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Pilnībā rekonstruē
vienu slimnīcas korpusu
Kopš 3. janvāra Jelgavas
pilsētas slimnīcā tiek īstenots
ERAF līdzfinansētais projekts
«Stacionārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana SIA «Jelgavas pilsētas
slimnīca», renovējot slimnīcas nodaļas», un tā laikā
par gandrīz pusotru miljonu
latu tiek veikta slimnīcas A
korpusa rekonstrukcija. Šajā
korpusā izvietota Dzemdību
un ginekoloģijas nodaļa,
Traumatoloģijas, Terapijas un
Ķirurģijas nodaļa, un remontu piedzīvo telpas, kurās
atrodas palātas. Būtiski, ka
remontdarbi norit visās nodaļās vienlaicīgi ēkas augšējo
četru stāvu līmenī. Projekta
1. kārtas darbi saskaņā ar
līgumu jāpabeidz deviņu
mēnešu laikā, taču būvnieki
– SIA «LC būve» – darbus sola
pabeigt par trim četriem mēnešiem agrāk. Kad slimnīcas
nodaļu rekonstrukcijas pirmā
kārta būs pabeigta, tiks izsludināts iepirkums par otrās
kārtas būvdarbiem – to laikā
atbilstoši mūsdienu prasībām
tiks labiekārtota Intensīvās
terapijas un anestezioloģijas,
kā arī Bērnu nodaļa. Tādējādi rekonstruētajās nodaļās
izvietotajās palātās pacientiem būs nodrošinātas visas
ērtības, tostarp atsevišķs
sanitārais mezgls – tualete
un duša, savukārt mediķiem
– kvalitatīvi darba apstākļi.
«Slimnīcas ēka ekspluatācijā
nodota pirms četrdesmit trim
gadiem – 1970. gadā. Ēkas
nesošās konstrukcijas ir labā
stāvoklī, taču inženierkomunikācijas un telpas savu jau
nokalpojušas,» uz remontdarbu nepieciešamību norāda iestādes vadītājs Andris
Ķipurs. Plašāk par plānotajām izmaiņām lasiet 4.lpp.
Foto: Vineta Zelča

Izmaiņas NĪN visvairāk izjutīs dzīvokļu uzpircēji
 Ilze Knusle-Jankevica

tājumos Ingars Bušs skaidro, ka
līdz ar izmaiņām likumā «Par
No 1. janvāra spēkā
nekustamā īpašuma nodokli»
stājušies Jelgavas pilšogad pašvaldības pašas, ievērojot
sētas saistošie noteilikumā pašvaldībām saistošus
kumi par nekustamā
principus, var piemērot NĪN
īpašuma nodokļa (NĪN)
likmi 0,2 – 3 procentu apmērā no
piemērošanu 2013. un
nekustamā īpašuma kadastrālās
2014. gadā. Visskaudvērtības. NĪN likmi, kas pārrāk izmaiņas izjutīs
sniedz 1,5 procentus, var noteikt,
komercsabiedrības un
ja nekustamais īpašums netiek
juridiskas personas,
uzturēts atbilstoši normatīvo
kam pieder dzīvošanai
aktu prasībām.
paredzēts nekustamais
Lai veicinātu mājokļu īres
īpašums.
tirgus attīstību un mazinātu
sava veida netaisnību – gan iePašvaldības Finanšu nodaļas dzīvotājam par savu mājokli, gan
vadītājas vietnieks nodokļu jau- komercsabiedrībai, kas mājokli

iegādājas peļņas gūšanas nolūkā,
iepriekš bija noteikta vienota
NĪN likme –, pašvaldība nolēmusi
šogad piemērot 1,5 procentu likmi
komercsabiedrību īpašumā vai tiesiskā valdījumā esošajam mājokļa
nekustamam īpašumam, ja tas
netiek izmantots pamatmērķim
– dzīvošanai. Speciālists skaidro,
ka tas galvenokārt attiecas uz
dzīvojamām mājām un dzīvokļiem, kurus izsolēs iegādājas vai
par parādiem atsavina bankas,
to meitas kompānijas un citas
komercsabiedrības, kuras uzpērk
mājokļus. Savukārt, ja mājoklis
izīrēts dzīvošanai un ir īrnieka
deklarētā dzīves vieta vismaz

trīs mēnešus, tad jau no nākamā
mēneša pēc īres līguma iesniegšanas pašvaldībā komercsabiedrībai
tiks piemērota samazināta NĪN
likme: 0,2 procenti no kadastrālās
vērtības, kas nepārsniedz 40 000
latu; 0,4 procenti no kadastrālās
vērtības, kas pārsniedz 40 000
latu, bet nepārsniedz 75 000
latu; 0,6 procenti no kadastrālās
vērtības, kas pārsniedz 75 000
latu. «Tāpat, ja mājoklis tiks pārdots fiziskai personai, nākamajā
taksācijas gadā nodoklis tiks aprēķināts, piemērojot samazinātu
likmi, un iedzīvotāju tas neskars,»
skaidro I.Bušs.
Turpinājums 3.lpp.
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Pērn pašvaldība saņēmusi
12 892 iesniegumus
 Ilze Knusle-Jankevica

Jelgavas pilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā 2012.
gadā reģistrēti 12 892
rakstiski iesniegumi,
kas ir par 408 vairāk
nekā gadu iepriekš, informē Jelgavas pilsētas
domes administrācijas
Administratīvās pārvaldes Kancelejas vadītājas vietnieks Jānis Zemene. Apmēram puse
saņemto dokumentu
saistīti ar būvniecību,
vēl aktuāli ir jautājumi,
kas saistīti ar dzīvesvietas deklarēšanu un
anulēšanu, kā arī finanšu jautājumi.
Lielāko daļu iesniegumu – 8187
– iesniegušas juridiskas personas.
«Juridiskas personas galvenokārt
vēršas pie mums jautājumos, kas
saistīti ar pašvaldības sniegtajiem
pakalpojumiem un viņu pašu darbības jomu. Dažkārt tiek apstrīdēti arī domes lēmumi, nodokļu
aprēķini un tamlīdzīgas lietas,»
stāsta J.Zemene. Savukārt fizisko
personu iesniegumi lielākoties ir
saistīti ar būvniecību un nekustamā īpašuma nodokļu lietām.

Pērn Klientu apkalpošanas
centrā reģistrēta arī 21 sūdzība
(16 no fiziskām personām, 5
no juridiskām personām) un
34 pateicības (7 no fiziskām
personām, 27 no juridiskām
personām). Visbiežāk fiziskās
personas sūdzas par nekārtībām
un nepilnībām pilsētā, piemēram,
nenotīrītām ielām, par kaimiņu
rīcību, piemēram, nelikumīgu
būvniecību, kā arī par to, kurās
ielās ūdenssaimniecības projekta
gaitā tiek vai netiek izbūvēta
kanalizācija. Sūdzības par domes
pieņemtajiem lēmumiem gan ir
reti. Savukārt, runājot par pateicībām, J.Zemene norāda, ka
fiziskas personas pārsvarā izsaka
pateicību konkrētām amatpersonām, bet juridiskas personas
– pašvaldībai kopumā. Vēl pērn
reģistrētas 582 pieņemšanas pie
amatpersonām.
2011. gadā Klientu apkalpošanas centrā tika reģistrēti 12 484
iesniegumi, tostarp 625 personu
pieņemšana pie amatpersonām,
27 sūdzības un 33 pateicības.
Kancelejas vadītājas vietnieks
norāda, ka pēdējos gados saņemto
iesniegumu skaitam ir tendence pieaugt. Salīdzinot ar 2011.
gadu, pērn saņemto iesniegumu
skaits ir palielinājies par 1,03
procentiem.

Var izteikt viedokli par Jelgavas attīstības
programmas un stratēģijas 1. redakciju
 Sintija Čepanone

Pilsētas iedzīvotāji,
nevalstiskās organizācijas un citi interesenti, kuri vēlas ar savām idejām piedalīties
Jelgavas izaugsmes
plānošanā, aicināti
iepazīties ar izstrādātajām pilsētas attīstības dokumentu 1.
redakcijām un sniegt
savus priekšlikumus,
piedaloties sabiedriskajā apspriešanā, kas
notiks līdz 18. februārim.

Kā informē pašvaldības Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldē,
Eiropas Sociālā fonda finansētā
projekta «Jelgavas pilsētas attīstības plānošanas kapacitātes
paaugstināšana» gaitā pilsētai
tika izstrādātas 1. redakcijas
jaunajai attīstības programmai
laika periodam no 2014. līdz 2020.
gadam un aktualizētai ilgtermiņa
attīstības stratēģijai 2007. – 2020.
gadam.
Attīstības programmas 1. redakcija ietver esošās situācijas
raksturojumu, sniedzot informāciju par notiekošajiem sociālajiem
un ekonomiskiem procesiem.
Turpinājums 3.lpp.

Autobuss uz barikāžu aizstāvju atceres dienas
pasākumiem Rīgā
Lai jelgavnieki varētu piedalīties 1991. gada barikāžu dienu notikumu atceres pasākumos, svētdien, 20. janvārī, pulksten 10.30
pie pilsētas kultūras nama (Krišjāņa Barona iela 6) interesentus
gaidīs autobuss.
Doma laukumā pulksten 11.30 notiks piemiņas ugunskura
iedegšana. Pulksten 12 sāksies piemiņas dievkalpojums Rīgas
Doma baznīcā. Pulksten 14 plānota ziedu nolikšana pie Brīvības
pieminekļa un kritušo piemiņas vietām Bastejkalnā.
Doma laukumā, blakus ugunskuram, no pulksten 12 līdz 17
apmeklētājiem būs atvērta 1991. gada
muzeja ceļojošā izstāde muzeobusā.
Izbraukšana no Rīgas plānota pulksten
17. Pieteikšanās pa tālruni 63005556,
63005574 līdz 18. janvāra pulksten 12.
Brauciens ir bez maksas. To organizē un
apmaksā Jelgavas pilsētas pašvaldība.
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Rivža: «Pilnībā pārejot uz maksas
studijām, mēs zaudētu konkurences cīņā
ar tām valstīm, kur studijas ir bez maksas»
vērtīgus ieteikumus, kā turpmāk
organizēt šo procesu. Šoreiz mums
visvairāk pietrūka pilotprojekta,
proti, iespējas sākumā novērtēt
vienu studiju programmu virzienu,
lai praksē pārbaudītu piedāvāto metodoloģiju un veiktu nepieciešamās
korekcijas. Diemžēl procesa laikā
nekādas atkāpes veikt vairs nevarējām, jo Eiropas finansētie projekti
tiek stingri uzraudzīti un jebkuras
atkāpes, kaut arī pamatotas, tiktu
uzskatītas par neattaisnotiem
izdevumiem.

«Saskaņā ar Augstākās izglītības padomes veiktās aptaujas rezultātiem Zemgalē vislielākais
pieprasījums augstākās izglītības jomā ir pēc pedagogiem, mediķiem, enerģētikas speciālistiem,
Foto: Ivars Veiliņš
vides un finanšu speciālistiem,» norāda LLU profesore Baiba Rivža.
 Jānis Kovaļevskis

Pagājušajā nedēļā valdībai tika prezentēts informatīvais ziņojums par
plānotajām reformām
augstākās izglītības un
zinātnes jomā. Lai gan
Ministru prezidents Valdis Dombrovskis norādījis, ka tas ir tikai sākums
darbam pie reformu plāna, izglītības un zinātnes
ministrs Roberts Ķīlis ir
apņēmības pilns realizēt
pieteiktās reformas, kurām šobrīd nav viennozīmīga atbalsta ne valdībā,
ne Saeimā, bet virkne
augstskolu nav atkāpušās no izglītības ministra
demisijas pieprasījuma.
Pieteikto reformu mērķis
ir nodrošināt kvalitatīvu, starptautiski konkurētspējīgu augstāko
izglītību, kam piekrīt visi
procesā iesaistītie, tomēr
viedoklis par to, kā virzīties uz šo mērķi, atšķiras.
Par situāciju augstākās
izglītības jomā – saruna
ar bijušo izglītības un
zinātnes ministri LLU profesori Baibu Rivžu.
«Pirms pieņemam izšķirošus
lēmumus par augstākās izglītības
nākotni, mums būtu jāvienojas par
to, ko mēs saprotam ar jēdzienu
«izglītības kvalitāte», jo to var mērīt
pēc dažādiem kritērijiem. Kvalitāte
kā ekselence, atbilstība mērķim
vai izvirzītajiem rādītājiem. Latvijā
pieņemts uzskatīt, ka cilvēks ir
ieguvis kvalitatīvu izglītību tad, ja
pēc tam var atrast darbu konkrētā

jomā, kaut gan Eiropā un daudzviet
pasaulē prioritāra ir personības
attīstība un tikai pēc tam darba
tirgus vajadzības. Lielākā izglītības
vērtība ir spēja būt elastīgam un
pielāgoties darba tirgus pieprasījumam, nevis kļūt par skrūvīti labi
ieeļļotā mehānismā,» savu nostāju
pauž B.Rivža.
Jūs vadījāt Eiropas Sociālā
fonda finansētu projektu, kura
mērķis bija novērtēt augstskolu
piedāvātās izglītības programmas, tomēr izglītības ministrs
R.Ķīlis ir izteicis šaubas par
šī vērtējuma objektivitāti un
pieaicinājis starptautiskus
auditorus izvērtēt situāciju.
Cik pamatots ir šāds ministra
lēmums?
Studiju programmu kvalitātes
izvērtēšanas projekta ieviešanu
sākām 2011. gada maijā. Augstskolām bija iespēja brīvprātīgi pieteikt
savas programmas novērtēšanai.
Lai gan sākotnēji bija plānots izvērtēt 600 programmas, saņēmām
pieteikumus par 854, kas tika
sadalītas 27 studiju virzienos un
iekļautas novērtējamo programmu sarakstā. Vērtēšanā piedalījās
240 eksperti, tostarp 118 ārvalstu
eksperti. Vērtēšana tika veikta pēc
starptautiskas auditorkompānijas «Ernest&Young» piedāvātās
metodoloģijas, kurā ekspertiem
programmas bija jānovērtē gan ar
atzīmi, gan aprakstošo daļu.
Ļoti saspringtā darbā līdz 2012.
gada jūnijam vērtēšanas darbs
tika pabeigts. Rezultātā 589 pro
grammas atzītas par kvalitatīvām
un ilgtspējīgām, 210 – par ilgtspējīgām, taču pilnveidojamām, bet
55 programmas tika novērtētas
negatīvi un iekļautas trešajā grupā.

Acīmredzot Izglītības un zinātnes
ministriju (IZM) šāds vērtējums
neapmierināja, tādēļ tika veiktas
manipulācijas ar kvantitatīvajiem
vērtējumiem, automātiski summējot atsevišķus rādītājus, lai vēl 111
programmas iekļautu trešajā grupā,
kam nav paredzētas budžeta vietas.
Šāda pieeja radīja augstskolu, sociālo
partneru un starptautisko ekspertu
neizpratni. Šobrīd projekta rezultāti
ir spēkā un tiks izmantoti studiju
virzienu akreditācijā, ko IZM plāno
uzsākt 15. janvārī.
Viens no izteiktajiem pārmetumiem bija saistīts ar to, ka atsevišķas programmas vērtējuši
vietējie eksperti.
Mūsu gadījumā aptuveni puse no
visiem ekspertiem bija pieaicināti
no ārvalstīm, kaut gan man nav ne
mazāko šaubu par Latvijas ekspertu
kompetenci, kuri bieži vien tiek aicināti piedalīties arī citu valstu studiju
programmu novērtēšanā. Piemēram, Igaunijā studiju programmas
vērtēja tikai vietējie eksperti.
Kā veidojās sadarbība ar ārvalstu ekspertiem, un pēc kāda
principa tie tika izraudzīti?
Ekspertus izraudzījāmies pēc
starptautiskām datubāzēm, un
kopumā mums izdevās piesaistīt
ļoti kvalificētus speciālistus, kuri
ekspertu statusā vērtējuši daudzu
valstu augstākās izglītības programmas. Tie bija speciālisti no Lietuvas,
Igaunijas, Lielbritānijas, Skandināvijas un citām valstīm. Daudzi gan
mums atteica, jo projektā paredzētais honorārs par paveikto darbu
pēc Rietumeiropas standartiem bija
samērā pieticīgs. Tomēr, neskatoties
uz to, mums veidojās laba sadarbība
ar ekspertiem. Saņēmām vairākus

Piedāvātajā reformu plānā akcentēta tiek jaunu pro
grammu akreditācijas kārtība, resursu konsolidācija un
starptautiskās konkurētspējas
paaugstināšana. Vai redzat, kā
to panākt?
Tas nav vienas reformas vai
pāris gadu jautājums – pārmaiņas
notiek jau šobrīd, un augstskolas
nopietni gatavojas studiju virzienu
akreditācijai, kam jānoslēdzas līdz
jūnija beigām. Manuprāt, uzsvars
būtu jāliek uz tā sauktajām dārgajām studiju programmām, kurās
noteikti jāsaglabā budžeta vietas.
Jau šobrīd teju puse vidusskolēnu
apsver iespēju studēt ārvalstīs, tādēļ
ļoti svarīgi būtu saglabāt budžeta
finansējumu. Pretējā gadījumā
mūsu augstskolu konkurētspēja
būtiski samazināsies. Šaubos, vai
ģimenes būs gatavas uzņemties kredītsaistības 50 tūkstošu latu apmērā
par ārstniecības studijām vai 30
tūkstošu latu apmērā par kādu no
inženierzinātņu programmām.
Esam apkopojuši ekspertu priekšlikumus, kā uzlabot augstākās
izglītības kvalitāti. Kā būtiskākā
problēma akcentēta nepietiekamā
sadarbība gan starptautiskajā, gan
vietējā līmenī. Sadarbības veicināšanai ar starptautiskajiem partneriem
vajadzētu būt vienai no galvenajām
prioritātēm, tomēr, jāatzīst godīgi,
ar šā brīža finansējumu, kas ir tikai
85 procentu apmērā no Ministru
kabineta apstiprinātās minimālās
studiju vietas likmes, nav iespējams
attīstīt sadarbību tādā līmenī, kā tas
būtu nepieciešams.

ideju. Šādu pieeju grūti nosaukt
par pārdomātu reformu plānu.
Nepieciešama padziļināta diskusija,
lai augstskolu pārstāvji un pārējie
procesā iesaistītie saprastu reformu
būtību un savu lomu tajās, lai soli pa
solim virzītos uz mērķi. Protams,
viena daļa pārmaiņās iesaistīto būs
neapmierināti, tomēr ne vairums,
kā tas ir šobrīd. Bieži vien pietrūkst
cilvēcīga dialoga un savstarpējās
sapratnes.
Definētais mērķis ir kvalitatīva izglītība vai uzņēmēju
vēlmju apmierinājums?
Mūsdienās mēs vairs nevaram
runāt par konkrētu pieprasījumu
darba tirgū, jo situācija pārāk strauji
mainās un uzņēmēji nevar definēt
savas vajadzības piecu vai vairāk
gadu perspektīvā. Drīzāk mēs varam runāt par tendencēm. Un te ir
skaidrs, ka izglītībai jābūt elastīgai.
Viena no Latvijas problēmām ir tā,
ka cilvēks, kurš ieguvis izglītību
sociālo zinātņu jomā, nevar turpināt
studijas, piemēram, informāciju
tehnoloģijās. Dānijā, kur apmācības notiek pēc moduļu sistēmas,
tā nav problēma. Kā jau minēju,
svarīgi, lai iegūtā izglītība ļautu
brīvi adaptēties situācijai, un tas, ka
skolotājs strādā par apdrošināšanas
vai pašvaldības speciālistu, nebūtu
jāuzskata par traģēdiju. Svarīgākais, lai cilvēks strādātu tajā līmenī,
kādu kvalifikāciju viņš ieguvis, un
nepieciešamības gadījumā spētu
pārkvalificēties.

Vai izglītības kvalitāte ir
pieprasīta darba tirgū?
Izglītoti cilvēki vienmēr ir bijuši pieprasīti darba tirgū, tikai
jāsaprot, ka katram kvalifikācijas
līmenim nepieciešams atbilstošs
izglītības līmenis. Šobrīd pieprasīta ir profesionālā izglītība, tādēļ
šī joma būtu jāstiprina. Tāpat arī
koledžas, kur turpināt mācības
profesionālo izglītības iestāžu vai
vidusskolu absolventiem. Akadēmiskā izglītība ir tikai viena no
izvēles iespējām. Jo ātrāk mēs
atmetīsim sabiedrībā valdošos
mazvērtības kompleksus pret
profesionālo izglītību, jo konkuKādam, jūsuprāt, vajadzētu rētspējīgākus speciālistus varēsim
būt augstākās izglītības finan- sagatavot.
sēšanas modelim?
Domāju, ka tiem studiju virzieKāda varētu būt LLU loma
niem, kas tiek akreditēti uz sešiem ministrijas piedāvāto reformu
gadiem, jāsaglabā budžeta vietas, kontekstā?
īpašu uzsvaru liekot uz dabaszinātMinistrija piedāvā visas augstnēm, inženierzinātnēm, medicīnas skolas sadalīt vairākās grupās,
un mākslas studijām, kas ir salīdzi- veidojot zinātņu universitāti, kuras
noši dārgas. Svarīgi sekot līdzi arī prioritāte būtu akadēmiskā augtam, lai dārgākajos studiju virzienos stākā līmeņa izglītība, tehnoloģiju
nebūtu «pārklāšanās». Kā alternatī- universitāti ar ievirzi uz inovāciju
va varētu būt studentu līdzdalības attīstību, akadēmijas (universitāmaksājums 100 – 200 latu gadā ne- tes) ar specializāciju kādā konkrētā
atkarīgi no izvēlētā studiju virziena, profesionālās darbības jomā, bet kā
lai visiem nodrošinātu līdzvērtīgas atsevišķu bloku izdalīt reģionālās
iespējas. Pilnībā pārejot uz maksas augstskolas un koledžas, kuru uzstudijām, mēs zaudētu konkurences devums būtu nodrošināt profesiocīņā par studentiem ar tām valstīm, nālās ievirzes studiju programmas
kurās studijas ir bez maksas.
un studiju pieejamību reģionos.
Ņemot vērā, ka LLU realizē virkKur, jūsuprāt, veidojas galve- ni Latvijā unikālu programmu,
nās pretrunas starp ministra šobrīd nav skaidrs, kāds varētu
piedāvājumu un augstskolām, būt mūsu universitātes statuss.
jo tam, ka nepieciešamas re- Iespējams, LLU varētu pretendēt
formas, vismaz vārdos piekrīt uz tehnoloģiju universitātes statuvisi?
su, jo skaidrs, ka meža, lauksaimVeids, kādā tiek piedāvāti dažādi niecības, veterinārmedicīnas vai
jauninājumi izglītības jomā, līdzinās pārtikas tehnoloģiju jomā neviena
antropoloģiskiem eksperimentiem. cita universitāte nevarēs piedāvāt
Ir sajūta, ka tiek gaidīts, kā sa- nedz pamata, nedz augstākā līmebiedrība reaģēs uz vienu vai otru ņa studijas.

Pilsētnieks vērtē

Ko, jūsuprāt, iegūst
jaunieši, piedaloties
skaistumkonkursos?
Juris, mācās:
– Godīgi sakot – nezinu.
Varbūt, piedaloties šādos
konkursos, viņi
vienkārši grib
iegūt popularitāti, un, jāatzīst, tas ir
labs veids, kā to salīdzinoši īsā laikā
arī panākt. Pats pret šādiem konkursiem esmu vienaldzīgs – nesekoju
līdzi to norisei ne pilsētas, ne valsts,
ne arī pasaules mērogā.
Rūdolfs Feldmanis, studē:
– Skaistumkonkursi sniedz
lielu dzīves
pieredzi, kuru
citādāk iegūt
būtu daudz grūtāk. Šādi konkursi
pirmām kārtām prasa uzdrīkstēšanos, jo jābūt gatavam, ka tevi vērtēs
ne tikai konkursa žūrija, bet arī
sabiedrība, tie palīdz pilnveidoties
arī skaistumkopšanas jomā, jo var
uzzināt daudz jauna par modes tendencēm, pilnveidot savu ģērbšanās
stilu, iegūt padomus, kā uzturēt sevi
formā, kā labāk izskatīties... Nenoliedzami, izskats ir svarīgs – tas ir viens
no priekšnoteikumiem lielākiem
panākumiem dzīvē.
Nadežda, strādā Mašīnbūves
rūpnīcā:
– Cilvēki, kuri
piedalās skaistumkonkursos,
grib celt savu
pašapziņu, pierādīt sevi, viņi jūtas
skaisti un tāpēc vēlas būt pamanīti.
Tas ir tikai apsveicami! Es šādus
konkursus atbalstu un dažreiz arī
pasekoju tiem līdzi.
Jevdokija Puišele, pensionāre:
– Viņi iegūst iespēju konkursā
nopelnīt uzvaru un iemantot
popularitāti, un tas nav nekas slikts.
Kāpēc jāsēž mājās, ja vari sevi pierādīt?! Mana agrākā kaimiņiene
bija Mis Jelgava titula ieguvēja, un
atceros, ka turēju par viņu īkšķus un
ļoti jutu līdzi. Ja konkursā piedalās
kāds savējais, veidojas pavisam cita
attieksme.
Valters, nestrādā:
– Skaistumkonkursi ir
mūsu laikmeta iezīme,
pašizteikšanās
veids, iespēja pašapliecināties un
uzdrošinoties pārvarēt sevi – tas tad
arī ir, manuprāt, galvenais iemesls,
kāpēc jaunieši tajos piedalās. Viņi
veido savu noslēgtu nosacīti skaistu
cilvēku kompāniju. Kāpēc nosacīti
skaistu? Tāpēc, ka skaistums nav tik
vienkārši definējams – kas vienam
neglīts, citam skaists. Bet drosmīgi
viņi ir visi.
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Izmaiņas NĪN visvairāk
izjutīs dzīvokļu uzpircēji
No 1.lpp.

Tas varētu veicināt arī Jelgavā
faktiski dzīvojošo un strādājošo
citu pašvaldību iedzīvotāju dzīvesvietas deklarēšanu Jelgavas
pilsētā un iedzīvotāju ienākumu
nodokļa atgriešanos mūsu pašvaldības budžetā.
Pārējos nekustamā īpašuma
īpašniekus būtiskas izmaiņas
nesagaida. Lai neradītu nesamērīga nodokļu sloga kāpumu, arī
šogad pašvaldība noteikusi, ka
NĪN par zemi nedrīkst pieaugt
vairāk kā par 25 procentiem,
salīdzinot ar iepriekšējo taksācijas gadu. Šī paša iemesla dēļ
arī šogad ar NĪN netiks apliktas
dzīvojamo māju palīgēkas un to
daļas (izņemot garāžas), kuras
netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai. «Pats
palīgēku nodoklis varbūt nebūtu
nemaz tik liels, bet pašvaldība
saprot, ka iedzīvotājiem jau tā
nav viegli,» tā I.Bušs.
Jānorāda, ka ar 1,5 procentu
likmi tiks apliktas arī inženierbūves – maksas auto stāvlaukumi. Ja laukums ir reģistrēts
Nekustamā īpašuma valsts
kadastra informācijas sistēmā,
NĪN tiks aprēķināts no inženierbūves kadastrālās vērtības.
Ja tas nav reģistrēts Nekustamā īpašuma valsts kadastra
informācijas sistēmā, NĪN tiks
aprēķināts no inženierbūvei
piekritīgās zemes kadastrālās
vērtības.
Laikraksts «Jelgavas Vēstnesis» jau rakstīja, ka šogad
pašvaldība nolēmusi piemērot
arī NĪN trīs procentu apmērā
būvēm, kas klasificētas kā vidi
degradējošas, sagruvušas vai
cilvēku drošību apdraudošas.
Šāds lēmums pieņemts, jo daudzi šādu būvju īpašnieki nemaz

ziņas

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Sākas pirmklasnieku
reģistrācija

necenšas situāciju uzlabot, tās
sakārtot.
Jāatgādina, ka NĪN tiek aprēķināts uz gadu, bet tiek sadalīts
četros maksājumos. Tomēr ir
iespējams līdz pirmajam maksājuma termiņam – 31. martam
– avansa veidā samaksāt visu
summu. Pārējie maksājumu termiņi ir 15. maijs, 15. augusts un
15. novembris. Ja līdz 15. februārim nav saņemts rakstisks paziņojums par NĪN maksājumu,
iedzīvotāji un juridiskas personas aicinātas vērsties pašvaldībā. I.Bušs aicina arī iedzīvotājus
un juridiskās personas nokārtot
parādus par NĪN, norādot, ka
pastāv arī iespēja vienoties par
parāda atmaksas grafiku un
nomaksāt parādu pašvaldībai
pa daļām. Jautājumus par NĪN
nomaksu var precizēt Jelgavas
pilsētas domes Finanšu nodaļā
Lielajā ielā 11, 106., 107. un
108. kabinetā, vai pa tālruni
63005589, 63005491, 63005596,
63005552, 63005550.
Jāuzsver, ka šie noteikumi
attiecas uz nekustamo īpašumu,
Foto: Ivars Veiliņš
kas atrodas Jelgavas pilsētas
Mamma Ilze Skudra mācībām 1. klasē Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā piereģistrējusi meitu
administratīvajā teritorijā.
Elzu. «Var just, ka Elzai vairāk interesē skaitļi, tādēļ arī izšķīrāmies par matemātikas klasi,» saka
I.Skudra. Iespēju jau no 1. klases mācīties agrākajā 1. ģimnāzijā viņa vērtē atzinīgi, jo šī skola
Jelgavas pašvaldības Būvvaldes
ir arī tuvākā ģimenes dzīvesvietai.
apstiprinātais graustu saraksts
 Sintija Čepanone
topošo pirmklasnieku izglītības skaits plānots tā, lai katrā klasē
1. Daudzdzīvokļu mājas jaunbūve
iestādi izvēlējušies Jelgavas Teh- skolēnu skaits nepārsniegtu
Pumpura ielā 3a
Sākot ar šo nedēļu, Jelnoloģiju vidusskolu, kur pēc iz- trīsdesmit, tādējādi ļaujot kva2. Daudzdzīvokļu mājas jaunbūve
gavas pilsētas skolās
glītības iestādes reorganizācijas litatīvi apgūt mācību vielu,»
Dobeles šosejā 86
notiek bērnu reģistrēmācības tiks nodrošinātas jau no piebilst Izglītības pārvaldes
3. Daudzdzīvokļu māja Garozas ielā 3
4. Daudzdzīvokļu māja Rūpniecības ielā 41
šana mācībām pirmapirmās klases. «Saskaņā ar do- vadītāja. Jelgavas Tehnoloģiju
5. Daudzdzīvokļu māja Vecpilsētas ielā 14
jā klasē 2013./2014.
mes lēmumu mācības pirmajā vidusskolā pirmajās klasēs tiks
6. Daudzdzīvokļu māja Pavasara ielā 22
mācību gadā. Kopuklasē mūsu skolā varēs uzsākt uzņemti 60 pirmklasnieki, 4.
7. Atpūtas komplekss Cukura ielā 21
mā plānots uzņemt
60 bērni – tiek komplektētas di- vidusskolā – 110, 5. vidusskolā
8. Koka konstrukcijas paviljons
650 pirmklasniekus
vas pirmās klases: 1.a klasē tiks – 75, 6. vidusskolā – 55, Jelgavas
Garozas ielā 33A
–
bērnus,
kas
dzimuši
īstenota profesionāli orientēta 2. pamatskolā – 80, 3. pamat9. Angāri, saimniecības un dzīvojamā ēka
2006. gadā. Topošie
programma, piedāvājot iespēju skolā – 125, 4. pamatskolā – 145
Lietuvas šosejā 108
pirmklasnieki
gaidīti
padziļināti apgūt mājturību, bērni.
10. Pirts ēka Sakņudārza ielā 7
arī Jelgavas Tehnolotehnoloģijas un vizuālo mākslu,
Kaut arī reģistrēt bērnu māģiju vidusskolā – pēc
savukārt 1.m klasē tiks īstenota cībām pirmajā klasē iespējams
Jelgavas 1. ģimnāzijas
matemātikas, dabaszinību un līdz pat jaunā mācību gada
reorganizācijas šī skola
tehnikas novirzienu program- sākumam, vecāki aicināti to
uzņems audzēkņus jau
ma, padziļināti ļaujot apgūt ma- neatlikt uz pēdējo brīdi. «Jau
no 1. klases.
temātiku un informātiku. Tiesa, šobrīd tiek plānots 2013./2014.
šī klase tika nokomplektēta jau mācību gads, tādēļ svarīgi zināt
Jelgavas Izglītības pārvaldes pirmajā reģistrēšanās dienā,» skolēnu skaitu. Protams, steigai
vajadzībām un interesēm, Jelga- vadītāja Gunta Auza skaidro, stāsta Tehnoloģiju vidusskolas nav jābūt, taču būtu ieteicams
vas pilsētas dome aicina pilsētas ka kopumā pirmklasnieki tiks direktore Valentīna Maido. Viņa bērnu mācībām pirmajā klasē
iedzīvotājus, nevalstiskās orga- uzņemti septiņās pilsētas skolās atzinīgi vērtē iespēju arī šajā pieteikt līdz aprīļa sākumam,»
nizācijas un citus interesentus, – Jelgavas Tehnoloģiju vidus- skolā mācības sākt jau no 1. tā G.Auza.
kuri vēlas ar savām idejām skolā, 4., 5. un 6. vidusskolā, klases, un to novērtē arī vecāki.
Jāpiebilst, ka bērnu reģispiedalīties Jelgavas pilsētas kā arī Jelgavas 2., 3. un 4. pa- «Jau pašlaik ļoti izteikti jūtam, trācija izglītības uzsākšanai
izaugsmes plānošanā, sniegt matskolā. «Kopumā 1. klasēs ka meitai vairāk interesē eksak- 2013./2014. mācību gada 1.
savus priekšlikumus, piedalo- plānots uzņemt 650 skolēnus. tie priekšmeti, skaitļi, un tieši klasē Jelgavas pilsētas vispāties Attīstības programmas un Kopējais izglītojamo skaits no- tādēļ arī izšķīrāmies par labu rējās izglītības iestādēs sākās
ilgtermiņa attīstības stratēģijas teikts, ņemot vērā 2006. gadā mācībām matemātikas klasē 7. janvārī un vecāki vai bērna
1. redakcijas publiskajā apsprie- dzimušo bērnu skaitu mūsu Tehnoloģiju vidusskolā. Turklāt likumiskie pārstāvji reģistrēt
šanā, kas notiek no 7. janvāra pilsētā, taču nav pamata bažām, būtiski, ka šī ir tuvākā skola bērnu skolai var katru darba
līdz 18. februārim.
ja būs nepieciešams uzņemt mūsu dzīvesvietai un bērnam dienu no pulksten 9 izvēlētajā
Ar izstrādātajiem dokumen- vairāk pirmklasnieku – vieta iz- nevajadzēs mainīt skolu pēc skolā. Piesakot bērnu izglītības
tiem iespējams iepazīties elek- glītības iestādē tiks nodrošināta sākumskolas beigšanas,» saka uzsākšanai 1. klasē, vecākiem
troniski mājas lapā www.jelga- visiem,» norāda G.Auza.
topošās pirmklasnieces Elzas jāuzrāda personas apliecinošs
va.lv/pilseta/sabiedriba/sabiedTrīs dienu laikā mācībām mamma Ilze Skudra. Arī šajā dokuments un bērna dzimšanas
ribas-lidzdaliba/, bet drukātas pirmajā klasē reģistrēti jau vai- skolā pirmo trīs dienu laikā abas apliecība.
dokumentu versijas pieejamas rāk nekā 300 bērnu, un lielākā pirmās klases gandrīz nokomAr skolu īstenotajām izglītīpašvaldības Klientu apkalpoša- vecāku aktivitāte, kā ierasts, plektētas – mācībām 1. klasē jau bas programmām var iepazīties
nas centrā, kā arī Zinātniskajā jau pirmajā dienā bija vērojama reģistrēti 50 bērni.
izglītības iestādēs.
bibliotēkā, Miezītes bibliotē- Jelgavas 4. pamatskolā, kur
Jāpiebilst, ka uzņemamo izglīSavukārt uzņemšana septītajā
kā, bibliotēkā «Pārlielupe» un pirmajās pāris stundās pēc pirm- tojamo skaits Jelgavas pašvaldī- klasē (Jelgavas Tehnoloģiju viZemgales reģiona Kompetenču klasnieku reģistrācijas sākuma bas vispārējo izglītības iestāžu dusskolā – arī piektajā un sestaattīstības centra bibliotēkā.
mācībām pirmajā klasē bija pie- pirmajās klasēs, plānojot iestāžu jā) sāksies 3. jūnijā, kad skolēni
Savus priekšlikumus iedzīvo- teikti gandrīz simts bērni.
optimālu noslogojumu, katrā būs noslēguši 2012./2013. mācītāji var iesniegt, sūtot e-pastu uz
Taču virkne vecāku par savu skolā atšķiras. «Uzņemamo bu gadu un saņēmuši liecību.
adresi: attistiba@dome.jelgava.
lv; pa pastu Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldei ar norādi
«Publiskai apspriešanai» uz
Jelgavas pilsētas domes admi- sabiedrisko aktivitāšu vietu. Iesniegadresi Lielā iela 11, Jelgava, LV-  Ilze Knusle-Jankevica
nistrācijas Sabiedrisko attiecību tās skices izvērtēs žūrija, un labākais
3001, kā arī pašvaldības Klientu
Pašvaldība izsludināpārvaldes komunikācijas un mediju piedāvājums tiks realizēts.
apkalpošanas centrā Lielajā ielā
jusi tēlniecības obattiecību galvenā speciāliste Līga
Saskaņā ar konkursa nolikumu
11, Jelgavā.
jekta metu konkursu,
Klismeta stāsta, ka tēlniecības ob- tēlniecības objekts tiks novietots
Attīstības un pilsētplānošanas
kura mērķis ir atrast
jekta vizuālajam tēlam jābūt idejiski pie Mītavas tilta, kur jau ir sagapārvaldē norāda, ka sabiedriskā
skulptūru, kas visorpamatotam un tam harmoniski jā- tavota vieta, kas aprīkota tā, lai
apspriede plānota nedēļā no
ganiskāk iekļautos
iekļaujas Čakstes bulvāra telpiskajā skulptūrā nepieciešamības gadī4. februāra. Visa ar sanāksmi
vidē, nesot skatītājiem emocionālu jumā var izmantot gan elektrības,
rekonstruētajā Jāņa
saistītā informācija būs pieejaČakstes bulvāra vidē
vēstījumu. Tam jāpapildina bulvāra gan ūdens pieslēgumu.
ma mājas lapā www.jelgava.
un ietvertu savu emotelpiskā vide, veidojot to par intereSkices jāiesniedz līdz 21. janlv/pilseta/sabiedriba/sabiedricionālo vēstījumu.
santu, daudzfunkcionālu atpūtas un vārim.
bas-lidzdaliba/.

Var izteikt viedokli par Jelgavas
attīstības programmas un
stratēģijas 1. redakciju
No 1.lpp.

Tajā identificētas galvenās
attīstības problēmas un iespējamie risinājumi, kā arī Jelgavas
attīstības tendences, būtiskākie
pilsētas attīstības rādītāji salīdzināti ar valsts un citu lielo
pilsētu vidējiem rādītājiem. Tāpat tajā ietverta stratēģiskā daļa
un rīcības plāns, kurā noteikti
vadošie uzstādījumi un rīcības
to īstenošanai un definēti vidēja
termiņa un ilgtermiņa attīstības
scenāriji, pilsētas specializācija,
trīs horizontālās prioritātes,
sešas rīcībpolitikas. Savukārt
investīciju plānā ietverta informācija par plānotajiem projektiem Attīstības programmas
īstenošanai.
Arī ilgtermiņa attīstības stratēģijas 2007. – 2020. gadam 1.
redakcija ietver trīs daļas: plānošanas principi (atspoguļotas
būtiskākās pamatnostādnes un
principi, kas jāņem vērā plānošanas procesā, un Jelgavas
pilsētas teritorijas plānošanas
dokumentu sasaiste), stratēģiskā daļa (ietverts ilgtermiņa
attīstības redzējums (vīzija),
ilgtermiņa stratēģiskais mērķis,
rezultatīvie rādītāji, attīstības prioritātes un teritorijas
specializācija), kā arī telpiskās
attīstības perspektīva (apraksta
un grafiski attēlo vēlamo Jelgavas pilsētas teritorijas telpisko
struktūru un sasaista stratēģiju
ar Teritorijas plānojumu).
Lai nodrošinātu plānošanas
procesa kvalitāti un plānošanas
rezultātu atbilstību sabiedrības

Izsludināts Čakstes bulvāra skulptūras skiču konkurss
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Īsi
 Parakstīts trīspusējs nodomu
līgums par lielgabarīta kravas
vagonu ražošanas uzņēmuma
būvniecību Jelgavā, bijušās cukurfabrikas teritorijā. Līgums nosaka
Jelgavas pilsētas domes, a/s «UVZ
Baltija» un a/s «Jelgavas cukurfabrika» nodomus saistībā ar lielgabarīta
kravas vagonu ražošanas uzņēmuma
būvniecību. Nodomu līgums paredz,
ka Jelgavas pilsētas pašvaldība apņemas izbūvēt Aviācijas ielas turpinājumu apmēram 800 metru garumā,
kas nepieciešams, lai nodrošinātu
piekļuvi ražošanas uzņēmumam.
A/s «Jelgavas cukurfabrika» apņemas
dāvināt Jelgavas pilsētas pašvaldībai
zemesgabalu, kas nepieciešams
ielas turpinājuma izbūvei. Savukārt
«UVZ Baltija» apņemas 2013. gadā
uzbūvēt lielgabarīta kravas vagonu
ražošanas uzņēmumu bijušās cukurfabrikas teritorijā.
 Šogad būtiski palielināti sodi
par braukšanu ar transportlīdzekli,
kam ir nepietiekams riepu protektora dziļums. Līdz šim šī prasība
vairāk tika piemērota komercpārvadātājiem, bet nu tas tiks attiecināts
uz jebkuru transportlīdzekli. Līdz ar
izmaiņām Latvijas Administratīvo
pārkāpumu kodeksā (LAPK) vadītājam par šo pārkāpumu varēs izteikt
brīdinājumu vai uzlikt naudas sodu
10 – 40 latu apmērā, bet juridiskajai
personai – no 50 līdz 500 latiem. Jelgavas policistu rīcībā ir trīs digitālās
riepu protektora dziļuma mērierīces,
un 2012. gadā sastādīti seši protokoli
komercpārvadātājiem par braukšanu
ar riepām, kam nav atbilstoša protektora. Jāatgādina, ka minimālais
pieļaujamais vieglo automobiļu
protektora dziļums ziemas riepām
ir 4 mm, vasaras – 1,6 mm. LAPK ir
arī citas izmaiņas: par nereģistrēta
transportlīdzekļa izmantošanu ceļu
satiksmē sods būs 40 – 100 lati; par
luksofora papildsekcijas signāla neievērošanu mopēda vadītājam izteiks
brīdinājumu vai uzliks sodu piecu
latu apmērā, bet cita transportlīdzekļa vadītājam – no 20 līdz 40 latiem;
mopēdu vadītājiem par braukšanu
bez OCTA varēs piemērot naudas
sodu 20 – 40 latu apmērā.
 Amerikā izdota bijušās jelgavnieces Skaidrītes Ritas Sparks grāmata «From Flames to Freedom:
Faith Rides the Rails». Tas ir stāsts
par mazas latviešu bēgļu meitenes
gaitām Otrā pasaules kara laikā
– meitene nežēlīga kara apstākļos
spiesta pamest savas degošās mājas Jelgavā un doties bēgļu gaitās.
Grāmata sarakstīta angļu valodā.
Grāmatas mājas lapa: www.FromflamesToFreedom.com.
 Sākot ar 2013. gadu, Latvijas
Republikas oficiālais izdevums
«Latvijas Vēstnesis» būs pieejams
tikai elektroniskā formātā. Tā saturs
brīvi un bez maksas ir pieejams mājas
lapā www.vestnesis.lv. Laikraksts
iznāk katru darba dienu. Neskaidrību
gadījumā var zvanīt pa bezmaksas
informatīvo tālruni 80006000.
 Pērn Jelgavas Zinātniskajā bibliotēkā (JZB) lasītākās grāmatas
bijušas pasaules bestselleri un
pašmāju autoru rakstīti biogrāfiski darbi. Lasītākā grāmata bija
E.L.Džeimsas triloģijas «Greja piecdesmit nokrāsas» 1. daļa, kas pārstāv
Latvijā maz izdotu žanru – erotisko
literatūru, informē JZB Lasītāju apkalpošanas nodaļas vadītāja Vivita
Armanoviča. 2. vietā ierindojies vēl
viens pasaules mēroga bestsellers
– Džordža Mārtina episkā sāga
«Dziesma par ledu un uguni» (1. un
2. grāmata). Tas ir stāsts par cilvēciskām kaislībām un tumšo pusi katrā
no mums. Trešā lasītākā grāmata
ir Pītera Meila «Gads Provansā».
Ar autobiogrāfisko romānu «Gads
Provansā» autors ienesis jaunas
vēsmas ceļojumu aprakstu žanrā.
Desmitniekā ierindojušies arī vairāki
pašmāju autoru darbi – Veras Singajevskas autobiogrāfiskais darbs
«Mans mūžs», žurnālista Gunta
Keisela apkopotie «37 stāsti par
Kārli», kā arī Ilonas Balodes ceļojuma
apraksts «Rīga–Pekina».

Ilze Knusle-Jankevica
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Pilnībā rekonstruē vienu slimnīcas
korpusu
 Sintija Čepanone

Ar vērienīgiem demontāžas
darbiem vienlaicīgi četros
stāvos A korpusā Jelgavas
pilsētas slimnīcā sākusies
četru nodaļu rekonstrukcija.
Būvnieki – uzņēmums «LC
būve» – darbus sola pabeigt
jau pusgada laikā, taču, kā
norāda iestādes vadītājs
Andris Ķipurs, saskaņā ar
līgumu termiņš ir deviņi
mēneši. «Rekonstrukcija tiek
īstenota nodaļu tā sauktajos
«guļamvagonos» jeb telpās,
kurās guļ slimnieki, un pēc
darbu beigām pacientiem
tiks nodrošināta iespēja ārstēties mūsdienu prasībām atbilstošos apstākļos. Viens no
būtiskākajiem ieguvumiem
– turpmāk katrā palātā būs
gan tualete, gan duša, atsevišķas palātas būs pielāgotas
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, kā arī visās istabiņās
tiks samazināts gultu skaits
– palātās, kur līdz šim vienlaicīgi ārstējās pieci pacienti,
nu uzturēsies tikai trīs.
«Īstenojot tik vērienīgu rekonstrukciju, ar zināmām neērtībām jārēķinās
kā mediķiem, tā arī pacientiem, tāpēc
ļoti ceram uz slimnieku sapratni. Proti,
lai katrā palātā būtu iespējams izbūvēt sanitāros mezglus un rekonstruēt
citas komunikācijas, darbi visos četros
nodaļu stāvos notiek vienlaicīgi, tādēļ
šobrīd viens korpuss ir pilnīgi slēgts.
Līdz ar to ārstniecības procesu esam
spiesti nodrošināt praktiski uz pusi
mazākā platībā – pacienti izvietoti citās
nodaļās, turklāt atsevišķās situācijās
diemžēl viņi spiesti gulēt arī gaiteņos
novietotajās gultās. Mēs patiesi atvainojamies par šīm neērtībām,» saka
SIA «Jelgavas pilsētas slimnīca» valdes
loceklis A.Ķipurs.

Slimnīca apgūst 1,5 miljonus latu

Viņš stāsta, ka slimnīca ekspluatācijā nodota pirms četrdesmit trim
gadiem – 1970. gadā –, un likumsakarīgi, ka šajā laikā telpas ir būtiski
nolietojušās un īsti vairs neatbilst
mūsdienu prasībām. Tiesa, šo gadu
laikā ēkas uzturēšanā jau ieguldīti
nozīmīgi līdzekļi. «Pirms gadiem
horizontālais slimnīcas jumts pārbūvēts par divslīpņu, tāpat renovēta un
nosiltināta ēkas fasāde, nomainīti visi
logi un 2011. gadā rekonstruēta Neiroloģijas nodaļa,» jau paveiktos darbus
ieskicē A.Ķipurs, norādot, ka ēkas
nesošās konstrukcijas ir labā stāvoklī,
taču telpas un inženierkomunikācijas
ir nolietojušās, tādēļ pašlaik ārstniecības iestādes prioritāte ir iekštelpu
remonts.
Īstenojot Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansēto
projektu «Stacionārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana SIA
«Jelgavas pilsētas slimnīca», renovējot slimnīcas nodaļas», tiek veikta
Iepriekšējos gados slimnīcas ēkai izbūvēts divslīpņu jumts, nosiltināta fasāde un nomainīti logi, kā arī rekonstruēta
slimnīcas A korpusa rekonstrukcija.
slimnīcas Neiroloģijas nodaļa. 3. janvārī sākta A korpusa, kurā izvietotas kopumā četras nodaļas, vienlaicīga rekonsProjekta pirmajā kārtā darbi vienlaitrukcija. Tā kā šī projekta gaitā tiek rekonstruēts nodaļu tā sauktais «guļamvagons» jeb stacionāra palātas, būvdarbi
cīgi notiek četrās nodaļās: Dzemdību
Foto: Vineta Zelča
notiek ēkas augšējos četros stāvos. Administrācijas telpās remontdarbi nav plānoti.
un ginekoloģijas, Traumatoloģijas,
Terapijas un Ķirurģijas nodaļā.
bus saskaņā ar iepirkumu veic SIA noslogotākās ir Terapijas un Neirolo- nodrošināt, un slimnīcā gulošajiem
«Kopumā darbi iecerēti divās kārtās, «LC būve».
ģijas nodaļas, kurās galvenokārt ārs- nācās izmantot kopējās labierīcības.
un par otrās kārtas īstenošanu tiks iztējas gados vecāki cilvēki un hroniskie Komunikāciju izvietojums atsevišķu
sludināts jauns ieLabierīcības būs slimnieki. Taču, ņemot vērā tendenci sanitāro mezglu liedza izbūvēt pat tā
pirkums, paredzot Slimnīcas A korpusa rekonstrukcija
katrā palātā
valstī samazināt to pacientu skaitu, saucamajās luksus palātās Dzemdību
Bērnu nodaļas un
A.Ķipurs stāsta, kas ārstējas stacionārā, ieteicamais nodaļā. Nu situācija mainīsies, būtiski
Intensīvās tera- Rekonstruējamās nodaļas: Dzemdību un ginekoloģika pašlaik slimnī- noslogojums ir 85 procenti, un šo uzlabojot slimnieku ērtības,» tā viņš,
pijas un aneste- jas nodaļa, Traumatoloģijas nodaļa, Terapijas nodaļa
cas stacionārā ir rādītāju sasniegsim pēc nodaļu telpu akcentējot, ka atsevišķas palātas katrā
un Ķirurģijas nodaļa
zioloģijas nodaļas
283 gultasvietas, rekonstrukcijas,» skaidro iestādes nodaļā būs pielāgotas arī cilvēkiem ar
rekonstrukciju,» Kopējā platība – ap 2000 m2
taču pēc rekons- vadītājs.
īpašām vajadzībām. Darbu gaitā tiks
stāsta iestādes va- Projekta izmaksas – 1 195 057,40 lati bez PVN, t.sk. trukcijas to skaits
Proti, ja līdz šim vienā palātā bija nomainītas arī visas komunikācijas,
dītājs.
nedaudz samazi- līdz piecām gultām, tad pēc rekons- tostarp elektroinstalācija, ūdensvads,
ERAF līdzfinansējums 1,2 miljoni latu, valsts līdzfiPirmajā kārtā nansējums – 83 000 latu, pašvaldības līdzfinasējums nāsies – pirmām trukcijas lielākās palātas būs paredzē- kanalizācija, ventilācijas sistēma.
tiks apgūts apmē- – 217 000 latu
kārtām jau uz kat- tas trim pacientiem, tas ir, tajās būs Tāpat visās nodaļās tiks ierīkots daram pusotrs milrā palātā izbūvētā trīs gultasvietas. A.Ķipurs norāda, tortīkls.
jons latu – 1,2 miljoni latu ir ERAF sanitārā mezgla rēķina. Taču to paredz ka izstrādātais tehniskais projekts
Jāpiebilst, ka mūsdienīgus darba
līdzfinasējums, 83 tūkstoši – valsts arī valsts uzstādījums samazināt sta- paredz racionālu telpu izmantošanu, apstākļus ar atbilstošu aprīkojumu
līdzfinansējums, 217 tūkstoši latu ir cionārā ārstējošos pacientu skaitu.
katrā palātā ļaujot ierīkot sanitāro līdz ar nodaļu rekonstrukciju iegūs arī
Jelgavas pašvaldības ieguldījums, bet
«Pašlaik slimnīcas noslogojums ir mezglu – tualeti un dušu. «Līdz mediķi, jo visās palātās būs arī mūspārējais – slimnīcas līdzekļi. Būvdar- apmēram 78 procenti, un tradicionāli šim šādu iespēju nebija iespējams dienīgs medicīniskais aprīkojums.

Līdz šim katrā nodaļā bija kopējais sanitārais mezgls, bet nu slimnieku ērtībām katrā palātā tiks izbūvēta atsevišķa tualete un duša. Tieši tas – jaunu
komunikāciju izbūve visu četru augšējo stāvu līmenī – bija viens no būtis- «Komunikācijas slimnīcā nav maikākajiem iemesliem, kādēļ rekonstrukcija sākta vienlaicīgi visās nodaļās nītas kopš padomju gadiem, līdz ar
to arī stāvvads – čuguna un betona
būvdarbu 1. kārtā. Darbi notiek vidēji 2000 kvadrātmetru platībā.
caurules – savu ir nokalpojis. Pēc
rekonstrukcijas vecās nomainīs modernas plastmasas caurules,» stāsta
SIA «LC būve» meistars Edgars.
Visos četros stāvos
ieejas uz korpusu,
kurā notiek rekonstrukcija, ir noslēgtas ar reģipša
plāksnēm, tādējādi
būvdarbu zona
slimnīcā ir norobežota un neērtības
nerada. Darbu laikā
slimnieki izvietoti
citās nodaļās.

Būvnieki lēš, ka, lai demontētu vecās palātu starpsienas un vecās komunikācijas, vēl būs nepieciešamas viena divas nedēļas – darbu apjoms ir
iespaidīgs, un vienlaicīgi korpusā strādā ap 20 meistaru. Pēc būvgružu
izvešanas sāksies iekšdarbi, tostarp telpu pārbūve atbilstoši izstrādātajam
tehniskajam projektam. Visās četrās nodaļās – Dzemdību un ginekoloģijas,
Traumatoloģijas, Terapijas un Ķirurģijas nodaļā – būs moderni aprīkotas
palātas, un tajās būs ne vairāk kā trīs gultasvietas katrā.

SIA «Jelgavas pilsētas slimnīca» valdes loceklis Andris
Ķipurs atklāj, ka bija nepieciešams apmēram pusotrs
gads, līdz vienā no trim
slimnīcas korpusiem varētu
sākties reāli būvdarbi. «Patiesībā darbs pie projekta
izstrādes bija noslēdzies agrāk, bet būvdarbi aizkavējās
iepirkumu procedūras dēļ,»
stāsta A.Ķipurs.
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Finālturnīrā neiekļūst

ZOC norisinājās Eiropas čempionāta
2. kvalifikācijas turnīrs volejbolā jauniešiem (1995. – 1996. dz.g.). Latvijas
izlase piedzīvoja piecus zaudējumus
piecās spēlēs – 2:3 pret Norvēģiju, 1:3
pret Igauniju, 0:3 pret Krieviju, 0:3
pret Slovēniju, 1:3 pret Ukrainu. Latvijas izlase startēja B grupā. Eiropas
čempionāta finālturnīram kvalificējās
divas labākās komandas no katras
grupas.
No B
grupas
izkļuva
Slovēnijas un
Krievijas
izlase.

Atver Brīvās cīņas sekciju

Jelgavas Cīņas
sporta veidu centrā sāks darboties Brīvās cīņas
sekcija, informē
centra vadītājs
Andris Vasiļjevs,
piebilstot, ka šis
ir olimpiskais sporta veids. Pirmā tikšanās notiks 15. janvārī. Jaunajā sekcijā
tiks uzņemti audzēkņi no sešu gadu
vecuma. Treniņi plānoti otrdienās un ceturtdienās no pulksten 18 un sestdienās
no pulksten 13.30. Nodarbības notiks
Sporta namā Raiņa ielā 6. Brīvās cīņas
treneris būs Sandijs Melvags. Ar treneri
var sazināties pa tālruni 29119587 vai
e-pastu: sandijsbrc@inbox.lv.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

sports
Iespēja tikt pie auto

Sākusies «Aldara» Latvijas Basketbola
līgas ikgadējā akcija līdzjutējiem «Trāpi
un brauc», kuras galvenā balva ir jauns
automobilis «Škoda Rapid». Līdzjutēji par
vietu finālā varēs cīnīties līdz pat sezonas
beigām. Lai piedalītos konkursā, jānopērk
biļete uz 1. divīzijas spēli par vismaz vienu
latu un jāaizpilda īpaša anketa. Lielajā
pārtraukumā starp puslaikiem pieci izlozēti
dalībnieki pēc kārtas katrs metīs soda metienu. Tie, kuri trāpīs pirmo, metīs vēlreiz.
Dalībnieki, kuri trāpījuši abus metienus,
saņems ceļazīmi uz finālu. Galvenās balvas
ieguvēji noskaidrosies finālsacensībās, kas
maijā risināsies Basketbola dienā. Jāpiebilst, ka jelgavnieki par automašīnu mūsu
pilsētā varēs sākt cīnīties tikai februārī, jo BK
«Jelgava» janvārī mājas spēles neaizvadīs.

Divas Latvijas čempiones

Divas Jelgavas Ledus sporta skolas (JLSS)
audzēknes kļuvušas par Latvijas čempionēm daiļslidošanā. «Advanced Novice
Girls» grupā pārliecinošu uzvaru izcīnīja
Diāna Ņikitina (92,09 punkti), bet «Junior Ladies» grupā sevi pierādīja Alīna
Fjodorova, izcīnot 1. vietu ar punktu
summu 117,80. JLSS Latvijas čempionātā pārstāvēja septiņas sportistes. Jāpiebilst, ka 21.
– 27. janvārī Horvātijā
notiks ISU
Eiropas čempionāts daiļslidošanā un
tajā startēs arī
A.Fjodorova.

FK «Jelgava» uzsāk gatavošanos
ceturtajai sezonai virslīgā
 Krišs Upenieks

Pagājuši jau gandrīz divi
mēneši kopš Latvijas futbola
virslīgas sezonas beigām,
tāpēc arī futbola kluba «Jelgava» spēlētāji lēnām atgriežas pēc ziemas brīvlaika un
atsāk treniņus. Aizvadītās
nedēļas piektdienā kluba
valde bija plānojusi plašāku
publiku iepazīstināt ar jauno
komandas galveno treneri
Jāni Dreimani, bet diemžēl
pieredzējušais treneris divas dienas pirms pasākuma
pārcieta insultu. Tomēr pasākums atcelts netika – uz jautājumiem atbildēt un jaunās
sezonas virzienā ieskatīties
bija gatavs galvenā trenera
vietas izpildītājs Sergejs Golubevs, kā arī valdes priekšsēdētājs Ainārs Tamisārs. Tad
komanda arī aizvadīja pirmo
treniņu.
Pēc iepriekšējās sezonas FK «Jelgava» galvenā trenera amatu pameta
ilggadējais komandas galvenais treneris Dainis Kazakevičs, kurš mūsu
komandu aizveda līdz virslīgai, bet
tagad uz kādu laiku ir pielicis punktu
trenera karjerai – viņš iecelts Latvijas
Futbola federācijas sporta direktora
amatā. D.Kazakevičs ar FK «Jelgava»
nostrādāja 16 gadus – daudzi pie trenera jau bija pieraduši, bet nu vajadzēja
meklēt jaunu vienības vadītāju. Kā
stāsta A.Tamisārs, finiša taisnē «iegāja» četri treneri, un komanda uzticēta
63 gadus vecajam J.Dreimanim, kurš
pēdējos gados strādājis ar vairākām
Latvijas jauniešu izlasēm. Tuvu darbam Jelgavā bija arī tādi speciālisti kā
Jurijs Popkovs, Oļegs Blagonadeždins
un Igors Stepanovs. Diemžēl 2. janvārī
J.Dreimani piemeklēja nelaime – viņš
pārcieta insultu, bet dienu vēlāk tika
veikta arī operācija,
tāpēc treneris pašlaik
ārstējas Gaiļezera
slimnīcā.
Skaidrs, ka vairākus
mēnešus J.Dreimanis
komandai nevarēs palīdzēt, bet A.Tamisārs
nākotnē skatās ar pozitīvismu, cerot, ka
treneris spēs atgriezties komandā, lai gan
pieļauj iespēju, ka var
nākties izskatīt citus
variantus. Galvenā trenera izpildītāja
vietā iecelts S.Golubevs. Viņš iepriekšējos gadus strādāja kā D.Kazakeviča
asistents. S.Golubevam palīdzēs Raimonds Aleksandrovs. Abiem treneriem
tas bija pārsteigums, bet viņi ir gatavi
strādāt. «Golubevs mūs visus zina, nav
tā, ka būtu svešs cilvēks. Gan jau tiksim
galā. Tagad galvenais visas pārmaiņas

5

Sporta pasākumi
 11., 15., 18., 22. un 29. janvārī
pulksten 21 – Jelgavas čempionāts telpu
futbolā (ZOC).
 12. janvārī pulksten 10 – galda tenisa
sacensību «Veselības dienas 2013» 1. kārta
(Sporta hallē).
 12. janvārī pulksten 10 – Jelgavas
čempionāta biljardā 1. kārta (6. vidusskolā).
 12. janvārī pulksten 12.30 – Ventspils
sporta skolas «Spars» balvas izcīņas 3.
posms šorttrekā (ledus hallē).
 12. janvārī pulksten 16 – basketbols:
BK «Jelgava» – «Prienai» (ZOC).
 12. janvārī pulksten 11 un 13. janvārī
pulksten 10 – Latvijas meistarsacīkstes
boulingā skolēniem («Tonuss boulingā»).
 13. janvārī pulksten 10 – Latvijas čempionāts hokejā U-10 grupā (ledus hallē).
 17. janvārī pulksten 17 – basketbols:
BK «Jelgava 2» – BK «VEF – LSPA» (ZOC).
 19. janvārī pulksten 16 – volejbols: VK
«Biolars/Jelgava» – «Rakvere Fruit» (ZOC).
 20. janvārī pulksten 16 – volejbols:
VK «Biolars/Jelgava» – «Bigbank Tartu»
(ZOC).
 24. un 25. janvārī pulksten 21 – Jelgavas 2013. gada Ziemas čempionāts garajās
distancēs peldēšanā (LLU baseinā).
 25. janvārī pulksten 10 – Eiropas Jaunatnes basketbola līgas U-16 čempionāta
3. posms meitenēm (ZOC).
 26. janvārī pulksten 15.30 – hokejs:
HK «Zemgale» – HS «Rīga/Prizma II» (ledus
hallē).

www.jelgavas
vestnesis.lv
Sporta pasākumi – portāla
www.jelgavasvestnesis.lv
sadaļā «Pasākumi»

Meklē darbu
Vīrietis steidzami meklē darbu. Augstākā izglītība: inženieris hidrotehniķis. Ir
pieredze nekustamā īpašuma vērtēšanā,
īpašumu pārvaldīšanā, apdrošināšanā.
Izskatīšu jebkādu darba piedāvājumu.
Tālrunis 29497467.
Vīrietis meklē darbu. Var būt vienas dienas
darbs. Tālrunis 26990895.
Varu uzkopt dzīvokli, auklēt bērnus, pieskatīt vecus cilvēkus. Tālrunis 29583672.
Masieris meklē darbu. Tālrunis 29649375.
Elektriķis. Instalācijas. Tālrunis 28226522.
Autovadītājs, ir B, C kategorija. Tālrunis
26758442.
Aprūpētājas darbu. Tālrunis 20420700.

Piedāvā darbu
Z.Zeidmane meklē auklīti deviņus mēnešus
vecam bērniņam. Tālrunis 29677715.

FK «Jelgava» galvenā trenera amata vietas izpildītājs Sergejs Golubevs (no kreisās) norāda, ka komadas sastāvs 2013. SIA «Raivo un partneri» piedāvā darbu
gada sezonā varētu mainīties par 50 – 60 procentiem un iespēja sevi apliecināt tiks dota arī jaunajiem Jelgavas futbolis- lentzāģu operatoriem. Tālrunis 26488881.
tiem. Savukārt treneris Raimonds Aleksandrovs uzsver, ka lielākā daļa 1995. gadā dzimušo spēlētāju, kuri pērn veidoja Pārdod
dublieru komandas kodolu, pagaidām vēl nav gatavi pilnvērtīgi iekļauties virslīgas komandā.
Foto: Vineta Zelča
uztvert mierīgi,» spriež komandas tot, ka nākamajos treniņos vajadzētu
kapteinis Valērijs Redjko.
būt vairāk futbolistiem, jo tuvojas arī
pirmās spēles.
Par sastāvu skaidrības nav;
S.Golubevs pauž, ka, salīdzinot ar iebudžetu centīsies saglabāt
priekšējo sezonu, nepieciešams pastipiepriekšējā līmenī
rināt uzbrukumu, kā arī vidējo līniju.
Jaunajā sezonā S.Golubevs sola lie- Skaidrs, ka gan mērķu izvirzīšana,
las izmaiņas: «Būs daudz jaunu spēlē- gan sastāva komplektācija lielā mērā
tāju. Domāju, ka sastāvu mainīsim par ir atkarīga no budžeta, bet arī šajā jauprocentiem 50 vai pat 60. Pagaidām tājumā vēl drošības nav. A.Tamisārs
konkrētus vārdus nevaru nosaukt, jo cer, ka to izdosies saglabāt iepriekšējā
nav vēl zināms, kurš komandā spēlēs.» gada līmenī, tomēr pieļauj, ka varētu
Komandā nākamajā sezonā nebūs būt arī kāds neliels solis uz leju.
vairāk par četriem
leģionāriem. Līgumi Tuvojas
vēl ir lietuviešiem pirmās pārbaudes spēles
Mindaugam GrigarāJau 17. janvārī virslīgas Ziemas kauvičam un Deividam sa ietvaros pret Rīgas «Daugavu» jelLukošim, bet vēl tiek gavniekiem būs pirmā spēle. Kopumā
runāts arī ar ukraini turnīrā mūsējie mēneša laikā aizvadīs
Serhiju Iļjinu, kā arī piecas spēles. Šajos mačos pavisam
francūzi Soumailu noteikti spēlēs vairāki jaunie futbolisti,
Keitā. Tāpat pēc fut- arī tie, kas palikuši, kā arī iespēja piezāla sezonas jelgav- rādīt sevi būs pieaicinātajiem spēlētāniekiem pievienosies jiem. Diemžēl pirmie trīs mači notiks
Igors Lapkovskis. Pa- ceturtdienās pulksten 13, kas ir ļoti
gaidām ir laiks, kad neizdevīgs laiks, lai līdzjutēji ierastos
katrs futbolists meklē sev labāko «Skonto» hallē Rīgā. «Sagatavošanās
variantu, tāpēc skaidrības ir ļoti maz. posmā pēc Ziemas kausa, domāju, kā
Pirmajā treniņā piedalījās tikai devi- katru gadu, brauksim uz Lietuvu, ir
ņi futbolisti. «Esam noilgojušies pēc piedāvājums arī no Igaunijas – nespēfutbola. Nedaudz aizkavējāmies – ar lēsim tikai pret Latvijas komandām.
cilvēku skaitu, kā redzat. Cerēsim, ka Varbūt marta sākumā uz trim četrām
drīzumā būs daudz labāk – būs tie, dienām brauksim uz Marijampoli, ja
kas ir apslimuši, un tie, kuriem vēl ir tur būs turnīrs,» tālākus plānus ieskicē
kādas pārdomas,» tā V.Redjko, piebils- S.Golubevs.

«Domāju, ka komandas sastāvu
jaunajā sezonā
mainīsim par procentiem 50 vai pat
60.»

Sezonu sāks 30. martā Ventspilī

Līdz pirmajai virslīgas spēlei vēl ir
laiks – FK «Jelgava» spēles sāks 30.
martā viesos pret «Ventspili», kas būs
saglabājusi gandrīz visu sastāvu no
iepriekšējās sezonas. Aktuāls jautājums
bija, kur jelgavnieki spēlēs pirmās mājas
spēles. Ierasts bija Zemgales Olimpiskā
centra mākslīgā seguma laukums, taču
vairāku komandu pārstāvji šo laukumu
mēdz dēvēt par «būri», allaž izsakot neapmierinātību par laukuma izmēriem.
A.Tamisārs ar lielu cerību skatās uz
iespēju jau pirmo spēli aizvadīt dabīgā
seguma laukumā – tas varētu būt aprīļa
vidū. Šajā sezonā būs arī mazāk spēļu, jo
četru apļu vietā tiks aizvadīti trīs. Mūsu
nometnē bija atšķirīgi uzskati par šo
situāciju. «Kā treneris skatos, ka būtībā,
no vienas puses, tas ir mīnuss, jo ir par
maz spēļu. Bet, no otras puses, tas var
nākt arī par labu, jo var labāk sagatavot
komandu spēlei,» tā S.Golubevs. Savukārt
kapteinis V.Redjko uzskata, ka tas varētu
nākt par labu, jo izskatās, ka šogad tādas
rotācijas, kā bija pie D.Kazakeviča, vairs
nebūs, tāpēc sanāks liela slodze.
A.Tamisārs atklāj, ka kalendārs saplānots komerciālos nolūkos, jo lielākajai
daļai spēļu ir pārdotas interneta translācijas tiesības, tāpēc tās nevar notikt vienā
laikā. Katra kārta ir izvērsta nevis divās,
bet gan četrās dienās. Vadība norāda, ka
līdz sezonai vēl ir daudz laika, tāpēc visi
jautājumi tiks atrisināti, un «Jelgava»
sezonu sāks kaujas gatavībā.

Liet. mēbeles no Vācijas – ozola žurn.
galds, ozolkoka sekcija, ādas dīvāni u.c.
T.29712814

Šāļus, dēļus, malku, briketes. T.26488881

Pērk
Latviešu mākslinieku gleznas, porcelāna
izstrādājumus. T.27166669
Metāllūžņus (visu veidu). Sver, griež, maksā uzreiz. Izbraucam. T.25454592

Dažādi
Licencēta firma maina un noplombē ūdens
skaitītājus par Ls 10 gabalā. Pensionāriem
un invalīdiem – 10% atlaide. Tālrunis
29758491.
Kodēšana pret alkoholu. T.29180708
SIA «Velis – A» – apbedīšanas pakalpojumi, piederumi un konsultācijas, nelaiķu
nogādāšana morgā. Diennakts tālruņi:
63020151 un 28651582 vai ierodoties
personīgi SIA «Velis – A» biroja telpās
Sakņudārza ielā 5a, Jelgavā.

Aizsaulē aizgājuši
RUDĪTE CAUNE (dz. 1958. g.)
VLADIMIRS GUĻINS (dz. 1954. g.)
DZINTARS PRIEDNIEKS (dz. 1937. g.)
ANTONS DAŠČINSKIS (dz. 1938. g.)
TROFIMS ĻISOVS (dz. 1940. g.)
DACE VEISBERGA (dz. 1959. g.)
KLAUDIJA FRIŠENFELDE (dz. 1927. g.)
EMĪLIJA EGLE (dz. 1926. g.)
ANATOLIJS GERASIMOVS (dz. 1933. g.)
IRMA KOLOMOJECA (dz. 1929. g.).
Izvadīšana 10.01. plkst.15 Bērzu kapsētā.
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

14. janvāris, pirmdiena
LTV1
6.45 «Nellija un Cēzars». Daudzsēr. anim. f. 5.sērija.
6.52 «Labrīt, Latvija!»
8.30  «Mīlas viesulis 7». 1545.sērija.
9.25 «Tumsas puķe». LTV iestudējums. 4.sērija.
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20  Romantisko filmu kolekcija. «Sapņu viesnīca:
Tobago» (ar subt.). Daudzsēr. melodrāma.
12.00 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.15  «Ziemeļu daba». Dok. f. 4.sērija Varenie izdzīvotāji.
13.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.30 «Dziesmotā revolūcija». Dokumentāla filma.
15.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.35  «Jaunie pētnieki». Dokumentāla filma. 2.sērija.
16.05 «Redzi, trusi… Tētis brauc uz Londonu!» Anim. f.
16.15 «Džungļu grāmata». Anim. ser. 41. un 42.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05  «Mīlas viesulis 7». Vācijas seriāls. 1545.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Likteņa līdumnieki». LTV videofilma. 7.sērija.
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «Latvijas teātru vēsture». Valmieras teātris. 5.daļa.
20.30 «Panorāma».
21.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle.
22.00 «Viss notiek!»
22.30 «Latvija var!»
23.00 Nakts ziņas.
23.15 «De facto».*
23.55 «100 g kultūras».*

LTV7
7.35 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs» (ar
subt.).
8.15 «Rīta intervija». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Komercdarbība šodien». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Automoto raidījums nr.2». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «Vienmēr formā!» Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
9.45 «Ģimenes detektīvs» (ar subt.). 9.sērija.
10.40  «Zobenu karaliene». 18.sērija.
11.35 «Surikātu raibā dzīve 2». Dok. ser. 15. un 16.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Jūrmalas TV*.
13.15 «Labākais no Euromaxx». Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
13.45 Pasaules kausa izcīņa bobslejā un skeletonā.
2.posma apskats. 2012.gada 16. un 17.novembris.
Pārksitija, ASV.
15.45  «Zobenu karaliene». Seriāls. 19.sērija.
16.40 «Surikātu raibā dzīve 2». Dok. ser. 17. un 18.sērija.
17.35 «Zveja» (ar subt.).*
18.05 «Ģimenes detektīvs» (ar subt.). Seriāls. 10.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30  «Pasaules garša kopā ar Paskālu». Dok. f. 13.sērija.
20.00 «1000 jūdzes Persijā». 3. un 4.sērija.*
21.00  «Ar vilcienu pa Indiju». Dok. f. 2.sērija.
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā Latgales reģionālā televīzija.
22.55 «Ārns – templiešu bruņinieks».
Zviedrijas vēsturiska drāma. 2008.g. 2.sērija.
0.45  «Pasaules garša kopā ar Paskālu». Dok. f. 13.sērija.

LNT
5.05 «Trauma». 18.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.30 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».*
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
9.00 «Degpunktā».
9.35 «Televeikala skatlogs».
10.00 «Oromeku dārgumi». Vācijas melodrāma. 2011.g.
12.00 «Komisārs Reksis 13». Seriāls. 6.sērija.
13.00 «Mans mīļais draugs 4».
13.30 «Gadās arī trakāk». ASV komēdijseriāls. 20.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Saldais pārītis». Latvijas situāciju komēdija.
14.55 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 210.sērija.
15.55 «Bīstamais eņģelis». Seriāls. 137. un 138.sērija.
18.00 «Ziņas sešos».
18.10 «Labvakar, Latvija!» Informatīvi izklaidējošs raidījums.
19.00 «Reinbergu dinastija». Vācijas seriāls. 6.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā».
21.10 «Vella kalpi Vella dzirnavās».
Rīgas kinostudijas piedzīvojumu komēdija. 1972.g.
23.00 LNT ziņu Top 10.
23.55 «Labie puiši». Seriāls. 8. un 9.sērija.
1.40 «Labvakar, Latvija!»
2.25 «Reinbergu dinastija». Vācijas seriāls. 6.sērija.
3.25 «Bīstamais eņģelis». Seriāls. 137. un 138.sērija.
5.00 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 210.sērija.

TV3
5.00 «Krēms» (ar subt.). 83.sērija.
5.45 «Glābiet Greisu! 2». 11.sērija.
6.35 «Auniņa Šona piedzīvojumi 2». Anim. ser. 19.sērija.
6.50 «Pūķu mednieki». Anim. ser. 19.sērija.
7.15 «Bakugani 4». Anim. ser. 16.sērija.
7.35 «Ziņkārīgais Džordžs». Anim. ser. 17.sērija.
8.00 «Visi mīl Reimondu 5». 117. un 118.sērija.
9.00 «Smieklīgākie videokuriozi 20».
9.30 «Televeikala skatlogs».
9.45 «Ar gardu muti 2».*
10.15 «Mūsdienu Latvijas garša 2».*
10.45 «Māmiņu klubs».*
11.15 «Ekstrasensu cīņas» (ar subt.). 6.sērija.
12.15 «Televeikala skatlogs».
12.30 «Visi mīl Reimondu 5». Seriāls. 119. un 120.sērija.
13.40 «Bakugani 4». Animācijas seriāls. 17.sērija.
14.05 «Pūķu mednieki». Animācijas seriāls. 20.sērija.
14.35 «Aģents Dadlijs». Animācijas seriāls. 6.sērija.
15.00 «Mīlestības sirdspuksti». Vācijas seriāls. 64.sērija.
16.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 2». 6.sērija.
17.00 «Voroņini 2» (ar subt.). Seriāls. 53. un 54.sērija.
18.00 «Radu būšana 3» (ar subt.). Seriāls. 6.sērija.

19.00 TV3 ziņas.
19.30 «Bez tabu».
20.20 «Īpašo uzdevumu vienība Hawaii 5-0 2». 10.sērija.
21.20 «Svešais starp savējiem». ASV seriāls. 2.sērija.
22.25 «Radīti skatuvei 3». ASV seriāls. 12.sērija.
23.20 «Nekā personīga».
0.15 «C.S.I. Ņujorka 7». Seriāls. 161.sērija.
1.05 «Bokseris». ASV seriāls. 2011.g. 1.sērija.
1.55 «Gandrīz ideālas vakariņas 2». 6.sērija.
2.50 «Mīlestības sirdspuksti». Seriāls. 64.sērija.
3.35 «Voroņini 2» (ar subt.). Seriāls. 53. un 54.sērija.
4.25 «Bez tabu».

15. janvāris, otrdiena
LTV1
6.45 «Nellija un Cēzars». Daudzsēr. anim. f. 6.sērija.
6.52 «Labrīt, Latvija!»
8.30  «Mīlas viesulis 7». 1546.sērija.
9.25 «Tumsas puķe». LTV iestudējums. 5.sērija.
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20  «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 70.sērija.
11.10 «Taksiste». Itālijas komēdija. 2004.g. 2.sērija.
12.55 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.10  «Neatklātā Āfrika» (ar subt.). Dok. daudzsēr. f. 11.sērija.
14.10 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
14.25 «Viss notiek!»*
14.55 «Es – savai zemītei». Konkursa Sējējs 2012 laureāti.*
15.30 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.50 «Mārvijs Hemmers. Nacionālās ģeogrāfijas pasaule» (ar subt.). Populārzinātnisks seriāls bērniem.
101.sērija.
16.15 «Džungļu grāmata». Anim. ser. 43. un 44.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05  «Mīlas viesulis 7». Vācijas seriāls. 1546.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Likteņa līdumnieki». LTV videofilma. 8.sērija.
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «Latvijas teātru vēsture». Valmieras teātris. 6.daļa.
80. gadu otrā puse, 90. gadu sākums.
20.30 «Panorāma».
21.15 «Ir lietas, kas jāzina». Sekojam Turcijai.
22.05 «Sekotāji». TV spēle.
23.15 Nakts ziņas.
23.30 «Laika dimensija».*
24.00 «Kopā» (ar subt.).*
0.15 «100 g kultūras».*

LTV7
7.35 «Skatpunkti». «Televeikala skatlogs».*
7.55 «Nedēļas apskats». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs»
(ar subt.).*
8.55 «Iespējas un risinājumi». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «Globalizācija 3000». Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
9.45 «Ģimenes detektīvs» (ar subt.). 10.sērija.
10.40  «Zobenu karaliene». 19.sērija.
11.35 «Surikātu raibā dzīve 2». Dok. ser. 17. un 18.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Latgales reģionālā
televīzija*.
13.15 «Vienmēr formā!» Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
13.45 Pasaules kausa izcīņa bobslejā un skeletonā.
3.posma apskats. 2012.gada 23. un 24.novembris.
15.45  «Zobenu karaliene». Seriāls. 20.sērija.
16.40 «Surikātu raibā dzīve 2». Dok. ser. 19. un 20.sērija.
17.35 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
18.05 «Ģimenes detektīvs» (ar subt.). Seriāls. 11.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.15 Tiešraide! Eiropas kausa izcīņa basketbolā.
VEF Rīga – Bilbao Basket.
21.30 «Aktuālais jautājums» (krievu val.).
Diskusiju raidījums.
22.00 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā Skrundas TV.
22.55 «Tavs auto».
23.25 «Autosporta programma nr.1».
23.55 «SeMS. Laboratorija».*
0.25  «Gorillu vārdotāja». Dokumentāla filma.
1.20  «Noziegums». Daudzsēriju krimināldrāma. 18.sērija.

LNT
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.15 «Universitāte» (ar subt.). 49.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes».
9.00 «Degpunktā».
9.35 «Televeikala skatlogs».
10.00 «Mīlas skūpsts pie Bosfora». Rom. kom. 2011.g.
12.00 «Kāzas saulainajā Grieķijā». Realitātes šovs. 2.sērija.
13.00 «Gadās arī trakāk». Komēdijseriāls. 21. un 22.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Saldais pārītis». Latvijas situāciju komēdija.
14.55 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 211.sērija.
15.55 «Bīstamais eņģelis». Seriāls. 139. un 140.sērija.
18.00 «Ziņas sešos».
18.10 «Labvakar, Latvija!» Informatīvi izklaidējošs raidījums.
19.00 «Reinbergu dinastija». Vācijas seriāls. 7.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā».
21.10 «Vasara kalnos». Vācijas melodrāma. 2011.g.
23.10 «Intrigante 4». ASV seriāls. 20.sērija.
0.05 «Labie puiši». ASV seriāls. 10.sērija.
0.55 «Universitāte» (ar subt.). Krievijas seriāls. 49.sērija.
1.25 «Labvakar, Latvija!»
2.10 «Reinbergu dinastija». Vācijas seriāls. 7.sērija.
3.00 «Saldais pārītis». Latvijas situāciju komēdija.
3.25 «Bīstamais eņģelis». Seriāls. 139. un 140.sērija.
5.00 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 211.sērija.

TV3
5.00 «Krēms» (ar subt.). 84.sērija.
5.45 «Glābiet Greisu! 2». 12.sērija.
6.35 «Auniņa Šona piedzīvojumi 2». Anim. ser. 20.sērija.
6.45 «Pūķu mednieki». Anim. ser. 20.sērija.
7.10 «Bakugani 4». Anim. ser. 17.sērija.
7.35 «Ziņkārīgais Džordžs». Anim. ser. 18.sērija.

tv programma
8.00 «Visi mīl Reimondu 5». 119. un 120.sērija.
9.00 «Kobra 8». 15.sērija.
10.00 «Televeikala skatlogs».
10.20 «Īpašo uzdevumu vienība Hawaii 5-0 2». 10.sērija.
11.15 «Ekstrasensu cīņas» (ar subt.). 7.sērija.
12.15 «Televeikala skatlogs».
12.30 «Visi mīl Reimondu 5». Seriāls. 121. un 122.sērija.
13.40 «Bakugani 4». Animācijas seriāls. 18.sērija.
14.05 «Pūķu mednieki». Animācijas seriāls. 21.sērija.
14.35 «Aģents Dadlijs». Animācijas seriāls. 7.sērija.
15.00 «Mīlestības sirdspuksti». Vācijas seriāls. 65.sērija.
16.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 2». 7.sērija.
17.00 «Voroņini 2» (ar subt.). Seriāls. 55. un 56.sērija.
18.00 «Radu būšana 3» (ar subt.). Seriāls. 7.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.30 «Bez tabu».
20.20 «Kāsla metode 3». ASV seriāls. 2.sērija.
21.20 «Doktors Hauss 8». ASV seriāls. 5.sērija.
22.20 «Mahinatori 3». ASV seriāls. 2.sērija.
23.15 «NCIS izmeklēšanas dienests 6».
Seriāls. 116. un 117.sērija.
1.05 «Bokseris». ASV seriāls. 2.sērija.
1.55 «Kobra 8». Seriāls. 15.sērija.
2.45 «Gandrīz ideālas vakariņas 2». 7.sērija.
3.35 «Mīlestības sirdspuksti». Seriāls. 65.sērija.
4.20 «Bez tabu».

16. janvāris, trešdiena
LTV1
6.45 «Nellija un Cēzars». Anim. ser. 7.sērija.
6.52 «Labrīt, Latvija!»
8.30  «Mīlas viesulis 7». 1547.sērija.
9.25 «Tumsas puķe». LTV iestudējums. 6.sērija.
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20  «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 71.sērija.
11.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle.*
12.00 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.15 «Ir lietas, kas jāzina». Sekojam Turcijai.*
13.10 «Vertikāle».*
13.40 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.55 «100.panta preses klubs».*
14.55 «Latvija var!»*
15.25 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.45 «Kas te? Es te!»*
16.15 «Vipo piedzīvojumi Laika salā». Anim. ser. 11. un 12.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05  «Mīlas viesulis 7». Vācijas seriāls. 1547.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Likteņa līdumnieki». LTV videofilma. 9.sērija.
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «Latvijas teātru vēsture». Valmieras teātris. 7.daļa.
20.30 «Panorāma».
21.12 «Latloto. Viking Lotto».
21.20 «Sastrēgumstunda». Diskusiju tiešraidē vada G.Rēders.
22.30 «Nākotnes parks».
22.45 «Zebra».
23.00 Nakts ziņas.
23.15 «Vides fakti» (ar subt.).*
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».*
9.15 «Projekts Nākotne». Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
9.45 «Ģimenes detektīvs» (ar subt.). 11.sērija.
10.40  «Zobenu karaliene». 20.sērija.
11.35 «Surikātu raibā dzīve 2». Dok. ser. 19. un 20.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Skrundas TV*.
13.15 «Globalizācija 3000». Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
13.45 Pasaules kausa izcīņa bobslejā un skeletonā.
4.posma apskats. 2012.gada 7. – 9.decembris.
Vinterberga, Vācija.
15.45  «Zobenu karaliene». Seriāls. 21.sērija.
16.40 «Surikātu raibā dzīve 2». Dok. ser. 21. un 22.sērija.
17.35 «Autosporta programma nr.1».*
18.05 «Ģimenes detektīvs» (ar subt.). Seriāls. 12.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 Tiešraide! JHL spēle. HK Rīga – Junostj.
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā TV Spektrs.
22.55 «Makšķerēšanas noslēpumi».
23.25 «Ātruma cilts».
23.55 «SOKO Vismāra». Seriāls. 63.sērija.
0.45  «Ar vilcienu pa Indiju». Dok. f. 2.sērija.

LNT
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.15 «Universitāte» (ar subt.). Seriāls. 50.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes».
9.00 «Degpunktā».
9.35 «Televeikala skatlogs».
10.00 «Vasara kalnos». Vācijas melodrāma. 2011.g.
12.00 «Intrigante 4». ASV seriāls. 20.sērija.
13.00 «Gadās arī trakāk». Komēdijseriāls. 23. un 24.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Saldais pārītis». Latvijas situāciju komēdija.
14.55 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 212.sērija.
15.55 «Bīstamais eņģelis». Seriāls. 141. un 142.sērija.
18.00 «Ziņas sešos».
18.10 «Labvakar, Latvija!» Informatīvi izklaidējošs raidījums.
19.00 «Reinbergu dinastija». Vācijas seriāls. 8.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā».
21.10 «Dzimuši policisti». ASV seriāls. 2.sērija.
22.10 «No Parīzes ar mīlestību». Krimināltrilleris. 2010.g.
0.10 «Labie puiši». ASV seriāls. 11.sērija.
1.05 «Universitāte» (ar subt.). Krievijas seriāls. 50.sērija.
1.35 «Labvakar, Latvija!»
2.20 «Reinbergu dinastija». Vācijas seriāls. 8.sērija.
3.05 «Saldais pārītis». Latvijas situāciju komēdija.
3.25 «Bīstamais eņģelis». Seriāls. 141. un 142.sērija.
5.00 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 212.sērija.
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TV3
5.00 «Melu teorija 2». 14.sērija.
5.45 «Glābiet Greisu! 2». 13.sērija.
6.35 «Auniņa Šona piedzīvojumi 2». Anim. ser. 21.sērija.
6.45 «Pūķu mednieki». Anim. ser. 21.sērija.
7.10 «Bakugani 4». Anim. ser. 18.sērija.
7.35 «Ziņkārīgais Džordžs». Anim. ser. 19.sērija.
8.00 «Visi mīl Reimondu 5». 121. un 122.sērija.
9.00 «Kobra 8». 16.sērija.
10.00 «Televeikala skatlogs».
10.20 «Kāsla metode 3». 2.sērija.
11.15 «Ekstrasensu cīņas» (ar subt.). 8.sērija.
12.15 «Televeikala skatlogs».
12.30 «Mana mīļā aukle» (ar subt.). Seriāls. 1. un 2.sērija.
13.40 «Bakugani 4». Animācijas seriāls. 19.sērija.
14.05 «Pūķu mednieki». Animācijas seriāls. 22.sērija.
14.35 «Ekstrasensu cīņas» (ar subt.). Realitātes šovs. 8.sērija.
15.00 «Mīlestības sirdspuksti». Vācijas seriāls. 66.sērija.
16.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 2». 8.sērija.
17.00 «Voroņini 2» (ar subt.). Seriāls. 57. un 58.sērija.
18.00 «Radu būšana 3» (ar subt.). Seriāls. 8.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.30 «Bez tabu».
20.20 «Ekstrasensu cīņas 12» (ar subt.). Real. šovs. 15.sērija.
21.30 «Ievas pārvērtības 4». 5.sērija.
22.10 «Firma». Kanādas un ASV seriāls. 3.sērija.
23.10 «Kinomānija».
23.40 «Purvāji 2». ASV seriāls. 19.sērija.
0.35 «Bokseris». ASV seriāls. 3.sērija.
1.25 «Kobra 8». Seriāls. 16.sērija.
2.20 «Gandrīz ideālas vakariņas 2». 8.sērija.
3.05 «Mīlestības sirdspuksti». Seriāls. 66.sērija.
3.50 «Bez tabu».
4.30 «Nakts joki».

17. janvāris, ceturtdiena
LTV1
6.45  «Luijs». Anim. ser. 22.sērija.
6.52 «Labrīt, Latvija!»
8.30  «Mīlas viesulis 7». 1548.sērija.
9.25 «Tumsas puķe». LTV iestudējums. 7.sērija.
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20  «Tieši sirdī». 72.sērija.
11.15 «Province» (ar subt.).*
11.45 «Kas var būt labāks par šo?» (ar subt.).*
12.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.30 «Sastrēgumstunda» (ar surdotulk.).*
13.40 «De facto».*
14.20 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
14.35 «Piezīmes uz albuma lapām». Triptihs par dzimtām
Kuldīgas novadā.*
15.05 «Zebra»*.
15.20 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.40 «Kas te? Es te!»*
16.10  «Luijs». Animācijas seriāls. 38.sērija.
16.17 «Auniņa Timija laiks». Anim. ser. 17. un 18.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05  «Mīlas viesulis 7». Vācijas seriāls. 1548.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Likteņa līdumnieki». LTV videofilma. 10.sērija.
19.30 «100 g kultūras piedāvā... Kinotēka».
20.00 «Latvijas teātru vēsture». Valmieras teātris. 8.daļa.
20.30 «Panorāma».
21.15 «Firmas noslēpums».
22.15  «Parādes beigas».
BBC daudzsēriju vēsturiska drāma. 3.sērija.
23.20 Nakts ziņas.
23.35 «100 g kultūras piedāvā... Kinotēka».*
0.05 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».*

LTV7
7.35 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «Automoto raidījums nr.2». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Laiks uzņēmējiem». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Vārds uzņēmējiem». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «Pie stūres». Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
9.45 «Ģimenes detektīvs» (ar subt.). 12.sērija.
10.40  «Zobenu karaliene». 21.sērija.
11.35 «Surikātu raibā dzīve 2». Dok. ser. 21. un 22.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā TV Spektrs*.
13.15 «Projekts Nākotne». Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
13.45 Pasaules kausa izcīņa bobslejā un skeletonā.
5.posma apskats. 2012.gada 14. – 16.decembris.
Laplanja, Francija.
15.45  «Zobenu karaliene». Seriāls. 22.(noslēguma) sērija.
16.40 «Surikātu raibā dzīve 2». Dok. ser. 23. un 24.sērija.
17.35 «Ātruma cilts».*
18.05 «Ģimenes detektīvs» (ar subt.). Seriāls. 13.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 Tiešraide! JHL spēle. HK Rīga – Junostj.
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā Valmieras TV.
22.55 «Lidojuma plāns».
23.25 «Makšķerē kopā ar Olti!»
23.55  «Gorillu vārdotāja». Dokumentāla filma.

LNT
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.15 «Universitāte» (ar subt.). 51.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes».
9.00 «Degpunktā».
9.35 «Televeikala skatlogs».
10.00 «Mīlas mulsums». Vācijas melodrāma. 2011.g.
12.00 «Dzimuši policisti». ASV seriāls. 2.sērija.
13.00 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 1.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Saldais pārītis». Latvijas situāciju komēdija.
14.55 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 213.sērija.
15.55 «Bīstamais eņģelis». Seriāls. 143. un 144.sērija.
18.00 «Ziņas sešos».
18.10 «Labvakar, Latvija!»
19.00 «Reinbergu dinastija». Vācijas seriāls. 9.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.

20.35 «Basketbols TV».
20.40 «Degpunktā».
21.15 «Brīnumu paralēles». Dok. f. cikls. 2.sērija.
21.50 «Viņpus 2». Kanādas un ASV seriāls. 30.sērija.
23.00 «Atnācēji 2». Kanādas un ASV seriāls. 1.sērija.
23.55 «Motorzāģa slaktiņš Teksasā. Sākums».
ASV šausmu trilleris. 2006.g.
1.45 «Labvakar, Latvija!»
2.30 «Reinbergu dinastija». Vācijas seriāls. 9.sērija.
3.25 «Bīstamais eņģelis». Seriāls. 143. un 144.sērija.
5.00 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 213.sērija.

TV3
5.00 «Melu teorija 2». 15.sērija.
5.45 «Glābiet Greisu! 2». 14.sērija.
6.30 «Pūķu mednieki». Anim. ser. 22.sērija.
7.00 «Bakugani 4». Anim. ser. 19.sērija.
7.30 «Ziņkārīgais Džordžs». Anim. ser. 20.sērija.
7.50 «Mana mīļā aukle» (ar subt.). 1. un 2.sērija.
9.00 «Kobra 9». 1.sērija.
10.00 «Televeikala skatlogs».
10.15 «Ekstrasensu cīņas 12» (ar subt.).
11.15 «Ekstrasensu cīņas» (ar subt.).
12.15 «Televeikala skatlogs».
12.30 «Mana mīļā aukle» (ar subt.). Seriāls. 3. un 4.sērija.
13.40 «Bakugani 4». Animācijas seriāls. 20.sērija.
14.05 «Pūķu mednieki». Animācijas seriāls. 23.sērija.
14.35 «Aģents Dadlijs». Animācijas seriāls. 9.sērija.
15.00 «Mīlestības sirdspuksti». Vācijas seriāls. 67.sērija.
16.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 2». 9.sērija.
17.00 «Voroņini 2» (ar subt.). Seriāls. 59. un 60.sērija.
18.00 «Radu būšana 3» (ar subt.). Seriāls. 9.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.30 «Bez tabu».
20.20 «Slepkavība». ASV un Kanādas seriāls. 7.sērija.
21.20 «Visu baiļu summa». Trilleris. 2002.g.
23.40 «Overtime TV». Latvijas raidījums par sportu.
0.35 «Dragnets 2». Seriāls. 15.sērija.
1.30 «Pārkāpt robežu 2». Seriāls. 4.sērija.
2.20 «Gandrīz ideālas vakariņas 2». 9.sērija.
3.10 «Mīlestības sirdspuksti». Seriāls. 67.sērija.
3.55 «Bez tabu».
4.35 «Nakts joki».

18. janvāris, piektdiena
LTV1
6.45  «Luijs». Animācijas seriāls. 23.sērija.
6.52 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Rozmarija un Timiāna». Seriāls. 18.sērija.
9.25 «Tumsas puķe». LTV iestudējums. 8.sērija.
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20  «Tieši sirdī». 73.sērija.
11.10 «Tagad vai nekad». Seriāls. 39. un 40.sērija.
12.50 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.05 «Firmas noslēpums».*
14.05 «Sābri». Dokumentāla filma.
14.45 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.00 «Sveika, Robij!» Seriāls. 27.sērija.
15.50 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
16.10  «Luijs». Animācijas seriāls. 39.sērija.
16.17 «Auniņa Timija laiks». Anim. ser. 19. un 20.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05 «Rozmarija un Timiāna». Detektīvseriāls. 18.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».
19.25  «Pirmā dzīvība». BBC dok. f. 2.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.15 «100. panta preses klubs».
22.10  «Midsomeras slepkavības 10» (ar subt.).
Detektīvseriāls. 1.sērija.
23.55 Nakts ziņas.
0.10  «Parādes beigas». BBC vēsturiska drāma. 3.sērija.

LTV7
7.35 «Sadarbības partneri». «Televeikala skatlogs».
7.55 «Aktualitātes». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «Skatpunkti». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Tādas lietas». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Attīstības kods». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «Labākais no Euromaxx». Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
9.45 «Ģimenes detektīvs» (ar subt.). 13.sērija.
10.40  «Zobenu karaliene». 22.(noslēguma) sērija.
11.35 «Surikātu raibā dzīve 2». Dok. ser. 23. un 24.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Valmieras TV*.
13.15 «Pie stūres». Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
13.45 Pasaules kausa izcīņa bobslejā un skeletonā.
6.posma apskats. 2013.gada 12. un 13.janvāris.
Kēnigszē, Vācija.
15.45 «Hārtlenda». Seriāls. 1.sērija.
16.40 «Surikātu raibā dzīve 2». Dok. ser. 25. un 26.sērija.
17.35 «Tavs auto».*
18.05 «Ģimenes detektīvs» (ar subt.). Seriāls. 14.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30  «Pasaules garša kopā ar Paskālu». Dok. f. 14.sērija.
20.00  «Lanževēna burvju triki 3». 15.(noslēguma) sērija.
20.30 «Izdzīvotāji 5». Dok. daudzsēr. filma. 12.sērija.
21.25 «Zveja» (ar subt.).
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā Kurzemes televīzija.
22.55  «Lulū. Banku aplaupītāja sieva».
Dānijas daudzsēriju krimināldrāma. 10.sērija.
23.45 «Pēdējais liecinieks». Seriāls. 17.sērija.
0.35  «Pasaules garša kopā ar Paskālu».
Dokumentāla daudzsēriju filma. 14.sērija.

LNT
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.15 «Universitāte» (ar subt.). 52.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes».
9.00 «Basketbols TV».
9.05 «Degpunktā».
9.35 «Televeikala skatlogs».
10.00 «Nozagtā vasara». Melodrāma. 2011.g.
12.00 «Viņpus 2». Seriāls. 30.sērija.
13.00 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 2.sērija.

Ceturtdiena, 2013. gada 10. janvāris
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Saldais pārītis». Latvijas situāciju komēdija.
14.55 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 214.sērija.
15.55 «Bīstamais eņģelis». Seriāls. 145. un 146.sērija.
18.00 «Ziņas sešos».
18.10 «Labvakar, Latvija!»
19.00 «Reinbergu dinastija». Vācijas seriāls. 10.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Degpunktā».
21.05 «Afoņa» (ar subt.). Krievijas komēdija. 1975.g.
23.00 «Undīne». Īrijas un ASV melodrāma. 2009.g.
1.05 «Universitāte» (ar subt.). Krievijas seriāls. 52.sērija.
1.30 «Labvakar, Latvija!»
2.20 «Reinbergu dinastija». Vācijas seriāls. 10.sērija.
3.25 «Bīstamais eņģelis». Seriāls. 145. un 146.sērija.
5.00 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 214.sērija.

11.00 «Detektīve Veronika Marsa 3». 47.sērija.
12.00 «Smolvila. Leģenda par Supermenu 3». Seriāls. 52.sērija.
13.00 «Kāzas saulainajā Grieķijā». Realitātes šovs. 3.sērija.
14.10 «Brauciens uz skolu». ASV komēdija. 1996.g.
16.00 «Trīs māsas». ASV seriāls. 19.sērija.
17.00 «Herijas likums». ASV seriāls. 2011.g. 1.sērija.
18.00 «Ziņas sešos».
18.10 «Afoņa» (ar subt.). Krievijas komēdija.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Degpunktā».
21.00 «Apvārdotais». Fantāzijas komēdija. 2000.g.
22.55 «Greizais spogulis» (ar subt.). Humora šovs.
1.05 «Kas, pie velna, ir Džeksons Poloks?» Dok. f. 2006.g.
2.25 «Brauciens uz skolu». ASV komēdija. 1996.g.
3.50 «Ceļojošais bruņinieks 3». Seriāls. 50.sērija.
4.40 «Luī». Seriāls. 5.sērija.
5.00 «Smolvila. Leģenda par Supermenu 3». Ser. 52.sērija.

TV3

TV3

5.00 «Melu teorija 2». 16.sērija.
5.45 «Glābiet Greisu! 3». 1.sērija.
6.30 «Pūķu mednieki». Anim. ser. 23.sērija.
7.00 «Bakugani 4». Anim. ser. 20.sērija.
7.30 «Ziņkārīgais Džordžs». Anim. ser. 21.sērija.
7.50 «Mana mīļā aukle» (ar subt.). 3. un 4.sērija.
9.00 «Kobra 9». 2.sērija.
10.00 «Televeikala skatlogs».
10.20 «Slepkavība». 7.sērija.
11.15 «Ekstrasensu cīņas» (ar subt.).
12.15 «Televeikala skatlogs».
12.30 «Mana mīļā aukle» (ar subt.). Seriāls. 5. un 6.sērija.
13.40 «Bakugani 4». Animācijas seriāls. 21.sērija.
14.05 «Pūķu mednieki». Animācijas seriāls. 24.sērija.
14.35 «Aģents Dadlijs». Animācijas seriāls. 10.sērija.
15.00 «Mīlestības sirdspuksti». Vācijas seriāls. 68.sērija.
16.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 2». 10.sērija.
17.00 «Voroņini 2» (ar subt.). Seriāls. 61. un 62.sērija.
18.00 «Radu būšana 3» (ar subt.). Seriāls. 10.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.30 «Bez tabu».
20.20 «Tikai ar ielūgumiem». Izklaidējošs raidījums.
20.50 «Taksis 2». Francijas komēdija. 2000.g.
22.35 «Visi deviņi jardi». ASV kriminālkomēdija. 2000.g.
0.30 «Briesmu lietas 2». ASV trilleris. 2004.g.
2.10 «Gandrīz ideālas vakariņas 2». 10.sērija.
3.00 «Mīlestības sirdspuksti». Seriāls. 68.sērija.
3.45 «Bez tabu».
4.25 «Nakts joki».

19. janvāris, sestdiena
LTV1
8.00 «Auniņa Timija laiks». Anim. ser. 51. un 52.sērija.
8.20  «Luijs». Anim. ser. 40.sērija.
8.30  «Dinozauru vilciens 2». Anim. ser. 9.sērija.
9.05 «Kas te? Es te!»
9.35 «Džungļu grāmata». Anim. ser. 45. un 46.sērija.
10.00 «Ķepa uz sirds».
10.30 «Kas var būt labāks par šo?»
11.00 «Brālītis un māsiņa». Vācijas pasaku filma. 2008.g.
12.10 «Teātris.zip iesaka». R.Blaumanis. «Ugunī»
(ar subt.). Valmieras Drāmas teātra izrāde.
15.10 «Nanotehnoloģijas elektromobiļos». Dok. f.
15.25 «Nākotnes parks».*
15.40 LV jaunatklāšanas raidījums «TE!» 4.sērija.*
16.40  «Pirmā dzīvība» (ar subt.). BBC dok. f. 2.sērija.
17.45 «Kopā» (ar subt.).
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Ielas garumā».
19.00 «Vides fakti».
19.30 «Latvijas šlāgeraptauja 2013».
20.30 «Panorāma».
21.12 «Latloto ziņas».
21.25 «Teātris.zip». R.Blaumanis. «Pazudušais dēls».
Valmieras Drāmas teātra izrāde.
23.45 Nakts ziņas.
23.55 «Jaguāra kakts». Vides filmu studijas dokumentāla
filma. 2009.g. Režisors A.Mizišs.

LTV7
7.50 «Praktiski padomi». «Televeikala skatlogs».
8.10 «Komercdarbība šodien». «Televeikala skatlogs».
8.30 «Skatpunkti». «Televeikala skatlogs».
8.50 «Automoto raidījums nr.2». «Televeikala skatlogs».
9.10 «TV mozaīka». «Televeikala skatlogs».
9.30 «Brīvdienu ceļvedis». «Televeikala skatlogs».
10.00 Tiešraide! Pasaules kausa izcīņa skeletonā.
1.brauciens. Pārraide no Īglsas Austrijā.
11.00 «Zveja» (ar subt.).*
11.30 Tiešraide! Pasaules kausa izcīņa skeletonā.
2.brauciens.
12.30 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
13.00 Tiešraide! Pasaules kausa izcīņa bobslejā.
1.brauciens divniekiem.
14.00 «Lidojuma plāns».*
14.30 Tiešraide! Pasaules kausa izcīņa bobslejā.
2.brauciens divniekiem.
15.30 «Ātruma cilts».*
16.00  «Lanževēna burvju triki 3». 15.(noslēguma) sērija.
16.30 «Motociklisti».
17.00 Tiešraide! Jaunatnes hokeja līgas spēle.
HK Rīga – Dinamo-Šiņņik.
19.30 «Nekurienes iemītnieki». Dok. f. 3.sērija..
20.05 «Skaistule un briesmonis» (ar subt.).
Melodrāma. 2012.g. 2.sērija.
21.10  «Lulū. Banku aplaupītāja sieva».
Dānijas daudzsēriju krimināldrāma. 11.sērija.
22.00 «Stokholmas austrumos». Zviedrijas drāma. 2011.g.
23.45 «Izdzīvotāji 5». Dok. daudzsēr. f. 12.sērija.
0.40  «Ar vilcienu pa Indiju». Dok. f. 3.sērija.

LNT
5.50 «Luī». 5.sērija.
6.15 «Ceļojošais bruņinieks 3». 50.sērija.
7.15 «Degpunktā».
7.45 Animācijas filmu rīts.
9.30 «Sirmā ēdienkaratē».
10.00 «Galileo».

5.00 «Melu teorija 2». 17.sērija.
5.45 «Glābiet Greisu! 3». 2.sērija.
6.30 «Amerikāņu ģimenīte 3». 23. un 24.sērija.
7.30 «Naskais Andželo». Anim. ser. 25.sērija.
7.45 «Maģiskās laumiņas». Anim. ser. 9. un 10.sērija.
8.10 «Dinozauru mednieki 4». 6.sērija.
9.05 «Simpsoni 19». Anim. seriāls. 17. un 18.sērija.
10.00 «Autoziņas 2». 3.raid.
10.35 «Ievas pārvērtības 4».*
11.15 «Kinomānija».
11.50 «Televeikala skatlogs».
12.05 «Smieklīgākie videokuriozi 20».
13.05 «Savējo līga». ASV sporta komēdija. 1992.g.
15.35 «Taksis 2». Francijas komēdija. 2000.g.
17.20 «Nacionālā drošība». ASV komēdija. 2003.g.
19.00 TV3 ziņas.
19.30 «Ragi un nagi». Animācijas filma. 2006.g.
21.20 «Mīlestība bez noteikumiem». Rom kom. 2008.g.
23.35 «Saules asaras». ASV spraiga sižeta filma. 2003.g.
1.45 «Dinozauru mednieki 4». Seriāls. 6.sērija.
2.35 «Melu teorija 2». Seriāls. 17.sērija.
3.20 «Amerikāņu ģimenīte 3». Seriāls. 23. un 24.sērija.
4.00 «Simpsoni 19». Animācijas seriāls. 17. un 18.sērija.
4.40 «Nakts joki».

20. janvāris, svētdiena
LTV1
8.00 «Auniņa Timija laiks». Anim. ser. 53. un 54.sērija.
8.20  «Luijs». Anim. ser. 41.sērija.
8.30  «Dinozauru vilciens 2». Anim. ser. 10.sērija.
9.05 «Kas te? Es te!»
9.35 «Džungļu grāmata». Anim. ser. 47. un 48.sērija.
10.05 «Mārvijs Hemmers. Nacionālās ģeogrāfijas pasaule» (ar subt.). Populārzin. ser. 102.sērija.
10.30  «Jaunie pētnieki». Dokumentāla filma. 3.sērija.
11.00  «Neatklātā Āfrika» (ar subt.). Dok. f. 12.sērija.
12.00 Dievkalpojums.
13.00 «Vertikāle».
13.30 «Daudz laimes!»
14.25 «Latvijas šlāgeraptauja 2013».*
15.25 «Ķepa uz sirds».*
15.55 «Kas var būt labāks par šo?»*
16.25 «Karosta». Dokumentāla filma.
16.45 «Tautas balss barikādēs». Studijas Scilla
dokumentāla filma. 2012.g. Režisors R.Rikards.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.20 «Province».
18.50  Romantisko filmu kolekcija. «Sapņu viesnīca:
Vjetnama» (ar subt.). Daudzsēriju melodrāma.
20.30 «Panorāma».
21.40 «Pasaule bez gala» (ar subt.). Vēsturiska drāma. 3.sērija.
23.25 Nakts ziņas.
23.35  «Midsomeras slepkavības 10» (ar subt.).
Detektīvseriāls. 1.sērija.

TV programma
20.00 LNT ziņas.
20.10 LNT ziņu Top 10.
21.00 «Dzīve rožainā gaismā». Biogrāfiska drāma. 2007.g.
23.50 «Laiks nogalināt». ASV krimināltrilleris. 1996.g.
2.35 «Ceļojošais bruņinieks 3». Seriāls. 51.sērija.
3.30 «Aģents Čaks 4». Seriāls. 8.sērija.
4.15 «Luī». Seriāls. 6.sērija.
4.35 «Saldais pārītis». Latvijas situāciju komēdija.

TV3
5.00 «Melu teorija 2». 18.sērija.
5.45 «Glābiet Greisu! 3». 3.sērija.
6.35 «Savi čomi». 1. un 2.sērija.
7.40 «Naskais Andželo». Anim. ser. 26.sērija.
7.50 «Maģiskās laumiņas». Anim. ser. 11. un 12.sērija.
8.15 «Kinomānija».
8.50 «Māmiņu klubs».
9.25 «Ar gardu muti 2».
10.00 «Superbingo». TV spēle.
11.00 «Tikai ar ielūgumiem».*
11.30 «Ragi un nagi». Anim. f.
13.20 «Televeikala skatlogs».
13.35 «Smieklīgākie videokuriozi 20».
14.35 «Mīlestība bez noteikumiem». Komēdija. 2008.g.
16.40 «Futbolistes mamma». ASV ģimenes filma. 2008.g.
18.30 «Mūsdienu Latvijas garša 2».
19.00 «Nekā personīga».
20.00 «Neiespējamā misija 2». Spraiga sižeta filma. 2000.g.
22.30 «Rokijs». ASV sporta drāma. 1976.g.
0.50 «Sīpolu ziņas». ASV komēdija. 2008.g.
2.10 «Glābiet Greisu! 3». Seriāls. 3.sērija.
3.00 «Melu teorija 2». Seriāls. 18.sērija.
3.45 «Savi čomi». Seriāls. 1. un 2.sērija.
4.25 «Nakts joki».

SIA «Svešvalodu aģentūra»
aicina uz valodu kursiem:
• ANGĻU VALODA bērniem no 6 gadu vecuma;
• ANGĻU VALODA eksāmenam 9. un 12. klašu
skolēniem;
• Kursi un privātstundas VĀCU, ANGĻU, FRANČU,
ITĀĻU valodā pieaugušajiem, jauniešiem un bērniem.
Tālrunis 26369988, 29166866 (Dzintra Vintermane).

2013.gada 13.janvārī
plkst.15:00
Jelgavas pilsētas kultūras nama

LNT
5.50 «Luī». 6.sērija.
6.15 «Ceļojošais bruņinieks 3». 51.sērija.
7.10 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
7.40 Animācijas filmu rīts.
9.30 «Mans mīļais draugs 4».
10.00 «Galileo».
11.00 «Trīs māsas». 19.sērija.
12.00 «Herijas likums». ASV seriāls. 1.sērija.
13.00 «Aģents Čaks 4». Seriāls. 8.sērija.
14.00 «Apvārdotais». Fantāzijas komēdija. 2000.g.
15.55 «Maiami neatliekamā palīdzība». Seriāls. 2010.g. 1.sērija.
16.55 «Komisārs Reksis 13». Itālijas seriāls. 7.sērija.
18.00 «Ziņas sešos».
18.10 «Greizais spogulis» (ar subt.). Humora šovs.

aicina darbā

portāla redaktoru.

portāla redaktoru

Pienākumi:
Pienākumi:
• organizēt un pārraudzīt portāla www.jelgavasvestnesis.lv darbību,
• sagatavot
publikācijas
portālam
un www.jelgavasvestnesis.lv
laikrakstam «Jelgavas Vēstnesis»,
• organizēt
un pārraudzīt
portāla
darbību,
• piedalīties
citos
iestādes projektos
sagatavošanā.
• sagatavot
publikācijas
portālamun
uniespieddarbu
laikrakstam «Jelgavas
Vēstnesis»,
• piedalīties citos iestādes projektos un iespieddarbu sagatavošanā.
Prasības:
Prasības:
• iepriekšēja darba pieredze žurnālistikas vai sabiedrisko attiecību jomā vismaz
trīs gadus (priekšrocības kandidātiem ar pieredzi darbā ziņu
• iepriekšēja darba pieredze žurnālistikas vai sabiedrisko attiecību jomā
portālos),
vismaz trīs gadus (priekšrocības kandidātiem ar pieredzi darbā ziņu portālos),
• augstākā
vai vai
nepabeigta
augstākā
izglītība,
• augstākā
nepabeigta
augstākā
izglītība,
• ļoti
labas
latviešu
literārās
valodas
prasmes
un spēja
tās izpaust,
• ļoti
labas
latviešu
literārās
valodas
prasmes
un spēja
tās izpaust,
• svešvalodu
zināšanas.
• svešvalodu
zināšanas.

Piedāvājam:
Piedāvājam:
• iespēju sevi radoši apliecināt,
• iespēju sevi radoši apliecināt,
• stabilu atalgojumu un sociālās garantijas.
• stabilu atalgojumu un sociālās garantijas.
Jūsu CV un motivācijas vēstuli lūdzam sūtīt uz e-pastu
Jūsu CV un motivācijas
vēstuli
lūdzam sūtīt uz e-pastu
birojs@info.jelgava.lv
līdz 24.
janvārim.
birojs@info.jelgava.lv līdz 24. janvārim.
JPPI «Zemgales INFO», Pasta iela 47 – 214, Jelgava, LV – 3001,
JPPI «Zemgales
tālrunis
63048800. INFO», Pasta ielā 47 – 214, Jelgava, LV – 3001, tālrunis 63048800

Jelgavas 1. ģimnāzija (Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola)
Meiju ceļā 9, Jelgavā
2013. gada 7. janvārī pulksten 8.30 skolā sāks reģistrēt bērnus, kuri 2013./2014. mācību gadā uzsāks mācības
1. klasē.
Pēc 2013. gada 7. janvāra vecāki (aizbildņi) pieteikt bērnu skolai var katru darba dienu skolas kancelejā no
pulksten 8.30 līdz 16.
Vecākiem, piesakot bērnu uzņemšanai 1. klasē, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un jāiesniedz:
1. vecāka (aizbildņa) iesniegums (uz izveidotas skolas veidlapas);
2. bērna dzimšanas apliecība (tikai iesniegumā norādīto datu pārbaudei);
3. izziņa par deklarēto dzīvesvietu (tikai iesniegumā norādīto datu pārbaudei).
Tālrunis uzziņām 63045548.

Koncerts

„Pareizticīgo Ziemassvētki”
Rīgas pareizticīgo kamerkoris "BLAGOVEST"

PIEDĀVĀ KURSUS JANVĀRĪ UN FEBRUĀRĪ
Valodu kompetence
IEEJA BEZ MAKSAS !!!
Scenogrāfe: Anna Ziemele

Organizē: Jelgavas Sabiedrības integrācijas pārvalde
Sv. Simeona un Sv. Annas
Atbalsta:
Pareizticīgo Dievnams

www.sib.jelgava.lv

Kursu nosaukums (mācību stundu skaits)

Mācības uzsāk

Angļu valoda – Beginner, A1 (100 māc.st.)
Krievu valoda – pamata līmenis, A1 (100 māc.st.)

28.01.2013.
28.01.2013.

Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetence
Pilnībā no jauna ar modernām
tehnoloģijām veidots piena
pārstrādes uzņēmums
SIA «Latvijas piens»
aicina darbā

automobiļa vadītāju (darbam Jelgavā).
Darba pienākumi:
- saskaņā ar darba uzdevumu piegādāt preces
klientiem;
- vadīt un apkalpot automobili;
- veikt nepieciešamo dokumentu noformēšanu.
Prasības:
- B,C kategorijas autovadītāja apliecība.
Piedāvājam:
- darbu stabilā uzņēmumā;
- ieguldītajam darbam atbilstošu atalgojumu un
sociālās garantijas;
- darba laiks – pilna slodze.
Pieteikuma vēstuli un CV lūdzam sūtīt uz e-pastu:
info@lvpiens.lv.
CV iesūtīšanas termiņš – līdz 14.01.2013.
Personīgi sazināsimies ar pretendentiem, kas būs
iekļuvuši otrajā atlases kārtā.

Jelgavas Bērnu sociālās aprūpes centrs
piedāvā darbu sociālajam aprūpētājam
(uz slodzi).
Prasības: pirmā līmeņa sociālā aprūpētāja
augstākā izglītība.
Adrese: Zirgu iela 47a, Jelgava, LV-3001.
Tālrunis 63026313.
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Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde «Zemgales INFO»
Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde «Zemgales INFO»
aicina darbā

Lielajā zālē

LTV7
7.50 «Veiksmīgas idejas». «Televeikala skatlogs».
8.10 «Pie rīta kafijas». «Televeikala skatlogs».
8.30 «Reģionālā attīstība Latvijā. Agro 2013».
«Televeikala skatlogs».
8.50 «Iespējas un risinājumi». «Televeikala skatlogs».
9.10 «Nedēļas apskats». «Televeikala skatlogs».
9.30 «Darbs. Izglītība. Karjera». «Televeikala skatlogs».
9.50 «Aktualitātes». «Televeikala skatlogs».
10.10 «Vārds uzņēmējiem». «Televeikala skatlogs».
10.30 «Tavs auto».*
11.00 Tiešraide! Pasaules kausa izcīņa bobslejā.
1.brauciens četriniekiem.
12.00 «Autosporta programma nr.1».*
12.30 Tiešraide! Pasaules kausa izcīņa bobslejā.
2.brauciens četriniekiem.
13.30 «Makšķerē kopā ar Olti!»*
14.00 «Zebra» (ar subt.).*
14.15 «SeMS. Laboratorija».
14.45 VTB Vienotās līgas spēle.
17.00 Tiešraide! Jaunatnes hokeja līgas spēle.
HK Rīga – Dinamo-Šiņņik.
19.25  «Kārļa Lielā kods». Piedz. f. 2008.g.
21.40 «Bīstamā robeža 3». Spraiga sižeta seriāls. 3.sērija.
22.30  «Noziegums». Daudzsēr. krimināldr. 19.sērija.
23.35 «Skaistule un briesmonis» (ar subt.).
Krievijas melodrāma. 2012.g. 2.sērija.
0.35 «Stokholmas austrumos». Zviedrijas drāma. 2011.g.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

CorelDraw Graphic, padziļināti (24 māc.st.)

29.01.2013.

Uzņēmējdarbības kompetence
Digitālās prasmes un IKT risinājumi produktivitātes celšanai
(SIA) (8 māc.st.)
ES Projektu vadība (16 māc.st.)
Inovācijas diena uzņēmējiem

15.01.2013.
19.01.2013.
24.01.2013.

Citas kompetences
Šūšanas darbnīca. Virsdrēbju šūšana (32 māc.st.)
Floristikas pakalpojumi (480 māc.st.)
Zīda apgleznošana (40 māc.st.)
Fotomākslas darbnīca (18 māc.st.)

25.01.2013.
29.01.2013.
30.01.2013.
30.01.2013.

Radošās darbnīcas, gatavojoties Valentīndienai!
4. un 11. februārī
Tamborēti aksesuāri (9 māc.st.)

5. un 12. februārī
Dabas materiāli rotās un dāvanu noformējumā (9 māc.st.)

6. un 13. februārī
Konfekšu pušķu veidošana (9 māc.st.)
Uzzināt vairāk un pieteikties uz šiem un citiem kursiem, Jūs varat:
Svētes ielā 33, Jelgava, LV-3001
Tālrunis: 63082101, Fakss: 63007033,
E-pasts: birojs@zrkac.jelgava.lv;

www.zrkac.lv
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«Misters Jelgava» finālists: «Daudzi
domā, ka skaistie cilvēki ir putni»
 Ilze Knusle-Jankevica

Jau 19. janvārī klubā «Tonuss» tiks noskaidroti «Mis
un misters Jelgava 2012»
uzvarētāji. Desmit jaunieši
mēģinās pierādīt, ka mis
un misteram Jelgava jābūt
atvērtiem, pārliecinātiem
par sevi, komunikabliem,
inteliģentiem, pieklājīgiem
– tādiem kā viņi.
Konkursa organizatore Linda Pau
lauskas stāsta, ka desmit konkursa
finālisti – piecas meitenes un pieci puiši
– gan demonstrēs tērpus, gan dejos, gan
stāstīs par sevi, gan arī rādīs savus talantus un priekšnesumus. Pavisam konkursam bija pieteikušies 26 jaunieši.

Izaicina paši sevi

Lielākā daļa finālistu konkursu uzskata par izaicinājumu sev un iespēju
apliecināt sevi, kā arī uzzināt ko jaunu.
«Līdz šim augstāk par skatuves pirmo
pakāpienu nebiju uzkāpusi, tāpēc jau
iekļūšana finālā ir sasniegums,» tā
fināliste Liene Kesmina. Savukārt cita
fināliste Sintija Purgaile uzskata, ka
pieteikties konkursam – tas jau ir daudz,
jo arī to ne katrs uzdrīkstas. Dažus
piedalīties uzaicinājuši organizatori,
citus pamudinājuši vecāki, vēl kāds gājis
pavadīt paziņu, taču beigās pieteicies
pats, bet vienam finālistam tas bijis ilgi
lolots sapnis. «Piedalīties šajā konkursā gribēju jau no 18 gadu vecuma, bet
kaut kā nevarēju saņemties. Visu laiku
domāju: «Nu, ko es tur darīšu?!» Bet
šogad dienu pirms atlases izlasīju, ka
tā notiks, un sapratu – ir jāpiesakās,»

stāsta Edgars Kreilis. Interesants motīvs ir Sintijai Blūmai – viņas mamma
jaunībā kļuvusi par vicemis Latvija,
un jauniete vēlas pierādīt, ka «nav no
ābeles tālu nokritusi».
L.Paulauskas stāsta, ka konkursanti aizvadījuši vairākus treniņus:
fitnesa klubā «Fitland» pie trenera
Andreja Šimko viņi uzlabo sportisko
formu, pašas Lindas vadībā deju studijā «Night&Day» konkursanti apgūst
horeogrāfiju, defilē nodarbības šogad
pasniedz iepriekšējo gadu konkursa
organizatore Anita Baltrūna un Andrejs
Šimko. Tāpat bijušas arī fotosesijas,
skaistumkopšanas salonu apmeklējumi un saņemti vērtīgi profesionāļu
padomi, kā labāk izskatīties gan dzīvē,
gan bildēs.

«Gatavošana nav talants»

Viena no svarīgākajām konkursa
daļām ir talanta demonstrēšana jeb
sagatavots priekšnesums. Meitenes
šogad plāno demonstrēt tādus talantus
kā klavierspēle un dziedāšana, dejošana,
aktierspēles prasmes. «Patiesībā nekad
nebiju aizdomājusies par to, kādi talanti
man piemīt. Konkursā demonstrēšu
savu jaunāko aizraušanos – radošu
nodarbi garo ziemas vakaru īsināšanai.
Vēl protu gatavot ēst, bet tāds talants
piemīt katrai sievietei, tāpēc neskaitās,»
uzskata fināliste Liene Kesmina. Savukārt citi talanti, prasmes un intereses ir
tādas, ko grūti nodemonstrēt. «Man ļoti
interesē folklora un etnogrāfija. Es pat
skolēnu zinātniski pētniecisko darbu
konkursā ieguvu 2. vietu mākslas sesijā
– kopā ar Madaru Zemīti apgleznojām
pastkastītes, izmantojot etnogrāfiskos
rakstus,» stāsta S.Blūma.

«Dejot māk visi»

Uzskatot, ka dejot prot visi, finālists
Aivis Pētersons konkursā plāno demonstrēt defilē ar ieroci – ieroči ir viņa ikdiena, jo viņš dien Nacionālajos Bruņotajos
spēkos. «Jā, māku dejot, cilāt svarus, bet
tas jau nav talants. Manuprāt, talants ir
tas, ko ne visi var parādīt un izdarīt,» tā
viņš. Artūrs Burmeistars nolēmis popularizēt ielu vingrošanu, Roberts Kovaļevskis dejos. Kaut gan jaunietis nodarbojas
arī ar futbolu, viņš uzskata, ka tik labi
bumbu nepārvalda, lai konkursā rādītu
trikus. Aivars Andrejevs sevi uzskata
par ļoti talantīgu. «Man diezgan ātri
padodas apgūt kaut ko jaunu. Vislabāk
man veicas zīmēšana,» tā viņš. Aivars
galvenokārt zīmē slavenību portretus un
ir pat saņēmis komplimentus no aktrises
Milas Jovovičas. «Savu darbu publicēju
internetā, tviterī. Starp miljons sekotājiem M.Jovoviča pamanīja tieši manu
darbu,» stāsta A.Andrejevs, norādot,
ka aktrise zīmējumu novērtējusi ļoti
atzinīgi. Tomēr talantu konkursā viņš
demonstrēs vismaz trīs savus talantus.
Edgars uzskata, ka neprot zīmēt tik labi
kā Aivars, tāpēc konkursā demonstrēs
savu komponista talantu. «Uzstāšos
kopā ar grupu un dziedāšu paša sakomponētu dziesmu. Man šoreiz palīdzēs
TV šova «O kartes skatuve» dalībnieks
Foto: no organizatoru arhīva
Toms Bokums – es viņam uzdāvināju
dziesmu, un viņš šādā veidā man pateikDesmit finālisti 19. janvārī sacentīsies par titulu «Mis un misters Jelgava
sies par to,» stāsta konkursants.
2012». Jāpiebilst, ka šis konkurss mūsu pilsētā notiek jau 14. gadu.

Top ekskluzīvi tērpi

Interesanti, ka šogad konkursa «Mis
un misters Jelgava» finālistiem top arī
speciāli tērpi. Jau iepazīšanās vakarā
konkursantes demonstrēja A.Baltrūnas
darinātos pikantos tērpus, bet konkursa

finālā viņas izrādīs ekskluzīvu peldkostīmu kolekciju. «Mūsu atbalstītājs
– sieviešu apakšveļas internetveikals
«No.1.lv» – šuj ekskluzīvu peldkostīmu
kolekciju tieši konkursam «Mis un misters Jelgava 2012». Peldkostīmu ideja un

dizains pieder Sintijai Gribulei,» stāsta
organizatore.
Konkursa «Mis un misters Jelgava»
fināls notiks 19. janvārī pulksten 19
naktsklubā «Tonuss». Ieejas maksa
skatītājiem – 3 lati.

Konkursa «Mis un misters Jelgava 2012» finālisti
Sintija
Purgaile

Sintija Blūma

Ilona Skujiņa

Liene Kesmina

25 gadi
Dzīvo Jelgavā
Strādā par frizieri,
kā arī par interjera
dizaineri
Intereses: hiphopa
dejas

18 gadi
Dzīvo Valgundes
pagastā
Mācās Jelgavas
Spīdolas ģimnāzijas
12. klasē
Intereses: volejbols,
vēsture, politika,
franču valoda

19 gadi
Dzīvo Jelgavā
Mācās Ekonomikas
un kultūras augstskolā interjera dizainu
Intereses: radošas
lietas, zīmēt, gleznot,
spēlēt klavieres un
dziedāt

25 gadi
Strādā Jelgavā par
veikala vadītāju
Dzīvo Jelgavā un
Dobelē
Intereses: jauni
piedzīvojumi un viss
svešais, neizmēģinātais

Aivars
Andrejevs

Artūrs
Burmeistars

Roberts
Kovaļevskis

Edgars Kreilis

19 gadi
Mācās Jelgavas 1.
ģimnāzijā
Intereses: sports un
zīmēšana

22 gadi
Dzīvo Ozolniekos
Mācās LLU PTF
Intereses: ielu vingrošana, pludmales
volejbols, veselīgs
dzīvesveids

21 gads
No Bauskas, bet
dzīvo un studē
Jelgavā, LLU SZF
Strādā picorānā
«Tami-Tami»
Intereses: futbols

Kādai jābūt mis Jelgava?

Kādam jābūt misteram Jelgava?

Sintija B.: Inteliģentai, pievilcīgai, atvērtai, jāspēj
sevi prezentēt, jāprot izteikties.
Sintija P.: Atklātai, godīgai, pašpārliecinātai, mērķ
tiecīgai. Svarīgs ir arī vizuālais izskats.
Madara: Spējīgai komunicēt ar visiem konkursa
dalībniekiem, saskarsmē jāievēro elementāra
pieklājība, jāprot sevi parādīt neuzspēlēti.
Liene: Viennozīmīgi – komunikablai, skaistai, gudrai,
ne kautrīgai, aktīvai.
Ilona: Tas nav skaistumkonkurss, tāpēc viņai jābūt
gudrai, jāspēj pastāvēt par sevi, jābūt drošai par
sevi, atsaucīgai, interesantai personībai ar odziņu.
Edgars: Viņai jāprot parādīt ne tikai savu skaistumu,
bet arī gudrību, viņai jābūt šarmam runā un jāzina,
ko saka, ar labu figūru, ērti jājūtas uz skatuves.
Roberts: Izskats ir svarīgs, bet jābūt arī inteliģentai.
Nevar būt kā blondīne, par kuru stāsta anekdotes.
Artūrs: Jāprot pasniegt sevi, ar labu raksturu,
nedrīkst būt iedomīga.
Aivis: Ar tumšiem matiem, vidēja auguma, lai ir
tāda, kāda ir, nevis samākslota.
Aivars: Skaistai, enerģiskai, gudrai un pozitīvai,
jāprot sevi labi pasniegt.

Sintija B.: Atjautīgam, ļoti izskatīgam, solīdam, erudītam,
jāprot izteikties.
Sintija P.: Paskaties uz cilvēku un redzi: jā, tas ir misters
Jelgava!
Madara: Neuzspēlētam, nebūt ne ar perfektu augumu
un muskuļotam, bet vienkāršam, sev pašam.
Liene: Atvērtam, skaistam (sakoptam), gudram, komunikablam. Viņam jābūt līdzvērtīgam mis Jelgava.
Ilona: Drošam, izskatā sportiskam, nevis dūšīgam,
gudram, ar labu humora izjūtu.
Edgars: Džentlmenim ne tikai rīcībā: glauni ģērbjas,
vienmēr noskuvies, stalts, gara auguma, ne pārāk gariem
matiem, bez pīrsingiem un tetovējumiem, jāprot runāt.
Daudzi domā, ka skaistie cilvēki ir putni, bet tā nav.
Roberts: Atbilstošam vispārpieņemtajiem standartiem.
Artūrs: Vispusīgam, kurš māk sevi parādīt un pierādīt,
simpātiskam jaunietim, kurš var piesaistīt uzmanību.
Aivis: Tādam kā es! Garam, staltam, normālas miesas
būves, bez tetovējumiem redzamās vietās, godīgam. Galvenais, lai cilvēks normāls – neizrādās un pēc uzvaras
konkursā nestaigā ar divreiz augstāk paceltu zodu.
Aivars: Misteram Jelgava 2012 jābūt skaistam, enerģiskam, gudram un pozitīvam. Jāprot sevi labi pasniegt.

Kultūras pasākumi
 11. janvārī pulksten 15 – grāmatas
«Valerijans Dadžāns. Gleznas» atvēršana
(Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā). Līdz 3. februārim muzejā
apskatāma izstāde «Pieminot...Valerijans
Dadžāns. Gleznas».
 11. janvārī pulksten 19 – Dailes teātra
viesizrāde «Arī sievietes zaudēja karā».
Lomās: K.Nevarauska, M.Janaus, I.ĶuzuleSkrastiņa, I.Segliņa, A.Līvmane, I.Briķe,
P.Liepiņš, A.Siliņš, G.Andžāns. Biļešu cena
– Ls 10; 9; 8; 6; 5 (kultūras namā).
 12. janvārī pulksten 15 – Ulda Stabulnieka atceres koncerts «Tik un tā». Biļešu
cena – Ls 6; 5; 4 (kultūras namā).
 13. janvārī pulksten 13 – Jelgavas dzejnieka un prozaiķa Ingvara Eļ Vorona (Igors
Černovs) grāmatas «O sievietes, jaunietes,
dāmas...» prezentācija (Sabiedrības integrācijas pārvaldē Sarmas ielā 4).
 13. janvārī pulksten 15 – svētku koncerts «Pareizticīgo Ziemassvētki». Uzstāsies
Rīgas pareizticīgo kamerkoris «Blagovest».
Ieeja – bez maksas (kultūras nama Lielajā
zālē).

21 gads
Dzīvo Jelgavā
Muzicē un raksta
dziesmas, piedalījies
Ž.Siksnas Jelgavas
korī, šovā «Dziedošās
ģimenes»
Sapņo kļūt par
reportieri

 17. janvārī – Jauno grāmatu diena (Jelgavas Zinātniskās bibliotēkas lasītavā).
 17. janvārī pulksten 17.30 – koncerts
«Mūsu mājā dejo tā». Piedalās Jelgavas
pilsētas bērnu un jauniešu deju kolektīvi.
Biļešu cena – Ls 0,50 (kultūras namā).
 18. janvārī pulksten 15 un 18 un 27.
janvārī pulksten 12, 15 un 18 – filma
«Sapņu komanda 1935». Biļešu cena –
Ls 2; skolēniem, studentiem un pensionāriem – Ls 1 (kultūras namā).
 19. janvārī pulksten 12 – radošā
nodarbība: prievītes jeb audenes aušanas
pamati (ziedainās jostiņas). Dalības maksa
– Ls 3 (Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas
tornī).
 19. janvārī pulksten 14 – labdarības
koncerts. BJDK «Vēja zirdziņš» horeogrāfisks uzvedums «Ziemas pasaka» pēc
M.Stārastes stāsta motīviem. Kolektīva
mākslinieciskā vadītāja Alda Skrastiņa. Ieeja
– bez maksas (kultūras namā).
 20. janvārī pulksten 14 – Lāsmas
Kugrēnas jubilejas izrāde pēc Andas Līces
grāmatu motīviem «Jaucības un nejaucības». Režisore Virdžīnija Lejiņa. Piedalās

Madara
Muraško
21 gads
No Bauskas, bet
dzīvo un studē
Jelgavā, LLU
Ekonomikas
fakultātē
Intereses: dejošana

Aivis
Pētersons
24 gadi
Dzīvo Jelgavā
Dien NBS Štāba
bataljona Goda
sardzes rotā
Intereses: trenažieru
zāle, makšķerēšana

Jānis Mūrnieks un Jēkabs Reinis. Muzikālais
pavadījums – Elīna Līce (ģitāra). Biļešu cena
– Ls 3 (biļetes nopērkamas kultūras nama
kasē un kultūras namā «Rota» stundu pirms
izrādes) (kultūras namā «Rota»).

Izstādes
 No 11. janvāra – Indra Grasberga. Gleznas (Ā.Alunāna memoriālajā muzejā).
 14. janvārī pulksten 17 – Haralda Smilgas fotoizstādes «Tepat ir labi – mans ielas
stūris» atklāšana (Sabiedrības integrācijas
pārvaldē Sarmas ielā 4). Izstāde apskatāma
līdz 1. februārim SIP darba laikā.
 Līdz 31. janvārim – Dāvja Drazdovska
fotoizstāde [cilvēks:daba] jeb stāsts par
cilvēka, vides un klimata mijiedarbību un
tās sekām (kultūras namā).
 Līdz 31. janvārim – Sandra Millere
«RE+ANIMATIO» (Jelgavas Mākslas skolā).
 Līdz 3. februārim – izstāde «Pieminot...
Valerijans Dadžāns. Gleznas» (Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 Līdz 4. februārim – Jāņa Mickēviča aero
foto izstāde «Paraugies savādāk» (kultūras
namā).

