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Slidotavu apmeklējuši
jau 3000 slidotāju
Jelgavas publiskā slidotava darboties sāka
pirms Ziemassvētkiem, un, lai gan neatbilstošo laikapstākļu dēļ tā nestrādāja katru
dienu, to paguvuši apmeklēt gandrīz
3000 slidotgribētāju. Lai nebūtu vilšanās,
ja slidotava tomēr nestrādā, jelgavnieki
aicināti vispirms sazināties ar slidotavas
darbiniekiem pa tālruni 20367677 un precizēt, vai plānotais slidojums laikapstākļu
dēļ nav atcelts.
Foto: Ivars Veiliņš
 Ilze Knusle-Jankevica

sabiedrisko attiecību vadītāja
Sanda Andersone norāda – kaLai gan pagaidām Latmēr āra gaisa temperatūra ir
vijā nav ziemīgu laikvirs nulles, prognozēt slidotavas
apstākļu, jau no 24. dedarba laiku uz priekšu nav iespēcembra Jelgavā, Pasta
jams. «Nav arī iespējams nosaukt
salā, darbojas publiskā
konkrētu gaisa temperatūru, pie
slidotava. Tiesa, nepiekuras laukuma ledus kūst ātrāk
mēroto laikapstākļu
nekā tiek sasaldēts ar iestrādāto
dēļ tās darba laiks ir
saldēšanas sistēmu,» norāda
neregulārs, tomēr to
S.Andersone, uzsverot, ka lietus
paguvuši apmeklēt jau
laikā gan slidotava nestrādā.
gandrīz 3000 cilvēku.
Lai gan slidotavas darba laiks
ir izplānots, S.Andersone jelZemgales Olimpiskā centra gavniekus aicina sazināties ar

slidotavas darbiniekiem pa tālruni 20367677, lai pārliecinātos,
vai konkrētais slidojums notiek.
Saskaņā ar izstrādāto grafiku
slidojumi brīvdienās un svētku dienās notiek pulksten 10,
13, 16 un 19, bet darba dienās
– pulksten 13, 16 un 19. Maksa
par slidošanu ir 2 eiro (Ls 1,41),
bet bērni, skolēni un pensionāri,
uzrādot apliecību, var slidot bez
maksas. Darbojas arī slidu noma,
un šī pakalpojuma cena ir 1,50
eiro (Ls 1,05). Tāpat pie slidotavas darbiniekiem ir iespējams

uzasināt savas slidas.
Slidotavas darbinieki novērojuši, ka lielākoties slidotavu apmeklē bērni un jaunieši, turklāt
liela daļa nāk paši ar savām slidām. Uzrunātie slidotāji iespēju
nodarboties ar šādu fizisku aktivitāti vērtē pozitīvi – viņuprāt,
ledus kvalitāte ir laba, arī telpa,
kur slidot, ir plašāka un nav tik
lielas drūzmēšanās uz ledus kā
pagājušogad. Tāpat izskanējis
ierosinājums, ka slidotavā kāds
darbinieks varētu mācīt slidot
tiem, kuri to neprot.

Bērnudārzā ne vienmēr par kavējumu
būs jāiesniedz ārsta zīme
 Ritma Gaidamoviča

Jaunais gads iezīmē vairākas izmaiņas pirmsskolas izglītībā. Turpmāk
bērnus, kuri nav saņēmuši vietu pašvaldības
bērnudārzā, alternatīvie
pakalpojumu sniedzēji
jeb aukles varēs pieskatīt
līdz sešu gadu vecumam,
nodrošinot obligāto sagatavošanu skolai. Bet
jaunās higiēnas prasības
nosaka, kādos gadījumos var atteikt bērnu
pieņemt bērnudārzā vai
pieskatīšanai, ja ir redzami slimības simptomi,
kā arī to, ka ārsta zīme
nebūs nepieciešama par
visiem kavējumiem.
Izglītības pārvaldes speciāliste
pirmsskolas izglītības jautājumos
Sarmīte Joma, atsaucoties uz Ministru kabineta noteikumiem,
stāsta, ka arī šajā gadā valsts turpinās atbalstīt alternatīvos bērnu
pieskatīšanas pakalpojuma snie-

dzējus. Tas nozīmē, ka auklēm
par katra bērna, kurš nav saņēmis
vietu pašvaldības bērnudārzā,
pieskatīšanu tiks maksāti 142 eiro
mēnesī. «Jaunajos Ministru kabineta noteikumos ir paplašinātas aukļu
funkcijas. Proti, jaunie noteikumi
paredz, ka aukles varēs saņemt
naudu par bērnu pieskatīšanu līdz
pamatizglītības apguvei, tas ir, līdz
skolas gaitu uzsākšanai. Taču auklei
ir jāuzņemas atbildība par to, ka
bērns tiks sagatavots skolai – viņš
būs apguvis un mācēs visu to, kas ir
jāprot šajā vecumā, lai varētu doties
uz skolu,» stāsta S.Joma. Jāpiebilst
gan, ka šo pakalpojumu var sniegt
tikai sertificētas aukles. Speciāliste
piebilst, ka šobrīd pilsētā reģistrēti
27 bērni, kuri izmanto aukles pakalpojumus, un jaunākajam ir pusotrs
gads, vecākajam – četri gadi.
Gan Jelgavas pilsētas pašvaldība
ar savu līdzfinansējumu, kas ir 121
eiro mēnesī, gan arī valsts ar 66,03
eiro turpinās finansiāli atbalstīt vecākus, kuru atvases mācās privātajā
iestādē. «Šo atbalstu var saņemt tikai tās ģimenes, kuras reģistrējušas
bērnu vienotajā bērnudārzu rindā,

bet vēl nav saņēmušas vietu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē
un tāpēc izvēlējušās kādu no privātajām iestādēm. Tiesa, ja bērnam
tiek piedāvāta vieta pašvaldības
dārziņā, turklāt tajā, kurš, reģistrējoties rindā, ir norādīts kā vēlamais,
bet viņš atsakās, valsts finansējums
tiek pārtraukts, taču pašvaldības
līdzmaksājums saglabājas. Ja bērnam vieta nav piedāvāta vēlamajā
pašvaldības izglītības iestādē, bet
citā, no piedāvājuma var atteikties,
un šādā gadījumā gan valsts, gan
pašvaldības finansējums saglabāsies,» stāsta S.Joma, piebilstot, ka
pašlaik bērnudārzu – ne privāto,
ne pašvaldības – neapmeklē ap 300
bērnu, kuri gaida rindā.
Valsts šogad papildinājusi noteikumus par higiēnas prasībām gan
bērnudārzos, gan alternatīvo pakalpojumu sniedzējiem. «Jaunajos
noteikumos ir precīzāk definētas
vairākas prasības. Būtiskākā – kādos gadījumos bērnudārzā nedrīkst
uzņemt bērnus, kas atnākuši ar
slimības pazīmēm, un kad jāiesniedz ārsta zīme par kavējumiem,»
stāsta S.Joma. Ja līdz šim gandrīz

par katru bērnudārza kavējumu
vecākiem bija jānes ārsta zīme, tad
tagad situācija ir mainījusies. «Ārsta
zīme jāiesniedz tikai gadījumos,
ja bērns patiešām ir slimojis – pat
vienu vai divas dienas. Ja vecāki
plāno kopējas ģimenes brīvdienas,
par to iepriekš rakstiski obligāti
jāinformē izglītības iestāde, bet
pēc brīvdienām ārsta zīme nebūs
vajadzīga. Ārsta zīme kā apliecinājums attaisnotam kavējumam
bērna slimības dēļ gan būs nepieciešama pat par vienu dienu, lai
ģimene varētu turpināt saņemt
valsts atbalstu privātās pirmsskolas izglītības iestādes pakalpojuma
nodrošināšanai,» skaidro S.Joma,
piebilstot, ka šīs lietas ik pa laikam
ir aktuālas. Viņa gan atzīst, ka
izprot vecākus, kuri slimus bērnus
laiž uz dārziņu, jo pašiem jādodas
uz darbu un nav kur viņus atstāt,
taču aicina vecākus un arī ģimenes
ārstus izturēties atbildīgi un nemānīties par bērna veselības stāvokli,
jo tā tiek apdraudēti pārējie bērni.
Jāpiebilst, ka noteikumi attiecas arī
uz auklēm, kuras pieskata vairākus
dažādu ģimeņu bērnus.
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Latu maiņa pret eiro
būtiskas problēmas nerada
 Sintija Čepanone

14. janvāris ir pēdējā
diena, kad par pirkumu
vai pakalpojumu iespējams norēķināties gan
latos, gan eiro – jau no
15. janvāra eiro kļūs par
vienīgo likumīgo maksāšanas līdzekli valstī. Kaut
arī valūtas maiņa gada
pirmajās dienās daudziem radījusi neērtības,
kopumā eiro ieviešanas
process mūsu pilsētā
norit bez būtiskiem sarežģījumiem.
Gan banku pārstāvji, gan tirgotāji
norāda, ka saspringtākais bijis gada
sākums, kad vairums jelgavnieku
steidza atbrīvoties no iekrātajiem
latiem, gan naudu mainot bankā,
gan to iemaksājot naudas iemaksas
bankomātos, gan arī par pirkumiem
un pakalpojumiem norēķinoties
latos. Tā, piemēram, pirmajā Jelgavas tirgus darba dienā pircēji
lielākoties maksāja latos, savukārt
atlikumu tirgotāji izdeva eiro. Kaut
arī uzrunātie pārdevēji norādīja, ka
ar eiro ir nodrošinājušies, pircēji gan
bija novērojuši, ka atsevišķi tirgotāji,
iepriekš par to atvainojoties, arī
atlikumu izdeva latos. Taču tas
konfliktsituācijas neradīja. Jautāta,
vai nav apsvērta doma pirmajās
divās janvāra nedēļās, kamēr norēķināties var gan ar latiem, gan eiro,
vispār netirgoties, tirgus pārdevēja
Sandra Zorga norāda: «Ko tur gaidīt?! Jo ātrāk ar tiem eiro apradīs,
jo raitāka tirgošanās.»
Arī veikala «Top!» Lietuvas šosejā
vadītāja Inga Vasiļjeva apliecina, ka
pašlaik situācija jau stabilizējusies
un arvien vairāk pircēju norēķinās
eiro – vienīgā aizķeršanās šajā

veikalā bijusi viena un divu centu
monētu trūkums jaunā gada pirmajās dienās. Arī veikala «Elvi»
Rūpniecības ielā vadītāja Silvija Junele skaidro, ka pirmajās dienās par
pirkumu pircēji pārsvarā norēķinājās latos. «Pieļauju, ka vēl īsi pirms
14. janvāra varētu palielināties
norēķini latos, taču sarežģījumus
tas noteikti neradīs, jo arī kasieri
apraduši ar jauno valūtu, līdz ar to
palielinājies apkalpošanas ātrums,»
saka S.Junele, piebilstot, ka pircēju
vidū gan vēl novērojams apjukums.
«Ir mums gadījies, ka gados veci cilvēki atsakās ņemt pretī citu valstu
eiro monētas un pieprasa, lai izdod
Latvijas eiro,» tā viņa, neslēpjot, ka
daudzi pircēji pēdējo sīknaudu latos
labprāt iemetot veikalā izvietotajās
ziedojumu kastītēs.
Arī bankas apstiprina, ka eiro
ieviešana notikusi sekmīgi un
pašlaik jau pakāpeniski bankomāti tiek «uzpildīti» arī ar piecu
eiro banknotēm, kas gada pirmajās dienās bija pieejamas vien
atsevišķos bankomātos. «Pirmais
bezskaidras naudas norēķins
mūsu bankā fiksēts jau 1. janvārī
desmit minūtes pēc pusnakts,»
saka «Swedbank» finanšu centra
«Jelgava» vadītāja Daiga Jakoviča.
Tiesa, vēl aizvien veidojas rindas
gan bankā, gan pie skaidras naudas iemaksas bankomātiem. «Pavisam noteikti latus mūsu bankas
naudas iemaksas bankomātā varēs
iemaksāt līdz 14. janvārim, bet pēc
tam tiks izvērtēta nepieciešamība
šo termiņu pagarināt. Pašlaik nauda «iekšā» ienāk vairāk nekā tiek
izmaksāta, un tas apliecina, ka ne
visi cilvēki ir paguvuši atbrīvoties
no skaidras naudas uzkrājumiem
latos, tos iztērējot vai konvertējot
eiro valūtā,» tā viņa.
Turpinājums 3.lpp.

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

Pētījumu kompānijas
«TNS» veiktajā aptaujā jau trešo gadu par
lasītāko preses izdevumu Zemgalē ir atzīts
laikraksts «Jelgavas
Vēstnesis».
2013. gada rezultāti ir tādi
paši kā 2012. gadā: otrais lasītākais preses izdevums Zemgalē
bijis žurnāls «Ieva», trešais
– žurnāls «Privātā Dzīve».
Jāpiebilst, ka žurnāls «Ieva»
ir lasītākais preses izdevums
Pierīgā, Kurzemē, Vidzemē un
valstī kopumā.
Pētījumā laika posmā no 2012.
gada 29. oktobra līdz 2013. gada
27. oktobrim piedalījušies 12
660 Latvijas iedzīvotāju vecumā
no 15 līdz 74 gadiem. Tajā ir
apkopota informācija par 198
drukāto preses izdevumu auditoriju – aptaujā par 2012. gadu

figurēja 217 preses izdevumi.
Pētījums rāda, ka Latvijas
iedzīvotāji visvairāk patērē preses izdevumus, kas iznāk reizi
nedēļā. Vismaz vienu drukāto
nedēļas preses izdevumu nedēļā
ir lasījuši vai caurskatījuši vidēji
58 procenti Latvijas iedzīvotāju.
Otra patērētākā preses izdevumu kategorija ir mēneša izdevumi (40 procenti), bet trešajā
vietā ierindojas reģionālā prese
(36 procenti).
«TNS» vecākā klientu vadītāja Elīna Krūze norāda, ka preses
lasīšana ir vairāk izteikta tieši
darbadienās. Saskaņā ar preses
auditorijas pētījuma apkopotajiem rezultātiem par 2013.
gadu viens laikrakstu lasītājs
darbadienā veltījis vidēji 25 minūtes laikrakstu lasīšanai, bet
brīvdienās – vidēji 15 minūtes.
Viens žurnālu lasītājs darbadienā žurnālu lasīšanai veltījis
vidēji 31 minūti, bet brīvdienās
– vidēji 22 minūtes.
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budžets

Budžets sola stabilitāti
2014. gada pilsētas budžeta projekts, ko deputāti
apspriedīs nākamās nedēļas komiteju sēdēs un kuru
plānots pieņemt 23. janvāra domē, paredz saglabāt
visus līdzšinējos pašvaldības sniegtos pakalpojumus, sociālā atbalsta pasākumus un pabalstus.
Pilsētā turpinās realizēt lielos infrastruktūras uzlabošanas projektus Pasta salā un stacijas apkārtnē,
rekonstruējot sešas ielas un labiekārtojot teritoriju,
kur perspektīvā tiks pārcelta autoosta un tirgus.
Notiks arī bērnudārzu ēku rekonstrukcija Ganību
un Skautu ielā. Kopumā pašvaldības ieņēmumi bez
aizņēmuma līdzekļiem un valsts mērķdotācijām
plānoti gandrīz 40 miljonu eiro apmērā, kas ir par
aptuveni diviem miljoniem eiro vairāk nekā 2013.
gadā. Plānotais budžeta pieaugums galvenokārt
tiks novirzīts iepriekšējos gados uzņemto saistību
atmaksai. Šie līdzekļi tika ieguldīti ielu rekonstrukcijas un pilsētvides attīstības projektu realizācijā.
Kopumā sagatavotais budžeta projekts dos iespēju
saglabāt līdzšinējo pakalpojumu kvalitātes līmeni un
arī turpmāk nodrošinās pilsētas izaugsmi.
«Pēdējos gados esam intensīvi
strādājuši, piesaistot ES līdzfinansējumu pilsētas infrastruktūras attīstībai. Ir sakārtotas ielas,
izglītības iestāžu infrastruktūra,
izbūvēti jauni objekti. Pašvaldības
ieguldījumi stimulējuši arī kopīgo
ekonomisko aktivitāti. Jelgavā
gada laikā bezdarba līmenis ir
samazinājies par vienu procenta
punktu – līdz 6,9 –, un tas ir
trešais labākais rādītājs valstī.
Gada laikā darbā iekārtojušies
vairāk nekā 300 pilsētnieku.
Līdz ar ieguldījumiem pilsētas
infrastruktūrā, dažādiem festivāliem un tūrisma jomas attīstību
augusi pilsētas atpazīstamība.
Mēs saviem iedzīvotājiem varam
piedāvāt augstāku servisa līmeni,
sākot no iespējām ģimenēm ar
bērniem un beidzot ar atbalsta
pasākumiem pilsētas senioriem.
Mūsu prioritāte 2014. gada budžeta projektā ir nodrošināt visu
pašvaldības sniegto pakalpojumu
kvalitāti nemainīgi augstā līmenī.
Tas attiecas uz visām iedzīvotāju
grupām, jo skar visas jomas
– izglītību, medicīnas un sociālo nodrošinājumu, sabiedrisko
transportu, komunālos pakalpojumus. Otra budžeta prioritāte ir
saistīta ar vietu nodrošinājumu
pirmsskolas izglītības iestādēs.
Šogad turpināsies bērnudārzu
ēku rekonstrukcija Ganību un
Skautu ielā, kas dos iespēju apmeklēt pašvaldības bērnudārzu
vairāk nekā 400 bērniem. Savukārt lielākie investīciju projekti
saistīti ar vienotā satiksmes
termināļa izbūvi un Pasta salas
rekonstrukciju,» tā administrācijas sagatavoto budžeta projektu
komentē pilsētas pašvaldības
izpilddirektore Irēna Škutāne.

Ieņēmumi
2014. gada budžetā
Pašvaldības kopējie ieņēmumi
bez aizņēmuma līdzekļiem projektu realizācijai, valsts budžeta
dotācijām pedagogu algām un

citiem fiksētiem mērķiem 2014.
gadā plānoti 39,6 miljoni eiro
jeb 27,8 miljoni latu. Lielākais
pieaugums budžetā plānots no
iedzīvotāju ienākuma nodokļa
(IIN) – gandrīz divi miljoni
eiro jeb kopsummā 33,3 miljoni
eiro.
Pašvaldības izpilddirektore
uzsver, ka šie papildu līdzekļi tiks novirzīti izdevumiem,
kuri saistīti ar minimālās algas
pieaugumu un iepriekš ņemto
aizņēmumu atmaksai. Pašvaldības izdevumi līdz ar minimālās
algas pieaugumu līdz 320 eiro
šogad palielināsies par 463
541 eiro. Savukārt aizņēmumu
atmaksai paredzēts izlietot par
1,94 miljoniem eiro vairāk nekā
2013. gadā.
Ieņēmumi no nekustamā
īpašuma nodokļa (NĪN) tiek
plānoti aptuveni pagājušā gada
līmenī, prognozējot pieaugumu
6,4 procentu apmērā. Kopumā
no šī nodokļa plānoti ieņēmumi
3,5 miljonu eiro apmērā. Papildu
ieņēmumi no azartspēļu nodokļa nav plānoti, un šajā pozīcijā
tāpat kā pērn paredzēts iekasēt
256 tūkstošus eiro.
Par 17 procentiem jeb 143
tūkstošiem eiro samazināsies ieņēmumi par citām pašvaldībām
sniegtajiem pakalpojumiem. Tas
saistīts gan ar kopējo skolēnu
skaita samazināšanos valstī,
gan arī ar to, ka lielākā daļa
pašvaldību savus skolēnus cenšas piesaistīt savām izglītības
iestādēm. Pārējās nenodokļu
ieņēmumu sadaļās būtiskas
izmaiņas nav paredzētas, un
faktiski ieņēmumi saglabāsies
pagājušā gada līmenī.
Savukārt speciālajā budžetā
plānota papildu dotācija 422
tūkstošu eiro apmērā no Valsts
autoceļu fonda ielu infrastruktūras uzturēšanai un remontam.
Kopsummā plānots, ka iestāde
«Pilsētsaimniecība» no valsts
šim mērķim saņems dotāciju
850 tūkstošu eiro apmērā.

Budžeta izdevumi
2014. gadā

Izglītība

Izglītības jomā kopējais pašvaldības finansējums tiks saglabāts
iepriekšējā gada līmenī un veidos 13
miljonus eiro jeb 30,9 procentus no
kopējiem pašvaldības izdevumiem.
Tāpat kā pērn skolēniem tiks
nodrošināta iespēja vasarā strādāt
algotu darbu. Šim mērķim pilsētas
budžetā plānoti 92 tūkstoši eiro,
un tas ir par 21 tūkstoti eiro vairāk
nekā 2013. gadā. Tiks saglabātas
arī pedagogu un skolēnu mācību
kvalitātes balvas, bet pilsētas labākās izglītības iestādes sākumskolu,
pamatskolu un vidusskolu grupā
saņems 5000 eiro kvalitātes balvu.
Tiks saglabāti arī līdzšinējie atvieglojumi skolēniem sabiedriskajā
transportā, ēdināšanai un interešu
izglītības jomā.
Izglītības pārvaldei papildus plānots piešķirt 57 tūkstošus eiro autobusa iegādei skolēnu pārvadāšanai
un citām vajadzībām. Bez ieguldījumiem, rekonstruējot bērnudārzu
Ganību un Skautu ielā, papildu
līdzekļus 0,5 miljonu eiro apmērā
tiek plānots novirzīt Valsts ģimnāzijas ēkas pamatu remontdarbiem, lai
novērstu mitruma veidošanos, kas
bojā ēkas fasādi. Par šiem līdzekļiem
tiks izstrādāts arī ģimnāzijas ēkas
fasādes atjaunošanas tehniskais
projekts, ko plānots realizēt 2015.
gadā. Aptuveni 0,5 miljoni eiro ir paredzēti citu remontdarbu veikšanai
izglītības iestādēs.

Sociālā aizsardzība

Kopējie izdevumi sociālajām vajadzībām plānoti 4,4 miljoni eiro, un
Jelgavā tiks saglabāti visi līdzšinējie
sociālā atbalsta veidi.
Salīdzinot ar 2013. gadu, sociālās
aizsardzības budžetā plānots samazinājums par 264 tūkstošiem eiro, jo
ir samazinājies pieprasījums pēc garantētā minimālā ienākuma (GMI)
pabalsta un valsts no 1. aprīļa sola
piešķirt līdzfinansējumu dzīvokļa
pabalstam 15 procentu apmērā.
Daudzbērnu un trūcīgajām ģimenēm tāpat kā iepriekš tiks apmaksāti ēdināšanas, interešu izglītības
pakalpojumi skolās un bērnudārzos,
kā arī transporta izdevumi pilsētas
autobusos.
No 1. septembra visiem 4. – 6.
klašu skolēniem, kuri par ēdināšanu
norēķināsies, izmantojot skolēna
kartes, plānots pašvaldības līdzfinansējums 28 eiro centu apmērā par
katru pusdienošanas reizi. Līdz ar to
atbalsts ēdināšanas pakalpojumam
skolās tiks nodrošināts visiem 1. – 6.
klašu skolēniem, jo no 1. septembra
valsts segs ēdināšanas izdevumus
arī 3. klases skolēniem.
Pensionāriem un trūcīgajām
ģimenēm tiks piešķirts dzīvokļa
pabalsts un pabalsts malkas iegādei,
kā arī nodrošināti visi pārējie līdzšinējie pakalpojumi. Darbu turpinās

dienas centri «Atbalsts» un «Integra», tāpat būs grupu dzīvokļi cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, nakts
patversme un Higiēnas centrs.

Sabiedriskā kārtība
un drošība

Kārtībai un drošībai 2014. gada
budžetā plānoti līdzekļi gandrīz 2,5
miljonu eiro apmērā. Šī summa tiks
izlietota Pašvaldības policijas un
Pašvaldības operatīvās informācijas
centra (POIC) videonovērošanas
centra darbības nodrošināšanai.
Izdevumi sabiedriskajai kārtībai
un drošībai palielināti par 63 tūkstošiem eiro, lai nodrošinātu četras
papildu štata vietas videonovērošanas centrā, kā arī lai kompensētu izdevumus, kas saistīti ar minimālās
algas pieaugumu.

Teritoriju un mājokļu
apsaimniekošana

Arī teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai līdzekļi plānoti
2013. gada līmenī. Kopumā pašvaldības teritoriju, mežu, kapsētu un
dzīvokļu uzturēšanai un apsaimniekošanai, ielu apgaismojumam
un iestādes «Pilsētsaimniecība»
uzturēšanai budžetā plānots 3,1
miljons eiro.
Pēc ielu rekonstrukcijas palielinājusies apsaimniekojamā platība,
kā arī apgaismoto ielu skaits. Taču
šos izdevumus kompensē elektroenerģijas ekonomija pēc ekonomisko spuldžu uzstādīšanas virknē
pilsētas ielu, kā arī Valsts autoceļu
fonda finansējuma palielinājums
par aptuveni 50 procentiem jeb līdz
850 000 eiro. Neliels dotācijas palielinājums 20 000 eiro apmērā plānots
SIA «Jelgavas nekustamā īpašuma
pārvalde», lai kompensētu izdevumus par to pašvaldības īpašumā
esošo teritoriju apsaimniekošanu,
kuru teritorijas palielinājušās pēc
ielu rekonstrukcijas.

Atpūta, kultūra, reliģija

Kultūras un sporta iestāžu budžets plānots iepriekšējā gada līmenī – 4,9 miljoni eiro. Šīs programmas
līdzekļi paredzēti bibliotēku, muzeju, kultūras namu, pašdarbības
kolektīvu, Sporta servisa centra,
sporta klubu, iestādes «Kultūra» un
Sabiedrības integrācijas pārvaldes
pilsētas nozīmes pasākumu organizēšanai, kā arī laikraksta «Jelgavas Vēstnesis» izdošanai. Papildu
iestāžu uzturēšanas un darbības
nodrošināšanas izdevumiem 140
000 eiro plānoti Zinātniskās bibliotēkas remontdarbu pabeigšanai,
190 000 eiro – pilsētas kultūras
nama jumta un saimnieciskās
kanalizācijas sistēmas remontam,
bet 21 000 eiro ieplānots kultūras
programmas nodrošināšanai pilsētas Uzņēmēju dienām un Pasaules
Amatieru hokeja čempionātam, kas
norisināsies Jelgavā.
Sagatavoja Jānis Kovaļevskis
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Budžets skaitļos un faktos
Atbalsts ģimenēm ar bērniem
€ Bērna piedzimšanas pabalsts – 71,14 eiro
€ Pašvaldības līdzfinansējums privātās pirmsskolas izglītības
iestādes apmeklējumam – 120,94 eiro

€

Vienreizēja naudas balva par mācību sasniegumiem
skolēniem, kuru vidējā atzīme ir 8,5 vai augstāka – 71,14 eiro

€

Pašvaldība sedz 80 procentus jeb 0,56 eiro no biļetes
cenas braukšanai sabiedriskajā transportā pilsētā
deklarētajiem skolēniem

€

No 1. septembra tiks nodrošināts pašvaldības
līdzfinansējums 4. – 6. klašu skolēniem ēdināšanas
pakalpojumiem pilsētas skolās 0,28 eiro apmērā

€

Pašvaldība sedz vasaras nodarbinātības programmas
izmaksas skolēniem vecumā no 13 līdz 17 gadiem
92 tūkstošu eiro apmērā.

€

Skolēniem tiek nodrošināta iespēja apmeklēt vasaras
skolu piedāvātās nodarbības jūnijā

€

Pašvaldība apmaksā Junioru universitātes nodarbības
labākajiem pilsētas skolēniem

€

Tiek nodrošināta iespēja bez maksas apmeklēt
pašvaldības finansētos interešu izglītības pulciņus

Papildu atbalsts daudzbērnu ģimenēm
€ Pašvaldība sedz bērnu ēdināšanas pakalpojuma

izmaksas pirmsskolas un vispārējās izglītības iestādēs

€

No pašvaldības budžeta skolēniem tiek segti izdevumi par
braucienu sabiedriskajā transportā 100 procentu apmērā

€

No pašvaldības budžeta skolēniem tiek segti izdevumi
pilsētas sporta skolu apmeklējumam 100 procentu apmērā

€

100 procentu apmērā tiek segta maksa par nodarbībām
Mūzikas vidusskolā

€

Pieejams finansējums ūdens skaitītāju nomaiņai
daudzdzīvokļu māju dzīvokļos

€

Tiek piemērota 50 procentu atlaide NĪN

Atbalsts citām iedzīvotāju grupām
€ Pensionāriem tiek segti izdevumi 50 procentu apmērā

pilsētas sabiedriskajā transportā 16 braucieniem mēnesī

€

Trūcīgo ģimeņu (ieņēmumi pēdējo trīs mēnešu laikā
nepārsniedz 128,06 eiro uz ģimenes locekli) bērniem tiek
apmaksāti izdevumi braukšanai sabiedriskajā transportā

€

Trūcīgām ģimenēm tiek nodrošināts atbalsts skolas
piederumu iegādei 56,91 eiro apmērā

€

100 procentu apmērā tiek segti izdevumi par braukšanu
pilsētas sabiedriskajā transportā bērniem bāreņiem un
bez vecāku gādības palikušajiem bērniem

€

Ikgadējs pabalsts veselības uzlabošanai 142,29 eiro
apmērā personai, kurai ir 100 vai vairāk gadu

€

NĪN atlaides līdz 90 procentiem trūcīgām personām,
atsevišķi dzīvojošiem un vientuļiem pensionāriem,
1. un 2. grupas invalīdiem

€

Piešķirot dotāciju SIA «Jelgavas autobusu parks», pašvadība
visiem iedzīvotājiem un pilsētas viesiem sedz starpību starp
biļetes pašizmaksu 1,25 eiro un faktisko biļetes cenu 0,7 eiro.
* Avots: Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi.
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Latu maiņa pret eiro
būtiskas problēmas nerada
No 1.lpp.

Līdzīga situācija ir «SEB bankā», un arī šīs bankas naudas
iemaksas bankomātos latus varēs iemaksāt līdz 14. janvārim.
«Klientu aktivitāte ir liela, un
viņus savā ziņā varam iedalīt
divās kategorijās: tirgotāji galvenokārt nes mainīt ietirgotās
monētas, savukārt privātpersonas
– visu veidu uzkrājumus. Tiesa
gan, summas nav pārāk lielas, jo
klienti ņem vērā ierobežojumu
– bez iepriekšējas pieteikšanas
vienā reizē iespējams samainīt ne
vairāk kā 3000 latus,» stāsta «SEB
bankas» Jelgavas filiāles vadītāja
Vita Gaurača.

Jāatgādina, ka naudas maiņu
pēc oficiāli noteiktā kursa bankās
varēs veikt vēl sešus mēnešus jeb
līdz 30. jūnijam. Bet līdz 31. martam skaidrās naudas latus pret
eiro varēs samainīt 302 Latvijas
Pasta pakalpojumu sniegšanas
vietās, kuru tuvumā nav komercbanku filiāļu. Pēc tam skaidrās
naudas latus neierobežotu laiku
turpinās mainīt Latvijas Banka.
Jāatgādina, ka visi lati pret eiro
tiek konvertēti pēc noteiktā oficiālā pārejas kursa: 1 eiro ir 0,702804
lati. Šis noteiktais pārejas kurss
ir nemainīgs un tieši tāds tiks
piemērots arī pēc pieciem, desmit
un vairāk gadiem.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Pirmais jelgavnieks
šogad – puisītis Emīls

Jelgavas skolās turpinās
pirmklasnieku reģistrācija
 Ligita Vaita

Šonedēļ Jelgavas skolās
sāka reģistrēt bērnus
1. klasē. Lai arī pieteikt
bērnus mācībām varēs
līdz pat nākamā mācību
gada sākumam, daudzi
vecāki, vēloties būt droši par iespēju bērnam
mācīties izvēlētajā skolā,
reģistrāciju veica jau pirmajās stundās.
Piemēram, 4. sākumskolā jau
pirmdien pusotras stundas laikā
bija piereģistrēti 127 no iespējamiem 160 topošajiem pirmklasniekiem. «Šī skola mums ir tuvāk
mājām. Arī vecākie bērni ir beiguši
šo skolu, tāpēc dēlu Niku vēlos
pieteikt tieši šeit,» gaidot rindu 4.
sākumskolā, teic Iveta Avsjukova.
Savukārt Zita Zīģele, kura tāpat
nākusi meitu Samantu pieteikt 4.
sākumskolā, cer uz iespēju mācīties
1.b vai 1.d klasē. «Bija doma arī par
citām skolām, bet dzirdēju ļoti labas
atsauksmes no bērnu vecākiem,
skolotājiem, tāpēc izvēlējāmies šo
skolu,» tā jelgavniece.
4. sākumskolas direktore Agita
Lundberga informē – kaut arī šogad
skolā pirmklasniekus varēs uzņemt
par desmit bērniem vairāk nekā
pērn, vecāku aktivitāte ir lielāka.
Viņa skaidro, ka pārsvarā vecāki
bērnus vēlas pieteikt pirmajā klasē
pie konkrētiem skolotājiem, ar
kuriem iepriekš bijusi laba sadar-

bība vai par kuriem dzirdētas labas
atsauksmes. «Citiem noteicošā ir
piedāvātā mācību programma,»
skaidro A.Lundberga. Pirms laikraksta iznākšanas tapa zināms,
ka 4. sākumskolā visas 1. klases
nokomplektētas, līdz ar to pirmklasnieku reģistrācija ir pārtraukta.
Liela aktivitāte šonedēļ vērojama
arī 3. sākumskolā, tomēr skolas
direktors Juris Skrupskis norāda,
ka radīta lieka ažiotāža un vecāki
velti «skrien» reģistrēt bērnus pirmajā dienā. «Vietu skolās Jelgavā
ir vairāk nekā bērnu, vietas visiem
pietiks, tāpēc nav jāceļ lieka ažiotāža,» tā J.Skrupskis, informējot, ka
pirmajās stundās reģistrēti ap 50
bērnu. Arī viņš norāda, ka klasi,
kurā reģistrēt bērnu, vecāki galvenokārt izvēlas pēc skolotāja.
Atbilstoši Jelgavā deklarēto bērnu skaitam, kas dzimuši 2007.
gadā, 2014./2015. mācību gadā 1.
klasē mācības vajadzētu sākt ap 700
bērniem. Pirmklasniekus uzņem
septiņās pilsētas skolās: Jelgavas
Tehnoloģiju vidusskolā plānots uzņemt 60 pirmklasniekus, Jelgavas
4. vidusskolā – 110, Jelgavas 5. vidusskolā – 75, Jelgavas 6. vidusskolā
– 75, Jelgavas 2. pamatskolā – 85,
Jelgavas 3. sākumskolā – 135, bet
Jelgavas 4. sākumskolā – 160.
Lai reģistrētu bērnu skolā, vecākiem līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments, bērna dzimšanas
apliecība, jādodas uz izvēlēto skolu
un jāaizpilda iesniegums. Reģistrēt
bērnu skolai var darba dienās.

Brīvdienās – pareizticīgo
Ziemassvētku koncerts
 Ritma Gaidamoviča

Šonedēļ Ziemassvētkus
svinēja pareizticīgie, bet
svētku koncerts «Pareizticīgo Ziemassvētki» kultūras namā būs sestdien,
11. janvārī, pulksten 14.
Tā īpašie viesi – Sanktpēterburgas jauniešu kamerkoris. Bet 12. janvārī
Sanktpēterburgas jauniešu kamerkoris sniegs
koncertu Ģederta Eliasa
Jelgavas Vēstures un
mākslas muzejā.
Jau tradicionāli, atzīmējot pareizticīgo Ziemassvētkus, pilsētā
notiek svētku koncerts, kurā
uzstājas pašmāju mūziķi un viesi.
Koncerta mākslinieciskā vadītāja
Jeļena Vavilova stāsta, ka šogad
koncerts veltīts lūgšanai. «Lūgšanai plašākā nozīmē. Bērnu, jauniešu, vecāku cilvēku lūgšanai. Galvenā doma ir, klausoties mūzikas
skaņās, aicināt cilvēkus pievērst
uzmanību dvēselei. Gribētos, lai
katrs mazliet paanalizē savu dzīvi,
pārdomā. Viens ir skaidrs – bez
gaišuma dvēselē cilvēks nevar

dzīvot,» uzsver J.Vavilova.
Šogad klātesošos svinīgā koncertā priecēs Sanktpēterburgas
jauniešu kamerkoris, Jelgavas
Valsts ģimnāzijas koris «Skali»,
Jelgavas 2. pamatskolas bērnu
un jauniešu koris «Zvonņica», solisti Jurijs Tjutjurņikovs (vokāls),
Anna Barsegjana (alts), Marija
Muravjova (akordeons), Anastasija
Hotuļova (oboja), Daniils Mickevičs
(klavieres) un koncertmeistars
Jurijs Kaspers. Koncerta režisore
– Lolita Truksne, mākslinieciskā
vadītāja – J.Vavilova, bet scenogrāfiju veidojusi Anna Ziemele.
Savukārt 12. janvārī pulksten
12 Sanktpēterburgas jauniešu kamerkora solo koncerts būs Ģ.Eliasa
Jelgavas Vēstures un mākslas
muzejā. «Koris, kurā apvienojušies
Sanktpēterburgas konservatorijas muzikālie jaunieši, ir samērā
jauns – tas dibināts 2012. gadā, taču
sevi jau pierādījis,» tā J.Vavilova,
piebilstot, ka koncertā koris izpildīs
dažādu žanru mūziku.
Pasākumu organizē Sabiedrības
integrācijas pārvalde, atbalsta
Jelgavas dome, iestāde «Kultūra»,
kā arī Jelgavas Svētā Simeona un
Svētās Annas pareizticīgo baznīca.

Rūtas Roziņas un Māra Kalniņa dēls Emīls kļuva par pirmo jelgavnieku 2014. gadā. Viņš Jelgavas
slimnīcā piedzima 2. janvāra pēcpusdienā. Mammu un mazo, vēl slimnīcā esot, sveica Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš, pirmajam jelgavniekam uzdāvinot arī kādas pilsētas
pensionāres noadītos zābaciņus Jelgavas karoga krāsās.
Foto: Ivars Veiliņš
 Sintija Čepanone

«Emīls ir džentlmenis
– meiteni palaida pa
priekšu,» saka pirmā Jelgavas slimnīcā piedzimušā bērniņa – meitenītes
Sabīnes – mamma Inna
Žeiba no Valgundes. Pirmais jelgavnieks – puisītis Emīls – mammai Rūtai
Roziņai piedzima dažas
stundas vēlāk. Pirmo
mūsu pilsētā dzimušo
bērniņu un pirmo jelgavnieku jau tradicionāli
sveica Jelgavas domes
priekšsēdētājs Andris
Rāviņš, ģimenēm vēlot
zirga spēku, izturību un
sirdsgudrību. Pirmajam
jelgavniekam pasniegta
arī īpaša dāvana – silti
pilsētas krāsās noadīti
mazuļa pirmie zābaciņi.

Šajā gadā pirmais mazulis
Jelgavas slimnīcā sagaidīts 2.
janvārī, un tā bija valgundnieku
I.Žeibas un Viktora Borodiča
meitiņa Sabīne.
Savukārt R.Roziņa un Māris Kalniņš 2. janvārī kļuva
par pirmā 2014. gadā dzimušā
jelgavnieka vecākiem – četrus
kilogramus smagais un 54 centimetrus garais puika piedzima
pulksten 14.50. «Vīrs jau visu
bija izdomājis – ja būs puika,
sauksim par Emīlu, un tagad
trīsgadīgajai Annijai ir brālītis
Emīls,» atklāj Rūta, piebilstot, ka
mazais gaidīts jau uz Ziemassvētkiem, bet piedzimis tikai īsi pēc
Jaunā gada. «To, ka mēs varētu
būt pirmie jelgavnieki, pat neiedomājāmies. Kad atbraucu uz
slimnīcu, vīrs gan teica, ka vēl
neviens bērniņš šajā gadā nav
piedzimis. Un tā nu sanāca, ka
Emīls piedzima pēc Sabīnes, taču

kļuva par pirmo jaundzimušo
jelgavnieku,» stāsta Rūta.
A.Rāviņš, apciemojot jaundzimušos, mazajiem un viņu vecākiem novēlēja veselību, veiksmi
un izturību. «Tā kā 2014. gads
ir Zirga gads, vēlu arī mazajiem
zirga spēku, prātu un prasmi
nepadoties. Lai jūsu ģimenēs
būtu viss, kam jābūt, un svarīgākais ir mīlestība!» tā A.Rāviņš.
Jāpiebilst, ka līdztekus ziediem
māmiņai mazajam Emīlam
– pirmajam jelgavniekam 2014.
gadā – pasniegta rotaļlieta, dāvanu karte bērnu preču veikalā
un silti pilsētas krāsās noadīti
mazuļa pirmie zābaciņi.
Jāpiebilst, ka 2013. gadā Jelgavas slimnīcā kopumā piedzimuši 868 bērniņi, tostarp deviņi
dvīņu pāri. Pērn vairākumā
bijuši puikas – Jelgavas slimnīcā
pasaulē nācis 451 zēns un 417
meitenītes.

Amatu vidusskola atvērs
«mācību restorānu»

16. janvāra ēdienkarte

 Ilze Knusle-Jankevica

Lai sniegtu iespēju skolas
audzēkņiem, kas apgūst
ēdināšanas jomas specialitātes, pilnveidoties
un apgūt prasmes darbā
ar klientiem, Jelgavas
Amatu vidusskola īstenos ieceri, kas noskatīta
Jelgavas sadraudzības
pilsētā Ruelmalmezonā
Francijā. Proti, no nākamās nedēļas skolā darbosies degustāciju zāle,
kurā ikviens interesents
noteiktā laikā varēs nobaudīt skolas audzēkņu
gatavoto ēdienu.
«Jelgavas Amatu vidusskola sagatavo ēdināšanas jomas meistarus,
un darbošanās degustāciju zālē būs
mācību procesa sastāvdaļa. Prasme
strādāt ar klientiem un viesu apkalpošanā skolas absolventiem pavērs
plašākas karjeras iespējas,» norāda
Jelgavas Izglītības pārvaldes vadītāja Gunta Auza. Skolas direktore
Edīte Bišere stāsta, ka šī iecere ir
pārņemta no Jelgavas sadraudzības
pilsētas Ruelmalmezonas Francijā,
kur četru gadu garumā zināšanas

papildinājuši Amatu vidusskolas
pedagogi un audzēkņi.
Mācību degustāciju zāle darboties sāks 16. janvārī un turpmāk
apmeklētājiem būs atvērta reizi
nedēļā – ceturtdienās no pulksten
18 līdz 20. Tā kā tas ir mācību
process, apmeklētājiem jāpiesakās iepriekš, lai varētu savlaicīgi
saplānot veicamos darbus. Lai
degustāciju zāli varētu apmeklēt
16. janvārī, interesentiem jāpiesakās līdz pirmdienas, 13. janvāra,
pulksten 12. Pasūtījumus pieņem
pasniedzēja Aina Tāluma (tālrunis
63026372, e-pasts aina.taluma@
izglitiba.jelgava.lv) un grāmatvede
Olga Zaharova (tālrunis 63022610,
e-pasts olga.zaharova@izglitiba.
jelgava.lv). Piesakoties jānorāda
personu skaits un izvēlētie ēdieni
– ar ēdienkarti var iepazīties skolas
mājas lapā www.javs.lv. «Apmeklētājiem tiks piedāvātas vakariņas,
kas sastāv no uzkodām, siltā ēdiena,
deserta. Būs iespēja izvēlēties vienu
vai otru salātu, pamatēdiena vai
deserta veidu,» precizē A.Tāluma,
uzsverot, ka izvēlēties tikai salātus,
silto vai desertu atsevišķi gan nevarēs. Tāpat jāveic priekšapmaksa,
ko var izdarīt personīgi skolā pie
grāmatvedes (Akadēmijas ielā 25)

Uzkodas: lapu salāti ar garnelēm vai
vītinātu šķiņķi
Siltais: liellopa fileja ar grilētiem dārzeņiem vai cepts lasis ar dārzeņu izlasi
Deserts: siera kūka ar ogu mērci vai
aveņu parfē ar vaniļas mērci
Tēja, kafija, svaiga maize

vai ar pārskaitījumu.
Tā kā skolas audzēkņiem jāapgūst dažādas prasmes, ēdienkarte
mainīsies, un aktuālajam piedāvājumam līdzi sekot varēs skolas mājas
lapā. Apmeklējumam konkrētā
datumā jāpiesakās iepriekš līdz tās
pašas nedēļas pirmdienas pulksten
12. Pirmdienas laikā arī jāsamaksā.
Maksimālais apmeklētāju skaits
vienā reizē ir 25 cilvēki. Aptuvenās
izmaksas vienai personai – 15 eiro.
«Gribētu uzsvērt, ka visi ēdieni tiks
pagatavoti no svaigiem produktiem,
būs veselīgi, tos gatavos skolas
audzēkņi,» papildina A.Tāluma,
piebilstot, ka šo iespēju var izmantot
arī nelieli kolektīvi, atzīmējot kādu
īpašu ierosinājumus.
Lai varētu izvērtēt arī skolas
audzēkņu sniegumu, degustāciju
zāles apmeklētājiem būs iespēja izteikt savu vērtējumu par audzēkņu
darbu un ieteikumus.
Skolas direktore uzsver, ka šobrīd
iecere ir tikai sākumstadijā un laika
gaitā kaut kas vēl var mainīties.
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Īsi
 Dodot iespēju sestdien, 11. janvārī,
apmeklēt Ziemassvētku kauju atceres
97. gadskārtai veltītos pasākumus,
Jelgavas pilsētas pašvaldība nodrošina
autobusu uz kauju piemiņas vietām.
Autobuss gaidīs pie pilsētas kultūras
nama Krišjāņa Barona ielā 6, izbraukšana – pulksten 13. Pulksten 14 Ziemassvētku kauju muzejā «Mangaļi» notiks
Pirmā pasaules kara ieroču un ekipējuma
demonstrēšana un siltas tējas baudīšana.
Pulksten 15.30 Babītes novada Antiņu
kapsētā būs kritušo strēlnieku piemiņas
brīdis un jaunsargu solījums, bet pulksten
17 Ložmetējkalnā klātesošie varēs sasildīties pie Atmiņu ugunskuriem. Autobusa
maršruts: kultūras nams–Valgunde–Kalnciema vidusskola–Kalnciema DUS–Babītes novada Antiņu kapi–Valgundes
pagasta Ložmetējkalns. Ap pulksten
20 autobuss no Ložmetējkalna dosies
atpakaļ uz Jelgavu.
 Jelgavas Sociālo lietu pārvalde
informē, ka 15. janvārī darbu atsāks
Higiēnas centrs, kas atrodas sociālās
mājas Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9
pagrabstāvā (ieeja no sētas puses). Higiēnas centrs sniedz dušas, veļas mazgāšanas un veļas žāvēšanas pakalpojumus.
Centrs strādās pirmdienās no pulksten 8
līdz 12 un no 13 līdz 18, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās – no pulksten 8
līdz 12 un no 13 līdz 16, bet piektdienās
– no pulksten 8 līdz 12. Pakalpojumu
cena: 30 minūšu dušas apmeklējums
personai – € 0,78, veļas mazgāšana (līdz
5 kg) – € 1,14, veļas žāvēšana (līdz 6 kg
mitrās veļas) – € 0,57. Sīkāka informācija
– pa tālruni 63048920.
 Jelgavas Latviešu biedrības priekšsēdētāja vietnieks Vilis Azevičs informē,
ka svētdien, 12. janvārī, pulksten 13
kultūras namā «Rota» Garozas ielā
15 notiks klubiņa «Sendienas» biedru
Jaungada sarīkojums. Biedriem līdzi
jāņem groziņi un eiro.
 Pērn Jelgavā aizturēti desmit
autovadītāji, kuri mēģinājuši policistiem iedot kukuli, informē Valsts
policija. Tas ir par četriem vairāk
nekā 2012. gadā. Zemgales reģionā
kopumā pagājušajā gadā aizturēti
62 kukuļdevēji, kuri mēģinājuši piekukuļot policijas darbiniekus, lai netiktu
noformēts administratīvā pārkāpuma
protokols. Kopējā summa, kas pērn
tikusi piedāvāta policistiem «aploksnē» Jelgavas ielās, ir 510 lati. Vaininieki
mēģinājuši uzpirkt likumsargus ar 50,
20 (divi gadījumi), 15, 80, 5, 300, 10
(divi gadījumi) latiem. Bijusi arī situācija,
kad aizturētie policistiem piedāvājuši
kontrabandas cigaretes un alkoholu, ko
pārvadājuši, – policijas darbinieki to bija
konstatējuši. Jāpiebilst, ka par kukuļdošanu var piemērot brīvības atņemšanu
uz laiku līdz pieciem gadiem vai arestu,
vai piespiedu darbu, vai naudas sodu
līdz 120 minimālajām mēnešalgām.
Policija turpina strādāt pastiprināti kukuļdošanas apkarošanas jomā.

Ritma Gaidamoviča

ANGĻU VALODAS STUDIJA
aicina pieteikties
angļu valodas skolotāju

ar labām angļu valodas zināšanām
pusslodzes darbam Jelgavā ar
skolēniem un jauniešiem.
Pieteikuma CV sūtīt
pa e-pastu c.sanita@inbox.lv.
Kontakttālrunis 26456942.
Privātā pirmsskolas izglītības iestāde
«Pīlādzītis»
uzņem 2013./2014. mācību gadam bērnus
no 3 līdz 4 gadu vecumam bezmaksas grupās
ar latviešu un krievu valodas apmācību,
piecgadīgo un sešgadīgo bērnu pirmsskolas
sagatavošanas grupās ar vecāku
līdzfinansējumu 21 EUR/mēnesī.
Pērnavas ielā 16, Jelgavā, tālrunis 63021591,
63011290, mob.20021871, 26448426.

Jelgavas Sociālo lietu
pārvalde izsaka pateicību
Latvijas Sarkanā Krusta Jaunatnes
Jelgavas nodaļas vadītājam Mārim
Liscovam, LLU Studentu pašpārvaldes vadītājai Rūtai Kļavai un visiem
brīvprātīgajiem par sagādātajām
dāvanām Ziemassvētkos Jelgavas
pilsētas personām ar invaliditāti,
t.sk. bērniem ar īpašām vajadzībām,
un sociālās mājas iedzīvotājiem.
Kopā izdalītas 275 paciņas.
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www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

viedokļi

Ceturtdiena, 2014. gada 9. janvāris

2014. gads deputātu skatījumā
Jauns gads ierasti ir arī jauns darba cēliens, kad tiek iezīmēti mērķi un noteiktas prioritātes gada laikā paveicamajam. «Jelgavas
Vēstnesis» piedāvā iepazīties ar darbiem, kam šajā gadā īpašu
uzmanību apņēmušies veltīt Jelgavas pilsētas domes deputāti.
Andris Rāviņš, Jelgavas domes
priekšsēdētājs:
«Sakārtota infrastruktūra ir viens
no būtiskākajiem priekšnoteikumiem
tam, lai pilsētā ieplūstu investīcijas,
veidotos darbavietas un cilvēki par
savu dzīvesvietu izvēlētos Jelgavu.
Tāpēc šogad turpināsim darbu pie
lielajiem infrastruktūras attīstības
projektiem Pasta salā un vienotā satiksmes termināļa ielu izbūves. Dzelzceļa stacijas apkārtne iegūs jaunu
veidolu un tuvākajos gados kļūs daudz
rosīgāka gan kā vienots autobusu un
dzelzceļa satiksmes mezgls, gan kā
potenciālā tirgus atrašanās vieta.
Strādājam, lai sakārtotu profesionālās izglītības sistēmu un veicinātu
skolēnu un jauniešu profesionālo orientāciju. Jelgavā jau pirms vairākiem
gadiem domājām, kādā veidā jaunieti varam ieinteresēt apgūt inženierzinātnes. 1. ģimnāzija ir kļuvusi par Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolu, un
skolā papildus tiek pasniegti priekšmeti dabas zinību un tehnikas virziena
programmā. Šo darbu turpinām, lai ar dabas zinātņu pamatiem iepazīstinātu bērnus jau no pirmsskolas vecuma. Kopā ar vācu speciālistiem top
programma, lai jau bērnudārzā sāktu mācīt vienkāršas lietas, kas ieinteresētu un nostiprinātu radošumu. Šādi secīgi veidojot izglītības sistēmu,
sagatavosim mūsu uzņēmējiem vajadzīgus, talantīgus un tehniski izglītotus
darbiniekus.
Vienmēr esmu uzsvēris, ka prioritāri ir drošības jautājumi. Pilsētā jau
veiksmīgi darbojas Pašvaldības operatīvās informācijas centrs, un viena
no tā funkcijām ir uzraudzīt drošības situāciju pilsētā. Sadarbībā ar Valsts
ugunsdzēsības un glābšanas dienestu arī turpmāk organizēsim mācības,
kā rīkoties krīzes situācijās.
Jelgavas pilsētā esam sasnieguši augstu līmeni pakalpojumu sniegšanā
mūsu iedzīvotājiem. Mūsu uzdevums ir šo līmeni noturēt visās jomās.»

Aigars Rublis, Jelgavas domes
priekšsēdētāja vietnieks:
«Šogad plānots īstenot daudzas
iesāktās iniciatīvas. Mana atbildības
nozare ir izglītība, sports un bibliotēkas darbība. Kā būtiskāko prioritāti
2014. gadam esmu izvirzījis pašvaldības bērnudārzu rindu mazināšanu.
Ir jāuzsāk Skautu ielas pirmsskolas
izglītības iestādes ēkas renovācija, kas
jāpabeidz līdz septembrim, nodrošinot
ap 150 vietu bērnudārzā; ir jāturpina
Jelgavas Zinātniskās bibliotēkas telpu
sakārtošana un jāveic pirmā stāva remontdarbi. Attīstot jauniešu nodarbinātības programmu vasaras mēnešos,
plānots palielināt nodarbināto skolēnu skaitu.
Lai sasniegtu pēc iespējas lielāku efektu jelgavnieku dzīves vides kvalitātes
uzlabošanā, veidojot pilsētas budžetu, ir rūpīgi jāizvērtē prioritātes un tām
jāpakārto visi veicamie darbi. Domāju, ka mērķtiecīgs ieguldījums pilsētas
izglītības sistēmā nodrošinās konkurētspējīgu jaunieša sagatavošanu darba
tirgum. Piemēram, mūsu profesionālo skolu uzsāktā programma ar apmācību
nodrošināšanu prakses vietā uzņēmumos ir stabils solis profesijas prestiža
celšanai, sagatavojot speciālistus uzņēmēju pieprasītajās profesijās.
Šajā gadā jelgavniekiem novēlu saskatīt jaunas iespējas, kas nodrošinātu
izaugsmi un pārticību katrā ģimenē un pilsētā kopumā!»

Rita Vectirāne, Jelgavas domes
priekšsēdētāja vietniece:
«Šim gadam esmu izvirzījusi vairākus izaicinājumus. Pirmkārt, tā ir
motivējoša sociālo pabalstu sistēma.
Jelgavniekus, kuri ilgstoši ir bez darba,
rosināt sevi pilnveidot profesionāli un
uzlabot kvalifikāciju, izmantojot Zemgales reģiona Kompetenču attīstības
centra un Nodarbinātības valsts aģentūras Jelgavas filiāles piedāvājumu un
iespējas. Būtiski arvien vairāk pabalstu
saņēmēju iesaistīt sociālās līdzdarbības
pasākumos.
Otrkārt, šajā gadā Rīga ir Eiropas
kultūras galvaspilsēta. Tā ir iespēja arī
mums uzrunāt ārvalstu viesus, piedāvājot starptautiskos festivālus, kultūras
pasākumus, industriālo tūrismu. Tāpat šogad visiem rūpīgi jāgatavojas pilsētas
jubilejai, kas būs 2015. gadā, tāpēc aicinu katru organizāciju, biedrību un ikvienu
jelgavnieku iesaistīties svētku programmas tapšanā, iesniedzot savas idejas.
Treškārt, jauniešu nodarbinātība. Priecē, ka arī jaunieši forumā to noteica
par savu prioritāti. Svarīga ir karjeras izglītība, vasaras nodarbinātība, prakses
vietas, profesionālā izglītība, pārkvalifikācija.»

Jurijs Strods, Jelgavas domes priekšsēdētāja vietnieks:
«Izsaku pateicību visiem Jelgavas iedzīvotājiem, kuri 2013. gadā ir ko jauku
izdarījuši pilsētai vai vismaz apmeklējuši kādus Jelgavā rīkotos pasākumus vai
jaunizveidotās vietas. Paldies! Jaunajā gadā visiem vēlu atrast sevī kaut ko no zirga
– vai nu darba sparu, vai izturību, nenogurdināmību, vai kādu citu īpašību, jo labu
īpašību zirgam ir daudz – jāprot tikai saskatīt un tiekties sasniegt. Lai izdodas!
Kā svarīgākos darbus šogad uzsvēršu Pasta salas sakārtošanu – gan aktīvās
atpūtas, gan kultūras un sabiedrisko aktivitāšu vietu un bērnu rotaļu laukumu
izveidošanu. Pēc infrastruktūras izbūves pabeigšanas uz Pasta salu ieplānots
«pārcelt» Smilšu skulptūru, Ledus skulptūru festivālu, kā arī dažādus koncertus, sporta pasākumus un veselību veicinošas aktivitātes, un mēs visi iegūsim
jaunu un skaistu vietu, kur ne tikai jelgavniekiem, bet arī viesiem ierasties un
kopā jauki pavadīt laiku, izmantojot līdz šim «guļošo» mūsu lepnumu – Lielupi.
Nākamais lielais objekts, kas daļai sabiedrības radīs problēmas, bet citi saskatīs
jaunas iespējas, būs tā saucamais termināļa projekts, kura gaitā sakārtos piecas
ielas ap dzelzceļa staciju, kā arī izbūvēs jaunu posmu Sporta ielai no Zemgales
prospekta līdz Pasta ielai. Savukārt jaunie vecāki varēs priecāties par to, ka jau septembrī Skautu ielas bērnudārzs un
drīz vien arī Ganību ielas bērnudārzs (ar iespēju iemācīties peldēt) vērs vaļā durvis un sagaidīs kopumā gandrīz 400
jauno «zinīšu», tādējādi veicinot bērnu vecākiem iespējas atgriezties darba tirgū, jo arī jauni uzņēmumi ienāks Jelgavā,
piemēram, «UVZ», «Cross Timber Systems». Daži paplašinās ražotnes, un tātad būs nepieciešami motivēti un prasmīgi
darbinieki. Tāpat tiks renovēts Jāņa ielas kolektors, izbūvēts turpinājums Aviācijas ielai (apmēram 400 metri), turpināta Zinātniskās bibliotēkas renovācija. Pavisam jaunus vaibstus sāks iegūt Jelgavas tehnikums, pārbūvējot esošos
korpusus un veidojot modernu apmācību materiāli tehnisko bāzi. Iesāktos darbus turpinās gan «Jelgavas ūdens», gan
«Fortum», gan citi uzņēmumi pilsētā. Novēlot darbu veicējiem raženu gadu, vienlaikus vēlu katram atcerēties: mēs
vēlamies dzīvot skaistā un sakārtotā Jelgavā, kur katrs darba veicējs lepojas ar padarīto, katrs īpašnieks dara visu,
lai viņa īpašums top skaistāks. Lai mums visiem veidojas lepnums par Jelgavu, kura turpina attīstīties un piepildīt
ikdienas dzīvi ar jaunu saturu! Veiksmi, veselību un viedumu 2014. gadā!»

Dace Olte, Jelgavas domes deputāte:
«Izvērtējot 2013. gadu, lielākais prieks bez šaubām ir par sakārtotajām galvenajām
tranzītielām, kuru remonts radīja lielas neērtības un jelgavnieku sūdzības. Taču – vai
neesam pārāk neiecietīgi, jo jebkurš remonts rada sadzīviskas problēmas, bet galvenais ir kvalitatīvs rezultāts. Līdz šim bija kauns, kad mūsu Valsts pirmā prezidenta
Jāņa Čakstes vārdā nosauktais bulvāris bija bēdīgā skatā un vispār vārds «bulvāris»
skanēja ar ironiju. Tagad tiešām nav kauns pa šo ielu iet. Tajā pašā laikā daudzas jo
daudzas ielas un iekšpagalmi ir grūti izbraucami un sauc pēc palīdzības.
Prieks ir arī par jelgavnieku panākumiem Dziesmu un deju svētkos – pilsētas
vārds tika pārstāvēts godam un vēlreiz pierādīja, ka katram jelgavniekam ir iespējas
piedalīties pilsētas kultūras dzīvē.
2013. gadā divas ilggadējās Jelgavas domes Sociālo lietu pārvaldes darbinieces
Larisa Ronzina un Irina Bančuka par godprātīgu, atbildīgu darbu tika izvirzītas
nominācijai «Labākais sociālais darbinieks» un guva atzinību visas valsts mērogā.
Vēlreiz mans personīgs paldies Larisai un Irinai par uzticību sociālās aprūpes darbam, jo 1988. gadā kopā sākām šo darbu.
Mana galvenā prioritāte domē arī turpmāk būs sociāli atbildīgas sociālās palīdzības politikas veidošana, lai motivētu pašus
palīdzības prasītājus būt atbildīgākiem par sevi, savu ģimeni un savu dzīvi kopumā, nevis tikai balstīties uz sociālajiem
pabalstiem, grimt nevarībā un žēlabās. Nedrīkst būt tā, ka ērtāk ir saņemt naudas pabalstus (kurus taču finansē no citu
cilvēku nodokļiem), nevis apgūt profesiju, mācīties kaut vai pašmācībā un strādāt.
Pateicos vēlētājiem par man dāvāto uzticību domes vēlēšanās un priecāšos par ieteikumiem un idejām, lai mūsu Jelgava
būtu vēl pievilcīgāka, lai pilsētā labi justos visu paaudžu jelgavnieki! Lai jums veiksmīgs jaunais gads!»

Vilis Ļevčenoks, Jelgavas domes deputāts:
«Šogad īpašu uzmanību pievērsīšu Pasta salas labiekārtošanas projektam, kas
jāpabeidz šoruden. 2013. gadā salā noritēja intensīvs darbs, lai novērstu plūdu
draudus – visa salas teritorija tika uzbērta un pacelta apmēram trīs metrus
augstāk. Jau ir iekārtota smilšu pludmale un ierīkota ūdens apgādes saimnieciskā kanalizācija. Šogad turpināsies salas labiekārtošana, un tā kļūs par vēl
vienu pilsētas atpūtas un rekreācijas zonu ar iespēju rīkot Jelgavai tradicionālos
lielos kultūras pasākumus – Ledus skulptūru un Smilšu skulptūru festivālu, kā
arī koncertus un citus brīvdabas pasākumus. Jau Ziemassvētkos slidotgribētāji
varēja iemēģināt ledu jaunajā slidotavā.
Pilsētas iedzīvotājiem ļoti svarīgs ir ūdenssaimniecības rekonstrukcijas projekts, kas jāpabeidz šogad. Pēc projekta realizācijas pilsēta būs nodrošināta ar
Eiropas Savienības standartiem atbilstošu kvalitatīvu dzeramo ūdeni, un iespēja
pieslēgties centralizētajai kanalizācijas sistēmai uzlabos ekoloģisko stāvokli
pilsētā.
Šogad sāksies tā saucamā satiksmes termināļa apkalpošanai nepieciešamo
ielu posmu rekonstrukcija un izbūve dzelzceļa stacijas rajonā. Tas radīs priekšnosacījumus mūsdienīgas sabiedriskā
transporta sistēmas izveidošanai, nodrošinot dažādu transporta veidu maršrutu sasaisti.
Sākas jaunais ES struktūrfondu plānošanas periods, un viena no darba prioritātēm būs arī intensīvs darbs pie jaunu
projektu sagatavošanas, kurus būs jārealizē no 2014. līdz 2020. gadam.»

Saulvedis Šalājevs, Jelgavas domes deputāts:
«Ir pagājis vēl viens notikumiem bagāts un piesātināts gads. Pēc pašvaldības vēlēšanām
pilsētas administrācijā un saimniekošanā būtiski nekas nav mainījies. Varu teikt, ka pilsētai pašvaldības ieguldījumi finansiālā aspektā bijuši gana grandiozi. Patiess prieks, ka
pilsēta kļūst sakoptāka. Realizēti vairāki projekti, ir sakārtoti Jelgavas ceļi – ievadi pilsētā
un pilsētas centrs. Prieks, ka šie jautājumi ir atrisināti. Protams, paliek vēl daudz darbu
citur, un esmu pārliecināts, ka arī citur tos paveiksim. Prieks, ka pilsēta iegūst spilgtus
sejas vaibstus, īstenojot projektus, kuri vairo sakārtotu, sakoptu vidi pilsētā, veidojot katra
jelgavnieka, pilsētas viesa un nākamā iespējamā investora attieksmi pret Jelgavu.
Vērtējot Jelgavas domes un savu darbu – to skaidri raksturo pozīcijas un opozīcijas
pretmeti. Diemžēl joprojām daudzos gadījumos priekšlikumus un ierosinājumus, kurus
virzām, lai uzlabotu jelgavnieku dzīvi, apstākļus pilsētā un radītu pamatu izaugsmei,
pozīcija ignorē vai noraida.
Par negatīvo nav vērts runāt, jo ir piedošanas, saticības un apdomu laiks. Visiem
jelgavniekiem jaunajā – Zirga – gadā gribu novēlēt veselību, laimi, nezaudēt ticību un
cerību nākotnei!»

Ceturtdiena, 2014. gada 9. janvāris

viedokļi

Andris Tomašūns, Jelgavas domes deputāts:
«2014. gadu redzu kā jauku un radoši darbīgu. Personīgajā dzīvē šogad jāpabeidz daži lielāki iesākti darbi: jānoslēdz doktora grāda iegūšanas procedūra
Latvijas Universitātē pedagoģijas zinātnē, un tuvākajā laikā gribētos turēt
rokās savu sastādīto jauno grāmatu Jelgavas vēsturē. Otro notikumu gaida arī
daudzi jelgavnieki, jo Jelgavas vēstures notikumu apkopojums mūslaikos ir ļoti
gaidīta grāmata.
Pašvaldībā turpināšu jelgavnieku izglītošanu savas pilsētas vēstures apzināšanas jomā un ceru, ka sāksim arvien nopietnāk attiekties pret lielajos pilsētas
pārrakšanas un būvēšanas darbos atrastajām pilsētas vēstures liecībām. Pēdējos
pāris gados esam iemācījušies uz savu pilsētas vēsturi skatīties arī ar arheologu
acīm, tagad jāiemācās atrastās vērtības saglabāt, zinātniski apstrādāt un dot
iespēju jelgavniekiem tās atkal ieraudzīt izstāžu zālēs. Ceru arī šogad savai
pilsētai būt noderīgs kā arheologs.
Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas skolēni ir ierosinājuši ļaut Spīdolai un Lāčplēsim
beidzot satikties un piedāvā aiz Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas
muzeja paslēpto Lāčplēša pieminekļa fragmentu – Likteņakmeni – novietot goda vietā pie Spīdolas skolas Māteru
Jura ielā. Man ļoti patīk šī ierosme, tā jāatbalsta, lai līdz Pilsētas svētkiem Lāčplēsis atrastu savu mājvietu, šoreiz uz
ilgiem laikiem.
Šis gads ir vēlēšanu gads, kas maz ietekmēs pašvaldības dzīvi, bet ceru, ka jelgavnieki, vēlot Eiroparlamenta un
Saeimas deputātus, atbalstīs darba darītājus – pārbaudītus politiķus, ne karogu skaļos vicinātājus vai jaunizcepto
partiju ģenerāļus.
Deputāti ir tautas kalpi – ceru, ka vēlētājiem būs konkrēti uzdevumi deputātiem. Kalpi strādā labi tad, ja saimnieki
paši zina, ko grib šajā dzīvē, strādā paši un dod darbu arī kalpiem.
Jaunajā gadā visiem jelgavniekiem vēlu labas domas par sevi, sadarboties ar draugiem un kaimiņiem savas dzīves
uzlabošanā un priecāties, ja ir panākumi gan pašiem, gan pilsētai!»

Mintauts Buškevics, Jelgavas domes deputāts:
«Pilsētā 2013. gads bija notikumiem bagāts: realizēti lieli infrastruktūras attīstības projekti, atklātas rūpnieciskās ražotnes, pilsēta ieguvusi jaunus pilsētvides
vaibstus un sakārtotus ceļu posmus. Aizvadīti arī Vispārējie Dziesmu un Deju
svētki, kuros pilsētu godam pārstāvēja 1036 dalībnieki, tādā veidā esot lielākā
Latvijas pārstāvniecība aiz galvaspilsētas.
Skatoties nākotnē, kā sava darba prioritāti izvirzu pilsētā sekmēt kultūrvides sakārtošanu, kultūras procesu attīstību un kultūras pieejamību ikvienam,
tāpēc iestāšos par 2014. gada budžetu pilsētas kultūras sfērai. Lūk, tikai daži
piemēri!
Lai nodrošinātu kultūras iestāžu pieejamību, drošību un apmeklētāju ērtības,
jāizveido automašīnu stāvvieta aiz Jelgavas kultūras nama. Tāpat tiek plānoti
lielākās pilsētas kultūras iestādes energoefektivitātes paaugstināšanas darbi,
kas sāktos ar jumta nomaiņu.
Šogad turpināsies Pasta salas renovācijas darbi, kur pievērsīšu pastiprinātu
uzmanību, lai būvniecības procesā tiktu ņemti vērā tehniskie risinājumi un
funkcionalitāte, lai šis komplekss būtu maksimāli pielāgots aktīvai atpūtai un veidotos kā unikāla mākslas un kultūras
telpa, kur organizēt liela mēroga starptautiskus festivālus un citus pasākumus.
Uzskatu, ka jāmeklē iespējas un nepārtraukti jāaktualizē finanšu piesaiste Amatu mājas izveidei Jelgavā – attīstot
radošumu un nodrošinot vidi seno un mūsdienu amatu apgūšanai, kur demonstrēt, iemācīties un nodot tālāk visdažādākās amatu prasmes un zināšanas.
Sekmējot māksliniecisko pašizpausmi, jāatrod nepārtraukts atbalsts profesionālās mākslas, mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu darbībai un attīstībai, tāpat mēģinājumu telpu noslogojuma optimizācija un materiāltehniskie resursi.
Turpināšu kultūrtūrisma piedāvājuma attīstīšanu, veidojot unikālus, tikai Jelgavai raksturīgus pasākumus un
informācijas pieejamību par tiem, vides mākslas darbu iekļaušanu pilsētvidē.
Lai piepildās iecerētais, nepazaudējot iegūto, un tiek atrasts meklētais! Lai radošs mums visiem šis gads!»

Sergejs Stoļarovs, Jelgavas domes deputāts:
«Iedzīvotājiem ir nepieciešama drošība par nākotni. Šim gadam, kad sākam
dzīvot, ikdienā izmantojot eiro, vajadzētu nest pozitīvas izmaiņas arī ikviena
cilvēka, tajā skaitā jelgavnieka dzīvē. Būtisku uzmanību 2014. gadā, tāpat kā
līdz šim, vēlos veltīt palīdzībai iedzīvotājiem. Pie manis kā pie deputāta vēršas
cilvēki ar dažādām problēmām, un cenšos vienmēr tām meklēt risinājumu, jo
tieši šim nolūkam jelgavnieki par mani vēlēšanās atdeva savu balsi – lai grūtā
brīdī būtu pie kā meklēt palīdzību.
Otrkārt, gan ar idejām, gan aktīvu darbību vēlos turpināt attīstīt pilsētā tādu
uzņēmējdarbības vidi, kas ļaus rasties jaunām darba vietām, tādējādi nodrošinot
iedzīvotājiem tik nepieciešamo stabilitāti un drošību par nākotni. Būtiska loma
tajā ir arī profesionālajai izglītībai, pielāgojot to darba tirgus prasībām un veicinot
jauniešu izvēles izdarīšanu par labu tām profesijām, kurās Jelgavā iespējams
atrast pieņemami atalgotu ilgtermiņa darbu.
Visbeidzot arī 2014. gadā turpināšu jau iepriekš iesāktās aktivitātes, cīnoties
pret «legālajām narkotikām», kuras apdraud mūsu bērnu un jauniešu veselību
un pat dzīvību. Te noteikti būtu nepieciešams arī visas sabiedrības atbalsts, jo cīņā pret šo ļaunumu malā nedrīkstētu
palikt neviens.
Visiem jelgavniekiem un viņu tuvajiem cilvēkiem novēlu saglabāt mīļumu vienam pret otru un nebaidīties to izrādīt,
atstāt visas rūpes sniega kupenās, kuras ar pavasara atnākšanu izgaisīs, un piedzīvot kādu sen gaidītu brīnumu! Lai
mums visiem veicas!»

Valentīns Grigorjevs, Jelgavas domes deputāts:
«Aizvadītais gads bijis darbīgs mums visiem, un teju katrs ir ieguldījis savu
artavu, lai varam dzīvot skaistā un sakārtotā pilsētā. Arī es visus savus spēkus
esmu veltījis Jelgavas attīstībai un aktīvi iesaistījies jelgavniekiem aktuālu
jautājumu risināšanā. Kopš pašvaldību vēlēšanām pagājušajā gadā kā Jelgavas
domes deputāts esmu pieņēmis vienpadsmit apmeklētājus, kuri pie manis vērsušies galvenokārt saistībā ar jautājumiem un ierosinājumiem, kas skar komunālo
jomu. Vismaz pusē gadījumu iedzīvotājiem izdevies palīdzēt, savukārt dažu
jautājumu atrisināšanu nācies atstāt uz šo gadu, un es savus vēlētājus centīšos
nepievilt. Pašlaik viens no aktuālākajiem jautājumiem ir darbs pie 2014. gada
pašvaldības budžeta izstrādes, un man svarīgākais ir panākt, lai arī turpmāk
būtu jūtama pilsētas attīstība un pietiekami līdzekļu tiktu atvēlēti tautsaimniecībai un pilsētvidei.
Visiem jelgavniekiem, visu konfesiju pārstāvjiem, novēlu priecīgus svētkus
un laimīgu 2014. gadu!»
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Dainis Liepiņš,
Jelgavas domes deputāts:
«Man nav nekā jauna piebilstama
salīdzinājumā ar 2013. gadu! Neviena no labas pārvaldības problēmām
Jelgavā nav atrisināta, un pēc 2013.
gada pašvaldību vēlēšanām Jelgavā vēl
vairāk ir nostiprinājusies vara, kuras
darbība ir balstīta uz lēmumu pieņemšanu ļoti šaurā lokā, bez atklātām
diskusijām ar sabiedrību, vara, kuru
vairāk uztrauc pompozi būvniecības
objekti nekā mācību grāmatu esamība
Jelgavas skolās, vara, kura nodarbojas
ar represijām pret «nepareizajiem»,
vara, kura masveidā veic juridiski un
ekonomiski apšaubāmus darījumus ar pašvaldības finanšu līdzekļiem, utt.!
Es arī 2014. gadā palikšu pie savas pārliecības un mērķiem, ka Jelgavā ir
iespējama demokrātiska un uz attīstību vērsta pašvaldība, un par to arī
iestāšos savā darbībā!»

Ivars Jakovels,
Jelgavas domes deputāts:
«Mans un, domāju, arī visas Jelgavas
domes svarīgākais uzdevums ir nodrošināt atbalstu ģimenēm ar bērniem. Ir
jāpaaugstina bērna piedzimšanas pabalsts, daudzbērnu ģimenēm jānosaka
lielākas nekustamā īpašuma nodokļa
atlaides. Mums jāatrod konstruktīvs
risinājums, kā pašvaldība mazajiem
jelgavniekiem var saīsināt gaidīšanu
rindā uz vietu bērnudārzā un varbūt
pat to pilnībā atcelt. Centīšos kolēģus
pārliecināt, ka ir jāizveido domes
fonds, kas rīkotu stipendiju konkursu
mūsu pilsētas jaunajiem talantiem
mākslā, kultūrā, sportā – lai varam izteikt pateicību un sniegt atbalstu
cilvēkiem, kuri ar saviem sasniegumiem Jelgavu popularizē Latvijā un pasaulē. Rūpēšos par to, lai pašvaldība, finansējot un organizējot bezmaksas
apmācību, palīdzētu bez maksas apgūt latviešu valodu jelgavniekiem, kam
tas ir nepieciešams.»

Roberts Šlegelmilhs,
Jelgavas domes deputāts:
«Novēlu visiem jelgavniekiem laimīgu un panākumiem pilnu šo gadu! Ne
tikai šim gadam, bet arī turpmākajiem
gadiem esmu definējis vairākas prioritātes. Protams, daudz kas ir atkarīgs no
budžeta iespējām, kuras 2014. gadam
neizskatās spožas.
Daudzdzīvokļu namu pagalmi, kuri
atrodas Jelgavas centrā, kā arī mikrorajonos, ir ļoti sliktā stāvoklī. Izskatās,
ka šogad neizdosies iedzīvināt pagalmu
sakārtošanas programmu, jo tā nav
līdz galam izstrādāta un budžetā tam
nebūs finansējuma. Taču ceru, ka kopā
ar koalīcijas partneriem spēsim vienoties un izstrādāt kvalitatīvu programmu
2015. gadam.
Jelgavas domei jākļūst modernākai un atvērtākai pret sabiedrību. Viens no
veidiem, kā to sasniegt, – audio ierakstu nodrošināšana. Pie audio ierakstiem
nevajadzētu apstāties, bet tiekties uz videotranslāciju nodrošināšanu internetā
ne tikai domes sēdēm, bet arī komiteju sēdēm.
Mums ir jādod iespēja cilvēkiem nodarboties ar sportu ne tikai sporta zālēs
un izglītības iestāžu tuvumā, bet arī citviet. Pašvaldībai piederošajās teritorijās,
kurās ir pļavas vai krūmi, jāveido vienkārši un atklāta tipa sporta laukumi,
līdzīgi kā tas ir ārzemēs. Jelgavā noteikti vajadzētu izveidot vismaz vienu ielu
vingrošanas laukumu.
Strādāšu pie tā, lai 2014. gada valsts svētkos būtu vairāk nacionālas vides
instalācijas un simbolikas. Būsim lepni par savu valsti un pilsētu! Protams,
turpināšu risināt arī jelgavnieku ikdienas problēmas. Vienmēr esmu atvērts
diskusijai!»

Andrejs Garančs,
Jelgavas domes deputāts:
«Jau iepriekšējos gados ļoti daudz ir
paveikts, rekonstruējot inženiertīklus
un pilsētas ielas. Šie darbi jāturpina
arī šogad, sekmīgi izmantojot ERAF
līdzekļus.
Izglītība ir ne tikai pilsētas nākotne, bet
arī visas valsts nākotne. Sevišķas rūpes
jāveltī arī tam, lai nodrošinātu vietas bērnudārzā pirmsskolas vecuma bērniem.
Pilsētas centrā ir autoosta, kas nav
tā pievilcīgākā. Jārisina jautājums par
autoostas pārvietošanu pie dzelzceļa
stacijas, lai būtu kopējs satiksmes
mezgls.»
Sagatavoja Sintija Čepanone, foto Ivars Veiliņš
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

Pirmdiena, 13. janvāris
LTV1
6.02 «Province».*
6.30 «Rīta “Panorāma”».
8.35 «Mīlas viesulis 8». Vācijas seriāls. 1743.sērija.
9.30 «Vasara Amalfi». Melodrāma. (ar subt.).
11.10 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
11.25 «Dzimtas detektīvs».*
12.25 «Kinotēka».*
12.55 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
13.10 «Pelnrušķīte». Operas iestudējums (ar subtitriem).
15.20 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
15.35 «Mīlas viesulis 8». Vācijas seriāls. 1743.sērija.
16.35 «Džeronīmo Stiltons 2». Animācijas seriāls. 15.sērija.
17.00 «Dardarija. Zeme, kurā viss ir iespējams».*
17.30 «Skats no malas».
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.45 «Četras istabas».
19.25 «Mana ģimene 4». Seriāls. 1.sērija.
20.00 «“1000 jūdzes” pa ledāja pēdām».*
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle.
22.00 «Viss notiek!»
22.30 «Latvija var!»
23.00 «Nakts ziņas». 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 «“De facto”».*
23.55 «Četras istabas».*
0.30 Agata Kristi. Mis Mārpla 6». Seriāls (ar subt.). 2.sērija.
4.55 «Kinotēka».*
5.25 «Četras istabas».*

LTV7
6.05 «Saules garša». Dokumentāla filma. 3.sērija.
6.35 «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 105.sērija.
7.20 «Sekotāji».*
8.20 «Skats rītdienā. Televeikala skatlogs».*
8.40 «Pie rīta kafijas».*
9.00 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».*
9.20 «Vienmēr formā! “Deutsche Welle” žurnāls».
9.50 «Ģimenes detektīvs». Seriāls (ar subt.). 1.sērija.
10.40 «Mūsu Čārlijs 16». Seriāls. 11.sērija.
11.35 «Nemiera gars». Dokumentāla daudzsēriju filma. 4.sērija.
12.30 «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 105.sērija.
13.20 «Labākais no “Euromaxx”. “Deutsche Welle” žurnāls».
13.50 «Vai Rīga jau gatava? Ne-pazīstamā Rīga».*
14.10 «VTB vienotās līgas spēle».* “VEF Rīga” – “Azovmaš”.
16.10 «Mūsu Čārlijs 16». Seriāls. 12.sērija.
17.10 «Nemiera gars». Dokumentāla daudzsēriju filma. 5.sērija.
18.05 «Ģimenes detektīvs». Seriāls (ar subt.). 2.sērija.
19.00 «Šodien. Ziņas». (krievu val.).
19.30 «Ķepa uz sirds».
20.00 «Vai Rīga jau gatava? Zinātnes un mākslas vārdā».*
20.15 «Olimpiskie zelta mirkļi». Dokumentāla daudzsēriju filma.
21.15 «Olimpiskā sporta studija».
22.00 «Midsomeras slepkavības 3». Detektīvseriāls. 2.sērija.
23.50 «Dikte». Seriāls. 2.sērija.
0.45 «Sieva uz pilnu slodzi». Komēdijseriāls. 11. un 12.sērija.
1.45 «Visas durvis vaļā».* “SeMS” dokumentālie stāsti.
4.50 «“SeMS” piedāvā...»* Mūzikas grupu konkurss “Troksnis 4”.

LNT
5.00 «Komisārs Reksis 14». Seriāls. 4.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.15 «Bernards». Animācijas seriāls.
6.30 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte 2».
9.35 «Televeikala skatlogs».
9.45 «Bernards». Animācijas seriāls.
10.05 «Kā pavedināt savu vīru». Vācijas romantiska komēdija.
12.00 «Galileo».
13.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 30.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Rafteru ģimene 2». Austrālijas seriāls. 15.sērija.
15.40 «Patiesā dzīve». 92.sērija (ar subtitriem).
16.45 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 49.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 50.sērija.
19.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 31.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «1/5 – tranzīta aktualitātes».
20.40 «Degpunktā».
21.15 TV PIRMIZRĀDE. «Leģenda nr.17». Krievijas sporta drāma.
0.00 «Dzimuši policisti 3». ASV seriāls. 2010.g. 6.sērija.
0.50 «Dzīvīte 2».
1.10 «LNT ziņu “Top 10”».
1.50 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 49. un 50.sērija.
3.15 «Rafteru ģimene 2». Austrālijas seriāls. 15.sērija.
4.00 «Degpunktā».
4.25 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
4.50 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Kobra». Seriāls. 8.sērija.
5.45 «Īpašo uzdevumu vienība “Hawaii 5-0”». ASV seriāls. 2.sērija.
6.35 «Sarkanais suns Klifords». Animācijas seriāls.
7.05 «Transformeri: tālākā cīņa». Animācijas seriāls.
7.30 «Bakugani». Animācijas seriāls.
7.50 «Tētuka meitiņas 3». Krievijas seriāls. 62. un 63.sērija.
8.50 «Medikopters 7». Vācijas un Austrijas seriāls. 6.sērija.
9.50 «Mitjaja stāstiņi». Ukrainas seriāls. 3. un 4.sērija.
11.00 «Māmiņu klubs».
11.30 «Garšīgi dzīvojam!» Kulinārijas raidījums.
12.05 «Televeikala skatlogs».
12.20 «Visi mīl Reimondu 8». ASV seriāls. 192. un 193.sērija.
13.25 «Transformeri: tālākā cīņa». Animācijas seriāls. 22.sērija.
13.55 «Aģents Dadlijs». Animācijas seriāls. 17.sērija.
14.25 «Denijs spoks 2». Animācijas seriāls. 11.sērija.
14.50 «Meklējot īsto». Vācijas seriāls. 153. un 154.sērija.
15.55 «Ēnu spēles». Latvijas detektīvseriāls. 8.sērija.
16.55 «Tētuka meitiņas 3». Krievijas seriāls. 64. un 65.sērija.
18.00 «Dzīvās lelles». ASV realitātes šovs.
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «Iespējams tikai Krievijā». Latvijas amatiervideo raidījums.
21.00 «Īpašo uzdevumu vienība “Hawaii 5-0” 3». Seriāls. 5.sērija.
22.00 «CSI Lasvegasa 13». ASV seriāls. 2.sērija.
23.00 «Radīti skatuvei 4». ASV seriāls. 4.sērija.
0.00 «Nekā personīga».
0.55 «Ēnu spēles». Latvijas detektīvseriāls. 8.sērija.
1.50 «Meklējot īsto». Vācijas seriāls. 153. un 154.sērija.
2.40 «Medikopters 7». Vācijas un Austrijas seriāls. 6.sērija.
3.30 «Kobra». Seriāls. 8.sērija.
4.20 «Bez tabu».

Otrdiena, 14. janvāris
LTV1
6.02 «Province».*
6.30 «Rīta “Panorāma”».
8.35 «Mīlas viesulis 8». Vācijas seriāls. 1744.sērija.
9.30 «“1000 jūdzes” pa ledāja pēdām».*
10.00 «Četras istabas».*
10.40 «Mana ģimene 4». Seriāls. 1.sērija.
11.15 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
11.30 «Sapņu viesnīca. Labās cerības rags». Melodrāma.
13.10 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
13.25 «Sasalusī planēta». 6.sērija. BBC dokumentāla filma.

14.25 «Viss notiek!»*
15.00 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
15.15 «Mīlas viesulis 8». Vācijas seriāls. 1744.sērija.
16.15 «Džeronīmo Stiltons 2». Animācijas seriāls. 16.sērija.
16.40 «Mārvijs Hemmers. “Nacionālās ģeogrāfijas” pasaule».
17.05 «Luijs». Animācijas seriāls. 16.sērija.
17.15 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.45 «Četras istabas».
19.25 «Mana ģimene 4». Seriāls. 2.sērija.
20.00 «“1000 jūdzes” pa ledāja pēdām».*
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «1:1. Aktuālā intervija».
22.00 TV PIRMIZRĀDE. «Zudušais demokrātijas signāls». Dok.filma.
23.00 «Nakts ziņas». 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».*
0.00 «Četras istabas».*
0.35 «Vertikāle».*
1.05 «Aizliegtais paņēmiens».*
1.50 «Vai Rīga jau gatava? Zinātnes un mākslas vārdā».*
4.55 «Skats no malas».*
5.25 «Četras istabas».*

LTV7
6.05 «Saules garša». Dokumentāla filma. 4.sērija.
6.40 «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 106.sērija.
7.30 «Iedziļinoties klimata pārmaiņās». Dokumentāla filma.
8.00 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».*
8.20 «Jūrā un krastā. Televeikala skatlogs».*
8.40 «Kad stārķis palidojis garām». Dokumentāla filma. 5.sērija.
9.15 «Globalizācija 3000. “Deutsche Welle” žurnāls».
9.45 «Ģimenes detektīvs». Seriāls (ar subt.). 2.sērija.
10.40 «Mūsu Čārlijs 16». Seriāls. 12.sērija.
11.35 «Nemiera gars». Dokumentāla daudzsēriju filma. 5.sērija.
12.30 «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 106.sērija.
13.20 «Vienmēr formā! “Deutsche Welle” žurnāls».
13.55 «Pasaules meistarsacīkšu atlases spēle rokasbumbā».*
Latvija – Portugāle.
15.15 «Olimpiskā sporta studija».*
16.10 «Mūsu Čārlijs 16». Seriāls. 13.sērija.
17.10 «Nemiera gars». Dokumentāla daudzsēriju filma. 6.sērija.
18.05 «Ģimenes detektīvs». Seriāls (ar subt.). 3.sērija.
19.00 «Šodien. Ziņas». (krievu val.).
19.15 TIEŠRAIDE. «Jaunatnes hokeja līgas spēle». HK “Rīga”
– “Junostj”.
21.40 «Tavs auto».
22.10 «Autosporta programma nr.1».
22.40 «Lilīhammera». Seriāls. 4.sērija.
23.35 «“SeMS” ceļo».*
0.35 «Vienmēr formā! “Deutsche Welle” žurnāls».
1.05 «Sieva uz pilnu slodzi». Komēdijseriāls. 13.sērija.
1.35 «Visas durvis vaļā. “SeMS” dokumentālie stāsti».*
4.50 «“SeMS” piedāvā... Mūzikas grupu konkurss “Troksnis 4”».*

LNT
5.00 «Patiesā dzīve». 92.sērija (ar subtitriem).
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.15 «Gadās arī trakāk 4». ASV komēdijseriāls. 8.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte 2».
9.35 «Televeikala skatlogs».
9.50 «Leģenda nr.17». Krievijas sporta drāma. 2012.g.
12.30 «Galileo».
13.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 31.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Rafteru ģimene 2». Austrālijas seriāls. 16.sērija.
15.40 «Patiesā dzīve». 93.sērija (ar subtitriem).
16.45 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 51.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 52.sērija.
19.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 32.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.10 TV PIRMIZRĀDE. «Saldi rūgtā mīlestība». Romantiska komēdija.
23.05 «Nikita 2». ASV seriāls. 23.sērija.
0.00 «Dzīvīte 2».
0.20 «Amerikas ekstrasensu cīņas». Šovs. 3. un 4.sērija.
1.55 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 51. un 52.sērija.
3.20 «Degpunktā».
3.45 «Šodien novados».
3.55 «Rafteru ģimene 2». Austrālijas seriāls. 16.sērija.
4.40 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Kobra». Seriāls. 9.sērija.
5.45 «Īpašo uzdevumu vienība “Hawaii 5-0”». Seriāls. 3.sērija.
6.40 «Sarkanais suns Klifords». Animācijas seriāls.
7.10 «Transformeri: tālākā cīņa». Animācijas seriāls.
7.40 «Bakugani». Animācijas seriāls.
8.00 «Tētuka meitiņas 3». Krievijas seriāls. 65. un 66.sērija.
9.00 «Medikopters 7». Vācijas un Austrijas seriāls. 7.sērija.
10.00 «Īpašo uzdevumu vienība “Hawaii 5-0” 3». Seriāls. 5.sērija.
11.00 «Mahinatori 2». ASV seriāls. 5.sērija.
12.00 «Televeikala skatlogs».
12.15 «Visi mīl Reimondu 8». ASV seriāls. 194.sērija.
12.50 «Visi mīl Reimondu 9». ASV seriāls. 195.sērija.
13.20 «Transformeri: tālākā cīņa». Seriāls. 23.sērija.
13.50 «Aģents Dadlijs». Animācijas seriāls. 18.sērija.
14.25 «Denijs spoks 2». Animācijas seriāls. 12.sērija.
14.50 «Meklējot īsto». Vācijas seriāls. 155. un 156.sērija.
15.55 «Ēnu spēles». Latvijas detektīvseriāls. 9.sērija.
16.55 «Tētuka meitiņas 4». Krievijas seriāls. 67. un 68.sērija.
18.00 «Dzīvās lelles». ASV realitātes šovs. 8.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «Iespējams tikai Krievijā». Latvijas amatiervideo raidījums.
21.00 «Elementāri, Vatson!» ASV seriāls. 7.sērija.
22.00 «CSI Nujorka 9». ASV seriāls. 2012.g. 2.sērija.
23.00 «Atriebība». ASV seriāls. 2011.g. 18.sērija.
0.00 «Grēcīgā Kalifornija 4». ASV seriāls. 9.sērija.
0.30 «Visi mīl Reimondu 8». ASV seriāls. 194.sērija.
1.00 «Ēnu spēles». Latvijas detektīvseriāls. 9.sērija.
1.55 «Meklējot īsto». Vācijas seriāls. 155. un 156.sērija.
2.50 «Medikopters 7». Vācijas un Austrijas seriāls. 8.sērija.
3.35 «Kobra». Seriāls. 10.sērija.
4.20 «Bez tabu».

Trešdiena, 15. janvāris
LTV1
6.02 «Province».*
6.30 «Rīta “Panorāma”».
8.35 «Mīlas viesulis 8». Vācijas seriāls. 1745.sērija.
9.30 «“1000 jūdzes” pa ledāja pēdām».*
10.00 «Četras istabas».*
10.40 «Mana ģimene 4». Seriāls. 2.sērija.
11.15 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
11.30 «Aizliegtais paņēmiens».*
12.15 «Zudušais demokrātijas signāls». Dokumentāla filma.
13.15 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
13.30 «Aculiecinieks».*
13.50 «Latvija var!»*
14.20 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».* TV spēle.
15.05 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
15.20 «Mīlas viesulis 8». Vācijas seriāls. 1745.sērija.
16.20 «Džeronīmo Stiltons 2». Animācijas seriāls. 21.sērija.
16.45 «Kas te? Es te!»*
17.15 «100 g kultūras. Personība».
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.45 «Četras istabas».
19.25 «Mana ģimene 4». Seriāls. 3.sērija.
20.00 «“1000 jūdzes” pa ledāja pēdām».*

tv programma
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 «Latloto. “Viking Lotto”».
21.20 «Sastrēgumstunda».
22.30 «Zebra».
22.45 «Nākotnes parks».
23.00 «Nakts ziņas». 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 «100 g kultūras. Personība».*
0.00 «Četras istabas».*
0.35 «1:1. Aktuālā intervija».*
1.25 «Kinotēka».*
1.55 «Aciliecinieks».*
4.55 «Vides fakti».* (ar subt.).
5.25 «Četras istabas».*

LTV7
6.05 «Saules garša». Dokumentāla filma. 5.sērija.
6.40 «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 107.sērija.
7.30 «Kad stārķis palidojis garām». Dokumentāla filma. 6.sērija.
8.05 «Tunzivju audzētavas». Dokumentāla filma.
8.15 «Rūpes par tevi. Televeikala skatlogs».*
8.35 «Komercdarbība šodien. Televeikala skatlogs».*
8.55 «Brīvdienu ceļvedis. Televeikala skatlogs».*
9.15 «Projekts “Nākotne”. “Deutsche Welle” žurnāls».
9.45 «Ģimenes detektīvs». Seriāls (ar subt.). 3.sērija.
10.40 «Mūsu Čārlijs 16». Seriāls. 13.sērija.
11.35 «Nemiera gars». Dokumentāla daudzsēriju filma. 6.sērija.
12.30 «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 107.sērija.
13.20 «Globalizācija 3000. “Deutsche Welle” žurnāls».
13.50 «Vai Rīga jau gatava? Zinātnes un mākslas vārdā».*
14.10 «Pasaules kausa izcīņa skeletonā».* 1. un 2.brauciens
vīriešiem. Pārraide no Vinterbergas Vācijā.
16.10 «Mūsu Čārlijs 16». Seriāls. 14.sērija.
17.10 «Nemiera gars». Dokumentāla daudzsēriju filma. 7.sērija.
18.05 «Ģimenes detektīvs». Seriāls (ar subt.). 4.sērija.
19.00 «Šodien. Ziņas». (krievu val.).
19.30 «Noķert kadrā». Dokumentāla daudzsēriju filma. 5.sērija.
20.00 «Globalizācija 3000. “Deutsche Welle” žurnāls».
20.30 «Visas durvis vaļā. “SeMS” dokumentālie stāsti».*
21.00 «Kā darbojas Visums? 2». Dokumentāla filma. 1.sērija.
21.50 «Makšķerēšanas noslēpumi».
22.20 «Ātruma cilts».
22.50 «Plūstošais zelts». Dokumentāla filma.
0.00 «Skanošie gadalaiki». Dokumentāla filma.
0.30 «Sieva uz pilnu slodzi». Komēdijseriāls. 14. un 15.sērija.
1.30 «Visas durvis vaļā».* “SeMS” dokumentālie stāsti.
4.50 «“SeMS” piedāvā...»* Mūzikas grupu konkurss “Troksnis 4”.

LNT
5.00 «Patiesā dzīve». 93.sērija (ar subtitriem).
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.15 «Gadās arī trakāk 4». ASV komēdijseriāls. 9.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte 2».
9.35 «Televeikala skatlogs».
9.50 «Bernards». Animācijas seriāls.
10.05 «Saldi rūgtā mīlestība». Vācijas romantiska komēdija.
12.00 «Dzintara dziesmas».
13.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 32.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Rafteru ģimene 2». Austrālijas seriāls. 17.sērija.
15.40 «Patiesā dzīve». 94.sērija (ar subtitriem).
16.45 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 53.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 54.sērija.
19.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 33.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.10 «Eiro jautājums». Informatīvs raidījums.
21.40 «Pārgalvīgie policisti». Vācijas seriāls. 2.sērija.
22.40 JAUNUMS! «Noziegums Parīzē». Seriāls. 1.sērija.
23.45 «Dzīvīte 2».
0.05 «Likums un kārtība 7». ASV seriāls. 6. un 7.sērija.
1.35 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 53. un 54.sērija.
3.00 «Degpunktā».
3.25 «Šodien novados».
3.35 «Rafteru ģimene 2». Austrālijas seriāls. 17.sērija.
4.15 «Galileo».
4.40 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Kobra». Seriāls. 10.sērija.
5.45 «Īpašo uzdevumu vienība “Hawaii 5-0”». Seriāls. 4.sērija.
6.40 «Sarkanais suns Klifords». Animācijas seriāls.
7.10 «Transformeri: tālākā cīņa». Animācijas seriāls.
7.40 «Bakugani». Animācijas seriāls.
8.00 «Tētuka meitiņas 4». Krievijas seriāls. 67. un 68.sērija.
9.00 «Medikopters 7». Vācijas un Austrijas seriāls. 8.sērija.
10.00 «Elementāri, Vatson!» ASV seriāls. 2012.g. 7.sērija.
11.00 «Mahinatori 2». ASV seriāls. 6.sērija.
12.00 «Televeikala skatlogs».
12.15 «Visi mīl Reimondu 9». ASV seriāls. 196. un 197.sērija.
13.20 «Transformeri: tālākā cīņa». Animācijas seriāls. 24.sērija.
13.50 «Aģents Dadlijs». Animācijas seriāls. 19.sērija.
14.25 «Denijs spoks 2». Animācijas seriāls. 13.sērija.
14.50 «Meklējot īsto». Vācijas seriāls. 157. un 158.sērija.
15.55 «Ēnu spēles». Latvijas detektīvseriāls. 10.sērija.
16.55 «Tētuka meitiņas 5». Krievijas seriāls. 1. un 2.sērija.
18.00 «Dzīvās lelles». ASV realitātes šovs. 9.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «Iespējams tikai Krievijā». Latvijas amatiervideo raidījums.
21.00 «Ekstrasensu cīņas 13». Realitātes šovs. 19.sērija.
22.10 «“Ievas” pārvērtības 5».
23.00 «Kinomānija 5».
23.30 «Likums un kārtība: Losandželosa». Seriāls. 18.sērija.
0.25 «Visi mīl Reimondu 9». ASV seriāls. 196.sērija.
0.55 «Ēnu spēles». Latvijas detektīvseriāls. 10.sērija.
1.50 «Meklējot īsto». Vācijas seriāls. 157. un 158.sērija.
2.40 «Medikopters 7». Vācijas un Austrijas seriāls. 3.sērija.
3.25 «Kobra». Seriāls. 3.sērija.
4.20 «Bez tabu».

Ceturtdiena, 16. janvāris
LTV1
6.02 «Province».*
6.30 «Rīta “Panorāma”».
8.35 «Mīlas viesulis 8». Vācijas seriāls. 1746.sērija.
9.30 «“1000 jūdzes” pa ledāja pēdām».*
10.00 «Četras istabas».*
10.40 «Mana ģimene 4». Seriāls. 3.sērija.
11.15 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
11.30 «Sastrēgumstunda».* (ar surdotulkojumu).
12.40 «“De facto”».* (ar subt.).
13.20 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
13.35 «Province».* (ar subt.).
14.05 «Kas var būt labāks par šo?»* (ar subt.).
14.35 «Zebra».*
14.50 «Nākotnes parks».*
15.05 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
15.20 «Mīlas viesulis 8». Vācijas seriāls. 1746.sērija.
16.20 «Lauku peles un pilsētas peles piedzīvojumi».
16.45 «Kas te? Es te!»*
17.15 «100 g kultūras. Diskusija».
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.45 «Četras istabas».
19.25 «Mana ģimene 4». Seriāls. 4.sērija.
20.00 «1000 jūdzes pa ledāja pēdām». 5.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «Selfridžs». Seriāls. 6.sērija.
22.05 «Piektdienas vakariņas». Komēdijseriāls. 5. un 6.sērija.
23.00 «Nakts ziņas». 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.

Ceturtdiena, 2014. gada 9. janvāris
23.15 «100 g kultūras. Diskusija».*
0.00 «Četras istabas».*
0.35 «Sastrēgumstunda».*
1.40 «Province».* (ar subt.).
4.55 «Vertikāle».*
5.25 «Četras istabas».*

LTV7
6.05 «Saules garša». Dokumentāla filma. 6.sērija.
6.40 «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 108.sērija.
7.30 «Kad stārķis palidojis garām». Dokumentāla filma. 7.sērija.
8.05 «Kultūras mantojums 3D». Dokumentāla filma.
8.15 «TV mozaīka».*
8.35 «Laiks uzņēmējiem. Televeikala skatlogs».*
8.55 «Vārds uzņēmējiem. Televeikala skatlogs».*
9.15 «Pie stūres. “Deutsche Welle” žurnāls».
9.45 «Ģimenes detektīvs». Seriāls (ar subt.). 4.sērija.
10.40 «Mūsu Čārlijs 16». Seriāls. 14.sērija.
11.35 «Nemiera gars». Dokumentāla daudzsēriju filma. 7.sērija.
12.30 «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 108.sērija.
13.20 «Projekts “Nākotne”. “Deutsche Welle” žurnāls».
13.50 «Vai Rīga jau gatava? Rīgas pagalmu stāsts».*
14.10 «Pasaules kausa izcīņa bobslejā».* 1. un 2.brauciens
divniekiem. Pārraide no Vinterbergas Vācijā.
16.10 «Mūsu Čārlijs 16». Seriāls. 15.sērija.
17.10 «Nemiera gars». Dokumentāla daudzsēriju filma. 8.sērija.
18.05 «Ģimenes detektīvs». Seriāls (ar subt.). 5.sērija.
19.00 «Šodien. Ziņas». (krievu val.).
19.30 «Noķert kadrā». Dokumentāla daudzsēriju filma. 6.sērija.
20.00 «Projekts “Nākotne”. “Deutsche Welle” žurnāls».
20.30 «Spots».*
21.00 «Putins, Krievija un Rietumi». BBC dok.filma. 2.sērija.
22.10 «Makšķerē kopā ar Olti!»
22.40 «Motociklisti».
23.10 «Kā darbojas Visums? 2». Dokumentāla filma. 1.sērija.
0.00 «Tavs auto».*
0.30 «Autosporta programma nr.1».*
1.00 «Sieva uz pilnu slodzi». Komēdijseriāls. 16. un 17.sērija.
2.00 «Visas durvis vaļā».* “SeMS” dokumentālie stāsti.
4.50 «“SeMS” piedāvā...»* Mūzikas grupu konkurss “Troksnis 4”.

LNT
5.00 «Patiesā dzīve». 94.sērija (ar subtitriem).
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.15 «Gadās arī trakāk 4». ASV komēdijseriāls. 10.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte 2».
9.35 «Televeikala skatlogs».
9.50 «Bernards». Animācijas seriāls.
10.00 «Draugi uz mūžu». Vācijas romantiska komēdija.
12.00 «Pārgalvīgie policisti». Vācijas seriāls. 2012.g. 2.sērija.
13.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 33.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Rafteru ģimene 2». Austrālijas seriāls. 18.sērija.
15.40 «Patiesā dzīve». 95.sērija (ar subtitriem).
16.45 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 55.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 56.sērija.
19.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 34.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Basketbols TV».
20.40 «Degpunktā».
21.15 «Dzīves krustcelēs 3». Dokumentālu filmu cikls. 1.sērija.
22.10 TV PIRMIZRĀDE. «Pusnakts Parīzē». Romantiska komēdija.
0.05 «Dzīvīte 2».
0.25 «Likums un kārtība 7». ASV seriāls. 8.sērija.
1.10 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 55. un 56.sērija.
2.40 «Degpunktā».
3.05 «Šodien novados».
3.15 «Rafteru ģimene 2». Austrālijas seriāls. 18.sērija.
4.00 «Galileo».
4.45 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Kobra». Seriāls. 11.sērija.
5.45 «Īpašo uzdevumu vienība “Hawaii 5-0”». Seriāls. 5.sērija.
6.40 «Sarkanais suns Klifords». Animācijas seriāls.
7.10 «Transformeri: tālākā cīņa». Animācijas seriāls.
7.40 «Bakugani». Animācijas seriāls.
8.00 «Tētuka meitiņas 5». Krievijas seriāls. 1. un 2.sērija.
9.00 «Neiespējamā misija 4».
10.00 «Ekstrasensu cīņas 13». Realitātes šovs. 19.sērija.
11.00 «Mahinatori 2». ASV seriāls. 7.sērija.
12.00 «Televeikala skatlogs».
12.15 «Visi mīl Reimondu 9». ASV seriāls. 198. un 199.sērija.
13.20 «Transformeri: tālākā cīņa». Animācijas seriāls. 25.sērija.
13.50 «Aģents Dadlijs». Animācijas seriāls. 20.sērija.
14.25 «Ziņkārīgais Džordžs 2». Animācijas seriāls. 19.sērija.
14.50 «Meklējot īsto». Vācijas seriāls. 159. un 160.sērija.
15.55 «Ēnu spēles». Latvijas detektīvseriāls. 11.sērija.
16.55 «Tētuka meitiņas 5». Krievijas seriāls. 3. un 4.sērija.
18.00 «Dzīvās lelles 2». ASV realitātes šovs.
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «Iespējams tikai Krievijā». Latvijas amatiervideo raidījums.
21.00 «Nozieguma skelets 8». ASV seriāls. 16.sērija.
22.00 TV PIRMIZRĀDE. «Nolaupītā 2». Spraiga sižeta filma.
23.55 «“Overtime TV”». Latvijas raidījums par sportu.
0.55 «Ēnu spēles». Latvijas detektīvseriāls. 11.sērija.
1.45 «Meklējot īsto». Vācijas seriāls. 159. un 160.sērija.
2.40 «Neiespējamā misija 4». 1.sērija.
3.30 «Kobra». Seriāls. 11.sērija.
4.20 «Bez tabu».

Piektdiena, 17. janvāris
LTV1
6.02 «Province».*
6.30 «Rīta “Panorāma”».
8.35 «Alpu dakteris 2». Seriāls. 6.sērija.
9.30 «“1000 jūdzes” pa ledāja pēdām».*
10.00 «Četras istabas».*
10.35 «Mana ģimene 4». Seriāls. 4.sērija.
11.10 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
11.25 «Labāki laiki». Seriāls. 15.sērija.
12.30 «1:1. Aktuālā intervija».*
13.15 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
13.30 «100 g kultūras. Diskusija».*
14.15 «100 g kultūras. Personība».*
15.00 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».*
15.45 «Vides fakti».* (ar subt.).
16.15 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
16.35 «Lauku peles un pilsētas peles piedzīvojumi».
17.05 «Alpu dakteris 2». Seriāls. 6.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.50 «Vai Rīga jau gatava? Zinātnes un mākslas vārdā».*
19.15 «Gudrs, vēl gudrāks».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 TIEŠRAIDE. «Rīga 2014 – Eiropas kultūras galvaspilsētas
gada atklāšana». Pārraide no Latvijas Nacionālās operas.
22.00 «Inspektors Lūiss». Seriāls (ar subt.). 2.sērija.
23.00 «Nakts ziņas». 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.13 «Inspektors Lūiss». Seriāls (ar subt.). 2.sērija.
1.40 «Latvijas šlāgeraptauja 2014».*
2.35 «Labāki laiki». Seriāls. 15.sērija.
3.40 «Vai Rīga jau gatava? Ne-pazīstamā Rīga».*
3.55 «Latvijas gada balva sportā 2013».*

LTV7
6.05 «Dabas formas». Dokumentāla filma. 1.sērija.
6.35 «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 109.sērija.

7.25 «Kad stārķis palidojis garām». Dok.filma. 8.sērija.
7.55 «Rūpes par tevi. Televeikala skatlogs».*
8.15 «Biznesa klase. Televeikala skatlogs».*
8.20 «Jūrā un krastā. Televeikala skatlogs».*
8.35 «Tādas lietas. Televeikala skatlogs».*
8.55 «Attīstības kods. Televeikala skatlogs».*
9.15 «Labākais no “Euromaxx.” “Deutsche Welle” žurnāls».
9.45 «Ģimenes detektīvs». Seriāls (ar subt.). 5.sērija.
10.40 «Mūsu Čārlijs 16». Seriāls. 15.sērija.
11.35 «Nemiera gars». Dokumentāla daudzsēriju filma. 8.sērija.
12.30 «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 109.sērija.
13.20 «Pie stūres. “Deutsche Welle” žurnāls».
13.50 «Vai Rīga jau gatava? 1914. – 2014».*
14.10 «Pasaules kausa izcīņa bobslejā».* 1. un 2.brauciens
četriniekiem. Pārraide no Vinterbergas Vācijā.
16.10 «Mūsu Čārlijs 16». Seriāls. 16.sērija.
17.10 «Nemiera gars». Dokumentāla filma. 9.sērija.
18.05 «Ģimenes detektīvs». Seriāls (ar subt.). 6.sērija.
19.00 «Šodien. Ziņas». (krievu val.).
19.30 «Noķert kadrā». Dokumentāla filma. 7.sērija.
20.00 «Pie stūres. “Deutsche Welle” žurnāls».
20.30 «Lielais cirks 9». 10.daļa.
21.30 «Šērvudas Robins». Seriāls. 23. un 24.sērija.
23.25 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
23.55 «Ātruma cilts».*
0.30 «Sieva uz pilnu slodzi». Komēdijseriāls. 18. un 19.sērija.
1.30 «Visas durvis vaļā».* “SeMS” dokumentālie stāsti.
2.00 «Noķert kadrā». Dokumentāla filma. 5.sērija.
2.30 «Caurā māja». Animācijas filma.
2.40 «Labākās latviešu mūzikas izlase. “Mikrofona” dziesmas».
4.10 «Pasaules kausa izcīņa bobslejā».* 1. un 2.brauciens
četriniekiem. Pārraide no Vinterbergas Vācijā.

LNT
5.00 «Patiesā dzīve». 95.sērija (ar subtitriem).
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.15 «Gadās arī trakāk 4». ASV komēdijseriāls. 11.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte 2».
9.30 «Basketbols TV».
9.35 «Televeikala skatlogs».
9.50 «Bernards». Animācijas seriāls.
10.05 «Pusnakts Parīzē». Romantiska komēdija.
12.00 «Noziegums Parīzē». Seriāls. 1.sērija.
13.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 34.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Rafteru ģimene 2». Austrālijas seriāls. 19.sērija.
15.40 «Patiesā dzīve». 96.sērija (ar subtitriem).
16.45 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 57.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 58.sērija.
19.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 35.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.05 «Ilgais ceļš kāpās». Latvijas drāma. 1981.g. 3.sērija.
22.30 «Rēgu rakstnieks». Francijas un Vācijas trilleris.
1.00 «Dzīvīte 2».
1.20 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 57. un 58.sērija.
2.45 «Degpunktā».
3.10 «Šodien novados».
3.20 «Rafteru ģimene 2». Austrālijas seriāls. 19.sērija.
4.00 «Galileo».
4.50 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Kobra». Seriāls. 12.sērija.
5.45 «Īpašo uzdevumu vienība “Hawaii 5-0”». Seriāls. 6.sērija.
6.40 «Sarkanais suns Klifords». Animācijas seriāls.
7.10 «Transformeri: tālākā cīņa». Animācijas seriāls.
7.40 «Bakugani». Animācijas seriāls.
8.00 «Tētuka meitiņas 5». Krievijas seriāls. 3. un 4.sērija.
9.00 «Neiespējamā misija 4».
10.00 «Nozieguma skelets 8». ASV seriāls. 16.sērija.
11.00 «Mahinatori 2». ASV seriāls. 8.sērija.
12.00 «Televeikala skatlogs».
12.15 «Visi mīl Reimondu 9». ASV seriāls. 200. un 201.sērija.
13.20 «Transformeri: tālākā cīņa». Animācijas seriāls. 26.sērija.
13.50 «Džeiks un Nekurnekadzemes pirāti 2». Anim.seriāls.
14.25 «Ziņkārīgais Džordžs 2». Animācijas seriāls. 20.sērija.
14.50 «Meklējot īsto». Vācijas seriāls. 161. un 162.sērija.
15.55 «Betija Vaita un vecie ērmi 2». Humora raidījums.
16.55 «Tētuka meitiņas 5». Krievijas seriāls. 5. – 7.sērija.
18.25 «Runā Rīga! 2».
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «Ņujorkas taksometrs». Komiska spraiga sižeta filma.
22.25 «Saldumiņš». ASV romantiska komēdija. 2005.g.
0.05 «Visi mīl Reimondu 9». ASV seriāls. 200. un 201.sērija.
1.00 «Meklējot īsto». Vācijas seriāls. 161. un 162.sērija.
2.00 «Neiespējamā misija 4».
2.45 «Kobra». Seriāls. 12.sērija.
3.35 «Īpašo uzdevumu vienība “Hawaii 5-0”». Seriāls. 6.sērija.
4.20 «Bez tabu».

Sestdiena, 18. janvāris
LTV1
6.02 «Vides fakti».*
6.30 «LV jaunatklāšanas raidījums “Te!”».*
7.20 «Redzi, trusi... Tētis brauc uz Londonu!» Animācijas filma.
7.30 «Dinozauru vilciens 2». Animācijas seriāls.
8.00 «Lauku peles un pilsētas peles piedzīvojumi».
8.25 «Luijs». Animācijas seriāls.
8.35 «Bitīte Maija». Animācijas seriāls.
9.05 «Kas te? Es te!»
9.35 «Džeronīmo Stiltons 2». Animācijas seriāls.
10.00 «Ķepa uz sirds».
10.30 «Kas var būt labāks par šo?»
11.00 «Vai Rīga jau gatava? Ne-pazīstamā Rīga».*
11.15 «Vai Rīga jau gatava? Zinātnes un mākslas vārdā».*
11.30 «Rīga 2014 – Eiropas kultūras galvaspilsētas gada atklāšana». Tiešraide no LTV studijas un reportāžas.
12.00 «Akcija “Gaismas ceļš – grāmatu draugu ķēde” un Latvijas
Nacionālās bibliotēkas jaunās ēkas svinīgā atvēršana».
14.20 «Ceļojums cilvēka ķermenī». 2.sērija. BBC dok.filma.
15.15 «Gudrs, vēl gudrāks».*
16.25 «Rīga 2014 – Eiropas kultūras galvaspilsētas gada atklāšana». Tiešraide no LTV studijas un reportāžas.
17.25 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
17.45 «Aculiecinieks».
18.00 «Rīga 2014 – Eiropas kultūras galvaspilsētas gada atklāšana».
Gaismas gājiens. Tiešraide no 11.Novembra krastmalas.
18.25 «Ielas garumā».
18.55 «Rīga 2014 – Eiropas kultūras galvaspilsētas gada
atklāšana». Muzikāls gaismas uzvedums. Tiešraide no
11.Novembra krastmalas.
19.35 «Latvijas šlāgeraptauja 2014».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 «Latloto. “Eurojackpot”».
21.25 «Vakars. Pietura. Jasmīns. Fonda “Viegli” koncerts».*
23.05 «LV jaunatklāšanas raidījums “Te!”».*
0.15 «Blondīne». ASV drāma. 2001.g. 1.sērija.
1.45 «Inspektors Lūiss». Seriāls (ar subt.). 2.sērija.
3.25 «Krodziņā pie Paula».*
4.50 «Gudrs, vēl gudrāks».*

LTV7
6.05 «Kā tapa lidojums no TV torņa». Dokumentāla filma.
6.30 «Ātruma cilts».*
7.00 «Motociklisti».*
7.30 «Attīstības kods. Televeikala skatlogs».
7.50 «Skats rītdienā. Televeikala skatlogs».

Ceturtdiena, 2014. gada 9. janvāris
8.10 «Pie rīta kafijas».
8.30 «Biznesa klase. Televeikala skatlogs».
8.50 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».
9.10 «Vide. Veselība un mēs. Televeikala skatlogs».
9.30 «Brīvdienu ceļvedis. Televeikala skatlogs».
9.50 «Tādas lietas. Televeikala skatlogs».
10.10 TIEŠRAIDE. «Pasaules kausa izcīņa kamaniņu sportā».
1.brauciens divniekiem. Pārraide no Altenbergas Vācijā.
11.00 TIEŠRAIDE. «Pasaules kausa izcīņa skeletonā». 1.brauciens
vīriešiem. Pārraide no Austrijas.
12.00 TIEŠRAIDE. «Pasaules kausa izcīņa kamaniņu sportā».
2.brauciens divniekiem.
12.40 TIEŠRAIDE. «Pasaules kausa izcīņa kamaniņu sportā».
1.brauciens vīriešiem.
13.45 TIEŠRAIDE. «Pasaules kausa izcīņa skeletonā». 2.brauciens
vīriešiem.
14.15 TIEŠRAIDE. «Pasaules kausa izcīņa kamaniņu sportā».
2.brauciens vīriešiem.
15.20 «Templiešu zudušie dārgumi». Piedzīvojumu filma. 2.sērija.
17.00 TIEŠRAIDE. «Pasaules kausa izcīņa bobslejā». 1.brauciens
divniekiem.
18.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
18.30 TIEŠRAIDE. «Pasaules kausa izcīņa bobslejā». 2.brauciens
divniekiem.
19.30 «Olimpiskie zelta mirkļi». Dokumentāla filma.
20.00 «Putins, Krievija un Rietumi». BBC dok.filma. 2.sērija.
21.05 «Midsomeras slepkavības 3». Detektīvseriāls. 3.sērija.
22.55 «Dzimtas detektīvs».* Grēviņu dzimta.
23.50 «Visas durvis vaļā».* “SeMS” dokumentālie stāsti.
0.20 «Olimpiskā sporta studija».*
1.00 «Olimpiskie zelta mirkļi». Dokumentāla daudzsēriju filma.
1.30 «Labākais no “Euromaxx”. “Deutsche Welle” žurnāls».
2.00 «Šērvudas Robins». Seriāls. 23. un 24.sērija.
3.45 «Noķert kadrā». Dokumentāla filma. 6.sērija.
4.15 «VTB vienotās līgas spēle».* “VEF Rīga” – “CSKA”.

LNT
5.00 «Patiesā dzīve». 96.sērija (ar subtitriem).
5.45 «Bernards». Animācijas seriāls.
6.00 «Boba burgeri 3». Animācijas seriāls.
6.20 «Losandželosas policisti 5». ASV seriāls. 10.sērija.
7.05 «Degpunktā».
7.35 «Betmens – pārdrošs un drosmīgs 2». Animācijas seriāls.
8.00 «Bruņrupuči nindzjas». Animācijas seriāls.
9.00 «LNT brokastis».
11.00 «Dzīves krustcelēs 3». Dokumentālu filmu cikls. 1.sērija.
11.55 «Džeina Eira». Lielbritānijas seriāls. 2006.g. 1.sērija.
13.00 «Velnišķīgās karsējmeitenes». ASV seriāls. 10.sērija.
13.55 «Maiami neatliekamā palīdzība». ASV seriāls. 11.sērija.
14.50 «Cietsirdīgā romance». Krievijas drāma. 1. un 2.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Mīlēt divreiz». Vācijas melodrāma.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Tās dullās Paulīnes dēļ». Rīgas kinostudijas komēdija.

21.00 «Rīga dimd!» Koncerts.
23.20 «Ģimenes plāns». ASV komēdija. 2005.g.
1.05 «Greizais spogulis». Humora raidījums (ar subt.).
2.55 «Draugi uz mūžu». Vācijas romantiska komēdija.
4.25 «Boba burgeri 3». Animācijas seriāls.
4.45 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Kobra». Seriāls. 13.sērija.
5.45 «Īpašo uzdevumu vienība “Hawaii 5-0”». Seriāls. 7.sērija.
6.40 «Naskais Andželo». Animācijas seriāls.
6.50 «Sarkanais suns Klifords». Animācijas seriāls.
7.25 «Īpašais aģents Oso 2». Animācijas seriāls.
7.55 «Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums». Animācijas seriāls.
8.25 «Suņuku superkomanda». Animācijas seriāls.
9.15 «Madagaskaras pingvīni 3». Animācijas seriāls.
10.00 «Autoziņas».
10.30 «“Ievas” pārvērtības 5».
11.20 «Smieklīgākie videokuriozi 20».
11.50 «Mīlas mūžīgā drosme». ASV vesterns. 2011.g.
13.50 «Kinomānija 5».
14.25 «Televeikala skatlogs».
14.40 «Betija Vaita un vecie ērmi 2». Humora raidījums.
15.05 «Ņujorkas taksometrs». Komiska spraiga sižeta filma.
17.05 «Beverlihilsas nindzja». ASV komēdija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Madagaskara». ASV animācijas filma.
21.15 «Kā pazaudēt puisi 10 dienās». Komēdija.
23.30 «Mīlas mūžīgā drosme». ASV vesterns.
1.20 «Beverlihilsas nindzja». ASV komēdija.
2.55 «Kobra». Seriāls. 13.sērija.
3.45 «Īpašo uzdevumu vienība “Hawaii 5-0”». Seriāls. 7.sērija.
4.30 «Runā Rīga! 2».

Svētdiena, 19. janvāris
LTV1
6.02 «Vides fakti».*
6.30 «LV jaunatklāšanas raidījums “Te!”».*
7.20 «Caurā māja». Animācijas filma.
7.30 «Dinozauru vilciens 2». Animācijas seriāls.
8.00 «Lauku peles un pilsētas peles piedzīvojumi».
8.25 «Luijs». Animācijas seriāls.
8.35 «Bitīte Maija». Animācijas seriāls.
9.05 «Kas te? Es te!»
9.35 «Džeronīmo Stiltons 2». Animācijas seriāls.
10.00 «Mārvijs Hemmers. “Nacionālās ģeogrāfijas” pasaule».
10.30 «Dardarija. Zeme, kurā viss ir iespējams».
11.00 «Kontinentu ceļojums». 1.sērija. Dok.filma (ar subt.).
12.00 «Dievkalpojums». Pārraide no Mateja baptistu draudzes.
13.00 «Vertikāle».
13.30 «Daudz laimes!»
14.30 «Latvijas šlāgeraptauja 2014».*
15.30 «Kas var būt labāks par šo?»*

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde «Jelgavas pilsētas pašvaldības policija» pārdod
izsolē kustamo mantu.
1. Izsolāmās mantas nosaukums, izlaiduma gads, nosacītā cena un atrašanās vieta:
transportlīdzeklis «VW Golf», 1989. gada izlaidums, EUR 324,41 (trīs simti divdesmit četri euro un 41 cents)/Ls 228,00 (divi
simti divdesmit astoņi lati, 00 santīmi), Mazais ceļš 3, Jelgava.
2. Izsoles noteikumu saņemšana: ar izsoles noteikumiem var iepazīties/saņemt Jelgavas pilsētas Pašvaldības policijā
Mazajā ceļā 3, Jelgavā, 34. kabinetā, darba dienās: pirmdienās no pulksten 8 līdz 19, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās
no 8 līdz 17, piektdienās no pulksten 8 līdz 14, pusdienu pārtraukums no pulksten 12 līdz 13, vai elektroniski Jelgavas
pilsētas Pašvaldības policijas mājas lapā www.policija.jelgava.lv, sadaļā «Publiskie iepirkumi».
3. Izsoles priekšmeta apskates vieta: Mazajā ceļā 3, Jelgavā, iepriekš sazinoties ar transporta pārraugu Juri Baškevicu,
tālrunis 29641393.
4. Izsoles pieteikumu reģistrācija: dalībnieku pieteikumu reģistrācija notiek Jelgavas pilsētas Pašvaldības policijā Mazajā
ceļā 3, Jelgavā, 34. kabinetā, līdz 2014. gada 24. janvāra pulksten 10.
5. Izsolāmās mantas nodrošinājuma apmērs un tā iemaksas kārtība: 10% (EUR 32,44 (trīsdesmit divi euro un 44
centi)/Ls 22,80 (divdesmit divi lati, 80 santīmi)) apmērā no izsolāmās kustamās mantas sākumcenas. Pārskaitījums uz
norēķinu kontu Nr.LV09UNLA0008010130566, saņēmējs – pašvaldības iestāde «Jelgavas pilsētas pašvaldības policija»,
AS «SEB banka» Jelgavas filiāle, kods UNLALV2X, ar norādi «Izsolāmās mantas nodrošinājums».
6. Izsoles laiks un vieta: 2014. gada 24. janvārī pulksten 10 Jelgavas pilsētas Pašvaldības policijā Mazajā ceļā 3,
Jelgavā, 1. stāva zālē.
7. Izsoles veids: rakstiska izsole ar augšupejošu soli.
8. Samaksas kārtība: bezskaidras naudas norēķins 7 dienu laikā pēc līguma parakstīšanas.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

TV programma
16.00 «Ķepa uz sirds».*
16.30 «Sieviete pasaules malā». Dokumentāla filma. 7.sērija.
17.00 «Dzimtas detektīvs». Sējānu dzimta.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.20 «Province».
18.50 TV PIRMIZRĀDE. «Sapņu ceļojums. Botsvana». Melodrāma.
20.30 «Panorāma».
21.40 JAUNUMS! «Lielā lasīšana».
22.40 «Ziemeļu puse».*
23.40 «Ceļojums cilvēka ķermenī». 2.sērija. BBC dok.filma.
0.35 «Dziesmu sirdij rodi Ventspilī». 2011.g.
3.10 «Krodziņā pie Paula».*
4.35 «Blondīne». ASV drāma. 2001.g. 1.sērija.

LTV7
6.05 «“Astro’n’out” koncerts».*
7.05 «Brīnumputns». Animācijas filma.
7.20 «Autosporta programma nr.1».*
7.50 «Rūpes par tevi. Televeikala skatlogs».
8.10 «Komercdarbība šodien. Televeikala skatlogs».
8.30 «Reģionālā attīstība Latvijā. Agro 2014. Televeikala skatlogs».
8.50 «Vārds uzņēmējiem. Televeikala skatlogs».
9.10 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».
9.30 «Darbs. Izglītība. Karjera. Televeikala skatlogs».
9.55 TIEŠRAIDE. «Pasaules kausa izcīņa kamaniņu sportā».
1.brauciens sievietēm. Pārraide no Altenbergas Vācijā.
10.45 «Zebra».* (ar subt.).
11.00 TIEŠRAIDE. «Pasaules kausa izcīņa bobslejā». 1.brauciens
četriniekiem.
12.00 «Pasaules kausa izcīņa kamaniņu sportā». 2.brauciens sievietēm.
13.15 TIEŠRAIDE. «Pasaules kausa izcīņa bobslejā». 2.brauciens
četriniekiem.
14.15 «Pasaules kausa izcīņa kamaniņu sportā». Komandu stafete.
14.50 TIEŠRAIDE. «VTB vienotās līgas spēle». “Tsmoki Minsk” – “VEF Rīga”.
17.00 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».
17.20 «Sapņu viesnīca. Čhīanmai». Melodrāma.
19.05 «Tavs auto».*
19.35 «Makšķerē kopā ar Olti!»*
20.05 «Bandidas». Piedzīvojumu komēdija.
21.50 «Lielais cirks 9». 10.daļa.
22.50 «Lilīhammera». Seriāls. 5.sērija.
23.45 «Dikte». Seriāls. 3.sērija.
0.35 «Templiešu zudušie dārgumi». Piedzīvojumu filma. 2.sērija.
2.05 «Noķert kadrā». Dokumentāla daudzsēriju filma. 7.sērija.
2.35 «Mana virtuālā sirds». Dokumentāla filma.
2.45 «Olimpiskie zelta mirkļi». Dokumentāla daudzsēriju filma.
4.10 «VTB vienotās līgas spēle».* “VEF Rīga” – “Azovmaš”.

LNT
5.00 «Galileo».
6.10 «Boba burgeri 3». Animācijas seriāls.

«Vārds uzņēmējiem»
Atvērts jauns kosmētikas veikals

Jelgavā ir atvērts pirmais Baltkrievijas kosmētikas
«Bielita Viteks» firmas veikals, kas atrodas
t/c «Iki» Pasta ielā 51/6, Jelgavā.
Esat mīļi gaidīti mūsu darba laikā:
no pirmdienas līdz piektdienai – no plkst.10 līdz 19;
sestdienās – no plkst.10 līdz 17; svētdienās – brīvs.

SIA «Svešvalodu aģentūra»
piedāvā kursus un privātstundas

ANGĻU, VĀCU, FRANČU,
KRIEVU, LATVIEŠU valodā
pieaugušajiem, jauniešiem un
bērniem rīta, dienas un vakara
nodarbībās.
Tālrunis 26369988, 29166866
(Dzintra Vintermane).
Mēs, bijušie Jelgavas 1. internātskolas pensionētie
skolotāji un darbinieki, izsakām lielu pateicību skolas
direktorei Gundai Balodei par sirsnīgo uzņemšanu un
iespēju dalīties kopīgajās atmiņās. Vismīļākie paldies
skolas personālam – Anitai, Guntai, Dinai, Ringoldam,
kā arī pārējiem pedagogiem un darbiniekiem.
Novēlam visam skolas kolektīvam gaišu, sekmēm
bagātu, zināšanām radošu 2014. gadu!
Pensionēto skolas pedagogu un darbinieku vārdā –
ilggadējā un pirmā Jelgavas 1. internātskolas
direktore Zenta Briģe
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6.40 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
7.05 «Lieliskie atriebēji 2». Animācijas filma. 2006.g.
8.30 «Ražots Eiropā 2».
9.00 «LNT brokastis».
11.00 «Ģimenes plāns». ASV komēdija. 2005.g.
12.55 «Herijas likums». ASV seriāls. 3.sērija.
13.50 «Maiami neatliekamā palīdzība». ASV seriāls. 12.sērija.
14.50 «Mentālists 5». ASV seriāls. 8.sērija.
15.45 «Komisārs Reksis 14». Seriāls. 5.sērija.
16.50 «Trakie Ginesa rekordi».
17.20 «Tās dullās Paulīnes dēļ». Rīgas kinostudijas komēdija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Greizais spogulis». Krievijas humora raidījums.
20.00 «LNT ziņas».
20.10 «LNT ziņu “Top 10”».
21.00 «Džeina Eira». Lielbritānijas seriāls. 2.sērija.
22.05 «Devītā leģiona ērglis». Vēsturiska spraiga sižeta filma.
0.10 «Cietsirdīgā romance». Krievijas drāma. 1. un 2.sērija.
2.40 «Lieliskie atriebēji 2». Animācijas filma. 2006.g.
3.50 «Boba burgeri 3». Animācijas seriāls.
4.10 «Galileo».
4.50 «Bernards». Animācijas seriāls.

Meklē darbu

TV3

SIA «KULK» piedāvā darbu maketētājam(-ai)
ar IT speciālista zināšanām. Darba pienākumi: dažādu reklāmas materiālu izstrāde (bukleti, flajeri, vizītkartes, ielūgumi), kā arī mājas
lapas administrēšana. CV un pieteikuma
vēstuli lūdzam sūtīt pa e-pastu personals@
kulk.lv, faksu 63048959 vai iesniegt personīgi SIA «KULK» Jelgavā, Dobeles šosejā 34,
2. stāvā, Personāldaļā.

5.00 «Kobra». Seriāls. 14.sērija.
5.45 «Īpašo uzdevumu vienība “Hawaii 5-0”». Seriāls. 8.sērija.
6.45 «Naskais Andželo». Animācijas seriāls.
7.00 «Sarkanais suns Klifords». Animācijas seriāls.
7.35 «Īpašais aģents Oso 2». Animācijas seriāls.
8.00 «Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums». Anim. seriāls.
8.20 «Kinomānija 5».
8.55 «Māmiņu klubs».
9.25 «Garšīgi dzīvojam!» Kulinārijas raidījums.
10.00 «Superbingo».
11.00 «Madagaskara». ASV animācijas filma. 2005.g.
12.45 «Televeikala skatlogs».
13.00 «Betija Vaita un vecie ērmi 2». Humora raidījums.
13.30 «Kā pazaudēt puisi 10 dienās». ASV un Vācijas komēdija.
15.55 «Galaktikas meklējumos». ASV fantastikas komēdija.
18.00 «Dullās sacensības “Neiespējamā misija”. Austrālija».
19.00 «Nekā personīga».
20.00 «Kurjers 2». ASV un Francijas spraiga sižeta filma.
21.50 «Patiesie meli». ASV spraiga sižeta filma. 1994.g.
0.40 «Galaktikas meklējumos». ASV fantastikas komēdija.
2.30 «Dullās sacensības “Neiespējamā misija”. Austrālija».
3.20 «Kobra». Seriāls. 14.sērija.
4.05 «Īpašo uzdevumu vienība “Hawaii 5-0”».
Seriāls. 8.sērija.
4.50 «Nakts joki».
Outsourcing without
the Compromises

Saistībā ar uzņēmuma attīstību savam draudzīgajam
kolektīvam aicinām pievienoties

speciālistus(-es) inženiertehniskajā jomā
(darbam Dobelē).

Prasības:
• augstākā vai vidējā tehniskā izglītība;
• latviešu valoda – tekoši, krievu un angļu valoda
– sarunvalodas līmenī;
• izpratne par metālapstrādes tehnoloģiskajiem procesiem;
• vēlme un spējas mācīties un pilnveidoties;
• labas saskarsmes un komunikācijas prasmes;
• spēja mācīt citus;
• augsta atbildības izjūta, spēja patstāvīgi organizēt un
plānot savu darbu.
Iemaņas, kas tiks uzskatītas par priekšrocību:
• pieredze metināšanā;
• pieredze cilvēku apmācībā un vadīšanā.
Pienākumi:
• metināšanas tehnoloģiju izstrāde;
• metināšanas procesu uzraudzība;
• metinātu konstrukciju ģeometrijas mērīšana;
• metināto šuvju testēšana;
• piedalīties metinātāju apmācību procesa pilnveidošanā.
Piedāvājam:
• darbu profesionālā industriālās metināšanas uzņēmumā;
• godīgi nomaksātus nodokļus un sociālās garantijas;
• veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšanu;
• darbam nepieciešamo profesionālo apmācību;
• iespēju augt un attīstīties kopā ar uzņēmumu;
• darbu uz pilnu slodzi.
Kontaktpersona: Kristīne (personāla vadītāja),
tālrunis 63721158; e-pasts CV nosūtīšanai –
kristine.kalnina@eastmetal.lv.

Sieviete (41) meklē papilddarbu Jelgavā. Var
auklītes, veca cilvēka, slimnieka aprūpētājas vai
citu darbu. Ir pieredze. Tālrunis 28856531.
Masieris meklē darbu. Tālrunis 29649375.
Profesionāls šoferis ar pieredzi. Ir A, B, C, D
kategorijas. Tālrunis 26181631.
Celtnieks. Krāšņu podnieks. Izskatīšu visus
piedāvājumus. Tālrunis 29674324.

Piedāvā darbu
Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskola aicina
darbā izglītības psihologu(-ģi). Skolotāju
ielā 8, tālrunis 63021897.

SIA «Jelgavas komunālie pakalpojumi»
piedāvā darbu atkritumu šķirošanas stacijā
«Brakšķi», Līvbērzes pag., Jelgavas novadā,
palīgstrādniekam(-cei) – atkritumu šķirošanai
ar rokām. Pieteikties SIA «Jelgavas komunālie
pakalpojumi» Dobeles šosejā 34, Personāldaļā, 2. stāvā, aizpildot pieteikuma anketu, vai
sūtīt CV pa e-pastu personals@komunalie.lv.
Interesēties pa tālruni 26356403.
SIA «AJM WOOD» piedāvā darbu mēbeļu
ražotnē Blukās kokapstrādes darbgaldu
operatoriem(-ēm). Tālrunis +371 29491995,
e-pasts info@ajmwood.lv; www.avoti.lv.
Logu uzstādīšanas un izgatavošanas uzņēmums
SIA « Deccor» meklē menedžeri ar pieredzi darbā
ar klientiem un 3 gadu pieredzi logu izgatavošanas un uzstādīšanas nozarē. Nepieciešama
braukšanas apliecība. Bez kaitīgiem ieradumiem.
CV sūtīt pa e-pastu siadeccor@gmail.com. Tālrunis papildinformācijai – 25505112.
Salonā «Laila» piedāvā darbu frizieriem(-ēm),
manikīra meistaram(-ei), masieriem(-ēm).
Tālrunis 29459039.
Mēs, biroja servisa centrs SIA «Ortega», augam arvien lielāki, tāpēc meklējam tieši Tevi
– kolēģi, kam ir pieredze darbā ar biroja tehniku. Tālrunis 67383525; www.ortega.lv.

Pārdod
Kokskaidu un kūdras briketes no Igaunijas.
Piegāde. Tel.28828288
Bērza briketes. Ar piegādi 155 EUR/t.
T.27029553

Pērk
Pusmāju vai dzīvokli ar malkas apkuri.
T.28784530
Visu veidu metāllūžņus. Izbraucam uz
vietas. Asteru 7. T.29718434.

Dažādi
Cita autoskola sadarbībā ar Tālbraucēju akadēmiju Jelgavā uzsāk C kategorijas autovadītāju apmācību. Pirmās nodarbības sākums 24.01.2014.
Pieteikties pa telefonu 26950404.
Juridiskais birojs ADEMIDE – konsultācijas;
līgumi; SIA dibināšana, likvidācija; maksātnespējas lietas. Raiņa 14. T.29179847;
www.ademide.lv
Bezvadu apsardzes signalizācijas ar iespēju
saņemt īsziņu uz mob.tel. Tel.26726733
Izved sadzīves tehniku. T.26775279
Zīlniece. T.29742875
SIA «Velis – A» – apbedīšanas pakalpojumi, piederumi un konsultācijas, nelaiķu
nogādāšana morgā. Diennakts tālruņi:
63020151 un 28651582 vai ierodoties
personīgi SIA «Velis – A» biroja telpās
Sakņudārza ielā 5a, Jelgavā.

Aizsaulē aizgājuši

IVARS SKUDRE (1936. g.)
VITAUTS MATAITIS (1930. g.)
LONIJA HILDA VESMANE (1927. g.)
ANNA ZMITROVIČA (1929. g.)
ĀRIJA CERIŅA (1941. g.)
ANNA KONRĀDE (1937. g.)
LAIMA LAZDUZIEDA (1914. g.)
ARNOLDS ŠVANKS (1928. g.)
ALFRĒDS LAGZDIŅŠ (1934. g.)
MARIJA ZEMENE (1929. g.)
VLADISLAVS ČERPINSKIS (1948. g.)
STAŅSLAVA CAUNE (1928. g.)
ANTOŅINA VJAZIKOVA (1930. g.)
BORISS ĻUBINS (1927. g.)
LAIMA RUNA (1921. g.)
SKAIDRĪTE LIEPIŅA (1946. g.)
JURIJS KOVŠS (1954. g.)
JĀNIS STĀMERS (1938. g.)
ANATOLIJS AVDEJEVS (1934. g.).
Izvadīšana 09.01. plkst.13 Bērzu kapsētā.
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notikumi

Ceturtdiena, 2014. gada 9. janvāris

Pavisam drīz kronēs mis un misteru
Jelgava 2013
Konkursa «Mis un misters Jelgava 2013» finālisti
Rihards Salaks,
21 gads
Augums – 1,85 metri
No Alūksnes, studē
LLU Ekonomikas un
sabiedrības attīstības
fakultātē
Hobijs – hokejs
Dzīves moto:
«Nekad nesaki
nekad!»

 Ritma Gaidamoviča

mazliet bail no fināla, jo viņa skatuves
pieredze ir ļoti niecīga. Konkrēti uz
Pēc nedēļas, 18. janvārī,
šo mērķi – piedalīties konkursā – gāja
pulksten 20 klubā «Tonuss»
Alise Smiltāne. Viņa to gribējusi jau
notiks konkursa «Mis un
pirms diviem gadiem, taču laika trūmisters Jelgava 2013» fināls.
kuma dēļ toreiz atturējusies. «Ne reizi
Par titulu cīnīsies desmit
vien pa TV esmu skatījusies dažādus
jaunieši – karatiste, toposkaistumkonkursus un pieķērusi sevi
šais ugunsdzēsējs, topošā
domājam: «Kā diez tas viss notiek?»
juriste, mākslas vingrotāja,
Beidzot esmu daļēji apmierinājusi savu
topošais pārtikas tehnologs
ziņkāri un guvusi apliecinājumu, ka
–, mēģinot parādīt, kādam
tas ir smags darbs,» atzīst Alise. Sair jābūt mis un misteram
vukārt Denisu piedalīties pamudinājis
Jelgava. Paši jaunieši spriež,
iepriekšējā gada konkursa dalībnieks,
ka titulu var saņemt cilvēks,
uzsverot, ka tā ir iespēja iegūt jaunus
kurš prot par sevi pastāvēt,
draugus, paskatīties, uz ko esi spējīgs,
aizstāvēt savu viedokli, ir
un iemācīties daudz ko jaunu. «Lai gan
simpātisks, ar atlētisku auesmu liela avantūriste, draugiem mani
gumu, talantīgs un ar «odzinācās ilgi pierunāt. Līdz šim man šķita,
ņu». Gandrīz visi kā viens
ka tādos konkursos piedalās tikai tie,
apgalvo, ka viņiem piemīt
kuriem ir uzmanības trūkums. Gandrīz
šīs īpašības un jebkurš varot
katru gadu finālistu vidū bija kāds man
būt uzvarētājs.
pazīstams, un vienmēr tas cilvēks bija
tāds klusais avots, taču pēc konkursa
Konkursa organizatoru pārstāve kļuva pilnīgi cits cilvēks – atvērās.
Anita Baltrūna stāsta, ka jaunieši Ziņkārība dzina paskatīties, kāpēc tā
finālam gatavojas kopš novembra, notiek,» stāsta Marija Ņedorezova.
vairākas reizes nedēļā apmeklējot
sporta nodarbības, skaistumkopšanas Talantu rādīs tikai daži
procedūras un tiekoties treniņos, lai
Viens no priekšnesumiem, kas var
veidotu priekšnesumus, tāpat aizvadī- palīdzēt labāk iepazīt katru jaunieti
tas vairākas fotosesijas. Finālā jaunieši individuāli, ir talantu demonstrēšana.
teatralizēti parādīs, ar ko nodarbojas Tiesa, šajā reizē talantu rādīs tikai daži
ikdienā, viņiem paredzēts arī uznā- jaunieši, jo daļai tādu nemaz neesot.
ciens peldkostīmos un vakartērpos, kā Viņi gan nodarbojas ar brīvā laika
arī vairāki jaunieši demonstrēs savus aktivitātēm, taču par talantiem tās īsti
talantus. Jāpiebilst, ka vakartērpus nevarot saukt. Piemēram, svaru cilāšaspeciāli finālam veido dizainere Ieva na, driblēšana. Kāds uzskata, ka viņa
Janelsiņa. Visus priekšnesumus vērtēs talantam naktskluba skatuve nav īstā
un uzvarētājus noteiks žūrija, kuru va- vieta. «Jau vairākus gadus aizraujos ar
dīs «Mis Latvija» vadītāja Inta Fogele. aktiermākslu, taču «Tonusā» noteikti
Protams, savu viedokli šajā vakarā nav īstā publika. Nekad naktsklubā
varēs izteikt arī klātesošie, balsojot «neienestu» dzeju, līdz ar to nebūs arī
par titula «Skatītāju simpātija» iegu- teātra,» spriež Marija. Deniss ir topovējiem. Tiesa, viens simpātiju pāris šais ugunsdzēsējs, kurš uz skatuves
jau noteikts kluba «Tonuss» mājas savā priekšnesumā kāps formā. Puisis
lapas balsojumā, un tajā uzvarēja Lie- cer, ka tas viņam dos papildu punktus.
nīte Beidzeniece un Rihards Salaks. «Meitenēm patīk vīri formās,» nosaka
A.Baltrūna piebilst, ka paralēli finā- Deniss. Alise sešus gadus trenējusies
listu priekšnesumiem vakara viesus karatē un finālā nolēmusi parādīt
priecēs arī jaunie talanti ar dažādiem dažus paraugdemonstrējumus, kā sevi
muzikāliem priekšnesumiem. Vakara aizstāvēt. Rihards Salaks, kurš ir no
vadīšana uzticēta jaunajam dziedātā- Alūksnes un LLU mācās socioloģiju,
jam Denisam Tumakovam.
finālā spēlēs trompeti, kuru apgūst
tikai gadu. «Esmu mūzikas skolā
«Kā diez tas viss notiek?»
beidzis klavierklasi, vēlāk orķestrī
Uzrunātie finālisti konkursu uzskata spēlējis bungas, bet trompete ir mans
par izaicinājumu sev un iespēju gūt jaunais izaicinājums,» stāsta Rihards,
jaunu pieredzi. Viņi arī nenoliedz, ka piebilstot, ka video parādīs arī savu
kārdinoša šķitusi iespēja bez maksas aizraušanos – dejas un hokeju.
trenēties fitnesa klubā, piedalīties
fotosesijās un iegūt kvalitatīvas bil- Kādiem jābūt mis un misteram?
des. «Īstenībā tas viss sākās kā joks.
Jauniešiem, protams, ir arī viedoklis
Fakultātē pamanīju plakātu un māsai par to, kādam ir jābūt mis un misteram
nosmēju: varbūt jāiet? Viņa mani Jelgava. Visi kā viens atzīst, ka tam
pierunāja. Iespējams tāpēc, ka es pēc jābūt ne tikai izskatīgam kā lellei,
dabas esmu tāds maksimālists – jāpa- bet arī gudram, atraktīvam, ar savu
mēģina viss, ko dzīve piedāvā,» atzīst viedokli un tādam, kurš «nebrauc ar
Edmunds Azauckis, piebilstot, ka jauna degunu pa mākoņiem». Gandrīz visi
pieredze vienmēr nāk par labu. «Kas arī atzīst, ka viņi tādi ir, tikai katram
slikts var notikt?! Varbūt kāds nedēļu vēl piemītot sava «odziņa». «Manuprāt,
pasmiesies, un tas arī viss,» smaidot misters nevar būt tikai skaists kā bilde
nosaka Edmunds, gan atzīstot, ka un smuki smaidīt. Viņam jābūt ko-

Pasākumi pilsētā
 11. janvārī pulksten 12 – Jelgavas Jaunā teātra Ziemassvētku izrāde
bērniem un vecākiem «Mūsu ģimenīte!». Biļešu cena – € 1,50; 0,75
(Ls 1,05; 0,35) (kultūras namā «Rota» Garozas ielā 15).
 11. janvārī pulksten 14 – koncerts «Pareizticīgo Ziemassvētki». Ieeja
– bez maksas (kultūras namā).
 11. janvārī pulksten 14 – Ziemassvētku kauju 97. gadadienas atceres pasākums. Pulksten 14 – Pirmā pasaules kara ieroču un ekipējuma
demonstrējumi Ziemassvētku kauju muzejā «Mangaļi»; pulksten 15.30
– kritušo strēlnieku piemiņas brīdis Antiņu kapsētā; pulksten 17 – Atmiņu
ugunskuri Ložmetējkalnā. Pulksten 13 no Jelgavas pilsētas kultūras nama
izbrauks autobuss, atgriešanās – ap pulksten 20.
 15. janvārī pulksten 18 – tautasdziesmu kopīgās dziedāšanas vakars
«Ziemas mēneša noskaņās» (Jelgavas Zinātniskajā bibliotēkā).
 15. un 17. janvārī pulksten 18 – KINO. Eiropas gada filma «Dižais
skaistums». Režisors Paolo Sorentīno. Filma itāliešu valodā ar subtitriem
latviešu un krievu valodā. Līdz 12 gadu vecumam – neiesaka. Biļešu cena
– € 2,50; 1,50 (Ls 1,76; 1,05) (kultūras namā).

Endija Slivjuka, 19 gadi
Augums – 1,69 metri
Jelgavniece, mācās Spīdolas
ģimnāzijā
Astoņus gadus nodarbojas ar
mākslas vingrošanu, ziemā profesionāli brauc ar snovbordu un
jau otro gadu dejo BK «Jelgava»
karsējmeiteņu komandā
Dzīves moto: «Tici, mīli, tiecies!»

Deniss Dovnarovičs,
19 gadi
Jelgavnieks, mācās Saldus
Profesionālajā vidusskolā
Hobijs – sports, veselīgs
dzīvesveids, fitness
Dzīves moto:
«Vienmēr būt formā un
labi izskatīties.»

Lienīte Beidzeniece, 19 gadi
Augums – 1,69 metri
No Iecavas, studē
LU Juridiskajā fakultātē
Brīvajā laikā patīk atpūta brīvā
dabā
Dzīves moto: «Mūžu dzīvo,
mūžu mācies!»

Edmunds Azauckis, 21 gads
Augums – 1,88 metri
Jelgavnieks, studē LLU Ekonomikas
un sabiedrības attīstības fakultātē
Brīvajā laikā nodarbojas ar svarcelšanu un skriešanu, spēlē ģitāru
Dzīves moto: «Jaunībā
jāizmēģina viss!»

Marija Ņedorezova,
18 gadi
Augums – 1,67 metri
Jelgavniece, vidusskolniece
Brīvajā laikā spēlē teātri,
vada un organizē skolas
pasākumus, atpūšas ar
draugiem
Dzīves moto: «Izdarīt uz
100 vai nedarīt vispār.»

Alise Smiltāne, 20 gadi
Augums – 1,64 metri
Jelgavniece, studē RTU, strādā
par sagādes menedžera asistenti
AS «SAF Tehnika»
Brīvajā laikā labprāt lasa grāmatas, patīk sportiskas aktivitātes
Dzīves moto: «Tas viss ir attieksmes jautājums!»

Vjačeslavs Meļņikovs, 20 gadi
Augums – 1,89 metri
No Rēzeknes, LLU studē par pārtikas produktu tehnologu
Brīvajā laikā apmeklē trenažieru
zāli, nodarbojas ar vingrošanu
Dzīves moto: «Tiekties pēc saviem mērķiem, bet nepārkāpjot
robežas un neatstājot novārtā
ģimeni»

Toms Krastenbergs, 22 gadi
Augums – 1,83 metri
Jelgavnieks, absolvējis
Murjāņu Sporta ģimnāziju,
šobrīd studē LLU
Patīk asas izjūtas, arī
intelektuāli izglītojoši un
baudāmi pasākumi
Dzīves moto: «Nekad
nesaki nekad!»

Simona Krapse, 18 gadi
Augums – 1,73 metri
Jelgavniece, vidusskolniece
Hobijs – spēlēt basketbolu un
dejot vēderdejas. Patīk viss, kas
saistīts ar skaistumkopšanu, jo nākotnē plāno darboties šajā jomā
Dzīves moto: «Dzīvot pozitīvi
un ņemt no dzīves visu, ko tā
sniedz!»

Foto: Juris Zēbergs
munikablam, atvērtam, jāprot runāt,
jāpiemīt arī kādam talantam. Un tādu
mūsu kompānijā netrūkst,» tā Toms
Krastenbergs. Rihards vēl piebilst, ka
misteram jābūt neatlaidīgam. «Tādam,
kas prot ne tikai uz trenažieru zāli aiziet, bet arī naglu sienā iedzīt,» nosaka
Deniss. Savukārt meitenes uzskata, ka

mis jābūt draudzīgai, dzīvespriecīgai
un noteikti ne iedomīgai. «Ceru, ka
kronis neizmainīs attieksmi uz slikto
pusi,» nosaka Marija.

atpūtu Polijas akvaparkā –, sāksies
18. janvārī pulksten 20 naktsklubā
«Tonuss», taču apmeklētāji tiks ielaisti
jau no pulksten 19.30. Ieejas maksa
uz konkursu – pieci eiro. Katra biļete
Galvenā balva – atpūta Polijā
arī piedalīsies loterijā ar kopējo balvu
Fināls, kurā jaunieši sacentīsies par fondu 250 eiro. Ieeja uz konkursa finālu
tituliem un galveno balvu – trīs dienu – bez vecuma ierobežojuma.

 16. janvārī pulksten 19 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra izrāde V.Pumpure
«Kaimiņu būšana». Režisore L.Ņefedova un D.Vilne. Biļešu cena – € 4,50;
3,50; 3 (Ls 3,16; 2,46; 2,11) (kultūras namā).
 18. janvārī pulksten 13 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra izrāde A.Brigadere
«Sprīdītis». Režisore L.Ņefedova. Biļešu cena – € 3 (Ls 2,11) (kultūras
namā).
 19. janvārī pulksten 15 – «Sniegbaltītes skola». Muzikāla pasaka
visai ģimenei 2 cēlienos. Lomās: L.Šomase, J.Jarāns, S.Didžus, J.Kirmuška,
P.Dukure, D.Porgants, J.Ļaha, E.Avots, L.Kirmuška, J.Elsts, M.Romaško,
J.Buķelis. Režisors I.Lūsis. Biļešu cena – € 10; 9,01; 7,50; 6 (Ls 7,03; 6,33;
5,27; 4,22) (kultūras namā).
 22. janvārī pulksten 17 – koncerts «Mūsu mājā dejo tā». Piedalās
Jelgavas pilsētas bērnu un jauniešu deju kolektīvi. Biļešu cena – € 0,70
(Ls 0,49) (kultūras namā).

Izstādes
 9. janvārī pulksten 16.30 – rokdarbnieku kluba «Zelta rokas» izstādes «Ziemas dārgumi» atklāšana. Izstāde apskatāma līdz 17. janvārim
(Sabiedrības integrācijas pārvaldē Sarmas ielā 4).

 No 9. janvāra līdz 23. februārim – Jūlija Federa (1838 – 1909) izstāde
«Ainava» (Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 10. janvārī pulksten 14 – Šauļu un Jelgavas mākslas skolu pedagogu
darbu izstādes atklāšana. Izstāde apskatāma līdz 31. janvārim (kultūras
namā).
 No 10. janvāra līdz 28. februārim – Mārītes un Aleksandra Djačenko
keramikas izstāde «Tornis». Ieejas maksa – € 1,14 (Ls 0,80); skolēniem,
studentiem un pensionāriem – € 0,57 (Ls 0,40) (Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas tornī).
 Līdz 19. janvārim – Kārļa Freiberga fotoizstāde «4 gadalaiki» (Ģederta
Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 Līdz 31. janvārim – akvarelista Visvalža Garokalna (1933 – 2005)
piemiņas izstāde (Ādolfa Alunāna muzejā Filozofu ielā 3).
 Līdz 31. janvārim – fotogrāfiju izstāde «Belostokas burvība». Jelgavas sadraudzības pilsētas Belostokas fotogrāfiju izstāde, kas uz brīdi
ļaus sajusties, ka esat apmeklējuši interesanto un noslēpumaino pilsētu
(kultūras namā).
 Līdz 31. janvārim – Madaras Boldiševicas veidoto ziedu izstāde «Ziedu
sala» Japānas «Deco Clay academy» tehnoloģijā (kultūras namā).

