņa lieliskie negadījumi». Animācijas
seriāls. 8.sērija.
15.40 «Anna un mīlestība». Vācijas seriāls. 343.sērija.
16.10 «Mīlestības vārdā». Seriāls. 170.(noslēguma) sērija.
17.05 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 103.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 104.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā».
21.00 «Mājokļa jautājums».
22.00 «Intrigante 2». ASV seriāls. 2.sērija.
22.55 «Asinsbrāļi». ASV seriāls. 7.sērija.
24.00 «Sešas pēdas zem zemes». ASV seriāls. 50.sērija.
1.00 «Divarpus vīri». ASV komēdijseriāls. 9. un 10.sērija.
1.45 «Patiess draugs». Traģikomēdija. 2005.g.
3.30 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
3.40 «Asinsbrāļi». ASV seriāls. 7.sērija.
4.35 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 103. un 104.sērija.

TV3
5.00 «Sieviešu izmeklētāju klubs». Seriāls. 112.sērija.
5.45 «C.S.I. Maiami 6». Seriāls. 17.sērija.
6.45 «Taks un džudžu burvju spēks». Animācijas seriāls. 8.sērija.
7.10 «Mūmija». Animācijas seriāls. 5.sērija.
7.35 «Avatārs: leģenda par Āngu». Animācijas seriāls. 20.sērija.
8.00 «Tētuka meitiņas 2» (ar subt.). 37. un 38.sērija.
8.55 «Smieklīgākie videokuriozi 19».
9.50 «Doktors Hauss 6». Seriāls. 14.sērija.
10.40 «Rafteru ģimene». Seriāls. 1.sērija.
11.40 «Trīs māsas». ASV seriāls. 8.sērija.
12.35 «Precējies. Ir bērni 7». Seriāls. 16. un 17.sērija.
13.35 «Avatārs: leģenda par Āngu». Animācijas seriāls. 21.sērija.
14.05 «Mūmija». Animācijas seriāls. 6.sērija.
14.35 «Kobra 4». Seriāls. 54.sērija.
15.30 «Makleoda meitas 8». Austrālijas seriāls. 224.(sezonas noslēguma) sērija.
16.25 «Ekstrēmās pārvērtības 3». Realitātes šovs. 37.sērija.
17.20 «Dakteris Tirsa». Krievijas seriāls. 2010.g. 1.sērija.
18.15 «Tētuka meitiņas 2» (ar subt.).
Krievijas komēdijseriāls. 39. un 40.sērija.
19.15 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Tāda ir mīlestība 2» (ar subt.). Komēdija. 2008.g.
22.10 «Sasisto lukturu ielas 10» (ar subt.). Seriāls. 4.sērija.
23.10 «Atļauts smieties!» (ar subt.).
0.55 «Kobra 4». Seriāls. 54.sērija.
1.50 «Sieviešu izmeklētāju klubs». Seriāls. 112.sērija.
2.40 «C.S.I. Maiami 6». Seriāls. 17.sērija.
3.20 «Trīs māsas». Seriāls. 8.sērija.
4.10 «Ekstrēmās pārvērtības 3». Realitātes šovs. 37.sērija.

TV5
7.00 Animācijas filma.
8.10 «Krievijas sensācijas» (ar subt.).
Krievijas dokumentālu raidījumu cikls.
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
10.15 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Logi» (ar subt.). Krievijas šovs.
12.25 «Humora festivāls Taisni jāsmejas» (ar subt.).
14.05 «Televeikala skatlogs».
14.25 «Zona» (ar subt.). Krievijas seriāls.
15.10 «Televeikala skatlogs».
15.25 «Logi» (ar subt.). Krievijas šovs.
16.20 «Televeikala skatlogs».
16.35 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
17.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
18.30 «Bez cenzūras» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
19.30 «Ziņu vakars» (krievu val.).
19.55 «Rīgas ziņas» (krievu val.).
20.05 «Krievijas sensācijas» (ar subt.).
Krievijas dokumentālu raidījumu cikls.
21.00 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
22.00 «Ziņas 22:00» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
22.30 «Kriminālā Latvija». Ziņas (krievu val.).
23.00 «Tu tam neticēsi» (ar subt.). Informatīvs raidījums.
23.55 «Logi» (ar subt.). Krievijas šovs.
0.45 «Kriminālā Pēterburga» (ar subt.). Krievijas seriāls.
1.35 «Pilna māja» (ar subt.). Krievijas seriāls.

13. janvāris, ceturtdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1134.sērija.
9.25 «Otrā iespēja». Seriāls. 7.sērija.
9.50 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».*
10.10 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
10.30 «Latvija var!» Gada noslēguma raidījums.*
11.30 «No LTV videofondiem». Atgriezies. Lirisko dziesmu
koncerts.*
12.10 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».*
12.30 «Cilvēku planēta. Raganu medības Tanzānijā».
Dokumentāla filma.
13.30 «Province».*
14.00 «Nikolajs un Jūlija». Seriāls. 18.sērija.
14.50 «Saules garša». Dokumentāla filma. 2.sērija.
15.25 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».*
15.45 «Kas te? Es te!»*
16.15 «Okeāna meitenes jaunie piedzīvojumi». Animācijas
filmu seriāls. 18.sērija.
16.40 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».
17.05 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1134.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Nikolajs un Jūlija». Seriāls. 19.sērija.
19.15 «Satiksmes drošība». Dokumentāla īsfilma.
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «100. pants».  
20.30 «Panorāma».
21.15 «Atklātā ceturtdiena».
22.00 «Prāts vai instinkts 2». Seriāls. 9.sērija.
22.50 «Nakts ziņas».
23.05 «Šeit un tagad». Studijā Ināra Vārpa un spēkavīrs
Raimonds Bergmanis. Tiešraide.
23.45 «100 g kultūras».*
0.15 «LTV portretu izlase». Dzejnieks un mūziķis Imants Daksis.*

LTV7
8.15 «Televeikala skatlogs». «Automoto raidījums nr.2».*
8.35 «Televeikala skatlogs». «TV mozaīka».*
8.55 «Televeikala skatlogs». «Vārds uzņēmējiem».*
9.20 «SeMS».*
10.00 «Tiesa» (ar subt.). Seriāls. 2009.g. 5.sērija.
10.50 «Dinotopija». Seriāls. 1.sērija.
11.40 «Joka pēc». Seriāls. 69. un 70.sērija.
12.30 «Krasta apsardze». Seriāls. 9.sērija.
13.20 «Parandžas un augsti papēži». Dokumentāla filma. 4.sērija.
13.50 Kontinentālās hokeja līgas spēle. Rīgas Dinamo
– Maskavas Spartak.*
15.50 «Dinotopija». Seriāls. 1.sērija.
16.40 «Joka pēc». Seriāls. 69. un 70.sērija.
17.30 «SeMS».
18.10 «Tiesa» (ar subt.). Seriāls. 2009.g. 5.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).  
19.15 VTB basketbola līgas spēle. VEF – Žalgiris.
21.30 FIBA Eirolīgas basketbola spēle sievietēm. TTT Rīga
– Wisla Can-Pack (Polija). Tiešraide.
23.20 «Ar makšķeri».
23.50 «Krasta apsardze». Seriāls. 9.sērija.
0.40 «SeMS».*

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Trakie Tūņi brīvībā». Animācijas seriāls. 7.sērija.
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.45 «Degpunktā».*
9.05 «Mīli mani mūžam». Latvijas seriāls. 5. un 6.sērija.
10.05 «Mūsu ferma Īrijā». Melodrāma. 2009.g. 4.sērija.
12.05 «Tēva noslēpumi». Vācijas seriāls. 35.sērija.
12.40 «TV veikala skatlogs».
12.55 «Kriminālizmeklēšanas nodaļa 2» (ar subt.). Seriāls. 11.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Pilna māja». ASV komēdijseriāls. 31.sērija.
14.45 «Mūka Omi noslēpums 2». Animācijas seriāls. 18.sērija.
15.05 «Pankūciņa lieliskie negadījumi».
Animācijas seriāls. 9.sērija.
15.40 «Anna un mīlestība». Seriāls. 344.(noslēguma) sērija.
16.10 «O.C. Kaislības Kalifornijā». ASV seriāls. 1.sērija.
17.05 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 105.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 106.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā».
21.00 «Gluharevs» (ar subt.). Krievijas seriāls. 8.sērija.
22.00 «Likuma sargs 2» (ar subt.). Seriāls. 1.sērija.
23.05 «Asinsbrāļi». ASV seriāls. 8.sērija.
0.10 «Sešas pēdas zem zemes». ASV seriāls. 51.sērija.
1.20 «Divarpus vīri». ASV komēdijseriāls. 11. un 12.sērija.
2.05 «Četras istabas». ASV komēdija. 1995.g.
3.40 «Asinsbrāļi». ASV seriāls. 8.sērija.
4.35 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 105. un 106.sērija.

TV3
5.00 «Sieviešu izmeklētāju klubs». Seriāls. 113.sērija.
5.45 «C.S.I. Maiami 6». Seriāls. 18.sērija.
6.45 «Taks un džudžu burvju spēks». Animācijas seriāls. 9.sērija.
7.10 «Mūmija». Animācijas seriāls. 6.sērija.
7.35 «Avatārs: leģenda par Āngu». Animācijas seriāls. 21.sērija.
8.00 «Tētuka meitiņas 2» (ar subt.). Seriāls. 39. un 40.sērija.
8.55 «Smieklīgākie videokuriozi 19».
9.50 «Sasisto lukturu ielas 10» (ar subt.). Seriāls. 4.sērija.
10.40 «Rafteru ģimene». Seriāls. 2.sērija.
11.40 «Trīs māsas». Seriāls. 9.sērija.
12.35 «Precējies. Ir bērni 7». Seriāls. 18. un 19.sērija.
13.35 «Avatārs: leģenda par Āngu». Animācijas seriāls. 22.sērija.
14.05 «Mūmija». Animācijas seriāls. 7.sērija.
14.35 «Kobra 4». Seriāls. 55.sērija.
15.30 «Alises sirdsbalss». Vācijas seriāls. 2009.g. 1.sērija.
16.25 «Ekstrēmās pārvērtības 3». Realitātes šovs. 38.sērija.
17.20 «Dakteris Tirsa» (ar subt.). Seriāls. 2.sērija.
18.15 «Tētuka meitiņas 2» (ar subt.).
Krievijas komēdijseriāls. 41. un 42.sērija.
19.15 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Nozieguma skelets 4» (ar subt.). ASV seriāls.
84.(sezonas noslēguma) sērija.
21.15 «Patriotu spēles». ASV spraiga sižeta filma. 1992.g.
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23.25 «Kinomānija».
24.00 «Specvienība 3». Seriāls. 10.sērija.
0.50 «Kobra 4». Seriāls. 55.sērija.
1.45 «Sieviešu izmeklētāju klubs». Seriāls. 113.sērija.
2.30 «C.S.I. Maiami 6». Seriāls. 18.sērija.
3.15 «Trīs māsas». Seriāls. 9.sērija.
4.00 «Ekstrēmās pārvērtības 3». Realitātes šovs. 38.sērija.
4.45 «Nakts joki».

TV5
7.00 Animācijas filma.
8.10 «Krievijas sensācijas» (ar subt.). Dokumentālu raidījumu cikls.
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
10.15 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Logi» (ar subt.). Krievijas šovs.
12.25 «Humora festivāls Taisni jāsmejas» (ar subt.).
14.05 «Televeikala skatlogs».
14.25 «Zona» (ar subt.). Krievijas seriāls.
15.10 «Televeikala skatlogs».
15.25 «Logi» (ar subt.). Krievijas šovs.
16.20 «Televeikala skatlogs».
16.35 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
17.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
18.30 «Bez cenzūras» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
19.30 «Ziņu vakars» (krievu val.).
19.55 «Rīgas ziņas» (krievu val.).
20.05 «Krievijas sensācijas» (ar subt.). Dokumentālu raidījumu cikls.
21.00 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
22.00 «Ziņas 22:00» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
22.30 «Kriminālā Latvija». Ziņas (krievu val.).
23.00 «Tu tam neticēsi» (ar subt.).
Krievijas informatīvs raidījums.
23.55 «Logi» (ar subt.). Krievijas šovs.
0.45 «Kriminālā Pēterburga» (ar subt.). Krievijas seriāls.
1.35 «Pilna māja» (ar subt.). Krievijas seriāls.

14. janvāris, piektdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mana mamma – zvēru daktere». Seriāls. 30.sērija.
9.25 «Otrā iespēja». Seriāls. 8.sērija.
9.50 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».*
10.10 «Goda lieta». Francijas seriāls. 1.sērija.
12.05 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.25 «Zeme no putna lidojuma». Dokumentālu filmu
seriāls. 14.sērija.
13.15 «Atklātā ceturtdiena».*
14.00 «Nikolajs un Jūlija». Seriāls. 19.sērija.
14.50 «Saules garša». Dokumentāla filma. 3.sērija.
15.20 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».*
15.40 «Dabas grāmata».*
16.10 «Zaķīšu piedzīvojumi». Animācijas filmu seriāls. 1.sērija.
16.40 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».
17.05 «Mana mamma – zvēru daktere». Seriāls. 30.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Plecu pie pleca». Dokumentāla filma.
19.00 «Eirobusiņš».
19.30 «100 g kultūras». Nacionālie dārgumi.
20.30 «Panorāma».
21.15 «100. panta preses klubs».
22.10 «Mafijas klans». Seriāls. 1.sērija.
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Mafijas klans». Seriāls. 2.sērija.
0.05 «100 g kultūras». Nacionālie dārgumi.*

LTV7
7.55 «Televeikala skatlogs». «Aktualitātes».
8.15 «Televeikala skatlogs». «Skatpunkti».*
8.35 «Televeikala skatlogs». «Tādas lietas».*
8.55 «Televeikala skatlogs». «Dzīvei pa vidu».
9.20 «SeMS».*
10.00 «Tiesa» (ar subt.). Seriāls. 2009.g. 6.sērija.
10.50 «Dinotopija». Seriāls. 2.sērija.
11.40 «Joka pēc». Seriāls. 71. un 72.sērija.
12.30 «Krasta apsardze». Seriāls. 10.sērija.
13.20 «Parandžas un augsti papēži». Dokumentāla filma. 5.sērija.
13.50 VTB basketbola līgas spēle. VEF – Žalgiris.*
15.50 «Dinotopija». Seriāls. 2.sērija.
16.40 «Joka pēc». Seriāls. 71. un 72.sērija.
17.25 «OK!» Raidījums par skaistu dzīvi.
18.10 «Tiesa» (ar subt.). Seriāls. 2009.g. 6.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).  
19.15 Kontinentālās hokeja līgas spēle. Rīgas Dinamo
– Čerepovecas Severstaļ. Tiešraide.
21.55 «Zveja» (ar subt.).
22.25 «Spiegu spēles» (ar subt.). Seriāls. 9. un 10.sērija.
0.10 «Krasta apsardze». Seriāls. 10.sērija.
0.55 «OK!» Raidījums par skaistu dzīvi.*

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Trakie Tūņi brīvībā». Animācijas seriāls. 8.sērija.
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.45 «Degpunktā».*
9.05 «Mīli mani mūžam». Latvijas seriāls. 7. un 8.sērija.
10.05 «Divas nedēļas priekšnieka krēslā».
Vācijas romantiska komēdija. 2007.g.
12.05 «Tēva noslēpumi». Vācijas seriāls. 36.sērija.
12.40 «TV veikala skatlogs».
12.55 «Kriminālizmeklēšanas nodaļa 2». Seriāls. 12.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Pilna māja». ASV komēdijseriāls. 32.sērija.
14.45 «Mūka Omi noslēpums 2». Animācijas seriāls. 19.sērija.
15.05 «Pankūciņa lieliskie negadījumi».
Animācijas seriāls. 10.sērija.
15.40 «Jampadracis mājā». ASV komēdijseriāls. 1.sērija.
16.10 «O.C. Kaislības Kalifornijā». ASV seriāls. 2.sērija.
17.05 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 107.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 108.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā».
21.00 «Vismeklētākais Malibu». Kriminālkomēdija. 2003.g.
22.35 «Tāda ir mīlestība». Romantiska komēdija. 2003.g.
1.10 «Visi desmit jardi». ASV kriminālkomēdija. 2004.g.

2.45 «Likuma sargs 2» (ar subt.). Seriāls. 1.sērija.
3.40 «Gluharevs» (ar subt.). Krievijas seriāls. 8.sērija.
4.35 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 107. un 108.sērija.

TV3
5.00 «Zaudējumi». Seriāls. 2007.g. 1.sērija.
5.55 «C.S.I. Maiami 6». Seriāls. 19.sērija.
6.45 «Taks un džudžu burvju spēks». Animācijas seriāls. 10.sērija.
7.10 «Mūmija». Animācijas seriāls. 7.sērija.
7.35 «Avatārs: leģenda par Āngu». Animācijas seriāls. 22.sērija.
8.00 «Tētuka meitiņas 2» (ar subt.). Seriāls. 41. un 42.sērija.
8.55 «Smieklīgākie videokuriozi 19».
9.50 «Nozieguma skelets 4». Seriāls. 84.sērija.
10.40 «Rafteru ģimene». Seriāls. 3.sērija.
11.40 «Trīs māsas». Seriāls. 10.sērija.
12.35 «Precējies. Ir bērni 7». Seriāls. 20. un 21.sērija.
13.35 «Avatārs: leģenda par Āngu». Animācijas seriāls. 23.sērija.
14.05 «Mūmija». Animācijas seriāls. 8.sērija.
14.35 «Kobra 4». Seriāls. 56.sērija.
15.30 «Alises sirdsbalss». Vācijas seriāls. 2.sērija.
16.25 «Ekstrēmās pārvērtības 3». Realitātes šovs. 39.sērija.
17.20 «Dakteris Tirsa» (ar subt.). Seriāls. 3.sērija.
18.15 «Tētuka meitiņas 2». Komēdijseriāls. 43. un 44.sērija.
19.15 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Cik man gadu?» ASV komēdija. 2004.g.
22.10 «Greizais spogulis» (ar subt.).
0.20 «Seši kadri» (ar subt.).
0.45 «Svešais pret svešo». Fantastikas trilleris. 2007.g.
2.30 «Kobra 4». Seriāls. 56.sērija.
3.20 «C.S.I. Maiami 6». Seriāls. 19.sērija.
4.00 «Trīs māsas». Seriāls. 10.sērijs.
4.45 «Nakts joki».

TV5
7.00 Animācijas filma.
8.10 «Krievijas sensācijas» (ar subt.). Dokumentālu raidījumu cikls.
9.00 «Televeikala skatlogs».
9.15 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
10.15 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
11.15 «Televeikala skatlogs».
11.30 «Logi» (ar subt.). Krievijas šovs.
12.25 «Humora festivāls Taisni jāsmejas» (ar subt.).
14.05 «Televeikala skatlogs».
14.25 «Zona» (ar subt.). Krievijas seriāls.
15.10 «Televeikala skatlogs».
15.25 «Logi» (ar subt.). Krievijas šovs.
16.20 «Televeikala skatlogs».
16.35 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
17.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
18.30 «Bez cenzūras» (krievu val.). Informatīvs raidījums.
19.30 «Ziņu vakars» (krievu val.).
19.55 «Rīgas ziņas» (krievu val.).
20.05 «Krievijas sensācijas» (ar subt.). Dokumentālu raidījumu cikls.
21.00 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
22.00 «Humora festivāls Taisni jāsmejas» (ar subt.).
1.35 «Pilna māja» (ar subt.). Krievijas seriāls.

15. janvāris, sestdiena
LTV1
8.10 «Latvji, brauciet jūriņā!» Ronis – mana būdiņa un
pils. 2.daļa.*
8.35 «Nellija un Cēzars». Animācijas filmu seriāls. 7., 8. un 9.sērija.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Okeāna meitenes jaunie piedzīvojumi». Animācijas
filmu seriāls. 26.sērija.
10.00 «Ķepa uz sirds».
10.30 «Kas var būt labāks par šo?»
11.00 «Nāc līdzās Ziemassvētkos!»*
12.30 «Lācis nāk!» Filmu studijas AB animācijas filma.
12.50 R.Paulam – 75. «Šerloks Holmss». Dailes teātra izrāde.*
15.45 «100 g kultūras». Latvija sveic Raimondu Paulu.*
16.45 «Cilvēku planēta. Raganu medības Tanzānijā».
Dokumentāla filma.
17.45 «Kopā» (ar subt.)
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.30 «Es – savai zemītei».
19.00 «Vides fakti».
19.30 «Latvijas šlāgeraptauja 2011».
20.30 «Panorāma».
21.12 «Latloto izloze».
21.25 «Raimonds Pauls. Ilgais ceļš televīzijā».
23.05 Nakts ziņas.
23.15 «Slavenība». ASV komēdija. 1998.g.

LTV7
7.50 «Televeikala skatlogs». «Rīta karuselis».
8.10 «Televeikala skatlogs». «Dzīvot labāk».
8.30 «Televeikala skatlogs». «Skatpunkti».
8.50 «Televeikala skatlogs». «Automoto raidījums nr.2».
9.10 «Televeikala skatlogs». «TV mozaīka».
9.30 «Televeikala skatlogs». «Brīvdienu ceļvedis».
9.50 «Televeikala skatlogs». «Tādas lietas».
10.10 «Televeikala skatlogs». «Dzīvei pa vidu».
10.30 «Ātruma cilts».*
11.00 «Zveja» (ar subt.).*
11.30 «Krējums... saldais».*
12.00 «Gulētājs un skaistule» (ar subt.). Melodrāma. 2008.g.
13.45 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
14.15 Kontinentālās hokeja līgas spēle. Rīgas Dinamo
– Čerepovecas Severstaļ.*
16.15 «Bordertauna». Seriāls. 32. un 33.sērija.
17.05 «Ceļojums smagā metāla pasaulē». Dokumentāla filma.
18.50 «1000 jūdzes Mjanmā». 2.sērija.
19.20 «OK!» Raidījums par skaistu dzīvi.*
20.05 31.pasaules nākotnes cirka festivāls.
21.30 «Taksis 3». Francijas komēdija. 2003.g.
23.05 2010.gada Vankūveras ziemas olimpiskās spēles.
Snovborda kross sievietēm.*
0.05 2010.gada Vankūveras ziemas olimpiskās spēles.
Snovborda kross vīriešiem.*

LNT
6.05 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
6.35 «Frīki». Dokumentāla programma. 1.sērija.
7.00 «Ugunsdzēsēju stāstiņi». Animācijas filma. 6.sērija.
7.25 «Flintstonu ģimene. Speciālizlaidums».
ASV animācijas filma. 2.sērija.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

TV programma
7.45 «Ekstrēms tuvplānā».
8.35 «Vecās Kristīnes jaunie piedzīvojumi 3».
ASV komēdijseriāls. 3.sērija.
9.00 «Rīta mikslis».
10.00 «Mans mīļais draugs». Raidījums par dzīvniekiem.
10.30 «Gulivera ceļojumi». Piedzīvojumu filma. 1996.g. 1.sērija.
12.15 «Vīrieši kokos». ASV seriāls. 3. un 4.sērija.
14.10 «Agata Kristi. Vīrs brūnā uzvalkā». Detektīvfilma. 1989.g.
16.15 «Misters Bīns». Komēdijseriāls. 13.sērija.
17.00 «Nindzjas. Esktrēmās sacensības».
Japānas realitātes šovs. 11. un 12.sērija.
18.00 «Atnācēji». Francijas komēdija. 1993.g.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Hanija». ASV muzikāla drāma. 2003.g.
22.30 «Es esmu Sems». ASV drāma. 2001.g.
1.00 «Manolete». Romantiska drāma. 2007.g.
2.40 «Agata Kristi. Vīrs brūnā uzvalkā». Detektīvfilma. 1989.g.
4.15 «Gulivera ceļojumi». Piedzīvojumu filma. 1996.g. 1.sērija.
5.45 «Benija Hila šovs». Lielbritānijas komēdijseriāls.

TV3
5.00 «Zaudējumi». Seriāls. 2.sērija.
5.50 «C.S.I. Maiami 6». Seriāls. 20.sērija.
6.40 «Džezebelas Džeimsas atgriešanās». Seriāls. 3.sērija.
7.05 «Auniņa Šona piedzīvojumi 2». Animācijas seriāls. 39.sērija.
7.30 «Ragi un nagi». Animācijas seriāls. 6.sērija.
7.55 «Zinātkārā Dora». Animācijas seriāls. 21.sērija.
8.20 «Finiass un Fērbs». Animācijas seriāls.
8.45 «Mūmija». Animācijas seriāls. 8.sērija.
9.10 «Simpsoni 15». Animācijas seriāls. 4. un 5.sērija.
10.00 «Iepirkšanās rokenrols». 21.raidījums.
10.30 «Zvaigznes ceļo». Piedalās L.Šomase.
11.30 «Dinozauru mednieki». Seriāls. 2.sērija.
12.25 «Kinomānija».
13.00 «Smieklīgākie videokuriozi 18».
14.20 «Greizais spogulis» (ar subt.).
16.20 «Cik man gadu?» ASV komēdija. 2004.g.
18.10 «Haizivs stāsts». ASV animācijas filma. 2004.g.
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Lielisko džentlmeņu līga». Piedzīvojumu filma. 2003.g.
22.25 «Līdz džekpots mūs šķirs». Romantiska komēdija. 2008.g.
0.20 «Nekaunīgais brālis». ASV komēdija. 2001.g.
2.00 «Zaudējumi». Seriāls. 2.sērija.
2.50 «C.S.I. Maiami 6». Seriāls. 20.sērija.
3.35 «Dinozauru mednieki». Seriāls. 2.sērija.
4.25 «Nakts joki».

TV5
8.00 Animācijas filma.
9.10 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
11.10 «Televeikala skatlogs».
11.25 «Logi» (ar subt.). Krievijas šovs.
12.10 «Krievijas sensācijas» (ar subt.). Dokumentālu raidījumu cikls.
13.00 «Televeikala skatlogs».
13.15 «Sindbada pēdējais ceļojums» (ar subt.). Seriāls.
15.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
16.35 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
17.30 «Logi» (ar subt.). Krievijas šovs.
18.30 «Tu tam neticēsi» (ar subt.). Informatīvs raidījums.
19.30 «Politika ar Juriju Sokolovski» (krievu val.).
20.00 «Humora festivāls Jūrmala 2010» (ar subt.).
21.45 «Krievijas sensācijas» (ar subt.). Dokumentālu raidījumu cikls.
22.30 «Tu tam neticēsi» (ar subt.). Informatīvs raidījums.
23.25 «Humora festivāls Jūrmala 2009» (ar subt.).
0.50 «Erotiskie stāsti. Karstās sarkangalvītes» (latv.
val.). Erotisks seriāls.

16. janvāris, svētdiena
LTV1
8.05 «Garīgā dimensija».*
8.35 «Nellija un Cēzars». Animācijas filmu seriāls. 10.,
11. un 12.sērija.
9.00 «Kas te? Es te!»*
9.30 «Zaķīšu piedzīvojumi». Animācijas filmu seriāls. 1.sērija.
10.00 «Mārvijs Hammers». Populārzinātnisks seriāls
bērniem. 2.sērija.
10.30 «Surikātu raibā dzīve». Dokumentālu filmu seriāls. 2.sērija.
11.00 «Discovery atlants: Ķīna». Dokumentāla filma. 1.sērija.
12.00 Dievkalpojums.
13.00 «Vertikāle».
13.30 «Daudz laimes!»
14.30 «Latvijas šlāgeraptauja 2011».*
15.30 «Raimonds Pauls. Ilgais ceļš televīzijā».*
17.10 «Zeme no putna lidojuma». Dokumentālu filmu
seriāls. 14.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.25 «Province».
18.55 «Mīlestība Sanktpēterburgā». Romantiska komēdija. 2009.g.
20.30 «Panorāma».
21.29 Laika ziņas.
21.35 R.Paulam – 75. «Melnā vēža spīlēs». Rīgas kinostudijas piedzīvojumu komēdija. 1975.g.
23.10 «Nakts ziņas».
23.20 «Mafijas klans». Seriāls. 1. un 2.sērija.

LTV7
8.10 «Televeikala skatlogs». «Veiksmīgas idejas».
8.30 «Televeikala skatlogs». «Pie rīta kafijas».
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».*
12.05 31.pasaules nākotnes cirka festivāls.
13.40 «Basketbola apskats».*
14.10 2010.gada Vankūveras ziemas olimpiskās spēles.
Biatlons. 15 km sievietēm.*
16.15 «Bordertauna». Seriāls. 34.sērija.
16.45 Kontinentālās hokeja līgas spēle. Rīgas Dinamo
– Sanktpēterburgas SKA. Tiešraide.
19.25 «Krējums... saldais».
19.55 «Spiegu spēles» (ar subt.). Seriāls. 9. un 10.sērija.
21.40 «Londonieši». Seriāls. 27.sērija.
22.30 «Ela ielejā». ASV krimināldrāma. 2007.g.
0.35 «Taksis 3». Francijas komēdija. 2003.g.

LNT
6.15 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
6.30 «Kāpēc tā gadījās». Dokumentāla programma. 5.sērija.
6.55 «Skubijs Dū un Pinkainais». Animācijas seriāls. 5.sērija.
7.20 «Misters Bīns». Animācijas filma.
7.45 «Mājokļa jautājums».*
8.35 «Vecās Kristīnes jaunie piedzīvojumi 3».
ASV komēdijseriāls. 4.sērija.
9.00 «Autoziņas».
9.30 «Ražots Latvijā».
10.00 «Sirmā ēdienkaratē».
10.40 «Vismeklētākais Malibu». Kriminālkomēdija. 2003.g.
12.15 «Policijas akadēmija». ASV seriāls. 3. un 4.sērija.
14.10 «Misters Bīns». Komēdijseriāls. 14.sērija.
14.45 «Gandrīz varoņi». Piedzīvojumu komēdija. 1998.g.
16.35 «Ko vēlas sievietes». ASV komēdija. 2000.g.
19.10 LNT ziņu Top 10.
20.00 LNT ziņas.
20.15 «Naudas viltotāji». Krimināldrāma. 2007.g.
22.10 «Pilsētas sala». ASV liriska komēdija. 2009.g.
0.10 «Atnācēji». Francijas komēdija. 1993.g.
2.05 «Es esmu Sems». ASV drāma. 2001.g.
4.15 «Drakonu pavēlnieks». Piedzīvojumu komēdija. 1982.g.
5.45 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».

TV3
  5.00 «Zaudējumi». Seriāls. 3.sērija.
5.50 «C.S.I. Maiami 6». Seriāls. 21.sērija.
6.40 «Džezebelas Džeimsas atgriešanās». Seriāls. 4.sērija.
7.00 «Ragi un nagi». Animācijas seriāls. 7.sērija.
7.30 «Zinātkārā Dora». Animācijas seriāls. 22.sērija.
7.55 «Finiass un Fērbs». Animācijas seriāls.
8.20 «Kinomānija».
8.50 «Māmiņu klubs».

9.20 «Garšu laboratorija».
10.00 «Superbingo». TV spēle.
10.55 «Smieklīgākie videokuriozi 18».
11.25 «Haizivs stāsts». ASV animācijas filma. 2004.g.
13.00 «Nīlas dārgakmens». Piedzīvojumu filma. 1985.g.
15.00 «Lielisko džentlmeņu līga». Piedzīvojumu filma. 2003.g.
17.00 «Līdz džekpots mūs šķirs». Romantiska komēdija. 2008.g.
18.50 «Kobra 14». Seriāls. 2.sērija.
19.50 «Nekā personīga».
20.25 «Zirnekļcilvēks 2». ASV piedzīvojumu filma. 2004.g.
23.00 «Nakts pār Manhetenu». Krimināldrāma. 1996.g.
1.05 «Indigo». Krievijas trilleris. 2008.g.
2.45 «Atļauts smieties!» (ar subt.).
4.15 «C.S.I. Maiami 6». Seriāls. 21.sērija.

TV5
7.30 «Džoisa Meijere. Prieka pilna dzīve» (krievu val.).
8.00 Animācijas filma.
9.10 «Humora festivāls Jūrmala 2010» (ar subt.).*
11.00 «Televeikala skatlogs».
11.15 «Logi» (ar subt.). Krievijas šovs.
12.05 «Krievijas sensācijas» (ar subt.). Dokumentālu raidījumu cikls.
12.50 Animācijas filma.
13.15 «Televeikala skatlogs».
13.30 «Kontakts» (latviešu val.). Kristīgais raidījums.
14.00 «Radinieki – svešinieki». ASV komēdija. 2006.g.
15.30 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Krievijas seriāls.
16.30 «Izmeklēšanas noslēpumi» (ar subt.). Seriāls.
17.30 «Logi» (ar subt.). Krievijas šovs.
18.25 «Mans mīļais draugs». Latvijas autorraidījums.
19.30 «Atpakaļskaitīšana» (krievu val.).
20.35 «Krievijas sensācijas» (ar subt.). Dokumentālu raidījumu cikls.
21.20 «Tu tam neticēsi» (ar subt.). Informatīvs raidījums.
22.15 «Tīmeklis 2» (ar subt.). Krievijas seriāls.
23.10 «Humora festivāls Jūrmala 2009» (ar subt.).
0.50 «Erotiskie stāsti. Milleniuma rotaļu biedri»  Erotisks seriāls.

Jelgavas reģionālajā Pieaugušo izglītības centrā
mācības uzsāks Jaunas kursu grupas

Datums

JANVĀRĪ

Kursi

07.01. - 30.01. CNC manuālā programmēšana
17.01. - 22.06. Angļu valoda - vidējais līmenis, B1
17.01. - 21.02. Fotomāklas darbnīca
18.01. - 24.03. Adobe Photoshop
18.01. - 29.04. Angļu valoda - pamata līmenis, A1
19.01. - 09.03. Fotodizaina pamati
19.01. - 22.06. Angļu valoda - vidējais līmenis, B2
20.01. - 30.06. Angļu valoda - pamata līmenis, A2
21.01. - 06.05. Angļu valodas klubiņš senioriem
21.01. - 06.05.
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Angļu sarunvaloda senioriem

21.01. - 06.05. Zīda un stikla apgleznošana
21.01. - 01.04. Šūšanas un modelēšanas darbnīca
24.01. - 22.06. Angļu valoda - pamata līmenis, A2
24.01. - 23.02.

Datorzinības iesācējiem

24.01. - 28.02.

Lietvedība

24.01. - 16.02

Izklājlapas (MS Excel) padziļināti

25.01. - 28.04. Datorzinības (bez priekšzināšanām)
25.01. - 21.06. Angļu valoda - vidējais līmenis, B1
25.01. - 17.02. Tekstapstrāde (MS Word) padziļināti
25.01. - 17.03. MS Excel (individuālās nodarbības)
25.01. - 24.03. Darba aizsardzība un drošība
26.01. - 02.05. CorelDraw Graphics
27.01. - 03.05. Valsts valoda - vidējais līmenis
27.01. - 03.05.

Valsts valoda - augstākais līmenis

28.01. - 21.04.

Senioru - datorfanu klubiņš

28.01. - 21.04.

Datorzinības senioriem
(bez priekšzināšanām)

31.01. - 25.05. Vācu valoda - pamata līmenis, A2
Pieteikumi un informācija: Svētes iela 33, Jelgava, LV - 3001
Tālrunis: 63082101; fakss: 63007033,
E-pasts: birojs@pic.jelgava.lv; www.jrpic.lv

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

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

na komēdija 2 cēlienos. Režisors V.Šoriņš. Lomās: A.Bērziņš, L.Kugrēna, A.Ozoliņa,
R.Vazdika, I.Burkovska, Z.Burnicka, E.Silāre, R.Vītiņa. Biļešu cena: Ls 5; 4; 3.
Kases darba laiks: no otrdienas līdz piektdienai 14 – 19, sestdienā 9 – 14
un stundu pirms sarīkojuma! Kases tālrunis: 63084679.
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Tas ir daudz citādāk nekā rāda TV
 Ritma Gaidamoviča

«Esmu dzīvs un vesels atgriezies mājās. Tā bija mana pirmā
pilnā misija, pēc kuras pavisam
noteikti varu teikt, ka esmu ieguvējs. Beidzot varēju praktiski
pielietot tās zināšanas, ko esmu
apguvis teorētiski, un trīs mēnešus strādāt savā «lauciņā»,
pildot inženiera virsnieka pienākumus,» stāsta jelgavnieks
Kaspars Lazdiņš, kurš nesen
atgriezies no operācijas Afganistānā.
Kaspars uz Afganistānu devās jūnijā, lai
pusgadu piedalītos starptautiskā operācijā,
gādājot par drošību kādā vietējā provincē,
kur norit infrastruktūras atjaunošanas
darbi. «Šobrīd man ir daudz skaidrāka
bilde par to, kas patiesībā tur notiek.
Iepriekš informāciju guvu internetā, TV,
taču tur nerāda to īsto realitāti – Afganistānā ir daudz trakāk nekā mēs šeit varam
iztēloties. Visapkārt ir talibi – tie laupa,
spīdzina, izspiež, šauj, spridzina. Uzstāda
IED spridzināšanas ierīces, kas ir lielākais
drauds, jo, sprāgstot tām, bojā iet ļoti daudz
cilvēku. Ja izvēlējušies kādu nogalināt,
viņiem neinteresē, vai blakus ir bērni, sievietes. Gaisā iet visi. Grūti iedomāties, kas
notiku, ja tur nebūtu starptautisko drošības

atbalsta spēku. Tiesa, mēs dzīvojām relatīvi
mierīgākā rajonā, «karstajos punktos» par
mieru atbild amerikāņi, jo viņiem ir vairāk
tehnisko iespēju, resursu, kas dod lielāku
garantiju izdzīvot,» stāsta Kaspars, piebilstot, ka viņš šo operāciju vērtē kā mierīgu, jo
lielāko misijas laiku pavadījis bāzē, kur par
drošību tiek gādāts augstā līmenī. «Īpaši
ārā no bāzes rauties nav prāta darbs. Ja
pienākumi neparedz, labāk ir palikt bāzes
iekšpusē,» tā Kaspars.
Trīs mēnešus viņš pildīja operācijas kaujas kapteiņa pienākumus. Viņa uzdevums
bija koordinēt to, kas notiek aiz bāzes žoga
– vietējā provincē, kur norisinās karadarbība. Jākoordinē ceļu atmīnēšana, ārkārtas
medicīniskās palīdzības sniegšana. «Redzēju, kā mediķi cīnījās par bērna dzīvību,» tā
Kaspars. «Tieši tur es ieraudzīju, kas un kā
patiesībā notiek šai valstī. Ja kāds Latvijā
gaužas, ka slikti dzīvojam, mēs dzīvojam
labi. Piemēram, tur vietējais ir pilnībā atkarīgs no ražas. Ja ražas laikā ir sauss, jārēķinās ar to, ka ziemā nebūs ko ēst. Ūdens ir
nekvalitatīvs un sāļš, tādu viņi dzer, līdz ar
to rodas dažādas slimības. Jāpiebilst, ka pēc
viņu gadu skaitīšanas sistēmas viņi šobrīd
dzīvo 1400 kurā tur gadā. Tā arī mēs ap to
laiku dzīvojām, šodien izņēmums ir vien
motocikli un automašīnas, kas viņiem tur
ir. Viņiem jācīnās ne tikai ar dabu, bet arī
ar bandītiem,» piebilst Kaspars. Pēc trim
mēnešiem bāzē bija nepieciešams inženie-

ris. Ņemot vērā, ka Kaspars mācījies par
kaujas inženieri, viņam piedāvāta inženiera
virsnieka vieta. «Galvenais pienākums
– palīdzēt vietējiem iedzīvotājiem attīstīt
infrastruktūru, kur tās gandrīz nav. Kā
tehniskais speciālists, eksperts centos palīdzēt ar padomu. Beidzot praktiski liku lietā
tās zināšanas, ko esmu apguvis teorētiski,»
atzīst Kaspars. Trīs mēnešos Kaspars kopā
ar kolēģiem izstrādāja projektu par tilta,
caurteku celtniecību, lai vietējie iedzīvotāji
varētu šķērsot upi. «Upē ūdens līmenis
svārstās līdz pat astoņiem metriem. Kad
tas sasniedz augstāko līmeni, iedzīvotāji
nevar šķērsot upi un paliek iesprostoti uz
tādas kā salas, atslēgti no ārpasaules. Mēs
izstrādājām projektu par
tilta būvniecību. Iesākumā
tas tika apstiprināts, jau
grasījās sākt darbus, taču
trīs dienas pirms manas
aizbraukšanas projektu
anulēja. Pie vainas birokrātija. Izrādījās, ka sākotnēji
piešķirtā nauda nav domāta
šim mērķim,» tā Kaspars.
Taču izstrādāto projektu
viņš nodevis Norvēģijas
kolēģiem un cer, ka tas tomēr tiks īstenots.
Jāpiebilst, ka Kaspars savā darba komandā
bija vienīgais latvietis starp desmitiem norvēģu. Runājot par sadzīves apstākļiem, viņš
atzīst, ka par karavīriem tur rūpējas. «Varu

Kapteinis Kaspars Lazdiņš stāsta, ka sabombardēti kaujas tanki, kas mētājas uz lauka, Afganistānā nav nekas neparasts. Taču pamazām
te sāk attīstīties infrastruktūra – šī ir upe, pār
kuru Kaspars projektēja tiltu.
Foto: no Kaspara Lazdiņa personīgā arhīva
teikt, ka nevienu mirkli nebiju atrauts gatavs turp doties atkal, Kaspars teic: «Tuno mājiniekiem. 24 stundas diennaktī te vākajā laikā noteikti nē! Jāpadzīvo mierīgi.
darbojas internets, pieejams telefons, un Jāsniedz kāds ieguldījums arī Latvijā, ne
tu vari zvanīt un runāt, cik vien nepiecie- tikai ārpus valsts robežām.» Kaspars šobrīd
šams,» tā Kaspars. Uz jautājumu, vai esi atrodas pēcmisijas atvaļinājumā.

Šoks uz katra stūra
 Ritma Gaidamoviča

«Latvijā man bija sajūta, ka
tur notiek miera uzturēšana,
taču īstenībā tur notiek reāla
karadarbība – visapkārt mīnēti ceļi, šauj no helikopteriem, cilvēki krīt... Vietējais
pa dienu strādā tirgū, mājās
slauc kazas, bet pēcpusdienā
nolemj iet karot,» ar iespaidiem Afganistānā dalās jelgavnieks grupas «Gain Fast»
ģitārists Uldis Beitiņš.
Viņš kopā ar grupu viesojies pie Latvijas
karavīriem Afganistānā, sniedzot tur trīs
koncertus. «Pavasarī no Aizsardzības ministrijas saņēmām piedāvājumu izveidot
videosveicienu karavīriem. Vēlāk nāca piedāvājums doties ciemos pašiem. Piekritām
un valsts svētkus atzīmējām Afganistānā,»
stāsta Uldis. Liels pārdzīvojums jau bijis
lidojums. «Man ir «sliktas attiecības» ar
lidošanu – četras pacelšanās, četras nosēšanās. Sākumā aizlidojām no Rīgas uz Oslo
ar civilo reisu. Viss normāli, bet «pa nopietnam» viss sākās Oslo militārajā lidostā. Mēs
– izteikti civilie, turklāt vēl mākslinieki
brīvdomātāji, bet attieksme pret mums – kā
pret militārajiem, «pa stingro»: te tava telts,
tavs guļammaiss, rīt tikos un tikos jābūt
tur, neiedomājieties kavēt,» stāsta Uldis,
piebilstot, ka, no otras puses, bijis arī savs
labums – militārās lidmašīnas nav pārpildītas, tur var brīvi elpot, nav vajadzīgas arī
iekāpšanas biļetes.

Mazgājies dušā, un blakus
paceļas reaktīvā lidmašīna

«Nosēžoties Afganistānā, ieraudzīju karabāzi – tādu, kā filmās. Tur katrs kvadrātcentimetrs, manā izpratnē, maksā simtos
tūkstošu latu – militārā bāze, kur desmitiem reaktīvo lidmašīnu, bruņumašīnas,
tanki, helikopteri... Viss tieši tā, kā puikām
patīk. Mūs sagaidīja pats galvenais pulkvedis, uzreiz bija jāuzvelk bruņuveste un
ķivere un jānoklausās instruktāža. Skaidrs
viens – te ir jāklausa uz vārda, prasīt «kāpēc?» ir pilnīgi lieki,» stāsta Uldis. Karabāze
– žoga līnija apmēram trīs reiz pieci metri.
Tur iekšā sakaru dienesti, veikali, futbola,
basketbola laukums, kino zāle, katras valsts
karavīriem liela ēdnīca, kur var ēst tieši šai
valstij raksturīgos ēdienus – piemēram,
ASV burgerus, hotdogus, Norvēģijas dažādi
pagatavotos lašus. Jāpiebilst, ka latviešu
karavīri Meimanas bāzē strādā zem Norvēģijas karoga, vēl tur ir ASV un Vācijas

karavīri. «Mēs paši smējāmies – brokastis
iesim ēst uz Norvēģiju, pusdienas uz ASV, ja
kāds aizvedīs – vakariņosim Vācijā. Diemžēl
neaizveda. Protams, tas viss kazarmas āra
teltīs. Interesanti – ej dušā, bet blakus tev
reaktīvā lidmašīna paceļas...» iespaidos
dalās Uldis.

«O.K. tur nozīmē nogalināt»

Uz Afganistānu gandrīz neviens vairs
nedodas tūrisma braucienā. Arī grupas
puišiem šajā gadījumā par plašu zemes
apskati nevarēja būt ne runas. «Gain Fast»
paviesojās divās karabāzēs un, pārkāpjot
noteikumus, nedaudz arī Meimanas centrā. «Viennozīmīgi – lielākais piedzīvojums
bija ekskursija pa Meimanu. Lai gan ministrijā bija pateikts kategorisks nē, mums
tomēr iedeva transportu, tāpēc kopā ar
miesassargiem izbraucām uz pilsētu,» stāsta Uldis. Kā viņš saka, uz vietu, kur, kaut
vai tev ir miljons latu, tu vienkārši nevari
aizbraukt. Ārpus varēja braukt pa diviem
grupas biedriem vienā bruņumašīnā ar
trim miesassargiem, latviešu karavīriem.
Ieteikums – neiet pa vairākiem kopā; ja
notiek nelaime, būs mazāki zaudējumi.
Obligāta ir bruņuveste, ķivere, līdzi jābūt
identifikācijas kartei ar personas vārdu,
kam paziņot, ja tu ej bojā. Jāatceras, ka
katra soma, katrs saišķis, mopēds var
sprāgt, nekādā gadījumā nedrīkst skatīties
uz afgāņu sievietēm, citādi tevi nošaus.
«Tās ir kā spoki, kuras nedrīkst ņemt
vērā,» piebilst Uldis. Tāpat nekādā gadījumā nedrīkst plātīties un rādīt nekādus
žestus, jo tur tiem ir pavisam cita nozīme.
Proti, mūsu O.K. tur nozīmējot «nogalināt». «Baisi. Sajūtas saasinātas. Tur tu
nezini, kurš no vietējiem ir karavīrs, kurš
tirgotājs, kurš spiegs. Ir arī tā, ka pa dienu
cilvēks tirgojas, kopj kaziņas, pulksten 15
izdomā iet karot un šauj... Ārpus bāzes viņi
dzīvo savu dzīvi. Dzīve no māla un ēzeļu
izkārnījumiem veidotās būdiņās. Ne dušas,
ne normālas tualetes, visapkārt milzīga
netīrība. Bērni spēlējas ar plastmasas automātiem. Bet tirgū galvenais ir kaulēties. Ja
nekaulēsies, to uztvers kā aizvainojumu,
jo tā tu izrādi necieņu – neuztver viņu kā
biznesmeni. Man riebjas kaulēties, tas bija
baigais slieksnis, kuram pārkāpu. Pirku
ūdenspīpi – tirgotājs man saka 15 dolāri,
es saku: nē, desmit. Tā mēs tur tielējāmies,
līdz nopirku par 11 un vēl lakatiņu bonusā
paprasīju,» stāsta ģitārists.
Tur viņi arī satikuši afgāņu puiku, kurš
runā latviski, diemžēl visvairāk viņš zina
lamuvārdus. Šis video šobrīd populārs
interneta tīmeklī youtube.com.

Afgāņu sieviete.
Foto: no Ulda Beitiņa personīgā arhīva
Grupa «Gain Fast» uzstājas latviešu, norvēģu, amerikāņu un vācu karavīriem.

Karavīru draudzenes
ar «Gain Fast» nodeva sveicienus

Tieši valsts svētkos grupa sniedza vienu
no trim Afganistānā nospēlētajiem koncertiem. «Tā dīvaini jau bija. Uzkāpjam uz
skatuves, priekšā – nopietni vīri uniformās.
Kā tas būs – vīriem puišu grupa. Nav jau kā
ar Aishu, ko pašā pamatā jau kā sievieti labi
uzņēma. Bet patiesībā armija un mūzika
jau no vēstures ir saistītas. Mūzika nodrošina garastāvokli, dod pozitīvas emocijas,
un tur tas ir galvenais, jo katra diena var
būt pēdējā,» stāsta Uldis, piebilstot, ka,
domājot par latviešu karavīriem, grupa
«līdzi ņēmusi» ne tikai savu repertuāru,
bet arī citu pašmāju mūziķu dziesmas,
dažādus pasaules hitus, lai arī norvēģiem,
amerikāņiem un vāciešiem patiktu. «Atsaucība bija fantastiska, visi pēc koncerta
nāca klāt parunāties. Arī bāzes virsnieks
atzina, ka visādi koncerti šeit ir bijuši, bet
mūsu pluss bijis tas, ka dziedājām «dzīvajā»,
no sirds un ar patiesām emocijām,» stāsta
Uldis. Viņš atklāj, ka koncertu īpašu darījuši
sveicieni no Latvijas. Proti, arī Uldim pirms
braukšanas uz Afganistānu draugiem.lv
nākušas vēstules no karavīru draudzenēm.
«Pasveicini manu draugu Daini. Pasaki

Miera
uzturētāju
karabāze
Meimanas
pilsētā.
viņam to un to. Tad nu mēs kā skolas disenēs gandrīz pirms katras dziesmas teicām:
«Šī dziesma veltīta Dainim, sveicieni no
Kristīnes.» Emocijas, kas tur valdīja, ir
vienkārši neaprakstāmas!» tā Uldis. Tieši
te puiši vēlreiz pārliecinājušies, ka Latvija ir
maza, jo ar karavīriem atrasta ne viena vien
kopīga paziņa, kurai bija jānodod sveiciens,
atbraucot atpakaļ. «Mēs, mūziķi, esam kā
ciema slotas, kurus, pašsaprotams, pazīst
visur. Taču tur es sastapu savas pirmās
skolotājas mazdēlu. Arī vienīgo jelgavnieku
Kasparu Lazdiņu, kura draudzenei tur veidojām īpašu videosveicienu ar paša Kaspara
piedalīšanos,» stāsta Uldis.

Karavīri pietuvināti mājām

Otrs «Gain Fast» koncerts Meimanā
bija tā sauktais jam session kopā ar karavīriem, kur mūziķi savu roku instrumentu
spēlē ļāva iemēģināt arī karavīriem. Kopā
sanācis lielisks koncerts. Savukārt trešo
koncertu grupa spēlēja savas vizītes beigās amerikāņu un norvēģu karavīriem
Mazarešarīfā. «Viņiem ļoti patika mani
ģitāras soliņi, tieši tālab šajā koncertā man
tie bija jāizveido pat vietās, kur to nav,»
piebilst Uldis.

Skats uz
vietējo
Meimanas tirgu.

Šauj pat bērni.
Vērtējot latviešu karavīru iespējas sazināties ar mājiniekiem, Uldis atzīst, ka
karavīri ir ļoti pietuvināti mājām. «Viņiem
24 stundas diennaktī pieejams internets,
telefons. Bez maksas var zvanīt, uz kuru
valsti gribi, un runāt, cik ilgi vēlies. Līdz
ar to viņi zina, kas notiek mājās. Šajā reizē
visi mums vairāk centās palīdzēt kā gidi
un miesassargi, par ko esmu pateicīgs, jo
esmu laimīgi atgriezies mājās,» tā Uldis,
piebilstot – viņš ļoti cer, ka uz turieni
izdosies aizbraukt vēl kādu reizi.

