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Ķīnā zelts. Ko gaidām Tirāža 28 000
						 Jelgavā?
Izmanto iespēju un ievieto reklāmu
laikrakstā «Jelgavas Vēstnesis»
un portālā www.jelgavasvestnesis.lv!

Papildu informācija – portālā www.jelgavasvestnesis.lv, sadaļā
«Pakalpojumi», vai pa tālruni 63048800.

Jaunais gads
pilsētā sākas ar gripu
 Kristīne Langenfelde

Pa g ā j u š a j ā n e d ē ļ ā
valstī strauji pieaugusi saslimšana ar
gripu, turklāt trīs
reizes palielinājies
slimnīcā ievietoto
pacientu skaits ar
aizdomām par gripu.
Līdztekus Rīgai, Daugavpilij un Ventspilij
Jelgava ir minēta kā
viena no tām pilsētām, kur gripa izplatījusies straujāk.

Foto:
no M.Buškevica
personīgā arhīva
 Kristīne Langenfelde
No pasaules prestižākā ledus
skulptūru konkursa Ķīnā ar zelta
medaļu otrdien atgriezās Latvijas
komanda – Jelgavas pašvaldības
aģentūras «Kultūra» direktors
Mintauts Buškevics un tēlnieks
Kārlis Īle. Viņi čempiona titulu
ar darbu «Alise Brīnumzemē»
izcīnīja 34 komandu konkurencē,
kas Ķīnā bija ieradušās no 16
valstīm.
«Ķīnas festivālā nokļūt cenšas visi pasaules labākie ledus
skulptori – konkurence tur ir

ļoti sīva, turklāt līdz šim katru
gadu tajā piešķirta tikai viena
godalga – zelta medaļa. Šogad
pirmo reizi dalītas pirmās trīs
vietas. Mūsu uzvaras pamatā bija
K.Īles ideja izmantot īpašu ledus
apstrādes tehniku, kas skulptūras
vērotājiem klātienē rada spoguļa
efektu,» pēc atgriešanās stāsta
M.Buškevics.
Latvijas komanda Ķīnā radīja
skulptūru «Alise Brīnumzemē»,
kurā attēlots mirklis, kad Baltais
Trusis Alisi caur burvju spoguli
ved Brīnumzemē. Žūrija īpaši
uzteica Latvijas mākslinieku neor-

dināro ideju un tās mākslinieciski
profesionālo izpildījumu.
Festivālā Ķīnas ziemeļu pilsētā
Harbinā piedalījās gan vairāki
iepriekšējo gadu čempioni, gan
arī atzīti tēlnieki no visiem pasaules reģioniem. «Tur satikām
arī vairākas tēlnieku komandas
– somus, spāņus, lietuvieti –, kuri
piedalījušies arī Ledus skulptūru
festivālā Jelgavā, un tas vien jau
apliecina, ka pasaules labākie ledus mākslinieki novērtē Jelgavas
festivālu,» tā M.Buškevics.
M.Buškevics un K.Īle kopā
jau ir izcīnījuši medaļas vairākos

starptautiskos ledus skulptūru
konkursos. Nākamais varētu
būt festivāls Aļaskā, bet pirms
tam vēl uzņemot viesus un radot
ledus mākslas darbus Jelgavā, kad
no 11. līdz 13. februārim notiks
Latvijas 13. Starptautiskais Ledus
skulptūru festivāls.
Jau šobrīd zināms, ka Jelgavā
ieradīsies 26 mākslinieki no 13
valstīm, kuri no 6. februāra veidos
ledus skulptūras par tēmu «Mana
reliģija – brīvība». Viņu vidū būs
arī Ķīnas festivāla dalībnieki K.Īle,
lietuviešu komanda un komanda
no Sahas (Jakutijas).

Par siltumu
maksāsim nedaudz mazāk

Sniega radītie
zaudējumi – 213 tūkstoši latu

 Sintija Čepanone

 Kristīne Langenfelde

Mainoties gāzes cenai un
PVN, janvārī samazinās
siltumenerģijas tarifs.
Jelgavniekiem tas saruks
par aptuveni procentu,
liecina SIA «Fortum Jelgava» informācija.
Kā skaidro «Fortum Jelgava»
pārstāve Guntra Matisa, janvārī dabasgāzes tirdzniecības cena salīdzinājumā ar decembri samazinājusies
par 10 latiem un ir 160 lati, taču, tā
kā no janvāra stājās spēkā izmaiņas
likumdošanā un PVN likme iedzīvotājiem ir palielināta no 10 uz 12
procentiem, siltumenerģijas tarifa
samazinājumu iedzīvotāji izjutīs
mazāk. Arī juridiskām personām
PVN likme ir paaugstināta no 21
līdz 22 procentiem.
«2010. gada decembrī siltumenerģijas tarifs Jelgavā, ieskaitot

PVN, iedzīvotājiem bija 45,06 lati
par megavatstundu (40,96 lati bez
PVN). 2011. gada janvārī noteiktais
siltumenerģijas tarifs ir 44,74 procenti ar PVN (39,95 lati bez PVN).
Ņemot vērā PVN, faktiskais tarifa
samazinājums janvārī iedzīvotājiem
ir par 0,72 procentiem, bet juridiskām personām – par 1,66 procentiem,» skaidro G.Matisa.
Paredzams, ka februārī un martā
siltumenerģijas tarifs paliks tādā
pašā līmenī, taču jāatceras, ka tas
piesaistīts dabasgāzes cenai un
mainās līdz ar to.
Plašsaziņas līdzekļos jau izskanējis, ka, piemēram, Rīgā siltuma
tarifs saruks par četriem procentiem, taču tas nenozīmē, ka reāli arī
cilvēki par siltumu maksās četrus
procentus mazāk, jo šis aprēķins
veikts bez PVN. Ņemot vērā PVN
paaugstināšanu, kā rīdziniekiem, tā
jelgavniekiem siltuma tarifs saruks
par mazāku procentu.

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības
ministrija (VARAM)
aicināja pašvaldības
līdz 10. janvārim darīt zināmus sniega
radītos zaudējumus.
Valstī kopumā pašvaldības prasa kompensēt trīs miljonus latu.
Arī Jelgavas pilsētas
pašvaldība ministrijai
iesniegusi apkopoto
informāciju par zaudējumiem, kuru kopējā
summa ir 213 tūkstoši
latu.
Kā informē Jelgavas pašvaldības izpilddirektore Irēna Škutāne, mūsu pilsētā no zaudējumu
summas visvairāk līdzekļu
bijis nepieciešams ieguldīt tieši

sniega izvešanā – 110 000 latu.
Salīdzināšanai: 2009. gada decembrī sniega izvešanai netika
iztērēts neviens lats, jo tā nebija
nepieciešama. Savukārt pagājušajā ziemā kopumā šim mērķim
izlietoti 40 821,50 lati.
Pārējā summa no aprēķinātajiem zaudējumiem ir sniega
nodarītais posts pašvaldības
ēku jumtiem un fasādēm.
Šobrīd VARAM apkopo informāciju par visu pašvaldību
papildu izdevumiem, kas radušies sniegotās ziemas dēļ, lai
pēc tam to iesniegtu Ministru
kabinetam ar lūgumu kompensēt pašvaldībām radītos
zaudējumus no valsts budžeta
līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.
Precīza kompensācijas summa gan tikšot aprēķināta tikai
pēc tam, kad valstī atcels ārkārtas situāciju.

Latvijas Infektoloģijas centra Epidemioloģiskās drošības
un sabiedrības veselības departamenta Infekcijas slimību
profilakses Pretepidēmijas
pasākumu nodaļas Zemgales
reģiona vecākā epidemioloģe
Elvīra Brūvere «Jelgavas Vēstnesi» informē, ka Jelgavā gripa sākusies līdz ar jauno gadu.
«Nedēļā līdz 3. janvārim Jelgavā nebija reģistrēts neviens
gripas gadījums, bet šī gada
pirmajā nedēļā jau četri, taču
skaidrības labad jāpiebilst,

ka šis skaits ir tikai no tām
ārstniecības iestādēm, kuras
iesaistījušās mūsu monitoringa veikšanā, tāpēc pieļauju,
ka reālais skaits varētu būt
krietni vien lielāks,» skaidro
E.Brūvere.
Saslimušo skaits vēl nepārsniedz epidēmisko slieksni,
kas tiek izsludināts tad, kad
saslimušo skaits ir 100 uz 100
000 cilvēku. Patlaban tas ir 77
uz 100 000 cilvēku.
E.Brūvere atzīst, ka tas ir
tikai sākums un, visticamāk,
tuvāko nedēļu laikā būs vērojama gripas straujāka izplatīšanās. «Šogad mēs novērojam,
ka Latvijā dominē pandēmiskā
gripa. Ja klasiski esam pieraduši, ka biežāk pirms gripas
ļoti strauji izplatās akūto
elpceļu infekcijas, tad šajā
gadījumā tās nav tik izplatītas
– viss sākas ar pneimoniju.
Vienkārši runājot, slimības
sākums nav tik smags, bet
pakāpeniski tas izraisa komplikācijas,» tā E.Brūvere.
Jāpiebilst, ka Jelgavā ar
gripu šobrīd pārsvarā slimo
cilvēki darbspējas vecumā.

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

Visu atceres pasākumu programma – www.barikades.lv.

Līdz 17. janvāra pulksten 17
nobalso par savu favorītu portālā
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Par kuponiem mācās jau 172 strādājošie
programmas izmaksas pārsniedz
noteikto atbalsta apmēru, izmaksu starpība personai jāsedz
pašai. Plašāk par to var uzzināt
NVA mājas lapā: www.nva.gov.lv.
Savukārt par iespējām mācīties
JRPIC informāciju var iegūt centra mājas lapā: www.jrpic.lv vai,
atnākot uz JRPIC Svētes ielā 33,
saņemt individuālu konsultāciju
par mācību iespējām (tālrunis
63082101).
JRPIC Pieaugušo tālākizglītības
nodaļas vadītāja Astra Vanaga
stāsta, ka šobrīd populārākie
kursi strādājošo vidū ir angļu,
vācu un latviešu valoda, kā arī
datorzinības dažādos līmeņos.
Vienlaikus pieprasīti ir arī tādi
kursi kā darba aizsardzība, lietiš-

ķā etiķete un citi. «Tā kā NVA līdz
pat 2013. gadam sistemātiski izsludinās iepirkumus kursu nodrošinājumam, arī mēs sekojam līdzi
pieprasījumam un piedāvāsim
arvien jaunas programmas, ko
varēs apgūt par kuponiem. Jau
šobrīd izjūtam pieprasījumu, piemēram, pēc floristikas kursiem,
tāpat nākotnē lielāku uzmanību
plānojam veltīt uzņēmējdarbības
un IT jomai, pedagogu tālākizglītībai, paplašināsim arī valodu
kursu piedāvājumu ar tādām
valodām kā, piemēram, somu,
zviedru, norvēģu, franču,» ieskicē
A.Vanaga.
Kursus JRPIC apmeklē dažādu
profesiju cilvēki – grāmatveži, pedagogi, policisti, administratīvais

personāls, juristi, frizieri, dažādu
nozaru speciālisti. A.Vanaga
piebilst, ka praktiski visos gadījumos kursu maksu kupons
sedz simtprocentīgi. «Tas tikai
apliecina, ka kupona vērtība
atbilst kursu tirgus cenai.»
Jāpiebilst, ka no visiem strādājošajiem, kas šobrīd par NVA
izsniegtajiem kuponiem mācās
kādā no JRPIC piedāvātajām
programmām, lielākā daļa jeb
64 procenti ir cilvēki ar augstāko
izglītību, 17 procenti ar vidējo
profesionālo izglītību, 16 procenti ar vidējo izglītību, bet tikai
trim procentiem kursu apmeklētāju ir pamata izglītība.

Māris Velve, Jelgavas Pašvaldības policijas Patruļpolicijas nodaļas priekšnieks:
«Jā, varbūt mūsu kursi nedaudz
atšķīrās no tiem, ko apmeklē citi
strādājošie, bet tāpēc tie nebija
mazāk saistoši un noderīgi. Mūsu
gadījumā kursu iniciators bija
Pašvaldības policijas vadība, un
mums veselai grupai bija iespēja
par kuponiem apgūt juridisko
psiholoģiju policijas darbiniekiem.
72 stundu laikā apguvām tādas
tēmas kā policista darbs krīzes
situācijās, pretdarbības un manipulācijas saskarsmē ar agresīviem
vai bruņotiem, vai krīzes situācijā
nonākušiem cilvēkiem, izdegšana policista darbā, mācījāmies
izprast cilvēka rīcības cēloņus un
citas saistošas lietas. Protams,
mums kā policistiem tās nav svešas tēmas, tomēr laiku pa laikam
ir nepieciešams zināšanas atsvaidzināt, nostiprināt. Un, jāatzīst,
šoreiz specvienības «Omega»
lektori patiesi prata šīs tēmas
Normunds Aploks, Hipotē- kursantam liek runāt un trenēt pasniegt saistoši. Visas dienas
ku un zemes bankas kredīt- valodas lietošanu. Tā kā šie kursi
speciālists:
notiek vairāku mēnešu garumā,
«Tā ir ļoti, ļoti, ļoti laba lieta! tad domāju, ka tajos ļoti labi
Irisa Mūrniece, LLU PTF
Valodas jebkurā specialitātē var nostiprināt un papildināt
kļūst arvien aktuālākas, un arī savas valodas zināšanas. Es pārtikas nozares pētniece:
«Man patīk tas, ko es iegūstu
man kā bankas darbiniekiem ir mācības turpināšu līdz pat maija
– iecerētais sakrīt ar saņemto.
svarīgi pārvaldīt vismaz kādu beigām.
svešvalodu, tieši tāpēc izvēlējos
Grūti spriest, vai atšķiras mo- Man kā pētniecei ļoti bieži nāangļu valodas kursus. Agrāk var- tivācija bezdarbniekiem, kuriem kas doties dažādos komandējubūt tas notika ārkārtīgi reti, bet arī ir iespēja kursus apmeklēt bez mos, piedalīties oficiālās tikšašobrīd gan tas vairs nav retums, maksas, salīdzinājumā ar strādā- nās, prezentēt savus pētījumus,
ja bankā pie kredītspeciālista jošajiem, kuri šobrīd mācās par tāpēc lietišķā etiķete man ir
vēršas persona, kas nerunā lat- kuponiem. Es varu spriest tikai svarīga. Tas arī bija noteicošais,
viski. Arī manā praksē ir bijuši par savu grupu, un, manuprāt, kāpēc par šo kuponu kursos
gadījumi, kad nākas apkalpot, vislabāk motivāciju apliecina izvēlējos apgūt tieši lietišķo
piemēram, angļus, itāļus.
apmeklējums, kas mūsu grupā etiķeti. Mans uzskats vienmēr
Es nepiekrītu tam, ka valodu ir simtprocentīgs. Tas nozīmē, ir bijis tāds – zinātnieks nav
nevar iemācīties kursos – ma- ka katrs no mums patiešām ir zinātnieks, ja nespēj savu darbu
nuprāt, ir būtiski, kā kursi tiek izvēlējies apmeklēt tieši tos kur- prezentēt. Un nereti daudziem
organizēti. Un mūsu gadījumā sus, kas konkrētai personai ir tā tiešām ir problēma, jo savs
liels akcents ir tieši sarunām, nepieciešami, un neviens te nav pētījums ir jāprot saistoši pasniegt sabiedrībai, un tas krasi
diskusijām, kas praktiski katram nācis atsēdēt stundas.»
atšķiras no tā ikdienas darba,
Sagatavoja Kristīne Langenfelde, foto Ivars Veiliņš ko mēs darām. Nevis ieiet telpā,

bija piepildītas, nodarbības interesantas, un ieguvām ļoti daudz
– ne mirkli kursos neredzēju, ka
kāds no kolēģiem garlaikotos vai
nebūtu ieinteresēts. Arī tie, kas
šoreiz uz kursiem netika, pēc
mūsu stāstītā atzina, ka labprāt
tādus apmeklētu. Tas tikai nozīmē, ka šī iespēja jāizmanto un
šādi kursi jārīko atkārtoti jau
citai grupai.
Tas lielākais pluss noteikti bija
tas, ka kursi nebija tīri teorētiski
– katru situāciju ar «Omegas»
pārstāvjiem izspēlējām ļoti pietuvināti reālām dzīves epizodēm.
Piemēram, tiek izveidota leģenda,
«Omegas» cilvēki konfliktē, bet
mums konflikts jāatrisina. Pēc
tam katru mūsu darbību izanalizējām, meklējām vājās un stiprās
puses. Ikdienā darbā bieži vien
iestājas rutīna, bet šeit mēs uz
savu darbu it kā paskatījāmies
no malas, un tas ir liels ieguvums.
Man vissaistošākās šķita lekcijas
par ķermeņa valodu, kas jau pēc
cilvēka kustībām ļauj priekšlaicīgi

apzināt, kādas varētu būt viņa
darbības, un policistam tas ir ļoti
svarīgi – paredzēt, kā cilvēks varētu rīkoties, ko viņš domā. Tāpat
svarīgi bija atkārtot psiholoģijas
pamatus, kas palīdz izprast, ko un
kurā brīdī vajadzētu vai nevajadzētu teikt cilvēkam. Piemēram,
mēs bieži ikdienā lietojam frāzi
«kāpēc tu to darīji?», bet uz to mēs
varam saņemt tikai tādu formālu
atbildi: «Kāpēc? Tāpēc!» Vai arī
frāze «es zinu, kā jūs jūtaties»,
uz kuru atkal mēs varam saņemt
tikai vienu atbildi: «Ne vella tu
nezini!» Mūsu darbā ļoti būtiska
ir katra saruna ar cilvēku, tāpēc
visas šīs nianses nevar palaist
garām.
Tāpat kursos «Omegas» lektori
bija sagatavojuši virkni dažādu
piemēru no mūsu kolēģu darba
ārzemēs, kā arī videomateriālus,
kas arī bija liels pluss.
Par šādiem kursiem noteikti
būtu vērts arī pašam maksāt naudu, ja vien valstī šobrīd nebūtu
tāda situācija, kāda tā ir...»

Kopš 28. oktobra Jelgavas reģionālajā Pieaugušo izglītības
centrā (JRPIC) jau 253 cilvēki
iesnieguši Nodarbinātības valsts
aģentūras (NVA) izsniegtos
kuponus, kas ļauj apgūt kādu
no neformālās izglītības programmām. Līdz gada beigām
par Eiropas Sociālā fonda (ESF)
projekta «Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām»
finansējumu mācības dažādos
kursos jau bija uzsākušas 172
personas, bet šomēnes tās varētu uzsākt vēl ap 100 cilvēku.
«Jelgavas Vēstnesis» jau rakstīja,
ka ESF projekts, ko īsteno NVA,
paredz iespēju strādājošajiem
papildināt darbam nepieciešamās prasmes un zināšanas

profesionālās pilnveides un neformālās izglītības programmās.
Dalībai mūžizglītības pasākumos
var pieteikties nodarbināta vai
pašnodarbināta persona, kura ir
vecumā no 25 gadiem; atrodas
darba tiesiskajās attiecībās vai ir
pašnodarbināta persona; pēdējo
formālo vai neformālo izglītību
ieguvusi pirms gada vai agrāk.
Reģistrēšanās «mūžizglītības
kuponiem» NVA turpināsies līdz
2013. gadam. NVA sedz mācību
maksu par profesionālās pilnveides izglītības programmas
apguvi līdz 250 latiem, savukārt
par neformālās izglītības programmas apguvi – līdz trīs latiem
par stundu, bet kopā ne vairāk kā
250 latus. Ja izvēlētās izglītības

«Kuponu sistēma
varētu kļūt vēl elastīgāka»
Laimnesis Ģederts, SIA «Biznesa centrs «Jelgava»» valdes
loceklis:
«Darba drošības kursos jau esmu
apguvis teorētisko daļu, un tagad
atlikusi vien mācību prakse pirms
sertifikāta iegūšanas. Katrā ziņā šo
sistēmu vērtēju ļoti pozitīvi – beidzot arī strādājošajiem ir iespēja
papildināt savas zināšanas, kuru
izmaksas sedz Eiropas projekts. Izvēlēties nebija grūti – tā kā likums
nosaka, ka mazajos uzņēmumos,
kuros ir līdz desmit strādājošo, pats
uzņēmuma vadītājs var veikt darba
drošības instruktāžas, uzskatīju, ka
tas noteikti būs ieguvums kā man,
tā manam uzņēmumam. Pirmkārt, uzņēmumam tas neprasa
papildu līdzekļus, algojot atsevišķu
speciālistu, otrkārt, par drošību
uzņēmumā tik un tā atbildība jānes
tā vadītājam, un tagad es to varēšu
veikt ne tikai teorētiski, bet jau ar
pamatīgu zināšanu bāzi. Ja vēl ir
šāda iespēja to visu apgūt bez maksas, tad grēks būtu to neizmantot!
Mūsu kursu grupā praktiski visi
ir mazo uzņēmumu vadītāji, kuri
novērtējuši šo iespēju un ar augstu
motivāciju arī apmeklē kursus.
Noteikti jāuzteic arī kursu augstais līmenis – lieliski organizēti,
profesionāli pasniedzēji, ļoti labi
metodiskie materiāli, un tas nav
mazsvarīgi, it sevišķi tādos kursos
kā darba drošība, kur jāapgūst
bezgalīgi daudz likumu krājumu.
Tieši Pieaugušo izglītības centra
labā reputācija bija tā, kas ļāva
izšķirties par kursiem tieši šeit:
jelgavnieki jau zina, ka šeit viss
vienmēr notiek augstā līmenī, un,
protams, pluss, ka kursus var ap-

meklēt tepat Jelgavā, nav jābrauc
uz Rīgu. Atceros, vēl 2006. gadā
projektu vadību braucu mācīties
uz Rīgu, jo Jelgavā tobrīd tieši tāda
piedāvājuma, šķiet, nebija.
Es noteikti ikvienam strādājošajam ieteiktu izmantot šo kupona
sistēmu, lai sev vēlamajā virzienā
papildinātu zināšanas. Domāju, ka
vēlme ir daudziem, taču bieži vien
tās realizēšana atduras pie finanšu
trūkuma, bet šeit ir iespēja mācīties
bez maksas! Vienīgais, ko varētu
vēlēties, ir tas, lai šī kuponu sistēma kļūst elastīgāka – proti, šobrīd
daudzi uzņēmumi izjūt kvalificēta
darbaspēka trūkumu, taču šī būtu
laba iespēja valsts mērogā situāciju
mainīt. Piemēram, kursi tādu profesiju pārstāvjiem kā skārdnieki,
jumiķi, metinātāji, siltināšanas
speciālisti. Viņu varbūt arī nav
mazums, bet ne vienmēr šie cilvēki
iet līdzi laikam, prot strādāt ar jaunākajām tehnoloģijām, metodēm,
pazīst modernos materiālus, zina,
kā tos pielietot. Šeit es saskatu
jomu, kas būtu ļoti noderīga valsts
ekonomikai kopumā un noteikti
būtu arī pieprasīta.»

«Apmeklējums – simtprocentīgs»

««Omega» visu salika pa
plauktiņiem»

«Zinātnieks nav zinātnieks, ja nevar savu darbu prezentēt»

kā māku, bet tā, kā to prasa
etiķete, sasveicināties tā, kā
pieklājas, uzrunāt tā, lai tevī ieklausās. Uzstāšanās – tā vispār

ir vesela māksla: kā jāstāv, ar
ko jāsāk, ar ko jābeidz, cik ilgu
laiku iespējams noturēt klausītāju uzmanību. Tāpat man kā
pētniecei nākas stāties priekšā
dažādām mērķauditorijām, un
katrai ir nepieciešama sava
pieejai, lai sasniegtu maksimālo
rezultātu.
Kursos ļoti labi varu analizēt savu līdzšinējo darbu – es
vienkārši saņemu atbildes uz
jautājumiem, kāpēc agrāk vienā
vai otrā reizē manas uzstāšanās
rezultāts nav bijis tāds, kādu
es to vēlējos. Es varu skaidri
redzēt savas kļūdas un tagad jau
zinu, kā tās novērst. Tas, manuprāt, spilgti pierāda, ka kursi ir
noderīgi un es, tos apmeklējot,
pilnveidojos.»

Pilsētnieks vērtē

Kā vērtējas pilsētas
ielu uzturēšanu šajā
ziemā?

Zoja Sevastjanova,
pensionāre:
– Salīdzinoši
labi. Var just,
ka atbildīgie
dienesti cenšas darbu padarīt pēc vislabākās
sirdsapziņas. Šajā ziemā gan
braukšanas apstākļi ir normāli,
gan arī gājējiem nav īpašu problēmu pārvietoties. Daudzdzīvokļu māju pagalmos gan situācija
kritiska.
Jānis, students:
– Kopumā
ielu stāvoklis,
manuprāt, ir
normāls. Vienīgā problēma ir tā, ka ielu malās novietotas
automašīnas, un tas apgrūtina
braukšanu, jo jāņem vērā, ka arī
nošķūrētais sniegs aizņem zināmu daļu ceļa, līdz ar to viena otra
iela kļuvusi par šauru. Tādējādi
arī pašam nav, kur nolikt mašīnu.
Pašreizējo situāciju ar pagājušo
gadu salīdzināt nav iespējams
– tik daudz sniega kā pēdējos
gados nav bijis.
Marija, strādā:
– Šogad ir ļoti
daudz sniega,
tāpēc uzturēt
kārtībā ielas ir
krietni grūtāk,
taču cilvēki cenšas. Manuprāt,
Jelgavā šajā ziņā viss ir kārtībā
– ceļi ir izbraucami, gājēju ietves
notīrītas, un tas priecē. Protams,
vietām jau ir grūtības, taču šādā
ziemā tas ir tikai normāli. Esmu
pamanījusi, ka arī arī lāstekas un
sniegu no jumtiem tīra – arī tas
ir būtiski.
Aivars, bezdarbnieks:
– Mani neapmierina tas,
ka šķūre sniegu «iemet»
manā privātajā teritorijā, un tas man nozīmē papildu kreņķus. Taču nevar
noliegt, ka pagājušajā gadā pilsētā bija pamatīgs bardaks – izej
pa durvīm, un uz ielas sniegs līdz
ceļiem. Šogad situācija nedaudz
uzlabojusies.
Sandra, audzina bērniņu:
– Atbildīgie
dienesti strādā, cenšas
ielas notīrīt,
un vismaz Asteru ielas apkaimē,
kur man sanāk būt biežāk, ar
situāciju esmu apmierināta. Īpaši
operatīvi tika notīrīts pirmais
sniegs. Sākumā varbūt valdīja
tāds neliels haosiņš, taču ceļi no
sniega bija atbrīvoti ātri. Tagad
gan šķiet, ka uzturētājs nedaudz
paslinko.
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Ziedojumu vākšana Bērnu
nodaļai nav slimnīcas iniciatīva
 Sintija Čepanone

Par to, vai tiešām Jelgavas pilsētas slimnīcas Bērnu nodaļai
tiks sagādātas jaunas
gultiņas, varēs pārliecināties pēc mēneša. Tieši tik ilgs laiks,
pēc biedrības «Eurika»
valdes locekļa Matīsa
Barkovska teiktā, nepieciešams, lai tās saņemtu no uzņēmuma,
kuram gultiņu sagāde
uzticēta.
«Jelgavas slimnīcai mazuļu
un bērnu ārstēšanai ir ļoti
nepieciešamas gultiņas: četras
gultiņas jau esam iegādājušies,
un vienas gultiņas vērtība ir apmēram 400 lati. Kopumā ir nepieciešamas 17 šādas gultiņas,»
liecina biedrības mājas lapā
ievietotā informācija. Kopējā
summa, kas jāsaziedo, – 5200
lati. Jāpiebilst, ka «Jelgavas
Vēstneša» uzmanību šai akcijai
pievērsa kāds jelgavnieks. Aicinājumu ziedot viņš saņēmis
savā e-pasta kastītē, taču, kad
slimnīcā interesējies par šīs aktivitātes mērķi, viņam paskaidrots, ka nekādu dāvinājumu
– it kā iegādātās četras gultiņas
– Bērnu nodaļa nav saņēmusi,
turklāt pašreizējo gultu stāvoklis slimnīcā nav kritisks.
«Pirms apmēram mēneša
slimnīcā vērsās biedrības «Eurika» pārstāvis, piedāvājot par
ziedojumiem slimnīcas Bērnu
nodaļai sarūpēt kādu dāvinājumu. Vienīgais, kas tika prasīts
no mums: kas Bērnu nodaļai
būtu nepieciešams,» stāsta SIA
«Jelgavas pilsētas slimnīca»
valdes loceklis Andris Ķipurs,
piebilstot, ka šis jautājums apspriests ar nodaļas vadītāju un
izlemts, ka piedāvātā palīdzība
varētu būt jaunu gultiņu iegāde.
«Taču slimnīca nekādā gadījumā nav šīs ziedojumu akcijas
iniciators vai organizētājs, šo
aktivitāti pēc savas iniciatīvas

izvērsusi biedrība. Protams,
ja mums piedāvā palīdzību,
izvērtējot vajadzības, mēs to
pieņemam, taču no ziedojumu
vākšanas norobežojamies, jo
tā nav mūsu kompetence,»
tā A.Ķipurs. Arī «Jelgavas
Vēstnesim» viņš uzsver, ka
slimnīcas Bērnu nodaļa līdz
šim no biedrības nav saņēmusi
nevienu mēbeli, turklāt akcijas
materiālos norādītā gultiņa,
kuras cena ir ap 400 latu, nav
slimnīcas izvēle. «Protams, ja
gultiņas iegādātos slimnīca,
tiktu izsludināts iepirkums un
uzvarētu uzņēmums, kurš piedāvā zemāko cenu, visticamāk,
tā būtu 100 – 400 latu robežās.
Taču šajā gadījumā konkrētais
gultiņu piedāvājums ir biedrības iniciatīva. Ja mums slimnīcā tādas būtu, mēs, protams,
priecātos,» tā A.Ķipurs.
«Eurikas» valdes loceklis
M.Barkovskis akcentē, ka biedrības aktivitātes līdz šim vairāk
bija vērstas, lai palīdzētu Bērnu
klīniskajai slimnīcai Rīgā, taču
pērn nolemts labdarību attīstīt
arī reģionos. Tiesa gan – ar
«Jelgavas Vēstnesi» viņš runāja
izvairīgi, norādot, ka visa nepieciešamā nauda šim mērķim
jau saziedota, pārskaitīta piegādātājam un akcija noslēgusies.
Piecas gultiņas, ko plānots dāvināt Jelgavas slimnīcas Bērnu
nodaļai, jau esot pasūtītas, drīzumā tikšot pasūtītas vēl piecas,
un tas prasīs vidēji mēnesi – tad
ziedojums tikšot nogādāts slimnīcai. «Naudu savācām kādu
četru mēnešu laikā,» tā viņš.
Bet, taujāts, kāpēc cilvēki vēl
aizvien aicināti ziedot, ja reiz
gultiņām nepieciešamā nauda
savākta, viņš vien nosaka: «Ja
kāds ziedos tagad, mēs to ņemsim vērā un naudu iztērēsim
labdarības mērķiem.»
«Jelgavas Vēstnesis» sekos
līdzi tam, vai iedzīvotāju ziedotā
nauda patiesi tiks izlietota tam
paredzētajam mērķim un gultiņas tiks piegādātas Jelgavas
slimnīcai.

Izsludināts kultūras
pasākumu projektu konkurss
 Ritma Gaidamoviča

Lai atbalstītu jaunrades procesus, veicinātu mākslas un kultūras
tradīciju iedzīvināšanu
pilsētas kultūrvidē un
plašas sabiedrības iesaistīšanu kultūras dzīvē, arī šogad Jelgavas
pilsētas pašvaldības
Kultūras padome organizē kultūras pasākumu projektu konkursu. Lai pretendētu
uz pašvaldības finansiālu atbalstu, 2011.
gada projektus fiziskās
un juridiskās personas aicinātas iesniegt
līdz 25. janvārim.
Aģentūras «Kultūra» projektu vadītāja asistente Evelīna
Bučele informē, ka konkursā
var piedalīties gan fiziskas,
gan juridiskas personas, iesniedzot ne vairāk kā divus
projektus par dažādiem kultūras pasākumiem. Priekšroka
tiks piešķirta tiem projektu
iesniedzējiem, kuri paredz
veidot Jelgavu kā Zemgales
novada kultūras centru un ir
gatavi piesaistīt finansējumu
no vairākiem avotiem. Konkursa vadlīnijas un pieteikuma

veidlapu saņemt aģentūras
«Kultūra» birojā un mājas
lapā: www.kultura.jelgava.lv.
Izstrādātais kultūras projekts
jāiesniedz līdz 25. janvāra
pulksten 17 «Kultūras» birojā
personīgi vai jānosūta pa pastu
(zīmogs datēts ne vēlāk kā 25.
janvāris) uz adresi: Jelgavas
pilsētas pašvaldības aģentūra
«Kultūra», 2011. gada kultūras
pasākumu projektu konkursam, Krišjāņa Barona iela 6,
Jelgava, LV – 3001.
Svarīgi atcerēties, ka projekts jāiesniedz vienā eksemplārā latviešu valodā uz A4
formāta lapām. Tekstiem,
kas nav latviešu valodā, klāt
jāpievieno tulkojums. Var būt
bez notariāla apliecinājuma.
Projekta pieteikums jāiesniedz
arī elektroniskā formātā, sūtot
uz e-pastu: natalija.korzane@
kultura.jelgava.lv.
Sīkāka informācija pieejama
aģentūras «Kultūra» mājas
lapā vai pa tālruni 63023461,
25900004.
Jāpiebilst, ka pērn pašvaldības finansiālu atbalstu saņēma
29 projekti par kopējo summu
5000 lati. Tostarp atbalstīti
vairāki pasākumi, koncerti,
piešķirta nauda bukletu veidošanai, grāmatas izdošanai
un CD ierakstīšanai.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Pilsētas ielās attīra gūlijas

Gūliju atbrīvošana no sniega lielākoties ir roku darbs, un šajā procesā iesaistīti tā sauktie simtlatnieki. Pirmām kārtām par ūdens novadīšanu tiek gādāts vietās, kuras ir zemākas un kur ir
Foto: Ivars Veiliņš
intensīvāka satiksme.
 Sintija Čepanone

Lai nodrošinātu ūdens novadīšanu no pilsētas ielām,
kas īpaši aktuāli kļūst līdz ar atkušņa iestāšanos,
pašvaldības aģentūra «Pilsētsaimniecība» īpašu
uzmanību šajās dienās pievērš gūliju atbrīvošanai
no sniega un ledus. «Prioritāte noteikti ir pilsētas
ielas, kur ir lielāka gājēju plūsma, jo peļķes galvenokārt veidojas uz gājēju pārejām krustojumos, kur
ir zemāks līmenis,» skaidro «Pilsētsaimniecības»
direktors Andrejs Baļčūns.
Gūliju atbrīvošanā no sniega
iesaistīti bezdarbnieki, kuri strādā par simts latu stipendiju, un
SIA «Kulk». Kur tas iespējams,
šie darbi tiek organizēti mehāniski, taču lielākoties tas ir roku

darbs, jo jāatbrīvo ne tikai pašas
gūlijas, bet arī jāattīra «ceļš»
uz tām, lai nodrošinātu ūdens
aizplūšanu. A.Baļčūns norāda,
ka situāciju uzrauga «Pilsētsaimniecības» speciālisti, ik dienu

apsekojot pilsētas ielas.
«Pilsētas ielas atbrīvojot no
sniega, sniega vaļņi neizbēgami
tiek uzstumti uz gūlijām, tādējādi tās nosprostojot. Kaut arī
ik dienu krustojumi tiek tīrīti,
intensīvas snigšanas gadījumā
nodrošināt pilnīgu gūliju atbrīvošanu no sniega ir praktiski
nereāli, tādēļ, sniegam kūstot,
veidojas peļķes, līdz ar to jāno
drošina ūdens novadīšana. Tieši
tādēļ, kamēr gaisa temperatūra ir
virs nulle grādu atzīmes, šie darbi
notiek intensīvāk,» tā direktors,
norādot, ka pilsētā kopumā ir
1400 gūliju, kas nodrošina ūdens
aizplūšanu no ielām.

Amatniecības vidusskolā
atsākas pulciņi pamatskolēniem
 Kristīne Langenfelde

Jau 17. janvārī Amatniecības vidusskola
atkal aicina pilsētas
8. un 9. klašu audzēkņus iesaistīties kādā
no skolas piedāvātajiem pulciņiem, lai
divu mēnešu nodarbībās iepazītu savu
izvēlēto profesiju un
tā nostiprinātu pārliecību, ko mācīties
nākotnē.
Skolas direktores vietnieks
arodmācību darbā Uldis Sokolovs informē, ka tāpat kā
pagājušajā gadā skolēniem
tiek piedāvāts apmeklēt sešus dažādus pulciņus: «Viss
par datoru» – datorsistēmu
mehāniķis; «Jaunais profe-

sionālis» – apdares darbu
tehniķis; «Koka meistars»
– mēbeļu galdnieks; «Viesnīcas saimnieks» – viesmīlības pakalpojumu speciālists;
«Sekretāre»; «Mans auto»
– automehāniķis.
Pirmā tikšanās paredzēta
17. janvārī pulksten 15.10
Amatniecības vidusskolas aktu
zālē, kur skolēniem tiks sniegta detalizētāka informācija un
varēs iepazīties ar nodarbību
laikiem. Šo pulciņu īstenošana
iespējama, pateicoties projektā
piesaistītam finansējumam,
un, tā kā projekts ilgs līdz šā
gada novembrim, skola paredz šādus pulciņus rīkot vēl
reizi – nākamā mācību gada
sākumā.
Pirmo reizi šādus pulciņus
skola organizēja pagājušajā
semestrī, un pēc skolēnu atsau-

cības var spriest, ka pieprasītākās bijušas nodarbības «Mans
auto», «Viesnīcas saimnieks»,
kā arī «Viss par datoru».
«Jau šajā skolēnu brīvlaikā
gan paši jaunieši, gan vecāki
mūsu skolā interesējās par
iespēju apmeklēt šos pulciņus,
tāpēc ceram, ka atsaucība būs
arī šoreiz. Plānojam, ka katrā
no pulciņiem uzņemsim vidēji
astoņus, divpadsmit skolēnus,» skaidro U.Sokolovs.
Savukārt jau septembrī skola varēs pārliecināties, vai tie
jaunieši, kuri apmeklējuši
nodarbības, Amatniecības
vidusskolu pēc 9. klases būs
izvēlējušies kā vietu, kur iegūt
iepazīto profesiju.
Plašāka informācija par
pulciņiem pa tālruni 63025605
vai e-pastu: sekretāre_jav@
apollo.lv.

Sestdien pareizticīgo Ziemassvētku koncerts
 Ritma Gaidamoviča

Sabiedrības integrācijas pārvalde un Jelgavas Nacionālo kultūras
biedrību asociācija 15.
janvārī pulksten 13 Jelgavas kultūras namā
tradicionāli aicina uz
koncertu «Pareizticīgo
Ziemassvētki».
Jelgavas Sabiedrības integrācijas pārvalde informē, ka
koncertā, kurš šoreiz veltīts
ģimenei, ģimenes vērtībām un

tradīcijām, piedalīsies Rīgas
Svētās Trijādības – Sergeja
sieviešu klostera koris, Jelgavas Svētā Simeona un Svētās
Annas pareizticīgo katedrāles
koris un svētdienas skolas
audzēkņi, Jelgavas 2. pamatskolas bērnu un jauniešu koris
«Zvonņica», Jelgavas 5. vidusskolas jaunāko klašu vokālais
ansamblis, Jelgavas Mūzikas
vidusskolas čellistu ansamblis. Solisti – Tomijs Endzelis
(klavieres), Anna Barsegjana
(vijole), Sintija Šteinkopfa
(klavieres) un Eliāna Veinberga

(balss), bet koncertmeistari
– Jurijs Kaspers un Natālija
Kaspere.
Pasākuma režisore ir Lolita
Truksne, mākslinieciskā vadītāja – Jeļena Vavilova, literārā
konsultante – Raisa Andžāne,
scenogrāfe – Anna Ziemele, bet
visa projekta vadītāja – Rita
Vectirāne.
Pasākumu atbalsta Jelgavas
pašvaldība, Jelgavas Svētā Simeona un Svētās Annas pareizticīgo katedrāle un aģentūra
«Kultūra».
Ieeja koncertā – bez maksas.
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Īsi
 Jelgavas Mākslas skola uzņem
jaunus dalībniekus interešu izglītības
programmās «Figurālā kompozīcija»
un «Fotogrāfija un datorgrafika». Kā
informē Mākslas skolas pārstāve Laura
Vizbule, nodarbības «Figurālā kompozīcija» paredzētas bērniem no desmit
gadu vecuma un tās ir pasniedzējas
Maritas Landau meistarklases. Nodarbību sākums – piektdienās pulksten 15.
Savukārt interešu izglītības programmā
«Fotogrāfija un datorgrafika» nodarbības paredzētas audzēkņiem no 16 gadu
vecuma. Pasniedzējs – Māris Grīnbergs.
Nodarbību sākums – pirmdienās pulksten 16 vai otrdienās pulksten 19.
 Šonedēļ jārēķinās ar neērtībām,
braucot pa Svētes ielu. Tā posmā no
Mātera līdz Pētera ielai slēgta kanalizācijas remontdarbu dēļ. Pašvaldības
aģentūra «Pilsētsaimniecība» informē,
ka posms līdz 15. janvārim slēgts sakarā
ar kanalizācijas remontu, darbus veic SIA
«Novators 1». «Problēma tika fiksēta
pagājušajā nedēļā, kad tikām informēti
par to, ka pie Ekonomikas fakultātes no
vienas kanalizācijas akas uz ielas izplūst
ūdens. «Jelgavas ūdens» speciālisti ar
tā saukto televīzijas mašīnu, apsekojot
situāciju, konstatēja, ka kanalizācijas
posms, kas būvēts pirms vairāk nekā
trīsdesmit gadiem, ir praktiski sabrucis
un jānomaina,» skaidro «Jelgavas ūdens»
tehniskais direktors Viktors Juhna. «Pilsētsaimniecība» un «Jelgavas ūdens»
atvainojas par sagādātajām neērtībām.

Sintija Čepanone

Lūgums atsaukties.
Jelgavas pilsētas dome aicina Sandras
Petrovskas (dzimusi 1948. gada 4.
aprīlī, mirusi 2010. gada 28. decembrī)
piederīgos pieteikties Jelgavas pilsētas
domē Lielajā ielā 11, 110. kabinetā
(kontakttālrunis 63005523), divu
nedēļu laikā no aicinājuma publikācijas dienas, lai vienotos par rīcību
ar Sandras Petrovskas īrētajā dzīvoklī
atstātajiem sadzīves priekšmetiem un
mantām. Ja minētajā termiņā Sandras
Petrovskas piederīgie nepieteiksies,
mantas tiks iznīcinātas.
Jelgavas novada
pašvaldība izsludina konkursu uz
reorganizētās kapitālsabiedrības SIA
«Glūdas komunālā saimniecība»
vadītāja amatu.
Informāciju par pretendentiem
izvirzītajām prasībām, iesniedzamajiem dokumentiem un konkursa
nolikumu var iegūt Jelgavas novada
pašvaldības mājas lapā www.jelgavasnovads.lv un pie Jelgavas novada
pašvaldības Kancelejas personāla
speciālista 304. kabinetā, Pasta ielā
37, Jelgavā, darba laikā, iepriekš
sazinoties pa tālruni 63012256.

SIA «Zemgales Kurjerpasts»
piedāvā darbu pastniekam
ar pieredzi Pārlielupē.
Vēlams auto.

Tālrunis 27116666.

Salons «CHI Studio» aicina darbā
speciālistus (frizieri, klasiskā
manikīra meistaru).
Labākie noteikumi Jelgavā.
Nāciet uz pārrunām!
Kontakttālrunis 22086322
(Konstantīns).

Aicinām C1, C, E, D
kategoriju 95. koda
pasniedzēju
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www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

atbildam
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Dzīvoklī auksts;
Raiņa ielas 3. mājā
siltums aizplūst
balkoni atbilst projektam
caur veciem logiem
«Jelgavas Vēstnesī» vērsās Dambja
ielas 2 iedzīvotājs Modris Jubalts,
paužot sašutumu par kārtējo rēķinu,
kas izrakstīts par siltumu. «Manā
dzīvoklī temperatūra ir tikai plus 14,
plus 17 grādi, bet par siltumu man
vienalga tiek aprēķināta pilna summa, kas turklāt šajā ziemā nav maza.
Neuzskatu, ka man būtu jāapskrien
visas iestādes, lai mēģinātu panākt
rezultātu – «Fortum Jelgava» rēķinu
ir izrakstījis, tāpēc viņiem par to arī
jāatbild. Lai gan apsaimniekotājs
jau arī par šo problēmu neliekas ne
zinis,» situāciju atklāj M.Jubalts.
Sākoties apkures sezonai, par
situāciju savā dzīvoklī kungs informējis SIA «Jelgavas Nekustamā
īpašuma pārvalde» (JNĪP), un, vairākkārt apsekojot gan šo konkrēto
dzīvokli, gan arī citus, kuriem ir
kopīgs stāvvads, JNĪP speciālisti konstatējuši vairākas dzīvokļa
īpašnieka neizdarības, kā rezultātā
temperatūra dzīvoklī ir zemāka
nekā citos. «Arī kādā devītā stāva
dzīvoklī fiksēts pārkāpums – tajā
neatbilstoši nomainīti apkures
ķermeņi, un tas varētu ietekmēt
temperatūru visā daudzdzīvokļu
mājā. Lai problēmu novērstu, šajā
dzīvoklī pie radiatoriem jāuzstāda
caursavienojuma cauruļvadi, taču,
lai to izdarītu, visiem dzīvokļiem šajā
kāpņu telpā jāatslēdz apkure, tādēļ
darbi iedzīvotāju ērtību labad jāatliek uz siltāku laiku,» norāda JNĪP
valdes loceklis Juris Vidžis. Daļēja
atbildība par temperatūru savā dzīvoklī M.Jubaltam pirmām kārtām
esot jāuzņemas pašam, nodrošinot
visus nepieciešamos siltumnoturības
paaugstināšanas pasākumus atsevišķajā dzīvokļa īpašumā.
Proti, pagājušā gada 25. oktobrī
M.Jubalta dzīvoklis apsekots pirmo
reizi: vienā istabā fiksēta temperatūra plus 17,2 grādi pēc Celsija, citās
– vidēji plus 18 grādi, kas atbilst
normatīviem. Taču vienlaicīgi arī
konstatēts, ka logu bloki dzīvoklī ir
veci, caur tiem pūš vējš. Turklāt logi
ne tikai nav nomainīti, bet pat nav
noblīvēti vai aizlīmēti, kas veicina
siltuma zudumus. Pie loga gaisa temperatūra fiksēta plus 8,6 grādi.
2. decembrī dzīvoklis apsekots
atkārtoti, un arī šajā reizē dzīvokļa
īpašnieks nebija veicis elementāros
siltumtaupības pasākumus. Saskaņā
ar apsekošanas aktu istabā, kura,
pēc kunga teiktā, ir aukstākā, bija
18,4 grādi, citās – plus 21,4. «Vienlaicīgi tika apsekoti arī citi dzīvokļi
šajā kāpņu telpā, un gaisa temperatūra visos bija virs 18 grādiem.
Atsevišķi dzīvokļu īpašnieki bija ne
tikai nomainījuši logus, radiatorus,
bet kāds pat no iekšpuses nosiltinājis

sienu,» situāciju skaidro J.Vidžis,
norādot, ka iebildes nav saņemtas
arī no kādas 1. stāva iedzīvotājas,
kuras dzīvoklī temperatūra bija
salīdzinoši zemāka – viņa apzinās,
ka siltums aizplūst caur vecajiem
logu blokiem, taču līdzekļu, lai tos
nomainītu, nav.
M.Jubalta dzīvokli apsekojot atkārtoti 20. decembrī, kad laukā bija
10 grādu sals, aktā fiksēts, ka istabā
ir tikai plus 15,4 grādi, virtuvē – 14,2
grādi, pie logiem temperatūra ir pat
līdz mīnus diviem grādiem. Logu
šķirbas dzīvokļa īpašnieks gan bija
centies aizlīmēt, taču tas izdarīts
pavirši.
Kaut arī pie zemās temperatūras
dzīvoklī lielā mērā vainojams pats
dzīvokļa īpašnieks, iedzīvotājam
nākts pretim un sadarbībā ar SIA
«Fortum Jelgava» siltummezglā
izmainīts siltuma režīms. «To gan
drīkst darīt tikai tad, ja to lēmuši
dzīvokļu īpašnieki vai ir objektīvs
pamatojums, piemēram, ja dzīvokļos
temperatūra ir zemāka par normatīvos noteikto – plus 18 grādi – un
iedzīvotāji ir veikuši visus elementāros siltumtaupības pasākumus,»
skaidro JNĪP valdes loceklis, piebilstot, ka, mainot siltuma režīmu,
iedzīvotājiem paaugstinās arī maksa
par to. Jāpiebilst, ka 30. decembrī
pēc siltuma režīma maiņas JNĪP speciālisti vēlreiz gribēja pārliecināties
par temperatūru M.Jubalta dzīvoklī,
taču tas neizdevās, jo īpašnieka nebija mājās.
Komentējot dzīvokļa īpašnieka
iebildumus par neadekvāti augsto
maksu siltuma un lūgumu veikt
pārrēķinu, J.Vidžis norāda, ka šis
jautājums pirmām kārtām jārisina
dzīvokļu īpašniekiem – JNĪP pašrocīgi veikt siltuma pārrēķinu nav
tiesīga. «Tam nepieciešams dzīvokļu
īpašnieku kopsapulces lēmums vai
pilnvarotās personas saskaņojums, jo
pārējiem īpašniekiem vispirms ir jāpiekrīt uzņemties segt daļu no maksas par siltumu, lai M.Jubalts būtu
tiesīgs maksāt mazāk,» tā viņš.
Jāpiebilst, ka saskaņā ar Zemgales
reģionālās Enerģētikas aģentūras
datu bāzi īpatnējais siltuma enerģijas patēriņš gadā uz kvadrātmetru
daudzdzīvokļu mājā Dambja ielā 2
ir 132 kilovatstundas. Renovētajā
mājā Helmaņa ielā 3 šis rādītājs ir
71. «Daudzdzīvokļu mājā Dambja
ielā 2 energoefektivitātes pasākumi
ir ļoti nepieciešami, tādēļ dzīvokļu
īpašniekus aicinu nopietni apsvērt
iespējas mājā veikt renovācijas darbus. Nosiltinot māju, ieguvēji neapšaubāmi būs visi tās iedzīvotāji,» tā
JNĪP valdes loceklis.
Sagatavoja Sintija Čepanone

Bankomāts pie tirgus ir
Kāda jelgavniece vēlas noskaidrot,
vai «Swedbank» grasās uzstādīt
bankomātu Uzvaras ielā. «Agrāk pie
tirgus bija bankomāts, taču jau kādu
laiku tas demontēts. Kāpēc tas tika
izdarīts un vai to paredzēts atkal
atjaunot,» tā «Jelgavas Vēstneša» lasītāja, norādot, ka citādi apkārtnes
iedzīvotājiem un tirgus apmeklētājiem nav, kur izņemt naudu.
«Kopš valsts svētkiem šāda iespēja ir – ņemot vērā klientu vēlmes,
esam raduši iespēju «Swedbank»
bankomātu izvietot arī tirgus apkaimē – Ausekļa ielā 4, iepretim
autostāvlaukumam,» atbildot uz
lasītājas jautājumu, norāda bankas

Zemgales reģiona direktore Daiga
Jakoviča.
Viņa skaidro, ka uzņēmums ļoti
labi apzinājās bankomāta nepieciešamību tirgus teritorijā, jo tur
lielākoties notiek skaidras naudas
norēķini. «Izvērtējot pieprasījumu,
radām iespēju bankomātu uzstādīt
arī tur. Jau īsi pirms valsts svētkiem apkalpoti pirmie klienti,» tā
D.Jakoviča, atklājot, ka bankomāta
atrašanās vieta pirmām kārtām
mainīta drošības apsvērumu dēļ,
turklāt Ausekļa ielā 4 tas ir tuvāk
pašam tirgum, kas nodrošinās lielākas ērtības klientiem.

«Kas tie par būriem vai skatu laukumiem, bet balkoni tie noteikti nav:
galus noplēsa, citus vietā neuzliek, vismaz līdz šim tas nav izdarīts, jo, lūk,
mākslinieks tā vēlējies,» komentējot
Raiņa ielas 3 renovācijas procesu, vēstulē «Jelgavas Vēstnesim» raksta kāda
šīs mājas iedzīvotāja. Viņu uztrauc, kā
tagad uz balkona varēs žāvēt veļu, lai
no ārpuses to neredzētu, kā tur varēs
pasēdēt, lai citi neskatītos, ko darīt
ar sniegu, kurš tagad tiek «sadzīts»
balkonos. «Visiem balkoniem gali ir
nosedzoši, bet mums no ielas visu var
redzēt... Vai balkona galus aizklāt ar
veciem mēteļiem un lupatām? Tas
būs gaumīgi un mākslinieciski?» tā
iedzīvotāja.

Komentējot iedzīvotājas iebildumus,
SIA «Jelgavas Nekustamā īpašuma
pārvalde» (JNĪP) valdes loceklis Juris
Vidžis norāda, ka, gatavojoties Raiņa
ielas 3 renovācijas darbiem un to laikā,
tika rīkotas vairākas dzīvokļu īpašnieku sapulces, lai diskutētu par nepieciešamajām izmaiņām un kopīgi rastu
pieņemamāko risinājumu. «Diemžēl
pieredze apliecinājusi, ka lielākoties
iebildumus parasti ceļ iedzīvotāji, kuri
šajās sapulcēs nav piedalījušies un
kuri savas pretenzijas arī citā veidā
mums nav darījuši zināmas. Ikvienam,
kam renovācijas process patiesi interesē un kurš ir vērsies pie mums, lai
izteiktu savu viedokli, JNĪP speciālists
ir izskaidrojis, kāpēc tiek darīts tieši
tā, turklāt ikvienu problēmu, tostarp
par balkoniem, varēja aktualizēt darbu gaitā,» norāda J.Vidžis.
Balkoni Raiņa ielas 3. mājai iepriekš
radīja nepievilcīgu skatu – iedzīvotāji

Balkonam jābūt drošam un norobežotam, un tas arī Raiņa ielas 3. mājas renovācijas procesā nodrošināts, turklāt, nākot pretim iedzīvotājiem, saskaņā ar
projektu balkonu priekšējā mala ir slēgta. Jāpiebilst arī, ka tādējādi panākts
vienots vizuālais skats visai mājai.
Foto: Ivars Veiliņš
patvaļīgi tos bija aizseguši ar dažādu
materiālu un krāsu plāksnēm, un šie
balkoni ne tikai neatbilda mājas projektam, bet arī iedzīvotāju pašdarbības
rezultātā bojāja pilsētvidi. «Izstrādājot projektu, viens no galvenajiem
uzdevumiem bija mājai radīt vienotu
vizuālo skatu, ko esam panākuši. Balkonam jābūt drošam un norobežotam,
un tas arī mājas renovācijas procesā
nodrošināts, turklāt, nākot pretim

iedzīvotājiem, saskaņā ar projektu
balkonu priekšējā mala ir slēgta,» tā
J.Vidžis.
Jāatgādina, ka saskaņā ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem
daudzdzīvokļu mājas lodžijas un balkonus aizliegts aizkraut un izmantot
veļas žāvēšanai. Arī no sniega tie ir
jāatbrīvo.
Sagatavoja Sintija Čepanone

Pārpratumu trūkstošās Kronvalda ielā 5
ūdens zudumi
ceļa zīmes dēļ novērsīs nav fiksēti
ielas 18 iekšpagalma teritoriju,» iepazīstoties ar lasītāja jautājumu, informē
pašvaldības aģentūras «Pilsētsaimniecība» Apsaimniekošanas nodaļas
vadītāja vietnieks Māris Mielavs. Tādējādi saskaņā ar Ministru kabineta
noteikumu Nr.571 «Ceļu satiksmes
noteikumi» 137. un 138. punktu,
izbraucot no dzīvojamās zonas, transportlīdzekļa vadītājam jādod ceļš citiem
ceļu satiksmes dalībniekiem. «Minētajā
krustojumā plānots uzstādīt ceļa zīmi
«Dodiet ceļu»,» norāda M.Mielavs.
Savukārt, atbildot uz jelgavnieka
jautājumu par apgaismojuma atjaunošanu, speciālists norāda: «Pagaidām ir
grūti prognozēt, kad tas varētu notikt,
taču jau pašlaik zināms, ka līdzekļi ielu
apgaismojuma atjaunošanai caurbraucamajā ceļā no Pērnavas ielas 18 līdz
«Minētais ceļa posms saskaņā ar Loka maģistrālei 2011. gada budžetā
Jelgavas pilsētas ielu sarakstu nav iela, diemžēl nav paredzēti.
bet gan caurbraucams ceļa posms, kas
savieno Loka maģistrāli un Pērnavas
Sagatavoja Sintija Čepanone
«Gribētu noskaidrot, vai iela, kas savieno Pērnavas ielu ar Loka maģistrāli
(aiz Pērnavas ielas 18. mājas uz garāžām Strautu ceļā 52), tiešām skaitās
iela. Šaubas rodas tādēļ, ka vienā galā
ir uzstādīta ceļa zīme «Dodiet ceļu», bet
otrā – nav. Un, piemēram, izbraucot no
Pērnavas ielas 28 vai no 6. vidusskolas
pagalma, bieži rodas avārijas situācija,
jo vieni uzskata, ka tā ir iela, bet citi
– ka vienādas nozīmes krustojums. Ja
tā nav iela, tad, braucot pa Loka maģistrāli no Kalnciema ceļa puses, ātruma
ierobežojums 70 kilometri stundā nebeidzas pie 6. vidusskolas sporta laukuma,
bet, ja tā tomēr ir iela, tad – cik tālu?
Vai līdz Pērnavas ielai?» jautā Gatis.
Viņš arī vēlas noskaidrot, kad tur tiks
saremontēts apgaismojums.

Pateicība

«Paldies par atsaucību!»
«Jelgavas Vēstnesī» vērsās kāda Smilšu
ielas 26 iedzīvotāja – viņa vēlas izteikt
pateicību SIA «Jelgavas Nekustamā īpašuma pārvalde» valdes loceklim Jurim
Vidžim par atsaucību un sniegto palīdzību, novēršot avārijas situāciju viņas
dzīvoklī.

«Dzīvoju mājā, kuru apsaimnieko
SIA «Nebruk Jelgava». Ziemassvētku
brīvdienās dzīvoklī ar vietējo apkuri plīsa
radiators, atstājot mūs bez siltuma. Vērsos
pie sava nama apsaimniekotāja, lūdzot šo
situāciju novērst, taču, tā kā man ir parāds
un tas, kas notiek aiz mana dzīvokļa durSagatavoja Sintija Čepanone vīm, neesot apsaimniekotāja kompetence,

lūgums tika noraidīts. Sazvanījos ar privātiem meistariem, bet arī tie pievīla un
remontdarbus tā arī neieradās veikt. Biju
tuvu izmisumam – jau gandrīz četras dienas šajā aukstajā ziemā bijām palikuši bez
apkures, īpaši uztraucos par savu dēlu 2.
klases skolnieku Matīsu, kuram brīvlaikā
nācās dzīvot aukstumā.
Nezinu, ko mēs darītu, ja palīdzīgu
roku nesniegtu Vidža kungs, pie kura
vērsos pēc palīdzības. Apzinos, ka SIA
«Nekustamā īpašuma pārvaldei» (JNĪP)
nebūtu jāsatraucas par to, kas notiek cita
apsaimniekotāja mājā, taču, pateicoties
viņam un JNĪP meistariem, kuri neatteica
palīdzību, mēs tagad dzīvojam siltumā.»

«Mūsu mājā ir 35 apdzīvoti dzīvokļi,
un katru mēnesi, saņemot rēķinu, parādās, cik jāmaksā par «zagto» ūdeni.
Mums šī summa ir aptuveni astoņi
lati,» raksta Kronvalda ielas 5 iedzīvotāja. Viņa vēlas noskaidrot, kādēļ šī
summa ir tik liela un vai patiešām nav
nekāda veida, kā pārbaudīt iedzīvotājus, kuri ūdeni izmanto nelikumīgi, to
vienkārši zogot.
Lai segtu starpību starp mājas
ievadā uzskaitīto ūdeni un dzīvokļu
īpašnieku uzrādīto, tiek piemērots
koeficients, kas dažādos namos atšķiras. Koeficienta apmēru ietekmē
vairāki faktori, piemēram, vai visos
dzīvokļos uzstādīti ūdens skaitītāji,
vai tie ir verificēti un precīzi, kad un
cik precīzi nolasīti individuālo skaitītāju rādījumi.
Tiesa gan – iepazīstoties ar Kronvalda ielas 5. mājas iedzīvotājas sūdzību,
JNĪP valdes loceklis Juris Vidžis norāda, ka pēdējo trīs mēnešu laikā šajā
mājā koeficients par pārtērēto ūdeni
dzīvokļu īpašniekiem rēķinos nav
piemērots – tas nozīmē, ka šajā mājā
ūdens zudumi nav fiksēti. Tādējādi
nav arī pamata domāt, ka kāds no iedzīvotājiem ūdeni izmanto nelikumīgi,
iedzīvojoties uz citu rēķina.
«Ņemot vērā, ka mūsu rīcībā nav šīs
iedzīvotājas dzīvokļa numurs, nevaram izskaidrot, kāpēc viņai ir pamats
aizdomām, ka ūdeni šajā mājā kāds
«zog». Taču ikvienu jautājumu aicinām risināt, vēršoties JNĪP Klientu
daļā, un arī šajā gadījumā – ja konkrētajai dzīvokļa īpašniecei ir kādas
neskaidrības, viņa var vērsties Klientu
daļā, kur speciālisti atbildēs uz visiem
viņas jautājumiem un izskaidros situ
āciju,» tā J.Vidžis.
Sagatavoja Sintija Čepanone

sports

Ceturtdiena, 2011. gada 13. janvāris

Noslēdzies Eiropas
čempionāts volejbolā

Svētdien, 9. janvārī, ar Vācijas un Beļģijas
izlašu kvalificēšanos Eiropas jauniešu U-18
vecuma grupas čempionātam noslēdzies
2. kārtas kvalifikācijas turnīrs volejbolā, kurš
norisinājās ZOC. Sportiski turnīrs Latvijas
izlasei nebija veiksmīgs, jo sešu komandu
konkurencē izdevās pārspēt tikai Anglijas
izlasi. Rezultātā izcīnīta tikai 5. vieta, taču
iegūtā pieredze šādu turnīru organizēšanā
ir nenovērtējama. Jāatgādina, ka Eiropas
čempionāta kvalifikācijas turnīrā līdztekus
jau minētajām izlasēm
piedalījās arī
Slovākijas un
Nīderlandes
vienības.

Izcīna uzvaru
individuālā kērlinga turnīrā

8. janvārī Rīgas kērlinga hallē noslēdzies
Latvijas čempionāts individuālajā kērlingā.
Čempionāta pamatturnīrā deviņi vīrieši un
četras dāmas tika sadalītas trīs grupās, kur
izpildīja četras reizes pa sešām kombinācijām. Pēc pamatturnīra vīriešiem ar 79 punktiem vadībā izvirzījās Kārlis Smilga, par 12
punktiem apsteidzot Renāru Freidensonu
un Sandri Buholcu. Savukārt dāmām vadībā
izvirzījās Sanita Saulgrieze un Anita Pētersone, kas tika pie 56 punktiem. Finālturnīrā,
aizvadot vēl četras kārtas pa sešām kombinācijām, K.Smilga saglabāja pirmo vietu
ar 137 punktiem, bet sieviešu konkurencē
uzvarēja S.Saulgrieze, iegūstot 110 punktus.
Latvijas čempionāts individuālajā (punktu)
kērlingā tika organizēts jau sesto reizi.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

BK «Zemgale»
zaudējums Baltijas līgā

Sestdien, 8. janvārī, BK
«Zemgale» viesojās Kauņā,
kur Baltijas basketbola
līgas Izaicinājuma kausa
gaitā tikās ar BK «Kaunas».
Diemžēl spēles galotnē
nācās atzīt mājinieku pārākumu – mūsu basketbolisti piekāpās ar
rezultātu 84:86. Rezultatīvākais jelgavnieks
– Edgars Krūmiņš, kurš guva 21 punktu.
Neskatoties uz zaudējumu, jelgavnieki
saglabāja 2. vietu turnīrā ar trīs uzvarām un
diviem zaudējumiem, bet līderos izvirzījās
Kauņas basketbolisti (4:1). Nākamo spēli
Latvijas basketbola līgā BK «Zemgale» aizvadīs 18. janvārī pulksten 18 izbraukumā
Saulkrastos pret BK «Barons».

Jelgavas hokejistiem
divas uzvaras

Sporta pasākumi

Aizvadītajā nedēļā HK «Zemgale/JLSS» abās
Latvijas čempionāta spēlēs izcīnījis uzvaras.
5. janvārī Jelgavā ar rezultātu 5:3 tika pārspēta HS «Rīga/LSPA», bet 7. janvārī izbraukumā Volvo sporta centra ledus hallē ar
rezultātu 6:1 pārspēta HS «Rīga/Prizma».
Līdz ar to mūsu hokejisti nostiprinājušies
5. vietā turnīra tabulā deviņu komandu
konkurencē. Lieliski abas spēles aizvadījis
jelgavnieku līderis Aldis Āboliņš, kurš divu
spēļu summā guva
četrus vārtus un izdarīja divas
rezultatīvas
piespēles.

Gada populārākie – puiši
 Ilze Knusle-Jankevica

Pēc tam, kad interneta portālā www.jelgavasvestnesis.
lv noslēgsies balsojums par
2010. gada decembra populārāko sportistu, pieci mēneša uzvarētāji, kuri savākuši
visvairāk balsu, turpinās cīņu
par gada populārākā sportista titulu. Šobrīd uz iekļūšanu
«lielajā» balsojumā pretendē
pieci puiši – Mārtiņš Lauss,
Andrejs Makuha, Roberts Bāriņš, Valērijs Redjko un Uldis
Balbeks. Taču puišu pozīcijas
vēl var apdraudēt kāds no
sportistiem, kas nominēts
decembrī.
Interneta balsojums par decembra
populārāko sportistu noslēgsies 17.
janvārī pulksten 17, un jau no 18. janvāra portālā www.jelgavasvestnesis.lv
sāksies balsojums par gada populārāko
sportistu. Par savu favorītu balsi varēs
nodot līdz 31. janvāra pulksten 17, bet
jau 4. februārī notiks pasākums «Sporta laureāts 2010», kurā tiks sumināti
aizvadītā gada labākie sportisti un arī
interneta balsojumā par populārāko
atzītais. Laikraksts «Jelgavas Vēstnesis»
iepazīstina ar mēneša sportistiem, kuri,
visticamāk, cīnīsies par gada populārākā
nosaukumu.

Lai varētu ķīlēt laivu,
mācās metālapstrādi

Mārtiņš Lauss ar
ūdens motosportu
nodarbojas jau sešus
gadus, bet aizvadītais gads viņam bijis
līdz šim veiksmīgākais – puisis izcīnīja 3. vietu Latvijas
čempionātā, 2. vietu
Baltijas čempionātā
un kļuva par Lietuvas čempionu. «Nav
tā, ka iemācies braukt ar ātrumlaivu,
un viss. Iemaņas, panākumi un tituli
nāk tikai ar gadiem,» spriež jaunietis.
Viņš uzskata, ka pērn paveicis vairāk
nekā cerēts un panākumu atslēga ir tā,
ka šoreiz vairāk laika tika pavadīts tieši
pie viņa laivas. Nākamsezon Mārtiņš
plāno piedalīties Latvijas čempionātā un
pasaules čempionāta posmā, kas notiks
Polijā, bet, ja pietiks līdzekļu, brauks
arī Eiropas čempionāta posmos. «Man
tehnika un dzelži interesē jau no bērnības. Esmu pamēģinājis arī citus sporta
veidus, piemēram, kartingu, ralliju, bet

Meklē darbu
Tīru sniegu no pagalmiem, jumtiem.
Tālrunis 25438673.
Masieris. Piedāvā dažāda veida masāžu – gan
salonā, gan privāti. Ir pieredze, sertifikāts.
Tālrunis 29649375.

ūdens motosports ir mana sirdslieta. Te
var izjust vismaz trīs reizes lielāku ātrumu nekā mašīnā, te ir spriedze,» stāsta
M.Lauss. Jāpiebilst, ka aizraušanās noteica arī puiša skolas izvēli – viņš Amatu
vidusskolā apgūst metālapstrādi.

Jaunā trase – atspēriena punkts

viņš mērķē uz vietu sešpadsmitniekā.
Vēl U.Balbeks plāno piedalīties pasaules čempionātā Dānijā, te mērķis
ir pārvarēt astotdaļfināla kārtu. «Tas
ir specifiski – tur ir daudzi superkrosa
elementi, piemēram, starts no astoņu
metru augstuma, kuru Latvijā nekur
nevar uztrenēt,» skaidro Uldis.

Mainīs svara kategoriju

BMX braucēju Roberta Bāriņa un
Ulda Balbeka gada centrālais notikums
ir BMX trases izveide Jelgavā. Līdz tam
puiši pa reizei aizbraukuši uz Valmieras
trasi, un tas ietekmējis viņu sniegumu.
«Pagājušajā sezonā bija sarežģīti treniņapstākļi. Braucu uz Valmieras trasi, arī
pa šoseju, bet sacensībās bija manāms,
ka nav braukts pa trasi. Spēks un ātrums man bija, bet pietrūka tieši trases
izjūtas,» stāsta Uldis. Arī Roberts cer, ka
līdz ar trases izveidi Jelgavā sportistu
panākumi būs vēl augstāki.
R.Bāriņš pērn sāka startēt junioru
grupā un Eiropas čempionātā krūzeru
grupā (15 – 16 gadi) ieņēma 4. vietu.
«Pirmo gadu startēju junioru grupā un
tiku iekļauts Latvijas izlases sastāvā.
Tas ir cits līmenis, lielāka konkurence,
jāstartē ar gadu vecākiem puišiem,» tā
Roberts, kura mērķis jaunajā sezonā ir
piedalīties visos 12 Eiropas čempionāta
posmos un arī pasaules čempionātā,
kas notiks jūlijā Dānijā. Treniņprocess
jau sācies – Roberts ne tikai brauc ar
riteni, bet, lai attīstītu visu ķermeni, arī
peld, skrien, apmeklē trenežieru zāli.
15. martā viņam jādodas uz treniņnometni Francijā. 2011. gadā Roberts cer
iekļūt kāda Eiropas posma un pasaules
čempionāta finālā, bet Latvijā kļūt par
čempionu savā grupā.
Līdzīgi mērķi Eiropas un pasaules
čempionātā ir arī otram kluba «Mītavas kumeļi» braucējam Uldim. «Pērn
Eiropas čempionāta 9. posmā ieguvu 5.
vietu – pirmo reizi elites grupā iebraucu
finālā. Šosezon finālā gribētu iebraukt
kādos četros posmos – ja vienā braucienā startē 80 – 90 cilvēki, tad iekļūšana
astoņniekā ir labs panākums,» stāsta
sportists. Īpašas cerības viņš saista ar
Eiropas čempionāta posmu, kurš aprīlī
notiks Jelgavā. Kopvērtējumā Eiropā

Svara bumbu cēlājs Andrejs Makuha
2010. gadā kļuva
gan par Eiropas, gan
par pasaules vicečempionu. «Ar šo
sporta veidu nodarbojos sešus gadus.
Pēdējos trīs trenējos
profesionālā līmenī
un ceļu vissmagākās bumbas – 32 kilogramus. Ja jau rezultāti iet uz augšu,
laikam trenējos pareizi,» tā sportists.
Šogad viņš izvirzījis mērķi – izcīnīt Eiropas čempionātā zeltu. Tā kā pasaules
čempionāts notiks Amerikā, nav zināms,
vai Latvijas izlase tajā piedalīsies. Lai
būtu lielāka konkurence un arī sportiskie rezultāti, A.Makuha nolēmis
palielināt personīgo svaru, lai startētu
citā kategorijā – līdz šim viņš startēja
svara kategorijā līdz 63 kilogramiem, bet
šogad būs svara kategorijā līdz 68. «Lai
būtu labs rezultāts, svarīga ir ne tikai
fiziskā forma, bet arī tehnika – kā bumbu satver, kā ceļ, kā stāv. Vienu minūti
bumbas pacilāt var daudzi, bet desmit?
Ir redzēti sportisti, kuri guļus uzspiež
200 kilogramus, bet pa 32 kilogramu
bumbai katrā rokā pacelt nevar. Tas ir
pavisam kas cits,» savu sporta veidu raksturo A.Makuha. Jāpiebilst, ka sportists
šosezon startēs arī visos Latvijas kausa
piecos posmos.

Par kausu cīnīsies
zobiem un nagiem

Viens no galvenajiem futbola kluba
«Jelgava» un tās
spēlētāja Valērija
Redjko uzdevumiem šosezon būs
cīņa par Latvijas
kausu – futbolisti ir
gatavi pierādīt, ka
ne jau nejaušības
pēc kauss nonāca Jelgavā. Ceturtdaļfināla pretinieki tiks noskaidroti izlozes
kārtībā, izšķirošās spēles notiks aprīlī
un maijā. «Jo labāk nospēlēsim, jo
vairāk iespēju mums būs,» lakonisks ir
V.Redjko. Viņš atzinīgi vērtē komandas

Tīru sniegu, remontēju un veicu citus darbus.
Tālrunis 27119070.

vai veca cilvēka aprūpētājas darbu.
Tālrunis 29788771.

Sieviete – auklītes (ir pieredze) vai veca cilvēka
aprūpētājas darbu. Var piedāvāt citu darbu.
Tālrunis 25935092.

Kvalificēts santehniķis meklē darbu. Veicu
visu veidu santehnikas darbus, apkures
sistēmas montāžu, radiatoru nomaiņu.
Tālrunis 26279736.

Tīru sniegu no jumtiem. Tālrunis 29987357.

Vīrietis meklē darbu. Steidzami!
Tālrunis 63028211, 26381274.

Aprūpēšu un palīdzēšu sadzīvē vientuļam pensionāram, invalīdam. Tālrunis 29743982.

Sieviete (48, bērnu nav, no Bauskas novada)
meklē aprūpētājas darbu ar dzīvošanu uz vietas.
Ir sertifikāts. Varu strādāt par sargu. Ir pieredze.
Tālrunis 26072746.

Sieviete meklē māju, dzīvokļu vai biroju uzkopšanas darbu. Tālrunis 26276610.
Sieviete (60, krievvalodīga) meklē auklītes

Matemātikas papildmācīšanā.
Tālrunis 29817860.

Pērk
Kolekcijai pērku senlaiku gleznas, porcelāna
figūriņas, apgleznotus šķīvjus un vāzes, ikonas
un zelta, sudraba monētas. T.27166669
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gūto pieredzi, pērn spēlējot Eirokausa
posmā, vien piebilst, ka beigas gan bija
skumjas, jo tikai nedaudz pietrūcis,
lai tiktu tālāk. Komandas kapteinis
uzsver, ka jaunajā sezonā plānots arī
Latvijas čempionātā pakāpties vismaz
par vienu vietu – pērn jelgavnieki
palika sestie. «Aizvadītajā čempionātā
varējām nospēlēt labāk, bet zaudējām
punktus dažās spēlēs, kur varējām vinnēt. Šogad tas jāmaina,» tā futbolists.

 15. janvārī pulksten 19.45 – Latvijas
čempionāts hokejā sievietēm: SHK «Zemgale» – «Panteras» (Krājbankas ledus
hallē).
 16. janvārī pulksten 16 – «Schenker»
līgas spēle volejbolā: «Biolars/Olaine/Jelgava» – «Tartu Pere Leib» (ZOC).
 16. janvārī pulksten 12.15 – Latvijas
čempionāts hokejā sievietēm: SHK «Zemgale» – «Panteras» (Krājbankas ledus
hallē).
 18. janvārī pulksten 12 – Jelgavas
pilsētas vidusskolu sacensības «Netradicionālās stafetes»: fināls (ZOC).

Aizsaulē aizgājuši
JAŅINA GRJAZNOVA (dz. 1927. g.)
PĒTERIS PASTARS (dz. 1936. g.)
ALLA CITOVIČA (dz. 1925. g.)
ASTRA SPROĢE (dz. 1940. g.)
ILGONIS TĪSIŅŠ (dz. 1949. g.)
GENOVEFA OZOLIŅA (dz. 1942. g.)
INGRĪDA KRIPE (dz. 1952. g.)
VALIJA TŪMANE (dz. 1930. g.)
ALVĪNE ŠĻAKOTA (dz. 1924. g.)
VLADIMIRS SJOMKINS (dz. 1951. g.)
APOLONIJA ŽUKOVSKA (dz. 1909. g.).
Izvadīšana 15.01. plkst.12 Bērzu kapsētā.
JEVGENIJS IVANOVS (1935. g.).
Izvadīšana 14.01. plkst.13 Bērzu kapsētā.
INDULIS GAILĪTIS (dz. 1932. g.).
Izvadīšana 15.01. plkst.11 Zanderu kapsētā.
AIGARS KRISŪNS (dz. 1960. g.).
Izvadīšana 14.01. plkst.13 Zanderu kapsētā.
BIRUTA KRĒĶE (dz. 1934. g.).
Izvadīšana 13.01. plkst.15 Baložu kapsētā.
IVANS SUDOVCEVS (dz. 1926. g.).
Izvadīšana 13.01. plkst.12 Zanderu kapsētā.

Mēneša populārākais sportists Jelgavā 2010. gadā
Janvāris
Ņikita Gorbatko, ziemas peldētājs, «Jelgavas roņi»
Februāris
Viktors Vovruško, Jelgavas Specializētā peldēšanas skola
Marts
Jana Jansone, pauerliftinga klubs «Apolons»
Aprīlis	Valērijs Redjko, FK «Jelgava»
Maijs	Andrejs Makuha, svara bumbu celšana
Jūnijs	Uldis Balbeks, BMX sporta klubs «Mītavas kumeļi»
Jūlijs	Roberts Bāriņš, BMX klubs «Mītavas kumeļi»
Augusts
Jānis Kuķalks, ūdens motosporta klubs «Paisums»
Septembris Mārtiņš Lauss, ūdens motosporta klubs «Paisums»
Oktobris
Deivids Cjukša, regbija komanda «Jelgavas alnis»
Novembris	Andrejs Makuha, svara bumbu celšana
Decembris Tiks noskaidroti 17. janvārī

275 balsis
405 balsis
413 balsis
1000 balsis
1413 balsis
937 balsis
1291 balss
396 balsis
2319 balsis
481 balss
987 balsis

PIEDĀVĀ LĪDZDARBOTIES ŠĀDOS PULCIŅOS:
Pasta ielā 32
Kas?
Muzikālā studija «Smaids»
Ģitāras
Bēbīšu skola
Vēderdejas
Zvanu ansamblis
Modeļu skola
Tūrisms, alpīnisms

Kad?
Pirmdienās, ceturtdienās, piektdienās
Otrdienās, ceturtdienās
Trešdienās, piektdienās
Ceturtdienās, piektdienās
Otrdienās, piektdienās
Trešdienās, sestdienās
Pirmdienās, otrdienās, piektdienās

Kas?
Trases automodelisms
Brīvā laika klubs «Pietura»
Mākslas studija
Ādas plastika
Keramika
Tekstilstudija
Mājokļa dizains
Floristika
Jauniešu klubs
Teātra sports
Sarīkojumu, klasiskā deja
Tradicionālās mūzikas grupa

Kad?
Otrdienās, ceturtdienās
Pirmdienās, trešdienās, piektdienās
Pirmdienās, ceturtdienās
Otrdienās, trešdienās
Pirmd., otrd., trešd., ceturtd., piektd.
Trešdienās, piektdienās
Pirmdienās, trešdienās
Otrdienās, ceturtdienās
Otrdienās, ceturtdienās
Sestdienās
Pirmdienās, trešdienās
Pirmdienās

Kas?
Latino aerobika
Show deju pāru grupa

Kad?
Otrdienās, piektdienās
Pirmdienās, piektdienās

Skolas ielā 2

Raiņa ielā 14 (bijušā Pasta ēka)

Informāciju par nodarbību laikiem, samaksu, vecumposmu, brīvajām vietām Jūs varat iegūt:
• www.junda.lv, sadaļā PULCIŅI;
• aizsūtot savu jautājumu uz info@junda.lv;
• piezvanot dežurantei pa tālruni 63022298;
• atnākot uz kādu no «Jundas» ēkām

NĀC UN PAVADI SAVU BRĪVO LAIKU LIETDERĪGI!

Uzmanību! Jaunumi no 20. janvāra:
«Mīļmantiņu darbnīca» – pirmdienās, trešdienās (1. – 6.klase);
«Angļu valoda mazajiem» – papildu grupa (5 – 8 g.v.);
«Latviešu valoda cittautībniekiem» – (1.- 12. klase), no februāra;
«Sevis izzināšanas ceļš» – (18 – 25 g.v.), no februāra.

Maksa mēnesī

(atkarībā no pulciņa)

Ls 3 - 5
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17. janvāris, pirmdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1135.sērija.
9.25 «Mīlestība Sanktpēterburgā». Romantiska komēdija. 2009.g.
11.05 «Es – savai zemītei».*
11.35 «Eirobusiņš».*
12.05 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.25 «Discovery atlants: Ķīna». Dokumentāla filma. 1.sērija.
13.25 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».*
13.40 «Šeit un tagad».*
15.00 «LTV portretu izlase». Diriģents Kaspars Putniņš.*
15.25 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».*
15.45 «Surikātu raibā dzīve». Dokumentālu filmu seriāls. 2.sērija.
16.10 «Okeāna meitenes jaunie piedzīvojumi». Animācijas
filmu seriāls. 19.sērija.
16.40 «Edžmonta». Seriāls pusaudžiem. 60.sērija.
17.05 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1135.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Nikolajs un Jūlija». Seriāls. 20.sērija.
19.15 «Satiksmes drošība». Dokumentāla īsfilma.
19.30 «Skats no malas».
20.00 «100. pants».
20.30 «Panorāma».
21.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle.
22.00 «Viss notiek».
22.30 «Latvija var!»
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Garīgā dimensija».
23.45 «De facto».*
0.20 «Skats no malas».*

LTV7
7.35 «Televeikala skatlogs». «Dzīvot labāk».*
7.55 «Televeikala skatlogs». «Rīts ar Natāliju Ābolu» (ar subt.).
8.55 «Televeikala skatlogs». «Rīta karuselis».*
9.15 «OK!» Raidījums par skaistu dzīvi.*
10.00 «Tiesa» (ar subt.). Seriāls. 2009.g. 7.sērija.
10.50 «Dinotopija». Seriāls. 3.sērija.
11.40 «Joka pēc». Seriāls. 73. un 74.sērija.
12.30 «Krasta apsardze». Seriāls. 11.sērija.
13.20 «Parandžas un augsti papēži». Dokumentāla filma. 6.sērija.
13.50 Kontinentālās hokeja līgas spēle. Rīgas Dinamo
– Sanktpēterburgas SKA.*
15.50 «Dinotopija». Seriāls. 3.sērija.
16.40 «Joka pēc». Seriāls. 73. un 74.sērija.
17.30 «SeMS».
18.10 «Tiesa» (ar subt.). Seriāls. 2009.g. 7.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Sporta studija».
20.00 «Izdzīvošanas māka». Dokumentālu filmu seriāls. 14.sērija.
20.50 «1000 jūdzes Mjanmā». 2.sērija.
21.20 «Basketbola apskats».
21.50 «Gulētājs un skaistule» (ar subt.). Melodrāma. 2008.g.
23.30 «Krasta apsardze». Seriāls. 11.sērija.
0.20 «SeMS».*

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Trakie Tūņi brīvībā». Animācijas seriāls. 9.sērija.
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.45 «Degpunktā».*
9.05 «Mīli mani mūžam». Latvijas seriāls. 9. un 10.sērija.
10.05 «Mežrožu ieleja. Klausot sirdij». Melodrāma. 2006.g.
12.05 «Tēva noslēpumi». Vācijas seriāls. 37.sērija.
12.45 «TV veikala skatlogs».
13.00 «Viens pret visiem» (ar subt.). Seriāls. 1.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Pilna māja». ASV komēdijseriāls. 33.sērija.
14.45 «Mūka Omi noslēpums 2». Animācijas seriāls. 20.sērija.
15.05 «Pankūciņa lieliskie negadījumi». Animācijas
seriāls. 11.sērija.
15.35 «Jampadracis mājā». ASV komēdijseriāls. 2.sērija.
16.00 «O.C. Kaislības Kalifornijā». ASV seriāls. 3.sērija.
17.00 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 109.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 110.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā».
21.05 «Policisti». ASV krimināldrāma. 1997.g.
23.05 «Asinsbrāļi». ASV seriāls. 9.sērija.
0.15 «Sešas pēdas zem zemes». ASV seriāls. 52.sērija.
1.20 LNT ziņu Top 10.*
2.05 «Naudas viltotāji». Krimināldrāma. 2007.g.
3.40 «Asinsbrāļi». ASV seriāls. 9.sērija.
4.35 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 109. un 110.sērija.

TV3
5.00 «Zaudējumi». Seriāls. 4.sērija.
5.45 «Iepazīsties, mani vecāki». Seriāls. 2001.g. 1.sērija.
6.45 «Taks un džudžu burvju spēks». Animācijas seriāls. 11.sērija.
7.10 «Ragi un nagi». Animācijas seriāls. 8.sērija.
7.35 «Avatārs: leģenda par Āngu». Animācijas seriāls. 23.sērija.
8.00 «Tētuka meitiņas 2» (ar subt.). Seriāls. 43. un 44.sērija.
9.00 «Iepirkšanās rokenrols».
9.30 «Garšu laboratorija».
10.00 «Māmiņu klubs».
10.40 «Rafteru ģimene». Seriāls. 4.sērija.
11.40 «Trīs māsas». ASV seriāls. 11.sērija.
12.35 «Precējies. Ir bērni 7». Seriāls. 22. un 23.sērija.
13.35 «Avatārs: leģenda par Āngu». Animācijas seriāls. 24.sērija.
14.05 «Mūmija». Animācijas seriāls. 9.sērija.
14.35 «Kobra 4». Seriāls. 57.sērija.
15.30 «Alises sirdsbalss». Vācijas seriāls. 3.sērija.
16.25 «Ekstrēmās pārvērtības 3». Realitātes šovs. 40.sērija.
17.20 «Dakteris Tirsa» (ar subt.). Seriāls. 4.sērija.
18.15 «Tētuka meitiņas 2» (ar subt.). Seriāls. 45. un 46.sērija.
19.15 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Kāsla metode 2». ASV seriāls. 12.sērija.
21.15 «C.S.I. Lasvegasa 10». ASV seriāls. 229.sērija.
22.05 «Radīti skatuvei». ASV seriāls. 18.sērija.
23.00 «Nekā personīga».
23.40 «Taras piecas personības». ASV seriāls. 4.sērija.
0.15 «C.S.I. Lasvegasa 8». ASV seriāls. 172.sērija.
1.10 «Kobra 4». Seriāls. 57.sērija.

2.00 «Trīs māsas». Seriāls. 11.sērija.
2.50 «Zaudējumi». Seriāls. 4.sērija.
3.40 «Rafteru ģimene». Seriāls. 4.sērija.
4.35 «Nakts joki».

18. janvāris, otrdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1136.sērija.
9.25 «Otrā iespēja». Seriāls. 9.sērija.
9.50 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».*
10.10 «Kas var būt labāks par šo?»*
10.40 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
10.55 «Harija dekonstrukcija». ASV komēdija. 1997.g.
12.40 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».*
13.00 «Viss notiek».*
13.30 «Latvija var!»*
14.00 «Nikolajs un Jūlija». Seriāls. 20.sērija.
14.50 «Saules garša». Dokumentāla filma. 4.sērija.
15.25 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».*
15.45 «Mārvijs Hammers». Populārzinātnisks seriāls
bērniem. 2.sērija.
16.10 «Okeāna meitenes jaunie piedzīvojumi». Animācijas
filmu seriāls. 20.sērija.
16.40 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».
17.05 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1136.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Nikolajs un Jūlija». Seriāls. 21.sērija.
19.20 «Satiksmes drošība». Dokumentāla īsfilma.
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «100. pants».
20.30 «Panorāma».
21.15 «Jauna nedēļa».
22.00 «Uzvarai nolemtie». Latvijas dokumentāla filma. 1998.g.
22.35 «Latvijas zelts». Latvijas dokumentāla filma. 2001.g.
22.45 «Naudas zīmes».
23.00 Nakts ziņas.
23.15 «Šeit un tagad». Studijā Aivis Dombrovskis un psiholoģe, pasaku terapeite Iveta Gēbele. Tiešraide.
23.55 «100 g kultūras».*
0.25 «Bīstamā robeža». Spraiga sižeta seriāls. 22.sērija.

LTV7
7.55 «Televeikala skatlogs». «Nedēļas apskats».*
8.15 «Televeikala skatlogs». «Rīts ar Natāliju Ābolu» (ar subt.).*
9.20 «SeMS».*
10.00 «Tiesa» (ar subt.). Seriāls. 2009.g. 8.sērija.
10.50 «Dinotopija». Seriāls. 4.sērija.
11.40 «Joka pēc». Seriāls. 75. un 76.sērija.
12.30 «Krasta apsardze». Seriāls. 12.sērija.
13.20 «Sporta studija».*
13.50 2010.gada Vankūveras ziemas olimpiskās spēles.
Biatlons. 20 km vīriešiem.*
15.50 «Dinotopija». Seriāls. 4.sērija.
16.40 «Joka pēc». Seriāls. 75. un 76.sērija.
17.30 «SeMS».
18.10 «Tiesa» (ar subt.). Seriāls. 2009.g. 8.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.15 Kontinentālās hokeja līgas spēle. Rīgas Dinamo
– Maskavas CSKA. Tiešraide.
21.55 FIBA Eiropas izaicinājuma kausa spēle basketbolā.
BK Ventspils – Benfica.
23.45 «Tavs auto».
0.15 «Autosporta programma nr.1».
0.45 «Krasta apsardze». Seriāls. 12.sērija.
1.35 «SeMS».*

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Trakie Tūņi brīvībā». Animācijas seriāls. 10.sērija.
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.45 «Degpunktā».*
9.05 «Mīli mani mūžam». Latvijas seriāls. 11. un 12.sērija.
10.05 «Mežrožu ieleja. Pašaizliedzīgā mīlā». Melodrāma. 2006.g.
12.05 «Tēva noslēpumi». Vācijas seriāls. 38.sērija.
12.45 «TV veikala skatlogs».
13.00 «Viens pret visiem» (ar subt.). Seriāls. 2.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Pilna māja». ASV komēdijseriāls. 34.sērija.
14.45 «Mūka Omi noslēpums 2». Animācijas seriāls. 21.sērija.
15.05 «Pankūciņa lieliskie negadījumi». Animācijas
seriāls. 12.sērija.
15.35 «Jampadracis mājā». ASV komēdijseriāls. 3.sērija.
16.00 «O.C. Kaislības Kalifornijā». ASV seriāls. 4.sērija.
17.00 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 111.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 112.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā».
21.05 «Pērļu kaklarota». Vācijas melodrāma. 2008.g.
23.00 «Asinsbrāļi». ASV seriāls. 10.sērija.
0.10 «Sešas pēdas zem zemes». ASV seriāls. 53.sērija.
1.10 «Divarpus vīri». Komēdijseriāls. 13. un 14.sērija.
2.00 «Policisti». ASV krimināldrāma. 1997.g.
3.40 «Asinsbrāļi». ASV seriāls. 10.sērija.
4.35 «Savējā svešiniece» (ar subt.). 111. un 112.sērija.

TV3
5.00 «Zaudējumi». Seriāls. 5.sērija.
5.45 «Iepazīsties, mani vecāki». Seriāls. 2.sērija.
6.45 «Taks un džudžu burvju spēks». Animācijas seriāls. 12.sērija.
7.10 «Mūmija». Animācijas seriāls. 9.sērija.
7.35 «Avatārs: leģenda par Āngu». Animācijas seriāls. 24.sērija.
8.00 «Tētuka meitiņas 2» (ar subt.). 45. un 46.sērija.
8.55 «Smieklīgākie videokuriozi 19».
9.50 «Kāsla metode 2». Seriāls. 12.sērija.
10.40 «Rafteru ģimene». Seriāls. 5.sērija.
11.40 «Trīs māsas». ASV seriāls. 12.sērija.
12.35 «Precējies. Ir bērni 7». Seriāls. 24. un 25.sērija.
13.35 «Avatārs: leģenda par Āngu». Animācijas seriāls. 25.sērija.
14.05 «Mūmija». Animācijas seriāls. 10.sērija.
14.35 «Kobra 4». Seriāls. 58.sērija.
15.30 «Alises sirdsbalss». Vācijas seriāls. 4.sērija.
16.25 «Ekstrēmās pārvērtības 3». Realitātes šovs. 41.sērija.
17.20 «Dakteris Tirsa» (ar subt.). Seriāls. 5.sērija.
18.15 «Tētuka meitiņas 2» (ar subt.). Seriāls. 47. un 48.sērija.
19.15 «Bez tabu».

tv programma
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Doktors Hauss 6». ASV seriāls. 15.sērija.
21.15 «C.S.I. Maiami 8». ASV seriāls. 185.sērija.
22.05 «Uzlecošā saule». ASV krimināldrāma. 1993.g.
0.35 Bobsleja un skeletona apskats.
1.05 «C.S.I. Lasvegasa 8». ASV seriāls. 173. un 174.sērija.
2.35 «Kobra 4». Seriāls. 58.sērija.
3.25 «Zaudējumi». Seriāls. 5.sērija.
4.10 «Trīs māsas». Seriāls. 12.sērija.

19. janvāris, trešdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1137.sērija.
9.25 «Otrā iespēja». Seriāls. 10.sērija.
9.50 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».*
10.10 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
10.30 «Jauna nedēļa».*
11.15 «Latvji, brauciet jūriņā!» Ronis – mana būdiņa un
pils. 2.daļa.*
11.45 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle.*
12.30 «100. panta preses klubs».*
13.25 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».*
13.45 «Naudas zīmes».*
14.00 «Nikolajs un Jūlija». Seriāls. 21.sērija.
14.55 «Toreiz, pagājušajā gadsimtā».*
15.10 «Kopā» (ar subt.).*
15.25 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».*
15.45 «Kas te? Es te!»*
16.15 «Okeāna meitenes jaunie piedzīvojumi». Animācijas
filmu seriāls. 21.sērija.
16.40 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».
17.05 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1137.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Nikolajs un Jūlija». Seriāls. 22.(noslēguma) sērija.
19.20 «Satiksmes drošība». Dokumentāla īsfilma.
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «100. pants».
20.30 «Panorāma».
21.12 «Latloto izloze».
21.20 «Kas notiek Latvijā?» Tiešraide. Vada J.Domburs.
22.45 «Zebra».
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Vides fakti».*
23.45 «100 g kultūras».*
0.15 «Bīstamā robeža». Spraiga sižeta seriāls. 23.sērija.

LTV7
7.55 «Televeikala skatlogs». «Iespējas un risinājumi».*
8.15 «Televeikala skatlogs». «Veiksmīgas idejas».*
8.35 «Televeikala skatlogs». «Pie rīta kafijas».*
8.55 «Televeikala skatlogs». «Brīvdienu ceļvedis».*
9.20 «SeMS».*
10.00 «Tiesa» (ar subt.). Seriāls. 2009.g. 9.sērija.
10.50 «Dinotopija». Seriāls. 5.sērija.
11.40 «Joka pēc». Seriāls. 77. un 78.sērija.
12.30 «Krasta apsardze». Seriāls. 13.sērija.
13.20 «Dabas formas». Dokumentāla filma. 1.sērija.
13.50 Kontinentālās hokeja līgas spēle. Rīgas Dinamo
– Maskavas CSKA.*
15.50 «Dinotopija». Seriāls. 5.sērija.
16.40 «Joka pēc». Seriāls. 77. un 78.sērija.
17.30 «SeMS».
18.10 «Tiesa» (ar subt.). Seriāls. 2009.g. 9.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Sporta studija». Tiešraide.
20.00 «Izdzīvotāji». Dokumentāla filma. 2.sērija.
20.55 «Krasta apsardze». Seriāls. 13.sērija.
21.45 «SeMS».*
22.25 «Makšķerēšanas noslēpumi».
22.55 «Ātruma cilts».
23.25 «Vistlera». Seriāls. 19. un 20.sērija.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Trakie Tūņi brīvībā». Animācijas seriāls. 11.sērija.
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.45 «Degpunktā».*
9.05 «Mīli mani mūžam». Latvijas seriāls. 13. un 14.sērija.
10.05 «Mežrožu ieleja. Līdz pasaules malai». Melodrāma. 2006.g.
12.05 «Tēva noslēpumi». Vācijas seriāls. 39.sērija.
12.45 «TV veikala skatlogs».
13.00 «Viens pret visiem» (ar subt.). Seriāls. 3.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Pilna māja». ASV komēdijseriāls. 35.sērija.
14.45 «Mūka Omi noslēpums 2». Animācijas seriāls. 22.sērija.
15.05 «Pankūciņa lieliskie negadījumi». Animācijas
seriāls. 13.sērija.
15.35 «Jampadracis mājā». ASV komēdijseriāls. 4.sērija.
16.00 «O.C. Kaislības Kalifornijā». ASV seriāls. 5.sērija.
17.00 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 113.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 114.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā».
21.05 «Mājokļa jautājums».
22.05 «Intrigante 2». ASV seriāls. 3.sērija.
23.00 «Asinsbrāļi». ASV seriāls. 11.sērija.
0.05 «Sešas pēdas zem zemes». ASV seriāls. 54.sērija.
1.10 «Divarpus vīri». Komēdijseriāls. 15. un 16.sērija.
1.55 «Vismeklētākais Malibu». Kriminālkomēdija. 2003.g.
3.20 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
3.40 «Asinsbrāļi». ASV seriāls. 11.sērija.
4.35 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 113. un 114.sērija.

TV3
5.00 «Zaudējumi». Seriāls. 6.sērija.
5.45 «Iepazīsties, mani vecāki». Seriāls. 3.sērija.
6.45 «Taks un džudžu burvju spēks». Animācijas seriāls. 13.sērija.
7.10 «Mūmija». Animācijas seriāls. 10.sērija.
7.35 «Avatārs: leģenda par Āngu». Animācijas seriāls. 25.sērija.
8.00 «Tētuka meitiņas 2» (ar subt.). 47. un 48.sērija.
8.55 «Smieklīgākie videokuriozi 19».
9.50 «Doktors Hauss 6». Seriāls. 15.sērija.
10.40 «Rafteru ģimene». Seriāls. 6.sērija.
11.40 «Trīs māsas». ASV seriāls. 13.sērija.
12.35 «Precējies. Ir bērni 7». Seriāls. 26.sērija.

Ceturtdiena, 2011. gada 13. janvāris
13.05 «Precējies. Ir bērni 8». Seriāls. 1.sērija.
13.35 «Avatārs: leģenda par Āngu». Animācijas seriāls. 26.sērija.
14.05 «Mūmija». Animācijas seriāls. 11.sērija.
14.35 «Kobra 4». Seriāls. 59.sērija.
15.30 «Alises sirdsbalss». Vācijas seriāls. 5.sērija.
16.25 «Ekstrēmās pārvērtības 3». Realitātes šovs. 42.sērija.
17.20 «Dakteris Tirsa» (ar subt.). Seriāls. 6.sērija.
18.15 «Tētuka meitiņas 2» (ar subt.). Seriāls. 49. un 50.sērija.
19.15 «Bez tabu». Informatīvi izklaidējoša programma.
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Īsts krievu detektīvs» (ar subt.). Detektīvkomēdija. 2008.g.
22.25 «Sasisto lukturu ielas 10» (ar subt.). Seriāls. 5.sērija.
23.30 «Atļauts smieties!» (ar subt.).
1.00 «Kobra 4». Seriāls. 59.sērija.
1.55 «Zaudējumi». Seriāls. 6.sērija.
2.40 «Iepazīsties, mani vecāki». Seriāls. 3.sērija.
3.35 «Trīs māsas». Seriāls. 13.sērija.
4.25 «Nakts joki».

20. janvāris, ceturtdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1138.sērija.
9.25 «Dūmu deja debesīm». Telefilma Rīga dokumentāla filma.
9.50 «Otrā iespēja». Seriāls. 11.sērija.
10.20 «Kas notiek Latvijā?» Vada J.Domburs.*
11.45 «Zebra».*
12.00 LR Saeimas svinīgā sēde, veltīta 1991.gada
barikāžu atceres 20.gadadienai.
13.05 «Es rakstu Tavu vārdu...» Dokumentāla reportāža no
1991.gada barikādēm.
14.05 «Province».*
14.35 «Nikolajs un Jūlija». Seriāls. 22.(noslēguma) sērija.
15.25 «Cilvēku planēta. Peru delfīni briesmās». Dokumentāla filma.
16.20 «Zaķīšu piedzīvojumi». Animācijas filmu seriāls. 2.sērija.
16.50 «Dzeguze un viņas divpadsmit vīri». Studijas Dauka
animācijas filma.
17.00 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1138.sērija.
17.55 «Barikādēm – 20». Atceres ugunskuri visā Latvijā. Tiešraide.
18.15 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 Ekumenisks dievkalpojums, veltīts 1991. gada barikāžu
atceres 20. gadadienai. Tiešraide no Doma baznīcas.
19.35 «Barikādēm – 20». Atceres ugunskurs Doma
laukumā. Tiešraide.
20.30 «Panorāma».
21.15 «Barikādēm – 20». Atceres ugunskurs Ķīpsalā.
22.55 «Nakts ziņas».
23.10 J.Kulakovs, N.Beļskis. Kantāte «Vēstules uz bruģa».*
0.05 «Barikādēm – 20». Atceres ugunskurs Doma laukumā.*

LTV7

10.40 «Rafteru ģimene». Seriāls. 7.sērija.
11.40 «Trīs māsas». Seriāls. 14.sērija.
12.35 «Precējies. Ir bērni 8». Seriāls. 2. un 3.sērija.
13.35 «Avatārs: leģenda par Āngu». Animācijas seriāls. 27.sērija.
14.05 «Mūmija». Animācijas seriāls. 12.sērija.
14.35 «Kobra 4». Seriāls. 60.sērija.
15.30 «Alises sirdsbalss». Vācijas seriāls. 6.sērija.
16.25 «Ekstrēmās pārvērtības 3». Realitātes šovs. 43.sērija.
17.20 «Dakteris Tirsa» (ar subt.). Seriāls. 7.sērija.
18.15 «Tētuka meitiņas 2» (ar subt.). Seriāls. 51. un 52.sērija.
19.15 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Nozieguma skelets 5» (ar subt.). Seriāls. 1.sērija.
21.15 «Reālie draudi». ASV spriedzes filma. 1994.g.
23.55 «Kinomānija».
0.25 «Specvienība 3». Seriāls. 11.sērija.
1.15 «Kobra 4». Seriāls. 60.sērija.
2.05 «Zaudējumi». Seriāls. 7.sērija.
2.50 «Iepazīsties, mani vecāki». Seriāls. 4.sērija.
3.45 «Trīs māsas». Seriāls. 14.sērija.
4.35 «Nakts joki».

21. janvāris, piektdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mana mamma – zvēru daktere». Seriāls. 31.sērija.
9.25 «Otrā iespēja». Seriāls. 12.sērija.
9.50 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».*
10.10 «Goda lieta». Francijas seriāls. 2.sērija.
11.50 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.10 «Zeme no putna lidojuma». Dokumentālu filmu
seriāls. 15.sērija.
13.00 «Eiropas izcilākie tūristu galamērķi». Engure.
13.05 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».*
13.25 «Barikādēm – 20». Atceres ugunskurs Ķīpsalā.*
15.00 «Karosta». Latvijas dokumentāla filma. 2010.g.
15.20 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».*
15.40 «Ķepa uz sirds».*
16.10 «Zaķīšu piedzīvojumi». Animācijas filmu seriāls. 3.sērija.
16.40 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».
17.05 «Mana mamma – zvēru daktere». Seriāls. 31.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Laiks vīriem?»
19.00 «Eirobusiņš».
19.30 «100 g kultūras». Nacionālie dārgumi.
20.30 «Panorāma».
21.15 «100. panta preses klubs».
22.10 «Mafijas klans». Seriāls. 3.sērija.
23.05 «Nakts ziņas».
23.20 «Mafijas klans». Seriāls. 4.sērija.
0.15 «100 g kultūras». Nacionālie dārgumi.*

7.55 «Televeikala skatlogs». «Automoto raidījums nr.2».*
8.15 «Televeikala skatlogs». «TV mozaīka».*
8.35 «Televeikala skatlogs». «Darbs. Izglītība. Karjera».*
8.55 «Televeikala skatlogs». «Vārds uzņēmējiem».*
9.20 «SeMS».*
10.00 «Tiesa» (ar subt.). Seriāls. 2009.g. 10.sērija.
10.50 «Dinotopija». Seriāls. 6.sērija.
11.40 «Joka pēc». Seriāls. 79. un 80.sērija.
12.30 «Krasta apsardze». Seriāls. 14.sērija.
13.20 «Sporta studija».*
13.50 2010.gada Vankūveras ziemas olimpiskās spēles.
Biatlons. Masu starts vīriešiem.*
14.50 2010.gada Vankūveras ziemas olimpiskās spēles.
Biatlons. Masu starts sievietēm.*
15.50 «Dinotopija». Seriāls. 6.sērija.
16.40 «Joka pēc». Seriāls. 79. un 80.sērija.
17.30 «SeMS».
18.10 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
18.40 Kontinentālās hokeja līgas spēle. OHK Maskavas
Dinamo – Rīgas Dinamo. Tiešraide.
21.15 «Lācis». ASV trilleris. 2010.g.
22.45 «Ar makšķeri».
23.15 «Zebra».*
23.30 «Krasta apsardze». Seriāls. 14.sērija.
0.15 «SeMS».*

LTV7

LNT

LNT

6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Trakie Tūņi brīvībā». Animācijas seriāls. 12.sērija.
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.45 «Degpunktā».*
9.05 «Mīli mani mūžam». Latvijas seriāls. 15. un 16.sērija.
10.05 «Mežrožu ieleja. Sirds vējā». Melodrāma. 2007.g.
12.05 «Tēva noslēpumi». Vācijas seriāls. 40.sērija.
12.45 «TV veikala skatlogs».
13.00 «Viens pret visiem» (ar subt.). Seriāls. 4.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Pilna māja». ASV komēdijseriāls. 36.sērija.
14.45 «Mūka Omi noslēpums 2». Animācijas seriāls. 23.sērija.
15.05 «Pankūciņa lieliskie negadījumi». Animācijas seriāls. 14.sērija.
15.35 «Jampadracis mājā». ASV komēdijseriāls. 5.sērija.
16.00 «O.C. Kaislības Kalifornijā». ASV seriāls. 6.sērija.
17.00 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 115.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 116.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Ugunskuri Latvijai». Barikāžu atceres 20. gadadienai tiešraidē no Doma laukuma.
21.05 «Gluharevs» (ar subt.). Krievijas seriāls. 9.sērija.
22.05 «Likuma sargs 2» (ar subt.). Seriāls. 2.sērija.
23.10 «Asinsbrāļi». ASV seriāls. 12.sērija.
0.20 «Sešas pēdas zem zemes». ASV seriāls. 55.sērija.
1.20 «Divarpus vīri». Komēdijseriāls. 17. un 18.sērija.
2.10 «Gandrīz varoņi». Piedzīvojumu komēdija. 1998.g.
3.40 «Asinsbrāļi». ASV seriāls. 12.sērija.
4.35 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 115. un 116.sērija.

6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Trakie Tūņi brīvībā». Animācijas seriāls. 13.sērija.
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.45 «Degpunktā».*
9.05 «Mīli mani mūžam». Latvijas seriāls. 17. un 18.sērija.
10.05 «Mežrožu ieleja. Mīlestības uzvara». Melodrāma. 2007.g.
12.05 «Tēva noslēpumi». Vācijas seriāls. 41.sērija.
12.45 «TV veikala skatlogs».
13.00 «Viens pret visiem» (ar subt.). Seriāls. 5.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Pilna māja». ASV komēdijseriāls. 37.sērija.
14.45 «Mūka Omi noslēpums 2». Animācijas seriāls. 24.sērija.
15.05 «Pankūciņa lieliskie negadījumi». Animācijas
seriāls. 15.sērija.
15.35 «Jampadracis mājā». ASV komēdijseriāls. 6.sērija.
16.00 «O.C. Kaislības Kalifornijā». ASV seriāls. 7.sērija.
17.00 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 117.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 118.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā».
21.05 «Ķengurs Džeks». Piedzīvojumu komēdija. 2003.g.
22.45 «Serafima ūdenskritums». ASV vesterns. 2006.g.
0.55 «Dīleris». ASV krimināldrāma. 1992.g.
2.30 «Likuma sargs 2» (ar subt.). Seriāls. 2.sērija.
3.25 «Gluharevs» (ar subt.). Krievijas seriāls. 9.sērija.
4.15 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
4.35 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 117. un 118.sērija.

TV3
5.00 «Zaudējumi». Seriāls. 7.sērija.
5.45 «Iepazīsties, mani vecāki». Seriāls. 4.sērija.
6.45 «Taks un džudžu burvju spēks». Animācijas seriāls. 14.sērija.
7.10 «Mūmija». Animācijas seriāls. 11.sērija.
7.35 «Avatārs: leģenda par Āngu». Animācijas seriāls. 26.sērija.
8.00 «Tētuka meitiņas 2» (ar subt.). Seriāls. 49. un 50.sērija.
8.55 «Smieklīgākie videokuriozi 19».
9.50 «Sasisto lukturu ielas 10» (ar subt.). Seriāls. 5.sērija.

7.55 «Televeikala skatlogs». «Aktualitātes».
8.15 «Televeikala skatlogs». «Skatpunkti».*
8.35 «Televeikala skatlogs». «Tādas lietas».*
8.55 «Televeikala skatlogs». «Dzīvei pa vidu».
9.20 «SeMS».*
10.00 «Tiesa» (ar subt.). Seriāls. 2009.g. 11.sērija.
10.50 «Dinotopija». Seriāls. 7.sērija.
11.40 «Joka pēc». Seriāls. 81. un 82.sērija.
12.30 «Krasta apsardze». Seriāls. 15.sērija.
13.20 «Dabas formas». Dokumentāla filma. 2.sērija.
13.50 Kontinentālās hokeja līgas spēle. OHK Maskavas
Dinamo – Rīgas Dinamo.*
15.50 «Dinotopija». Seriāls. 7.sērija.
16.40 «Joka pēc». Seriāls. 81. un 82.sērija.
17.25 «OK!» Raidījums par skaistu dzīvi.
18.10 «Tiesa» (ar subt.). Seriāls. 2009.g. 11.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Sporta studija».
20.00 «Lanževēna burvju triki». Seriāls. 9. un 10.sērija.
21.00 «Spiegu spēles» (ar subt.). Seriāls. 11. un 12.sērija.
22.40 «Zveja» (ar subt.).
23.10 «Krasta apsardze». Seriāls. 15.sērija.
24.00 «OK!» Raidījums par skaistu dzīvi.*

TV3
5.00 «Zaudējumi». Seriāls. 8.sērija.
5.45 «Iepazīsties, mani vecāki». Seriāls. 5.sērija.
6.45 «Taks un džudžu burvju spēks». Animācijas seriāls. 15.sērija.
7.10 «Mūmija». Animācijas seriāls. 12.sērija.
7.35 «Avatārs: leģenda par Āngu». Animācijas seriāls. 27.sērija.
8.00 «Tētuka meitiņas 2» (ar subt.). Seriāls. 51. un 52.sērija.
8.55 «Smieklīgākie videokuriozi 19».
9.50 «Nozieguma skelets 5». Seriāls. 1.sērija.
10.40 «Rafteru ģimene». Seriāls. 8.sērija.

Ceturtdiena, 2011. gada 13. janvāris
11.40 «Trīs māsas». Seriāls. 15.sērija.
12.35 «Precējies. Ir bērni 8». Seriāls. 4. un 5.sērija.
13.35 «Avatārs: leģenda par Āngu». Animācijas seriāls. 28.sērija.
14.05 «Mūmija». Animācijas seriāls. 13.sērija.
14.35 «Kobra 4». Seriāls. 61.sērija.
15.30 «Alises sirdsbalss». Vācijas seriāls. 7.sērija.
16.25 «Ekstrēmās pārvērtības 3». Realitātes šovs. 44.sērija.
17.20 «Dakteris Tirsa» (ar subt.). Seriāls. 8.sērija.
18.15 «Tētuka meitiņas 2». Komēdijseriāls. 53. un 54.sērija.
19.15 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Pēdējais atvaļinājums». Piedzīvojumu komēdija. 2006.g.
22.25 «Greizais spogulis» (ar subt.).
0.30 «Seši kadri» (ar subt.).
1.00 «Nāvējošais vīruss». Katastrofu filma. 2007.g.
2.40 «Kobra 4». Seriāls. 61.sērija.
3.25 «Trīs māsas». Seriāls. 15.sērijs.
4.10 «Zaudējumi». Seriāls. 8.sērija.

22. janvāris, sestdiena
LTV1
8.05 «Latvji, brauciet jūriņā!» Tālbraucējs kapteinis H.Līdaks.*
8.35 «Nellija un Cēzars». Animācijas filmu seriāls. 13.,
14. un 15.sērija.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Zaķīšu piedzīvojumi». Animācijas filmu seriāls. 2.sērija.
10.00 «Ķepa uz sirds».
10.30 «Kas var būt labāks par šo?»
11.00 «Sveika, Robij!» Seriāls. 1.sērija.
11.50 «Lai dzīvo bērni! 5». Dokumentāla filma.
12.15 R.Paulam – 75. «Elizabete – Anglijas karaliene».
Dailes teātra izrāde.
15.35 «SEB Muzikālā banka 2010».
15.45 «100 g kultūras». Nacionālie dārgumi.*
16.40 «SEB Muzikālā banka 2010».
16.45 «Cilvēku planēta. Peru delfīni briesmās». Dokumentāla filma.
17.40 «SEB Muzikālā banka 2010».
17.45 «Kopā» (ar subt.)
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.30 «Ielas garumā». Mārupes iela.
19.00 «Vides fakti».
19.30 «Latvijas šlāgeraptauja 2011».
20.30 «Panorāma».
21.08 «Latloto izloze».
21.15 «SEB Muzikālā banka 2010».
23.50 Nakts ziņas.
24.00 «Tēvi un dēli». ASV drāma. 2005.g.

LTV7
7.50 «Televeikala skatlogs». «Dzīvot labāk».
8.10 «Televeikala skatlogs». «Rīta karuselis».
8.30 «Televeikala skatlogs». «Skatpunkti».
8.50 «Televeikala skatlogs». «Automoto raidījums nr.2».
9.10 «Televeikala skatlogs». «TV mozaīka».
9.30 «Televeikala skatlogs». «Brīvdienu ceļvedis».
9.50 «Televeikala skatlogs». «Tādas lietas».
10.10 «Televeikala skatlogs». «Dzīvei pa vidu».
10.30 «Ātruma cilts».*
11.00 «Zveja» (ar subt.).*
11.30 «Krējums... saldais».*
12.00 «Māšele» (ar subt.). Krievijas melodrāma. 2008.g.
13.35 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
14.00 2010.gada Vankūveras ziemas olimpiskās spēles.
Biatlons. 4X6 km stafete sievietēm.*
15.55 Kontinentālās hokeja līgas spēle. Čehovas Vitjaz
– Rīgas Dinamo. Tiešraide.
18.30 «1000 jūdzes Mjanmā». 3.sērija.
19.00 «OK!» Raidījums par skaistu dzīvi.*
19.45 «Taksis 4». Francijas komēdija. 2007.g.
21.20 «Lanževēna burvju triki». Seriāls. 9. un 10.sērija.
22.15 «Lācis». ASV trilleris. 2010.g.
23.45 Kontinentālās hokeja līgas spēle. Čehovas Vitjaz
– Rīgas Dinamo.*

LNT
6.05 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
6.35 «Frīki». Dokumentāla programma. 2.sērija.
7.00 «Ugunsdzēsēju stāstiņi». Animācijas filma. 7.sērija.
7.25 «Flintstonu ģimene. Speciālizlaidums». Animācijas
filma. 3.sērija.
7.45 «Ekstrēms tuvplānā».
8.35 «Vecās Kristīnes jaunie piedzīvojumi 3». Seriāls. 5.sērija.
9.00 «Rīta mikslis».
10.00 «Mans mīļais draugs». Raidījums par dzīvniekiem.
10.30 «Stila akadēmija ar Maiju Silovu».
11.00 «Gulivera ceļojumi». Piedzīvojumu filma. 1996.g. 2.sērija.
12.50 «Vīrieši kokos». ASV seriāls. 5. un 6.sērija.
14.45 «Agata Kristi. Ilūzija un īstenība». Detektīvfilma. 1985.g.
16.50 «Misters Bīns». Lielbritānijas komēdijseriāls.
17.10 «Nindzjas. Esktrēmās sacensības». 13. un 14.sērija.
18.10 «Galvu virs ūdens». Piedzīvojumu komēdija. 1996.g.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Sarunas vērts». ASV romantiska komēdija. 1995.g.
22.45 «Gudrie ļaudis». ASV komēdija. 2008.g.
0.35 «Stila akadēmija ar Maiju Silovu».
1.00 «Pilsētas sala». ASV liriska komēdija. 2009.g.
2.45 «Serafima ūdenskritums». ASV vesterns. 2006.g.
4.25 «Gulivera ceļojumi». Piedzīvojumu filma. 1996.g. 2.sērija.

TV3
5.00 «Zaudējumi». Seriāls. 9.sērija.
5.50 «Iepazīsties, mani vecāki». Seriāls. 6.sērija.
6.40 «Džezebelas Džeimsas atgriešanās». Seriāls. 5.sērija.
7.05 «Auniņa Šona piedzīvojumi 2». Animācijas seriāls. 40.sērija.
7.30 «Ragi un nagi». Animācijas seriāls. 9.sērija.
7.55 «Zinātkārā Dora». Animācijas seriāls. 23.sērija.
8.20 «Finiass un Fērbs». Animācijas seriāls.
8.45 «Mūmija». Animācijas seriāls. 13.sērija.
9.10 «Simpsoni 15». Animācijas seriāls. 6. un 7.sērija.
10.00 «Iepirkšanās rokenrols». 22.raidījums.
10.30 «Zvaigznes ceļo». Piedalās A.Kivičs.
11.30 «Dinozauru mednieki». Seriāls. 3.sērija.
12.25 «Kinomānija».
13.00 «Smieklīgākie videokuriozi 18».
14.20 «Greizais spogulis» (ar subt.).
16.15 «Pēdējais atvaļinājums». Piedzīvojumu komēdija. 2006.g.
18.25 «Reiz prērijā». ASV animācijas fima. 2004.g.
19.50 «TV3 ziņas».

TV programma

20.20 «Ātrums». ASV spriedzes trilleris. 1994.g.
22.35 «Šurpu turpu». ASV komēdija. 1997.g.
0.25 «Pārciešot zaudējumu». Drāma. 2007.g.
2.30 «Neparastie Siāmas dvīņi». Dokumentāla filma. 2008.g.
3.20 «Zaudējumi». Seriāls. 9.sērija.
4.05 «Iepazīsties, mani vecāki». Seriāls. 6.sērija.

21.30 «Londonieši». Seriāls. 28.sērija.
22.20 «Izdomātā dzīve». Romantiska komēdija. 2006.g.
0.20 2010.gada Vankūveras ziemas olimpiskās spēles.
Snovbords. Milzu slaloms sievietēm.*
1.20 2010.gada Vankūveras ziemas olimpiskās spēles.
Snovbords. Milzu slaloms vīriešiem. 2.daļa.*

23. janvāris, svētdiena
LTV1

LNT

8.05 «Garīgā dimensija».*
8.35 «Nellija un Cēzars». Animācijas filmu seriāls. 16.,
17. un 18.sērija.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Zaķīšu piedzīvojumi». Animācijas filmu seriāls. 3.sērija.
10.00 «Mārvijs Hammers». Seriāls bērniem. 3.sērija.
10.30 «Surikātu raibā dzīve». Dokumentālu filmu seriāls. 3.sērija.
11.00 «Discovery atlants: Ķīna». Dokumentāla filma. 2.sērija.
12.00 Ekumenisks dievkalpojums, veltīts 1991.gada
barikāžu atceres 20.gadadienai.*
13.00 «Vertikāle».
13.30 «Daudz laimes!»
14.30 «Latvijas šlāgeraptauja 2011».*
15.30 «Jaungada koncerts Vīnē».*
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.25 «Province».
18.55 «Šokolādes vasara». Vācijas melodrāma. 2009.g.
20.30 «Panorāma».
21.29 Laika ziņas.
21.35 R.Paulam – 75. «Teātris». Rīgas kinostudijas
mākslas filma. 1978.g. 1.sērija.
22.45 «Nakts ziņas».
23.00 «Laiks vīriem?»*
23.30 «Mafijas klans». Seriāls. 3. un 4.sērija.

LTV7
8.10 «Televeikala skatlogs». «Veiksmīgas idejas».
8.30 «Televeikala skatlogs». «Pie rīta kafijas».
8.50 «Televeikala skatlogs». «Iespējas un risinājumi».
9.10 «Televeikala skatlogs». «Nedēļas apskats».
9.30 «Televeikala skatlogs». «Darbs. Izglītība. Karjera».
9.50 «Televeikala skatlogs». «Aktualitātes».
10.10 «Televeikala skatlogs». «Vārds uzņēmējiem».
10.30 «Tavs auto».*
11.00 «Ar makšķeri».*
11.30 «Autosporta programma nr.1».*
12.00 «Taksis 4». Francijas komēdija. 2007.g.
13.40 «Basketbola apskats».*
14.10 2010.gada Vankūveras ziemas olimpiskās spēles.
Biatlons. 4X7,5 km stafete vīriešiem.*
16.10 «Bordertauna». Seriāls. 35. un 36.sērija.
17.00 Jaunatnes hokeja līgas spēle. HK Rīga – Čeļabinskas Belije medvedi.
19.20 «Krējums... saldais».
19.50 «Spiegu spēles» (ar subt.). Seriāls. 11. un 12.sērija.
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6.00 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
6.30 «Kāpēc tā gadījās». Dokumentāla programma. 6.sērija.
6.55 «Skubijs Dū un Pinkainais». Animācijas seriāls. 6.sērija.
7.20 «Misters Bīns». Animācijas filma.
7.45 «Mājokļa jautājums».*
8.35 «Vecās Kristīnes jaunie piedzīvojumi 3». Seriāls. 6.sērija.
9.00 «Autoziņas».
9.30 «Ražots Latvijā».
10.00 «Sirmā ēdienkaratē».
10.40 «Ķengurs Džeks». Piedzīvojumu komēdija. 2003.g.
12.20 «Policijas akadēmija». ASV seriāls. 5. un 6.sērija.
14.15 «Ekstrēms tuvplānā». Dokumentāla programma.
15.30 «Hanija». ASV muzikāla drāma. 2003.g.
17.25 «Zvaigžņu basketbols». ASV komēdija. 1996.g.
19.10 LNT ziņu Top 10.
20.00 LNT ziņas.
20.15 «Matriks». ASV fantastikas trilleris. 1999.g.
23.00 «Bīstamā Bangkoka». ASV trilleris. 2008.g.
0.55 «Galvu virs ūdens». Piedzīvojumu komēdija. 1996.g.
2.25 «Gudrie ļaudis». ASV komēdija. 2008.g.
4.00 «Sestais elements». Piedzīvojumu komēdija. 2000.g.
5.25 «Benija Hila šovs». Lielbritānijas komēdijseriāls.

TV3
5.00 «Zaudējumi». Seriāls. 10.sērija.
5.45 «Iepazīsties, mani vecāki». Seriāls. 7.sērija.
6.40 «Džezebelas Džeimsas atgriešanās». Seriāls. 6.sērija.
7.00 «Ragi un nagi». Animācijas seriāls. 10.sērija.
7.30 «Zinātkārā Dora». Animācijas seriāls. 24.sērija.
7.55 «Finiass un Fērbs». Animācijas seriāls.
8.20 «Kinomānija».
8.50 «Māmiņu klubs».
9.20 «Garšu laboratorija».
10.00 «Superbingo». TV spēle.
10.55 «Smieklīgākie videokuriozi 18».
11.30 «Reiz prērijā». ASV animācijas filma. 2004.g.
12.55 «Robins Huds». Piedzīvojumu filma. 1991.g.
14.50 «Ātrums». ASV spriedzes trilleris. 1994.g.
17.00 «Šurpu turpu». ASV komēdija. 1997.g.
18.50 «Kobra 14». Seriāls. 3.sērija.
19.50 «Nekā personīga».
20.25 «Vīri melnā». ASV fantastikas komēdija. 1997.g.
22.25 «Ārpus uztveres zonas». Spraiga sižeta filma. 2004.g.
0.05 «Neērtā patiesība». ASV dokumentāla filma. 2006.g.
1.45 «Atļauts smieties!» (ar subt.).
3.20 «Zaudējumi». Seriāls. 10.sērija.
4.05 «Iepazīsties, mani vecāki». Seriāls. 7.sērija.

Pieteikumi Nacionālās elektroniskās plašsaziņas līdzekļu padomes konkursam apraides tiesību piešķiršanai komerciāla elektroniskā plašsaziņas līdzekļa darbībai: vietējas radio programmas veidošanai Jelgavā.
1. Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome paziņo, ka konkursam
apraides tiesību piešķiršanai komerciāla elektroniskā plašsaziņas līdzekļa darbībai: vietējas radio programmas veidošanai Jelgavā ir saņemts iesniegums no
Uģa Poļa.
Ziņas par dalībnieku: Uģis Polis, adrese: Rīga, Etnas iela 6-31, LV-1012.
Ziņas par piedāvātās programmas pamatnosacījumiem: konkursa uzvaras gadījumā
dalībnieks plāno izplatīt programmu ar nosaukumu Krievijas Hītu Radio Jelgava un
formātu – izglītojoši informatīvs. Oriģinālraidījumi būs ne mazāk kā 40 stundas nedēļā, vietējās ziņas – 3% no nedēļas raidapjoma. Minimālais raidlaika apjoms latviešu
valodā – 50%, krievu – 50%.
Finansiāla nodrošinājuma avoti: konkursa uzvaras gadījumā ieguldīs privātos naudas
līdzekļus 14 150 LVL apmērā.
2. Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome paziņo, ka konkursam
apraides tiesību piešķiršanai komerciāla elektroniskā plašsaziņas līdzekļa darbībai: vietējas radio programmas veidošanai Jelgavā ir saņemts iesniegums no
Ivo Baumaņa.
Ziņas par dalībnieku: Ivo Baumanis, adrese: Rīga, Skolas iela 34-15, LV-1050.
Ziņas par piedāvātās programmas pamatnosacījumiem: konkursa uzvaras gadījumā
dalībnieks plāno izplatīt mūsdienu populāro latviešu mūziku. Oriģinālraidījumi būs ne
mazāk kā 34 stundas nedēļā, vietējās ziņas – 3% no nedēļas raidapjoma. Minimālais
raidlaika apjoms latviešu valodā – 100%.
Finansiāla nodrošinājuma avoti: konkursa uzvaras gadījumā ieguldīs privātos naudas
līdzekļus 14 150 LVL apmērā.

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

26. janvārī plkst.19 – izrāde «Henrijs VIII. Karaliskais gambīts». Nopietna
komēdija 2 cēlienos. Režisors V.Šoriņš. Lomās: A.Bērziņš, L.Kugrēna, A.Ozoliņa, R.Vazdika,
I.Burkovska, Z.Burnicka, E.Silāre, R.Vītiņa. Biļešu cena: Ls 5; 4; 3.

3. februārī plkst.19 – koncerts. Zvaigznes no šova «Dziedi ar zvaigzni» – tavā pilsētā! Piedalās: mūziķis un šova «Koru kari» uzvarētājs Atis Auzāns,

elegantā Dailes teātra aktrise Aija Dzērve, Kuldīgas Sv.Annas baznīcas mācītājs Mārtiņš
Burke-Burkevics un kolorītā dziedātāja Liene Bronuša (pazīstama ar skatuves vārdu Candy),
piedalīsies arī TV3 šova «Dejo ar zvaigzni» dalībnieki Jānis Auzāns un Zane Prokofjeva. Biļešu
cena: Ls 6; 5; 4.

4. februārī plkst.19 – Rīgas Krievu teātra pirmizrāde «Tēvoča sapnis». Komēdija 2 cēlienos pēc F.Dostojevska stāsta. Režisors M.Bičkovs (Krievija). Notikumi
risinās nelielā pilsētiņā, kur ir daudz jaunkundžu precību gados un kurā mūžam aktuāla
tēma ir veiksmīgas laulības. Šajā klusajā vietā uzrodas kāds kņazs – ļoti bagāts un ļoti
vecs. Lomās: J.Rafalsons, I.Čerņavskis, G.Rosijska, T.Lukašenkova, D.Čerņecova, J.Korņevs,
O.Ņikuļina, T.Sudņika, S.Gorohovs, V.GrosmansA.Maļikovs (izrādes ilgums – 3 stundas 15
minūtes). Biļešu cena: Ls 6; 5; 4.
Kases darba laiks: no otrdienas līdz piektdienai 14 – 19, sestdienā 9 – 14
un stundu pirms sarīkojuma! Kases tālrunis: 63084679.

Jelgavas reģionālajā Pieaugušo izglītības centrā
mācības uzsāks Jaunas kursu grupas

JANVĀRĪ

Kursi

Datums

17.01. - 21.02. Fotomāklas darbnīca
18.01. - 24.03. Adobe Photoshop
19.01. - 09.03. Fotodizaina pamati
19.01. - 22.06. Angļu valoda - vidējais līmenis, B2
21.01. - 06.05. Angļu valodas klubiņš senioriem
21.01. - 06.05. Angļu sarunvaloda senioriem
21.01. - 01.04. Šūšanas un modelēšanas darbnīca
24.01. - 23.02. Datorzinības iesācējiem
24.01. - 28.02. Lietvedība
24.01. - 16.02 Izklājlapas (MS Excel) padziļināti
25.01. - 28.04. Datorzinības (bez priekšzināšanām)
25.01. - 17.02. Tekstapstrāde (MS Word) padziļināti
25.01. - 17.03. MS Excel (individuālās nodarbības)
25.01. - 24.03. Darba aizsardzība un drošība
26.01. - 02.05. CorelDraw Graphics
27.01. - 03.05. Valsts valoda - vidējais līmenis
27.01. - 03.05.

Valsts valoda - augstākais līmenis

28.01. - 21.04.

Senioru - datorfanu klubiņš

28.01. - 21.04.

Datorzinības senioriem
(bez priekšzināšanām)

28.01. - 13.05. Zīda un stikla apgleznošana
31.01. - 25.05. Vācu valoda - pamata līmenis, A2

VECĀKU DIENA
sadarbībā ar biedrību «Vecāki Jelgavai»

15. janvārī plkst.10
Aicinām vecākus, vecvecākus, kā arī bērnu auklītes,
visus, kuri audzina bērnus vecumā no 0 līdz 10 gadiem

Bērna attīstība un apstākļi, kas to sekmē
no pirmspiedzimšanas līdz 3 gadu vecumam
Dalība bez maksas! Lūdzam pieteikties!
Pieteikumi un informācija: Svētes iela 33, Jelgava, LV - 3001
Tālrunis: 63082101; fakss: 63007033,
E-pasts: birojs@pic.jelgava.lv; www.jrpic.lv
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Kultūras pasākumi
 13. janvārī pulksten 19 – grupas
«Otra puse» ziemas akustiskais koncerts
SOS bērnu ciematu atbalstam. Piedalās
viesmākslinieki: R.Ūdris (grupa «The
Hobos»), meiteņu trio «Limonāde»,
aģentūras «Kultūra» bērnu vokālais
ansamblis «Rotiņa». Biļešu cena –
Ls 5,50; 4,50 (kultūras namā).
 15. janvārī pulksten 13 – Pareizticīgo Ziemassvētku koncerts. Ieeja – bez
maksas (kultūras namā).
 16. janvārī pulksten 14 – Ādolfa Alunāna Jelgavas teātra izrāde
Dž.Patriks «Dīvainā misis Sevidža».

Režisore L.Ņefedova. Biļešu cena – Ls 3;
2 (kultūras namā).
 16. janvārī pulksten 16 – kluba «Pīlādzītis» sarīkojums (kultūras namā).
 18. janvārī pulksten 15 – dokumentālā filma «Kupēns». Biļešu cena – Ls 1
(kultūras namā).
 19. janvārī pulksten 19 – koncerts
«Rīga – Pekina». Piedalās I.Kalniņa,
R.Ūdris, I.Balode. Biļešu cena – Ls 2,50
(kultūras nama Mazajā zālē).
 22. janvārī pulksten 14 un 17.30
– bērnu un jauniešu centra «Junda» koncerts «Deju studijas «Benefice» gadumijas
ticējumi un neticējumi». Biļešu cena –
Ls 2. Biļetes iepriekšpārdošanā nopērka-

NOTIKUMI

Ceturtdiena, 2011. gada 13. janvāris

mas «Jundas» ēkā Raiņa ielā 14 un Pasta
ielā 32 un pasākuma dienā kultūras namā
(kultūras namā).
 23. janvārī pulksten 19 – starptautiskās teātra kompānijas «Domino teātris»
izrāde V.Alens «Sekss un grēkpilsēta». Provokatīva bez tabu komēdija. Galvenajās
lomās: I.Kalniņš, R.Kalniņa un S.Didžus.
Izrādes režisors Oļegs Šapošņikovs. Biļešu
cena – Ls 8; 7; 6; 5 (kultūras namā).
 25. janvārī pulksten 18 – dokumentālā filma «Kaupēns». Biļešu cena – Ls 1
(kultūras namā).

niešu centra «Junda» fotokluba izstāde
«Latvija jauniešu acīm». Fotokluba
vadītājs Mihals Mražiks (kultūras nama
2. stāvā).
 Līdz 31. janvārim – Jelgavas Mākslas
skolas audzēkņu darbu izstāde (kultūras
nama 1. stāva Lielajā foajē).
 Līdz 31. janvārim – Ulda Muzikanta
fotogrāfiju izstāde «Purva augi» (kultūras nama Mazajā foajē).
 14. janvārī pulksten 18 – Raimonda
Līcīša izstādes «Veļi veļas kalnā» atklāšana (galerijā «Suņa taka»).
 18. janvārī pulksten 14 – gleznotāja
Izstādes
Gunāra Ezernieka izstādes atklāšana
 Līdz 31. janvārim – bērnu un jau- (Sabiedrības integrācijas pārvaldē).

 Līdz 31. janvārim – gleznotājas
Nellijas Darkēvičas 70 gadu jubilejas
izstāde (Jelgavas Zinātniskajā bibliotēkā).
 Līdz 30. janvārim – Jelgavas
mākslinieku biedrības 40. jubilejas
izstāde «Jelgavai azotē» (Ģederta
Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas
muzejā).
 Līdz 20. janvārim – audzēkņu darbu izstāde «Atvērtās durvis» (Jelgavas
Mākslas skolā).
 No 17. janvāra – Latvijas Mākslas
akadēmijas Tekstilmākslas nodaļas
studentu darbu izstāde (Jelgavas
Mākslas skolā).

«Prieks, ka vairs nekar visu, kas krājumos»
«Ir laiks, kad esam «iedzīvojušies»
vecmāmiņas un vectētiņa statusā,
tāpēc ar šīm gaismiņām gribas mazbērniem radīt to pasaku, burvību,»
atzīst Agroķīmiķu ielas 15. nama
saimniece Zaiga Golgāne. Viņas ģimenē mājas noformēšana ir hobijs,
bet kaimiņi viņus uzskata pat par šīs
lietas fanātiķiem. «Vienmēr gribas
radīt apkārt sev vidi, kas ne tikai
pašus priecē, bet arī pārējiem liek
censties līdzi. Protams, ar kaimiņiem
nekonkurējam, labāk izpalīdzam ar
padomu,» tā Zaiga. Jāteic, ka mājas
rotāšana svētkiem šajā ģimenē ir
īpašs rituāls. Pirmā gatavošanās sākta jau Lāčplēša dienā, kad sabrauc
arī meitas, znoti, mazbērni. Visi
kopīgi izdomā, kādas gaismiņas liks,
ko neliks, un jau uz Pirmo Adventi
viss ir saposts svētkiem.

Jau sesto gadu Jelgavas pašvaldība konkursā «Gaišākais pilsētvides objekts»
novērtē iedzīvotāju, uzņēmēju un iestāžu ieguldījumu svētku noskaņas radīšanā pilsētā. Tieši šodien, 13. janvārī, pulksten 16 pilsētas domē tiks sveikti to
māju un uzņēmumu saimnieki, kuru veidotā svētku rota atzīta par labāko. Pilsētas ainavu arhitekts Andrejs Lomakins atzīst, ka, neskatoties uz ekonomisko
situāciju, cilvēki ir centušies. Patīkamākais – izgaismoto objektu kļūst vairāk, un
vērtējamo listē atgriežas gan bijušie uzvarētāji, gan viņu kaimiņi, kuri, iespējams, ņem priekšzīmi no viņiem. «Liels prieks par to, ka, rotājot savas mājas,
uzņēmumus, cilvēki nav kāruši visu, kas ir viņu krājumos, bet gan domājuši par
gaumīgumu,» atzīst A.Lomakins, par savu favorītu nosaucot Agroķīmiķu ielas
15. namu. Lielākā daļa gaismiņu nu jau novāktas, taču «Jelgavas Vēstnesis»
vēl uz mirkli piedāvā ieskatīties izgaismotāko objektu pagalmos.

Agroķīmiķu iela 15

Viesnīca «Jelgava»
Viena no kolorītāk izgaismotām iestādēm – viesnīca «Jelgava», kas šovasar
piedzīvojusi fasādes renovāciju. «Ziemassvētku laiks ir īpašs, tāpēc arī mēs
centāmies radīt svētku atmosfēru kā saviem klientiem, tā pilsētniekiem. Un,
šķiet, ar šīm mainīgajām gaismām mums tas izdevies, jo esam saņēmuši ne
vienu vien komplimentu,» atzīst iestādes direktore Liene Vīķe.

Žūrijas komisija šogad uzteikusi arī pirmsskolas izglītības iestādi «Rotaļa». «Pagājušajā gadā izrotājām tikai
ēkas centrālo sienu, bet šogad – arī katras grupas ieejas
jumtiņu, nojumītes,» stāsta iestādes vadītāja Ilze Putniece.
Rotāšanas darbos iesaistīts viss tehniskais personāls, bet
ar lampiņām palīdzējuši arī vecāki. Tiesa, Jaungada naktī
viena grupas nojumīte palikusi bez svētku rotas, jo lampiņas aiznesuši garnadži. Vadītāja atzīst – skumji, taču tas
nemazinot vēlmi pēc skaistuma. «Naudas ziņā jau nav tik
vienkārši ar to materiālu iegādi, taču, kā radošiem cilvēkiem pieklājas, esam sapratuši, kur un kā varam ietaupīt.
Tāpēc vasarā jaunus rotājumus veidosim paši,» tā vadītāja.

5. līnija
Pūra ceļš 23
Žūrija arī šajā gadā uzslavējusi kādu māju Pūra ceļā, šoreiz – 23. namu. Tā
saimnieks Aigars Andze atzīst, ka galvenais rotāšanas mērķis – lai pašiem
prieks. Tiesa gan, šogad tas darīts pieticīgāk, toties meklējot kādu «odziņu».
«Kādreiz ar kaimiņiem pārrunājām, ko un kā rotāsim, bet nu daudzi kļuvuši
neaktīvi, nav vairs tā rocība tik liela. Katrs par sevi, un esam palikuši vieni
no retajiem rotātājiem mūsu ielā. Prieks, ka arī citiem patīk,» tā Aigars.

5. līnijas 18. nams atrodas uz vienas no izgaismotākajām ielām.
Šī nama saimnieks Jānis Gerhards gan zina teikt, ka arī viņu
ielā tomēr ir iestājusies rotāšanas krīze. «Arī tagad ir skaisti,
taču agrāk izrotātas bija vairāk māju. Mums tā ir tradīcija, no
kuras negribam atteikties. Jo īpaši tas patīk mazbērniem,» tā
Jānis. Galvenais rotātājs esot dēls Ainārs. «Jā, daudzi draugi
brīnās – elektrība tērējas, rēķins jāmaksā, taču, ja rodas prieks,
vai tad tas nav tā vērts?!» tā Jānis, piebilstot, ka diemžēl arī
viņu pagalmā šoreiz ir mazāk rotājumu. Iztikuši arī bez īstajām
svecēm uz vārtu stabiem, kuras parasti aizdedza vakaros un
dega līdz rītam.

Pirmsskolas izglītības
iestāde «Rotaļa»

Bērzu ceļš 58
«Nostūris, kurā dzīvojam, ir ļoti tumšs, tāpēc kāda gaismiņa
nekad nenāk par ļaunu. Šogad izvēlējāmies daudzkrāsainas
lampiņas – tas uzreiz dod tādu lielāku prieku,» atzīst Bērzu
ceļa 58. mājas saimniece Inese Astrauska. Viņa atklāj, ka rotājumi patīk ne tikai pašiem, bet arī tuvējā meža stirniņām,
kas katru dienu te piestaigā. «Pirms Ziemassvētkiem septiņas
pagalmā saskaitījām, tagad viena katru dienu mūs apciemo.
Smejamies, ka mums ir savi mājdzīvnieki, kurus ar bietēm,
graudiem pacienājam,» tā Inese.

JELGAVAS PILSĒTAS KULTŪRAS NAMĀ
18. janvārī plkst.15,
25. janvārī plkst.18,
29. janvārī plkst.13, 16

Mika Ozoliņa dokumentālā filma «Kaupēns»
par leģendām apvīto latviešu laupītāju Ansi Kaupēnu.
Filma veidota pēc Andra Grūtupa bestsellera «Tiesāšanās kā māksla» motīviem.
Dažas epizodes tikušas rekonstruētas ar mākslas filmas elementiem.
Kaupēna lomā Egons Dombrovskis, piedalās M.Freimanis, M.Zālīte, J.Lūsēns,
A.Grūtups. Komponists J.Lūsēns.
Filmā izmantoti Latvijas Valsts kinofotofono dokumentu arhīva materiāli, Latvijas Valsts
vēstures arhīva dokumentālas liecības un unikāli tiesas protokoli.

Biļešu cena: Ls 1.

Egas iela 19
Egas ielas 19. nama pagalmā ikviena
garāmgājēja uzmanību noteikti piesaista vējā kustīgie lukturīši. «Kaimiņiene visu laiku saka: «Kā ieraugu jūsu
lukturīšus, uzreiz prieciņš rodas!»,» tā
mājas saimnieks Dzintars Veips. Viņš
atzīst, ka pagalms rotāts galvenokārt
tāpēc, lai ziemas vakaros kļūtu gaišāks
un mazajam lielāks prieks. «Nekas dižs
jau te nav, taču, ja vakarā paskaties pa
logu, kļūst patīkamāk ap sirdi. Galvenais, neaizrāvos ar krāsām, lai nesanāk
kā atrakciju parkā,» tā Dzintars.

