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Ar nodokli apliks graustus,
maksas stāvlaukumus un
garāžas

Garāžu īpašnieki ir vieni no tiem, kam, sākot
ar šo gadu, būs jāmaksā nekustamā īpašuma
nodoklis (NĪN) ne tikai
par zemi, bet arī par
ēku. Lai gan vēl nav īsti
skaidrs, cik liela būs
šī summa, kooperatīva «Lada RAF» valdes
priekšsēdētāja pienākumu izpildītājs Artūrs
Bite lēš – pieci lati par
garāžu gadā ir optimālā summa, kas būtu pa
kabatai ikvienam garāžas īpašniekam.
«Cilvēki jau ir dzirdējuši
par izmaiņām likumā, nāk
un prasa, cik liela būs summa
– mūsu kooperatīvā ir daudz
pensionāru, kuriem katrs lats

svarīgs,» norāda kooperatīva
«Lada RAF» Strautu ceļā valdes priekšsēdētāja pienākumu
izpildītājs A.Bite. Viņaprāt,
maksimālais nodokļa apmērs
par garāžu būtu līdz pieciem
latiem gadā, jo sevišķi ņemot
vērā, ka garāžas uztur un apsaimnieko pats kooperatīvs,
nevis pašvaldība. «Mums ir
biedra maksājums – 53 lati
gadā –, par ko nosedzam zemes
nodokli, atkritumu izvešanu,
apgaismojumu, apsardzes pakalpojumus, pietiek arī nelieliem remontdarbiem,» stāsta
A.Bite, piebilstot, ka apmēram
20 procenti ir nemaksātāju.
Šajā kooperatīvā kopā ir 470
garāžas. Vairums aptaujāto
garāžu saimnieku atzīst, ka
nodokli maksāt negrib, tomēr
nav viņu spēkos ko mainīt, jo
atteikties no garāžas tā dēļ arī
viņi nav gatavi. Pašvaldības

speciālisti norāda, ka NĪN
par garāžām tiks aprēķināts
no Valsts zemes dienesta noteiktās garāžas kadastrālās
vērtības.
To, ka turpmāk ar NĪN tiks
apliktas arī garāžas un citi objekti, decembrī nolēma Saeima,
pieņemot grozījumus likumā
par nekustamā īpašuma nodokli. Vienlaikus šīs izmaiņas
paplašināja pašvaldību tiesības
un kompetenci jautājumos par
NĪN objektiem un NĪN apmēra noteikšanu. Tāpēc šonedēļ
domes ārkārtas sēdē pieņemti
pašvaldības saistošie noteikumi par NĪN piemērošanu Jelgavas pilsētas administratīvajā
teritorijā 2012. gadā.
Lai sakārtotu pilsētvidi,
Jelgavas pašvaldība izmanto
likumā noteiktās tiesības un
graustu, kuri ir bīstami un
degradē vidi, īpašniekiem no-

dokļa apmēru palielinās divas
reizes – nodokļa likme būs trīs
procenti no būvei piekritīgās
zemes kadastrālās vērtības.
Tāpat no šī gada NĪN tiks
piemērots laukumiem, kuros
ierīkoti maksas stāvlaukumi.
Savukārt palīgēkām un šķūnīšiem, kas lielāki par 25 kvadrātmetriem, šogad Jelgavā NĪN
vēl netiks piemērots, lai gan likums to paredz. Iedzīvotājiem
tiks dota iespēja gada laikā
sakārtot savu saimniecību un
salāgot reģistros ierakstīto ar
reālo situāciju. Savukārt par
atvieglojumu piešķiršanu NĪN
maksātājiem Jelgavas pilsētā
2012. gadā plānots lemt 26.
janvāra domes sēdē.
Plašāk par izmaiņām nekustamā īpašuma nodokļa jomā
varēsiet lasīt kādā no nākamajiem laikraksta «Jelgavas
Vēstnesis» numuriem.

Jaunā «simtlatnieku» programma kavējas; varētu sākties februārī
 Ritma Gaidamoviča

BEZMAKSAS	

litātes, tādējādi bezdarbnieki
reāli stādāt varētu sākt tikai
Sākot ar šo gadu, bezdarbniekiem ir iespēja iesaistīties
janvāra beigās vai pat februārī.
algotos pagaidu sabiedriskajos darbos. Tie aizstāj līdzši«Plānots, ka šīs nedēļas laikā
nējo «simtlatnieku» programmu, kas noslēdzās decemnoslēgsim līgumu ar pašvaldībrī. Jau drīzumā Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA)
bām – Jelgavas, Jelgavas un
noslēgs līgumus ar pašvaldībām, kas nodrošinās darbu.
Ozolnieku novada –, kas nodroŠobrīd NVA Jelgavas filiālē uz algotajiem pagaidu sabiedšinās bezdarbniekiem darbu,»
riskajiem darbiem pretendē teju 1500 bezdarbnieki.
tā J.Lovkova. Kaut arī līgumi
ar pašvaldībām vēl nav noslēgti,
NVA Jelgavas filiāles pasāku- tajiem pagaidu sabiedriskajiem tās ir iesniegušas plānoto skaima koordinējošā eksperte Jūlija darbiem bija jāsākas jau janvārī, tu, cik bezdarbnieku pirmajos
Lovkova stāsta – kaut arī algo- šobrīd vēl tiek kārtotas forma- četros mēnešos nodarbinās. Jel-

gavā tie ir 70, Jelgavas novadā
– 90, bet Ozolnieku novadā – 25.
«Šie dati ir provizoriski un darba gaitā var mainīties. Jelgavā
šādu skaitu nosaukusi aģentūra
«Pilsētsaimniecība», kas koordinēs šo programmu, taču cilvēki
tiks norīkoti strādāt arī citās
pašvaldības iestādēs, piemēram,
Sociālo lietu pārvaldē, aģentūrā
«Kultūra», izglītības iestādēs,»
skaidro speciāliste.
Turpinājums 3.lpp.

ISSN 1691-4201

Plāno rekonstruēt
Lietuvas šosejas posmu
 Ilze Knusle-Jankevica

Šonedēļ Jelgavas domes
sēdē atbalstīta iecere
Satiksmes ministrijas
izsludinātajā konkursā
iesniegt projektu par
Lietuvas šosejas posma
rekonstrukciju. Tā gaitā
iecerēts atjaunot brauktuves segumu uz gaisa
tilta un rekonstruēt šosejas posmu no Savienības
līdz Miera ielai, izbūvējot
arī kanalizāciju, ūdensvadu, gājēju un velosipēdistu celiņu.
Projektu «Lietuvas šosejas rekonstrukcija posmā no Miera ielas
līdz Rūpniecības ielai» plānots iesniegt ERAF darbības programmas
«Infrastruktūra un pakalpojumi»
aktivitātes «Tranzītielu sakārtošana pilsētu teritorijās» trešās kārtas
projektu konkursā. Tā mērķis ir
uzlabot ielu infrastruktūru stāvokli, tādā veidā panākot drošu un
komfortablu satiksmi uz vienas no
galvenajām pilsētas tranzītielām
– Lietuvas šosejas posmā no Miera
līdz Rūpniecības ielai.
Projekta pieteikumā teikts, ka
visā rekonstruējamā posmā tiek
paredzētas četras braukšanas joslas,
pa divām katrā virzienā. Savienības
ielas pieslēgumu Lietuvas šosejai

Garigins Mihitirjans ir viens no tiem, kam no šī gada būs
jāmaksā nekustamā īpašuma nodoklis par garāžu. «Nedomāju, ka summa būs liela, bet nepatīkami ir tas, ka valsts tikai
atrod iemeslus, kā no cilvēkiem dabūt naudu,» uzskata viņš.
G.Mihitirjanam garāža nav tikai vieta, kur turēt auto, – te viņš
pavada teju visu savu brīvo laiku, tāpēc viena nodokļa dēļ no
garāžas atteikties neplāno.
Foto: Ivars Veiliņš
 Ilze Knusle-Jankevica

Laikrakstu iespējams
saņemt arī redakcijā
Pasta ielā 47 – 214.

plānots rekonstruēt, pieslēdzot Savienības ielu perpendikulāri Lietuvas šosejai un uzstādot krustojumā
satiksmes regulēšanas luksoforu.
Posmā no Savienības ielas līdz Platones ielai gar Lietuvas šosejas labo
pusi tiek paredzēts paralēlais ceļš
gājēju un velosipēdistu kustībai un
lai nodrošinātu iedzīvotājiem piekļuvi dzīvojamām mājām.
Šī projekta gaitā plānots izbūvēt
arī jaunus lietus kanalizācijas tīklus
ar gūlijām un veikt citus darbus, lai
teritorijas Lietuvas šosejas labajā
pusē tiktu pasargātas no pavasara
palu ūdeņiem. Visus Lietuvas šoseju
šķērsojošos ūdensvadus paredzēts
nomainīt, kā arī izbūvēt jaunus
atzarus. Šosejas labā puse izvēlēta
tāpēc, ka tajā atrodas privātmājas,
kuras nākotnē varētu tikt pieslēgtas
kanalizācijai. Ja tā atrastos kreisajā
pusē, šoseju nāktos vairākkārt
pārrakt.
Tāpat darbu gaitā tiks demontēti traucējošie elektrotīkli, to vietā
ierīkojot jaunus, un tiks ievilkts
arī optiskais kabelis pašvaldības
vajadzībām, pieslēdzot luksoforu
objektus, videonovērošanas kameras un meteostaciju.
Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 3 921 000 lati ar PVN, tostarp
ERAF līdzfinansējums 2 491 380 lati
ar PVN, pašvaldības līdzfinansējums
1 429 620 lati ar PVN, kurā iekļauta
valsts budžeta dotācijas summa.

Konkursa «Atrodi
Jelgavas logo» rezultāti
Paldies visiem 86 aktīvajiem jelgavniekiem, kas
piedalījās pirmajā konkursā laikrakstā «Jelgavas
Vēstnesis», kur bija jāatrod un jāsaskaita, cik pilsētas logo ir publicēti.
Konkursa dalībnieki «Jelgavas Vēstneša» 5. janvāra numura lappusēs
bija saskaitījuši, sākot no trim līdz 26 simboliem. Šoreiz laikrakstā bija
publicēti 19 pilni pilsētas logo, un pareizi atbildēja 19 dalībnieki.
Pirmie desmit pareizo atbilžu autori ir Ilga Bērziņa, Aigars Vanags,
Tatjana Stepanova, Simona Mirka, Matīss Ozols, Baiba Kristapa, Rita
Ņikiforova, Mairita Šarpinga, Liene Kolneja un Nadežda Pavlovska.
Balvu no Jelgavas pilsētas pašvaldības var saņemt, iepriekš piesakoties
pa tālruni 63005556 vai 63005574.

1991. gada barikāžu atceres pasākumi
Piektdien, 20. janvārī, pulksten 15
pie Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures
un mākslas muzeja notiks 1991.
gada barikāžu atceres pasākums
«Par jelgavniekiem janvāra barikādēs». Pasākumā piedalīsies Jelgavas
pilsētas domes priekšsēdētājs Andris
Rāviņš un Zaķusalas aizsardzības
štāba priekšnieka vietnieks Orests
Matiss.
Pēcpusdienā tiks demonstrēta dokumentālā filma «Mūsu barikāžu laiks»,
būs sarunas pie ugunskura un tēja.
Savukārt pulksten 17 pie Ģederta
Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas
muzeja Akadēmijas ielā 10 interesentus gaidīs autobuss, lai dotos uz
barikāžu atceres pasākumiem Rīgā.
Pulksten 18 Rīgas Domā notiks koncerts «Mirkļi ugunskura atblāzmā»,
pulksten 19 – piemiņas svētbrīdis.
Atgriešanās no Rīgas Jelgavā plānota
pēc pulksten 20.
Pieteikšanās pa tālruni 63005556
vai 63005574 līdz 18. janvāra darba
dienas beigām.
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Amatu nevar mācīties «ar acīm»
 Sintija Čepanone

Šis ir pirmais mācību
gads, kad Jelgavas Amatniecības vidusskola strādā jaunā statusā. «Ja
stāvēsi uz vietas, tad
citi tev aizsteigsies garām,» skolas filosofiju
atklāj Rietumzemgales
profesionālās izglītības
kompetences centra
«Jelgavas Amatniecības
vidusskola» direktore
Janīna Rudzīte, piebilstot, ka jaunais statuss
ne tikai paver plašākas
iespējas sevi realizēt skolas pedagogiem un izglītojamiem, bet arī uzliek
virkni pienākumu, kas
uz daudzām norisēm liek
paskatīties plašāk par
vienas skolas sienām.
Par to, kā laikā, kad profesionālā
izglītība visā valstī pasludināta
par prioritāti, ar atbildību, pienākumiem un izaicinājumiem
galā tiek viena no divām mūsu
pilsētas amatu skolām – saruna ar
Jelgavas Amatniecības vidusskolas
direktori.

Pesimismam neļaujas

Jelgavas Amatniecības vidusskola, īstenojot ERAF projektus,
ir ceļā uz skolas sakārtošanu. Taču
Izglītības un zinātnes ministrijas
paziņojums, ka ar pašreizējo finansējuma sadalījumu nav iespējams
nodrošināt pilnīgu infrastruktūras
modernizāciju nevienai profesionālās izglītības iestādei, kas startē
projektā, aktivitātes apstādinājis.
J.Rudzīte stāsta, ka, piesaistot
ES finansējumu, plānots uzlabot
mācību aprīkojumu, iekārtu iegādei vien atvēlot ap 400 tūkstošiem
latu, rekonstruēt skolu un dienesta
viesnīcu. «Šo projektu apturēšana
nozīmētu konkurētspējas zaudēšanu, taču pagaidām pesimismam
neļaujamies. Esam ieguvuši kompetences centra statusu, un tas
ļauj cerēt, ka uzsāktie darbi mūsu
skolā tomēr tiks īstenoti,» spriež
direktore, atklājot, ka projekti apturēti pagājušā gada nogalē īsi pirms
būvniecības līgumu noslēgšanas.
Tādējādi, tiklīdz ministrija paziņos
savu lēmumu, kas, kā cer J.Rudzīte,
Jelgavas Amatniecības vidusskolai būs pozitīvs, atliks nokārtot
nepieciešamās formalitātes, lai
darbiem dotu zaļo gaismu. Saskaņā
ar iecerēm materiāltehniskās bāzes
modernizēšana lielākās pārmaiņas
ieviesīs izglītības programmās
«Autotransports», «Būvdarbi» un
«Kokizstrādājumu izgatavošana».
«Piemēram, «Autotransportā»
mūsu skolā vien mācās ap 200
audzēkņu, taču tuvākajā apkārtnē
ir vairākas skolas, kur iespējams
apgūt radniecīgas profesijas. Sakārtojot infrastruktūru, mēs iegūtu
modernu autotransporta apmācību
bāzi, kas dotu iespēju pilnveidot
profesionālās kompetences arī citu
profesionālo izglītības iestāžu izglītojamajiem,» skaidro direktore.
Viņasprāt, tieši sakārtotā infrastruktūra ir viens no svarīgākajiem
aspektiem, kas profesionālajai
izglītībai praksē tiešām ļautu kļūt
prioritārai. «Nesen kopā ar kolēģiem viesojāmies Igaunijas profesionālajās skolās, un tur jau pašlaik
vairums jauniešu izšķiras par labu
profesionālajai izglītībai. Kāpēc?
Tāpēc, ka Igaunijā profesionālo
skolu infrastruktūras sakārtošanai
tiek pievērsta ļoti liela uzmanība,
nodrošinot ne tikai sakārtotas ēkas
un telpas, rekonstruētus pat piebraucamos ceļus, bet arī atbilstošu
mācību bāzi – tā dažkārt ir krietni

modernāka nekā vienā otrā uzņēmumā,» redzēto atklāj J.Rudzīte.
Viņa spriež, ka, pēc līdzīga principa
attīstot mūsu profesionālās skolas,
jauniešu karjeras plānošanas procesi arī mūsu valstī varētu noritēt
daudz pārdomātāk.

Interese par
profesionālo izglītību aug

Taujāta, vai profesionālā izglītība
par prioritāti mūsu valstī nav pasludināta tikai «uz papīra», J.Rudzīte
saka: «Zināmas korekcijas šis uzstādījums ieviesis arī praksē.» Viņa
novērojusi, ka ne tikai jauniešu, bet
arī sabiedrības attieksme kopumā
mainījusies par labu profesionālajai
izglītībai, kaut arī, lai pārvarētu
daļas sabiedrības snobismu, vēl
jāiegulda milzīgs darbs. «Pēdējā
laikā ir mainījušās tendences. Proti,
ja agrāk vidējais vērtējums, ar kādu
skolēni stājās Jelgavas Amatniecības vidusskolā, bija piecas balles,
tad pašlaik jau mūsu skolu izvēlas
arī jaunieši ar vidējo rādītāju sešas
un pat septiņas balles. Manuprāt,
tas ir spilgts apliecinājums tam, ka,
lai gan pamazām, tomēr par labu
profesionālajai izglītībai jaunieši
izšķiras, rūpīgi izvērtējot iespējas,
nevis situācijā, kad zemais vērtējums liedz pretendēt uz studijām
augstskolā.» Viņasprāt, savu artavu
šajā ziņā sniedz arī plašsaziņas
līdzekļi, sabiedrībai atklājot veiksmes stāstus profesionālajā izglītībā.
«Arī mēs varam lepoties ar absolventiem, kuri turpina izglītoties
augstskolās, veiksmīgi iekļāvušies
darba tirgū, nodibinājuši savus
uzņēmumus. Mums pat ir pašiem
savs doktorants!» ar audzēkņiem
lepojas direktore.
Tiesa gan – šis mācību gads no
iepriekšējiem nedaudz atšķīrās
ar studiju programmu izvēli.
«Salīdzinot ar iepriekšējo gadu,
skaitliski krituma nav – pašlaik
skolā mācās 665 izglītojamie. Taču
šogad nenokomplektējām 1. kursu
apdares darbu un sekretāru specialitātē, toties pa divām grupām
ir automehāniķiem un viesnīcu
servisa speciālistiem. Tendences
nenoliedzami visā valstī diktē
tirgus, īpaši jau, ja runājam par
topošajiem apdares darbu tehniķiem – iepriekš uz mācībām šajā
programmā pretendēja pat četri
cilvēki uz vietu, taču līdz ar kritumu būvniecībā
interese par šo
profesiju būtiski
saruka. Toties
mazliet citāda situācija ir sekretāru specialitātē.
Varbūt skaitliskā izteiksmē
arī šajā mācību
gadā grupu būtu
varējuši nokomplektēt, tomēr
mūsu uzstādījums bija strikts:
ja sagatavojam
speciālistu, viņam ir jābūt
augsta līmeņa,
nevis viduvējībai. Piemēram,
mūsuprāt, viens
no priekšnoteikumiem, lai būtu
profesionāla sekretāre, ir labas
valodu zināšanas, taču šajā gadā
lielākoties vērtējums valodās
pretendentiem bija viduvējs, un
tas vien ir šķērslis kļūt par tiešām
labu un darba tirgū pieprasītu
speciālistu,» spriež J.Rudzīte, gan
neslēpjot, ka pašlaik rūpīgi tiek apzināti visi iemesli, kas varētu būt
radījuši šādu intereses kritumu:
«Analizējot situāciju, esam apzinājuši arī savas kļūdas. Iespējams,
par maz pievērsām uzmanību šo

«Jaunieši, kuri izvēlas mācīties profesionālajās skolās, agrāk kļūst patstāvīgi un sagatavoti reālajam
darba tirgum. Šeit viņi lielā mērā paši var izlemt, ko un kā darīt, vēlāk kļūt par darba ņēmēju,
pašnodarbināto vai veidot savu uzņēmumu. Izdarītā izvēle arī motivē labāk apgūt profesiju,»
spriež Rietumzemgales profesionālās izglītības kompetences centra «Jelgavas Amatniecības
Foto: Ivars Veiliņš
vidusskola» direktore Janīna Rudzīte.
specialitāšu popularizēšanai, jo
bijām pieraduši, ka jaunieši tāpat
tās izvēlējās un parasti pat veidojās konkurss. Šī ir viena no tām
jomām, kurā arī mums pašiem
acīmredzot ir jāpilnveidojas.»

Uzņēmēji neatsaka

Pašlaik Amatniecības vidusskola
intensīvi veido sadarbību ar uzņēmējiem, un direktore neslēpj, ka
tieši iegūtais Rietumzemgales profesionālās izglītības kompetences centra statuss bijis pamudinājums šim
jautājumam pievērst pastiprinātu
uzmanību. «Līdz šim sadarbība ar
uzņēmējiem mums galvenokārt
bija centralizētajos eksāmenos un
izglītojamo prakšu laikā, taču, apzinoties, cik būtiski ir viņus iesaistīt
ne tikai vērtēšanā, bet arī mācību
procesā, uzsākām jaunu aktivitāti
– diskusiju organizēšanu, un šo
sadarbību novērtē kā topošie speciālisti, tā arī potenciālie darba devēji,
kaut arī tas ir tikai pats sākums,» tā
J.Rudzīte. Jautāta, cik atsaucīgi ir
uzņēmēji, direktore atzīst, ka uzņēmējiem rūp reālā
dzīve. Jā, varbūt
ir kāds, kuram
jaunu kadru
sagatavošana
pašlaik ir mazāk
aktuāla, taču līdz
šim neviens no
uzrunātajiem
uzņēmējiem nav
atteicis, un tas
vien apliecinot,
ka gan skolai, gan
darba devējiem
ir kopīgs mērķis:
panākt, lai Latvijā sagatavotie
speciālisti arī
strādātu Latvijā.
«Arī mūsu praksē ir bijuši gadījumi, kad jaunieši
diplomu vēlas saņemt vēl pirms
izlaiduma, jo gaidīt nevar – viņiem
jālido strādāt uz Angliju, Vāciju. Un
aizbrauc tiešām gudri un perspektīvi jaunieši, jo ar šeit iegūto profesionālo izglītību viņi citās valstīs ir
ne tikai pieprasīti, bet arī atbilstoši
atalgoti. Tieši tādēļ ar vietējiem
uzņēmējiem esam vienojušies darīt
visu, lai absolventi nebrauktu prom,
un viens no veidiem, kā to panākt,
ir darba devējus iesaistīt mācību
procesā – tieši ar viņu pieredzi
sagatavot topošos speciālistus atbil-

«Viens no priekšnoteikumiem, lai būtu
profesionāla sekretāre, ir labas valodu
zināšanas, taču šajā
gadā lielākoties vērtējums valodās pretendentiem bija viduvējs, tas bija iemesls,
kāpēc grupu nenokomplektējām.»

stoši darba tirgus situācijai,» stāsta
direktore. Tā, piemēram, veiksmīga
sadarbība jau izvērtusies ar SIA
«Fortum Jelgava» un Jelgavas
Nekustamā īpašuma pārvaldi, īstenojot jaunāko skolas programmu
«Ēku iekšējo komunikāciju montāžas un apkalpošanas speciālists»,
audzēkņi novērtējuši iespējas tikties
ar zīmola «Pils matrači» attīstītāju
Juri Griķi, uzņēmuma «Urbix»
īpašnieku Normundu Štefenhagenu un citiem kokapstrādes nozares
pārstāvjiem, tāpat līdzīgas iespējas
nodrošinātas topošajiem viesmīļiem
un citās programmās studējošajiem.
«Pieredze apliecinājusi, ka nereti
jaunieši pedagogam nenotic līdz
galam. Savukārt tikšanās ar pašiem
darba devējiem viņus pārliecina, jo
uzņēmēji stāsta par reālo situāciju,
iepazīstina ar savu pieredzi darbinieku meklēšanā, un tas ir vērā
ņemams pamudinājums jauniešiem
kļūt par tādiem speciālistiem, kādus sagaida darba tirgus,» rezumē
J.Rudzīte.
Tikšanās ar uzņēmējiem jauniešiem ir arī lieliska iespēja uzzināt
aroda «aizkulises». «Ir labi, ja profesionālā izglītība ir mērķtiecīgs
solis jaunieša karjeras veidošanā.
Tieši tādēļ ļoti augstu novērtējām
ES atbalstīto iespēju 8. un 9. klašu
skolēniem pulciņos iepazīt interesējošo amatu. Novembrī gan šī
programma noslēdzās, taču skolēnu interese bija apliecinājums tam,
ka no karjeras izglītības viedokļa
šāda iespēja ir ļoti svētīga,» stāsta
direktore, akcentējot, ka profesionālā orientācija nevar notikt tikai
«uz papīra» – jauniešiem ir jāiejūtas procesā, lai izšķirtos par labu
vienam vai otram arodam. ««Ar
acīm» amatu mācīties ir viena
lieta, bet realitātē – pavisam kas
cits. Ir svarīgi gūt pārliecību par
izvēlēto profesiju vēl pirms mācību uzsākšanas – lai nesanāk tā,
ka, piemēram, topošais viesnīcas
speciālists prakses laikā piekūst
jau pēc trim saklātām gultām, lai
gan jāsakārto 27 istabiņas,» tā
J.Rudzīte.

Ieslodzītie
pieprasa stipendiju

Valsts noteiktā stipendija pašlaik
ir desmit lati, ko par nepietiekamu
zināšanu līmeni vai neattaisnotiem kavējumiem var samazināt
līdz septiņiem latiem, taču pašlaik
vairāk nekā 440 Amatniecības

vidusskolas audzēkņu papildus
saņem arī ES stipendiju, kas atkarībā no atbilstības izvirzītajiem
kritērijiem var būt līdz pat 50
latiem. Skolas direktore vērtē, ka
stipendija ne visos gadījumos ir
motivējošais faktors mācīties pēc
iespējas labāk un izvairīties no neattaisnotiem kavējumiem, tomēr
ļoti daudziem audzēkņiem tā ir
vienīgā iespēja apmeklēt skolu, jo
bērnu vecāku ienākumi ir būtiski
sarukuši, viņiem jātiek galā ar
savulaik paņemtajiem kredītiem,
kas krietni mazāk līdzekļu ļauj
atvēlēt bērnu izglītošanai.
Jelgavas Amatniecības vidusskola realizē arī tālākizglītības
programmas ieslodzījuma vietās,
un kopumā astoņos cietumos skolas pedagogi amatu palīdz apgūt
342 ieslodzītajiem, tostarp 90 Jelgavas cietumā. «Pašlaik ieslodzītie
arī interesējas par iespēju saņemt
stipendijas, taču Ministru kabineta noteikumi Nr.740 «Noteikumi
par stipendijām» to neparedz,» tā
J.Rudzīte.
Jāatzīst, ka jo īpaši pašreizējā
situācijā šī ieslodzīto vēlme šķiet
absurda, jo viņiem par nodokļu
maksātāju naudu ir nodrošinātas
tādas iespējas, kas daudziem
mūsu jauniešiem ir liegtas. Viņi ir
pilnā valsts apgādībā – par valsts
līdzekļiem tiek segta pedagogu
darba samaksa un valsts obligātās
sociālās apdrošināšanas iemaksas,
iegādāts inventārs, materiāli,
mācību līdzekļi un kancelejas
preces.
J.Rudzīte vērtē, ka ieslodzījuma vietās realizētās apmācības
programmas guvušas lielu atsaucību, lai gan motivācija mācīties
atšķiras – daudziem tā vienkārši
ir iespēja ieviest pārmaiņas vienmuļajā ikdienā, citi patiesi vēlas
apgūt izvēlēto profesiju. Dati par
to, cik ieslodzīto pēc atbrīvošanas
strādā apgūtajā profesijā, valstī
nav apkopoti, taču centīgākajiem
ir nodrošināta iespēja ieslodzījuma
laikā strādāt cietuma ražotnēs.
«Tiesa gan, darbavietu ieslodzītajiem varētu būt arī vairāk, tāpēc
aicinu uzņēmējus iepazīties ar
darba apstākļiem ieslodzījuma vietās un apsvērt iespējas tur atvērt
uzņēmumus vai to filiāles. Turklāt
jāpiebilst, ka mācību apstākļi un
aprīkojums tur pašlaik ir būtiski
labāks nekā vienā otrā profesionālajā skolā,» tā J.Rudzīte.

Pilsētnieks vērtē

Kā mainījusies jūsu
ģimenes ekonomiskā
situācija pagājušajā
gadā?
Tatjana, mamma:
– Tā palikusi
tāda pati kā
gadu iepriekš.
Dzīvojam četri cilvēki, tostarp divi skolēni, no vienas
pensijas, kas ir 113 lati. Galvenais – nomaksājam elektrības
rēķinu, samaksājam par gāzi,
pārējā nauda paliek ēšanai, skolai un citiem izdevumiem. Grūti,
taču, lai situāciju uzlabotu, drīz
braukšu strādāt uz Angliju. Tur
jau darbs man ir atrasts.
Pāvels, strādā
Vācijā:
– Latvijā jo
projām cilvēkiem ir grūti.
Ja ir darbs,
tad lielākoties
saņem tikai minimālo algu, taču
ar to iztikt ir grūti. Pagājušajā
gadā ekonomiskā situācija arī
manā ģimenē pasliktinājās. Nolēmu, ka šeit par minimālo algu
nestrādāšu, un devos peļņā uz
Vāciju. Esmu apmierināts ar savu
izvēli, jo nopelnīt var labāk, un
dzīvoju es neslikti.
Dace, pensionāre:
– Ekonomiskā
situācija nav
mainījusies. Ja
nu vienīgi daži
rēķini līdz ar
tarifu izmaiņām auguši, tādējādi mazāk naudas paliek citām
lietām. Vienam dēlam joprojām
darba nav. Viņš iztika ar gadījuma
darbiem, taču arī tie šobrīd noslēdzās. Meita dzīvo vīra maizē. Kā
pirms lielās krīzes darbu zaudēja,
tā nav atsākusi strādāt.
Inese, jaunā
māmiņa:
– Tā noteikti
pasliktinājusies, jo šobrīd
«māmiņalgā»
saņemu par
100 latiem mazāk nekā man
bija darba alga, un tā ir jūtama
summa ģimenes budžetā. Bet
līdz ar bērniņa piedzimšanu izdevumi ģimenē ir auguši. Taču,
neraugoties uz grūtībām, prieks
ir par mazo, tāpēc cenšamies ar
visu tikt galā.
Itālo, atslēdznieks:
– Ekonomiskā
situācija it kā
stāv uz vietas,
un tas jau ir
labi. Tiesa,
pagājušajā gadā bija finansiālas
problēmas. Lai tās atrisinātu, biju
spiests paņemt kredītu. Tagad
izdevumu vairāk, jo tas jāatmaksā.
Paldies dievam, mums palīdz jaunākā meita, kas strādā ārzemēs,
bet mēs audzinām viņas dēliņu.
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Saimnieks solījumu nepilda;
ēku aizmūrēs pašvaldība
 Ilze Knusle-Jankevica

Jelgavas pilsētas pašvaldība izsludinājusi
konkursu par nepabeigtās ēkas Pumpura
ielā 3a pirmā stāva
logu un durvju ailu
aizmūrēšanu. Darbu
veikšanai izlietotie līdzekļi tiks piedzīti no
ēkas īpašnieka.
«Īpašnieks par pašvaldības
rīcību ir informēts – viņš gan
rakstiski solīja iekļūšanu ēkā
novērst vēl decembrī, bet solījumu neizpildīja,» norāda Būvvaldes vadītāja Inita Dzalbe.
Pašvaldības preses sekretāre Egita
Veinberga stāsta, ka 27. oktobrī domes deputāti atbalstīja lēmumu,
kas paredz nepabeigtās ēkas Pumpura ielā 3a īpašniekam mēneša
laikā aizmūrēt pirmā stāva logu un
durvju ailas, iekļaujot nosacījumu:
ja īpašnieks noteiktajā termiņā to
neizdarīs, darbus organizēs pašvaldība. I.Dzalbe skaidro, ka pēc tam ar
Būvvaldi sazinājās ēkas īpašnieks un
solīja pats norobežot logu un durvju
ailas, apņemoties to paveikt līdz 23.
decembrim. «Mēs devām viņam
iespēju izdarīt to pašam, bet, tā kā
solījums nav izpildīts, pašvaldība
rīkosies saskaņā ar domes lēmumu,»
tā Būvvaldes vadītāja.
Šīs nedēļas sākumā noslēdzās
iepirkums par darbu veikšanu, vēl
jāizvērtē pieteikumi un jānoskaidro,
kas Pumpura ielā 3a veiks pirmā
stāva logu un durvju ailu aizmūrēšanu. Darbi varētu sākties tuvākajā
laikā pēc līguma noslēgšanas.
Laikraksts «Jelgavas Vēstnesis»
jau rakstīja, ka ēka Pumpura ielā
3a ir sliktā tehniskā stāvoklī,

apdraud sabiedrisko drošību un
vizuāli bojā Jelgavas pilsētvides ainavu. Būvvaldes redzeslokā tā nonākusi 2002. gadā – visus šos gadus
ar īpašnieku notikušas diskusijas
un pārrunas, mēģinot panākt, lai
īpašums tiktu sakārtots, sastādīti
arī vairāki administratīvā pārkāpuma protokoli. E.Veinberga norāda, ka savulaik nepabeigtā celtne
bija norobežota, bet tas problēmu
neatrisināja, tāpēc nolemts liegt
piekļuvi ēkai, aizmūrējot logu un
durvju ailas.
Šī ēka nonākusi arī policijas
redzeslokā saistībā ar bērnu un
pusaudžu atrašanos tur. Viens
gadījums saistīts arī ar cilvēka
bojāeju. Sevišķi iecienīta tā ir
jauniešu vidū, tāpēc Pašvaldības
policija aicina sabiedrību vērīgāk
izturēties pret jauniešiem un
vairāk sekot līdzi viņu gaitām. «Ir
neskaitāmi gadījumi, kad nepilngadīgie ir atstāti bez uzraudzības,
klaiņo pa ielām un dara citas lietas,
kas var apdraudēt viņu veselību un
drošību, tāpēc aicinām iedzīvotājus nebūt vienaldzīgiem un ziņot
mums par tādiem gadījumiem,»
tā Pašvaldības policijas sabiedrisko
attiecību speciāliste juriste Sandra
Reksce, piebilstot, ka policijai var
ziņot arī tad, ja radušās aizdomas
par konfliktsituācijām ģimenē, jo
nereti tieši tas pamudina jauniešus
uz pārdrošiem soļiem.
Jāpiebilst, ka līdzīga situācija
bija izveidojusies ar ēku Veidenbauma ielā 13, kas radīja draudus
apkārtējiem. Ņemot vērā, ka
īpašnieki to nekopa, domes sēdē
tika nolemts, ka ēku nojauks
pašvaldība un izdevumus piedzīs
no īpašniekiem. Bet pērnā gada
nogalē īpašnieki tomēr ēku nojauca paši.

Privātā pirmsskolas izglītības
iestāde «Pīlādzītis»
aicina bērnus no 1 līdz 7 gadu
vecuma grupās ar latviešu un krievu
valodas apmācību.
Piedāvājam regulāras nodarbības,
individuālu pieeju, radošus pasniedzējus
un kvalitatīvu sagatavošanu skolai.
Pērnavas iela 16, Jelgava.
Tālrunis 63021591, 20021871, 26448426.

Jelgavas Bērnu
sociālās aprūpes centrs
piedāvā darbu sociālajam
aprūpētājam uz 0,8 slodzēm.
Prasības: pirmā līmeņa sociālā
aprūpētāja augstākā izglītība.
Adrese: Zirgu iela 47a, Jelgava,
LV – 3001
Tālrunis: 63026313
E-pasts: jbsac@inbox.lv

Aicinām uz MODEĻU SKOLU
(sadarbībā ar modes namu «TĒMA»):
skaistumkopšana, make up, stils, defilē,
kustība, foto.
Informācija:
29137893, 63022298.
Tiekamies 13. un 19. janvārī m/n «TĒMA»
(Elektrības iela 5a) plkst.15!

SIA «Mītavas Elektra»
PII «Varavīksne»
Uzņemam bērnus no 1 gada vecuma!
Mūsu pieredzējušie pedagogi rūpējas par
bērniem no viena gada vecuma.
Un mums ir ļoti elastīga mācību maksa!
Gaidām ciemos!
Tālrunis: 63021000; 27221402.
Adrese: Vaļņu iela 6, Jelgava.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Pa Raiņa ielu atsāks
kursēt autobusi

Pirmdien, 16. janvārī, pa ierasto maršrutu atsāks kursēt 4., 9. un 16. pilsētas autobuss, kas
Raiņa ielas rekonstrukcijas laikā kursēja, slēgto ielas posmu apbraucot. Kā informē SIA «Jelgavas Autobusu parks» (JAP) Pasažieru pārvadājumu nodaļas transporta inspektors Gatis
Dūmiņš, kaut arī transporta satiksme daļā Raiņa ielas tika atjaunota jau agrāk, sabiedriskais
transports pa to nekursēja. «Tur vēl turpinājās darbi, līdz ar to līdz galam nebija pabeigtas
ietves un izbūvētas pieturvietas, un autobusi darba zonu bija spiesti apbraukt,» tā G.Dūmiņš,
piebilstot, ka nu neērtības novērstas un jau pirmdien 4., 9. un 16. maršruta autobusi atsāks
kursēt arī pa Raiņa ielu posmā no Mātera ielas krustojuma līdz Tērvetes ielas krustojumam. Jau
šīs nedēļas nogalē autobusu pieturvietās Raiņa ielā tiks uzstādītas atbilstošas ceļa zīmes, kā
arī JAP nodrošinās, lai pasažieru ērtībām tur būtu izvietots autobusu kustības saraksts. Taču
pieturvietu labiekārtošana – nojumju, soliņu un atkritumu urnu uzstādīšana – tiks organizēta
pavasarī kopā ar citiem Raiņa ielas labiekārtošanas darbiem, informē pašvaldības aģentūras
Foto: Ivars Veiliņš
«Pilsētsaimniecība» vecākā projektu vadītāja Daina Done.

Jaunā «simtlatnieku» programma kavējas
No 1.lpp.

Šobrīd bezdarbnieki, kuri var
pretendēt uz algotajiem pagaidu sabiedriskajiem darbiem,
piesakās NVA Jelgavas filiālē.
J.Lovkova stāsta, ka pašlaik šai
programmai pierakstījušies 530
bezdarbnieki, taču rindā tiks iekļauti arī tie, kuri pretendēja uz
«simtlatnieku» programmu, taču
tajā netika. «Šajā rindā ir 917
cilvēki. Bezdarbnieki, kuri atbilst
kritērijiem, lai strādātu algotos
pagaidu sabiedriskos darbus, tiks
pārreģistrēti jaunās programmas
sarakstā. Tāpēc varam teikt, ka
pretendentu skaits ir apmēram
1500,» tā J.Lovkova. Līdzko tiks
noslēgti līgumi un nokārtotas pārējās formalitātes, uz pašvaldību
pēc izvēles kritērijiem vai rindas
kārtībā dosies bezdarbnieki, kas

tiks norīkoti darbā.
NVA informē, ka uz algotajiem
pagaidu sabiedriskajiem darbiem
var pretendēt bezdarbnieki, kuri
nesaņem bezdarbnieka pabalstu
un ir reģistrēti NVA vismaz
sešus mēnešus. Tas ir valsts
līdzfinansēts aktīvais nodarbinātības pasākums bezdarbnieku
nodarbināšanai sabiedrības labā,
dodot viņiem iespēju uzturēt vai
iegūt darba iemaņas. Pieteikties
dalībai pasākumā var jebkurā
NVA filiālē.
Par algoto pagaidu sabiedrisko
darbu veikšanu bezdarbnieks
saņems atlīdzību – 100 latus
mēnesī. Darbu veicējiem NVA
veiks iemaksas desmit latus par
bezdarbnieka pensijas apdrošināšanu. Ja bezdarbnieks darbu
nebūs veicis visās konkrētajā

mēnesī paredzētajās darbdienās,
atlīdzība viņam tiks aprēķināta
proporcionāli nostrādātajām
dienām.
12 mēnešu periodā bezdarbnieks secīgi vai ar pārtraukumiem tiek nodarbināts ne ilgāk
kā četrus mēnešus, taču šajā
pasākumā viņš varēs iesaistīties
arī atkārtoti. Bezdarbniekam,
iepriekš vienojoties ar darba
vadītāju un informējot darba
koordinētāju pašvaldībā, ir iespēja ne vairāk kā divas dienas
mēnesī izmantot, lai varētu
piedalīties individuālajā darba
meklēšanas plānā paredzētajā
citā NVA pasākumā vai darba
pārrunās. Apliecinājums par dalību darba pārrunās jāiesniedz
NVA vai darba koordinētājam
pašvaldībā.

Pagaidām neviens
«Krājbankas» darbinieks nav atlaists
 Ilze Knusle-Jankevica

Latvijas Krājbankas
krahs licis runāt arī par
bezdarba līmeņa palielināšanos. Jelgavā «Krājbankas» Jelgavas klientu
apkalpošanas centrā
strādā 20 darbinieki, kuri
pagaidām no darba nav
atbrīvoti – viņu likteni
izšķirs maksātnespējas
administratora tālākā
rīcība.
Rīgas apgabaltiesa atzinusi
banku par maksātnespējīgu ar
23. decembri. Akciju sabiedrības
«Latvijas Krājbanka» sabiedrisko
attiecību speciāliste Gundega
Pakalne skaidro, ka tālākais bankas un arī darbinieku liktenis
ir atkarīgs no maksātnespējas
administratora tālākās rīcības.
«Mēneša laikā maksātnespējas
administrators noskaidros, vai
ierosināt sanāciju vai bankrotu.
Un no tā būs atkarīga turpmākā
rīcība attiecībā uz bankas dar-

biniekiem,» tā viņa, norādot, ka
šobrīd nevienam darbiniekam ne
Jelgavā, ne bankā kopumā darbs
vēl nav uzteikts. G.Pakalne norāda,
ka Jelgavas klientu apkalpošanas
centrs nav slēgts un vēl arvien
darbojas – bankas klienti tajā var
veikt kredītu maksājumus. Savukārt tie darbinieki, kuri neapkalpo
klientus, nodarbojas ar dokumentu
kārtošanu. «Visi darbinieki strādā
un saņem atalgojumu, kā tas ir
bijis līdz šim,» apstiprina bankas
pārstāve.
«Krājbankas» maksātnespējas
lietu ierosināja Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) un
Rīgas dome. Aģentūra LETA ziņo,
ka FKTK pārstāvis Jānis Brazovskis tiesu lūdza pasludināt bankas
maksātnespēju, jo parādsaistības
par 100 miljoniem latu pārsniedz
bankas aktīvus, kuru grāmatvedības vērtība, pēc viņa teiktā, ir
474,5 miljoni latu. Arī Rīgas domes
desmit miljonu latu prasījums
norāda, ka banka savas saistības
nevarēs nokārtot, kas ir vēl viena
no maksātnespējas pazīmēm.

Pēc FKTK rīcībā esošās informācijas, «Krājbankas» kasē un
korespondējošos kontos ir ap 20
miljoniem latu, bet nav pieejami
120 miljoni latu, kas izvietoti
norēķinu kontos vai depozītos.
Tāpat «Krājbankai» ir prasījums
pret tās mātes banku «Snoras», kas
atzīta par bankrotējušu, un līdzekļi
vairākās bankās Krievijā, Austrijā,
Luksemburgā un Ukrainā, kuriem
pašlaik banka klāt netiek – tie esot
apķīlāti, un vienīgā iespēja tiem
tikt klāt ir darījumu apstrīdēšana
un līdzekļu piedziņa.
J.Brazovskis lēš – sanācijas gadījumā potenciālajam investoram
būtu jārēķinās ar aptuveni 330
miljoniem latu, bet kopumā bankas
darbības atjaunošanai varētu būt
nepieciešami ap 700 miljoniem
latu.
Jāpiebilst, ka par Latvijas Krāj
bankas maksātnespējas administratoru apstiprināta zvērinātu
revidentu komercsabiedrība SIA
«KPMG Baltic», kas ir pilnvarojusi
Jāni Ozoliņu veikt administratora
pienākumus.
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Īsi
 Jelgavas pilsētas Vēlēšanu
komisija no 13. līdz 23. janvārim pieņems iecirkņu komisiju
kandidātu pieteikumus 2012.
gada 18. februāra tautas nobalsošanai par grozījumiem LR
Satversmē. Pieteikumi jāiesniedz
Jelgavas pilsētas domes Informācijas aģentūrā (Lielajā ielā 11). Kā
informē Jelgavas pilsētas Vēlēšanu
komisija, izvirzot kandidātus, jāievēro Republikas pilsētu un novadu
vēlēšanu komisiju un vēlēšanu
iecirkņu komisiju likums un CVK
instrukcijas «Vēlēšanu iecirkņu
komisiju izveidošana republikas
pilsētās un novados» prasības.
Veidlapas kandidātu pieteikšanai
var saņemt Jelgavas pilsētas domes
Informācijas aģentūrā vai izdrukāt
no interneta vietnes www.cvk.lv.
 Gatavojoties Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU)
150 gadu jubilejai, kas gaidāma
2013. gadā, LLU izsludina konkursu par universitātes devīzi.
Devīzes variantus LLU gaida līdz
27. janvārim. LLU devīzei jābūt
viegli iegaumējamai, konkrētai
un īsai (līdz pieciem vārdiem),
iespējami trāpīgi raksturojot LLU
mērķi – dot studentiem augstāko
akadēmisko un profesionālo izglītību, attīstīt zinātni un izkopt
kultūru, uzturēt un attīstīt Latvijas
intelektuālo potenciālu. Savus variantus LLU aicina iesniegt līdz 27.
janvārim, tos nosūtot elektroniski
uz e-pastu: informacija@llu.lv,
norādot savu vārdu, uzvārdu un
kontaktinformāciju. Rezultāti tiks
paziņoti LLU portālā 8. februārī.
Labāko darbu autori saņems
pārsteiguma balvas un ielūgumu
divām personām uz Jelgavas pils
Mīlestības dienas balli, kas Jelgavas pils aulā norisināsies 14.
februārī.
 Arī šogad par sabiedrisko
kārtību Jelgavas poliklīnikā un
stāvlaukumā pie tās rūpēsies
Pašvaldības policija – tā uzvarējusi iepirkumu konkursā. «Vienu
brīdi poliklīnikā par kārtību gādāja apsargi, tomēr, kad šo pakalpojumu sāka nodrošināt Pašvaldības
policija, novērojām, ka formastērps tomēr apmeklētājus daudz
vairāk disciplinē,» tā poliklīnikas
vadītāja Anna Zīverte. Viņa stāsta,
ka kārtības nodrošinātājiem nereti
nākas iesaistīties konfliktsituāciju
risināšanā, jo iestādi apmeklē arī
kaujinieciski noskaņoti pacienti,
kuri ne vien sarunās ar personālu
izmanto lamu vārdus, bet pat
atļaujas «palaist rokas».
 Sestdien, 14. janvārī, pulksten 21 naktsklubā «Tonuss»
gaidāms skaistumkonkursa
«Mis un Misters Jelgava 2011»
fināls, kurā no desmit jauniešiem
izvēlēsies skaistumkonkursa uzvarētājus. Jau šobrīd cilvēki savu
viedokli par konkursantiem balsojot var izteikt portālā draugiem.
lv. Jaunieši sniedza intervijas «Film
Studio», kas jau izveidojusi balsošanas lapu: www.draugiem.lv/
www.filmstudio.lv/gallery/index.
Rezultātā diviem uzvarētājiem,
kuri šajā aptaujā būs saņēmuši
visvairāk balsu, būs iespēja filmēties kādā no «Film Studio» veidotajām reklāmām. Fināla pasākumu
vadīs mūziķis Kaža.
 15. janvārī pulksten 13 kultūras nama Mazajā zālē notiks seno
jelgavnieku klubiņa «Sendienas»
biedru tikšanās, kurā atzīmēs
klubiņa 15 gadus, kas apritēja pagājušā gada decembrī, kā arī sveiks
pensionēto sporta skolotāju Valdi
Lagzdiņu 85 gadu jubilejā. Jelgavas
Latviešu biedrības priekšsēdētāja
vietnieks un klubiņa «Sendienas»
vadītājs Vilis Azevičs stāsta, ka
seno jelgavnieku klubiņš dibināts
1996. gadā ar nolūku apvienot
vecos jelgavniekus kopīgai atpūtai
un sadarbībai. Klubiņam aicināti
pievienoties arī citi pensionāri, kuri
gribētu kopā ar «Sendienu» dalībniekiem piedalīties pasākumos un
veselīgi atpūsties.

Ritma Gaidamoviča
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Ceturtdiena, 2012. gada 12. janvāris

Pašadīts džemperis vairs nav prasts
 Ilze Knusle-Jankevica

Pēdējā laikā nereti nākas dzirdēt,
ka ekonomikas veicinātājspēks,
it īpaši laukos, ir mājražotājs, jo
vienkāršākajā gadījumā nodarbinās vismaz sevi, bet labākajā
– arī citus. Tomēr tas nav tik
vienkārši, kā sākotnēji šķiet, – lai
varētu savu izstrādājumu pārdot, nepieciešams reģistrēties
kā saimnieciskās darbības veicējam ar visām no tā izrietošajām
sekām. Turklāt Latvijas likumdošanā praktiski nav nekādu
normu, kas regulētu šo arvien
biežāk piesaukto jomu.
Jau pirms dažiem gadiem pēc Latvijas
Lauku foruma iniciatīvas Latvijā tika
veikts pētījums par mājražošanu. Galvenais secinājums: šī joma nacionālā mērogā
netiek ne definēta, ne regulēta – ir tikai
daži normatīvi, kas reglamentē pārtikas
produktu ražošanu mājas apstākļos, un to
izpildi kontrolē Pārtikas un veterinārais
dienests (PVD).
Tiesa gan, divu gadu laikā situācija nav
īpaši mainījusies, jo Ekonomikas ministrijā
mājražošanu joprojām izprot tikai kā pārtikas produkcijas ražošanu. Ekonomikas
ministrijas Sabiedrisko attiecību nodaļas
vadītāja Evita Urpena uz jautājumu, ko
ministrijā saprot ar apzīmējumu «mājražošana», atbild: «Mājražošana jeb pārtikas
produktu ražošana mājas apstākļos ir
pārtikas ražošanas un aprites uzņēmējdarbības statuss, kuru iegūst, reģistrējoties
PVD. Mājražotāja juridiskā forma var būt
gan sabiedrība ar ierobežotu atbildību, gan
individuāls komersants, gan zemnieku
saimniecība. Jāņem vērā, ka mājražotājiem
ir vairāki ierobežojumi, piemēram, preci
(ar atsevišķiem izņēmumiem) drīkst tirgot
tikai gala patērētājam.»
Plašāka informācija par mājražotājiem
gan pieejama PVD mājas lapā www.pvd.gov.
lv, bet arī tur tā mājražotāju saista tikai ar
pārtikas nozari.

Robežas ir plašākas

gus ir labāks. Pirmkārt, tur rotaļlietas varu
pārdot par savu cenu. Otrkārt, tur redzu,
ka pēc manis radītajām lietām ir pieprasījums, tāpēc varu realizēt daudz lielāku
apjomu nekā veikalā. Treškārt, pati varu
pircējus iepazīstināt ar savām rotaļlietām,
jo esmu dzirdējusi, ka veikalā pircēji nereti
nemaz sākumā nepamana un nesaprot,
ka tās ir uz rokas maucamas rotaļlietas,
bet, kad to atklāj, uzreiz pērk, jo uzskata
to par tādu kā pievienoto vērtību,» atzīst
viena no pirmās mājražotāju kontaktbiržas
dalībniecēm auduma rotaļlietu izgatavotāja
Ildze Ģibiete.
Arī Evita Berga, kura izgatavo rotaslietas
no otrreiz izmantojamiem materiāliem,
sveces un svečturus, lēš, ka cilvēki labprātāk
izvēlas iepirkties tirdziņos tieši pievilcīgo
cenu dēļ. «Arī es pati salonos, kuros pārdod
amatnieku darinājumus, nemaz neeju, jo
tur tiem ir pamatīgs uzcenojums,» tā viņa,
piebilstot – tas gan nenozīmē, ka amatnieku
izstrādājumi nav pieprasīti. «Pēdējos gados
dažādas pašdarinātas lietas ir kļuvušas
populārākas un pircēji sarosās. Domāju, ka
tas ir tāds kā modes kliedziens un arī zaļā
dzīvesveida popularizēšana. Un, protams,
cilvēki vēlas izcelties, vēlas sev ko īpašu,
tādu, kas nav nevienam citam,» tā E.Berga.
Līdzīgi uzskata karnevāla tērpu darinātāja
Svetlana Malahveja. «Tagad jau tērpus var
nopirkt arī veikalos, bet tie ir tādi tipizēti
– betmeni, zirnekļcilvēki. Bet klienti grib
kaut ko interesantāku, ar odziņu,» tā viņa,
piebilstot, ka karnevāla tērpus cilvēki lielākoties iznomā, nevis pērk, jo tie ir dārgi un
ikdienā nav vajadzīgi.
Arī amatnieku izstrādājumu tirgotāji ir
vienisprātis – pieprasījums pēc amatnieku
darinājumiem tikai augs. «Cilvēki nogurst
no lielveikalu piedāvājuma un arvien vairāk
meklē praktiskas lietas, kas vienlaicīgi ir arī
oriģinālas, turklāt iegādājas tās ne tikai dāvināšanai, bet arī ikdienas lietošanai,» norāda veikala «db daba» īpašniece Dace Stūre.
Arī veikala «Jelgavas daiļrade» saimniece
Baiba Krūmiņa uzskata, ka mājamatnieku
darinājumi ieguvuši otro elpu. «Jā, kādreiz
mājamatniecība bija tādā kā pabērna lomā,
bet tagad laiki, kad pašadīts džemperis
skaitās prasts, ir garām,» tā viņa.

Prakse tomēr liecina, ka ar mājražošanu
tiek saprasts kas daudz vairāk par pārtikas Vieglāk pārdot suvenīrus
ražošanu – varētu pat teikt, ka mājražotājs
Tirgotāji atzīst, ka visvieglāk ir pārdot tos
ir tas, kurš izgatavo jebkāda veida izstrādā- amatnieku izstrādājumus, ko var uzskatīt
jumu mājas apstākļos ar nolūku to pārdot. par suvenīru. «Kas tad īsti ir suvenīrs? Tā
Un šobrīd dažādu tekstilizstrādājumu, rotu, ir līdzi paņemama piemiņa par vietu, kurā
kosmētikas, interjera priekšmetu darinātāju būts,» norāda JRTC Tūrisma informācijas
vismaz mūsu pusē ir daudz vairāk nekā nodaļas vadītāja Vita Kindereviča. Viņa
pārtikas ražotāju. Un tieši šajās mazajās apzinājusi apmēram desmit vietas, kur Jelbiznesa formās ir vairāk potenciāla, jo ne- gavā var nopirkt suvenīrus, tomēr suvenīru
pieciešamas mazākas investīcijas darbības segments joprojām nav nosegts. «Torņa
uzsākšanai.
apmeklētāji visbiežāk vēlas iegādāties suveLai veicinātu mājražošanas un uzņē- nīrus, kas sasaucas ar ekspozīcijās redzēto,
mējdarbības attīstību Jelgavā un reģionā piemēram, Zemgales tautas tērpa detaļas,
kopumā, Zemgales reģiona Kompetenču izstrādājumus ar latviešu un Zemgales
attīstības centrs (ZRrakstiem, lietas ar
KAC) rīkoja Zemgales Mājražošana ir sīkražošanas paveids, ja izstrādājumi Jelgavas simboliku,»
amatnieku un mājra- tiek gatavoti ražotāja mājās un darbu individuāli veic stāsta V.Kindereviča,
žotāju kontaktbiržu. atsevišķi amatnieki – cilvēki, kas prot kādu amatu. Izšķir piebilstot, ka piepraTās mērķis bija iedro- brīvo un saistīto mājražošanu. Brīvās mājražošanas sītas ir arī dažādas
šināt mājamatniekus apstākļos mājražotājs pats izvēlas izstrādājumu veidu, lietas kolekcijām,
organizē ražošanu un pārdošanu, bet saistītā mājražogan iepazīstināt plapiemēram, zvaniņi,
šanā mājražotājs veic kāda uzņēmuma pasūtījumus
šāku sabiedrību ar atbilstoši noslēgtajam līgumam.
karotītes, krūzes,
saviem ražojumiem,
magnēti, atslēgu
Avots: Ekonomikas skaidrojošajā vārdnīca piekariņi, un lietas
gan sakārtot formalitātes, lai varētu arī
bērniem.
oficiāli strādāt sev. Pirmajā kontaktbiržā pieArī citu suvenīru tirdzniecības vietu
dalījās ap 40 mājražotāju no visas Zemgales pārstāvji norāda, ka vasarā saskārušies ar
– Jelgavas, Jelgavas un Ozolnieku novada, problēmu, ka trūkst suvenīru ar Jelgavas
Dobeles, Bauskas, Neretas, Tērvetes, Auces, simboliku – tos sevišķi iecienījuši ārzemju
Bēnes. Visvairāk viņus interesēja jautājumi tūristi. «Tomēr pircējiem interesē ne tikai
par to, kur un kā pārdot savus izstrādāju- pats suvenīrs, bet stāsts, kas to apvij, kas
mus, kā arī nodokļu joma.
saistīts ar to,» norāda stila salona «Pils
putns» pārstāve Agnese Lībere, piebilstot,
Cilvēki vēlas būt oriģināli
ka pircēji iecienījuši keramikas izstrādājuAmatnieku ir daudz, un viņu izstrādāju- mus ar asprātīgiem uzrakstiem, piemēram,
mu – vēl vairāk, turklāt daudzi izgatavo vie- sviesta trauku ar uzrakstu «Pilnīgs sviests»
na un tā paša veida produktus, piemēram, vai krājkasi ar uzrakstu «Tavam pensiju
rotaslietas, apģērbus. Tomēr samērā lielā fondam». Mazliet cita nostāja ir veikala
konkurence mājražotājus nebaida, jo viņi «Jelgavas daiļrade» pārstāvei B.Krūmiņai
ir pārliecinājušies – pieprasījums pēc viņu – viņasprāt, ikviens amatnieka darbs ir
darinājumiem ir. Problēma ir, kā tos pārdot, suvenīrs, tiesa, tikai citā cenā.
īpaši ņemot vērā, ka veikalnieki uzliek savu
JRTC veiktais datu apkopojums liecina,
uzcenojumu. «Manis izgatavotās rotaļlietas ka, iegādājoties suvenīrus un amatnieku
var iegādāties veikalā «db daba» Jelgavā un izstrādājumus, noteicošais tomēr ir cena.
«My Kiddy» Rīgā, bet paralēli tam piedalos «Visejošākās» preces ir cenu amplitūdā
arī dažādos tirdziņos. Esmu sapratusi – tir- līdz latam – 73 procenti no tornī pārdoto

«Lai varētu tirgot savus izstrādājumus,
nepieciešams reģistrēties VID un izņemt
saimnieciskās darbības veicēja apliecību.
Tirdzniecības vietā līdzi jābūt pavaddokumentam, kurā norādīts, ko un cik tirgo,
savukārt pircējiem pēc pieprasījuma jāizsniedz darījuma kvīts.»
Dagmāra Madžule,
grāmatvedības speciāliste
suvenīru apjoma iekļaujas tieši šajā zonā.
«Te lielā mērā strādā tas, ka torni apmeklē
daudz bērnu un skolēnu, klašu grupas un
viņiem līdzi iedotā rocība nav pārāk liela,
bet kaut ko par piemiņu tik un tā gribas
nopirkt,» skaidro V.Kindereviča, norādot
– šajā cenu zonā ietilpst magnēti, pastkartes, nozīmītes, krūžu paliktņi, atslēgu
piekariņi. Savukārt visdārgākais suvenīrs,
kas tornī ir nopērkams, maksā 45 latus – tā
ir austa Zemgales josta. Līdzīgā cenā ir arī
tādas lietas kā oriģinālas kaklasaites, linu
grīdas celiņi.

Grib attīstīt
Jelgavas un torņa suvenīru līniju

Lai gan iestrādes jau ir, tūrisma nozares
pārstāvji pārliecināti, ka suvenīru klāsts
nemitīgi jāpapildina un jāpaplašina. Kā
lietas, ko vēlētos redzēt savos veikalos,
tirgotāji min Zemgales zeķes, ēdamlietas,
tostarp ar Jelgavas simboliku, suvenīrus,
kas atgādinātu par lielajiem pasākumiem
pilsētā, piemēram, ledus un smilšu skulptūru festivālu un piena paku laivu regati,
Jelgavas pildspalvas, atslēgu piekariņus, sveces no dabīgiem materiāliem un svečturus,
rotaļlietas un preces bērniem, iepakojumus
no dabīga materiāla.
Savukārt JRTC arī šogad plāno rīkot suvenīru konkursu, bet šoreiz ir doma ievirzīt
to mazliet citā gultnē – proti, centram ir
iecere izveidot Svētās Trīsvienības baznīcas
torņa, kas kļuvis par vienu no Jelgavas simboliem, suvenīru līniju. Jāpiebilst, ka pērn
notika pirmais suvenīru konkurss, kurā tika
iesniegti 30 darbi – labākos no tiem varēja
iegādāties tornī, un jo īpaši iecienīti kļuvuši
Hercoga stikla kausiņi.
Tomēr speciālisti arī saprot: nepietiek
tikai ar suvenīru klāsta paplašināšanu – ir jādomā arī, kā produktus padarīt pieejamākus
pircējiem. «Tūrisma centrā regulāri notiek
viesmīlības uzņēmumu pārstāvju tikšanās,
un visiem kopā mums ir izkristalizējusies
ideja – pilsētā ir jāveido vienoti suvenīru
stendi, kas atrodas viesnīcās, kafejnīcās,
lai pilsētas viesiem nav jāmeklē pa visu
pilsētu, kur nopirkt suvenīrus,» stāsta
V.Kindereviča, piebilstot, ka meklējumi
daļai tūristu vispār varētu laupīt vēlmi ko
iegādāties.

Pārdot palīdz stāsts

Lai preci varētu pārdot, gandrīz tikpat
svarīgs kā iepakojums ir stāsts, kas to
apvij. Piemēram, attīstošo auduma somu
izgatavotāja «Ducis variation» īpašniece
Ilze Apsīte pārliecināta, ka tieši stāsts ir
galvenais mārketinga virzītājspēks. «Jā, ir
nodibināts uzņēmums, ražojam produktu,
esam izveidojuši mājas lapu, bet neizdarītais mājasdarbs ir sevis popularizēšana
un reklamēšana,» tā viņa, norādot – nereti
cilvēki uzreiz nepiefiksē, ka somas ir pārveidojamas, bet, kad viņiem to sāk stāstīt un
rādīt, attieksme uzreiz mainās. «Tas arī ir

Foto: Ivars Veiliņš
tas mūsu stāsts – radīšanas process, uzņēmuma koncepcija radīt ne tikai skaistas,
bet arī praktiskas un attīstošas lietas,» teic
I.Apsīte, atzīstot: mārketingam jāpievērš
ļoti liela uzmanība. Par to, ka stāsts ir
labs «ierocis», pārliecinājusies arī ZRKAC
Uzņēmēju atbalsta nodaļas vadītāja un
kontaktbiržas galvenā organizatore Līga
Miķelsone, kura norāda: «Nekas nav
skaistāks par to, kas veidots pašu rokām un
no visas sirds, bet ļoti svarīgs ir stāsts, kas
palīdz lietai dzīvot.» Viņai ļoti spilgti palicis
atmiņā kāds piemērs. «Bija divas meitenes,
kuras nolēma uzsākt uzņēmējdarbību, bet
nevarēja izdomāt, ko lai dara, jo, dzīvojot
laukos, apkārt nekā cita nav bijis kā tikai
govju mēsli. Tomēr beigās raisījušās asociācijas ar Indiju, kur govis ir svēti dzīvnieki,
un radusies doma no sakaltētiem govs
mēsliem ražot granulas, ko safasē glītos
mazos maisiņos. Bet pats galvenais bija tas,
ka šo produktu apvija dažādas leģendas,
piemēram, ka, pieberot šķipsniņu ūdenim,
ar ko tīra māju, tā iegūst svētību, ka, turot
to makā, nāks nauda, ka to var izmantot, lai
uzlabotu veselību,» tā L.Miķelsone.

Cenai jābūt adekvātai

Tomēr, lai cik oriģināls, praktisks, gaumīgs un «leģendārs» arī būtu priekšmets,
amatnieks ir atkarīgs no cilvēku pirktspējas – daudzi ir saskārušies ar attieksmi:
«Jā, man ļoti, ļoti patīk, bet es to nevaru
atļauties.» Tomēr, lai izdzīvotu, nevar
produkciju pārdot tikai par pašizmaksu vai
pat zem tās. «Manis radītie priekšmeti ir ar
māksliniecisku piesitienu, tāpēc gribu par
tiem saņemt arī adekvātu samaksu. Bet, ja
vēl jāmaksā desmit lati par vietu tirdziņā,
neesmu tam gatava – nav pārliecības, ka
man tas atmaksātos,» atzīst Mudīte Grīviņa,
kura apdarina puķupodus un citus dizaina
priekšmetus, apdrukā T kreklus, auduma
somas. Arī I.Apsīte uzsver – šobrīd minimālā
darba samaksa valstī ir 1,20 lati par stundu,
bet radošs darbs nav tik lēts. «Pieņemot, ka
vienu somu var izgatavot vienā dienā, tās
cena, rēķinot tikai darbu, jau pārsniegtu
desmit latus,» viņa rēķina, norādot, ka
somu dienas laikā izgatavot nevar – tas ir
daudz ilgāks un sarežģītāks process. Tāpēc
viņa skeptiski izturas pret sadarbību ar
veikaliem, kuros, pēc viņas aprēķiniem, tiek
uzlikts apmēram 100 procentu uzcenojums
– savukārt tas nozīmē, ka ražotājs ir spiests
krietni nolaist cenu. Tieši tāpēc daudzi
amatnieki priekšroku dod internetam – tur
var gan ievietot sludinājumu, gan izveidot
interneta veikalu un pārdot savu produkciju
par sev pieņemamu un adekvātu cenu.
«Iespējas ir dažādas, bet katram jāizvērtē, kas ir piemērotākais,» rezumē
L.Miķelsone. «Mūsu mērķis ir gan popularizēt amatnieku darinājumus, gan
izglītot pašus amatniekus un tādā veidā
veicināt uzņēmējdarbības attīstību,» tā
L.Miķelsone.

Ceturtdiena, 2012. gada 12. janvāris

Klāt «NO-DO-MO»

21. janvārī sāksies astotais galda spēļu
turnīrs «NO-DO-MO» 5. – 12. klašu
skolēniem. Tā organizators Jānis Edvīns
Platais stāsta, ka katrā disciplīnā būs
priekšsacīkstes un fināls, bet noslēgumā
– atsevišķs apbalvošanas pasākums. Visi
pasākumi notiks Jelgavas 1. ģimnāzijā,
un priekšsacīkstēm iepriekš nav jāpiesakās – dalībnieku reģistrēšana sāksies
stundu pirms sacensību sākuma, no
pulksten 9. Priekšsacīkstes novusā notiks 21. janvārī, domino – 11. februārī,
monopolā – 3. martā. Jāpiebilst, ka pērn
novusā uzvarēja Pēteris Nikolajevs, domino – Armands Missa, monopolā – Salvis
Dombrovskis, daudzcīņā – A.Missa.
Kopumā triādē piedalījās 72 skolēni no
Jelgavas pilsētas un novada skolām.

Karatē –
cilvēkiem ar invaliditāti

Jelgavas Cīņas sporta veidu centrs (JCSVC) nolēmis iesaistīties invalīdu sporta
programmā un aicina visus interesentus
ar redzes, kustību traucējumiem vai kāda
cita veida invaliditāti, kuriem ir interese
par cīņas sporta veidu karatē, pieteikties,
sūtot e-pastu uz adresi: jcsvc@inbox.lv.
Papildu informāciju var saņemt, zvanot
pa tālruni 22335228. JCSVC vadītājs Andris Vasiļjevs skaidro, ka šis lēmums saistīts
ar izmaiņām pasaules čempionātā. «Pērn
Malaizijā notikušā pasaules kadetu, junioru čempionāta laikā Pasaules Karatē
federācijas (WKF) izpildkomiteja pieņēma
lēmumu, ka 2012. gada pasaules čempionāta pieaugušajiem programmā tiks
iekļauts invalīdu sports,» tā viņš.

«Laikam esmu mazliet dulls»
 Ilze Knusle-Jankevica

Amerikā, Minesotā, nedēļas nogalē
notiks pirmais pasaules čempionāta
posms, un tajā piedalīsies arī divi Latvijas
pārstāvji – sporta žurnālists Armands
Tripāns, kurš to darīs jau trešo gadu,
un Jelgavas hokeja komandas spēlētājs
Ē.Ozollapa. «Pagājušajā sezonā spēlēju
Hamburgas hokeja klubā, un tajā laikā
tieši Hamburgā notika atlase. Joka pēc
nolēmu aiziet un kvalificējos ar otro numuru,» stāsta Ē.Ozollapa. Tas, ka sporta
veids ir ļoti ekstrēms, puisi nebaida. «Tur
jau tikai jālaižas ar 70 kilometriem stundā lejā pa kalnu, jālec pāri tramplīniem.
Vienlaikus trasē ir četri cilvēki, un uzvar
tas, kurš ir pirmais lejā,» tā viņš.
Sportista mērķis 1. posmā ir iekļūt
piecpadsmitniekā. «Tas ir manis paša
izvirzītais mērķis. Ja to sasniegšu, tad
domāšu arī par dalību pārējos posmos,
ja ne, tad acīmredzot man tur nav ko
darīt,» tā Ē.Ozollapa. Otrais posms notiks 3. – 4. februārī Nīderlandē, trešais
– 17. un 18. februārī Zviedrijā, ceturtais
– 16. un 17. martā Kanādā.
Jāpiebilst, ka Ē.Ozollapa 2012. gada
Latvijas atklātajā virslīgas hokeja čempionātā ir aizvadījis 24 spēles, guvis 21

sports
Sacenšas skolotāji

Jelgavas pilsētas un novada sporta skolotāji piedalījās Igaunijas skolotāju volejbola
festivālā. Sporta metodiskās apvienības
vadītājs Andris Lukss stāsta, ka Jelgavas
skolotāju komanda startēja 2. divīzijā,
kurā bija 12 komandas. Pieveicot gan Somijas Lammi skolas un Igaunijas Rukere
skolas komandas ar rezultātu 2:0, gan
2. divīzijas trešās apakšgrupas spēcīgāko
komandu Kalaveres skolu no Igaunijas,
mūsu komanda sacentās par 1. vietu ar
Igaunijas Vimsi skolas komandu. Arī tā
tika uzvarēta, un 2. divīzijā jelgavnieki
izcīnīja 1. vietu, kā arī tiesības nākamgad
spēlēt 1. divīzijā. Jau tagad ir zināms, ka
Jelgavas pilsētu nākamajā gadā skolotāju
volejbola festivālā pārstāvēs Jelgavas
Valsts ģimnāzijas skolotāju komanda.

Vēl līdz 16. janvāra pulksten
12 portāla www.jelgavasvestnesis.lv interneta balsojumā
ikviens var nobalsot par pērnā gada pēdējā ceturkšņa
populārāko sportistu Jelgavā.
Uzvarētājs pievienosies bokserim Artjomam Haņevičam,
pauerliftinga kluba «Apolons» pārstāvim Renāram
Drongam un mākslas vingrotājai Karolīnai Mizūnei cīņā
par 2011. gada populārākā
sportista titulu.
Hokeja komandas «JLSS/Zemgale»
uzbrucējs Ēriks Ozollapa Hamburgā
joka pēc nolēma piedalīties ekstrēmo
sacensību «Red Bull Crashed Ice» pasaules čempionāta atlasē. Viņš kvalificējās ar otro numuru un jau devies uz
Ameriku, lai nedēļas nogalē piedalītos
pirmajā čempionāta posmā.
Foto: no Ē.Ozollapas personīgā arhīva
vārtus (otrais labākais vārtu guvējs
virslīgā), izdarījis 16 rezultatīvas piespēles, guvis 37 punktus un saņēmis
46 soda minūtes. Starp citu, Ēriks uz
slidām ir kopš septiņu gadu vecuma
– jau 17 gadus.
Ē.Ozollapas sniegumu varēs redzēt
svētdien, 15. janvārī, pulksten 20.55
TV6.

Sporta pasākumi
 13. janvārī pulksten 19 – BBL spēle: BK
«Jelgava» – «Naglis» (ZOC).
 14. janvārī pulksten 10 – «Veselības
dienas 2012»: galda teniss (Sporta hallē).
 14. janvārī pulksten 16.30 – virslīgas spēle: «JLSS/Zemgale» – DHK
«Latgale». Pulksten 15 – grāmatas
«Ziemas sports Jelgavā» prezentācija
(ledus hallē).
 17. janvārī pulksten 19 – LBL spēle: BK
«Jelgava» – LU (ZOC).
 18. un 20. janvārī pulksten 21 – Jelgavas čempionāts telpu futbolā (ZOC).

Meklē darbu
Vidusskolniece var palīdzēt mācībās: 1. – 9. klases skolēniem matemātikā, latviešu valodā, angļu valodā, krievu valodā. Tālrunis 28738453.

Nobalso par gada pēdējā
ceturkšņa populārāko sportistu!
 Ilze Knusle-Jankevica

Hokeja komandas «JLSS/Zemgale» uzbrucējs Ēriks Ozollapa
devies uz Ameriku, lai piedalītos vienā no ekstrēmākajiem
pasākumiem – ātrslidošanas
sacensībās pa trasi «Red Bull
Crashed Ice».

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Pēdējā ceturkšņa (septembris – decembris) populārākā sportista titula pirmais
kandidāts ir BJSS sportists Andrejs
Rebrovs, kurš pasaules meistarsacīkstēs
jauniešiem sambo izcīnīja 5. vietu. Otrs
kandidāts ir kluba «Milons» karatists
Kalvis Kalniņš, kurš ieguva 1. vietu IV
starptautiskajā karatē turnīrā «The Cup of
capitals of the world on karate MOSCOW
STARS», kā arī ir kļuvis par Latvijas čempionu karatē pieaugušajiem (pēc W.K.F

noteikumiem). Trešā kandidāte – karatē
kluba «Shinri» sportiste Vita Cintiņa. Viņa
19. SKDUN šotokan pasaules čempionātā, kas notika Vācijas pilsētā Hallē-Zālē,
izcīnīja 2. vietu katā +18 grupā sievietēm.
Ceturtais kandidāts – basketbola kluba
«Jelgava» kapteinis Edgars Krūmiņš,
kurš atzīts par LBL decembra vērtīgāko
spēlētāju. Piektā kandidāte – Jelgavas
Ledus sporta skolas daiļslidotāja Alīna Fjodorova. Viņa uzvarēja Latvijas čempionātā
un ieguva tiesības pārstāvēt valsti Eiropas
čempionātā pieaugušo konkurencē, kas
notiks mēneša beigās Anglijā, Šēfildā.
Balsojums par šiem sportistiem portālā
www.jelgavasvestnesis.lv noslēgsies 16.
janvārī pulksten 12. Kad būs noteikts
ceturtā ceturkšņa uzvarētājs, visi četri
sportisti, kas atzīti par populārākajiem
kādā no 2011. gada ceturkšņiem, sacentīsies par gada populārākā sportista titulu.
Gada populārākais sportists tiks apbalvots lielajā pasākumā «Sporta laureāts»,
kad tiek pāršķirstītas pērnā gada sporta
dzīves lappuses un atzīmēti ievērības
cienīgākie notikumi un personālijas. Plānots, ka «Sporta laureāts 2011» notiks 3.
februārī.
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Jauna sieviete meklē darbu. Ir darba iemaņas ar datoru un bērniem. Izskatīšu visus
piedāvājumus. Tālrunis 20351803.
Vīrietis (37) meklē darbu. Izskatīšu visus
piedāvājumus. Tālrunis 27478204.

Pērk
Nolietotu ledusskapi par Ls 5. Sadzīves
tehniku. T. 29784933.
Krāsainos un melnos metāllūžņus. T. 26984528
Pērk cirsmas un meža īpašumus ar zemi.
T. 26477135

Pārdod
Apkures briketes. Cena 115 Ls/t vai 1,25
Ls/iepak. (10 kg). Piegāde pilsētā – Ls 3.
T. 25448677.
Sausa malka sniedz vairāk siltuma nekā mitra. Pārdod tikai sausu malku. Alksnis, bērzs,
ozols, osis. Cena, sākot no 20 Ls/berkubs.
Piegāde pilsētā – Ls 3. T. 25448677
Pārdod garāžu RAF dzīvojamajā masīvā.
Tālrunis tuvākai informācijai 22088552

Vēlas īrēt
Sieviete ar kaķi vēlas īrēt istabu. T. 20455617

Dažādi
No mājas Viesturos nozagts: benzīna
pļaujmašīna, mikroviļņu krāsns, bērnu rati,
piepūšamā laiva. T. 25866790
Pasažieru pārvadājumi (14 vietas). T. 29410016
Pēc remonta atvēries Zoo veikals, K.Barona
40. Izdevīgas cenas. Atlaides.
Ātri, lēti un kvalitatīvi grāmatvedības pakalpojumi. Vedīsim grāmatvedību jūsu uzņēmumam, mikrouzņēmumam. Iesniegsim atskaites
un pārstāvēsim jūsu uzņēmumu VID. Tel.
26887277. E-pasts: icco.birojs@gmail.com
Masāžas pakalpojumi, lēti. T. 26008923
Zīlniece piedāvā savus pakalpojumus.
T. 29833078.
08.01. Maximā Rīgas ielā tika pazaudēts
sieviešu rokas pulkstenis Seiko sudrabkrāsas aprocē. Atlīdzība. T. 29867938

Līdzjūtība
Es aizeju un tomēr palieku
Zvaigznēs, bērnos, mazbērnos.
                                /O.Vācietis/
Visdziļākā līdzjūtība mūsu kolēģei Dairai
Vaļumai, vīru zaudējot.
Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācija
un kolēģi no Īpašumu konversijas pārvaldes

Aizsaulē aizgājuši
AIJA NEILANDE (dz. 1960. g.)
ZENTA MUŠINSKA (dz. 1918. g.)
REGĪNA BAIKOVSKA (dz. 1927. g.)
ANATOLIJS DAVIDOVS (dz. 1941. g.)
JEFROSINIJA LARIONOVA (dz. 1926. g.)
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16. janvāris, pirmdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1342.sērija.
9.25 «Piecas māsas». Seriāls. 29.sērija.
9.55 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20 «Ziemas saulgrieži». Romantiska drāma. 2003.g. 2.sērija.
12.00 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.20 «Laponija: Pusnakts saules zeme». Dokum. filma. 2003.g.
13.20 «Ielas garumā».*
13.50 «Eirobusiņš».*
14.20 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
14.40 «Šeit un tagad».*
15.20 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.40 «Māsa un brālis». Studijas Dauka animācijas filma.
15.50 «Surikātu raibā dzīve 4». Dok. seriāls. 52.sērija.
16.15 «Lauku peles un pilsētas peles piedzīvojumi». Seriāls. 1.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1342.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Neprāta cena». LTV seriāls. 31.sērija.
19.00 «100 g kultūras».
19.30 «Auniņa Timija laiks». Animācijas filmu seriāls. 51.sērija.
19.45 Ziņas.
20.00 «100.pants».
20.30 «Panorāma».
21.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle.
22.00 «Viss notiek».
22.30 «Latvija var!»
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Garīgā dimensija».
23.45 «De facto».*
0.25 «100 g kultūras».*

LTV7
7.35 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs» (krievu val.).*
8.15 «Rīta intervija». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Vārds uzņēmējiem». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Automoto raidījums nr.2». «Televeikala skatlogs».*
9.20 «Vienmēr formā!» Deutsche Welle žurnāls (angļu
val., ar subt. latviešu val.).
9.55 «Tiesa» (ar subt.). Krievijas seriāls. 2.sērija.
10.50 «Zobenu karaliene». Seriāls. 3.sērija.
11.40 «Trakais slēptās kameras šovs».
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā TV Jūrmala*.
13.20 «Labākais no Euromaxx». Deutsche Welle žurnāls.*
13.50 VTB spēle. Unics – VEF Rīga.*
15.45 «Zobenu karaliene». Seriāls. 3.sērija.
16.35 «Trakais slēptās kameras šovs».
17.30 «Zveja» (krievu val.).*
18.05 «Tiesa» (ar subt.). Krievijas seriāls. 2.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Kad stārķis palidojis garām». 1.sērija.
20.00 «Aiz horizonta». Dokumentāla filma. 2.sērija.
21.00 «Ātrums un risks». Dokumentāla filma. 2.sērija.
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā Latgales reģionālā televīzija.
23.00 «Piedošanas svētdiena» (ar subt.). Melodrāma. 2007.g.
0.40 «Izaicinājums». ASV komēdija. 2000.g.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss».
6.35 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».*
6.55 «Eiropa novados, novadi Eiropā».
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
8.40 «Basketbols TV».*
8.45 «Supernatural 3». ASV seriāls. 6.sērija.
9.40 «Anna un mīlestība». Vācijas seriāls. 6.sērija.
10.05 «Mežrožu ieleja. Patiesības atklāsme». Melodrāma. 2007.g.
12.00 «Lapsa virtuvē».*
12.35 «Mans mīļais draugs».*
13.05 Bērnu stunda. «Fostera māja iedomu draugiem».
Animācijas seriāls. 6.sērija; «Pankūciņa lieliskie
negadījumi 2». Animācijas seriāls. 24.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «OKartes skatuve. Dzimuši mūzikai». Seriāls.
15.00 «Daiļā neveiksminiece». Seriāls. 1.sērija.
16.00 «Tu būsi mana». Meksikas seriāls. 114.sērija.
17.00 «Viss notiek uz labu» (ar subt.). Seriāls. 146.sērija.
18.00 «Tikai nesaki man Bizu». Latvijas seriāls. 1.sērija.
18.55 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Starptautiskās ekstrasensu cīņas». Realitātes šovs. 3.sērija.
21.45 «Dzīvais mērķis». ASV seriāls. 12.(noslēguma) sērija.
22.40 «Dakāra 2012». 1.nedēļas kopsavilkums.
23.15 «Losandželosas policisti 2». ASV seriāls. 5.sērija.
0.10 «Mākslīgais skaistums 3». ASV seriāls. 5.sērija.
1.00 «LNT ziņu Top 10».*
1.50 «80 dienās apkārt Zemeslodei». Piedz. kom. 2004.g.
3.50 «Daiļā neveiksminiece». Seriāls. 1.sērija.
4.35 «Tu būsi mana». Meksikas seriāls. 114.sērija.
5.20 «Viss notiek uz labu» (ar subt.). Seriāls. 146.sērija.

TV3
5.00 «Zaudējumi 2». 9.sērija.
5.45 «Anarhijas dēli». 4.sērija.
6.30 «Bernards». Anim. f.
6.40 «Ragi un nagi». Anim. ser. 11.sērija.
7.10 «Ziņkārīgais Džordžs». Anim. ser. 14.sērija.
7.35 «Gormiti». Anim. ser. 10.sērija.
8.00 «Tētuka meitiņas 5» (ar subt.). 19. un 20.sērija.
9.00 «Smieklīgākie videokuriozi 20».
9.25 «Uzmanību! Virtuvē bērni».*
10.00 «Divi cepas».*
10.30 «Māmiņu klubs».*
11.00 «10 gadu jaunāka 4». 2. un 3.sērija.
12.00 «Televeikala skatlogs».
12.15 «Visi mīl Reimondu 2». Seriāls. 43. un 44.sērija.
13.10 «Gormiti». Animācijas seriāls. 11.sērija.
13.45 «Ziņkārīgais Džordžs». Anim. ser. 15.sērija.
14.10 «Makleoda meitas 8». Seriāls. 213.sērija.
15.00 «Vārds sievietei 2» (ar subt.). Seriāls. 76.sērija.
16.00 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 21.sērija.
17.00 «Mantojuma lāsts». Seriāls. 110.sērija.
17.50 «Slēgtā skola» (ar subt.). Krievijas seriāls. 11.sērija.
19.00 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».

20.20 «Īpašo uzdevumu vienība Hawaii 5-0». Seriāls. 12.sērija.
21.20 «C.S.I. Ņujorka 7». Seriāls. 150.sērija.
22.15 «Radīti skatuvei 2». Seriāls. 15.sērija.
23.10 «Nekā personīga».
0.15 «Taras piecas personības 3». Seriāls. 5. un 6.sērija.
1.20 «Krietnie zagļi». Seriāls. 5.sērija.
2.10 «Zaudējumi 2». Seriāls. 9.sērija.
2.50 «Anarhijas dēli». Seriāls. 4.sērija.
3.40 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 21.sērija.
4.25 «Nakts joki».

17. janvāris, otrdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1343.sērija.
9.25 «Piecas māsas». Seriāls. 30.sērija.
9.55 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20 «Kartušs, burvīgais laupītājs». Filma. 2009.g. 1.sērija.
12.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.35 «Starp debesīm un zemi... Aizmirstās pasaules».
Dok. f. 1.sērija.
13.35 «Viss notiek».*
14.05 «Latvija var!»*
14.35 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
14.50 «Iedziļinoties klimata pārmaiņās». Dokumentāla filma.
15.20 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.35 «Auniņa Timija laiks». Animācijas filmu seriāls. 51.sērija.
15.50 «Mārvijs Hemmers. Nacionālās ģeogrāfijas pasaule». Populārzinātnisks seriāls bērniem. 52.sērija.
16.15 «Lauku peles un pilsētas peles piedzīvojumi».
Animācijas filmu seriāls. 2.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1343.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Neprāta cena». Latvijas TV seriāls. 32.sērija.
19.00 «100 g kultūras».
19.30 «Auniņa Timija laiks». Anim. f. seriāls. 52.sērija.
19.45 Ziņas.
20.00 «Eņģeļu māja». LTV seriāls. 7.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.15 «Jauna nedēļa».
22.05 «Kenediji». Biogrāfiska daudzsēriju filma. 2011.g. 3.sērija.
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Šeit un tagad». Tiešraide.
23.55 «100 g kultūras».*

LTV7
7.35 «TV mozaīka». «Televeikala skatlogs».*
7.55 «Nedēļas apskats». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs» (krievu val.).*
8.55 «Iespējas un risinājumi». «Televeikala skatlogs».*
9.20 «Globalizācija 3000». Deutsche Welle žurnāls (angļu
val., ar subt. latviešu val.).
9.55 «Tiesa» (ar subt.). Krievijas seriāls. 3.sērija.
10.50 «Zobenu karaliene». Seriāls. 4.sērija.
11.40 «Trakais slēptās kameras šovs».
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Latgales reģionālā televīzija *.
13.20 Pasaules meistarsacīkšu atlases spēle rokasbumbā.
Latvija – Beļģija. 05.11.2011.*
14.55 Tiešraide! KHL spēle. Astanas Baris – Rīgas Dinamo.
17.10 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
17.40 «Tiesa» (ar subt.). Krievijas seriāls. 3.sērija.
18.30 Tiešraide! LBL spēle. BK Valmiera – Liepājas Lauvas.
20.30 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
21.05 «Tavs auto».
21.35 «Autosporta programma nr.1».
22.10 «Latvijas stāsti». «Sveicināti Viduskurzemē!».
23.00 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
23.15 «Ātrums un risks». Dokumentāla filma. 2.sērija.
0.10 «Zobenu karaliene». Seriāls. 4.sērija.
1.00 «Trakais slēptās kameras šovs».

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss».
6.35 «Toms un Džerijs 2». Animācijas filma.
6.40 «Šodien novados».
6.55 «Eiropa novados, novadi Eiropā».
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
7.58 «Runā ar zvaigznēm». Veselīgo horoskopu šovs.
8.00 «900 sekundes».
8.40 «Supernatural 3». Seriāls. 7.sērija.
9.35 «Anna un mīlestība». Seriāls. 7.sērija.
10.05 «Mežrožu ieleja. Mīlestības mantojums». Melodrāma. 2007.g.
12.00 «Mājokļa jautājums 5».*
12.55 Bērnu stunda. «Fostera māja iedomu draugiem».
Animācijas seriāls. 7.sērija; «Pankūciņa lieliskie
negadījumi 2». Animācijas seriāls. 25.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «OKartes skatuve. Dzimuši mūzikai». Seriāls.
15.00 «Daiļā neveiksminiece». Seriāls. 2.sērija.
16.00 «Tu būsi mana». Meksikas seriāls. 115.sērija.
17.00 «Viss notiek uz labu» (ar subt.). Seriāls. 147.sērija.
18.00 «Tikai nesaki man Bizu». Latvijas seriāls. 2.sērija.
18.55 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 Emīlija Ričardsa. «Paradīze zemes malā». Melodr. 2009.g.
22.35 «Runā ar zvaigznēm». Veselīgo horoskopu šovs.
22.40 «Dakāra 2012». 2.nedēļas kopsavilkums.
23.10 «Intrigante 3». ASV seriāls. 20.sērija.
0.05 «Viena karsta vasara». ASV komēdija. 2009.g.
1.40 «Dzīvais mērķis». ASV seriāls. 12.sērija.
2.30 «Pārsniegtās pilnvaras». Spraiga sižeta filma. 1993.g.
3.55 «Daiļā neveiksminiece». Seriāls. 2.sērija.
4.40 «Tu būsi mana». Meksikas seriāls. 115.sērija.
5.20 «Viss notiek uz labu» (ar subt.). Seriāls. 147.sērija.

TV3
5.00 «Zaudējumi 2». 10.sērija.
5.45 «Anarhijas dēli». 5.sērija.
6.30 «Bernards». Anim. f.
6.40 «Ragi un nagi». Anim. ser. 12.sērija.
7.10 «Ziņkārīgais Džordžs». Anim. ser. 15.sērija.
7.35 «Gormiti». Anim. ser. 11.sērija.
8.00 «Tētuka meitiņas 5» (ar subt.). 21. un 22.sērija.
9.00 «Dullās sacensības Neiespējamā misija 3».
10.10 «Īpašo uzdevumu vienība Hawaii 5-0». 12.sērija.
11.00 «10 gadu jaunāka 4». 4. un 5.sērija.
12.00 «Televeikala skatlogs».

tv programma
12.15 «Visi mīl Reimondu 2». Seriāls. 45. un 46.sērija.
13.10 «Gormiti». Animācijas seriāls. 12.sērija.
13.45 «Ziņkārīgais Džordžs». Anim. ser. 16.sērija.
14.10 «Makleoda meitas 8». Seriāls. 214.sērija.
15.00 «Vārds sievietei 2» (ar subt.). Seriāls. 77.sērija.
16.00 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 22.sērija.
17.00 «Mantojuma lāsts». Seriāls. 111.sērija.
17.50 «Slēgtā skola» (ar subt.). Krievijas seriāls. 12.sērija.
19.00 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «C.S.I. Maiami 10». Seriāls. 216.sērija.
21.20 «Doktors Hauss 7». Seriāls. 18.sērija.
22.15 «Mahinatori». ASV seriāls. 3.sērija.
23.10 «Spartietis». Krimināltrilleris. 2004.g.
1.10 «Krietnie zagļi». Seriāls. 6.sērija.
2.00 «Zaudējumi 2». Seriāls. 10.sērija.
2.45 «Anarhijas dēli». Seriāls. 5.sērija.
3.30 «Lēna, mana mūža mīlestība». Vācijas seriāls.
4.40 «Nakts joki».

18. janvāris, trešdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1344.sērija.
9.25 «Eņģeļu māja». LTV seriāls. 7.sērija.
9.55 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20 «Kenediji». Biogrāfiska daudzsēriju mākslas filma. 3.sērija.
11.10 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle.*
11.55 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.15 «Jauna nedēļa».*
13.05 «Latvji, brauciet jūriņā!»*
13.35 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.50 «100.panta preses klubs».*
14.50 «Kopā» (ar subt.).*
15.05 «Manas zaļās mājas». Dokumentāla filma.
15.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.30 «Auniņa Timija laiks». Animācijas filmu seriāls. 52.sērija.
15.45 «Kas te? Es te!»*
16.15 «Džeronīmo Stiltons». Animācijas filmu seriāls. 17.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1344.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Neprāta cena». LTV seriāls. 33.sērija.
19.00 «100 g kultūras».
19.30 «Auniņa Timija laiks». Animācijas filmu seriāls.
19.45 Ziņas.
20.00 «Eņģeļu māja». LTV seriāls. 8.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.12 «Latloto. Viking Lotto».
21.20 «Sastrēgumstunda». Diskusiju tiešraidē vada G.Rēders.
22.30 «Zini. Vari. Dari».
22.45 «Zebra».
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Vides fakti».*
23.45 «100 g kultūras».*

LTV7
7.35 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs».
8.15 «Veiksmīgas idejas». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Pie rīta kafijas». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Brīvdienu ceļvedis». «Televeikala skatlogs».*
9.20 «Projekts Nākotne». Deutsche Welle žurnāls (angļu
val., ar subt. latviešu val.).
9.55 «Tiesa» (ar subt.). Krievijas seriāls. 4.sērija.
10.50 «Zobenu karaliene». Seriāls. 5.sērija.
11.40 «Trakais slēptās kameras šovs».
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Skrundas TV*.
13.20 «Globalizācija 3000». Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).*
13.50 KHL spēle. Astanas Baris – Rīgas Dinamo.*
15.45 «Zobenu karaliene». Seriāls. 5.sērija.
16.35 «Trakais slēptās kameras šovs».
17.30 «Autosporta programma nr.1».*
18.05 «Tiesa» (ar subt.). Krievijas seriāls. 4.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.15 Tiešraide! Eiropas kausa izcīņa basketbolā. VEF
– CEZ Nymburk.
21.40 «Spēles veselībai». Dokumentāla filma.
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā TV Spektrs.
23.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».
23.30 «Ātruma cilts».
24.00 «Mafijas klans». Seriāls. 3.sērija.
1.00 «Aiz horizonta». Dokumentāla filma. 2.sērija.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss».
6.35 «Toms un Džerijs 2». Animācijas filma.
6.40 «Šodien novados».
6.55 «Eiropa novados, novadi Eiropā».
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
8.40 «Supernatural 3». ASV seriāls. 8.sērija.
9.35 «Anna un mīlestība». Vācijas seriāls. 8.sērija.
10.05 «Mežrožu ieleja. Mīlas upe». Melodrāma. 2003.g.
12.00 «Mājokļa jautājums 5».*
12.55 Bērnu stunda. «Fostera māja iedomu draugiem».
Animācijas seriāls. 8.sērija; «Pankūciņa lieliskie
negadījumi 2». Animācijas seriāls. 26.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «OKartes skatuve. Dzimuši mūzikai». Seriāls.
15.00 «Daiļā neveiksminiece». Seriāls. 3.sērija.
16.00 «Tu būsi mana». Meksikas seriāls. 116.sērija.
17.00 «Viss notiek uz labu» (ar subt.). Seriāls. 148.sērija.
18.00 «Tikai nesaki man Bizu». Latvijas seriāls. 3.sērija.
18.55 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Augstākās pakāpes noziegumi». Detektīvfilma. 2002.g.
23.00 «Krustugunī». ASV trilleris. 1997.g.
1.00 «Lampūni. Pielādētais ierocis». Parodiju komēdija. 1993.g.
2.20 «Ekstrēms tuvplānā».
3.10 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
3.50 «Daiļā neveiksminiece». Seriāls. 3.sērija.
4.35 «Tu būsi mana». Meksikas seriāls. 116.sērija.
5.20 «Viss notiek uz labu» (ar subt.). Seriāls. 148.sērija.

TV3
5.00 «Zaudējumi 2». 11.sērija.
5.45 «Anarhijas dēli». 6.sērija.

Ceturtdiena, 2012. gada 12. janvāris
6.30 «Bernards». Anim. f.
6.40 «Ragi un nagi». Anim. ser. 13.sērija.
7.10 «Ziņkārīgais Džordžs». Anim. ser. 16.sērija.
7.35 «Gormiti». Anim. ser. 12.sērija.
8.00 «Tētuka meitiņas 5» (ar subt.). 23. un 24.sērija.
9.00 «Dullās sacensības Neiespējamā misija 3».
10.10 «Doktors Hauss 7». 18.sērija.
11.00 «10 gadu jaunāka 4». 6. un 7.sērija.
12.00 «Televeikala skatlogs».
12.15 «Visi mīl Reimondu 2». Seriāls. 47.sērija.
12.45 «Visi mīl Reimondu 3». Seriāls. 48.sērija.
13.10 «Gormiti». Animācijas seriāls. 13.sērija.
13.45 «Ziņkārīgais Džordžs». Anim. ser. 17.sērija.
14.10 «Makleoda meitas 8». Seriāls. 215.sērija.
15.00 «Vārds sievietei 2» (ar subt.). Seriāls. 78.sērija.
16.00 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 23.sērija.
17.00 «Mantojuma lāsts». Seriāls. 112.sērija.
17.50 «Slēgtā skola» (ar subt.). Krievijas seriāls. 13.sērija.
19.00 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Ekstrasensu cīņas 11» (ar subt.). Realitātes šovs. 3.sērija.
21.25 «Ievas pārvērtības 2».
22.10 «Izmeklēšanas noslēpumi 9». Seriāls. 5. un 6.sērija.
0.05 «Miliči 2» (ar subt.). Krievijas seriāls. 5. un 6.sērija.
2.10 «Zaudējumi 2». Seriāls. 11.sērija.
3.00 «Anarhijas dēli». Seriāls. 6.sērija.
3.45 «Vārds sievietei 2» (ar subt.). Seriāls. 78.sērija.
4.30 «Nakts joki».

19. janvāris, ceturtdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1345.sērija.
9.25 «Eņģeļu māja». LTV seriāls. 8.sērija.
9.55 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20 «Province».*
10.50 «Kas var būt labāks par šo?»*
11.20 «Sastrēgumstunda». Diskusiju vada G.Rēders.*
12.25 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.45 «Laiks vīriem?»*
13.15 «Zebra».*
13.30 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.45 «Izvēlies zaļi!»*
14.15 «Zini. Vari. Dari».*
14.45 «Vertikāle».*
15.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.30 «Auniņa Timija laiks». Animācijas filmu seriāls.
15.45 «Kas te? Es te!»*
16.15 «Džeronīmo Stiltons». Anim. f. seriāls. 18.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1345.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Neprāta cena». LTV seriāls. 34.sērija.
19.00 «100 g kultūras» piedāvā… «Kinotēka».
19.30 «Auniņa Timija laiks». Animācijas filmu seriāls.
19.45 Ziņas.
20.00 «Eņģeļu māja». LTV seriāls. 9.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.15 «Mūžīgais pērļu zvejnieks. Jānis Poruks». LTV videofilma.*
22.15 «Grejas anatomija 6». Seriāls. 20.sērija.
23.00 Nakts ziņas.
23.15 «Šeit un tagad». Tiešraide.
23.55 «Kinotēka».*

3.20 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
3.50 «Daiļā neveiksminiece». Seriāls. 4.sērija.
4.35 «Tu būsi mana». Meksikas seriāls. 117.sērija.
5.20 «Viss notiek uz labu» (ar subt.). Seriāls. 149.sērija.

TV3
5.00 «Zaudējumi 2». 12.sērija.
5.45 «Anarhijas dēli». 7.sērija.
6.30 «Bernards». Anim. f.
6.40 «Ragi un nagi». Anim. ser. 14.sērija.
7.10 «Ziņkārīgais Džordžs». Anim. ser. 17.sērija.
7.35 «Gormiti». Anim. ser. 13.sērija.
8.00 «Tētuka meitiņas 5» (ar subt.). 25. un 26.sērija.
9.00 «Dullās sacensības Neiespējamā misija 3».
10.10 «Ekstrasensu cīņas 11» (ar subt.).*
11.10 «10 gadu jaunāka 4». 8. un 9.sērija.
12.00 «Televeikala skatlogs».
12.15 «Visi mīl Reimondu 3». Seriāls. 49. un 50.sērija.
13.10 «Gormiti». Animācijas seriāls. 14.sērija.
13.45 «Ziņkārīgais Džordžs». Anim. ser. 18.sērija.
14.10 «Makleoda meitas 8». Seriāls. 216.sērija.
15.00 «Vārds sievietei 2» (ar subt.). Seriāls. 79.sērija.
16.00 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 24.sērija.
17.00 «Mantojuma lāsts». Seriāls. 113.sērija.
17.50 «Slēgtā skola» (ar subt.). Krievijas seriāls. 14.sērija.
19.00 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Nozieguma skelets 6». ASV seriāls. 9.sērija.
21.20 «Es, robots». Spraiga sižeta filma. 2004.g.
23.25 «Kinomānija».
24.00 «Plūst un mainīties». Krimināldrāma. 2005.g.
2.10 «Zaudējumi 2». Seriāls. 12.sērija.
2.55 «Anarhijas dēli». Seriāls. 7.sērija.
3.40 «Vārds sievietei 2». Seriāls. 79.sērija.
4.30 «Nakts joki».

20. janvāris, piektdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Rožu dārzs». Seriāls. 15.sērija.
9.30 «Eņģeļu māja». LTV seriāls. 9.sērija.
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.25 «Mīlestība pie Gardas ezera». Seriāls. 9. un 10.sērija.
12.00 «Latvijas šlāgeraptauja 2012».*
13.00 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.20 «Province».*
13.50 «Norvēģijas dabā». Dokumentālu filmu seriāls. 1.sērija.
14.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
14.35 «Šeit un tagad».*
15.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.30 «Auniņa Timija laiks». Animācijas filmu seriāls.
15.45 «Dabas grāmata».*
16.15 «Džeronīmo Stiltons». Anim. f. seriāls. 19.sērija.
16.40 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.00 «Rožu dārzs». Seriāls. 15.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.20 Barikāžu atcerei veltīts dievkalpojums.
19.20 «Tēvu barikādes». Dokumentāla filma.
20.30 «Panorāma».
21.15 «100. panta preses klubs».
22.10 «Erkils Puaro». Detektīvseriāls. Sērija Tikšanās ar nāvi.
23.55 «Nakts ziņas».
0.10 «Grejas anatomija 6». Seriāls. 20.sērija.

LTV7

LTV7

7.35 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «TV mozaīka». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Darbs. Izglītība. Karjera». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Vārds uzņēmējiem». «Televeikala skatlogs».*
9.20 «Pie stūres». Deutsche Welle žurnāls.
9.55 «Tiesa» (ar subt.). 5.sērija.
10.50 «Zobenu karaliene». Seriāls. 6.sērija.
11.40 «Trakais slēptās kameras šovs».
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā TV Spektrs*.
13.20 Pasaules meistarsacīkšu atlases spēle rokasbumbā.
Latvija – Melnkalne.*
14.55 Tiešraide! KHL spēle. Čeļabinskas Traktor – Rīgas Dinamo.
17.30 «Ātruma cilts».*
18.05 «Tiesa» (ar subt.). Krievijas seriāls. 5.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Kad stārķis palidojis garām». 2.sērija.
20.00 «Makšķerē ar Olti».
20.30 «Karavānu sargi». Dokum. f. 4.(noslēguma) sērija.
21.25 «SeMS».
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Latvijas stāsti». «Vidzemnieki. Laika zīmes».
23.00 «Zobenu karaliene». Seriāls. 6.sērija.
23.50;
0.15 «Trakais slēptās kameras šovs».

7.35 «Darbs. Izglītība. Karjera». «Televeikala skatlogs».*
7.55 «Aktualitātes». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «Skatpunkti». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Nedēļas apskats». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Attīstības kods». «Televeikala skatlogs».*
9.20 «Labākais no Euromaxx». Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
9.55 «Tiesa» (ar subt.). 6.sērija.
10.50 «Zobenu karaliene». Seriāls. 7.sērija.
11.40 «Trakais slēptās kameras šovs».
12.30 «Latvijas stāsti». «Vidzemnieki. Laika zīmes»*.
13.20 «Pie stūres». Deutsche Welle žurnāls (angļu val., ar
subt. latviešu val.).*
13.50 KHL spēle. Čeļabinskas Traktor – Rīgas Dinamo.*
15.45 «Zobenu karaliene». Seriāls. 7.sērija.
16.35 «Trakais slēptās kameras šovs».
17.30 «Tavs auto».*
18.05 «Tiesa» (ar subt.). Krievijas seriāls. 6.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.15 Tiešraide! KHL veterānu spēle.
21.35 «Zveja» (krievu val.).
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā Kurzemes TV.
23.00 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
23.15 «Spiegu spēles» (ar subt.). Seriāls. 25. un 26.sērija.

LNT

LNT

6.05 «Ticīgo uzvaras balss».
6.35 «Toms un Džerijs 2». Animācijas filma.
6.40 «Šodien novados».
6.55 «Eiropa novados, novadi Eiropā».
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
8.40 «Supernatural 3». ASV seriāls. 9.sērija.
9.35 «Anna un mīlestība». Vācijas seriāls. 9.sērija.
10.05 «Mežrožu ieleja. Alkas pēc laimes». Melodrāma. 2007.g.
12.00 «Mājokļa jautājums 5».*
12.55 Bērnu stunda. «Fostera māja iedomu draugiem».
Animācijas seriāls. 9.sērija; «Lācītis Padingtons».
Animācijas seriāls. 1.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «OKartes skatuve. Dzimuši mūzikai». Seriāls.
15.00 «Daiļā neveiksminiece». Seriāls. 4.sērija.
16.00 «Tu būsi mana». Meksikas seriāls. 117.sērija.
17.00 «Viss notiek uz labu» (ar subt.). Seriāls. 149.sērija.
18.00 «Tikai nesaki man Bizu». Latvijas seriāls. 4.sērija.
18.55 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Atklātās lietas. Bēgšana no Pārlielupes cietuma».
21.05 «Mentālists 2». ASV seriāls. 17.sērija.
22.05 «Vampīra dienasgrāmatas». ASV seriāls. 3.sērija.
23.00 «Supernatural 4». ASV seriāls. 2.sērija.
23.55 «Mākslīgais skaistums 3». ASV seriāls. 6.sērija.
0.50 «Krustugunī». ASV trilleris. 1997.g.
2.30 «Losandželosas policisti 2». ASV seriāls. 5.sērija.

6.05 «Ticīgo uzvaras balss».
6.35 «Toms un Džerijs 2». Animācijas filma.
6.40 «Šodien novados».
6.55 «Eiropa novados, novadi Eiropā».
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
8.40 «Supernatural 3». ASV seriāls. 10.sērija.
9.35 «Anna un mīlestība». Vācijas seriāls. 10.sērija.
10.05 «Mežrožu ieleja. Mīlas kūleņi». Melodrāma. 2008.g.
12.00 «Mājokļa jautājums 5».*
12.55 Bērnu stunda. «Fostera māja iedomu draugiem». Animācijas seriāls. 10.sērija; «Lācītis
Padingtons». Animācijas seriāls. 2.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «OKartes skatuve. Dzimuši mūzikai». Seriāls.
15.00 «Daiļā neveiksminiece». Seriāls. 5.sērija.
16.00 «Tu būsi mana». Meksikas seriāls. 118.sērija.
17.00 «Viss notiek uz labu» (ar subt.). Seriāls. 150.sērija.
18.00 «Tikai nesaki man Bizu». Latvijas seriāls. 5.sērija.
18.55 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «OKartes skatuve». Koncerts.
23.00 «Jao gads». ASV dokumentāla filma. 2004.g.
0.45 «Augstākās pakāpes noziegumi». Detektīvfilma. 2002.g.
2.40 «Ekstrēms tuvplānā».
3.30 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
3.50 «Daiļā neveiksminiece». Seriāls. 5.sērija.
4.35 «Tu būsi mana». Meksikas seriāls. 118.sērija.
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5.20 «Viss notiek uz labu» (ar subt.). Seriāls. 150.sērija.

TV3
5.00 «Zaudējumi 2». 13.sērija.
6.00 «Anarhijas dēli». 8.sērija.
6.40 «Ragi un nagi». Anim. ser. 15.sērija.
7.10 «Ziņkārīgais Džordžs». Anim. ser. 18.sērija.
7.35 «Gormiti». Anim. ser. 14.sērija.
8.00 «Tētuka meitiņas 5» (ar subt.). 27. un 28.sērija.
9.00 «Dullās sacensības Neiespējamā misija 3».
10.10 «Nozieguma skelets 6». 9.sērija.
11.00 «10 gadu jaunāka 4». 10. un 11.sērija.
12.00 «Televeikala skatlogs».
12.15 «Visi mīl Reimondu 3». Seriāls. 51. un 52.sērija.
13.10 «Gormiti». Animācijas seriāls. 15.sērija.
13.45 «Ziņkārīgais Džordžs». Anim. ser. 19.sērija.
14.10 «Makleoda meitas 8». Austrālijas seriāls. 217.sērija.
15.00 «Vārds sievietei 2» (ar subt.). Seriāls. 80.sērija.
16.00 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 25.sērija.
17.00 «Mantojuma lāsts». Seriāls. 114.sērija.
17.50 «Slēgtā skola» (ar subt.). Krievijas seriāls. 15.sērija.
19.00 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Cik man gadu?» ASV komēdija. 2004.g.
22.20 «Greizais spogulis» (ar subt.).
0.10 «Trijatā kanoe». ASV piedzīvojumu komēdija. 2004.g.
2.00 «Zaudējumi 2». Seriāls. 13.sērija.
3.05 «Anarhijas dēli». Seriāls. 8.sērija.
3.50 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 25.sērija.
4.35 «Nakts joki».

21. janvāris, sestdiena
LTV1
8.05 «Latvji, brauciet jūriņā!»*
8.35 «Nūnborijs un varenais septītnieks». Anim. f seriāls. 14.sērija.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Lauku peles un pilsētas peles piedzīvojumi».
Animācijas filmu seriāls. 3.sērija.
10.00 «Ķepa uz sirds».
10.30 «Kas var būt labāks par šo?»
11.00 «Erkils Puaro». Detektīvseriāls. Sērija Tikšanās ar nāvi.
12.45 «Latviešu teātra Zelta dziesmas».*
14.00 «Muzikālā banka 2011».
14.10 «Latviešu teātra Zelta dziesmas».*
14.40 «Muzikālā banka 2011».
14.50 «Tēvu barikādes». Dokumentāla filma.
16.00 «Trīs Zemgales rozes». Bauska, Rundāle, Mežotne.*
16.10 «Muzikālā banka 2011».
16.15 «Laiks vīriem?»
16.45 «Tīģera pēdējā iespēja». Dokumentāla filma. 1.sērija.
17.45 «Kopā» (ar subt.).
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.30 «Ielas garumā». Elizabetes iela – Timoteja iela.
19.00 «Vides fakti».
19.30 «Latvijas šlāgeraptauja 2012».
20.30 «Panorāma».
21.12 «Latloto. Ziņas».
21.25 «Muzikālā banka 2011». LR 2 rok un popdziesmu
aptaujas apbalvošanas ceremonija.
0.10 «Nakts ziņas».

LTV7
8.20 «Praktiski padomi». «Televeikala skatlogs».
8.40 «Skatpunkti». «Televeikala skatlogs».
9.00 «Automoto raidījums nr.2». «Televeikala skatlogs».
9.20 «TV mozaīka». «Televeikala skatlogs».
9.40 «Brīvdienu ceļvedis». «Televeikala skatlogs».
9.50 Tiešraide! Pasaules kausa izcīņa skeletonā. 1.brauciens vīriešiem. Pārraide no Šveices.
10.50 «Zveja» (krievu val.).*
11.20 Tiešraide! Pasaules kausa izcīņa skeletonā. 2.brauciens vīriešiem. Pārraide no Sanktmoricas Šveicē.
12.30 «Ātruma cilts».*
13.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
13.30 «Krējums... saldais».*
14.00 Tiešraide! Pasaules kausa izcīņa bobslejā. 1.brauciens divniekiem.
15.05 «Attīstības kods». «Televeikala skatlogs».
15.30 Tiešraide! Pasaules kausa izcīņa bobslejā. 2.brauciens divniekiem.
16.20 Tiešraide! KHL Zvaigžņu spēle.
20.05 «Patēvs» (ar subt.). Krievijas drāma. 2007.g.
22.00 «Vašingtones kundzes skolas gaitas». Traģikomēdija. 2009.g.
23.40 «SeMS».*
0.10 «Karavānu sargi». Dokum. f. 4.(noslēguma) sērija.

LNT
6.05 «Mīlestības vārdā». Seriāls. 139.sērija.
6.55 Animācijas filmu rīts. «Pankūciņa lieliskie negadījumi 2». 1.sērija; «Toma un Džerija piedzīvojumi»;
«Silvestra un Tvītija piedzīvojumi». 3.sērija; «Pīle
Dodžers». 7. un 8.sērija.
9.00 «Brokastis Briselē».
9.30 «Rīta mikslis».
10.25 «Boguss». Fantāz. komēdija ģimenei.
12.35 «Mazie milži». Piedzīv. komēdija ģimenei.
14.40 «Aizliegtā karaļvalsts». Piedzīovjumu filma. 2008.g.
16.35 «Divi par daudz». Romantiska komēdija.
19.00 «Ekstrasensi kā detektīvi» (ar subt.). Realitātes šovs. 13.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Saldie meli». Francijas romantiska komēdija. 2010.g.
22.50 TV pirmizrāde! «Magnolija». ASV drāma. 1999.g.
2.10 «Vienas nakts romāns». ASV drāma. 1997.g.
3.50 «Viena karsta vasara». ASV komēdija. 2009.g.
4.20 «Ekstrēms tuvplānā».

TV3
5.00 «Zaudējumi 3». 1.sērija.
5.50 «Anarhijas dēli». 9.sērija.
6.35 «Mūžam kopā 4». 15.sērija.
7.00 «Ragi un nagi». Anim. ser. 14.sērija.
7.25 «Robinsons Krūzo». 5.sērija.
8.15 «Čagingtona: jautrie vilcieniņi». Anim. ser. 41. un 42.sērija.
8.40 «Pērtiķu karalis». Anim. ser. 36.sērija.
9.00 «Simpsoni 11». Anim. ser. 18. un 19.sērija.
10.00 «Uzmanību! Virtuvē bērni».
10.30 «Skolotājā iemīlēties nedrīkst». Romant. komēdija.
12.25 «Ievas pārvērtības 2».*

13.15 «Televeikala skatlogs».
13.30 «Kinomānija».
14.05 «Greizais spogulis» (ar subt.).
15.55 «Cik man gadu?» ASV komēdija. 2004.g.
17.50 «Aļonuškas un Jerjoma piedzīvojumi». Anim. f. 2008.g.
19.50 TV3 ziņas.
20.20 TV3 ziņas piedāvā… «Norvēģijas traģēdija. Pēc
pusgada». Latvijas dokumentāla filma. 2011.g.
20.40 «Viesnīca suņiem». ģimenes komēdija. 2009.g.
22.45 «Piedošana». Romantiska drāma. 2007.g.
1.10 TV pirmizrāde! «Treneris Kārters». Sporta drāma. 2005.g.
3.40 «Zaudējumi 3». Seriāls. 1.sērija.
4.35 «Nakts joki».

22. janvāris, svētdiena
LTV1
8.10 «Garīgā dimensija».*
8.40 «Nūnborijs un varenais septītnieks». Anim. ser. 15.sērija.
9.05 «Kas te? Es te!»
9.35 «Lauku peles un pilsētas peles piedzīvojumi».
Animācijas filmu seriāls. 4.sērija.
10.05 «Mārvijs Hemmers. Nacionālās ģeogrāfijas pasaule». Populārzinātnisks seriāls bērniem. 53.sērija.
10.30 «Lemuru iela». Dok. seriāls. 1.sērija.
11.00 «Starp debesīm un zemi... Aizmirstās pasaules».
Dokumentāla filma. 2.sērija.
12.00 Dievkalpojums.
13.00 «Vertikāle».
13.30 «Daudz laimes!»
14.25 «Latvijas šlāgeraptauja 2012».*
15.30 «Ķepa uz sirds».*
16.00 «Kas var būt labāks par šo?»*
16.30 «Eirobusiņš».
17.00 «Kamieļu impērija: Saules mūžs». Dokum. f. 2003.g.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.20 «Province». Sadzīvotājs ar pieminekli.
18.50 «Mīla bez piparmētras». Melodrāma. 2011.g.
20.30 «Panorāma».
21.33 Laika ziņas.
21.40 «Kartušs, burvīgais laupītājs». Piedzīvojumu filma.
2009.g. 2.sērija.
23.30 «Nakts ziņas».
23.40 «Nirnberga». Vēsturiska drāma. 2000.g. 1.sērija.

LTV7
7.40 «Aktualitātes». «Televeikala skatlogs».
8.00 «Veiksmīgas idejas». «Televeikala skatlogs».
8.20 «Pie rīta kafijas». «Televeikala skatlogs».
8.40 «Reģionālā attīstība Latvijā. Agro 2012». «Televeikala skatlogs».
9.00 «Iespējas un risinājumi». «Televeikala skatlogs».
9.20 «Nedēļas apskats». «Televeikala skatlogs».
9.40 «Vārds uzņēmējiem». «Televeikala skatlogs».
10.00 Tiešraide! Pasaules kausa izcīņa bobslejā.
1.brauciens četriniekiem.
11.00 «Makšķerē ar Olti».*
11.30 Tiešraide! Pasaules kausa izcīņa bobslejā.
2.brauciens četriniekiem.
12.30 «Zebra».*
12.45 «Autosporta programma nr.1».*
13.15 «Tavs auto».*
13.45 Kontinentālās hokeja līgas Zvaigžņu spēle.*
15.45 «Laboratorija».
16.15 «Vašingtones kundzes skolas gaitas». Traģikomēdija. 2009.g.
17.55 «Aiz horizonta». Dokumentāla filma. 3.sērija.
19.00 «Krējums... saldais».
19.30 «Spiegu spēles» (ar subt.). Seriāls. 25. un 26.(noslēguma) sērija.
21.10 «Pēdējais liecinieks». Seriāls. 44.sērija.
22.00 «Saldie 17». Romantiska komēdija. 2002.g.
23.45 «Patēvs» (ar subt.). Krievijas drāma. 2007.g.

LNT
6.05 «Mīlestības vārdā». 140.sērija.
6.55 «Dabas stihiju varā».
7.20 Animācijas filmu rīts. «Mūka Omi noslēpums
2». 22.sērija; «Toma un Džerija piedzīvojumi»;
«Vāverpuika 2». 10.sērija.
8.30 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
9.00 «Autoziņas».
9.30 «Mans mīļais draugs».
10.00 «Lapsa virtuvē».
10.30 «Džērsijas meitene». Romant. komēdija. 2004.g.
12.35 «Dakāra 2012». Kopsavilkums.*
13.50 «Saldie meli». Romantiska komēdija. 2010.g.
16.05 «Panda – mazais cīnītājs». Animācijas filma. 2008.g.
17.05 «Cilvēks, kurš pārāk maz zināja». Kriminālkomēdija. 1997.g.
19.10 LNT ziņu Top 10.
20.00 LNT ziņas.
20.15 «Basketbols TV».
20.20 «Smita kungs un kundze». Piedzīvojumu filma. 2005.g.
23.40 «Apreibusī rītausma». ASV krimināldrāma. 1988.g.
0.55 «Divi par daudz». Romantiska komēdija.
5.55 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».

TV3
5.00 «Zaudējumi 3». 2.sērija.
5.45 «Anarhijas dēli». 10.sērija.
6.30 «Mūžam kopā 4». 16.sērija.
6.55 «Bernards». Anim. f.
7.10 «Ragi un nagi». Anim. ser. 15.sērija.
7.40 «Pērtiķu karalis». Anim. ser. 37.sērija.
8.05 «Čagingtona: jautrie vilcieniņi». Anim. ser. 43. un 44.sērija.
8.30 «Kinomānija».
9.00 «Māmiņu klubs».
9.25 «Divi cepas».
10.00 «Superbingo». TV spēle.
11.00 «Aļonuškas un Jerjoma piedzīvojumi». Anim. f.
13.00 «Viesnīca suņiem». Ģimenes komēdija. 2009.g.
14.50 «Spoku pilsēta». ASV fantastikas komēdija. 2008.g.
16.55 «Pēdējais templietis». Piedz. filma. 2009.g. 2.sērija.
18.45 «Nauda vienā mirklī». Interaktīva spēle. Tiešraide.
18.50 «Neiespējamā misija 4».
19.50 «Nekā personīga».
20.40 «Sliktie zēni 2». ASV piedzīvojumu komēdija. 2003.g.
23.35 «Ielenkumā». Spraiga sižeta filma. 1992.g.
1.40 «Uz jūru!» (ar subt.). Krievijas komēdija. 2009.g.
3.20 «Zaudējumi 3». Seriāls. 2.sērija.
4.15 «Anarhijas dēli». Seriāls. 10.sērija.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

TV programma
SIA «AMT SERVISS»
• PVC, koka, alumīnija
logu un durvju ražošana;
• Metāla durvis;
• Stikla pakešu ražošana;
• Stiklinieku darbnīca.
Tālrunis: 29760238; 27042295
Fakss: 63083122
E-pasts: amt.serviss@inbox.lv
Adrese: Jelgava, Tērvetes iela 77

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

Uzmanību!
Austrumu sporta un veselības centrs
«Baltā sakura» aicina pieaugušos uz
CIGUN nodarbību (jauna grupa).
Cigun – ķīniešu saudzējošā atveseļošanas
vingrošana – attīra, atjauno un nostiprina dzīves enerģiju «CI». Ļoti efektīvi
var palīdzēt pret visām saslimšanām:
mugurkaula slimībām, osteohondrozi,
artrītu, sirds un asinsvadu saslimšanām,
asinsspiediena problēmām, diabētu,
galvassāpēm, ādas slimībām, neirozēm
un depresiju.
Pirmā nodarbība (bezmaksas)
notiks 15. janvārī plkst.14.
Jāņa ielā 1a, 2. stāvā
(centrā, pretī Jāņa baznīcai).
Tālrunis 22376075.
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Baltijas Astroloģijas skola (A.Vittes) piedāvā apmācību pēc Hamburgas (urāniskās) astroloģijas programmas. Papildus
tiks apgūta klasiskā astroloģija, ezotērika (dzīvā ētika), numeroloģija, hiromantija un citas. Mācības notiek Jelgavā pēc
noteikta grafika (saskaņā ar studentu interesēm). Mācību sākums – februārī. Pieteikties pa tālruni 29379805.

Akcija – MAKSA TIKAI par BRAUKŠANU!

Driksas iela 1, Jelgava.
Tālrunis 63050777,
26950404.

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

www.citaautoskola.lv

s
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AKCIJA autoskolā «AUTO PRIEKS»!
Mācies autoskolā
un maksā TIKAI par braukšanu 5 Ls/stundā!
Reģistrācija, teorija, dokumentu
noformēšana un eksāmens – BEZ MAKSAS!!!

Sarmas ielā 2, 79. kab. (2. pamatskolā),
tālrunis 29881119, 67210099.
Vienīgās Latvijā sertificētās
pretuzlaužamās tērauda

AKCIJA
līdz
mēneša
beigām!
jelgava@skydas.lv

www.skydas.lv

www.autoprieks.lv

DURVIS

Sertificētas Vācijas institūtā «IFT Rosenheim».

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

Lsmo2n2tā0ža.
+

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

Labākās durvis pilsētā!

Jelgava, Rīgas iela 2. Tālrunis 63081745, 28612596

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

JELGAVAS PILSĒTAS KULTŪRAS NAMĀ
12. janvārī plkst.19 – Krievijas vīru kora «Pravoslavnije pevčije» koncerts. Diriģents G.Smirnovs. Programmā krievu pareizticīgo Ziemassvētku dziedājumi. Biļešu
cena: Ls 5; 4; 3.
20. janvārī plkst.19 – Dailes teātra viesizrāde H.Gulbis «Cīrulīši». Režisors
L.Gundars. Latviešu ģimenes saiets 2 cēlienos. Biļešu cena: Ls 7; 6; 5.
22. janvārī plkst.14 – Atis un Jānis Auzāni koncertprogrammā «Rokasspiediena
attālumā». Biļešu cena: Ls 5; 4; 3.
27. janvārī plkst.19 – V.Alens «Sekss, laulība un šķiršanās amerikāņu gaumē».
Provokatīva komēdija krievu valodā. Lomās: I.Kalniņš, T.Lukašenkova, E.Mazkalne,
S.Ivaņņikova, R.Aronsons. 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.
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www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Kultūras pasākumi
 12. janvārī pulksten 15 – literāri muzikāla pēcpusdiena ar Imanta Ziedoņa
dzeju un mūziku no albuma «Viegli».
Par muzikālo programmu gādā Bērnu
un jauniešu mūzikas kluba jaunieši. Ieeja
– bez maksas (paaudžu dienas centrā
«Sadraudzība» Dobeles ielā 62a).
 12. janvārī pulksten 19 – Krievijas vīru kora «Pravoslavnije pevčije»
(«Pareizticīgie dziedoņi») koncerts.
Diriģents G.Smirnovs. Īpašais viesis
V.Millers (bass). Programmā krievu

pareizticīgo Ziemassvētku dziedājumi.
Biļešu cena – Ls 5; 4; 3. Biļetes nopērkamas kultūras nama un «Biļešu servisa»
kasēs (kultūras namā).
 14. janvārī pulksten 13 – koncerts
«Pareizticīgo Ziemassvētki» sadarbībā ar
Sabiedrības integrācijas pārvaldi. Ieeja
– bez maksas (kultūras namā).
 15. janvārī pulksten 18 – Jelgavas
Jaunā teātra izrāde pēc A.Čehova īsajiem
stāstiem «Nevarīgā būtne». Farss ar klaunādes elementiem. Režisors R.Svjatskis.
Biļešu cena – Ls 1 (kultūras namā).
 15. janvārī pulksten 16 – kluba «Pīlā-

Neraugoties uz sniega trūkumu, ko daudzi minēja kā traucēkli īstai gada nogales
svētku sajūtai, jelgavnieki svētku noskaņu arī šogad centās gūt, izgaismojot,
izrotājot mājas pagalmus, lodžijas un iestādes. To, kā ikgadu, pamanīja un
novērtēja arī pašvaldības konkursa «Gaišākais pilsētvides objekts» žūrija, kas
uzteica gaumīgākos izgaismotos objektus. To saimnieki dāvanā no pašvaldības
saņēmuši dāvanu kartes, bet privātmāju īpašnieki arī Jelgavas karogu. Pilsētas
galvenais mākslinieks Georgs Svikulis atzinīgi vērtē objektu izgaismošanas tendences – dekorējums kļuvis lakoniskāks un līdz ar to mākslinieciski estētiskāks.
«Uzteicama ir iedzīvotāju vēlme gadu mijas svētku laikā izgaismot savus mājokļus. Rosinu to darīt arī citus gadus, gūstot idejas no labākajiem piemēriem.
Šķiet, ka pēdējos gados jelgavnieki jau to ievēro,» tā G.Svikulis.

notikumi

Ceturtdiena, 2012. gada 12. janvāris

 Janvārī – Jelgavas Mākslas skolas
2011./2012. mācību gada 1. pusgada
audzēkņu darbu izstāde (Jelgavas Mākslas skolā).
 Līdz 5. februārim – Olitas Gulbes
darbu izstāde (Jelgavas Zinātniskās bibliotēkas galerijā).
 Līdz 5. februārim – Latvijas Tekstilmākslas asociācijas dalībnieku darbu izstāde
Izstādes
«Tekstils.lv», kas veltīta Latvijas Mākslas
 Līdz 22. janvārim – Eduarda Kazarja- akadēmijas Tekstilmākslas katedras 50
na (Armēnija) mikrominiatūru izstāde gadu jubilejai (Ģederta Eliasa Jelgavas
«Brīnumu pasaule» (Ģederta Eliasa Jel- Vēstures un mākslas muzejā).
gavas Vēstures un mākslas muzejā).
 No 15. janvāra – Induļa Landau, Nellidzītis» sarīkojums (kultūras namā).
 20. janvārī pulksten 19 – Dailes teātra viesizrāde H.Gulbis «Cīrulīši». Režisors
L.Gundars. Latviešu ģimenes saiets divos
cēlienos. Lomās: E.Ermale, Ģ.Ķesteris,
A.Robežnieks, I.Pļavniece, A.Dzērve,
V.Vārpiņa, M.Janaus, L.Skujiņa, V.Liepiņš.
Biļešu cena – Ls 7; 6; 5 (kultūras namā).

jas Skujenieces darbu izstāde (Jelgavas
Mākslas skolā).
 No 16. janvāra – aģentūras «Kultūra» Tautas gleznošanas studijas darbu
izstāde «Ziemas skati» (Sabiedrības
integrācijas pārvaldē).
 Līdz 21. janvārim – Rūdolfa Kronberga simtgades gleznu izstāde «Akmensziedi» (Svētās Trīsvienības baznīcas
tornī).
 Līdz 22. janvārim – krustdūriena
izšuvumu izstāde «Brīnumainie mirkļi» (Ādolfa Alunāna memoriālajā
muzejā).

«Ķer» svētku sajūtu
Žūrijas komisija visatzinīgāk šogad novērtēja Dambja ielas 80. namu, kur par
dekorācijām gādā tās saimnieks bijušais
mākslinieks un noformētājs Genādijs
Dudaļevs. Saimnieks dekorācijas ik gadu
meistaro pats. Šogad pagalmā lielāko
uzmanību piesaista trīs metrus augsts
metāla briedis, kas izgaismots ar 50 metrus garu gaismiņu virteni. Tā veidošanai
veltīti trīs mēneši, katru dienu strādājot
pa kādām astoņām stundām. «Ideju
jau ir daudz – ka tik es jaunāks būtu!»
atzīst saimnieks, piebilstot, ka šī brieža
slēptais mērķis ir reklāma. «Gribēju, lai
pilsētas galvenais mākslinieks to novērtē
– kas zina, varbūt šādi brieži turpmāk
varētu parādīties arī citur pilsētā, ne tikai manā pagalmā,» spriež G.Dudaļevs.
Viņš neslēpj, ka pēc brieža esot vairāki
tīkotāji, taču pagaidām lai tas vēl priecē
garāmgājējus. «Patīkami – brauc garām
mašīnas, piestāj, apskatās vai cilvēki iet un
arī apstājas... Tāds jau ir uzdevums – priecēt pašus un citus. Kaimiņi gan pārmet,
ka nevar ar mani sacensties, taču es tā
nedomāju,» tā G.Dudaļevs.

Konkursā «Gaišākais pilsētvides objekts» apbalvoti
Nominācijā «Privātmājas» – Dambja iela 80, Aviācijas iela 41, Cukura iela 6, Kārklu
iela 33, Avotu iela 21, 5. līnija 18, Pionieru iela 1A, Satiksmes iela 72, 6. līnija 54b,
Rīgas iela 3A, Lauksaimnieku iela 16, Vecais ceļš 8 un Palu iela 18.
Nominācijā «Daudzdzīvokļu māju spožākie balkoni» – Helmaņa iela 3 – 23, Sudrabu
Edžus iela 1 – 37, Sudrabu Edžus iela 3 – 15, Uzvaras iela 6 – 14, Raiņa iela 3 – 43
un Raiņa iela 3 – 69.
Nominācijā «Izglītības iestādes» – Jelgavas Mākslas skola, biedrība «Centrs «Elizabete»», 1. speciālā internātpamatskola, bērnudārzs «Ķipari», 4. vidusskola un 3.
pamatskola.
Nominācijā «Pašvaldības iestādes un uzņēmumi» – Dalīto atkritumu šķirošanas
laukums Ganību ielā 84 un Jelgavas Zinātniskā bibliotēka.
Nominācijā «Uzņēmumi» – a/s «Sadales tīkls» Dienvidu reģions (Elektrības iela 10).
Nominācijā «Tirdzniecības uzņēmumi» – būvmateriālu un mēbeļu veikals «MNL»,
veikals «Otto» Helmaņa ielā 1, grāmatnīca «Zvaigzne ABC», Aptieka Sudrabu Edžus
ielā 9/6 un Jelgavas Lielā aptieka.

«Sniega rūķu stāsts ir tāds: vienu vasaru laukos pamanīju traktora piekabē kaut ko baltu, kas pa gabalu
izskatījās kā sniegavīri. Izrādījās, ka tie ir lieli balti
minerālmēslu maisi. Nopirku tādus maisus, piepildīju
ar putuplastu, un rūķi gatavi. Uzšuvām tiem gaumīgu
apģērbu un uzlikām uz jumta, lai gaida sniegu,» stāsta
Jelgavas Mākslas skolas, kas šogad atzīta par vienu
no gaišākajām nominācijā «Izglītības iestādes», direktore Anda Stankeviča, piebilstot, ka rūķi, viņasprāt, ir
etniskāki, nacionālāki rotājumi, piederīgāki latviešiem.
Sniega rūķi ir trīs metrus augsti un 1,10 metrus plati.

«Sniega nav, viss apkārt tik tumšs un drūms,
gribējām, lai pašiem gaiši un citiem prieks, tāpēc
svētku sajūtu «ķērām», padarot gaišāku savas
mājas pagalmu. Pie tā īpaši piestrādājām,» atzīst izgaismotās privātmājas Aviācijas ielā 41
saimniece Anita Rutkovska. Šī pagalma rotāšanai
izmantota apmēram 150 metrus gara lampiņu virtene, kas apvilkta gan
mājai, gan palīgēkām. Vīrs Andrejs lēš, ka materiālos ieguldīti tikpat latu,
taču par to nebēdā, jo rotājumi un lampiņu virtenes noderēs arī nākamajos
gados, turklāt augstais novērtējums šajā reizē būs stimuls par mājas rotāšanu vēl vairāk domāt nākamgad. «No ielas to nevar redzēt, taču logā esam
ievietojuši no gaismas ķermeņiem pašu veidotu Jelgavas simbolu – alnīti,
kas apliecina, ka esam īsti jelgavnieki,» tā saimniece.

«Gods Dievam augstībā, un miers virs zemes, un cilvēkiem
labs prāts!» – šāds uzraksts rotā centra «Elizabete», kas
atrodas Filozofu ielā 3, vārtus, un arī šis nams ir viens no
uzvarētājiem. Centrs savā teritorijā ar gaismas objektiem
centies attēlot notikumus Betlēmē. Uz nama balkoniem attēlots skats, kad Marija un Jāzeps ir kūtiņā pie silītes, brīdis,
kad eņģeļi paziņo, ka Kristus ir dzimis. «Ar šo vēlamies paziņot, ka ticība un mīlestība ir nākusi. Patīkami dzirdēt, ka arī
garāmgājējiem tas paticis. Mums blakus ir bērnudārzs, un
pirmajā dienā, kad iededzām gaismiņas, bērni sauca: «Ziemassvētki, Ziemassvētki!»,» tā centra vadītāja Inga Husko.
Par vienu no gaišākajām lodžijām žūrijas
komisija atzina Helmaņa ielas 3 – 23 lodžiju. Tās saimniece Ņina Čudinova gan ir
pieticīga un saka: «Man šķiet, ka pilsētā ir
daudz skaistāku balkonu par manējo. Es
jau to darīju ne konkursa dēļ, bet tāpēc,
lai cilvēkiem priecīgāks prāts un labāks
garastāvoklis.» Tieši tāpēc saimniece
lampiņas ieslēdz, tiklīdz satumst, bet no
rītiem izslēdz tikai tad, kad jau gaisma, lai
tās cilvēkus priecētu ilgāk. Saimniece atzīst, ka izrotāt viņu pamudina iespējas – sešus metrus garā lodžija, kur vasarā izkārto
puķes, bet ziemā – lampiņas. «Man skaistums ļoti patīk, taču dzīvoju piektajā stāvā, un manas puķes uz lodžijas vasarā daudzi
nemaz neredz. Taču ar lampiņu virtenēm ir citādi – tās mirgo un piesaista uzmanību,» saka saimniece.

5. līnijas 18. nams
uzslavu izpelnījies ne pirmo reizi.
Galvenais nama
dekorētājs Ainārs
Gerhards atzīst:
«Pie mums jau ciNams Pionieru ielā 1A
tādāk nevar! Ielā
gadu mijā bija centrātāda kā neoficiāla
lā satikšanās vieta šīs
sacensība, kuram
ielas iedzīvotājiem,
interesantāk un
kur vēlēta laime Pūķa
gaišāk. Pirmajā
gadā, dzerts šampadienā, kad iedenietis, jo šī ir gaišākā
dzām lampiņas,
māja ielā. «Mums ir
gandrīz visi kaimimaza un tumša ieliņi, braucot garām,
ņa, taču katru gadu
piebremzēja, lai novērtētu.» Lai izdevumi nebūtu lieli, tiek izmantoti iepriekšējo
uz svētkiem gribas,
gadu dekori, kuriem pievieno pa kādam jaunam. Šī gada novitāte – no spullai ir gaiši un priecīgi,
dzīšu virtenēm veidotas eglītes. Tumsā šķiet, ka lampiņas iekārtas īstās eglītēs.
tālab arī cenšamies.
Ainārs ir topošais ekonomists un stāsta, ka pirms rotāšanas veicis aprēķinus,
No tām gaismiņām
kā ieekonomēt. Lai kompensētu svētku rotājumiem patērēto elektroenerģiju,
pašiem siltāk ap sirdi
pārējā mājā speciāli iegādātas un ieskrūvētas ekonomiskās spuldzes.
kļūst, arī kaimiņiem, garāmgājējiem,» stāsta mājas saimniece Irina Mihailova,
piebilstot, ka ar katru gadu gaismiņu pagalmā kļūst vairāk – visticamāk, tieši
tāpēc ir pamanīti un nokļuvuši starp konkursa laureātiem.
Sagatavoja Ritma Gaidamoviča, foto Ivars Veiliņš, Māris Grīnbergs

Laureāts nominācijā «Pašvaldības iestādes un uzņēmumi» – dalīto atkritumu
šķirošanas laukums Ganību ielā 84, kur
šogad apmeties sniegavīrs un pingvīni,
kas piesaista garāmgājēju uzmanību. «Ne
viens vien nācis pie sarga un lūdzis atļauju
nofotografēties,» atzīst «Zemgales Eko»
valdes locekle Zane Ķince.

