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Pēc trīs gadu pārtraukuma
pirmais piedzimst zēns
Jelgavas slimnīcā jaunais Pūķa gads iesācies ar puiku. Pirmais 2012. gada bērniņš –
Annas Gailes un Pētera Vanaga dēls Māris – pasaulē nāca 1. janvārī pulksten 4.30.
Pirmo Jelgavā šogad dzimušo bērniņu tradicionāli sveica arī pilsētas mērs Andris Rāviņš.
Foto: Māris Grīnbergs

 Ritma Gaidamoviča

Māris ir otrais bērniņš A.Gailes un
Pētera Vanaga ģimenē – mājās Sal«Lai mazulis ir mīlēts, lai
galē mazo puisīti gaida brālis Ainārs,
viņam veselība un bagākurš aprīlī svinēs ceturto dzimšanas
tīga dzīve. Lai puika aug
dienu. «Patiesībā mazajam Mārim
stiprs, liels, žiperīgs Latpasaulē bija jānāk janvāra otrajā
vijas patriots,» tā vēlēja
pusē, taču 31. decembrī sajutos tā
Jelgavas domes priekšdīvaini un mammai teicu: «Mammu,
sēdētājs Andris Rāviņš,
laikam būs uz slimnīcu jābrauc jau
sveicot 2012. gadā pirmā
šodien – viņš dikti nemierīgs.» Jā,
Jelgavā dzimušā bērniņa
īsi pēc pusnakts, kad jaunais gads
– puisīša Māra – mammu
bija sagaidīts, posos uz slimnīcu un
Annu Gaili. Māris Vanags
pulksten 1.30 jau biju šeit,» stāsta
ir pirmais 2012. gada
A.Gaile. Māris piedzima 1. janvārī
bērns, kurš pasaulē nāca
pulksten 4.30 51 centimetru garš
Jelgavas slimnīcā 1. janun trīs kilogramus smags. «Zināvārī pulksten 4.30.
jām, ka šis gads mūsu ģimenē būs
īpašs, jo gaidījām otru atvasīti,
Līdz ar Māri ir lauzta pēdējo trīs taču necerējām, ka mazais būs ar
gadu tradīcija, kad jauns gads Jel- mums jau 1. janvārī – pirmajā gada
gavas slimnīcā iesākas ar meitenīti. dienā. Šķiet, gads tiešām solās būt

pārsteigumiem pilns. Galvenais, ka
abi jūtamies labi,» tā mazā puisīša
mamma, kura jau novērojusi, ka
Māris nav cimperlīgs, taču viņam
patīk no rītiem pagulēt.
A.Gaile atzīst, ka par dēla vārdu
ģimenē ilgi diskutēts – Einārs vai
Māris, tomēr beigās izvēlēts otrais,
jo mammai tas šķitis latviskāks.
«Galvenais, lai dēliņš neslimo, aug
stiprs un vesels. Tad arī mēs būsim
laimīgi,» tā A.Gaile.
Jelgavas slimnīcas Dzemdību
nodaļas vecākā vecmāte Eva Vingre
stāsta, ka 2011. gadā Jelgavas slimnīcā piedzimuši 940 bērni un šāds
skaits ir jau trešo gadu pēc kārtas.
Vēl iepriekšējā gadā Jelgavas slimnīcā dzimuši 11 dvīņu pāri. Jāpiebilst,
ka zīmīgi arī tas – 2009., 2010., 2011.
gads sācies ar meitenīti. «Kad 31.

Valdība apstiprinājusi izmaiņas pasažieru pārvadājumu jomā, «atbrīvojot» rokas pārvadātājiem un
ļaujot pašiem izlemt, vai izmantot autoostu sniegtos
pakalpojumus – iebraukšanu tajās un biļešu iepriekšpārdošanu. Jelgavas Autobusu parks (JAP) šogad izmaiņas savā darbā saistībā ar jaunajiem noteikumiem
neplāno, bet SIA «Migar», kas nodrošina pasažieru
pārvadājumus Jelgavas novada teritorijā, ar janvāri jau
atteikusies no biļešu tirdzniecības Jelgavas autoostas
kasē – tās nu var nopirkt pie autobusa šofera. Jelgavas
autoostas apsaimniekotājs AS «Rīgas starptautiskā
autoosta» pieļauj, ka gadījumā, ja pārvadātāji masveidā atteiksies no autoostas pakalpojumiem, nāksies
samazināt darbinieku skaitu.

JAP valdes loceklis Pēteris Salkazanovs uzsver – ja šī gada nogalē, kad
beigsies līgumi, neizdosies vienoties
ar autoostām par maksas samazināšanu, tiks apsvērta doma atteikties
no atsevišķu, nerentablu, autoostu
pakalpojumiem. «Šobrīd ir divas
autoostas, kurās par pakalpojumiem
maksājam vairāk nekā atpelnām no
biļešu pārdošanas – Dobelē un Bauskā,» norāda P.Salkazanovs, minot,
ka par Bauskas autoostas pakalpojumiem ik mēnesi tiek maksāti 800
lati, bet par biļetēm atpelnīti 700 lati.
Kā piemēru viņš min arī Jelgavas un
Rīgas autoostu, kurās kopā JAP par
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Uz vietu bērnudārzā
bez rindas varēs
pretendēt daudzbērnu
ģimeņu bērni
 Ritma Gaidamoviča

Jelgavas domes deputāti apstiprinājuši jaunus
pirmsskolas izglītības
iestāžu noteikumus. Tie
paredz, ka no februāra
ārpus rindas uz vietu
pirmsskolas izglītības
iestādē varēs pretendēt daudzbērnu ģimeņu
bērni. Noteikumos iestrādāta arī kārtība, kādā
pašvaldība līdzfinansēs
privātos bērnudārzus.
Jelgavas Izglītības pārvaldes
galvenā speciāliste pirmsskolas
izglītības jautājumos Sarmīte
Joma skaidro, ka jaunajos noteikumos ir vairākas sadaļas. Viena
– noteikumi par pašvaldības
pirmsskolas izglītības iestādēm,
otra – noteikumi par pašvaldības līdzfinansējumu privātajām
pirmsskolas izglītības iestādēm
mūsu pilsētā. Jaunajos pirmsskolas izglītības iestāžu noteikumos
klāt nākusi norma, kas paredz,
ka no 1. februāra ārpus rindas
bērnudārzos tiks uzņemti to
ģimeņu bērni, kurās ir trīs un
vairāk bērnu. Ģimenes, kuras
atbilst šai kategorijai, jau februārī

decembrī atnācu uz darbu, ieskatījos
žurnālā un nodomāju: pietrūkst trīs
bērniņu, lai tiktu sasniegts 2010.
gada rādītājs – 940 bērni. Un viss
notika kā pēc plāna. Šajā dienā
piedzima trīs bērniņi – divi puikas
pulksten 12.37 un 17.25 un meite Ilze Knusle-Jankevica
nīte pulksten 20.35,» stāsta vecākā
vecmāte. Gads iesācies ar puisīti, un
Šogad Jelgavas reģioE.Vingre cer, ka tas nesīs pārmaiņas.
nālais Tūrisma centrs
Varbūt šogad tiks sasniegts rādītājs
(JRTC) iecerējis pie–1000 piedzimušu bērniņu gadā.
dalīties trīs starptau«Dikti ceram. Bet kopumā, ņemot
tiskās tūrisma izstāvērā situāciju, ka daudz jauniešu
dēs – Igaunijā, Lietuvā
pamet Latviju, manuprāt, 940 bērni
un Krievijā. Līdztekus
iepriekšējā gadā ir labs rādītājs.
tam Jelgava un tuvēDzimušo skaits nav krities, un tas
jie novadi tiks popuir apsveicami,» tā vecākā vecmāte.
larizēti arī ikgadējā
Māris ir vienīgais bērniņš, kurš Jelstarptautiskajā izstādē
gavā piedzima 1. janvārī. 2. janvārī
tepat Rīgā – «Balttour
pasaulē nākušas divas meitenītes.

var doties uz Jelgavas Izglītības
pārvaldi, lai aizpildītu iesniegumu, līdzi ņemot bērnu dzimšanas
apliecības, lai apliecinātu, ka tā ir
daudzbērnu ģimene. S.Joma stāsta, ka līdz šim ārpus rindas uz vietu bērnudārzā varēja pretendēt
Latvijas Nacionālo bruņoto spēku
karavīru atvases, pedagogu, kuri
strādā pašvaldības skolā vai
izvēlētajā bērnudārzā, atvases,
dvīņi un trīņi, kā arī bērni, kuri ir
aizbildniecībā vai dzīvo sociālajā
aprūpes centrā. Speciāliste uzver,
ka uz pārmaiņām mudinājušas
vairākas sarunas ar daudzbērnu
ģimeņu vecākiem, kā arī tas, ka
demogrāfiskais jautājums šobrīd
ir ne tikai valsts, bet arī pilsētas
prioritāte. «Protams, esam jau
saņēmuši vairākus zvanus no
satrauktām mammām – kas notiks tālāk, ja viņu ģimenē ir tikai
viens bērns, vai rindas kārtībā
vietu saņems. Gribu teikt, ka
jebkurš bērns, kurš reģistrēts
vienotajā rindā, vietu saņems
rindas kārtībā,» uzver S.Joma.
Šobrīd pārvaldei nav precīzu datu
par to, cik daudz daudzbērnu
ģimeņu bērnu stāv rindā, jo līdz
šim vecākiem nebija jānorāda, vai
tā ir daudzbērnu ģimene.
Turpinājums 3.lpp.

Jelgavu popularizēs
Tallinā, Viļņā un Maskavā

2012».

Ja pārvadātāji atteiksies no autoostas pakalpojumiem, cietīs darbinieki
 Ilze Knusle-Jankevica

Laikrakstu iespējams
saņemt arī redakcijā
Pasta ielā 47 – 214.

pakalpojumiem maksā 10 000 latu,
bet nopelna trīsreiz vairāk.
P.Salkazanovs skaidro, ka jaunā
norma pārvadātājiem dod tiesības
attiekties no autoostas pakalpojumiem pilnībā vai daļēji. «Ja ar
nerentablajām autoostām nespēsim vienoties par iebraukšanas
maksas samazināšanu, vērsīsimies
pie pasūtītāja – šajā gadījumā tā
ir Autotransporta direkcija –, kas
tālāk ar attiecīgo pašvaldību meklēs
risinājumus un meklēs vietu, kur
turpmāk notiks pasažieru uzņemšana un izlaišana,» viņš stāsta.
Turpinājums 3.lpp.

JRTC vadītāja Anda Iļjina
stāsta, ka tiesības bez maksas
piedalīties izstādēs Baltijas
valstīs un Krievijā, kas notiks februārī un martā, JRTC
ieguva, piedaloties Tūrisma
attīstības valsts aģentūras
rīkotajā konkursā. «Konkursā
bija iespējams izvēlēties trīs
no sešām valstīm. Mēs izvēlējāmies šīs valstis, jo kaimiņu
un arī Krievijas tūrisma tirgus
apgūšana ir mūsu prioritāte.
Aizvadītajā tūrisma sezonā
Latvijā, Rīgā un arī Jelgavā palielinājusies tūristu plūsma no
Krievijas,» viņa skaidro. JRTC
vadītāja cer, ka dalība izstādēs

ne tikai ļaus atvest uz Jelgavu
vairāk tūristu, bet nākotnē pavērs iespējas veidot arī kopīgus
starptautiskus maršrutus un
tūrisma produktus.
Izstāde Tallinā notiks 17.
– 19. februārī, Viļņā – 2. – 4.
martā, Maskavā – 21. – 24.
martā. «Šajās izstādēs mēs atradīsimies kopējā nacionālajā
stendā, tāpēc uzsvars tiks likts
uz informatīvajiem materiāliem un cilvēkiem, kuri stāstīs
apmeklētājiem par Jelgavu un
mūspuses tūrisma piedāvājumu,» tā A.Iļjina.
Gatavojoties jaunajai tūrisma sezonai un izstādēm, tiek
veidota tūrisma avīze vairākās
valodās, kā arī izstrādāta mājas
lapa, kurā vienuviet būs apkopota tūrisma nozares informācija.
«Šobrīd vēl strādājam pie mājas
lapas satura sagatavošanas un
rit pēdējās diskusijas par lapas
dizainu, bet uz «Balttour» izstādi, kas šogad atkal sakritīs
ar Ledus skulptūru festivālu
un notiks 10. – 12. februārī,
tā jau darbosies,» stāsta JRTC
vadītāja, piebilstot, ka viena no
vērtīgākajām un interesantākajām lietām mājas lapā būs rīks
– maršrutu plānotājs.

2

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

saruna

Ceturtdiena, 2012. gada 5. janvāris

Lapu plēšanas un enciklopēdiju
griešanas ēra ir aiz muguras
 Ilze Knusle-Jankevica

«Bibliotēku darbība ir
strikti reglamentēta
– sākot no tā, kādām
jābūt telpām, to iekārtojumam, pieejamībai, un
beidzot ar finansējumu,
kāds nepieciešams, lai
nodrošinātu bibliotēkas
darbību. Ministru kabineta noteikumos norādīts,
ka pašvaldību bibliotēkās
krājuma iegādei atvēlētajam finansējumam jābūt
ne mazākam kā 0,30
latu uz vienu iedzīvotāju
– mēs pērn tērējām 21
santīmu uz iedzīvotāju,
kas pārrēķinot ir 1,37
lati uz vienu bibliotēkas
lasītāju,» stāsta Jelgavas
Zinātniskās bibliotēkas
(JZB) direktore Aija Nadziņa.
JZB ir publiska bibliotēka, un
tas nozīmē, ka apkalpoti tiek visi
interesenti – piemēram, apstiprināt
elektronisko parakstu pie mums
brauc arī cilvēki no Dobeles un
Tukuma, vasarā bibliotēkas viesi ir
arī ārzemnieki. Savukārt Jelgavā
deklarētajiem iedzīvotājiem grāmatas izsniedz arī uz mājām. Galvenais
bibliotēkas finansētājs ir Jelgavas
pilsētas pašvaldība, bet tā saņem
arī līdzfinansējumu no Jelgavas
un Ozolnieku novada pašvaldībām
reģiona galvenās bibliotēkas funkciju nodrošināšanai – pērn tie bijuši
12 680 lati.

Risinājums –
maksas abonements

Ņemot vērā to, ka pēdējos gados
būtiski samazinājās grāmatu iegādei
atvēlētais finansējums, 2009. gadā
tika pieņemts lēmums atjaunot
maksas abonementu, kurā tiek piedāvāta izklaides literatūra, kas gan
ir tikai niecīga daļa no bibliotēkas
kopējā krājuma. No vienas puses,
tā ir iespēja papildināt bibliotēkas
krājumu ar izklaides literatūru,
bet tajā pašā laikā katram ir izvēle
– izmantot to vai nē. «Tās pašas
grāmatas ir pieejamas arī bez maksas abonementā tepat vai filiālēs,
bet uz tām var nākties gaidīt garā
rindā,» stāsta JZB direktore. Viņa
skaidro, ka bibliotēkas krājums
tiek komplektēts atbilstoši visu
iedzīvotāju interesēm – ir gan literatūra pirmsskolas, skolas vecuma
bērniem, pusaudžiem, latviešu un
ārzemju daiļliteratūra, nozaru, uzziņu literatūra, arī izklaides literatūra
–, tomēr prioritāte ir izglītība un
zināšanas. «Lai gan sākotnēji izskanēja arī pārmetumi, šobrīd redzam,
ka maksas abonementu izmanto ap
700 lasītāju – viņi ir novērtējuši to,
ka šādā veidā populārākās grāmatas bibliotēka var nopirkt vairākos
eksemplāros, tādējādi palielinot
to cilvēku loku, kas tās izlasa,» tā
A.Nadziņa. Viņa norāda, ka noteik-

Nedēļas jautājums

29%

tā maksa – divi santīmi dienā – nav
liela, jo vidēji viena grāmata maksā
5 – 6 latus, bet šādā veidā to var
izlasīt vidēji par desmit santīmiem.
Turklāt tieši tā saucamie bestselleri
visātrāk nodrillējas un ir jānoraksta.
Bibliotēkas direktore norāda, ka
ienākumi no maksas abonementa
ir ap 1500 latiem gadā, par kuriem
papildu var iegādāties apmēram 300
jaunas grāmatas.

Obligāto
eksemplāru vairs nesaņem

Agrāk bibliotēkas krājums regulāri tika papildināts ar tā saucamajiem obligātajiem eksemplāriem,
kas bija jānodrošina izdevniecībām
un apgādiem. «Izdevēji ar to nav
apmierināti, un drīzumā Obligāto
eksemplāru likums tiks pārskatīts.
Visticamāk, arī Latvijā, tāpat kā
citur Eiropā, obligātā bezmaksas
eksemplāra saņēmēju skaits samazināsies,» tā A.Nadziņa, piebilstot,
ka citviet tādu saņem tikai valsts
nacionālā bibliotēka.
Tomēr dāvinājumus gan bibliotēka saņem, un dāvinātāju ir daudz.
Viens no biežākajiem iemesliem, kāpēc grāmatas tiek atdotas bibliotēkai, ir dzīvesvietas maiņa. «Paldies
tiem, kuri saprot, ka grāmatas nevar nodot makulatūrā vai vienkārši
izmest atkritumu konteinerā,» tā
bibliotēkas direktore, piebilstot,
ka saņemtie dāvinājumi tiekot vēl
šķiroti, jo ne visas grāmatas ir gana
labā stāvoklī un ar aktuālu saturu.
Grāmatas, kas bibliotēkai nav vajadzīgas, nonāk plauktos «Lasītājs
dāvina lasītājam», no kuriem tās var
paņemt ikviens interesents.

lai aizsargātu krājumu, ir elektroniskie vārti, tomēr A.Nadziņa
uzskata, ka no negodīguma nepasargās nekādas iekārtas. «Ir daļa
lasītāju, kuri uzskata, ka tikai
viņam vajag šo grāmatu, un tas ir
galvenais – saņemam pat atklātus
piedāvājumus nepieciešamo grāmatu no bibliotēkas atpirkt, bet
ne jau visi bijuši tik godīgi. Tagad
gan lapu plēšanas, enciklopēdiju
griešanas ēra ir aiz muguras, jo ir
kopētāji un skenēšanas iekārtas,»
tā direktore.
Lai mudinātu lasītājus nokārtot
savas saistības, gada nogalē bibliotēkas rīko Aizmāršīgo lasītāju
dienas, aicinot nodot paņemtos
iespieddarbus, nemaksājot kavējuma naudu, kas gan ir liberāla
– viens santīms par katru nokavēto dienu. A.Nadziņa gan atzīst:
«Bibliotēkām ir kopīga lasītāju
Avīzes var lasīt klēpjdatorā datu bāze ar izsniegumu vēsturi,
Protams, bibliotēkā tiek iegādāti kas dod iespēju izvērtēt, vai ilgstoarī periodiskie izdevumi, piemēram, šam kavētājam nākotnē vēl var
pērn šim nolūkam tērēti 5696 lati, uzticēties.»
abonējot 175 izdevumus. Savukārt
pozitīva ziņa ir interneta lietotājiem Jaunā versija
– bibliotēkā ir pieejama LURSOFT būs divreiz ātrāka
Bibliotēkā daudz tiek domāts
laikrakstu bibliotēka, kurā var lasīt
apmēram 50 dažādu izdevumu un strādāts pie tā, kā nodrošināt
pilnos tekstus, turklāt bez maksas. pakalpojumu kvalitāti un daudzJZB direktore uzsver, ka pilsētas veidību. Šogad tiks ieviesta jauna,
bibliotēkās darbojas bezvadu in- modernizēta bibliotēku informāternets, un šī un citas bibliotēkas cijas sistēmas ALISE versija, un
datu bāzes ir pieejamas arī lasītāju apjomīgā kopkataloga dati tiks
līdzpaņemtajos portatīvajos datoros, glabāti uz serveriem Rīgā. «Jaunā
versija būs divreiz ātrāka un pavērs
ja tos lieto bibliotēkas telpās.
Šis ir tikai viens no daudzajiem jaunas iespējas bibliotēkas lietotāpakalpojumiem, ko vēl piedāvā bib- jiem. Pats būtiskākais ir tas, ka vienliotēka. «Šajā informācijas laikmetā, kāršāka kļūs meklēšanas sistēma.
tik strauji attīstoties tehnoloģijām, Tagad, piemēram, uzrakstot «Ārija
arī bibliotēkas loma ir ļoti mainīju- Elksne», nevar atrast dzejnieces grāsies un ir ļoti daudz pakalpojumu, matas, jo vispirms jāraksta uzvārds,
ko klients var saņemt attālināti,» bet jaunajā sistēmā varēs meklēt pēc
norāda A.Nadziņa, piebilstot – uz jebkura atslēgas vārda vai frāzes lībibliotēku ir jānāk tikai, lai saņemtu dzīgi kā Google meklētājā,» skaidro
grāmatu, bet visu pārējo iespējams bibliotēkas direktore, piebilstot, ka
jaunā sistēma arī būtiski uzlabos
izdarīt internetā vai pa telefonu.
un atvieglos bibliotekāro darbu un
atslogos bibliotēkas serverus, uz
No negodīguma
kuriem varēs glabāt digitalizētos
nepasargā nekas
Visos laikos ir bijuši arī neapzi- materiālus – novadpētniecības datu
nīgie lasītāji, kuri paņemtās grā- bāzes attēlus un pilntekstus.
«Elektroniskā kopkataloga veidomatas bojā, nenodod laikus vai pat
pazaudē. Viens no risinājumiem, šana ir mūsu virsuzdevums – tas ir

«Jelgavas bibliotēku darba laiks ir
organizēts tā, lai
tā iedzīvotājiem
būtu pieejama visu
nedēļu – sestdienās
ir atvērtas filiāles,
bet svētdienās
Grāmatu iegādei atvēlētais
Zinātniskā bibliofinansējums (Ls)
tēka centrā. Mūsu
apmeklējuma
Gads
Summa
rekordi ir fiksēti tieši
2011
13 585
svētdienās, tāpēc
2010
7500
nākotnē neplā2009
6678
nojam atteikties
2008
19 687
no šī modeļa,» tā
2007
20 982
Jelgavas Zinātniskās
2006
15 599
bibliotēkas direktore Aija Nadziņa.
Avots: JZB
Foto: Ivars Veiliņš
sarežģīts darbs, jo grāmatas, diska, darba efektivitāti. «Bibliotēka nav
videoieraksta vai cita informācijas tikai izklaides vieta, te cilvēki iznesēja aprakstam datu bāzē jābūt glītojas, pilnveidojas, bet izglītota
kvalitatīvam un atbilstošam stan- cilvēka darba ražīgumu nevar
dartiem, lai atvieglotu meklēšanu aprēķināt, kaut gan ir skaidrs, ka
kā lasītājiem, tā bibliotekāriem. izglītots cilvēks ir sabiedrībai vērJa apraksti nav pilnīgi, tad ir kā tīgāks un arī valsts ekonomikā dod
ar kleitām – it kā jau viens un tas lielāku ieguldījumu,» tā A.Nadziņa,
pats apģērba gabals, bet vienam piebilstot, ka bibliotēkas vērtību
tā ir raiba, vienam melna, citam tagad var pierādīt ar ekonomiskiem
gara, citam īsa,» tā A.Nadziņa. aprēķiniem un formulām. Ārzemēs
Šobrīd mūsu reģiona kopkatalogā ir izstrādāta metodika bibliotēkas
vienotajā bibliotēku informācijas darba ienesīguma aprēķināšanai,
sistēmā ir saslēgtas 59 bibliotēkas un Limbažu bibliotēkas aprēķini lie– JZB un trīs tās filiāles, 30 pilsētas cina – viens ieguldītais lats atpakaļ
un novadu skolu bibliotēkas, 24 dod 4,42 latus. «Šīs metodoloģijas
novadu bibliotēkas un Zemgales pamatā ir bibliotēkas sniegto pareģiona Kompetenču attīstības kalpojumu pārrēķināšana naudas
centra bibliotēka.
izteiksmē – iedzīvotāji lielāko daļu
pakalpojumu pie mums saņem bez
Tvīto un draudzējas
maksas un tādējādi ietaupa, kas arī
Līdz ar informācijas tehnoloģiju rada šo ekonomisko efektivitāti,»
attīstību arī bibliotēkai jādomā, tā JZB direktore, piebilstot, ka, ja
kā iet līdzi laikam. «Sabiedrisko kāds students uzņemtos veikt šādu
procesu rezultātā esam nākuši pie pētījumu Jelgavā, bibliotēka labprāt
secinājuma, ka nepieciešams sevi sadarbotos.
publiskot sociālajos tīklos – mums
ir izveidots profils draugiem.lv Vieta – pilsētas centrā
un konts twitter.com,» stāsta bibŠobrīd bibliotēka izvietota četrās
liotēkas direktore, piebilstot, ka vietās, bet nākotnes vīzija paredz
draugos profils ir daudzām nopiet- JZB apvienošanu ar bērnu biblionām kompānijām. Vispopulārākās tēku. «Bibliotēkai nepieciešama
draugos ir bibliotēkas galerijas, bet modernizēta, laikmetīga ēka, kas
informācijai par jaunajām grāma- projektēta speciāli tās vajadzībām,
tām gan nav pārāk liela piekrišana. un tai jāatrodas pilsētas centrā – 15
Atsevišķs profils izveidots arī bērnu minūšu gājiena sasniedzamības robibliotēkai «Zinītis» un filiālei «Pār- bežās,» tā A.Nadziņa, piebilstot, ka
lielupe».
nākotnē bibliotēka varētu atrasties
Lai nodrošinātu atgriezenisko tagadējās autoostas teritorijā. Tosaiti ar lasītājiem, tiek ieguldīts mēr tas neparedz filiāļu likvidēšanu,
daudz darba – gan popularizējot jo arī mikrorajonos iedzīvotājiem ir
bibliotēku sociālajos tīklos, gan nepieciešami bibliotēkas sniegtie
uzturot un pilnveidojot mājas lapu pakalpojumi un iespējas.
www.jzb.lv. Piemēram, pērn paplaTomēr, kamēr jaunā bibliotēkas
šināta jautājumu un atbilžu sadaļa, ēka ir tikai vīzija, jādomā par esošo
aicinot lasītājus paust arī kritiku un telpu uzlabošanu. Šogad, ja tam tiks
ierosinājumus, īpaši par to, kādas atvēlēts finansējums, paredzēts izregrāmatas, viņuprāt, nepieciešams montēt 2. stāvu, izveidojot modernu
iegādāties.
nozaru literatūras abonementu.
Pēc direktores aplēsēm, tam būtu
Katrs ieguldītais
nepieciešami 44 tūkstoši latu – 32
lats četrkāršojas
remontdarbiem un 11 mēbelēm.
Lai gan bibliotēkas apkopo dažā«Bibliotēka ir jebkura iedzīvotāja
da veida statistiku, piemēram, lasī- labs un uzticams draugs, jo spēj
tāju skaitu, apmeklējumu, izsnie- ļoti daudz palīdzēt informācijas un
gumu, iekasēto kavējuma naudu, izglītības jomā,» noslēgumā piebilst
tā pilnībā neatspoguļo bibliotēkas A.Nadziņa.
Savu viedokli paud

Kas, jūsuprāt, bija 2011. gada svarīgākais notikums Jelgavā?

33%

9%

9%

14%

6%

Dobeles šosejas
rekonstrukcija

Pludmales atklāšana
pilsētā

Jaunais bērnudārzs
«Ķipari»

Raiņa ielas
rekonstrukcija

Bezdarba rādītājs, kas gada
laikā sarucis, nevis audzis

Visspilgtākās emocijas šogad radīja
smilšu, ledus un metāla skulptūru festivāli

50 balsis

56 balsis

15 balsis

16 balsis

23 balsis

10 balsis

Pilsētnieks vērtē

Kas, jūsuprāt, būtu
jāpopularizē vairāk,
veidojot pilsētas tēlu?
Tatjana, strādā ārzemēs:
– Manuprāt,
pilsētai vairāk vajadzētu lepoties
un pieminēt
Jelgavas baznīcas. Mums to ir
daudz un skaistas. Tāpat vairāk
ir jāizceļ pirmais prezidents Jānis
Čakste un hercogs Jēkabs, kas
Jelgavai daudz devuši. Varbūt
var organizēt dažādas interaktīvās ekskursijas, kas atspoguļo
notikumus, kuros iesaistīti šie
kungi.
Valērijs, strādā darba apģērbu rūpniecībā:
– Pilsētā jau ir
daudz un dažādas iespējas, manuprāt, par tām cilvēki
zina. Gribas, lai ielas sakārto, tad
cilvēkiem patiks iebraukt. Varētu
vairāk uzmanības pievērst pilsētas parkiem, kaut kā atraktīvi tos
attīstīt, lai ir, kur atpūsties. Protams, arī atjaunotais Trīsvienības
baznīcas tornis, kur uzzināma
visa Jelgavas vēsture.
Svetlana,
bezdarbniece:
– Noteikti
Jelgavas pils,
kura ir ne
tikai tūristu
apskatei, bet tajā atrodas universitāte. It kā jau Jelgavu sauc par
studentu pilsētu, taču ir jādara
kaut kas, lai tiešām vairāk to
justu. Nepietiek vien ar to, ka šeit
ir universitāte, dienesta viesnīcas
un studenti. Gribētos, lai pilsētnieki viņus vairāk jūt.
Andrejs, students:
– Vairāk jāpopularizē, ka
šī ir studentu
pilsēta. Lai to
saka ne tikai
novembrī, kad ir Studentu dienas, bet lai šis ir kā zīmols
visu laiku. Studentiem ir jābūt
aktīvākiem un jāiesaistās aktivitātēs kopā ar pilsētniekiem.
Jārīko kaut kas, lai jūt, ka šeit ir
studenti.
Ēriks, pensionārs:
– Lai stāstītu
citiem par to,
kas mums šeit
ir, es gribētu,
lai pilsētā vairākās vietās uzstāda stendus
ar karti un vietu, objektu un
cilvēku, ar ko mēs lepojamies,
fotogrāfijām. Obligāti tādus
vajag pie autoostas un vilcienu
stacijas, lai iebraucējs redz, zina,
uz kuru pusi viņam doties uzreiz,
nevis meklē tūrisma informācijas
centru.
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Uz vietu bērnudārzā bez
rindas varēs pretendēt
daudzbērnu ģimeņu bērni
No 1.lpp.

«Diemžēl šobrīd mēs nespējam uzņemt pilnīgi visus bērnus
pašvaldības dārziņos, taču situācija ir mainīga. Katru mēnesi
bērnudārzos atbrīvojas vietas
dažāda vecuma grupiņās, visas
brīvās vietas tiek aizpildītas,
piešķirot vietu bērnam, kuram
pienākas dārziņš vai nu ārpus
kārtas, vai rindas kārtībā. Katru
mēnesi vietu bērnudārzā saņem
vidēji 20 bērnu,» situāciju skaidro speciāliste.
Jaunajos noteikumos iestrādāta arī jauna sadaļa par to,
kādā kārtībā tiek piešķirts līdzfinansējums pilsētas privātajām
pirmsskolas izglītības iestādēm,
kurās mācās mazie jelgavnieki.
Līdz šim Izglītības pārvalde
slēdza savstarpēju līgumu ar privātajiem dārziņiem, kas noteica
sadarbības kārtību, taču nu ir
izstrādāti noteikumi. «Visiem
mazajiem pilsētniekiem vietu
pašvaldības dārziņos nepietiek,
tāpēc, lai nodrošinātu pieejamī-

ziņas

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Tiešraidē var vērot tilta
būvniecību

bu, pašvaldība piešķir līdzfinansējumu mācībām privātajā pirmsskolas izglītības iestādē. Jaunajos
noteikumos ir iestrādāta kārtība,
kā tas notiks,» skaidro S.Joma.
Noteikumi paredz, ka līdzfinansējums turpmāk tiks nodrošināts
tiem bērniem, kuri deklarēti
Jelgavā un arī vismaz viens no
vecākiem ir šeit deklarēts. «Līdz
šim līgumā bija noteikts, ka bērnam jābūt deklarētam Jelgavā,»
tā S.Joma. Tāpat noteikumi
paredz, kad līdzfinansējums
tiek pārtraukts, piemēram, ja
bērns jau mēnesi nav apmeklējis
dārziņu. «Tiks slēgts trīspusējs
līgums – Izglītības pārvalde,
privātais bērnudārzs un vecāki –,
nosakot katras iesaistītās puses
atbildību un pienākumus,» tā
S.Joma. Runājot par līdzfinansējuma summu, S.Joma atklāj, SIA «Tilts» savā mājas lapā www.tilts.lv piedāvā tiešraidē sekot līdzi darbiem Čakstes bulvārī un Pasta salā.
ka šobrīd projektā plānoti 75 lati
tiek saglabāti uz mūsu serveriem. varētu saukt jauno tiltu, aicināts ievienam bērnam mēnesī, bet par  Ilze Knusle-Jankevica
Treškārt, mūsu kompānija veido sūtīt pa e-pastu: pilsetsaimnieciba@
to vēl jālemj domes deputātiem,
Darbiem Čakstes bulvārī
filmas par savu vēsturi un nozī- pilsetsaimnieciba.jelgava.lv.
apstiprinot Jelgavas pilsētas
un Pasta salā var sekot
mīgākajiem, interesantākajiem
Jāatgādina, ka Čakstes bulvāra
budžetu 2012. gadam.
līdzi tiešraidē internetā
objektiem – tajās tiek izmantoti un Driksas krastmalas sakārtoša– to piedāvā būvdarbu
videomateriāli, kas uzfilmēti būv- nas laikā līdztekus citiem darbiem
veicējs SIA «Tilts» savā
laukumā un atspoguļo visu objekta tiks rekonstruēta ielas brauktuve
mājas lapā www.tilts.
tapšanas gaitu,» tā viņš.
un ietves, gar malām izbūvētas
lv. Vienlaikus jelgavnieki
Šo uzņēmuma iniciatīvu atzinīgi autostāvvietas, izveidota promenāaicināti ne tikai sekot līdzi
vērtē un darbu gaitai internetā līdzi de ar veloceliņu gar upi un gājēju
gājēju tilta tapšanai, bet
seko arī pašvaldības aģentūras «Pil- atpūtas zona. No jauna tiks izbūvēts
arī iesaistīties diskusijā
sētsaimniecība» direktors Andrejs gājēju tilts pār Driksu uz Pasta salu
cenu par iebraukšanu, bet,
par tilta nosaukumu.
Baļčūns. Viņš norāda, ka tas ir ļoti un pontona tilts zem Driksas upes
ja neizdosies vienoties, lūgs
ērti, jo var uzraudzīt objektu gan tilta, savukārt tilts uz Pasta salu
novada domei noteikt citu
Uzņēmuma mājas lapas sadaļā darbadienu vakaros, gan atrodoties pāri kanālam tiks rekonstruēts.
autobusu galapunktu. Arī «atKonkursā par Čakstes bulvāra
tiecības» ar Jelgavas autoostu «webcam» iespējams tiešraidē ārpus Jelgavas.
«Pilsētsaimniecības» direktors rekonstrukciju uzvarēja SIA «Tilts»,
perspektīvā varētu mainīties: sekot līdzi tam, kā norit darbi
«Jelgavas autoosta nav gala- Čakstes bulvārī un Pasta salā, kur norāda, ka ir būtiski, lai jau laikus, un saskaņā ar noslēgto līgumu
punkts, tāpēc Jelgavā autoostu tiek būvēts gājēju tilts pār Driksas vēl būvniecības procesā, tilts tiktu darbi izmaksās 6 198 133,90 latus.
var ierīkot dzelzceļa stacijā, upi. Atbildīgais būvdarbu vadītājs pie nosaukuma, kas ieietos un vēlāk A.Gridņevs norāda, ka kopumā šis
kas pasažieriem būtu daudz Artjoms Gridņevs stāsta, ka Jel- nerastos pārpratumi, par kuru tiltu objekts ir diezgan liels un ietver 11
ērtāk.» Jāpiebilst, ka Jelgavā gavas objektā pavisam ir izvietotas tiek runāts. «Projektā topošais tilts būves un trīs tiltus. Pēc viņa aplēir vairākas pieturas, kurās septiņas kameras, bet tikai viena nosaukts par Pasta salas gājēju tiltu, sēm, šobrīd ir paveikti apmēram
pasažierus uzņemt un izlaist pieslēgta internetam – tā, kura bet arī mazais tiltiņš pār kanālu, 40 procenti no visa darba apjoma
drīkst starppilsētu autobusi: ļauj sekot līdzi gājēju tilta tapšanas kas savieno Driksu un Lielupi, tiek – tiesa, diezgan daudz ir tā saukto
Pērnavas iela, Ozolpils, Cu- procesam. «Prakse izvietot objektos saukts par Pasta salas tiltu. Tad neredzamo darbu zem zemes,
kurfabrikas stacija, dzelzceļa kameras mums ir jau kopš 2006. kādu brīdi mēs to dēvējām par Čaks rakšanas darbi, upes bagarēšana.
stacija, Stacijas iela, 9. veikals, gada, kad tiešraidē ļāvām sekot līdzi tes tiltu, tomēr nu esam nolēmuši, Šomēnes uzņēmums gaida no raDienvidu tilta būvniecībai. Kameras ka šajā procesā jāiesaistās visiem pil- žotāja gājēju tilta konstrukcijas, lai
Kalnciema ceļš, Viskaļu iela.
Jelgavas autoostas apsaimnie- objektos uzstādām trīs iemeslu dēļ. sētas iedzīvotājiem,» tā A.Baļčūns. jau drīzumā sāktu to montēt. Tilta
kotāja AS «Rīgas starptautiskā Pirmkārt, tas ļauj parādīt, ka strā- Viņš norāda, ka, ņemot vērā ieceri tērauda daļa būšot gatava aprīlī,
autoosta» Loģistikas daļas va- dājam atklāti, un to augstu vērtē pie tilta izveidot skulptūru – sim- bet ekspluatācijā to plānots nodot
dītāja Elita Lukjanoviča lēš – ja gan pasūtītāji, gan būvuzraugi. bolisku klīstošā studenta tēlu –, arī septembrī. «Šis objekts ir ļoti interepārvadātāji atteiksies no auto- Otrkārt, aktualizējot drošības jautā- tā nosaukumu, iespējams, varētu sants, un domāju, ka upes mala un
ostas pakalpojumiem, nāksies jumus, varam iegūt informāciju no saistīt ar tēmu «Jelgava – studentu sala būs skaistākā vieta Jelgavā,» tā
samazināt darbinieku skaitu. pirmās darba dienas, jo visi ieraksti pilsēta». Ikviens idejas par to, kā SIA «Tilts» pārstāvis.
Šobrīd Jelgavas autoostā strādā
desmit darbinieki. Viņa stāsta,
ka Jelgavas autoostā 2011. gada
vēlēties rosināja CVK priekšsēAprēķini liecina, ka refe11 mēnešos tika apkalpoti 56 763  Ritma Gaidamoviča
dētājs Arnis Cimdars, lai varētu rendums valstij izmaksās 1,7
reisi, kas ir par 2,2 procentiem
Centrālā vēlēšanu kominodrošināt tautas nobalsošanas miljonus latu.
mazāk nekā 2010. gadā. Pēc stasija (CVK) paziņojusi, ka
norisi arī ārvalstīs.
Referendumā Satversmes
tistikas datiem, 2011. gada 11
tautas nobalsošana par
Tautas nobalsošana šajā jau- grozījumi tiks pieņemti, ja
mēnešos Jelgavas autoostā tika
grozījumiem Satversmē,
tājumā bija jāizsludina, jo vairāk par tiem nobalsos vairāk nekā
pārdotas 316 450 biļetes, kas ir
kas paredz mainīt krievu
nekā viena desmitā daļa vēlētāju puse balstiesīgo vēlētāju, kuru
par 15 procentiem vairāk nekā
valodas statusu – noparakstu vākšanā atbalstīja gro- skaits 11. Saeimas vēlēšanās
2010. gada attiecīgajā periodā.
teikt to kā otru valsts
zījumus Satversmē, kas paredz bija 1 543 786, tātad par otras
Pārdoto biļešu skaits uz reģiovalodu –, Latvijā notiks
mainīt Satversmes 4., 18., 21., valsts valodas statusa piešķirnālajiem reisiem ir 25 procenti
18. februārī.
101. un 104. pantu, iekļaujot šanu krievu valodai referenduno kopējā biļešu skaita, un tas ir
tajos nosacījumu par krievu va- mā būs jānobalso vismaz 771
pieaudzis par septiņiem procenŠo datumu – 18. februāri – iz- lodu kā otru valsts valodu.
893 vēlētājiem.
tiem salīdzinājumā ar pagājušo
gadu. «Pašlaik strādājam, lai
darbības sašaurināšanas gadījumā biļešu tirdzniecību varētu
nodrošināt ar biļešu tirdzniecī-  Ritma Gaidamoviča
programmas «Uzņēmējdarbības nārmedicīnas fakultātes profesiobas termināļiem (automātiem),»
vadība» absolventi.
nālā maģistra studiju programmas
piebilst E.Lukjanoviča, norādot:
7. janvārī pulksten 11
Valsts pārbaudījumu komisija, «Pārtikas higiēna» absolventi. 24.
uz reisiem, kurus neapkalpos
LLU notiks 2012. gada
izvērtējot EF maģistra darbus, trīs februārī pulksten 15 izlaidums
autoosta, nebūs iespējams iepirmais izlaidums. Diplolabākos nolēmusi izvirzīt dažā- notiks Sociālo zinātņu fakultātes
gādāties biļetes autoostu kasēs
mus saņems Ekonomikas
diem konkursiem: Zintas Zālītes profesionālā maģistra pilna laika
un internetā, kā arī saņemt
fakultātes (EF) maģistra
pētījumu «Valstij piederošo mežu studiju programmas «Projektu
informāciju par reisiem un to
studiju programmu absociālekonomiskā vērtība un iespē- vadība» absolventiem, savukārt
izmaiņām. Šos pakalpojumus
solventi. Līdz ar to sāksies
jamie ekonomiskie risinājumi tās 2. martā pulksten 11 – Tehniskās
organizēs pārvadātājs.
ziemas izlaidumu sesija.
uzlabošanai», Elīnas Šnores darbu fakultātes nepilna laika akadēValdībā apstiprinātie grozīju«Gulbenes novada domes Eiropas miskā maģistra studiju programmi noteikumos par sabiedriskā
LLU Sabiedrisko attiecību daļas Savienības finanšu instrumentu mas «Pedagoģija», profesionālā
transporta pakalpojumu orga- speciālists Aigars Ieviņš informē, projektu izvērtējums» un Oskara maģistra nepilna laika studiju
nizēšanas kārtību maršrutu ka pirmie šogad diplomus par Valaiņa darbu «Graudaugu au- programmas «Karjeras konsultīklā stāsies spēkā divu nedēļu augstāko izglītību saņems septiņi dzēšanas saimniecības optimālā tants» un 1. līmeņa profesionālās
laikā pēc to publicēšanas ofi- EF akadēmiskā maģistra nepilna ekonomiskā modeļa izstrāde».
studiju programmas (nepilna
ciālajā laikrakstā «Latvijas laika studiju programmas un sepNedēļu vēlāk – 13. janvārī pulk- laika) «Profesionālās izglītības
Vēstnesis».
tiņi profesionālā maģistra studiju sten 13 – diplomus saņems Veteri- skolotājs» absolventiem.

Ja pārvadātāji atteiksies no
autoostas pakalpojumiem, cietīs
darbinieki
No 1.lpp.

Savukārt «Migar» jau ir nolēmis biļetes tirgot pats autobusos.
Uzņēmuma valdes loceklis Uldis
Valters norāda, ka to veicinājuši
vairāki faktori, tomēr pats galvenais – ja jāizvēlas starp pasažieru
ērtību nopirkt biļeti iepriekš
un reisu skaitu, primārais ir
saglabāt esošo reisu skaitu.
«Iespējams, pasažieri pārmetīs,
bet mums ir jādomā, kur ieekonomēt, lai nebūtu jāsamazina
reisu skaits. Līdz šim autoostā
biļešu lapu šoferis saņēma piecas
minūtes pirms atiešanas laika un
autobusu piebraukt varēja vien
pāris minūtes pirms atiešanas,
bet tagad tas piebrauc desmit
minūtes agrāk, lai visi braukt
gribētāji varētu nopirkt biļetes.
Turklāt pēdējo sešu gadu laikā
nav bijusi situācija, kad autobusā pietrūktu vietu, arī kājās
stāvētāju mūsu reisos ir maz,»
tā viņš. Pērn «Migar» Jelgavas
autoostai maksājis 3500 – 4500
latu mēnesī, bet par biļetēm
iekasēti ap 6000 latu.
Citi pārvadātāji jauno normu
vērtē divējādi – daži uzskata, ka
tas viņu darbu neietekmēs, bet
citi jau drīzumā plāno izmantot
tās sniegtās iespējas. Piemēram, «Dobeles autobusu parka»
pasažieru pārvadājumu daļas
vadītājs Igors Cupruns norāda,
ka Dobeles pārvadātājs augstu
vērtē pasažieru ērtības un tāpēc
neplāno atteikties no autoostu
pakalpojumiem. Viņaprāt, ieviešot jauno normu, arī Dobeles
autoostas darbība būtiski nemainīsies, jo lielākoties tiek apkalpoti «Dobeles autobusu parka» reisi
– tranzīta reisi procentuāli pret
visu apkalpojošo reisu skaitu ir
tikai 6,7 procenti.
Savukārt Saldus novada
pārvadātājs «B-Bus» uzskata,
ka autoosta ir blakus pakalpojums pasažieru ērtībām. «Šajā
finansiāli grūtajā laikā no tā
ir jāatsakās, jo autobusi var
apstāties arī pie tirdzniecības
centriem, kuri labprāt par savu
naudu ierīkotu pieturvietu,
lai tikai palielinātu cilvēku
plūsmu,» norāda personāla
speciāliste Ginta Rublovska.
Uzņēmums lūgs Saldus autoostai slēgt kasi un samazināt
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Īsi
 Jelgavas Zinātniskā bibliotēka
organizē bezmaksas apmācības
interneta pamatzināšanu apguvē
senioriem bez priekšzināšanām.
Interesenti pieteikuma anketu var
aizpildīt Zinātniskajā bibliotēkā.
Apmācības notiek, sākot no desmit
cilvēkiem grupā. Četru nodarbību
laikā senioriem būs iespēja gūt
vispārēju priekšstatu par internetu,
iemācīties vienkāršākās darbības ar
tastatūru, iepazīt meklētājprogrammas, izveidot savu pirmo e-pastu.
Pēc pēdējās nodarbības «Swedbank»
speciālistu vadībā ikviens varēs apgūt
internetbankas lietošanu. Apmācības
nelielam dalībnieku skaitam organizē
arī filiāles – bibliotēka «Pārlielupe» un
Miezītes bibliotēka. Tālrunis papildu
informācijai – 63007747 (Zinātniskā
bibliotēka), 63011829 (bibliotēka
«Pārlielupe») un 63083151 (Miezītes
bibliotēka).
 Dāvanu slimnīcas «Ģintermuiža» mazākajiem pacientiem
sarūpējusi «Jelgavas Nekustamā
īpašuma pārvalde» (JNĪP), uzdāvinot Bērnu nodaļai trīs datorus.

«Datori gan nav jauni, taču bērniem būs
noderīgi,» norāda JNĪP valdes loceklis
Juris Vidžis. Visi trīs datori līdz šim atradās
JNĪP norēķinu punktos, bet, lai uzlabotu
darba ātrumu, tehniku bija nepieciešams
nomainīt. Trūkstošās detaļas, piemēram,
peles, klaviatūru, lai datori būtu darba
kārtībā, uzņēmuma darbinieki piepirkuši
par pašu saziedotiem līdzekļiem. Sanāca
arī kārumiem. «Ģintermuižas» galvenais
ārsts Uldis Čāčus JNĪP iniciatīvu vērtē
atzinīgi.
 Šodien, 5. janvārī, un rīt, 6.
janvārī, Jelgavas kultūras namā uz
lielā ekrāna tiks rādītas multfilmas.
Uz lielā ekrāna rādīs vienu no Latvijas
kinoteātros skatītākajām animācijas
filmām «Lote un Mēnesakmens noslēpums», kuru kinoteātros šogad
noskatījušies vairāk nekā 17 000
skatītāju, un «Mumini. Komēta nāk!».
«Lote un Mēnesakmens noslēpums»
tiks rādīta ceturtdien, 5. janvārī, pulksten 12 un 14, piektdien, 6. janvārī,
pulksten 14. Bet «Mumini. Komēta
nāk!» varēs noskatīties piektdien, 6.
janvārī, pulksten 12. Biļetes cena uz
kino seansu – lats.
 Latvijas Sarkanā Krusta Jaunatnes Jelgavas nodaļa turpina Labdarības gadu un līdz janvāra beigām aicina palīdzēt četrgadīgam
jelgavniekam Arnoldam, lai viņš
varētu doties uz delfīnterapiju Ukrainā. Arnoldam konstatēta cerebrālā
trieka, kā rezultātā labā roka nav tik
labi attīstīta un ir mazas problēmas
ar gaitu. «Kamēr Arnoldiņš ir mazs,
mēs cenšamies ieguldīt maksimāli
daudz darba un līdzekļu, lai viņš izveseļotos. Speciālisti pieļauj iespēju:
ja kārtīgi un nopietni strādāsim, tad
padsmit gadu vecumā vispār neko
nevarēs pamanīt. Ticu, ka izdosies,»
tā Arnolda mamma Agnese Kaļinka.
Vasarā ģimene ar ziedot.lv palīdzību
Arnoldu aizveda uz delfīnterapiju
Ukrainā, pēc kuras jūtami uzlabojumi,
tālab ģimene vēlas, lai Arnolds uz delfīnterapiju dotos vēl vienu reizi. Tam
nepieciešami apmēram 2000 latu. Arnoldam palīdzēt var, līdz pat janvāra
beigām ģimenes restorānā «Hercogs»
nopērkot kompleksās pusdienas. No
katra pusdienu komplekta desmit
santīmi tiks ziedoti Arnolda veselības
uzlabošanai. Tāpat ikvienam ir iespēja
ziedot, pārskaitot līdzekļus uz bankas
kontu – saņēmējs: biedrība «Latvijas
Sarkanais Krusts» Jelgavas komiteja;
konta Nr. LV49UNLA0008100700686;
reģistrācijas Nr. 40008002279; maksājuma uzdevums: ziedojums Arnolda rehabilitācijas pasākumiem.

Ritma Gaidamoviča
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Piederība pilsētai sākas tajā brīdī, kad ar
lepnumu atzīstam: «Es esmu jelgavnieks»
 Sintija Čepanone

No vienas puses, pilsētas tēls
ir kaut kas abstrakts un netverams, bet no otras – tas ir
jēdziens, ko pietiekami bieži
lietojam arī ikdienas sarunvalodā. Būtiski ir apzināties, ka
ikviens pilsētnieks ir pilsētas tēla
daļa un piedalās tā veidošanā
ar labajiem un, protams, ne
tik labajiem darbiem. Tāpat kā
katrs pagalms, sakopts vai ne
tik sakopts... Tā ir mūsu pilsēta,
vide, ko radām vispirms paši sev
un tikai pēc tam viesiem. Ikdienā parasti neaizdomājamies par
to, kādu Jelgavu redz citi – par
pilsētu, uz kuru ir vērts atbraukt,
iepazīt un iemīlēt.
«Jelgavas veiksmes stāsts ir cilvēki, kuri
strādā vienam mērķim – Jelgavas pilsētas
izaugsmei. Tādēļ, kad uzsākām darbu pie
Jelgavas pilsētas logo un saukļa izstrādes,
par saukli nebija ne mazāko šaubu: «Jelgava – pilsēta izaugsmei». Arī ilgu diskusiju
rezultātā tapušais jaunais pilsētas logo, mūsuprāt, ir ļoti veiksmīgs – tajā stilizēti attēlota aļņa galva un pilsētas nosaukums. Trīs
gadu garumā tas ir aprobēts dažādos veidos,
un atsauksmes ir labas,» stāsta Jelgavas
pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību
sektora vadītāja Iveta Šurma, uzsverot, ka
Jelgavas logo aļņa lielie un žuburainie ragi
simbolizē pilsētas vēsturisko vērtību un pieredzi. Pagājušā gada novembrī ir iesniegts
pieteikums Patentu valdē par saukļa un
logo reģistrāciju kā Jelgavas preču zīmēm.
«Jelgavas oficiālā simbolika ir smagnēja, un
tādēļ tās lietošana – svinīga, jo esam vienīgā
Latvijas pilsēta, kuras ģerbonī heraldiski
attēlots arī valsts mazais ģerbonis, tādēļ ikdienas lietošanai nepieciešams kas vieglāks
un atraktīvāks,» uzsver I.Šurma.
Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs
Andris Rāviņš ir pārliecināts, ka tieši izaugsme ir tā, kas vislabāk raksturo pilsētu.
To apliecina gan kolēģi no sadraudzības
pilsētām, gan paši jelgavnieki, kuri dažādu
iemeslu dēļ ilgāku laiku ir dzīvojuši citur.
«Pilsētā ir dota iespēja ikvienam atrast jomu,
kurā viņš vēlas darboties, apgūt zināšanas,
profesionāli attīstīties. Tieši tā ir izaugsme,
kuru varam dot mūsu iedzīvotājiem, sākot
no bērnudārza un beidzot ar mūžizglītības
iespējām senioriem. Katram ir iespēja augt
līdz ar pilsētu, kā arī dot savu ieguldījumu
pilsētas labā,» uzsver A.Rāviņš.

Vieta, kur dzīvot, investēt, atgriezties

Pašvaldības Sabiedrisko attiecību sektoram ir koordinējoša loma pilsētas tēla
veidošanā, jo šajā darbā piedalās ikviena
valsts un pašvaldības iestāde, sabiedriskās
organizācijas, uzņēmēji, visi jelgavnieki.
I.Šurma uzsver, ka galvenais akcents tiek
likts uz pilsētu ar tās bagāto kultūrvēsturisko mantojumu, plašo piedāvājumu

iedzīvotājiem un pilsētas viesiem. «Pēdējos uzņēmumu pārstāvji. Speciālisti atzinuši,
gados arvien lielāku uzmanību pievēršam ka pēc recepšu aprobēšanas labprāt iekļaus
tam, kā pasniegt mūsu piedāvājumu, lai tos savu uzņēmumu ēdienkartē kā Jelgavas
pēc iespējas vairāk cilvēku atbrauktu un speciālo piedāvājumu.
iepazītu Jelgavu. Tomēr mūsu svarīgākā
auditorija ir jelgavnieki – lai katrs sajustu Pilsētas svētki kā
piederības sajūtu pilsētai. Tikai tad, kad aicinājums katram jelgavniekam
cilvēkam būs pietiekami daudz argumentu,
Latvijā un tuvākajās kaimiņvalstīs Jelgalai no sirds lepotos ar to, ka dzīvo Jelgavā, vas vārds saistās ar festivāliem, galvenokārt
viņš par to pastāstīs arī citiem.
jau ar Ledus skulptūru festivāPilsētas tēlu veido sakārtotas
lu, kas, pateicoties vairāk nekā
ielas, sporta un kultūras būves,
desmit gadu garai vēsturei,
iespēja labi atpūsties un ieturēt
starptautiskam dalībnieku samaltīti,» turpina Sabiedrisko
stāvam un mediju uzmanībai,
attiecību sektora vadītāja.
ir viens no populārākajiem
«Lai cilvēkos radītu vēlmi
ziemas sezonas pasākumiem
iesaistīties pilsētas procesos,
Latvijā – šo pasākumu ik gadu
būtiski ir uzrunāt cilvēkus
apmeklē ap 40 tūkstošiem
tieši un personīgi,» akcentē
cilvēku. Zināmā mērā šie fespilsētas mērs A.Rāviņš, norātivāli aizēno pilsētas svētkus,
dot, ka sakoptākās sētas un
kuri lielākajā daļā pilsētu tiek
izgaismotākā objekta konkursi
pozicionēti kā svarīgākais gada
ir spilgts apliecinājums tam, ka «Lai cilvēkos radītu vēl- pasākums. Šai domai nepiekrīt
cilvēki ir gatavi iesaistīties un mi iesaistīties pilsētas Sabiedrisko attiecību sektora
piedalīties, vajadzīgs tikai pa- procesos, būtiski ir uzru- vadītāja, norādot, ka Jelgavas
mudinājums. «Arvien vairāk nāt cilvēkus tieši un per- pilsētas svētki ir svētki pilsētas
pilsētā pie ēkām redzam pil- sonīgi,» akcentē pilsētas iedzīvotājiem, mazāk domājot
sētas karogu, arī automašīnas mērs Andris Rāviņš.
par to, kā šajās dienās piesaistīt
ar pilsētas simbolikas uzlīmēm apliecina tūristus un pilsētas viesus. «Mūsu galvepiederību Jelgavai. Tās ir zīmes, ka esam nais uzdevums šajā maija pēdējā nedēļā ir
izkustējušies no sastinguma un lokālpatrio- vispirms radīt svētku sajūtu jelgavniekiem,
tisms kļūst par vienu no pilsētas iedzīvotāju lai ikviens programmā spētu atrast sev piepamatvērtībām,» rezumē A.Rāviņš.
mērotāko pasākumu un piedalītos. Pilsētas
Jaunākais produkts, kas vēlreiz atgādina svētku pasākumi tiek veidoti tā, lai tie būtu
par Jelgavas izcilo vēsturi un hercoga Jēka- pieejami pēc iespējas plašākam iedzīvotāju
ba valdīšanas laiku, ir Amatu vidusskolas lokam,» stāsta I.Šurma. «Svētki ir vēl viena
pedagogu un audzēkņu īpaši izstrādātie iespēja, kā veicināt piederības sajūtu pilsētai,
Jelgavas ēdieni – «Hercoga bura» un «Šar- un atskaites punkts padarītajam. Ja festilotes skūpsts». Jau noticis praktisks semi- vālu mērķis ir piesaistīt pēc iespējas vairāk
nārs, kurā piedalījās Jelgavas ēdināšanas viesu, tad pilsētas svētkos mūsu mērķis ir

uzrunāt jelgavniekus, lai ikvienam tas būtu
notikums ar pievienoto vērtību. Viens no
spilgtākajiem pilsētas svētku pasākumiem
ir gājiens, kurā katrs cenšas sevi parādīt
no labākās puses. Cilvēkiem šī tradīcija ir
svarīga, lai sajustu piederību savam kolektīvam un pilsētai. Tādēļ arī mūsu pilsētas
svētku moto ir «Mēs mīlam Jelgavu»,»
uzsver A.Rāviņš.

bieži Jelgava tiek izraudzīta kā dažādu
ārvalstu delegāciju galamērķis, secinām, ka
pilsētas reputācija ir augsta. To, ka spējam
novērtēt savu kultūrvēsturisko mantojumu, apliecināja arī Hercoga Jēkaba pēcteči,
kuri hercoga 400 gadu svinībās atzina, ka
ir patīkami pārsteigti par to, ka šāda veida
atceres pasākumi spēj pulcēt pilnu zāli ar
interesentiem, tai skaitā jauniem cilvēkiem.
Viens no viņu lielākajiem pārsteigumiem
bija tas, ka jaunieši interesējas par vēsturi.
Vācijā tas notiek daudz šaurākā lokā. Arī citi
mūsu ārvalstu viesi, kuri Jelgavā atgriežas
pēc vairāku gadu pārtraukuma, atzīst, ka
pilsēta aug un attīstās. Šajā ziņā viedoklis no
malas ļauj uz pilsētu paskatīties objektīvāk,
jo pašiem ikdienas ritmā daudzas lietas un
notikumi šķiet pašsaprotami. Par normu
ir kļuvusi gan izgaismotā pils un baznīcas,
gan atjaunotais Trīsvienības tornis, gan
Ģ.Eliasa vēstures un mākslas muzejs. Mūsu
viesi šīs izmaiņas pamana un novērtē.»

Egita Veinberga,
Jelgavas pašvaldības preses sekretāre:
«Pēdējo divu gadu
laikā arvien lielāku
uzsvaru liekam ne
tikai uz tradicionālajiem publicitātes pasākumiem caur presi,
radio un televīziju, pašvaldības portālu
jelgava.lv, bet arī uz sociālajiem medijiem.
Lai popularizētu Jelgavas aktualitātes, ar
nosaukumu JelgavaLV izveidots pilsētas
profils vietnē twitter, kur jaunumiem seko
līdz jau vairāk nekā 1000 cilvēku, un portālā
draugiem.lv. Savukārt video informācija tiek
ievietota portālā youtube.com. Pagājušogad
esam publicējuši 92 videosižetus par pilsētas
aktualitātēm, ko noskatījušies vairāk nekā
16 tūkstoši cilvēku. Būtiskākā sociālo mediju
priekšrocība ir iespēja uzrunāt to auditorijas
daļu, kurai galvenais informācijas avots ir so-

Lielākais resurss ir iedzīvotāji

«Bieži vien nākas konstatēt, ka mūsu
viesiem par Jelgavu stāstām vairāk nekā
Top Jelgavas pamatzināšanu rullis
zina paši jelgavnieki, tādēļ viens no mūsu
Jelgava var lepoties ar savu bagāto vēstu- mērķiem ir arvien plašāk popularizēt
ri, un tā neapšaubāmi ir viena no lielākajām iedzīvotājiem ekskursijas pa pilsētu.
pilsētas vērtībām, tādēļ, gatavojoties pilsētas Pirms diviem gadiem šādas ekskursijas
850 gadu jubilejai, ko atzīmēsim 2015. rīkojām sadarbībā ar sabiedrisko orgagadā, ir uzsākts darbs pie pilsētas vēstures nizāciju «Vecāki Jelgavai» un atsaucība
pamatruļļa izveides. «Tas ir
bija vērā ņemama. Cilvēkiem
vēl viens veids, kā veicināt
bija iespēja apskatīt ne tikai
piederības, lepnuma sajūtu par
ikdienā publikai atvērtos obsavu pilsētu. Uzskatu, ka katra
jektus, bet arī rūpnīcu «Amo
jelgavnieka goda lieta būtu
Plant», industriālo parku
zināt pilsētas ģerboni, logo,
bijušās RAF rūpnīcas terisaukli, karogu un dibināšanas
torijā, metālapstrādes parku
gadu. Par to būtu jāsāk runāt
un citus objektus. Mums ir
jau bērnudārzā. Zināšanas,
daudz, ko parādīt un stāskas tiek apgūtas šajā vecumā,
tīt,» tā Sabiedrisko attiecību
saglabājas uz mūžu, tādēļ tās
sektora vadītāja. Īpaša balva
jāpasniedz pēc iespējas uztveir «Ielūgums uz Jelgavu». Tā
ramākā un saprotamākā veidā.
ir iespēja bez maksas apmekTas varētu būt pamats, lai cil- «Bieži nākas konstatēt, lēt Ģederta Eliasa Vēstures
vēkam rastos dziļāka interese ka viesiem par Jelgavu un mākslas muzeju, Ādolfa
par savu pilsētu un tās vēsturi. stāstām vairāk nekā Alunāna Memoriālo muzeju
Jelgavas pamatzināšanu rulli zina paši jelgavnie- un Svētās Trīsvienības bazDraudzīgā aicinājuma pasā- ki,» atzīst pašvaldības nīcas tornī izvietotās muzeja
kumā dāvināsim visām pilsētas Sabiedrisko attiecību ekspozīcijas. «Līdz šim esam
izglītības iestādēm,» stāsta sektora vadītāja Iveta pārliecinājušies, ka «IelūI.Šurma, piebilstot, ka otrs ne Šurma.
gums uz Jelgavu» ir vienlīdz
mazāk svarīgs faktors ir ar Jelgavu saistītās aktuāls kā pašiem jelgavniekiem, tā pilsēpersonības. «Šogad februārī atzīmēsim Jel- tas viesiem, jo visās no šīm trim vietām ir
gavas vienīgās goda pilsones Elzas Radziņas bijis tikai retais,» piebilst I.Šurma.

Mēs konkurējam ar citām Baltijas pilsētām Sociālie mediji sniedz jaunas iespējas
Baiba Pušinska,
Jelgavas pilsētas
pašvaldības Sabiedrisko attiecību sektora vadītājas vietniece:
«Veidojot attiecības
ar citām pašvaldībām
un ārvalstu uzņēmējiem, mums jāapzinās,
ka vispirms Jelgavu vērtēs kā pilsētu Baltijas reģionā ar visām no tā izrietošajām
priekšrocībām un trūkumiem. Brīdī, kad
uzņēmējs ir nonācis līdz izvēlei par labu
kādai no Latvijas pilsētām, mēs jau esam izturējuši lielu konkurenci ar daudzām citām
kaimiņvalstu pilsētām. Pieredze liecina, ka
ne vienmēr spožais iesaiņojums ir tas, ko
meklē investori. Ļoti būtisks faktors ir labu
attiecību uzturēšana ar ārvalstu diplomātiskajām pārstāvniecībām, jo tās ir pirmās,
pie kurām pēc padoma vēršas potenciālie
ārvalstu sadarbības partneri. Pēc tā, cik

95 gadu jubileju. Sadarbībā ar Nacionālo
teātri top izrāde, kuru piedāvāsim baudīt
jelgavniekiem. Savukārt rudenī paredzēts
atklāt piemiņas zīmi Norai Bumbierei – tās
ir personības, ar kurām lepojamies,» papildina domes priekšsēdētājs.

ciālie mediji. Tie nodrošina arī atgriezenisko
saiti – saņemts daudz vērtīgu priekšlikumu
un, protams, arī kritikas, bet galvenais, ka
cilvēki nav pasīvi un ir gatavi iesaistīties.
To, ka pilsēta attīstās, apliecina publicitātes
rādītāji nacionālajos medijos, kas salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem pieauguši par
30 procentiem. Arī tas atspoguļo pašvaldības
darba rezultātu – Jelgava kļūst arvien interesantāka arī valsts mērogā.
Pilsētas profils youtube/JelgavaLV
Izveidots 2011. gada martā
Kopējais video skatījumu skaits: 16 000
Pieejami 92 video: jaunumi un projektu video
Pilsētas profils twitter.com/JelgavaLV
Izveidots 2010. gada maijā
Kopējais sekotāju skaits: 1100
Sekotāji 2011. gada janvārī: 400
Sekotāji 2010. gada septembrī:170
Pilsētas profils draugiem.lv/JelgavaLV
Izveidots 2011. gada novembrī
Sekotāju skaits: 200

Uzmanību, konkurss!
Šī laikraksta numura lappusēs gan
slēptā, gan atklātā veidā vairākkārt publicēts jaunais Jelgavas
pilsētas logo.

Saskaitiet, cik pilsētas logotipu ir
publicēti laikrakstā, un atbildi paziņojiet, zvanot pa tālruni 63005556
vai 63005574. Pirmie desmit pareizo
atbilžu autori saņems balvu no Jelgavas pilsētas pašvaldības – lietussargu,
krekliņu, vējjaku ar pilsētas simboliku
vai «Ielūgumu uz Jelgavu».

sports

Ceturtdiena, 2012. gada 5. janvāris

Futbolisti sāk sezonu

FK «Jelgava» futbolisti sākuši gatavoties
2012. gada sezonai. Galvenais treneris
Dainis Kazakevičs norāda, ka pirms sezonas
klubs gatavojas aizvadīt 10 – 12 pārbaudes
spēles. Pirmā no tām notiks šodien, 5. janvārī, pulksten 11 Rīgas Olimpiskajā centrā
pret U-18 izlasi. Par komandas sastāvu treneris gan runā izvairīgi: «Pagaidām pāragri
spriest par nākamās sezonas sastāvu. Ir jau
zināms, ka mums pievienosies divi lietuvieši
– Deivis Lukošis un Mandaugs Grigaravičus
–, iespējams, ka vēl kāds leģionārs. Kopā
ar komandu pašlaik
trenējas divi aizsargi –
Alberts Bārbalis un Artūrs Kļimovičs. Līgums
parakstīts ar vārtsargu
Marku Bogdanovu.»

Jelgavā – Eiropas
junioru volejbols

No 6. līdz 8. janvārim ZOC notiks Latvijas
junioru (1994. dz.g. un vecākas) sieviešu
izlases priekškvalifikācijas turnīrs 2012. gada
Eiropas junioru čempionātam. Jelgavā notiks trīs spēles. Piektdien, 6. janvārī, pulksten
19 tiksies Kipras un Dānijas izlases, sestdien,
7. janvārī, pulksten 16 spēlēs Dānija un Latvija, savukārt svētdien, 8. janvārī, pulksten
16 – Latvija un Kipra. Ieeja uz spēlēm ir bez
maksas. Jāpiebilst, ka junioru izlasi trenē bijusī sieviešu komandas «Jelgava/LU» spēlētāja
Inguna Minusa, bet viņas asistente ir mūsu
komandas volejboliste Aleksandra Tihovska.
Šī ir otrā reize, kad ZOC notiks Eiropas līmeņa
volejbola sacensības – pērn pie mums notika Eiropas jauniešu volejbola čempionāta
kvalifikācijas turnīra spēles.

Prezentēs grāmatu
par ziemas sporta veidiem

Decembra MVP –
Edgars Krūmiņš

Latvijas Basketbola līgā
par decembra vērtīgāko
spēlētāju atzīts BK «Jelgava» kapteinis Edgars Krūmiņš, liecina oficiālā
Latvijas Basketbola savienības informācija. Šis BK «Jelgava» uzbrucējs decembrī
savai komandai palīdzēja uzvarēt trijās
spēlēs no piecām, vidēji katrā laukumā pavadot 30 minūtes, gūstot 19,4
punktus, izcīnot 3,6 atlēkušās bumbas,
pārķerot 2,4 bumbas, izprovocējot 4,8
piezīmes un sakrādams vidējo lietderības
koeficientu 15,4.

www.jelgavasvestnesis.lv
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Aizvadītas
pirmās šorttreka sacensības

Jelgavas sporta vēsturē aizsākta jauna
lappuse – notikušas pirmās Jelgavas Ledus sporta skolas (JLSS) rīkotās šorttreka
sacensības «Latvijas Dzelzceļa Ziemassvētku kauss». Tajās piedalījās 65 dalībnieki. Savā vecuma grupā divu distanču
summā uzvarēja Rihards Paškausks un
Nadīna Zviedre (1999. – 2000. dz.g.), Rei
nis Bērziņš un Linda Novodvorska (2001.
– 2002. dz.g.), Klāvs Veinbergs un Tīna
Estere Vilka (2003. – 2004. dz.g.), Artēmijs Golubovs un Liāna Evelita Grotuze
(2005. –
2006. dz.g.),
Artūrs Vidmonts (jauktā grupa).

2. pamatskolas skolēni mācīsies slidot
 Ilze Knusle-Jankevica

Jelgavas Ledus sporta skola (JLSS) sākusi sadarbību
ar Jelgavas 2. pamatskolu
– panākta vienošanās, ka
turpmāk sešgadnieki un
1. klases skolēni divas reizes nedēļā ledus hallē bez
maksas apgūs slidotprasmi,
stāsta JLSS direktors Andris
Lukss.
Jau janvārī 2. pamatskolas pirmsskolas grupas un pirmo klašu audzēkņi sāks mācīties slidot – nodarbības
bērniem notiks divas reizes nedēļā,
uz tām un atpakaļ uz skolu viņus nogādās JLSS organizētais transports.
«Šobrīd gan vēl nevaru pateikt, cik
tieši bērnu mācīsies slidot, jo vēl notiks skolas vadības un bērnu vecāku
dialogs,» norāda A.Lukss, piebilstot,
ka darbdienās rīta stundās ledus nav
noslogots un šajā laikā var organizēt

«Ziemas sports Jelgavā» ir piektā Aleksandra Balsa sastādītā grāmata par mūsu
pilsētas sporta vēsturi. Tajā apskatīti tādi sporta veidi kā ātrslidošana, daiļslidošana,
bendijs, hokejs, biatlons, kērlings, skijorings un slēpošana. «Vissenākās tradīcijas
Foto: Māris Grīnbergs
Jelgavā ir slēpošanai un ātrslidošanai,» piebilst autors.
 Ilze Knusle-Jankevica

Iznākusi vēl viena grāmata
par sporta vēsturi Jelgavā
– šoreiz par ziemas sporta
veidiem. To izdevis Sporta
servisa centrs sadarbībā ar
Aleksandru Balsu. Grāmatas
prezentācija plānota 14.
janvārī pulksten 15 pirms
virslīgas komandas «JLSS/
Zemgale» mājas spēles Jelgavas ledus hallē.
Grāmata par ziemas sporta veidu vēsturi jelgavā ir A.Balsa piektā grāmata – viņš
ir sastādījis grāmatas arī par peldēšanas,
basketbola, vieglatlētikas un smaiļošanas
un kanoe airēšanas vēsturi Jelgavā.
Sporta servisa centra direktors Juris
Kaminskis stāsta, ka grāmata «Ziemas
Vienīgās Latvijā sertificētās
pretuzlaužamās tērauda

AKCIJA
līdz
mēneša
beigām!
jelgava@skydas.lv

www.skydas.lv

sports Jelgavā» nav paredzēta pārdošanai – tā tiks dāvināta Jelgavas Ledus
sporta skolas audzēkņiem, bibliotēkām,
bet pārējie interesenti prezentācijas laikā to varēs iegūt pret ziedojumu. «Ledus
skolas audzēkņiem tā varētu būs saistoša ar to, ka atsevišķa grāmatas nodaļa
ir atvēlēta hokejam,» tā J.Kaminskis,
piebilstot, ka šovasar klajā nāks arī sestā
grāmata, kas stāsta par sporta attīstību
Jelgavā – šoreiz par futbolu. Lielāko
daļu materiālu par hokeju A. Balsa rīcībā nodevis SK «Zemgale» ledus halles
tehniskais direktors Visvaldis Danenbergs – viņaprāt, jaunu impulsu hokeja
atttīstībā mūsu pilsētā deva ledus halles
atklāšana Jelgavā 2001. gadā.
Jāpiebilst, ka 14. janvārī jelgavnieki
«JLSS/Zemgale» spēkiem mērosies ar
DHK «Latgale». Spēle sāksies pulksten
16.30.

DURVIS

Sertificētas Vācijas institūtā «IFT Rosenheim».

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

Lsmo2n0tā0ža.
+

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

Labākās durvis pilsētā!

Jelgava, Rīgas iela 2. Tālrunis 63081745, 28612596

Rīga, Hanzas iela 6, tālrunis 67704154, 26668000
Rīga, Slokas iela 111, tālrunis 67871914, 26661117

BK «Jelgava» sācis īstenot
projektu «Basketbols aicina», kura laikā basketbolisti
apciemo skolas un māca
skolēniem basketbola elementus. Skolas, kuras vēlētos uzņemt ciemos kluba
pārstāvjus, aicinātas pieteikties.
BK «Jelgava» Preses dienests informē: lai pieteiktu basketbolistu viesošanos skolā, jāsūta pieteikuma vēstule
uz e-pastu janis.tiltins85@gmail.
com vai jāzvana pa tālruni 26241313,
26052312.
Jāpiebilst, ka pirmā akcija notika
Zemgales Olimpiskajā centrā 4. vidusskolas 1. klases skolēniem. Sportisti
viņiem ar tēlainiem vingrinājumiem
rādīja, kas ir basketbols – bērni bijušā
Latvijas vīriešu basketbola izlases

Sporta pasākumi
 6. janvārī pulksten 19 – BBL spēle:
BK «Jelgava» – «Neptunas» (Sporta
hallē).
 7. janvārī pulksten 19 – Schenker
volejbola līgas spēle: VK «Biolars» – Voru
VK (ZOC).
 8. janvārī pulksten 13.15 – Latvijas
čempionāts hokejā U-14 grupā (ledus
hallē).
 10. janvārī pulksten 10 – Jelgavas
pilsētas skolēnu sacensības volejbolā
«Lāses kausa» atlase zēniem un meitenēm (1992. – 1995. dz.g.) (Ozolnieku
vidusskolā).
 10. un 11. janvārī pulksten 21 – Jelgavas čempionāts telpu futbolā (ZOC).
 13. janvārī pulksten 19 – BBL spēle:
BK «Jelgava» – «Naglis» (ZOC).
 14. janvārī pulksten 10 – «Veselības
dienas 2012»: galda tenisa sacensību 1.
kārta (Sporta hallē).
 16. janvārī pulksten 19.30 – Studentu basketbola līgas spēle (Sporta
hallē).
 17. janvārī pulksten 19 – LBL 1. divīzijas spēle: BK «Jelgava» – LU (ZOC).
 18. un 20. janvārī pulksten 21 – Jelgavas čempionāts telpu futbolā (ZOC).
 21. janvārī – sacensības brīvajā cīņā,
veltītas cīņas kluba «Milons» 12 gadu
jubilejai (Jelgavas Sporta hallē).
 23. janvārī pulksten 19.30 – Studentu basketbola līgas spēle (Sporta
hallē).
 24. un 25. janvārī pulksten 21
– Jelgavas čempionāts telpu futbolā
(ZOC).
 26. un 27. janvārī – Jelgavas Ziemas
čempionāts garajās distancēs
(LLU peldbaseinā).
 27. janvārī pulksten 21 – Jelgavas
čempionāts telpu futbolā (ZOC).

slidotapmācības nodarbības.
«Mums ir ideja pakāpeniski nonākt
līdz tam, ka visiem Jelgavas skolu 1.
klases skolēniem būtu obligāta bezmaksas slidotapmācība, līdzīgi kā jau
ir peldētapmācība,» stāsta A.Lukss,
piebilstot, ka ideja jau pārrunāta arī ar
Izglītības pārvaldes un Sporta servisa
centra speciālistiem. Tā arī akceptēta,
bet pagaidām viss atduras pret finansējuma trūkumu, tāpēc vispirms nolemts
sākt ar vienas skolas audzēkņiem, bet
par pirmklasnieku slidotapmācību
sarunas turpināsies arī ar Jelgavas 3.
un 4. pamatskolas direktoriem.
Idejas pamatmērķis nebūt nav pievilināt audzēkņus Ledus skolai, bet gan
iemācīt bērniem slidot – apgūt jaunas
prasmes, kas noderēs, nodarbojoties
ar ziemas sporta veidiem, un norūdīs
bērnus – un mudināt viņus pievērsties
aktīvam un veselīgam dzīvesveidam. Meklē darbu
«Protams, ja kāds pēc tam izvēlēsies Masieris meklē darbu. Tālrunis 29649375.
trenēties Ledus skolā, mēs tikai par to
Vīrietis meklē darbu. Tālrunis 20333489.
priecāsimies,» tā JLSS direktors.

Basketbolisti grib draudzēties
 Ilze Knusle-Jankevica
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spēlētāja Uģa Viļuma vadībā gan
peldēja uz skolu un pa sniegu, gan
zīmēja gaisā saulītes, skatījās, kas ir
aiz skapja un vai tur gadījumā nav
pazudušais lācītis, dejoja un izkustināja gurnus, pārbaudīja, kurš var aizsniegt savus purngalus, sasēja kedu
šņores, kustējās kā atsperītes, stāvēja
kā stārķi uz vienas kājas. Pēc iesildīšanās daļas sekoja arī stiepšanās,
aizsardzības spēles pamati, dribla
stacija, piespēļu stacija, metienu stacija, šķēršļu stafete. Pasākumu rīkoja
Latvijas Basketbola savienība.
Pēc BK «Jelgava» iniciatīvas akcija
turpinās un nodarbības notikušas arī
divās Jelgavas novada skolās – Staļģenes un Elejas vidusskolā. Tur katrā
nodarbībā piedalījās 30 skolēnu,
kuri pēc kopīgas sportošanas tika
pie piemiņas veltēm – mugursomām
sporta tērpiem. Savukārt skolas savā
īpašumā ieguva jaunas basketbola
bumbas.
Basketbola
iemaņas
bijušā izlases
spēlētāja Uģa
Viļuma vadībā
jau apguvuši
4. vidusskolas
pirmklasnieki, un arī
citas skolas
aicinātas
izmantot iespēju mācīties
no profesio
nāļiem.
Foto:
Ivars Veiliņš

Elektriķis. Varu izpildīt jebkurus darbus
saistībā ar elektrību. Tālrunis 28342767.
Elektromontieris. Tālrunis 26077810.

Pērk
Nolietotu ledusskapi par Ls 5. Sadzīves
tehniku. T. 29784933.
Krāsainos un melnos metāllūžņus.
T. 26984528
Pērku senas mēbeles, gleznas, porcelāna
figūras, dekoratīvos šķīvjus, vāzes un sudraba-zelta monētas. T.27166669
Pērk cirsmas un meža īpašumus ar zemi.
T. 26477135

Pārdod
Apkures briketes. Cena 115 Ls/t vai 1,25
Ls/iepak. (10 kg). Piegāde pilsētā – Ls 3.
T. 25448677.
Sausa malka sniedz vairāk siltuma nekā
mitra. Pārdod tikai sausu malku. Alksnis, bērzs, ozols, osis. Cena, sākot no 20
Ls/berkubs. Piegāde pilsētā – Ls 3.
T. 25448677

Dažādi
Dāvinu kucēnus. T. 22312332
Zāģējam baļķus dēļos jūsu sētā.
T.26547957
Ātri, lēti un kvalitatīvi grāmatvedības pakalpojumi. Vedīsim grāmatvedību Jūsu uzņēmumam, mikrouzņēmumam. Iesniegsim
atskaites un pārstāvēsim Jūsu uzņēmumu
VID. Tel. 26887277. E-pasts: icco.birojs@
gmail.com

Līdzjūtība
Visdziļākā līdzjūtība Jelgavas pilsētas
domes deputātam Maksimam Galkinam,
tēvu pavadot pēdējā gaitā.
Jelgavas pilsētas dome un
pašvaldības administrācija

Aizsaulē aizgājuši
ANDREJS KALNENIEKS (dz. 1953. g.)
JURIS ZAHĀROVS (dz. 1947. g.)
EGONS OSIS (dz. 1957. g.)
AIVARS SKUJIŅŠ (dz. 1961. g.)
AUSTRA SĪLE (dz. 1924. g.)
ĻUBOVA GOLUBEVA (dz. 1948. g.).
Izvadīšana 05.01. plkst. 12 Bērzu kapsētā.
GENOVEFA BREIKŠA (dz. 1916. g.)
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9. janvāris, pirmdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1338.sērija.
9.25 «Piecas māsas». Seriāls. 27.sērija.
9.55 «Ziemas saulgrieži». Romantiska drāma. 2003.g. 1.sērija.
11.30 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
11.50 «Pļava». Dokumenāla filma. 2008.g.
12.50 «Ielas garumā».*
13.20 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.40 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».*
14.40 «Šeit un tagad».*
15.20 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.40 «Dzeguze un viņas 12 vīri». Studijas Dauka anim. f.
15.50 «Surikātu raibā dzīve 4». Dok. seriāls. 51.sērija.
16.15 «Vipo piedzīvojumi Laika salā». Anim. f. ser. 24. un 25.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1338.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Neprāta cena». LTV seriāls. 27.sērija.
19.00 «100 g kultūras».
19.30 «Auniņa Timija laiks». Anim. f. ser. 47.sērija.
19.45 Ziņas.
20.00 «100.pants».
20.30 «Panorāma».
21.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle.
22.00 «Viss notiek».
22.30 «Latvija var!»
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «De facto».*
23.55 «Garīgā dimensija».*
0.25 «100 g kultūras».*

LTV7
7.35 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs»
(krievu val.).*
8.15 «Praktiski padomi». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Tādas lietas». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Automoto raidījums nr.2». «Televeikala skatlogs».*
9.20 «Vienmēr formā!» Deutsche Welle žurnāls (angļu
val., ar subt. latviešu val.).
9.55 «Tiesnese» (ar subt.). Krievijas seriāls. 13.sērija.
10.50 «Pokers ar pīķa dāmu». Seriāls. 34.sērija.
11.40 «Trakais slēptās kameras šovs».
12.35 «Enerģija – pilnīga kontrole». Dokumentāla filma.
12.45 VTB spēle. Himki – VEF Rīga. Tiešraide.
15.10 «Eiropas neskartā daba». Dokumentāla filma.
15.45 «Pokers ar pīķa dāmu». Seriāls. 34.sērija.
16.35 «Trakais slēptās kameras šovs».
17.30 «Zveja» (krievu val.).*
18.05 «Tiesnese» (ar subt.). Krievijas seriāls. 13.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.15 KHL spēle. Rīgas Dinamo – Maskavas Dinamo. Tiešraide.
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā Talsu TV.
23.00 «Līgums». ASV trilleris. 2006.g.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss».
6.35 «Toms un Džerijs 2». Animācijas filma.
6.40 «Šodien novados».
6.55 «Eiropa novados, novadi Eiropā».
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
8.40 «Basketbols TV».*
8.45 «Supernatural 3». ASV seriāls. 1.sērija.
9.40 «Anna un mīlestība». Vācijas seriāls. 1.sērija.
10.05 «Mežrožu ieleja. Klausot sirdij». Melodrāma. 2006.g.
12.00 «Lapsa virtuvē».*
12.35 «Mans mīļais draugs».*
13.05 Bērnu stunda. «Fostera māja iedomu draugiem».
Animācijas seriāls. 1.sērija; «Pankūciņa lieliskie
negadījumi 2». Animācijas seriāls. 19.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Dakāra 2012». Dienasgrāmata.*
15.00 «Izaicinājums». ASV izklaidējošs raidījums.
15.20 «Sirmā ēdienkaratē 5».*
16.00 «Tu būsi mana». Meksikas seriāls. 109.sērija.
17.00 «Viss notiek uz labu» (ar subt.). Seriāls. 136. un 137.sērija.
18.55 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Starptautiskās ekstrasensu cīņas». Realitātes šovs. 2.sērija.
21.40 «Dzīvais mērķis». ASV seriāls. 11.sērija.
22.35 «Dakāra 2012». Dienasgrāmata.
23.15 «Losandželosas policisti 2». ASV seriāls. 4.sērija.
0.05 «Mākslīgais skaistums 3». ASV seriāls. 3.sērija.
1.00 «Mans sapņu randiņš». ASV romantiska komēdija. 2006.g.
2.45 «Ekstrēms tuvplānā». Dokumentāls raidījums.
3.35 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
3.50 «Tu būsi mana». Meksikas seriāls. 109.sērija.
4.35 «Viss notiek uz labu» (ar subt.). Seriāls. 136. un 137.sērija.

TV3
5.00 «Zaudējumi 2». 2.sērija.
5.45 «Leļļu nams 2». 23.sērija.
6.30 «Bernards». Anim. f.
6.40 «Ragi un nagi». Anim. ser. 6.sērija.
7.10 «Ziņkārīgais Džordžs». Anim. ser. 9.sērija.
7.35 «Gormiti». Anim. ser. 5.sērija.
8.00 «Tētuka meitiņas 5» (ar subt.). 9. un 10.sērija.
9.00 «Smieklīgākie videokuriozi 20».
9.25 «Uzmanību! Virtuvē bērni».*
10.00 «Divi cepas».*
10.30 «Māmiņu klubs».*
11.00 «10 gadu jaunāka 2». 42. un 43.sērija.
12.00 «Televeikala skatlogs».
12.15 «Visi mīl Reimondu 2». Seriāls. 33. un 34.sērija.
13.10 «Gormiti». Animācijas seriāls. 6.sērija.
13.45 «Ziņkārīgais Džordžs». Anim. ser. 10.sērija.
14.10 «Makleoda meitas 8». Austrālijas seriāls. 208.sērija.
15.00 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 11. un 12.sērija.
17.00 «Mantojuma lāsts». Seriāls. 105.sērija.
17.50 «Slēgtā skola» (ar subt.). Krievijas seriāls. 6.sērija.
19.00 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Īpašo uzdevumu vienība Hawaii 5-0». Seriāls. 11.sērija.
21.20 «C.S.I. Ņujorka 7». Seriāls. 149.sērija.
22.15 «Radīti skatuvei 2». Seriāls. 14.sērija.

23.10 «Nekā personīga».
0.10 «Taras piecas personības 3». Seriāls. 3. un 4.sērija.
1.20 «Krietnie zagļi». Seriāls. 3.sērija.
2.10 «Zaudējumi 2». Seriāls. 2.sērija.
2.55 «Leļļu nams 2». Seriāls. 23.sērija.
3.40 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 12.sērija.
4.30 «Nakts joki».

10. janvāris, otrdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1339.sērija.
9.25 «Piecas māsas». Seriāls. 28.sērija.
9.55 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20 «Pelēkā Pūce». ASV biogrāfiska filma. 1999.g.
12.25 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.40 «Uz pasaules vulkāniem». Dokumentāla filma. 4.sērija.
13.40 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.55 «Viss notiek».*
14.25 «Latvija var!»*
14.55 «Nanotehnoloģijas elektromobiļos». Dokumentāla filma.
15.05 «Nanotehnoloģijas acu un ausu reģenrēšanā».
Dokumentāla filma.
15.20 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.35 «Auniņa Timija laiks». Anim. f. ser. 47.sērija.
15.50 «Mārvijs Hemmers. Nacionālās ģeogrāfijas pasaule». Populārzinātnisks seriāls bērniem. 51.sērija.
16.15 «Vipo piedzīvojumi Laika salā». Anim. f. ser. 26.sērija.
16.30 «Zīļuks». Animācijas filma.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1339.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Neprāta cena». Latvijas TV seriāls. 28.sērija.
19.00 «100 g kultūras».
19.30 «Auniņa Timija laiks». Anim. f. ser. 48.sērija.
19.45 Ziņas.
20.00 «Eņģeļu māja». LTV seriāls. 4.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.15 «Kenediji». Biogrāfiska daudzsēriju mākslas filma.
2011.g. 1. un 2.sērija.
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Šeit un tagad». Tiešraide.
23.55 «100 g kultūras».*

LTV7
7.35 «Brīvdienu ceļvedis». «Televeikala skatlogs».*
7.55 «Nedēļas apskats». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Iespējas un risinājumi». «Televeikala skatlogs».*
9.20 «Globalizācija 3000». Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
9.55 «Tiesnese» (ar subt.). Krievijas seriāls. 14.sērija.
10.50 «Pokers ar pīķa dāmu». Seriāls. 35.sērija.
11.40 «Trakais slēptās kameras šovs».
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Talsu TV.*
13.20 «Vienmēr formā!» Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).*
13.50 KHL spēle. Rīgas Dinamo – Maskavas Dinamo.*
15.45 «Pokers ar pīķa dāmu». Seriāls. 35.sērija.
16.35 «Trakais slēptās kameras šovs».
17.30 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
18.05 «Tiesnese» (ar subt.). Krievijas seriāls. 14.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Eirotaksometrs. Stāsts par kinorežisoru Radu
Mihaileanu». Dokumentāla filma.
20.00 «Tavs auto».
20.30 «Autosporta programma nr.1».
21.00 «Suņi, kas mainīja pasauli». Dokumentāla filma.
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā Ogres televīzija: «Post scriptum».
23.00 «Yana Kay – akustiski».*
23.50 «Red Bull Crashed Ice» sacensības. 26.02.2011.*

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss».
6.35 «Toms un Džerijs 2». Animācijas filma.
6.40 «Šodien novados».
6.55 «Eiropa novados, novadi Eiropā».
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
7.58 «Runā ar zvaigznēm». Veselīgo horoskopu šovs.
8.00 «900 sekundes».
8.40 «Supernatural 3». Seriāls. 2.sērija.
9.35 «Anna un mīlestība». Seriāls. 2.sērija.
10.05 «Mežrožu ieleja. Pašaizliedzīgā mīlestība». Melodr. 2006.g.
12.00 «Mājokļa jautājums 5».*
12.50 Bērnu stunda. «Fostera māja iedomu draugiem».
Animācijas seriāls. 2.sērija; «Pankūciņa lieliskie
negadījumi 2». Animācijas seriāls. 20.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Dakāra 2012». Dienasgrāmata.*
15.00 «Izaicinājums». ASV izklaidējošs raidījums.
15.20 «Sirmā ēdienkaratē 5».*
16.00 «Tu būsi mana». Meksikas seriāls. 110.sērija.
17.00 «Viss notiek uz labu» (ar subt.). Seriāls. 138. un 139.sērija.
18.55 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Emīlija Ričardsa. Ilgas pēc Jaunzēlandes». Melodr. 2009.g.
22.33 «Runā ar zvaigznēm». Veselīgo horoskopu šovs.
22.35 «Dakāra 2012». Dienasgrāmata.
23.10 «Intrigante 3». ASV seriāls. 19.sērija.
0.05 «Pēc saulrieta». Piedzīvojumu filma. 2004.g.
1.45 «Dzīvais mērķis». ASV seriāls. 11.sērija.
2.30 «Ekstrēms tuvplānā».
3.15 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
3.50 «Tu būsi mana». Meksikas seriāls. 110.sērija.
4.35 «Viss notiek uz labu» (ar subt.). Seriāls. 138. un 139.sērija.

TV3
5.00 «Zaudējumi 2». 3.sērija.
5.45 «Leļļu nams 2». 24.sērija.
6.30 «Bernards». Anim. f.
6.40 «Ragi un nagi». Anim. ser. 7.sērija.
7.10 «Ziņkārīgais Džordžs». Anim. ser. 10.sērija.
7.35 «Gormiti». Anim. ser. 6.sērija.
8.00 «Tētuka meitiņas 5» (ar subt.). 11. un 12.sērija.
9.00 «Dullās sacensības Neiespējamā misija 2».
10.10 «Īpašo uzdevumu vienība Hawaii 5-0». 11.sērija.
11.00 «10 gadu jaunāka 2». 44. un 45.sērija.

tv programma
12.00 «Televeikala skatlogs».
12.15 «Visi mīl Reimondu 2». Seriāls. 35. un 36.sērija.
13.10 «Gormiti». Animācijas seriāls. 7.sērija.
13.45 «Ziņkārīgais Džordžs». Anim. ser. 11.sērija.
14.10 «Makleoda meitas 8». Seriāls. 209.sērija.
15.00 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 13. un 14.sērija.
17.00 «Mantojuma lāsts». Seriāls. 106.sērija.
17.50 «Slēgtā skola» (ar subt.). Krievijas seriāls. 7.sērija.
19.00 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «C.S.I. Maiami 10». Seriāls. 215.sērija.
21.20 «Doktors Hauss 7». Seriāls. 17.sērija.
22.15 «Mahinatori». ASV seriāls. 2.sērija.
23.10 «Un nogranda pērkons». Piedzīvojumu filma. 2005.g.
1.00 «Krietnie zagļi». Seriāls. 4.sērija.
1.50 «Zaudējumi 2». Seriāls. 3.sērija.
2.35 «Leļļu nams 2». Seriāls. 24.sērija.
3.20 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 13. un 14.sērija.

11. janvāris, trešdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1340.sērija.
9.25 «Eņģeļu māja». LTV seriāls. 4.sērija.
9.55 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20 «Kenediji». Biogrāfiska daudzs. māksl. f. 1. un 2.sērija.
12.00 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle.*
12.45 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.00 «Latvji, brauciet jūriņā!»*
13.30 «100.panta preses klubs».*
14.30 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
14.45 «Kopā» (ar subt.).*
15.00 «Latgale atvērta sadarbībai». Dokumentāla filma.
15.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.30 «Auniņa Timija laiks». Anim. f. seriāls. 48.sērija.
15.45 «Kas te? Es te!»*
16.15 «Džeronīmo Stiltons». Anim. f. ser. 14.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1340.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Neprāta cena». LTV seriāls. 29.sērija.
19.00 «100 g kultūras».
19.30 «Auniņa Timija laiks». Animācijas filmu seriāls. 49.sērija.
19.45 Ziņas.
20.00 «Eņģeļu māja». LTV seriāls. 5.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.12 «Latloto. Viking Lotto».
21.20 «Sastrēgumstunda». Diskusiju tiešraidē vada G.Rēders.
22.30 «Zini. Vari. Dari».
22.45 «Zebra».
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Vides fakti».*
23.45 «100 g kultūras».*

LTV7
7.35 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs».
8.15 «Skatpunkti». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Pie rīta kafijas». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Brīvdienu ceļvedis». «Televeikala skatlogs».*
9.20 «Projekts Nākotne». Deutsche Welle žurnāls (angļu
val., ar subt. latviešu val.).
9.55 «Tiesnese» (ar subt.). Krievijas seriāls. 15.sērija.
10.50 «Pokers ar pīķa dāmu». Seriāls. 36.(noslēguma) sērija.
11.40 «Trakais slēptās kameras šovs».
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Ogres televīzija: «Post scriptum»*.
13.20 «Globalizācija 3000». Deutsche Welle žurnāls (angļu
val., ar subt. latviešu val.).*
13.50 Pasaules kausa izcīņa bobslejā un skeletonā.
1.posma apskats. 2011.gada 3. – 4.decembris.*
15.45 «Pokers ar pīķa dāmu». Seriāls. 36.(noslēguma) sērija.
16.35 «Trakais slēptās kameras šovs».
17.30 «Autosporta programma nr.1».*
18.05 «Tiesnese» (ar subt.). Krievijas seriāls. 15.sērija.
19.00 Eiropas meistarsacīkšu atlases spēle rokasbumbā.
Latvija – Melnkalne. Tiešraide.
20.45 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
21.20 «Ātruma cilts».
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Radošā darbnīca Stremsē». Dokum. f. 1.sērija.
23.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».
23.30 «Mafijas klans». Seriāls. 2.sērija.
0.25 «Suņi, kas mainīja pasauli». Dokumentāla filma.

Ceturtdiena, 2012. gada 5. janvāris
7.35 «Gormiti». Anim. ser. 7.sērija.
8.00 «Tētuka meitiņas 5» (ar subt.). 13. un 14.sērija.
9.00 «Dullās sacensības Neiespējamā misija 2».
10.10 «Doktors Hauss 7». 17.sērija.
11.00 «10 gadu jaunāka 2». 46. un 47.sērija.
12.00 «Televeikala skatlogs».
12.15 «Visi mīl Reimondu 2». Seriāls. 37. un 38.sērija.
13.10 «Gormiti». Animācijas seriāls. 8.sērija.
13.45 «Ziņkārīgais Džordžs». Anim. ser. 12.sērija.
14.10 «Makleoda meitas 8». Seriāls. 210.sērija.
15.00 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 15. un 16.sērija.
17.00 «Mantojuma lāsts». Seriāls. 107.sērija.
17.50 «Slēgtā skola» (ar subt.). Krievijas seriāls. 8.sērija.
19.00 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Ekstrasensu cīņas 11» (ar subt.). Realitātes šovs. 2.sērija.
21.25 «Ievas pārvērtības 2».
22.10 «Izmeklēšanas noslēpumi 9». Seriāls. 3. un 4.sērija.
0.05 «Miliči 2» (ar subt.). Krievijas seriāls. 3. un 4.sērija.
2.10 «Zaudējumi 2». Seriāls. 4.sērija.
3.00 «Leļļu nams 2». Seriāls. 25.sērija.
3.45 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 16.sērija.
4.30 «Nakts joki».

12. janvāris, ceturtdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1341.sērija.
9.25 «Eņģeļu māja». LTV seriāls. 5.sērija.
9.55 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20 «Province».*
10.50 «Izvēlies zaļi!»*
11.20 «Sastrēgumstunda». Diskusiju vada G.Rēders.*
12.25 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.45 «Laiks vīriem?»*
13.15 «Zebra».*
13.30 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.45 «Šeit un tagad».*
14.30 «Zini. Vari. Dari».*
14.45 «Vertikāle».*
15.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.30 «Auniņa Timija laiks». Anim. f. ser. 49.sērija.
15.45 «Kas te? Es te!»*
16.15 «Džeronīmo Stiltons». Anim. f. ser. 15.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1341.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Neprāta cena». LTV seriāls. 30.sērija.
19.00 «Kinotēka».
19.30 «Auniņa Timija laiks». Anim. f. ser. 50.sērija.
19.45 Ziņas.
20.00 «Eņģeļu māja». LTV seriāls. 6.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.15 «Firmas noslēpums».
22.15 «Grejas anatomija 6». Seriāls. 19.sērija.
23.00 Nakts ziņas.
23.15 «Šeit un tagad». Tiešraide.
23.55 «Kinotēka».*

LTV7
7.35 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «Labākās latviešu mūzikas izlase». Mikrofona dziesmas.*
9.55 «Tiesnese» (ar subt.). 16.sērija.
10.50 «Zobenu karaliene». Seriāls. 1.sērija.
11.40 «Trakais slēptās kameras šovs».
12.30 «Radošā darbnīca Stremsē». Dokum. filma. 1.sērija.
13.20 «Projekts Nākotne». Deutsche Welle žurnāls (angļu
val., ar subt. latviešu val.).*
13.50 Pasaules kausa izcīņa bobslejā un skeletonā. 2.posma apskats. 2011.gada 9. – 11.decembris.*
15.45 «Zobenu karaliene». Seriāls. 1.sērija.
16.35 «Trakais slēptās kameras šovs».
17.30 «Ātruma cilts».*
18.05 «Tiesnese» (ar subt.). Seriāls. 16.(noslēguma) sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Eirotaksometrs. Eiro ieviešana Igaunijā». Dokum. f.
20.00 «Piedzīvojums dabā».
20.30 «Karavānu sargi». Dokumentāla filma. 3.sērija.
21.25 «SeMS».
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Latvijas stāsti». «Sveicināti Viduskurzemē!».
23.00 «Red Bull Crashed Ice» sacensības. 20.03.2011.*

LNT

LNT

6.05 «Ticīgo uzvaras balss».
6.35 «Toms un Džerijs 2». Animācijas filma.
6.40 «Šodien novados».
6.55 «Eiropa novados, novadi Eiropā».
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
8.40 «Supernatural 3». ASV seriāls. 3.sērija.
9.35 «Anna un mīlestība». Vācijas seriāls. 3.sērija.
10.05 «Mežrožu ieleja. Līdz pasaules malai». Melodrāma. 2006.g.
12.05 «Mājokļa jautājums 5».*
13.05 Bērnu stunda. «Fostera māja iedomu draugiem».
Animācijas seriāls. 3.sērija; «Pankūciņa lieliskie
negadījumi 2». Animācijas seriāls. 21.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Dakāra 2012». Dienasgrāmata.*
15.00 «Izaicinājums». ASV izklaidējošs raidījums.
15.20 «Sirmā ēdienkaratē 5».*
16.00 «Tu būsi mana». Meksikas seriāls. 111.sērija.
17.00 «Viss notiek uz labu». Seriāls. 140. un 141.sērija.
18.55 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Largo Vinčs. Apdraudētā impērija». Piedz. f. 2008.g.
22.50 «Dakāra 2012». Dienasgrāmata.
23.30 «Grūti nogalināt». ASV trilleris. 1990.g.
1.10 «Aklums». Trilleris. 2008.g.
3.15 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
3.50 «Tu būsi mana». Meksikas seriāls. 111.sērija.
4.35 «Viss notiek uz labu» (ar subt.). Seriāls. 140. un 141.sērija.

6.05 «Ticīgo uzvaras balss».
6.35 «Toms un Džerijs 2». Animācijas filma.
6.40 «Šodien novados».
6.55 «Eiropa novados, novadi Eiropā».
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
8.40 «Supernatural 3». ASV seriāls. 4.sērija.
9.35 «Anna un mīlestība». Vācijas seriāls. 4.sērija.
10.05 «Mežrožu ieleja. Sirds vējā». Melodrāma. 2007.g.
12.05 «Mājokļa jautājums 5».*
13.05 Bērnu stunda. «Fostera māja iedomu draugiem».
Animācijas seriāls. 4.sērija; «Pankūciņa lieliskie
negadījumi 2». Animācijas seriāls. 22.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Dakāra 2012». Dienasgrāmata.*
15.00 «Izaicinājums». ASV izklaidējošs raidījums.
15.20 «Sirmā ēdienkaratē 5».*
16.00 «Tu būsi mana». Meksikas seriāls. 112.sērija.
17.00 «Viss notiek uz labu» (ar subt.). Seriāls. 142. un 143.sērija.
18.55 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Atklātās lietas. Oļeškēviča banda».
21.10 «Mentālists 2». ASV seriāls. 16.sērija.
22.05 «Vampīra dienasgrāmatas». ASV seriāls. 2.sērija.
23.00 «Dakāra 2012». Dienasgrāmata.
23.40 «Supernatural 4». ASV seriāls. 1.sērija.
0.30 «Mākslīgais skaistums 3». ASV seriāls. 4.sērija.
1.20 «Grūti nogalināt». ASV trilleris. 1990.g.
3.00 «Losandželosas policisti 2». ASV seriāls. 4.sērija.
3.40 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
3.50 «Tu būsi mana». Meksikas seriāls. 112.sērija.
4.35 «Viss notiek uz labu» (ar subt.). Seriāls. 142. un 143.sērija.

TV3
5.00 «Zaudējumi 2». 4.sērija.
5.45 «Leļļu nams 2». 25.sērija.
6.30 «Bernards». Anim. f.
6.40 «Ragi un nagi». Anim. ser. 8.sērija.
7.10 «Ziņkārīgais Džordžs». Anim. ser. 11.sērija.

TV3
5.00 «Zaudējumi 2». 5.sērija.

5.45 «Leļļu nams 2». 26.sērija.
6.30 «Bernards». Anim. f.
6.40 «Ragi un nagi». Anim. ser. 9.sērija.
7.10 «Ziņkārīgais Džordžs». Anim. ser. 12.sērija.
7.35 «Gormiti». Anim. ser. 8.sērija.
8.00 «Tētuka meitiņas 5» (ar subt.). 15. un 16.sērija.
9.00 «Dullās sacensības Neiespējamā misija 2».
10.10 «Ekstrasensu cīņas 11» (ar subt.).*
11.10 «10 gadu jaunāka 2». 48. un 49.sērija.
12.00 «Televeikala skatlogs».
12.15 «Visi mīl Reimondu 2». Seriāls. 39. un 40.sērija.
13.10 «Gormiti». Animācijas seriāls. 9.sērija.
13.45 «Ziņkārīgais Džordžs». Anim. ser. 13.sērija.
14.10 «Makleoda meitas 8». Austrālijas seriāls. 211.sērija.
15.00 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 17. un 18.sērija.
17.00 «Mantojuma lāsts». Seriāls. 108.sērija.
17.50 «Slēgtā skola» (ar subt.). Krievijas seriāls. 9.sērija.
19.00 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Nozieguma skelets 6». ASV seriāls. 8.sērija.
21.20 «Pārgalvis». ASV spraiga sižeta filma. 2003.g.
23.20 «Kinomānija».
23.55 «Specvienība 4». Seriāls. 22.(sezonas noslēguma) sērija.
0.50 «Nojauktie tilti». ASV muzikāla drāma. 2006.g.
2.40 «Zaudējumi 2». Seriāls. 5.sērija.
3.25 «Leļļu nams 2». Seriāls. 26.sērija.
4.10 «Visi mīl Reimondu 2». Seriāls. 40.sērija.
4.35 «Nakts joki».

13. janvāris, piektdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Rožu dārzs». Seriāls. 14.sērija.
9.30 «Eņģeļu māja». LTV seriāls. 6.sērija.
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.25 «Mīlestība pie Gardas ezera». Seriāls. 7. un 8.sērija.
12.00 «Latvijas šlāgeraptauja 2012».*
13.00 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.20 «Province».*
13.50 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
14.10 «Firmas noslēpums».*
15.10 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.30 «Auniņa Timija laiks». Anim. f. ser. 50.sērija.
15.45 «Dabas grāmata».*
16.15 «Džeronīmo Stiltons». Anim. f. ser. 16.sērija.
16.40 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.00 «Rožu dārzs». Seriāls. 14.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».
19.30 «Janvāra kauja». Lietuvas dokumentāla filma. 2011.g.
20.30 «Panorāma».
21.15 «100. panta preses klubs».
22.10 «Erkils Puaro». Detektīvseriāls. Sērija Trešā meitene.
23.55 «Nakts ziņas».
0.10 «Grejas anatomija 6». Seriāls. 19.sērija.

LTV7
7.35 «Automoto raidījums nr.2». «Televeikala skatlogs».*
7.55 «Aktualitātes». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «Skatpunkti». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Tādas lietas». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Attīstības kods». «Televeikala skatlogs».*
9.20 «Labākais no Euromaxx». Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
9.55 «Tiesa» (ar subt.). 1.sērija.
10.50 «Zobenu karaliene». Seriāls. 2.sērija.
11.40 «Trakais slēptās kameras šovs».
12.30 «Latvijas stāsti». «Sveicināti Viduskurzemē!»*.
13.20 «Pie stūres». Deutsche Welle žurnāls (angļu val., ar
subt. latviešu val.).
13.50 Pasaules kausa izcīņa bobslejā un skeletonā. 3.posma apskats. 2011.gada 16. – 18.decembris.*
15.45 «Zobenu karaliene». Seriāls. 2.sērija.
16.35 «Trakais slēptās kameras šovs».
16.55 «Tavs auto».*
17.25 KHL spēle. Maskavas CSKA – Rīgas Dinamo. Tiešraide.
19.50 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
20.25 «Lanževēna burvju triki». 1. un 2.sērija.
21.25 «Zveja» (krievu val.).
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā TV Jūrmala.
23.00 «Spiegu spēles» (ar subt.). Seriāls. 23. un 24.sērija.
0.40 KHL spēle. Maskavas CSKA – Rīgas Dinamo.*
2.30 «Trakais slēptās kameras šovs».

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss».
6.35 «Toms un Džerijs 2». Animācijas filma.
6.40 «Šodien novados».
6.55 «Eiropa novados, novadi Eiropā».
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
8.40 «Supernatural 3». ASV seriāls. 5.sērija.
9.35 «Anna un mīlestība». Vācijas seriāls. 5.sērija.
10.05 «Mežrožu ieleja. Mīlestības uzvara». Melodrāma. 2007.g.
12.05 «Mājokļa jautājums 5».*
13.05 Bērnu stunda. «Fostera māja iedomu draugiem».
Animācijas seriāls. 5.sērija; «Pankūciņa lieliskie
negadījumi 2». Animācijas seriāls. 23.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Dakāra 2012». Dienasgrāmata.*
15.00 «Izaicinājums». ASV izklaidējošs raidījums.
15.20 «Sirmā ēdienkaratē 5».*
16.00 «Tu būsi mana». Meksikas seriāls. 113.sērija.
17.00 «Viss notiek uz labu» (ar subt.). Seriāls. 144. un 145.sērija.
18.55 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Manas mammas jaunais draugs». Komēdija. 2008.g.
22.35 «Dakāra 2012». Dienasgrāmata.
23.10 «Visbaisākā Deila un Takera filma». Komēdija. 2010.g.
0.50 «Riplija spēles». Krimināldrāma. 2002.g.
2.40 «Ekstrēms tuvplānā».
3.25 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
3.50 «Tu būsi mana». Meksikas seriāls. 113.sērija.
4.35 «Viss notiek uz labu» (ar subt.). Seriāls. 144. un 145.sērija.

TV3
5.00 «Zaudējumi 2». 6.sērija.
5.45 «Anarhijas dēli». 1.sērija.

Ceturtdiena, 2012. gada 5. janvāris
6.40 «Ragi un nagi». Anim. ser. 10.sērija.
7.10 «Ziņkārīgais Džordžs». Anim. ser. 13.sērija.
7.35 «Gormiti». Anim. ser. 9.sērija.
8.00 «Tētuka meitiņas 5» (ar subt.). 17. un 18.sērija.
9.00 «Dullās sacensības Neiespējamā misija 3».
10.10 «Nozieguma skelets 6». 8.sērija.
11.00 «10 gadu jaunāka 2». 50.sērija.
11.30 «10 gadu jaunāka 4». 1.sērija.
12.00 «Televeikala skatlogs».
12.15 «Visi mīl Reimondu 2». Seriāls. 41. un 42.sērija.
13.10 «Gormiti». Animācijas seriāls. 10.sērija.
13.45 «Ziņkārīgais Džordžs». Anim. ser. 14.sērija.
14.10 «Makleoda meitas 8». Seriāls. 212.sērija.
15.00 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 19. un 20.sērija.
17.00 «Mantojuma lāsts». Seriāls. 109.sērija.
17.50 «Slēgtā skola». Seriāls. 10.(sezonas noslēguma) sērija.
19.00 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Es, spiegs». ASV komēdija. 2002.g.
22.15 «Greizais spogulis» (ar subt.).
23.55 «Neprātīgais brauciens». Piedzīvojumu filma. 2000.g.
1.40 «Man šķiet, es mīlu savu sievu». Komiska drāma. 2007.g.
3.20 «Zaudējumi 2». Seriāls. 6.sērija.
4.00 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 20.sērija.
4.45 «Nakts joki».

14. janvāris, sestdiena
LTV1
8.05 «Latvji, brauciet jūriņā!»*
8.35 «Nūnborijs un varenais septītnieks». Anim. f. ser. 12.sērija.
9.00 «Kas te? Es te!»*
9.30 «Lauku peles un pilsētas peles piedzīvojumi».
Animācijas filmu seriāls. 1.sērija.
10.00 «Ķepa uz sirds».
10.30 «Kas var būt labāks par šo?»
11.00 «Erkils Puaro». Detektīvseriāls. Sērija Trešā meitene.
12.45 «Latvijas Gada balva sportā 2011».*
15.15 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».*
16.15 «Laiks vīriem?»
16.45 «Spāres – lidojošie dārgakmeņi». Dokum. f. 2010.g.
17.45 «Kopā» (ar subt.).
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.30 «Ielas garumā».*
19.00 «Vides fakti».
19.30 «Latvijas šlāgeraptauja 2012».
20.30 «Panorāma».
21.12 «Latloto izloze».
21.20 «Eirodziesma 2012». 2.pusfināls.
23.05 «Nakts ziņas».
23.15 «Kontroles robežas». Krimināldrāma. 2009.g.

LTV7
8.00 «Rīta intervija». «Televeikala skatlogs».
8.20 «Skatpunkti». «Televeikala skatlogs».
8.40 «Automoto raidījums nr.2». «Televeikala skatlogs».
9.00 «TV mozaīka». «Televeikala skatlogs».
9.20 «Brīvdienu ceļvedis». «Televeikala skatlogs».
9.40 «Attītības kods». «Televeikala skatlogs».
10.00 Pasaules kausa izcīņa skeletonā. 1.brauciens
vīriešiem. Tiešraide no Kēnigszes.
11.00 «Zveja» (krievu val.).*
11.30 Pasaules kausa izcīņa skeletonā. 2.brauciens
vīriešiem. Tiešraide.
12.30 «Ātruma cilts».*
13.00 Pasaules kausa izcīņa bobslejā. 1.brauciens
divniekiem. Tiešraide.
14.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
14.30 Pasaules kausa izcīņa bobslejā. 2.brauciens
divniekiem. Tiešraide.
15.30 «Krējums... saldais».*
16.00 «Lanževēna burvju triki». 1. un 2.sērija.
17.00 «SeMS».*
17.30 «Spēkavīru sacensības 2010 World’s Strongest Man».*
18.35 «Karavānu sargi». Dokumentāla filma. 3.sērija.
19.30 «Dabas formas». Dokumentāla filma. 3.sērija.
20.00 «Piedošanas svētdiena» (ar subt.). Melodrāma. 2007.g.
21.45 «Reiz notika tā» (ar subt.). Īrijas muzikāla drāma. 2006.g.
23.15 Hokeja veterānu draudzības spēle.
Latvija – Krievija. 4.12.2011.*

LNT
6.05 «Mīlestības vārdā». Seriāls. 137.sērija.
6.55 Animācijas filmu rīts. «Pankūciņa lieliskie negadījumi». 20.sērija; «Toma un Džerija piedzīvojumi»;
«Silvestra un Tvītija piedzīvojumi». 2.sērija; «Pīle
Dodžers». 5. un 6.sērija.
9.00 «Brokastis Briselē».
9.30 «Rīta mikslis».
10.00 «Pelēna Peresa piedzīvojumi 2». Anim. f.
11.50 «OKartes šova dalībnieku atlase».
12.25 «Aļaska». ASV piedzīvojumu filma. 1996.g.
14.35 «Dakāra 2012». Dienasgrāmata.
15.15 «Manas mammas jaunais draugs». Komēdija. 2008.g.
17.05 «Skaistule un neglītene». Rom. kom.. 2008.g.
19.00 «Ekstrasensi kā detektīvi». Realitātes šovs. 12.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Mīlestības atkarība». Romantiska komēdija. 1997.g.
22.35 «Dakāra 2012». Dienasgrāmata.
23.10 «Ielaid mani!» Romantiska šausmu filma. 2010.g.
1.25 «Meklējot Nekurzemi». Biogrāfiska drāma. 2004.g.
3.05 «Visbaisākā Deila un Takera filma». Parodijkom. 2010.g.
4.35 «Ekstrēms tuvplānā».

TV3
5.00 «Zaudējumi 2». 7.sērija.
5.45 «Anarhijas dēli». 2.sērija.
6.30 «Mūžam kopā 4». 13.sērija.
7.00 «Ragi un nagi». Anim. ser. 9.sērija.
7.25 «Robinsons Krūzo». 4.sērija.
8.15 «Čagingtona: jautrie vilcieniņi». Anim. ser. 37. un 38.sērija.
8.40 «Pērtiķu karalis». Anim. ser. 34.sērija.
9.00 «Simpsoni 11». Anim. ser. 16. un 17.sērija.
10.00 «Uzmanību! Virtuvē bērni».
10.30 «Trakie romantiķi». Komēdija.
12.15 «Ievas pārvērtības 2».*
13.00 «Televeikala skatlogs».
13.15 «Kinomānija».
13.45 «Smieklīgākie videokuriozi 20».
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14.30 «Greizais spogulis» (ar subt.).
16.05 «Es, spiegs». ASV komēdija. 2002.g.
18.00 «Vinksu klubs 3D: brīnumainais piedzīvojums».
Anim. f. 2010.g.
19.50 TV3 ziņas.
20.20 «Garfīlds 2». ASV ģimenes komēdija. 2006.g.
21.55 «Mīlestība bez noteikumiem». Rom. kom. 2008.g.
24.00 «Prāta mednieki». Spraiga sižeta filma. 2004.g.
2.00 «Viss, kas tev ir». ASV sporta drāma. 2006.g.
3.45 «Zaudējumi 2». Seriāls. 7.sērija.
4.25 «Mūžam kopā 4». Seriāls. 13.sērija.
4.50 «Nakts joki».

15. janvāris, svētdiena
LTV1
8.10 «Garīgā dimensija».*
8.40 «Nūnborijs un varenais septītnieks». Anim. ser. 13.sērija.
9.05 «Kas te? Es te!»
9.35 «Lauku peles un pilsētas peles piedzīvojumi». Anim.
f. ser. 2.sērija.
10.05 «Mārvijs Hemmers. Nacionālās ģeogrāfijas pasaule». Populārzinātnisks seriāls bērniem. 52.sērija.
10.30 «Surikātu raibā dzīve 4». Dok. seriāls. 52.sērija.
11.00 «Starp debesīm un zemi... Aizmirstās pasaules».
Dokumentāla filma. 1.sērija.
12.00 Dievkalpojums.
13.00 «Vertikāle».
13.30 «Daudz laimes!»
14.25 «Latvijas šlāgeraptauja 2012».*
15.30 «Ķepa uz sirds».*
16.00 «Kas var būt labāks par šo?»*
16.30 «Eirobusiņš».
17.00 «Laponija: Pusnakts saules zeme». Dokum. f. 2003.g.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.25 «Province». No kūts uz pili.
18.55 «Ziemas saulgrieži». Romantiska drāma. 2003.g. 2.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.33 Laika ziņas.
21.40 «Kartušs, burvīgais laupītājs». Piedz. f. 2009.g. 1.sērija.
23.35 «Nakts ziņas».
23.45 «Eirodziesma 2012». 2.pusfināls.*

LTV7
8.10 «Veiksmīgas idejas». «Televeikala skatlogs».
8.30 «Pie rīta kafijas». «Televeikala skatlogs».
8.50 «Iespējas un risinājumi». «Televeikala skatlogs».
9.10 «Nedēļas apskats». «Televeikala skatlogs».
9.30 «Darbs. Izglītība. Karjera». «Televeikala skatlogs».
9.50 «Aktualitātes». «Televeikala skatlogs».
10.10 «Vārds uzņēmējiem». «Televeikala skatlogs».
10.30 «Tavs auto».*
11.00 «Piedzīvojums dabā».*
11.30 «Autosporta programma nr.1».*
12.00 «Zebra».*
12.20 «Laboratorija».
12.55 KHL spēle. Jekaterinburgas Avtomobiļist – Rīgas
Dinamo. Tiešraide.
15.15 Pasaules kausa izcīņa bobslejā. 1.brauciens
četriniekiem. Tiešraide.
16.00 Pasaules kausa izcīņa bobslejā. 2.brauciens
četriniekiem. Tiešraide.
17.00 VTB spēle. Unics – VEF Rīga. Tiešraide.
19.20 «Krējums... saldais».
19.50 «Spiegu spēles» (ar subt.). Seriāls. 23. un 24.sērija.
21.30 «Pēdējais liecinieks». Seriāls. 43.sērija.
22.20 «Izaicinājums». ASV komēdija. 2000.g.
0.10 KHL spēle. Jekaterinburgas Avtomobiļist – Rīgas Dinamo.*

SIA «Svešvalodu aģentūra»
piedāvā valodu kursus pieaugušajiem, bērniem, skolēniem, studentiem,
privātpersonām un uzņēmumiem ar un bez priekšzināšanām.

Pie mums var apgūt angļu, vācu, franču, itāliešu valodu.
Mēs piedāvājam:
• grupu apmācība (6 – 10 cilvēki);
• mācības minigrupās (3 – 5 cilvēki);
• apmācība divatā;
• individuālās nodarbības;
• apmācība uzņēmumiem;
• gramatikas apguves nodarbības;
• sarunvalodas attīstības apmācība.
Nodarbības
notiek

TV3
5.00 «Zaudējumi 2». 8.sērija.
5.45 «Anarhijas dēli». 3.sērija.
6.35 «Mūžam kopā 4». 14.sērija.
7.00 «Bernards». Anim. f.
7.10 «Ragi un nagi». Anim. ser. 10.sērija.
7.40 «Pērtiķu karalis». Anim. ser. 35.sērija.
8.05 «Čagingtona: jautrie vilcieniņi». Anim. ser. 39. un 40.sērija.
8.30 «Kinomānija».
9.00 «Māmiņu klubs».
9.25 «Divi cepas».
10.00 «Superbingo». TV spēle.
11.00 «Smieklīgākie videokuriozi 20».
11.30 «Vinksu klubs 3D: brīnumainais piedzīvojums». Anim. f.
13.15 «Garfīlds 2». ASV ģimenes komēdija. 2006.g.
14.45 «Mans mīļākais mīļākais». Rom. kom. 2005.g.
16.50 «Pēdējais templietis». Piedz. f. 2009.g. 1.sērija.
18.45 «Nauda vienā mirklī». Interaktīva spēle. Tiešraide.
18.50 «Neiespējamā misija 4».
19.50 «Nekā personīga».
20.40 «Sliktie zēni». ASV piedzīvojumu komēdija. 1995.g.
23.10 «Ģenerāļa meita». Vācijas un ASV trilleris. 1999.g.
1.30 «Saules nams» (ar subt.). Krievijas drāma. 2009.g.
3.15 «Zaudējumi 2». Seriāls. 8.sērija.
4.00 «Anarhijas dēli». Seriāls. 3.sērija.

26558858
(Dina Birska)

darbdienu un sestdienas grupās no rīta, pēcpusdienā un vakarā
Jelgavā, Lielajā ielā 6 (viesnīca «Jelgava») vai jūsu birojā.

12. janvārī plkst. 19 – Krievijas vīru kora «Pravoslavnije pevčije» koncerts. Diriģents
G.Smirnovs. Īpašais viesis V.Millers (bass). Programmā: krievu pareizticīgo Ziemassvētku dziedājumi. Biļešu cena: Ls 5, 4, 3 (kultūras nama un «Biļešu servisa» kasēs).
20. janvārī plkst. 19 – Dailes teātra viesizrāde: H.Gulbis «Cīrulīši». Režisors L.Gundars.
Latviešu ģimenes saiets 2 cēlienos. Lomās: E.Ermale, Ģ.Ķesteris, A.Robežnieks, I.Pļavniece,
A.Dzērve, V.Vārpiņa, M.Janaus, L.Skujiņa, V.Liepiņš. Biļešu cena: Ls 7, 6, 5.
22. janvārī plkst. 14 – Atis un Jānis Auzāni koncertprogrammā «Rokasspiediena
attālumā». Bekvokāls: A.Levša, O.Stupiņa un I.Ļaksa (Oranžais koris). Pavadošais
sastāvs: Ē.Upenieks – akustiskā ģitāra, A.Mercy – akustiskā ģitāra, V.Veļičko – kontrabass, N.Bartusevičs – sitamie instrumenti. 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.

Akcija – MAKSA TIKAI par BRAUKŠANU!

Driksas iela 1, Jelgava.
Tālrunis 63050777,
26950404.

Teorija – BEZ MAKSAS
Dokumentu noformēšana, skolas eksāmens – BEZ MAKSAS
Braukšana – 5 Ls/stundā

www.citaautoskola.lv

Radošā darbnīca
T/C «Pilsētas pasāža» 2. stāvā
(blakus J.Rozes grāmatnīcai) janvārī piedāvā:
• dekupāžas kursi
no 11.01. trešdienās plkst. 18.15;
• radošā studija bērniem
no desmit gadu vecuma piektdienās 16;
• radošās nodarbības
bērniem (5 – 6 gadi) pirmdienās 17.30.
Pieteikties pa tālr. 26824834;
e-pasts: radosasdarbnicas@inbox.lv.

JELGAVAS PILSĒTAS KULTŪRAS NAMĀ

LNT
6.05 «Mīlestības vārdā». 138.sērija.
6.55 «Dabas stihiju varā».
7.20 Animācijas filmu rīts. «Mūka Omi noslēpums
2». 21.sērija; «Toma un Džerija piedzīvojumi»;
«Vāverpuika 2». 9.sērija.
8.30 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
9.00 «Autoziņas».
9.30 «Mans mīļais draugs».
10.00 «Lapsa virtuvē».
10.30 «Kinga izpirkuma nauda». Kriminālkomēdija.
12.25 «Eglītes» (ar subt.). Krievijas komēdija. 2010.g.
14.05 «Dakāra 2012». Dienasgrāmata.
14.40 «Mīlestības atkarība». ASV romantiska komēdija. 1997.g.
16.35 «Mazie vāģi 4». ASV animācijas filma. 2008.g.
17.30 «Lampūni. Pielādētais ierocis». Parodiju komēdija. 1993.g.
19.10 LNT ziņu Top 10.
20.00 LNT ziņas.
20.15 «Basketbols TV».
20.20 «80 dienās apkārt Zemeslodei». Piedz. kom. 2004.g.
22.35 «Dakāra 2012». Dienasgrāmata.
23.15 «Pārsniegtās pilnvaras». Spraiga sižeta filma. 1993.g.
0.50 «Skaistule un neglītene». Rom. kom. 2008.g.
2.25 «Ielaid mani!» Romantiska šausmu filma. 2010.g.
4.25 «Ekstrēms tuvplānā».

Tālr.26369988,
29166866
(Dzintra Vintermane),

Aicinām C1, C, E, D
kategoriju 95. koda
pasniedzēju

s
Nāc un mācie
!
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Jelgavas 6. vidusskola no
2012. gada 9. janvāra uzsāk
bērnu reģistrēšanu 1. klasē.
Skola piedāvā:
1. pamatizglītības mazākumtautību
programmu, kas vērsta uz skolēnu
fiziskās attīstības veicināšanu un angļu
valodas apguvi no 1. klases;
2. speciālās pamatizglītības mazākumtautību programmu, kas ļauj bērniem
ar mācīšanās traucējumiem iekļauties
vispārizglītojošā klasē un mācīties atbils
toši savām spējām un attīstībai.
Mācību procesu nodrošina augsti kvalificēti pedagogi, psihologs, logopēds.
Ir pagarinātās dienas grupa.
Kontakttālrunis 63027467.

Jelgavas novada
pašvaldība izsludina
konkursu uz Vilces
tautas nama vadītāja
amatu.
Informāciju par pretendentiem izvirzītajām prasībām, iesniedzamajiem
dokumentiem var iegūt Jelgavas novada
pašvaldības mājas lapā www.jelgavasnovads.lv un Jelgavas novada pašvaldības
Kultūras nodaļā, 406. kabinetā, Pasta ielā
37, Jelgavā, darba laikā. Kontakttālrunis
63024658. Pieteikšanās termiņš – 2012.
gada 13. janvāris.
Jelgavas 2. pamatskola ar 2012. gada
9. janvāri uzsāk izglītojamo uzņemšanu
1. klasē 2012./2013. mācību gadam.
Pieteikties skolas kancelejā no plkst.
8.30 līdz15, Sarmas ielā 2.
Vecāki būs gaidīti uz atvērto durvju
dienu 2012. gada 11. februārī plkst.12.

Aicina bērnus no 8 līdz 10 gadu
vecumam uz radošajām
nodarbībām,
kuras notiek Jelgavas Mākslas
skolas telpās sestdienās.
Mācību sākums – 2012. gada 7.
janvārī pulksten 10.
Skolotāja Kristīna, tālrunis
26173276.
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www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Kultūras pasākumi
 5. janvārī pulksten 12 un 14 un 6. janvārī pulksten 14 – animācijas filma «Lote
un Mēnesakmens noslēpums». Biļetes cena – lats (kultūras namā).
 6. janvārī pulksten 12 – animācijas filmiņa «Mumini. Komēta nāk!». Biļetes cena
– lats (kultūras namā).
 6. janvārī pulksten 18 – Eduarda Aivara dzejas vakars «Dzejpārslu deserts». Ieeja
– bez maksas (Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas tornī).
 7. janvārī pulksten 16 un 8. janvārī pulksten 14 – Ādolfa Alunāna Jelgavas teātra
pirmizrāde: V.Šekspīrs «Jautrās vindzorietes». Režisore L.Ņefedova. Biļešu cena – Ls 3;
2,50; 2 (kultūras namā).
 12. janvārī pulksten 19 – Krievijas vīru kora «Pravoslavnije pevčije» («Pareizticīgie
dziedoņi») koncerts. Diriģents G.Smirnovs. Īpašais viesis V.Millers (bass). Programmā
krievu pareizticīgo Ziemassvētku dziedājumi. Biļešu cena – Ls 5; 4; 3. Biļetes nopērkamas
kultūras nama un «Biļešu servisa» kasēs (kultūras namā).
 15. janvārī pulksten 18 – Jelgavas Jaunā teātra izrāde pēc A.Čehova īsajiem stāstiem
«Nevarīgā būtne». Farss ar klaunādes elementiem. Režisors R.Svjatskis. Biļešu cena – Ls
1 (kultūras namā).
 15. janvārī pulksten 16 – kluba «Pīlādzītis» sarīkojums (kultūras namā).
 20. janvārī pulksten 19 – Dailes teātra viesizrāde: H.Gulbis «Cīrulīši». Režisors
L.Gundars. Latviešu ģimenes saiets divos cēlienos. Lomās: E.Ermale, Ģ.Ķesteris,
A.Robežnieks, I.Pļavniece, A.Dzērve, V.Vārpiņa, M.Janaus, L.Skujiņa, V.Liepiņš. Biļešu
cena – Ls 7; 6; 5 (kultūras namā).
 21. janvārī pulksten 15 un 18 – bērnu un jauniešu centra «Junda» deju studijas
«Benefice» koncerts. Mākslinieciskā vadītāja Annika Andersone. Biļešu cena – Ls 2;
1. Iepriekšpārdošanā – «Jundas» ēkā Pasta ielā 32, koncerta dienā – kultūras namā
(kultūras namā).
 22. janvārī pulksten 14 – Atis un Jānis Auzāni koncertprogrammā «Rokasspiediena attālumā». Bekvokāls: A.Levša, O.Stupiņa un I.Ļaksa (Oranžais koris).
Pavadošais sastāvs: Ē.Upenieks (akustiskā ģitāra), A.Mercy (akustiskā ģitāra),
V.Veļičko (kontrabass), N.Bartusevičs (sitamie instrumenti). Biļešu cena – Ls 5;
4; 3 (kultūras namā).
 25. janvārī pulksten 17.30 – koncerts «Mūsu mājā dejo tā». Piedalās Jelgavas
pilsētas bērnu un jauniešu deju kolektīvi. Biļešu cena – Ls 0,50 (kultūras namā).
 27. janvārī pulksten 19 – teātra kompānija «Domino» piedāvā provokatīvu
komēdiju krievu valodā: V.Alens «Sekss, laulība un šķiršanās amerikāņu gaumē».
Lomās: I.Kalniņš, T.Lukašenkova, E.Mazkalne, S.Ivaņņikova, R.Aronsons. Biļešu cena
– Ls 6; 5; 4 (kultūras namā).
 28. janvārī pulksten 17 – brāļu Riču koncerts. Biļešu cena – Ls 4; 3 (kultūras
namā).
 29. janvārī pulksten 17 – Lindas Leen koncerts kino atmosfērā «Cinema». Piedalās
ģitārists K.Zemītis un viesmākslinieki. Biļešu cena – Ls 10; 8; 6; 5 (kultūras namā).

NOTIKUMI

Pirms 190 gadiem Jelgavā
sākās preses lasīšanas tradīcijas
 Ritma Gaidamoviča

Tieši pirms 190 gadiem šajā
dienā, 5. janvārī, Jelgavā izdota pirmā avīze latviešu valodā
«Latviešu Avīzes» ar domu
mudināt latviešu zemniekus
lasīt un izglītoties. Pirmās
avīzes numurā tās redaktors
Kārlis Frīdrihs Vatsons sacījis:
«Mēs gribam latviešu zināšanas vairot, dažas ziņas no klātienes un tālienes atnezdami,
dažu labu padomu dodami,
dažas gudrības izpaudēdami,
ir brīžam pasmiedamies, ko
labu mācīt, un tā, cik spēdami, piepalīdzēt pie arāju
ļaužu prātu cilāšanas un labklāšanas...»

Jelgava ne reizi vien vēstures lappusēs
minēta kā pirmā saistībā ar grāmatniecības un periodikas attīstību. Mūsu
pilsētā aizsākusies Latvijā tik populāro
kalendāru – Laika grāmatu – izdošana, te
iznāca pirmais vispārēja satura žurnāls
latviešu valodā «Latviska Gada Grāmata» (1797/1798), pirmais ilustrētais
literārais žurnāls «Pagalms» (1881).
Jelgavā 1822. gadā iznāca arī pirmais
laikraksts latviešu valodā – «Latviešu
Avīzes»: tas savas gaitas sāka ar 200
eksemplāriem, un to iespieda Jelgavas
tipogrāfs J.F.Stefenhāgens, kura tipogrāIzstādes
fija atradās tagadējā Raiņa ielas 20. nama
 Janvārī – Jelgavas Mākslas skolas 2011./2012. mācību gada 1. pusgada audzēkņu vietā. Ceļš līdz avīzei bija grūts, taču tai
bijis garš mūžs, garākais latviešu periodarbu izstāde (Jelgavas Mākslas skolā).
 No 4. janvāra – Olitas Gulbes darbu izstāde (Jelgavas Zinātniskās bibliotēkas dikas vēsturē – tā iznāca līdz pat 1915.
gadam. «K.F.Vatsons darbojās Kurzemes
galerijā).
 No 6. janvāra – Latvijas Tekstilmākslas asociācijas dalībnieku darbu izstāde Literatūras un mākslas biedrībā, kur jau
«Tekstils.lv», kas veltīta Latvijas Mākslas akadēmijas 50 gadu jubilejai (Ģederta Eliasa vairākus gadus iepriekš bija ierosinājis
izdot laikrakstu latviešu valodā, kas
Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
palīdzētu latviešiem gūt skaidrību par
 Līdz 15. janvārim – Elīnas Titānes keramikas izstāde (Jelgavas Mākslas skolā).
 No 15. janvāra – Induļa Landau, Nellijas Skujenieces darbu izstāde (Jelgavas savu tiesisko stāvokli, vairot priekšstatus
par politiku, cilvēku dzīvi citās zemēs,
Mākslas skolā).
 No 16. janvāra – aģentūras «Kultūra» Tautas gleznošanas studijas darbu izstāde taču tas neguva varas iestāžu atbalstu,»
stāsta Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures
«Ziemas skati» (Sabiedrības integrācijas pārvaldē).
 Līdz 21. janvārim – Rūdolfa Kronberga simtgades gleznu izstāde «Akmensziedi» un mākslas muzeja Krājuma nodaļas
vadītāja Laila Galeniece. K.F.Vatsons,
(Svētās Trīsvienības baznīcas tornī).
 Līdz 22. janvārim – krustdūriena izšuvumu izstāde «Brīnumainie mirkļi» (Ādolfa apguvis teologa profesiju un 23 gadus
nostrādājis par mācītāju, pie šīs domas
Alunāna memoriālajā muzejā).
atgriezās 1821. gadā. «Tas ir laiks, kad
atcelta dzimtbūšana, izveidotas pagastu
pašvaldību iestādes (pagasttiesas) un
radās nepieciešamība pēc izdevuma, kurš
informētu zemniekus par visu to, kas
viņiem jāzina saimnieciskajās un tiesas
lietās, kā arī lai būtu vieta, kur publicēt
valdības rīkojumus un sludinājumus,»
 Ritma Gaidamoviča
šēja miera avotu,» tā koncerta režisore.
Koncertā piedalīsies Jelgavas 2. pa- vēsturi atstāsta muzeja speciāliste.
Atzīmējot Pareizticīgo Ziematskolas bērnu un jauniešu koris
massvētkus, ko tradicionāli
«Zvonņica» (diriģente Jeļena Vavilova), Laikraksta abonēšanas
pareizticīgie svin naktī no 6. uz
Jelgavas 5. vidusskolas jaunāko klašu maksa – divi sudraba rubļi gadā
Neskatoties uz sarežģījumiem, 1822.
7. janvāri, Jelgavas Sabiedrības
ansamblis (skolotāja Marina Rutkovska),
integrācijas pārvalde jau sesto
Jelgavas Valsts ģimnāzijas koris «Skali» gada 5. janvārī tomēr iznāk pirmais negadu organizē svētku koncertu
(diriģente Maija Branka), Svētā Simeona dēļas izdevuma numurs
«Pareizticīgo Ziemassvētki».
un Svētās Annas Pareizticīgo dievnama vecajā drukā ar četrām
Koncerts Jelgavas kultūras
koris, Rīgas Pareizticīgo kamerkoris lappusēm. Izdevuma
namā notiks 14. janvārī pulk«Blagovest» (diriģents Aleksandrs Bran- pirmo lappusi aizņēsten 13. Ieeja – bez maksas.
davs). Kā solisti koncertā uzstāsies An- ma informācija par
gelīna Gavrilova un Antons Astalovskis, dažādiem notikumiem
Koncerta režisore Lolita Truksne stāsta, kā arī Anastasija Hotuļova un Endijs Ro- Krievijā, Vācijā, citviet
ka šogad koncerta pamatdoma ir – ikvie- zenbergs, bet Jurijs Kaspers jau vairākus pasaulē. Muzeja darbinam šajā steigas un stresa pārpilnajā laikā gadus šajā koncertā veic koncertmeistara niece stāsta, ka tā bija
primitīva, bet tomēr invajadzētu mazliet apstāties un padomāt. pienākumus, arī šogad.
«Padomāt par to, kas šajā dzīvē ir būtisks
Pasākuma mākslinieciskā vadītāja ir formācija. Pārējās lapās
un kas nav. Mēģināt atmest visu lieko – gan J.Vavilova, literārā konsultante – Raisa – rakstiņi par vēstures
materiālo, gan pasaulīgo – un atrast savu Andžāne, scenogrāfe – Anna Ziemele. Ieeja jautājumiem, zemnieku
attiecībām ar muižu,
ceļu pie Dieva. Atrast savu svētību un iek- koncertā ir bez maksas.
dažādi saimnieciski padomi. Jāpiebilst gan, ka
Pareizticīgie
šī avīze vienmēr bijusi
Ziemassvētkus
ar reliģisku saturu.
svin naktī no
Diemžēl mūsu muze6. uz 7. janvāri. jā pirmā numura nav,
Tradicionālais
tas kā retums glabājas Latvijas Nacionāsvētku koncerts lajā bibliotēkā. Muzeja krājumā ir avīžu
«Pareizticīgo
komplekti no 1850. un 1860. gadiem.
Ziemassvētki»
Laikraksta abonēšanas maksa bija divi
šogad notiks
sudraba rubļi gadā. Muzeja darbiniece
kultūras namā
teic, ka tolaik 100 sudraba rubļi bija
14. janvārī pulk- kārtīga gada alga, tāpēc laikrakstu varēja
sten 13. Ieeja
atļauties vien turīgie saimnieki, kuri to
– bez maksas.
iedeva izlasīt arī kaimiņiem. «Bija laiks,
Foto: Ivars Veiliņš
kad katra kārtīga saimnieka mājās uz

Nākamnedēļ – Pareizticīgo
Ziemassvētku koncerts

Ceturtdiena, 2012. gada 5. janvāris

Šodien, 5. janvārī, aprit 190 gadi,
kopš Jelgavā izdots pirmais laikraksts
latviešu valodā «Latviešu Avīzes»,
ar ko aizsākas latviešu periodikas
attīstība. Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures
un mākslas muzeja Krājuma nodaļas
vadītāja Laila Galeniece stāsta, ka
muzeja krājumā atrodas vairāki avīžu
komplekti no 1850. un 1860. gadiem,
bet pirmais – 1822. gada 5. janvāra –
numurs glabājas Latvijas Nacionālajā
bibliotēkā.

Foto: Māris Grīnbergs
galda atradās kāda lasāmviela – «Latviešu Avīzes», kalendārs un Bībele,» piebilst
L.Galeniece. Avīzi varēja iegādāties visā
Latvijas teritorijā, taču lielākais pieprasījums bija mūsu pusē – Zaļeniekos, Glūdā,
Dobelē, Tukumā – un Durbē, Nīcā.

Interesēja tirgus ziņas, sludinājumi

Gandrīz visos laikos «Latviešu Avīžu»
redaktori bijuši mācītāji. Pavisam avīzes
pastāvēšanas laikā nomainījušies 13
redaktori. Gandrīz katrā laikrakstā
bijušas ievietotas tirgus ziņas, kurās
salīdzinātas labības un preču cenas
Liepājas un Rīgas tirgos, tāpat nozīmīgi
bijuši sludinājumi. Toreiz gan šo sadaļu
sauca «Sludināšanas» un tā bijusi viena
no lasītākajām. Piemēram, 1854. gada
laikraksta numurā publicēts sludinājums: «Lielbērzes muižā dabūjamas
ziņas par zemes izīrēšanu.» 1858. gadā:
«Kāds neprecējies dārznieks, kas savu
amatu pareizi prot un kam labas parādīšanas, top meklēts Lielbērsteles muižā.»
Tajā pašā gadā: «Labu medu, kas derīgs
priekš bišu barības, un šķeteriņu dzijas.
Dabūjams Jelgavā Katoļu ielā.»

1863. gadā Jelgavā
dzīvoja 22 735 cilvēki

Ziņu temati patiesībā daudz neatšķiras no šodienas. Tiek rakstīts par to, kas
notiek pasaulē, tepat uz vietas. Piemēram, 1867. gada ziņās rakstīts: «Jelgavā
caur ātru un neprātīgu braukšanu nelaime dažkārt esot notikuse. Kurzemes
gubernators izsludinājis, ka uz priekšu
katru dienu astoņi žandarmi uz to vienu tiltiņu nolikti, lai braucējus vaktē,
kā neparasti brauc un
kā katrs braucot ceļu
griež par labu roku.»
Laikrakstā publicēti
arī daudz dzejoļu un
dažādi stāsti turpinājumos, teksti no Bībeles.
1860. gados lasāmi arī
interesanti raksti par
Jelgavu. Piemēram,
1863. gada 6. jūnijā
minēts, ka Jelgavā pavisam dzīvo 22 735 cilvēki, tai skaitā 11 147
vīrieši un 11 588 sievietes, bet 13. jūnija avīzē
norādīts, ka Dobelē
dzīvo 467 cilvēki. Par
izglītības jautājumiem
var uzzināt 1865. gada
4. februāra «Latviešu Avīzēs»: «Jelgavas
lielā ģimnaziuma skolā izgājušā gadā bijuši 244 jaunekļi, kas tur mācījušies, un
tur ir 22 augsti mācīti skolas kungi, kas
tos māca. Šī lielā skola 7 klasēs iedalīta,
un tur mācās ticību, ebrieru, grieķeru,
latineru, vācu, krievu un franču valodu,
zemu un augstu rēķināšanu, vecu un
jaunu laiku stāstus, rakstīt, ceiķerēt
(zīmēt), dziedāt, turnēt (vingrot). Ģim-

«Latviešu Avīzēs»
1867. gadā: «Kurzemes gubernators
izsludinājis, ka uz
priekšu katru dienu
astoņi žandarmi uz
to vienu tiltiņu nolikti, lai braucējus
vaktē, kā neparasti
brauc.»

naziumam ir liels grāmatu krājums ar
30 880 grāmatām.»

Lielākais eksemplāru skaits – 4000

L.Galeniece stāsta, ka redaktora
Rūdolfa Šulca laikā (1849 –1866)
«Latviešu Avīzēm», kad tās iemantoja
savu popularitāti, sāk iznākt arī atsevišķi pielikumi – «Baznīcas Ziņas»,
«Misiones Ziņas», «Ceļa Biedris». Viņa
lēš, ka vislielāko abonementu skaitu
«Latviešu Avīzes» piedzīvoja 1850. un
1860. gados – ap 4000. «Iemesls tam:
lasītāji pastiprināti interesējušies par
karadarbību, īpaši Krimas karu 1855.
gadā, jo avīzē tika ievietotas ne tikai
karstas ziņas par karadarbību, bet arī
lantkartes – kartes par karadarbības
rajoniem. Tās vēlējās izpētīt daudzi,»
tā nodaļas vadītāja. «Latviešu Avīžu»
nozīme mazinājās 1860. un 1870.
gados, sākoties jaunlatviešu kustībai,
kad parādījās spēcīgi konkurenti – laikraksti «Baltijas Vēstnesis» (1868) un
«Baltijas Zemkopis» (1875). «Situāciju
mainīja arī tas, ka par redaktoriem nāca
žurnālistikā nekompetenti mācītāji.
Piemēram, mācītāja Zakranoviča laikā
laikraksts ignorēja pat tādus latviešu
tautai nozīmīgus pasākumus kā pirmie
Latviešu dziesmu svētki 1873. gadā, pirmā Vispārējā latviešu skolotāju sapulce
un otrā Vispārējā zemkopju sapulce.
Laikrakstā nav atrodams ne vārds par
tiem,» stāsta nodaļas vadītāja. Mācītāja
Veismaņa laikā (1897 – 1908) «Latviešu
Avīzēs» parādījās arī literatūras kritika,
dažādi apcerējumi par grāmatām. 1880.
gadā lasītāji pieprasīja «Latviešu Avīzēs» vairāk padomu zemkopībā, tāpēc
sāka izdot zemkopības un saimniecības
pielikumu. Viņa vadībā «Latviešu Avīžu» redakcijā sāka darboties latviešu
rakstnieki Līgotņu Jēkabs, Jēkabs
Janševskis.

Sākas latviešu avīžniecības vēsture

Līdz 1900. gadam «Latviešu Avīzes»
iznāca reizi nedēļā, ar 1901. gadu
– jau divas reizes, ar 1911. gadu – trīs
reizes, bet ar 1913. gadu – jau katru
dienu. «Latviešu Avīžu» iznākšanu
pārtrauca Pirmais pasaules karš 1915.
gadā. L.Galeniece uzsver, ka laikraksta
pozitīvais devums ir latviešu periodikas
tradīciju iedibināšana, kā arī tas, ka
laikraksts deva iespēju augt pirmajiem
latviešu tautības autoriem – Neredzīgajam Indriķim, Ansim Līventālam,
Ansim Leitānam.
Lai uzzinātu ko vairāk par «Latviešu
Avīžu» attīstību un nozīmi, jo īpaši
jaunieši, muzejs avīzes 190. jubilejas
gadā organizē lekcijas par preses un
grāmatniecības attīstību Jelgavā. Tām
iespējams pieteikties pie L.Galenieces
pa tālruni 63021855 vai pie muzeja
direktores vietnieces Marijas Kauperes
pa tālruni 63023383.

