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Šogad varētu nosiltināt
vēl sešas mājas

Lai vairotu ordeņa brāļu kaujas
sparu, ēdienreizēs tiem lasīja priekšā dažādus sacerējumus – hronikas, kurās tika cildināti krustnešu
«varoņdarbi» pret vietējām ciltīm.
Mūsdienās šīs hronikas kļuvušas
par vērtīgiem vēstures avotiem, kas
sniedz pirmās rakstītās ziņas arī par
mūsu pilsētu.
Vecākajā Atskaņu (Rīmju) hronikā
(sarakstīta 13. gs. beigās) lasām:
Pie Lielupes kad viņi tika,
tad mestrs pili uzcelt lika
tik tuvu zemgaļiem,
ka šķīra to no tiem tik četras jūdzes.
Par Mītavu to pili sauc.
Nu zemgaļiem bij’ raižu daudz...
(V.Bisenieka atdzejojums, 1998)

Attēlā: Gunvaldis –
zemgaļu karavīrs
Avots: Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures
un mākslas muzejs

Aicina iesūtīt variantus jaunā
bērnudārza nosaukumam
 Ritma Gaidamoviča

Šogad Jelgavā līdztekus
jaunajai pirmsskolas izglītības iestādei «Kāpēcīši»
Ganību ielā darbu sāks
vēl viens pašvaldības
bērnudārzs – Skautu ielā
1a, nodrošinot vietu 150
bērniem. Līdz 20. janvārim jelgavnieki aicināti
iesaistīties bērnudārza
nosaukuma meklēšanā.
Jelgavas pašvaldības Sabiedrisko
attiecību pārvalde aicina jelgavniekus savu variantu jaunā bērnudārza
Skautu ielā 1a nosaukumam iesūtīt
pa e-pastu redaktors@dome.jelgava.
lv līdz 20. janvārim. Bērnudārza nosaukums tiks izvēlēts, vēlāk balsojot

par piedāvātajiem variantiem aptaujā mājas lapā www.jelgava.lv.
Jāpiebilst, ka Skautu ielas bērnudārza rekonstrukcija sākās pērn augustā. Darbu laikā ir rekonstruētas
ēkas, izbūvēts jauns ieejas mezgls,
divslīpju jumts un atjaunotas visas
inženierkomunikācijas. Pārmaiņas
skārušas arī apkārtni – tā ir labiekārtota un atbilstoši aprīkota. Pie
Skautu ielas izbūvēta autostāvvieta,
lai ērti un droši uz bērnudārzu savus bērnus nogādātu tie vecāki, kuri
izmanto savu auto. Jaunajā dārziņā
būs sešas grupas, kurās plānots
uzņemt ap 150 bērnu. Skautu ielas
bērnudārzā īpaši tiks domāts par
bērnu veselību un vispārējo attīstību, akcentējot zaļās domāšanas un
veselīga dzīvesveida lomu un nozīmi
ikdienas pedagoģiskajā procesā.

Ietves jānotīra līdz pulksten 9
Nupat noslēgusies Kronvalda ielas 5. mājas renovācija, un, kā norāda mājas vecākais Aivars Āboliņš, līdz ar iespēju dzīvot  Ilze Knusle-Jankevica
nosiltinātā mājā iedzīvotāji ieguvuši arī iespēju taupīt siltumenerģiju. Šajās dienās tiek novāktas stalažas, kas liecina par paGada pirmajās nedēļās laikapstākļi bijuši mainīgi, un neFoto: Raitis Supe
beigtajiem būvdarbiem vēl vienā daudzdzīvokļu mājā Jelgavā.
 Sintija Čepanone

Jaunais gads nosiltinātā
mājā sācies Kronvalda
ielas 5 iedzīvotājiem – tur
noslēdzies renovācijas
projekts, un jau kopš 1.
janvāra siltumenerģijas
patēriņš tiek uzskaitīts
ar katrā dzīvoklī uzstādītajiem alokatoriem.
«Esam ieguvuši iespēju
taupīt siltumenerģiju,
un jau tagad jūtam, ka
dzīvokļos kļuvis krietni
siltāks,» saka mājas vecākais Aivars Āboliņš.
Reāli būvdarbi šajā mājā sākās
pagājušā gada augustā, un 27
dzīvokļu mājā nosiltinātas ārējās
sienas, pagrabs un bēniņi, tāpat
veikta siltā ūdens cauruļu nomaiņa,
kā arī šo un apkures cauruļu siltināšana. «Šobrīd vēl nav aprēķinātas
precīzas renovācijas darbu izmaksas
katram dzīvoklim, tādēļ pat aptuvenas summas neņemos nosaukt,
taču ietaupījumu no siltināšanas
darbiem iedzīvotāji gan var izjust
– vienā no trim kāpņutelpām mums
ir gāzes apkure, un varu apliecināt,
ka gāzes patēriņš ir samazinājies.
Arī tīri sajūtu līmenī – pieliekot
roku istabas ārsienai, tā vairs nav
auksta,» piebilst A.Āboliņš.
SIA «Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde» (JNĪP) tehniskais
direktors Oļegs Kukuts norāda,
ka vēl šogad iepriekšējās atbalsta

programmas ietvaros varētu tikt
nosiltinātas sešas daudzdzīvokļu
mājas, kuru pārvaldnieks ir JNĪP.
«Diemžēl arī mūsu praksē ir atsevišķi gadījumi, kad dzīvokļu īpašnieki,
lai gan pieņēmuši lēmumu par savas mājas siltināšanu un nokārtojuši visas nepieciešamās formalitātes,
no šīs ieceres tomēr atteikušies.
Izvērtējot nepieciešamos ieguldījumus, viņi nevēlas uzņemties papildu
saistības un bažījas, ka ieguldījumi
neatmaksāsies dažu tuvāko gadu
laikā,» skaidro O.Kukuts. JNĪP valdes loceklis Juris Vidžis gan uzsver,
ka dažkārt iedzīvotājus izdevies
pārliecināt iesākto procesu turpināt.
«Ir svarīgi saprast, ka nosiltinātas
mājas ieguvumus nedrīkst mērīt
tikai naudā – pēc renovācijas būtiski
tiek paildzināts ēkas ekspluatācijas
laiks, tiek paaugstināta mājas energoefektivitāte, komfortablāki kļūst
dzīves apstākļi un līdz ar to arī katra
atsevišķā dzīvokļa īpašuma vērtība
aug,» renovētas mājas priekšrocības
min J.Vidžis.
O.Kukuts skaidro, ka šobrīd viens
no lielākajiem šķēršļiem īstenot
daudzdzīvokļu māju siltināšanas
projektus ir grūtības šim mērķim
piesaistīt banku finansējumu, jo
tās ļoti piesardzīgi izvērtē gan nepieciešamā finansējuma apmēru,
gan konkrētās mājas dzīvokļu
īpašnieku maksātspēju, gan citus
aspektus. «Tieši šī iemesla dēļ par
vairāku māju būvniecības darbiem
sludinām atkārtotus iepirkumus
– ja būvnieki piedāvās mazāku

cenu, nepazeminot būvdarbu kvalitāti, būs nepieciešams arī mazāks
bankas finansējums,» tā O.Kukuts,
atklājot, ka atkārtots iepirkums jau
izsludināts par mājas Vīgriežu ielā
30 renovāciju, bet tuvākajā laikā
tas tiks darīts arī par māju Lāčplēša
ielā 33, Svētes ielā 28 un Kungu
ielā 23 renovāciju. «Savukārt par
būvdarbiem Dobeles ielā 52 un
Katoļu ielā 17 iepirkumu konkurss
ir noslēdzies, un tagad finansējuma
piesaiste atkarīga no banku izvērtējuma,» piebilst viņš.
Jāuzsver, ka šīs mājas tiks renovētas vēl iepriekšējās atbalsta pro
grammas – 2007. – 2013. gada ES
fondu plānošanas perioda – gaitā,
kuru administrē Latvijas Investīciju
un attīstības aģentūra.
J.Vidžis norāda, ka pašlaik apspriešanas stadijā ir projekts valsts
atbalstam dzīvojamo māju siltināšanai laikposmā no 2014. līdz
2020. gadam un tas paredz vairākas
priekšrocības, kas varētu veicināt
daudzdzīvokļu māju renovācijas
procesu valstī. «Būtisks ir noteikumu projektā iestrādātais kritērijs,
kas paredz, ka ieguldījumiem mājas
renovācijā jāatmaksājas 20 gados
– līdz šim tāda nosacījuma nebija
vispār. Tāpat atbilstoši Ekonomikas
ministrijas ieteikumam minimālais
grants – valsts neatmaksājamais
atbalsts – plānots 25 procentu, bet
maksimālais – 35 procentu apmērā
atkarībā no sasniegtā gala rezultāta,
tas ir, jo labāki energoefektivitātes
rādītāji būs, jo lielāku līdzfinan-

Ja jūsu pastkastītē ceturtdienā līdz pulksten 17 nenonāk laikraksts
«Jelgavas Vēstnesis», lūdzam informēt redakciju pa tālruni

mitīgā sala mīšanās ar atkusni un lietu šonedēļ pamatīgi

sējumu varēs saņemt. Līdz ar to
apgrūtināja ne tikai transporta, bet arī gājēju pārvietonepieciešamā bankas aizdevuma
šanos. Otrdien vien Jelgavas slimnīcas mediķi snieguši
apmērs no 100 procentiem, kā tas
palīdzību 19 cilvēkiem, kas guvuši traumas, krītot uz
bija līdz šim, varētu sarukt līdz 75,»
slidenajām ietvēm, tāpēc Jelgavas Pašvaldības policija
plānotās izmaiņas ieskicē J.Vidžis.
pastiprināti pārbauda, vai un kā pilsētā tiek tīrītas ietves.
Tādējādi jauno noteikumu projektā
Šobrīd par netīrītām un nekaisītām ietvēm uzsāktas piecas
akcentēts princips, ko jau līdz šim,
administratīvās lietvedības un vēl 36 gadījumos veiktas
renovējot mājas, ievērojusi JNĪP,
preventīvas pārrunas ar atbildīgajām personām.
– māju kompleksa renovācija, kas
nodrošina augstāku energoefektiPašvaldības policija atgādina, ka privātmāju īpašnieki ir atbildīgi par
vitāti. «Līdz ar jauno programmu
sniega notīrīšanu no ietvēm un ietvju nokaisīšanu savam īpašumam
paredzēts paplašināt arī iespējas
piegulošajā teritorijā. Turpinājums 3.lpp.
startēt energoefektivitātes paaugstināšanas programmā – ja iepriekš,
realizējot siltināšanas projektu, māAutobuss uz barikāžu aizstāvju
jai bija jāsasniedz noteikts siltumenerģijas patēriņa samazinājums
atceres dienas pasākumiem
attiecībā pret esošo, kas ierobežoja
iespējas siltināšanas programmā
20. janvāris Latvijā ir 1991. gada barikāžu aizstāvju atceres diena.
startēt mājām, kurās iepriekš veikti
Lai jelgavnieki varētu piedalīties šim notikumam veltītajos pasākumos Rīgā,
daļēji energoefektivitātes pasākumi,
otrdien, 20. janvārī, pulksten 16.30 pie pilsētas kultūras nama
tad jaunajā programmā granta ap(Krišjāņa Barona iela 6) interesentus gaidīs autobuss.
mērs būs atkarīgs no gala rezultāta,
tas ir, sasniedzot noteiktu mājas
Rīgas Doma baznīcā pulksten 18
īpatnējo siltumenerģijas patēriņu
sāksies koncerts barikāžu laika atcerei «Klātbūtne».
Pēc koncerta brīdi varēs uzkavēties pie piemiņas ugunskura Doma laukumā.
– kilovatstundas uz kvadrātmetru
– gadā,» tā J.Vidžis, norādot, ka
Izbraukšana no Rīgas plānota pēc pulksten 20.
jauno energoefektivitātes programPieteikšanās braucienam – pa tālruni 63005556, 63005574
mu koordinēs Latvijas attīstības
līdz 19. janvāra pulksten 19. Brauciens ir bez maksas.
finanšu institūcija «Altum».
To organizē un apmaksā Jelgavas pilsētas pašvaldība.
Tiesa, jaunās programmas nosacījumi vēl nav apstiprināti, tādēļ
šogad, visticamāk, tiks realizēti
tikai iepriekšējās programmas laikā
apstiprinātie projekti, ja vien izdosies šim mērķim piesaistīt banku
finansējumu. Savukārt par jauno
programmu dzīvokļu īpašnieki tiks
informēti, tiklīdz tā tiks apstiprināta
un sāksies projektu pieņemšana.

63048800

Laikrakstu iespējams saņemt arī
redakcijā Pasta ielā 47 – 214.
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Tuvākajos gados varēsim
vairāk pievērsties pilsētas
mikrorajoniem
 Jānis Kovaļevskis

«Vairākus gadus pilsēta ir bijusi liels būvlaukums. No lielākajiem
darbiem vēl jāpabeidz
tikai satiksmes termināļa infrastruktūras
projekts un Lietuvas
šosejas rekonstrukcija,
lai uz mirkli apstātos
un novērtētu paveikto
pilsētas 750. jubilejas
gadā. Lai gan arī šogad
ne tikai svinēsim, bet
arī turpināsim darbu
pie jauniem projektiem, kuru realizācija varētu sākties pēc
gada vai diviem. Tas
attiecas uz tādu maģistrālo pilsētas artēriju rekonstrukciju kā
Atmodas iela un Loka
maģistrāle saistībā ar
pilsētas Ziemeļu tilta
projektu,» uzsver Jelgavas pilsētas domes
priekšsēdētāja vietnieks komunālajos jautājumos Jurijs Strods.
«Redzamākie, protams, vienmēr ir lielie projekti – pilsētas
galveno ielu rekonstrukcija,
promenāžu izbūve vai jaunu
objektu celtniecība –, tomēr
darbā vairāk laika sanāk veltīt
ikdienas problēmu risināšanai,
piemēram, laikā neiztīrītiem
grāvjiem, neapgaismotiem ielu
posmiem, nevietā izmestiem
atkritumiem. Tas viss kopā
veido pilsētas koptēlu un liecina
par pašvaldības attieksmi pret
saviem iedzīvotājiem,» norāda
J.Strods, uzsverot, ka komunālajā jomā ir grūti ieslīgt pašapmierinājumā, jo darbi saplānoti
jau gadiem uz priekšu.
Kādas šobrīd ir būtiskākās prioritātes komunālajā
jomā?
Esam sakārtojuši lielu daļu
no pilsētas galvenajām ielām,
bet mums vēl
ir aptuveni 200
kilometri neasfaltēto ielu un
250 kilometri
ielu, kurām nav
izbūvētas gājēju ietves. Tāpat
ūdenssaimniecības sistēmā
rekonstrukcija
jāveic vēl aptuveni 70 procentiem tīklu. Ar to
vēlos uzsvērt,
ka vajadzību ir
ļoti daudz gan
ielu seguma uzturēšanā un sakārtošanā, gan
komunikāciju
izbūvē, jo bez
iepriekš minētā
vēl vismaz pieciem procentiem
pilsētas aglomerācijas teritorijas
joprojām nav pieejami centralizētā ūdensvada un kanalizācijas
pakalpojumi. Ne mazāk svarīga
ir lietus ūdens novadīšana. Tam
visam nepieciešami ievērojami
līdzekļi, bet pilsētas budžeta
iespējas joprojām nav atgriezušās pat 2008. gada līmenī, proti,

«Sadarbībā ar
uzņēmējiem,
kuri solījuši
sarūpēt balvas,
aicināsim iedzīvotājus ziņot
par tiem, kuri
savus atkritumus atstāj tam
nepiemērotās
vietās. Esam
nonākuši līdz
tam, ka atkritumu konteineri
pie kapsētām ir
pilni ar sadzīves
priekšmetiem
un pārtikas
atkritumiem,»
uzsver Jelgavas
pilsētas domes
priekšsēdētāja
vietnieks Jurijs
Strods.
mūsu uzdevums ir par mazāku izglītība pašvaldības finansēnaudas summu paveikt vairāk. tajos pulciņos galvenokārt tiek
nodrošināta bez maksas. Savas
Vai varam cerēt, ka tuvā- priekšrocības ir arī daudzbērnu
kajos gados pilsētas budžeta ģimenēm, kurām pašvaldība
apmaksā bērnu pārvietošanos
iespējas uzlabosies?
Ar cerību būs par maz, jo ie- sabiedriskajā transportā, kā
dzīvotāju un nodokļu maksātāju arī ēdināšanu skolās un bērnuskaits pēdējos gados sarūk. Ne dārzos. Tomēr katram jāizdara
tik strauji kā citviet, bet tomēr. sava izvēle, jo vēlamies, lai cilTādēļ esmu gandarīts, ka pēc il- vēkiem, kas dzīvo mūsu pilsētā,
gāka laika pērn pilsētā dabiskais veidotos piederības izjūta, tādēļ
pieaugums bija pozitīvs. Šogad nedomāju, ka pareizākais veids
pilsētā darbu varētu uzsākt vai- būtu mākslīgi audzēt iedzīvotāju
rākas ražotnes, kas galvenokārt skaitu, palielinot dažādus bonuražos produkciju eksportam. Ja sus tiem, kas vēlas pārcelties uz
uzņēmējiem izdosies realizēt dzīvi Jelgavā.
savas ieceres, tad kopumā no
Kādi ir lielākie projekti,
jauna izveidoto darbavietu skaits
varētu būt virs 400. Tas mūsu kuri tiks īstenoti šogad?
Jānoslēdz darbi pie dzelzceļa
pilsētai ir ievērojams skaitlis, un
perspektīvā tam vajadzētu atstāt stacijas, kur top vienotais saiespaidu arī uz pilsētas budžetu, tiksmes terminālis. «Latvijas
jo pēdējos gados pie mums tiek Dzelzceļš» veiks peronu labieradītas vairāk darbavietu nekā kārtošanu gan centrālajā stacilikvidētas. Ne velti pērn Jelga- jā, gan Cukurfabrikas stacijas
va saņēma balvu no Latvijas teritorijā, tādēļ esam izbūvējuši
Darba devēju konfederācijas komunikācijas pie Cukurfabkā darba devējiem draudzīgākā rikas stacijas, lai jau šogad tur
varētu ierīkot tualetes, kuru
pašvaldība.
līdz šim tur nebija. «Jelgavas
Konkuren- ūdenim» notekūdeņu attīrīšanas
ce par iedzī- ietaisēs jāpabeidz dūņu laukumu
votājiem starp rekonstrukcijas projekts, lai
pašvaldībām karstajā laikā mazinātu smaku
Latvijā kļūst pilsētā. Lietuvas šosejas pilsēarvien sīvāka tas posmā vēl jāuzklāj asfalta
– C ē s i s p a t virskārta. Startēsim konkursā
brauc vizītēs arī par ūdenssaimniecības tīklu
u z Ī r i j u u n paplašināšanu. Siltumapgādes
Lielbritāniju, uzņēmums «Fortum» iecerējis
lai atgrieztu turpināt tīklu renovāciju un siltautiešus atpa- tumpunktu nomaiņu daudzdzīkaļ. Kādas ir vokļu ēkās. Liels darba apjoms
mūsu priekš- būs jāpaveic kabinetos, jo esam
rocības? Ko starpposmā starp diviem ES
var piedāvāt budžeta plānošanas periodiem,
tādēļ daudz nākas strādāt ar
Jelgava?
Pašvaldības dokumentiem, jāaizstāv pilsētas
pienākums ir intereses ministrijās un citās
nodrošināt sa- institūcijās.
kārtotu infraPēdējā laikā ceļu būvdarstruktūru un
kvalitatīvus pa- bu un citu iemeslu dēļ vaikalpojumus. Mūsu prioritāte ir rākkārt veiktas izmaiņas
ģimenes ar bērniem, tādēļ pēdē- satiksmes organizācijā. Vai
jos gados esam veikuši būtiskus šobrīd esam nonākuši līdz
ieguldījumus ne tikai dzīves labākajam risinājumam?
Pilsēta ir dzīva un mainīga,
vides sakārtošanā, bet arī izglītības sistēmā. Šogad tiks atvērti tādēļ vienmēr jāmeklē labākais
divi jauni bērnudārzi, un visiem, risinājums. Satiksmes jautājukam tas būs nepieciešams, varē- mus regulāri apspriežam Satiksim piedāvāt vietu pirmsskolas smes kustības drošības komisijā,
izglītības iestādē. Arī interešu kurā ar saviem priekšlikumiem

«Satiksmes drošības
uzlabošanai Jelgavā
talkā nāks arī Ceļu satiksmes drošības direkcija ar ieceri pilsētā uzstādīt divus stacionāros
fotoradarus – Dobeles
šosejā un Miera ielā.
Tās ir vietas, kur pēdējo
četru gadu laikā fiksēts
visvairāk ceļu satiksmes negadījumu. »

Pilsētnieks vērtē

Vai izjūtat degvielas
cenas samazinājumu?

Foto: Raitis Supe
var vērsties ikviens jelgavnieks.
Viedokļi ir dažādi, jo saduras
kājāmgājēju, velobraucēju un
autotransporta vadītāju intereses. Mūsu uzdevums ir visu
sabalansēt, un to nav iespējams
izdarīt tā, lai visi būtu apmierināti, katrs lēmums savā ziņā ir
kompromiss. Satiksmes drošības
uzlabošanai Jelgavā talkā nāks
arī Ceļu satiksmes drošības direkcija ar ieceri pilsētā uzstādīt
divus stacionāros fotoradarus
– Dobeles šosejā un Miera ielā.
Tās ir vietas, kur pēdējo četru
gadu laikā fiksēts visvairāk ceļu
satiksmes negadījumu. Uzskatu,
ka satiksmes jautājumos esam
pietiekami elastīgi, jo jaunā
sistēma mums ļauj operatīvi
reaģēt uz satiksmes plūsmas izmaiņām.

Vai arī šogad būs pieejams
pašvaldības līdzfinansējums
kanalizācijas un ūdensvada
tīklu paplašināšanai vietās,
kur to nav plānots darīt
par publiskā finansējuma
līdzekļiem?
Jā, pēc pilsētas budžeta apstiprināšanas tāpat kā pērn
sludināsim konkursu par līdzfinansējumu 50 procentu apmērā
no projekta kopējām izmaksām.
Sīkāk par šo iespēju var interesēties uzņēmumā «Jelgavas ūdens»
vai pašvaldībā.
Viens no lielākajiem darbiem aizvadītajā gadā bija
Pasta salas rekonstrukcija
– vai arī turpmāk plānots
attīstīt šo teritoriju ar papildu labiekārtojuma elementiem?
Šogad Pasta salā neesam plānojuši veikt lielus papildu labiekārtošanas darbus, lai novērtētu,
kā tā iedzīvojas pilsētas sabiedriskajā apritē un kas tur vēl būtu
nepieciešams. Iespējas ir plašas,
jo projektā ir paredzēta iespēja
izbūvēt vēl citus bērnu rotaļu
laukumus, arī sporta spēļu un
vingrošanas laukumus. Šajā
teritorijā turpmāk notiks daudzi
pilsētas lielie pasākumi, tādēļ
sekosim līdzi un vērosim cilvēku
plūsmas un vajadzības.

Vai un kā tiks turpināta
daudzdzīvokļu ēku siltināšanas programma pilsētā?
Daudz kas būs atkarīgs no
banku nostājas un jaunajiem
programmas nosacījumiem,
kuri vēl nav pieņemti, bet šogad
Jelgavas Nekustamā īpašuma
pārvalde plāno veikt renovācijas darbus vēl sešās ēkās, kuras
lēmumu par renovāciju jau ir
pieņēmušas un darbus varēs
veikt pēc līdzšinējās programmas
nosacījumiem. Skaidrs ir tas,
ka turpmāk ES līdzfinansējums
samazināsies un mainīsies arī
Vai ir vēl kādas ieceres šim
citi finansēšanas nosacījumi. Tie, gadam?
savukārt, iedzīvotājiem varētu
Jā, pakāpeniski mainām pabūt pat izdevīgāki, ja vien bankas vasara Lielās talkas aktivitātes.
kaut ko neielobēs nosacījumos. Ja līdz šim galvenokārt savācām
to, ko kāds cits piemēslojis, tad
Pēdējos gados veikti bū- turpmāk vēlamies vairāk veidot
tiski ieguldījumi ūdenssaim- no jauna. Tas attiecas gan uz
niecības sakārtošanā, ūdenī daudzdzīvokļu ēku pagalmiem,
līdz minimumam samazināts gan uz privātajām teritorijām.
dzelzs līmenis un uzlaboti Turpmākajos gados plānojam
citi kvalitātes rādītāji. Vai iespēju robežās sniegt atbalstu
varam apgalvot, ka šobrīd tiem, kuri vēlēsies sakārtot savu
jelgavnieki saņem kvalitatī- pagalmu, izveidot bērnu rotaļu
vu dzeramo ūdeni?
laukumu vai jaunu skaistu puķu
Ūdens kvalitāte pilsētā ir dobi. Savukārt pirms vasaras
būtiski uzlabojusies, domāju, ka saulgriežiem, kad pasniedzam
to izjūt ikviens no mums, tomēr balvas sakoptāko privātmāju tejāņem vērā, ka ne visi tīkli ir at- ritoriju īpašniekiem, godināsim
jaunoti, arī māju pievadi un iek- arī sakoptāko daudzdzīvokļu ēku
šējie tīkli bieži vien ir aizsērējuši. pagalmu iedzīvotājus, tādā veidā
Jaunā dzeramā ūdens attīrīšanas stimulējot iedzīvotājus vairāk dostacija nodrošina ūdens atdzelžo- māt kā saimniekiem, nevis tikai
šanu un attīrīšanu no sulfātiem, konkrētā dzīvokļa īpašniekiem,
ko iepriekš varējām labi redzēt kuru atbildība beidzas līdz ar
savos ūdens filtros.
dzīvokļa durvīm.

Andris, galdnieks:
– Protams,
šobrīd vairāk
kilometru var
nobraukt par
to pašu summu, kas degvielai tērēta iepriekš.
Mēnesī vidēji degvielai atvēlam ap
80 eiro, un jūtams, ka tagad par šo
naudu ilgāk varu braukt. Vienkārši
vairāk litru var nopirkt! Šobrīd arī
pats gandrīz katru dienu sekoju līdzi
cenu izmaiņām, kā arī tam, kurā
degvielas uzpildes stacijā ir lētāk,
lai var atkal pieliet klāt degvielu,
nedaudz ietaupot.
Svetlana, mājsaimniece:
– Īpaši neizjūtu,
taču benzīntankā uz cenu
tablo esmu
pamanījusi, ka
degviela kļuvusi lētāka. Man ir auto
ar gāzi, un benzīnu nepieciešams
ieliet tikai kādu reizi nedēļā par pieciem, septiņiem eiro, lai varu iedarbināt auto un ja beidzas gāze. Tiesa,
esmu pamanījusi, ka tagad par šo
naudas summu vairāk litru benzīna
sanāk, līdz ar to tas jālej retāk.
Guntis, ražošanas meistars:
– Uz degvielas
cenu tablo ir
patīkamāk skatīties, jo cena
gan benzīnam,
gan dīzeļdegvielai ir mazāka. Protams, ir jūtams, ka maciņā paliek
mazliet vairāk naudas. Līdz cenu samazinājumam mēnesī par degvielu
tērējām ap 100 eiro, tagad – mazāk,
taču aprēķinus, cik liels ietaupījums
ir, neesmu veicis. Man gan šķiet, ka
šie prieki nebūs ilgi – tiklīdz krīze
Krievijā atrisināsies, degvielas cenas
atkal kāps.
Māris, pensionārs:
– Es gan ļoti
maz braucu,
bet, protams,
cena šobrīd ir
skaistāka. Patīkamāk taču ir skatīties uz 1,04 eiro
par litru, vēl klienta kartes atlaide
klāt, un vispār sanāk 1,01 eiro, nevis 1,50 eiro. Man gan gribētos, lai
mūsu benzīntankos cenas straujāk
kristu – tāpat kā pasaulē naftas cena
par barelu. Gribas arī, lai, kā eksperti
sola, tā degvielas cena ap eiro saglabājas vēl kādu pusgadu.
Ināra, puķkope:
– Braucam tikpat daudz un
arī litru ziņā
degvielu lejam
tāpat kā līdz
šim, taču ir jūtams, ka naudas
izteiksmē izdodas ietaupīt. Tiesa,
ziemā gan mazāk braukājam, tāpēc
gribētos, lai arī vasarā, kad ir puķu
sezona un vairāk sanāk braukt ar
mašīnu, cena saglabātos tikpat
zema.
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Ietves jānotīra līdz pulksten 9
No 1.lpp.

«Saskaņā ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem īpašniekam
jānodrošina piegulošajā teritorijā
esošās ietves tīrīšana līdz pulksten
7.30,» norāda Pašvaldības policijas
sabiedrisko attiecību speciāliste
Sandra Reksce. Policijas pārstāve
norāda, ka apsekoti un kontrolēti
tiek arī daudzdzīvokļu namu
pagalmi un pilsētas ietves, bet
par to atbildīgi ir namu īpašnieki
vai apsaimniekotāji, kas algo sētniekus. Saskaņā ar pašvaldības
saistošajiem noteikumiem daudzstāvu apbūves namu pagalmu
piebraucamie ceļi un gājēju celiņi
jānotīra līdz pulksten 9.
S.Reksce skaidro, ka Jelgavas
pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr.12-15 nosaka: dienas
laikā sasniguša sniega notīrīšana
no piegulošajā teritorijā esošās
ietves un daudzstāvu apbūves
namu pagalmu piebraucamiem
ceļiem, ietvēm un gājēju celiņiem
jānodrošina līdz pulksten 22. «Šajā
gadījumā piegulošā teritorija ir
īpašumam blakus esošā publiskā
lietošanā esoša ietve, izņemot sabiedriskā transporta pieturvietu,
grāvis, caurteka vai zāliens līdz
brauktuves malai, bet ne vairāk
kā pieci metri no fiziskas personas
vai desmit metri no juridiskas
personas zemes gabala robežas,»
precizē policijas pārstāve.
Tīrot ietves un gājēju celiņus,
nedrīkst bojāt to seguma virsmu.
Ja pēc ielu un ietvju mehanizētās
sniega tīrīšanas pie piebraucamā
ceļa veidojas sniega valnis, kas
augstāks par 20 centimetriem, tā
attīrīšanu nodrošina mehanizētās
tīrīšanas veicējs. Notīrītais sniegs

jānovieto vietās, kur tas netraucē
gājēju un transporta kustību un
piekļuvi ugunsdzēsības hidrantiem, turklāt pie gājēju pārejām
un ielu krustojumiem nedrīkst
veidot sniega kaudzes, kas augstākas par vienu metru. Notīrītā
sniega un ledus izvešana atļauta
tikai uz pašvaldības iestādes
«Pilsētsaimniecība» noteiktajām
vietām. Informāciju par tām var
saņemt Pašvaldības operatīvās
informācijas centrā, zvanot pa
tālruni 8787.
Ja ir apledojums, ietves un
publisko ārtelpu gājēju celiņi
jākaisa ar speciāli tam paredzētiem pretslīdes materiāliem, bet
S.Reksce uzsver – kā pretslīdes
materiālu nedrīkst izmantot,
piemēram, izdedžus, materiālu,
kurā ir stikla vai dzelzs gabali.
Vislabāk izmantot smilti vai smilts
un sāls maisījumu. Jāatgādina, ka
«Pilsētsaimniecība» bez maksas
piedāvā smilts maisījumu (aptuveni 25 kilogramu iepakojumu)
ietves kaisīšanai. Tam pieteikties
var, zvanot pa bezmaksas tālruni
8787 vai sūtot vārdu, uzvārdu, adresi un tālruņa numuru pa e-pastu
pilsetsaimnieciba@pilsetsaimnieciba.jelgava.lv.
S.Reksce norāda, ka par pašvaldības saistošo noteikumu pārkāpšanu
izsaka brīdinājumu vai piemēro
naudas sodu – fiziskām personām
līdz 350 eiro, juridiskām personām
– līdz 1400 eiro. Šogad par ietvju
nenotīrīšanu sastādīti divi administratīvā pārkāpuma protokoli un
astoņos gadījumos veiktas pārrunas
ar atbildīgajām personām. 2013.
gadā par šādiem pārkāpumiem tika
sastādīti 11 protokoli.

LLU piedāvā sagatavošanas
kursus bioloģijā, ķīmijā un fizikā
 Ligita Vaita

No 17. janvāra LLU aicina vidusskolēnus un
citus interesentus uz
sagatavošanas kursiem
ķīmijā, bioloģijā un fizikā.
LLU piedāvātie kursi ļauj labāk
sagatavoties gan eksāmeniem, gan
pašām studijām, kas sekos pēc tam.
Tie ir paredzēti ikvienam, kas mācās vidusskolā vai arī jau iepriekš
ieguvuši vidējo izglītību. Kursus
var apmeklēt arī tie jaunie studēt
gribētāji, kas studijas plāno citās
augstskolās, informē universitātē.
Vidusskolēniem, kuru tālākie
plāni saistīti ar LLU, sagatavošanas
kursi ir iespēja izbaudīt arī studiju
vidi un mācību norises specifiku
augstskolā, pirms viņi kļuvuši par

studentiem. Ja kursu noslēgumā
skolēns pilda pārbaudījumu, iegūtais vērtējums var aizstāt skolas
gada atzīmi konkrētajā mācību
priekšmetā, stājoties tieši LLU.
Šāda iespēja īpaši svarīga tiem, kas
vidējās izglītības posmā nav apguvuši ķīmiju, bioloģiju vai fiziku, bet
izvēlētajā specialitātē universitātes
uzņemšanas nosacījumi nosaka, ka
pamatzināšanas un vērtējums ir
nepieciešams, lai sāktu studijas.
Kursi notiks Jelgavas pilī sestdienās: fizikā – pulksten 9.30,
ķīmijā – pulksten 10, bet bioloģijā – pulksten 13.30. Maksa par
visu mācību kursu katrā mācību
priekšmetā (60 stundām) ir 130
eiro. Pieteikšanās un informācija
par kursu maksu un citām aktualitātēm – LLU Mūžizglītības
centrā pa tālruni 63005715 vai
e-pastu antra.berzina@llu.lv.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Trešklasnieki Jelgavu
saliek kā puzli

Pārbaudot skolēnu zināšanas par Jelgavu, kas šogad svin 750. jubileju, šonedēļ Zemgales reģiona
Kompetenču attīstības centrā notika konkurss «Tāda ir mana Jelgava». Pilsētas 3. klašu skolēni sacentās
Jelgavas pužļu likšanā interneta vidē, cenšoties pēc iespējas ātrāk salikt senās Jelgavas skatu ar Lielo
ielu un bildi ar «Pilsētas pasāžu». Lai pārliecinātos, cik labi bērni pārzina objektus Lielajā ielā, viņi uz
stilizētas ielas savietoja pilsētvides objektu bildes. Dažbrīd gan komandām radās domstarpības par
objektu secību, bet kopumā skolēni apliecināja labas zināšanas.
Foto: Raitis Supe

Aicina ziņot par cilvēkiem, kuri sadzīves
atkritumus izmet publiskās vietās
 Sintija Čepanone

Pašvaldības policija sākusi pastiprināti pievērst
uzmanību situācijām,
kad iedzīvotāji no saviem
sadzīves atkritumiem atbrīvojas uz pašvaldības
vai godprātīgo cilvēku
rēķina, un arī pašvaldība
meklē veidus, kā stimulēt iedzīvotājus ziņot par
šādām pamanītām situācijām, lai vainīgos varētu
saukt pie atbildības.
Pēdējā laikā arvien aktuālāks
kļūst jautājums par sadzīves atkritumu izmešanu tam neparedzētās
vietās – atkritumu urnās autobusu
pieturās un kapsētās, nelegālajās
izgāztuvēs un pat ielu malās.
«Nupat kopā ar Pašvaldības
policiju veicām kārtējo pilsētas apsekošanu, lai apzinātu situāciju ar
nelegālajām izgāztuvēm. Kaut arī
atsevišķās vietās, kur nelegālās izgāztuves savulaik likvidētas, jaunas
vairs neveidojas, joprojām ir vietas,
kur cilvēki nesankcionēti izmet
atkritumus. Īpaši raksturīgi tas ir
mazdārziņu rajonos, pie garāžām,
un pilsētā īpaši pēdējā laikā var
pamanīt tendenci maisu ar atkritu-

miem atstāt ielas malā. Acīmredzot
netrūkst iedzīvotāju, kuri uzskata,
ka savākt atkritumus ir pašvaldības
pienākums, nevis pašu atbildība,»
stāsta SIA «Zemgales Eko» valdes
loceklis Aleksejs Jankovskis.
Viņš pieļauj, ka lielā daļā gadījumu tie varētu būt privātmāju iedzīvotāji, kuri šādi vēlas ekonomēt
līdzekļus. «Viņi apzinās – jo mazāk
atkritumu, jo mazāk jāmaksā, un
līgums noslēgts par atkritumu
izvešanu, teiksim, reizi mēnesī, bet
pāri palikušais atkritumu apjoms
tiek izmests atkritumu konteineros
daudzdzīvokļu māju pagalmos,
sabiedriskās vietās vai atstāts uz
ielas. Tādēļ vainīgos ir grūti saukt
pie atbildības, jo formāli līgums
par atkritumu izvešanu, ko kontrolē Pašvaldības policija, noslēgts,
bet reālais atkritumu apjoms ir
krietni lielāks,» tā A.Jankovskis.
Turklāt to, ka nelegālās atkritumu izgāztuves veido cilvēki, kuru
finansiālā situācija nav nemaz
tik slikta, apliecina gan izmesto
atkritumu saturs, gan arī fakts, ka
nereti tie neatļautajā vietā nogādāti
ar automašīnu.
Jelgavas Pašvaldības policijas
pārstāve Aiva Saulīte informē, ka
Pašvaldības policijas Pilsētas iecirkņu grupas darbinieki saskaņā

ar Jelgavas pilsētas pašvaldības
saistošajiem noteikumiem Nr.09-6
«Saistošie noteikumi par sadzīves
atkritumu apsaimniekošanu»
savā ikdienas darbā, kā arī gadījumos, kad tiek konstatēts, ka sadzīves atkritumi tiek izmesti tam
neparedzētās vietās, pārbauda
iedzīvotāju līgumus ar komersantu par atkritumu savākšanu un
apsaimniekošanu. «Tāpat, konstatējot pārkāpumus, tiek pievērsta
pastiprināta uzmanība, lai atrastu
atkritumu izmetējus. Kā piemēru
var minēt gadījumu pagājušā gada
decembrī, kad pēc iedzīvotāju
sūdzībām konstatēts, ka Meiju
ceļā regulāri tiek izmesti sadzīves
atkritumi tam neparedzētā vietā.
Pilsētas iecirkņu grupas darbinieki pastiprināti apsekoja norādīto
adresi, līdz persona, kura bija
atbildīga par atkritumu izmešanu,
tika pamanīta notikuma vietā un
saukta pie administratīvās atbildības,» tā A.Saulīte, iedzīvotājus
aicinot ziņot Pašvaldības policijai
par gadījumiem, kad pamanīta
atkritumu izmešana neatļautā
vietā, kā arī fiksēt pārkāpēju
fotogrāfijā vai arī viņa automašīnas reģistrācijas numuru, darot
to zināmu policijai. Dežūrdaļas
tālrunis – 63028585.
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Īsi
 Ņemot vērā iedzīvotāju lūgumu, janvāra Satiksmes kustības drošības komisijas
sēdē tiks skatīti priekšlikumi satiksmes
drošības uzlabošanai Rūpniecības ielā
pie veikala «Elvi», tostarp par iespējamu
gājēju pārejas izveidi šajā vietā. Jāpiebilst, ka decembrī «Pilsētsaimniecības»
speciālisti veikuši skaitīšanu, fiksējot, cik
daudzi gājēji dažādos dienas laikos šķērso
brauktuvi minētajā vietā, un aktīvākajā
laikā – ap pusdienlaiku – brauktuvi šķērso
līdz 25 gājējiem stundā.
 Vēl līdz janvāra beigām Jelgavas
bibliotēkās norisinās Aizmāršīgo
lasītāju dienas, kad lasītāji laikā nenodotās grāmatas var atdot bez kavējuma maksas. Decembrī Zinātniskajā
bibliotēkā un tās filiālēs ir atgūtas 735
grāmatas, ko atnesuši 308 aizmāršīgie
lasītāji, informē bibliotēkas pārstāve
Zane Osīte. Vislielākā aktivitāte decembrī
bija bērnu bibliotēkā «Zinītis», kur 117
lasītāji nodevuši 267 laikus nenodotus
iespieddarbus, un tas ir divas reizes
vairāk nekā pirms gada. Z.Osīte informē, ka Zinātniskajā bibliotēkā parādus
nokārtojuši 84 lasītāji, kas atnesuši 211
iespieddarbus, bibliotēkā «Pārlielupe»
41 lasītājs ir nodevis 80 grāmatas, bet
Miezītes bibliotēkā 66 aizmāršīgie lasītāji
ir atnesuši 177 izdevumus.
 Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures
un mākslas muzejā Ģ.Eliasa pastāvīgajā ekspozīcijā šobrīd ir iespējams gūt
vēl lielāku priekšstatu par mākslinieku
un viņa darbiem. Pastāvīgo ekspozīciju
papildinājusi grāmatas par Ģ.Eliasu
digitālā versija. Tajā aplūkojami vairāk
nekā 300 mākslinieka darbu. Grāmata
par Ģ.Eliasu iznāca 2012. gadā, bet šobrīd ar «Jelgavas tipogrāfijas» un Ģ.Eliasa
fonda atbalstu muzejā ir pieejama tās
digitālā versija. «Grāmata drukātā formātā ir nelielā tirāžā, turklāt diezgan dārgs
prieks. Taču tajā ir ļoti vērtīga informācija
par mākslinieku. Digitālajā versijā tagad
muzejā to var apskatīt un pat palasīt,»
uzsver muzejā.

Ritma Gaidamoviča

Precizējums

2015. gada 8. janvāra laikraksta «Jelgavas Vēstnesis» publikācijā «Jauni
kritēriji maznodrošinātā statusa saņemšanai» ieviesusies neprecizitāte.
Pareizi jābūt: «Apmeklētāji Sociālo
lietu pārvaldē uz deklarāciju iesniegšanu 104. un 106. kabinetā tiek pieņemti pirmdienās no pulksten 9 līdz
12 un no 15 līdz 19 («dzīvā» rinda)
un trešdienās no pulksten 9 līdz 12
(«dzīvā» rinda). Savukārt otrdienās
un ceturtdienās no pulksten 9 līdz 12
deklarāciju iesniedzēji 104. un 106.
kabinetā tiek pieņemti pēc iepriekšēja pieraksta. Papildu informācija
un pieraksts – pa tālruni 63048914,
63007224 vai personīgi vēršoties
informācijas kabinetā, kur iespējams
saņemt arī veidlapu deklarācijas
iesniegšanai.»
Savukārt publikācijā «Dabiskais
pieaugums – pozitīvs; jaunais gads
sācies ar meitenīti» pareizi jābūt: «Arī
2015. gada sākums ir diezgan ražīgs
– Jelgavas slimnīcā nepilnas nedēļas
laikā piedzimuši 19 mazuļi.»

Zināms pašvaldības bērnudārzu darba grafiks vasarā
 Ritma Gaidamoviča

Kā jau ierasts, no jūnija
līdz augustam pašvaldības pirmsskolas izglītības
iestādes (PII) strādās pēc
vasaras darba grafika
– tas nozīmē, ka bērnudārzos būs apvienotās
grupas un slēgto iestāžu
audzēkņi tiks uzņemti
citā tuvākajā pašvaldības
PII. Jau februārī Izglītības
pārvalde veiks pirmo
vecāku aptauju par bērnudārza nepieciešamību
vasaras periodā.
Izglītības pārvaldes galvenā
speciāliste pirmsskolas izglītības
jautājumos Sarmīte Joma stāsta,
ka vienīgi jaunais bērnudārzs «Kāpēcīši», kas darbu sāks februārī,
vasarā strādās bez pārtraukuma

un jūlijā un augustā, kad būs slēgts
«Kamolītis», uzņems arī šīs iestādes
audzēkņus. Pārējie dārziņi uz piecām nedēļām vasarā būs slēgti, un
attiecīgās iestādes bērniem, kuriem
nepieciešama PII vasarā, vieta tiks
nodrošināta kādā no tuvākajiem
bērnudārziem.
Februārī iestādēs tiks veikta
pirmā vecāku aptauja par bērnudārza nepieciešamību vasaras
periodā. «Tas ir svarīgi, lai varētu
plānot grupu skaitu, nepieciešamos
resursus un pedagogu atvaļinājumus vasarā,» stāsta S.Joma,
aicinot vecākus izvēli izdarīt atbildīgi. Reālā pieredze rāda, ka tikai
pusei bērnu, kuru vecāki aptaujā
norādījuši, ka bērnudārzs vasarā
būs nepieciešams, tiešām tas arī
ir vajadzīgs. «Mums darba process
ir jāplāno tā, lai maksimāli taupīgi
un atbildīgi izmantotu pašvaldības
finanšu resursus, tāpēc aicinām

arī vecākus būt saprotošiem,» tā
S.Joma, piebilstot, ka maijā tiks
veikta vēl viena aptauja, lai precizētu datus.
Vecākiem, kuru bērni apgūst
speciālo pirmsskolas izglītības
programmu, noteikti jātiekas ar
savas izglītības iestādes vadītāju,
lai pārrunātu bērna izglītības
vajadzību nodrošinājumu vasaras
periodā.
Jāpiebilst, ka visu vasaru bērnudārzos strādās apvienotās grupas.
No 1. līdz 5. jūnijam apvienotās
grupas būs katrā bērnudārzā, bet
vēlāk, kad daļa bērnudārzu būs
slēgti, pievienosies arī audzēkņi no
citiem bērnudārziem.
PII pēc ierastā grafika atsāks
strādāt 17. augustā – divas nedēļas
pirms jaunā mācību gada, kad
pakāpeniski iestādēs tiks uzņemti
arī jaunie audzēkņi 2015./2016.
mācību gadā.

Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu 2015. gada
vasaras perioda darba grafiks
		Jūnijs				Jūlijs				
Augusts			
1. – 5. 8. – 12. 15. – 19. 22. – 25. 29. – 03. 07. – 11. 13. – 17. 20. – 24 27. – 31. 03. – 07. 10. – 14. 17. – 21. 24. – 28.
«Rotaļa»		
Strādā apvienotās grupas, 			
Slēgta,
Lāčplēša ielā 5 		
uzņem bērnus no PII «Vārpiņa» 		
bērniem vietu nodrošina PII «Vārpiņa»
«Vārpiņa»		
Slēgta,					
Strādā apvienotās grupas,
Kronvalda ielā 22		
bērniem vietu nodrošina PII «Rotaļa»		
uzņem bērnus no PII «Rotaļa»
«Ķipari»		
Strādā apvienotās grupas, 			
Slēgta,
Pulkveža Brieža ielā 23a 		
uzņem bērnus no PII «Zemenīte» 		
bērniem vietu nodrošina PII «Zemenīte»
«Zemenīte»		
Slēgta,					
Strādā apvienotās grupas,
uzņem bērnus no PII «Ķipari»
Blaumaņa ielā 12/14		
bērniem vietu nodrošina PII «Ķipari»		
«Kamolītis»		
					
Slēgta,
Meiju ceļā 31							
bērniem vietu nodrošina PII «Kāpēcīši»
«Kāpēcīši» 		
					
Strādā apvienotās grupas,
Ganību ielā 66					
		
uzņem bērnus no PII «Kamolītis»
«Pasaciņa»		
Strādā apvienotās grupas,			
Slēgta,
bērniem vietu nodrošina PII «Lācītis»
Aspazijas ielā 18		
uzņem bērnus no PII «Lācītis»		
«Lācītis»		
Slēgta,					
Strādā apvienotās grupas,
Māras ielā 2		
bērniem vietu nodrošina PII «Pasaciņa»		
uzņem bērnus no PII «Pasaciņa»
«Sprīdītis»		
Strādā apvienotās grupas,			
Slēgta,
bērniem vietu nodrošina PII «Gaismiņa»
Tērvetes ielā 6		
uzņem bērnus no PII «Gaismiņa»		
«Gaismiņa»		
Slēgta,					
Strādā apvienotās grupas,
Vaļņu ielā 5		
bērniem vietu nodrošina PII «Sprīdītis»
bērniem vietu nodrošina PII «Sprīdītis»
01. – 05. jūnijs
no 17. augusta

Jūnija pirmo nedēļu iestādes strādā ar saviem bērniem, veic nepieciešamos darbus «pārejai uz vasaras darba režīmu»
Iestāde slēgta, bērniem nodrošina vietu norādītajā PII.
Iestādes atsāk darbu, atgriežas bērni, kas apmeklēja citu PII, notiek pakāpeniska jauno bērnu uzņemšana.
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Pateicības

Publikācija laikrakstā ļauj atrast vainīgo

«2014. gada 18. septembrī «Jelgavas Vēstnesī» tika publicēts mans stāsts par to, ka balta
automašīna, braucot atpakaļgaitā, uz gājēju ietves sabrauca manas mātes kāju. Rakstot vēstuli,
cerēju, ka nelaimes gadījuma vaininieks atradīsies, sazināsies ar mums un atzīs savu vainu.
Atbildi mēs nesagaidījām. Bet, pateicoties publicētajam rakstam un cilvēku atsaucībai, mēs
saņēmām no lasītājiem lielu atbalstu. Cilvēki rakstīja īsziņas, norādot automašīnas numuru, un
arī atsaucās liecinieks Andris Blumfelds, kas redzēja notikumu klātienē. Toreiz Andris neredzēja,
kā šis notikums beidzās, bet katram gadījumam ar savu mobilo tālruni nofotografēja balto
automašīnu un notikuma vietu. Lasot rakstu, viņš saprata, ka runa ir tieši par to gadījumu,
un nekavējoties sazinājās ar mums. Automašīnas fotogrāfiju es iesniedzu Valsts policijā, kur
sastādījām protokolu, un tagad, es ļoti ceru, vaininieku atradīs un viņš tiks sodīts.
Es ļoti pateicos A.Blumfeldam par uzmanību pret citu cilvēku nelaimi, par drosmi un labu
prātu! Apkārt vienmēr ir cilvēki ar tīru prātu un labsirdīgiem nodomiem. Paldies visiem, kuriem
dienas kārtībā ierakstīts «palīdzēt citiem»!»
Jeļena Ogrizko

Paldies slimnīcas kolektīvam

«Pateicos Jelgavas pilsētas slimnīcas Iekšķīgās nodaļas dakterei Skaidrītei Ādamsonei un
pārējiem medicīnas darbiniekiem un apkalpojošam personālam par manis ārstēšanu.»
Skaidrīte Gašule no Bauskas

LLU kolektīvs iepriecina
Jelgavas 4. sākumskolas bērnus

«LLU Meža fakultātes studentu biedrība «Šalkone» 2014. gada 9. decembrī Jelgavas 4.
sākumskolas 24 skolēniem rīkoja ekskursiju uz LVMI «Silava» un LLU publiskās aģentūras
«Meža pētīšanas stacija» Jelgavas informācijas centra pārziņā esošo mežu Ozolnieku novada
teritorijā. Ekskursijas mērķis – iepazīstināt sākumskolas skolēnus ar mežu, iemācīt bērniem
pareizi izvēlēties un nocirst Ziemassvētku eglīti, nodrošināt klašu telpas ar Ziemassvētku
kokiem.
Vēlamies izteikt pateicību LLU Meža fakultātes mācībspēkiem un studentu biedrībai «Šalkone» par šo jauko dienu un rūpēm!»
Jelgavas 4. sākumskolas direktores vietniece izglītības jomā Daiga Kravale

Pateicas «Jelgavas ūdens» darbiniekiem

«Izsaku pateicību SIA «Jelgavas ūdens» kolektīvam – īpaši godājamam Juhnas kungam un
cienījamai Bušas kundzei, kā arī visiem tiem darbiniekiem, kuri pirmssvētku laikā operatīvi
atrisināja ar ūdensvada bojājumu saistītās problēmas.»
Agita Ūbele

«Ģintermuižas» paldies Pusaudžu narkoloģiskās
motivācijas programmas atbalstītājiem

«VSIA slimnīca «Ģintermuiža», 2015. gadu sākot, izsaka vissirsnīgāko pateicību saviem
sadarbības partneriem, kuri atbalstīja un turpina atbalstīt jaunas Pusaudžu narkoloģiskās
motivācijas programmas veidošanu un darbību!
Valsts policijas Zemgales reģionālās pārvaldes Jelgavas iecirkņa darbiniekiem – par augstu
profesionālu attieksmi un izpratni, par ciešu, radošu un konstruktīvu sadarbību un atbalstu
Pusaudžu narkoloģiskajā motivācijas programmā: Jeļenai Visockai, Valsts policijas Zemgales
reģionālās pārvaldes Jelgavas iecirkņa Kārtības policijas nodaļas vecākajai inspektorei; Silvai
Fridrihsonei, Valts policijas Zemgales reģionālās pārvaldes Jelgavas iecirkņa Kārtības policijas
nodaļas inspektorei, kā arī darbinieku priekšniecei Tatjanai Flanderei.
SIA «T Centrs» darbiniekiem un personīgi Ģirtam Auniņam – par atbalstu Pusaudžu narkoloģiskās motivācijas programmas bērniem tenisa nodarbību organizēšanā un realizēšanā.
Mārtiņam Vītoliņam, SIA «BCH Būve» darbiniekiem un personīgi Aināram Zanderam un
viņa tuviniekiem – par atbalstu Pusaudžu narkoloģiskās motivācijas programmas bērniem
izglītojošu un attīstošu pasākumu – muzeju, valsts svētku uguņošanas šovu un citu – apmeklēšanai.
Mārtiņam Vītoliņam, Aināram Zanderam, Jolantai Tihomirovai, Santai Soloveiko, Zojai Silakalnei, Emmai Babuškinai, Kristiānai Soloveiko – par privātiem ziedojumiem bērnu atbalstam
(saldumiem) atturībai no smēķēšanas programmas apguves laikā.
Arnim Irbem, dzejniekam, par sirds siltumu un attieksmi, sniedzot dzīves gudrību Pusaudžu
narkoloģiskās motivācijas programmas bērniem.»
VSIA «Slimnīca «Ģintermuiža»» valdes loceklis Uldis Čāčus

Pateicība Jelgavas
pilsētas bibliotēku
darbiniekiem

Lasīšana prātam – tas pats, kas fiziski
vingrojumi ķermenim.
/Addisons/
«Ir aizvadīts 2014. gads, un Jelgavas pilsētas bibliotēku dzīvē tas ir bijis ļoti piepildīts,
notikumiem bagāts un interesants. Tas paliks
mūsu domās, mūsu sirdīs un atmiņās. Bet pats
labākais ir tas, ka mums vēl ir kur augt un kur
tiekties un mēs patiešām vēl esam izsalkuši
pēc panākumiem un profesionālas virzības
uz priekšu. Mēs esam daudz mācījušies un
mainījušies līdzi laika garam. Mēs esam radījuši
īpašu atmosfēru mūsu bibliotēkās, mēs paši
esam bijuši radoši un izdomas bagāti. Pilsētas
bibliotēku ietvaros esam vērtējuši paši sevi un
izvirzījuši savā vidū atsaucīgāko un atbalstošāko kolēģi, un šo godu ir ieguvis mūsu datorspeciālists Haralds Bukšs. Mēs lepojamies!
Jelgavas Zinātniskajā bibliotēkā joprojām
ir skatāma pašu darbinieku fotoizstāde «Kā
savu dzimteni lai tēloju...», kuru atklājām
2014. gada 18. novembrī. Ar savām aktivitātēm esam ievēroti ne tikai mūsu pilsētā
– mūsu bibliotēku vārdi ir izskanējuši arī
Rīgā un citās Latvijas pilsētās, esam runājuši
radio un esam pirmie Latvijā, kuri piedāvā
tādu pakalpojumu kā lasīšana priekšā neredzīgiem un vājredzīgiem cilvēkiem. Jelgavas
Zinātniskajā bibliotēkā ārkārtīgi augstu novērtēts ir darbs novadpētniecības jomā, pie
mums brauc mācīties daudzi kolēģi no citām
Latvijas pilsētām.
Liels paldies kolēģiem, liels paldies visiem
atbalstītājiem un sadarbības partneriem,
draugiem un arī tiem cilvēkiem, kuriem ir
dažādas kritiskas piezīmes, jo bez pamatotas
kritikas nevaram labot savas kļūdas.»
Jelgavas Zinātniskās
bibliotēkas direktore Lāsma Zariņa

atbildam

Ceturtdiena, 2015. gada 15. janvāris

PVD noskaidros, vai suņi
tiešām pamesti
Kādu kundzi, kura bieži iet garām agrākajai «Latvijas Zoovetapgādes» teritorijai Pulkveža O.Kalpaka
ielā 16, uztrauc divu tur mītošo suņu liktenis. Viņa
bažījas, vai iepriekšējie ēkas īpašnieki līdz ar mājas
atstāšanu nav novārtā pametuši arī savus suņus
– vai viņi tiek baroti, vai pieejams ūdens –, jo suņu
nemitīgās rejas dzirdamas kā dienā, tā naktī.
Par lasītājas minēto situāciju «Jelgavas Vēstnesis»
informēja Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD)
Dienvidzemgales pārvaldi, un iestādes vadītājs
Jānis Grosbārdis sola, ka tuvākajās dienās sūdzība,
veicot pārbaudi norādītajā teritorijā, tiks izskatīta.
Ja atklāsies, ka suņu saimnieks nespēj nodrošināt
labturības noteikumu prasības, viņš tiks saukts
pie atbildības. Iedzīvotāji situācijās, kad radušās
aizdomas par kāda dzīvnieka pamešanu, aicināti
par to nekavējoties ziņot dienestam. Ar PVD
Dienvidzemgales pārvaldi var sazināties pa tālruni
Foto: Raitis Supe
63021124 vai 63007691.

Adrese tiek mainīta, pamatojoties uz īpašnieka iesniegumu
«Vēlos precizēt, kādos gadījumos notiek
adrešu maiņa?» laikrakstam «Jelgavas
Vēstnesis» jautā Arkādijs, vēršot uzmanību
uz nereti sarežģīto adrešu sistēmu. Rogu
ceļu Jelgavā viņš min kā piemēru «veselai
adrešu ābecei». «Šī iela ir diezgan veca.
Kādreiz tur atradās tikai dažas mājas – šī
teritorija bija Jelgavas pilsētas nomale, līdz
ar to mājām tika piešķirti vienkārši numuri
no 3 līdz 13 un no 2 līdz 8. Pilsētai paplašinoties, šī teritorija attīstījās, tika uzsākta
zemes dalīšana, pārdošana, savrupmāju
būve, un katram zemesgabalam tika piešķirts savs numurs. Tā rezultātā izveidojās
vesela ābece, piemēram, Rogu ceļš 2a, 2b,
2c, 2d, 2e, 2f un tā tālāk. Nonāca līdz tam,
ka sāka eksistēt arī tādas muļķības kā,
piemēram, 13 BURTS/CIPARS!» raksta
Arkādijs, norādot, ka tas neapšaubāmi
traucē operatīvajiem dienestiem atrast nepieciešamo adresi, arī citos gadījumos šāda
«adrešu ābece» ir apgrūtinoša. Viņš vēlas
noskaidrot, vai un kā iespējams vienkāršot
īpašumam savulaik piešķirto adresi.
Valsts zemes dienesta komunikāciju
projekta vadītāja Sandra Vīgante skaidro,
ka adrešu maiņa notiek gadījumos, kad
pašvaldība ir pieņēmusi lēmumu mainīt
īpašuma adresi. «Pašvaldība piešķir adresi
saskaņā ar teritorijas plānojumu, detālplānojumu vai zemes ierīcības projektu,»
precizē S.Vīgante, norādot, ka pēc lēmuma

pieņemšanas un nosūtīšanas Valsts zemes
dienestam adrese tiek reģistrēta Valsts
adrešu reģistrā. Savukārt pēc adreses ierakstīšanas reģistrā iestādes, kuras izmanto
adrešu reģistru, piemēram, Neatliekamās
medicīniskās palīdzības dienests, Valsts
ugunsdzēsības un glābšanas dienests, saņem atjaunotos datus.
«Atbilstoši Administratīvo teritoriju un
apdzīvoto vietu likuma 17. panta 41 daļai
adresi piešķir, maina, precizē vai likvidē
saskaņā ar likumu vai pašvaldības lēmumu.
Kā to paredz Jelgavas pilsētas pašvaldības
pakalpojums «Adrešu piešķiršana, maiņa,
likvidēšana adresācijas objektiem», adreses
tiek mainītas, pamatojoties uz īpašnieka
iesniegumu,» kārtību skaidro Jelgavas
pilsētas pašvaldības Būvvaldes arhitekta
palīdze Liene Daga. Savukārt, veidojoties
jaunam adresācijas objektam – apbūvei
paredzētai zemes vienībai, ēkai vai telpu
grupai –, tiek pieņemts lēmums par adreses
piešķiršanu, maiņu vai likvidēšanu.
«Saskaņā ar Ministru kabineta 2009.
gada 3. novembra noteikumu Nr.1269
«Adresācijas sistēmas noteikumi» 20.
punktu zemes vienības vai ēkas numuru
papildina ar latviešu alfabēta lielajiem
burtiem (bez diakritiskām zīmēm), lai
izvairītos no iepriekš piešķirtu numuru
atkārtošanās, piemēram, Rogu ceļš 9A, Jelgava, LV-3004,» tā L.Daga. Komentējot tieši
minēto piemēru Rogu ceļā, viņa norāda, ka

dzīvojamās ēkas Rogu ceļā 13S, Jelgavā,
saskaņā ar Valsts zemes dienesta kadastra
informācijas datiem tiek klasificētas kā divu
dzīvokļu dzīvojamās mājās. «Saskaņā ar
noteikumiem dzīvokļiem (telpu grupām)
adreses pieraksta specifikācija ir šāda: Rogu
ceļš 13S-1, Jelgava, LV-3004, un Rogu ceļš
13S-2, Jelgava, LV-3004,» norāda L.Daga,
piebilstot, ka sadarbībā ar Valsts zemes
dienestu nepārtraukti notiek adrešu datu
aktualizācija un precizēšana.
Tā kā Arkādijs savā vēstulē «Jelgavas
Vēstnesim» nav precīzi norādījis, vai vēlas
mainīt konkrēta īpašuma adresi Rogu ceļā,
L.Daga, lai precizētu situāciju un iespējas
mainīt adresi, uz konsultāciju aicina vērsties Būvvaldē.
S.Vīgante atgādina, ka gadījumos, ja
īpašumam nomainīta adrese, ikviens var
noskaidrot jauno adresi, meklējot to pēc
vēsturiskās adreses, izmantojot Valsts
zemes dienesta datu publicēšanas portāla
www.kadastrs.lv vai mobilās aplikācijas
Kadastrs.lv meklēšanas rīkus, izvēloties
funkciju «Meklēt vēsturisko adresi». «Tas
varētu būt aktuāli, piemēram, situācijās,
kad kāds vēlas nosūtīt vēstuli draugam, bet
nezina viņa jauno adresi. Portālā vai mobilajā aplikācijā kadastrs.lv ievadot veco zināmo
adresi, automātiski tiks atrasta adrese, kāda
īpašumam ir pašlaik,» tā viņa.
Sagatavoja Sintija Čepanone

Ceturtdiena, 2015. gada 15. janvāris

Notur Virslīgas
labāko vārtsargu

FK «Jelgava» ir panācis vienošanos ar 2014.
gada Latvijas futbola Virslīgas labāko vārtsargu un Latvijas valstsvienības kandidātu
Kasparu Ikstenu. Jaunais līgums paredz,
ka K.Ikstens jelgavnieku vārtus sargās līdz
2016. gadam. Jāatgādina, ka aizvadītajā
sezonā Jelgavas futbola klubs pēc 19
gadu pārtraukuma Latvijas futbola Virslīgā
izcīnīja bronzas medaļas, K.Ikstenam neizlaižot nevienu minūti. Tāpat izcīnīts Latvijas
kauss, tiesības piedalīties Eiropas līgas
kvalifikācijas 1. kārtā pret spēcīgo norvēģu
«Rosenborg». K.Ikstena lielo lomu komandā apliecina arī fakts, ka aizvadītās sezonas
noslēguma pasākumā viņš tika atzīts arī
par FK «Jelgava» pagājušās sezonas labāko
spēlētāju komandas balsojumā.

Sākas pieteikšanās Jaunatnes
ziemas olimpiādei

Latvijas Olimpiskā komiteja informē, ka ir
sākusies izglītības iestāžu komandu pieteikšana Latvijas Jaunatnes ziemas olimpiādei.
Šogad sacensības notiks 6. un 7. februārī
Ērgļos, vienīgi kamaniņu sporta sacensības
notiks Siguldā 12. – 14. februārī. Latvijas
Jaunatnes ziemas olimpiādes sacensību
programmā ir iekļauti septiņi sporta veidi
– biatlons, distanču slēpošana, kalnu
slēpošana, snovbords, hokejs, slidošana
un kamaniņu sports. Pieteikties var līdz 2.
februāra pulksten 17 mājas lapā www.
olimpiade.lv. Tur var iepazīties arī ar olimpiādes nolikumu. Olimpiāde tiek organizēta ar
mērķi noteikt labākos jaunos sportistus un
labākās izglītības iestādes (vispārizglītojošās
skolas un arodskolas).
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sports
Basketbolisti uzņems
«Barons/LDz»

Svētdien, 18. janvārī,
pulksten 13 Zemgales Olimpiskajā
centrā BK «Jelgava»
tiksies ar BK «Barons/
LDz». Komandas šosezon tikušās divreiz, un šobrīd bilance
ir neizšķirta. Kā vienu no galvenajiem
uzdevumiem gaidāmajā spēlē jelgavnieku
treneris Mārtiņš Gulbis saviem spēlētājiem
izvirzījis aizvadīt visu spēli vienā, pietiekami
augstā, līmenī, lai vienība spētu cīnīties
par uzvaru. BK «Jelgava» pēc aizvadītām
17 spēlēm šobrīd turnīra tabulā ieņem
7. vietu desmit komandu konkurencē,
un cīņā par iekļūšanu izslēgšanas spēlēs
katram mačam ir liela nozīme.

Piešķir prēmijas

Ar valdības lēmumu prēmēti vairāki
Jelgavas sportisti un treneri. 2049 eiro
piešķirti Kristenam Krīgeram par 2. vietu EČ junioriem BMX; par 1. vietu EČ
vieglatlētikā (šķēps) 7115 eiro piešķirti
cerībniekam Dmitrijam Silovam, viņa
kluba biedrei Ingrīdai Priedei par 3. vietu
(disks) – 2561 eiro, Ingrīdas trenerei Maijai Ukstiņai –1281 eiro; par 3. vietu EČ
sambo junioriem 461 eiro piešķirts BJSS
sportistam Robertam Kabanovam, viņa
trenerim Guntim Malējam – 230 eiro; par
2. vietu EČ kadetiem brīvajā cīņā 1025 eiro
piešķirti kluba «Milons» pārstāvim Albertam Jurčenko, viņa trenerim Vladimiram
Smirnovam – 512 eiro. 854 eiro piešķirti
arī bijušajam BJSS audzēknim Nikolajam
Lapšinam par 1. vietu EČ jostu cīņā.

Skolotājs: «Tagad jūtos,
it kā brauktu ar fūri»
 Ilze Knusle-Jankevica

hokeja kluba «Dinamo Rīga» spēlēm.
Tāpat viņš gatavo skolēnus sacensībām,
pilsētas skolēnu spartakiādei, bet tagad
vairs tik ļoti nepārdzīvo par zaudējumiem
kā pirmajos gados. «Esmu sapratis, ka
galvenais ir piedalīties, jo skolas nevar
salīdzināt – katrai ir savas iespējas. Piemēram, 4. sākumskolai vienā klašu grupā
ir 100 bērni, bet mums – 30, un no tiem
jānokomplektē komanda,» tā Deniss. «Tomēr mana vislielākā sāpe ir stadions, ko
vajadzētu atjaunot un pilnveidot,» norāda
sporta skolotājs, piebilstot, ka visdrīzāk,
lai to izdarītu, būtu nepieciešams piesaistīt kādu projektu naudu.
Ārpus skolas Denisa aizraušanās ir
futbols – agrāk viņš trenējās BJSS pie
trenera Valērija Minaltas, bet tagad
ir futbola tiesnesis. Viņš ir ieguvis 1.
kategorijas tiesneša sertifikātu un galvenokārt tiesā Latvijas Futbola federācijas
1. līgas spēles, jauniešu turnīrus. «Man
vislabāk patīk būt līnijtiesnesim,» tā Deniss, piebilstot, ka vienā spēlē noskrien
vidēji 6 – 7 kilometrus. Lai uzturētu sevi
fiziskajā formā, viņš vakaros skrien, jo
tiesnešiem regulāri ir jākārto fiziskie
normatīvi, teorētiskie eksāmeni. Jāpiebilst, ka aprīlī D.Ševčenko dosies uz
Šveici, kur divarpus nedēļas cels tiesneša
kvalifikāciju. No Latvijas šajos kursos
piedalīsies trīs cilvēki.
Jau daudzus gadus aktuāls jautājums
valstī ir par pedagogu atalgojumu, bet
D.Ševčenko tas neuztrauc. «Reiz man
kāds cilvēks teica, ka nevajag vienmēr
domāt par naudu, tā pati atnāks. Un
tagad tā ir mana dzīves devīze.»

Jau desmit gadus konkursa
«Latvijas Gada balva sportā»
laikā tiek noskaidrots uzvarētājs arī nominācijā «Gada
sporta skolotājs». 2014. gadā
tika pārtraukta pēdējo gadu
klusēšana un beidzot konkursā atkal pieteikts pedagogs
no Jelgavas – 2. pamatskolas
sporta skolotājs Deniss Ševčenko.
«Deniss mūsu skolā strādā piekto gadu.
Lai gan varētu teikt, ka viņš ir jauns
skolotājs – gan pēc gadiem, gan pēc darba stāža –, viņš pilnībā ir skolas cilvēks.
Viņam acīs ir tā skolotāja dzirkstelīte,»
stāsta 2. pamatskolas direktore Ināra
Pampe. Tieši skolas kolektīvs Denisu
pieteica konkursam.
D.Ševčenko 2. pamatskolā vada sporta
stundas 1., 3. klasei un 4. – 9. klases
zēniem. Viņš uzskata, ka sports ir tāds
pats mācību priekšmets kā citi un arī
tajā atzīme ir jānopelna. Tiesa, ne katram viss padodas, bet tāpēc skolotājs
ikvienam dod iespēju atzīmi izlabot, kā
arī vērtējot ņem vērā skolēnu attieksmi
stundās, centību. «Pie manis var dabūt
arī desmitnieku. Piemēram, tagad skolēni
gatavo vingrojumu kombināciju. Es ļauju
to sagatavot arī mūzikas pavadījumā. Par
to var nopelnīt papildu desmitnieku – ja
redzu, ka skolēns ir centies un gatavojies,»
stāsta skolotājs. 2014./2015. mācību gada
1. semestrī liecībā 10 balles sportā bija
četriem viņa skolēniem, bet tikpat bija arī
nesekmīgo. «Tie ir gadījumi, kad skolēns
slimo, tad atrod dažādus attaisnojumus,
lai neapmeklētu stundas, neizrāda vēlmi
izlabot atzīmes,» paskaidro skolotājs.
«Man galvenais ir panākt, lai skolēni
kustas, nevis tas novērtējums, bet reizēm
skolēniem un viņu vecākiem svarīgākais
ir atzīme. Ir bijuši gadījumi, kad vecāki
jautā, kā un kāpēc viņa bērnam liecībā
sportā ir seši,» tā viņš, piebilstot: tad
skolotājs vecākiem izskaidro, ka arī sportā
ir savi vērtēšanas kritēriji.
D.Ševčenko ir absolvējis Jelgavas 6.
vidusskolu un Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmiju. «Esmu ieguvis sporta
skolotāja un trenera kvalifikāciju, un jau
studiju laikā zināju, ka strādāšu skolā,»
stāsta D.Ševčenko. Darbs ar bērniem
viņam patīk, un darbu skolā viņš sauc
par savu mīļāko darbu, uz kuru ik rītu
dodas ar smaidu. Lai gan stundas sākas
pulksten 8.30 vai vēlāk, Deniss skolā ir
jau ap 7. «Aizpildu žurnālu, izlasu internetā ziņas, gatavojos stundām,» savu
režīmu ieskicē viņš. «Es gribu, lai viss
ir skaisti un kārtībā. Ja skolā ir Sporta
diena, nevaru atskriet no rīta un visu
ātri izdarīt. Es atnākšu vakarā, salikšu
šķēršļu joslu, pārdomāšu nianses,» par
sevi atklāj Deniss.
Šajā mācību gadā D.Ševčenko ir jauns
izaicinājums – viņam ir sava audzināmā
klase. «To, kuriem skolotājiem piešķirt
audzināmās klases, pārrunājam skolas

Jau desmit gadus Izglītības un zinātnes ministrija
rīko konkursu «Gada sporta skolotājs». Pēc ilgāka
pārtraukuma 2014. gada
konkursam bija pieteikts
skolotājs no Jelgavas – 2.
pamatskolas sporta skolotājs Deniss Ševčenko.
Viņš uzskata, ka galvenais
ir radīt skolēnos interesi
par sportu un kustībām,
pēc iespējas vairāk parādīt
viņiem priekšā un paskaidrot, uzslavēt.
Foto: Raitis Supe

Sporta pasākumi

vadības sēdē. Denisu pazīstam jau vairākus gadus, esam redzējuši viņa attieksmi
un to, cik viegli viņam veidojas kontakts
ar bērniem, viņu vecākiem, kolēģiem.
Tāpēc nolēmām viņam uzticēt šo pienākumu. Tas ir ļoti smags darbs, jo klases
audzinātājs ir kā otrā mamma vai otrais
tētis, un ne katrs skolotājs grib uzņemties
šo pienākumu,» stāsta skolas direktore,
piebilstot, ka D.Ševčenko audzināmās 4.c
klases bērni par savu klases audzinātāju
ir sajūsmā. Arī laikraksts «Jelgavas Vēstnesis» par to pārliecinājās – starpbrīžos
sporta zālē pie klases audzinātāja nāk
viņa bērni, lai pastāstītu jaunumus. Pats
Deniss to, ka ir kļuvis par klases audzinātāju, uztver kā soli augstāk pedagoga
darbā. «Tas ir apmēram tāpat kā, ja tu
visu laiku brauc ar vieglo automašīnu, bet
tad iesēdies fūrē,» tā skolotājs.
Jau studiju laikā Deniss saņēmis darba
piedāvājumu no divām skolām Rīgā, tomēr nolēmis atgriezties dzimtajā pilsētā.
2. pamatskolā strādā arī Denisa mamma,
tāpēc sākumā viņš ļoti pārdzīvojis, vai
kolēģi neuzskatīs, ka viņš te ticis par
blatu. «Biju apņēmies – ja dzirdēšu runas,

ka māte atvilkusi uz skolu savu dēlu, no
skolas aiziešu,» strikti nosaka Deniss.
Tomēr kolēģi bijuši atsaucīgi, saprotoši
un draudzīgi, jo īpaši pirmajā gadā palīdzējuši ar padomu. Nu Deniss ir iejuties
kolektīvā, māca sportu, audzina klasi un
ik gadu ap Ziemassvētku laiku iejūtas arī
Salatēva lomā un klasēs dala skolēniem
liecības.
Runājot par bērniem un sportu, Deniss
novērojis, ka pa šiem gadiem, kopš viņš
strādā skolā, skolēni kļuvuši mazkustīgāki, par sportu interese ir mazāka. Viņš
lēš, ka apmēram tikai puse viņa skolēnu
nodarbojas ar kādu sporta veidu ārpus
skolas. Priekšroka tiek dota futbolam,
vieglatlētikai, karatē, vingrošanai, savukārt stundās 2. pamatskolas skolēni iecienījuši arī florbolu, aerobiku. Pateicoties
skolotāja entuziasmam, skolā ir pieejamas
galda spēles, un skolēni labprāt starpbrīžos tās spēlē. Vispopulārākais ir galda
teniss, ko ar lielu aizrautību spēlē kā zēni,
tā meitenes, kā jaunāko, tā vecāko klašu
skolēni. Lai skolēnus ieinteresētu, Deniss
organizē arī dažādus kopīgus braucienus,
piemēram, uz Ledus halli slidot vai uz

 16. janvārī no pulksten 16 līdz 20
– Atvērto durvju diena sporta klubā
«Kamakura-MMA» (Dobeles ielā 62a).
Papildu informācija pa tālruni 20703234
(Roberts Romanovskis) un www.kamakura-mma.lv.
 17. janvārī pulksten 15 – hokejs:
«Zemgale/LLU» – «Ogre/Sāga 97» (Ledus
hallē).
 17. janvārī pulksten 16 – volejbols:
«Biolars/Jelgava» – «Rakvere» (ZOC).
 17. janvārī pulksten 20 – florbols: Jelgavas novads – FK «Kurši» (Sporta hallē).
 18. janvārī pulksten 13 – basketbols:
BK «Jelgava» – «Barons/LD» (ZOC).
 18. janvārī pulksten 16 – volejbols:
«Biolars/Jelgava» – «Poliurs/Ozolnieki»
(ZOC).
 22. janvārī pulksten 14 – Jelgavas
skolēnu 44. spartakiāde volejbolā (Sporta
hallē).
 24. janvārī pulksten 10 – Jelgavas čempionāts basketbolā (Sporta hallē).
 24. janvārī pulksten 15 – hokejs: «Zemgale/LLU» – «Kurbads» (Ledus hallē).
 24. janvārī pulksten 16 – volejbols:
«Biolars/Jelgava» – «Pērnava» (ZOC).
 29. janvārī pulksten 14 – Jelgavas
skolēnu 44. spartakiāde volejbolā (Sporta
hallē).
 31. janvārī pulksten 20 – florbols:
Jelgavas novads – «RTU/Inspecta» (Sporta
hallē).
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Uzvar pirmajā
pārbaudes spēlē

FK «Jelgava» šīs sezonas pirmajā pārbaudes spēlē ar 2:0 pieveicis FC «Skonto».
«Lai gan tā bija tikai pārbaudes spēle, ir
patīkami, ka uzvarējām un ka mūsu vārti
tika nosargāti. Man patika, kā spēlētāji izskatījās laukumā,» tā komandas galvenais
treneris Vitālijs Astafjevs. Pirmajā puslaikā
vārtus guva uz pārbaudes laiku pieaicināts
Krievijas futbolists, otrajā – Vadims Avdejevs, kurš pērn spēlēja dublieru komandā.
Spēlē laukumā izgāja 16 spēlētāji, tostarp
vārtsargi Kaspars Ikstens un Mārcis Melecis.
Nespēlēja Mārcis Ošs un Vladislavs Kozlovs,
kuri ir traumēti. Jāatgādina, ka nākamnedēļ sāksies Ziemas kauss, un FK «Jelgava»
pirmo spēli aizvadīs 22. janvārī pulksten
13.15 Skonto hallē pret FK «Liepāja».

Meklē darbu
Mājsaimnieces un aukles darbu.
Tālrunis 28236557.
Sertificēts skursteņslauķis meklē darbu.
Pieredze skursteņu, mūrīšu, krāšņu mūrēšanā, tīrīšanā, labošanā.
Tālrunis 27073304.
Flīzētāja darbu.
Tālrunis 27022269 (Rihards).
Šoferis, ir A, BE, CE, DE kategorija un
95. kods, traktortehnikas vadītājs
(A, B, C, E, F līdz 2024. gadam).
Tālrunis 29682212.
Krāšņu mūrnieks – plītis, krāsnis,
kamīni, skursteņi, siltummūri.
Tālrunis 28893830.
Kvalificēts mūrnieks –
krāšņu podnieks – meklē darbu.
Tālrunis 29422824, 29674324.

Pārdod
Pārdodu 1-dzīvokli, dīvānu.
T.29866270
Malka, šāļi, zāģmateriāli,
granulas, kokskaidu briketes.
T.26488881
Granulas, kokskaidu un kūdras briketes.
Piegāde. Tel.28828288

Pērk
Metāllūžņus (visu veidu).
Sver, griež, maksā uzreiz. Izbraucam.
Tel.27760073
Visu veidu metāllūžņus.
Izbraucam uz vietas. Asteru 7.
T.29718434
Pērku garāžu Jelgavā. T.29780087.
Pērk dzīvokli Jelgavas centrā.
T.29884983

Dažādi
Juridiskais birojs ADEMIDE – uzņēmumu
reģistrācija/likvidācija; pamatkapitāla
izteikšana eiro. Raiņa 14, t.29179847;
www.ademide.lv
Izved nolietotu sadzīves tehniku.
Bez maksas. T.28262407
Kvalitatīva meistaru komanda veiks
remonta darbus jūsu mājoklī vai birojā.
T.26881773
Nāc zīmēt! Tiek komplektētas grupas:
pieaugušajiem – pamatu apguve
(pirmdienās 18.00 – 20.00; ceturtdienās
10.30 – 12.30) un bērniem no 6 līdz
9 gadiem. Jelgava, Raiņa iela 14, 2.st.
T.26289697; www.grafita.lv.
Attīru no krūmiem pļavas
un citas teritorijas T.25994203
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
JĀNIS CELMIŅŠ (1943. g.)
ILGA STRIGŪNE (1939. g.)
JĀNIS FREIMANIS (1945. g.)
VALENTĪNA AFANASJEVA (1938. g.)
ANATOLIJS OĻEIŅIKS (1957. g.).
Izvadīšana 15.01. plkst.13 Bērzu kapsētā.
GAĻINA PARŠINA (1958. g.).
Izvadīšana 15.01. plkst.11 Zanderu kapsētā.
NIKOLAJS SAVČUKS (1955. g.).
Izvadīšana 15.01. plkst.11 no Meža kapsētas
Sēru nama uz Bērzu kapsētu.
INĀRA ROZENTĀLE (1950. g.).
Izvadīšana 16.01. plkst.15 Bērzu kapsētā.

6

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

Pirmdiena, 19. janvāris
LTV1
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1953.sērija.
9.35 «Patvērums mīlestībai». Meksikas seriāls. 11.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Rozamunde Pilčere. Pārāk augstu uzlidots».
Vācijas melodrāma. (ar subt.).
12.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
12.55 ««Sporta studijas» diskusija».
13.55 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
14.15 «1000 jūdzes Gruzijā». 1. un 2.sērija.
15.15 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1953.sērija.
16.15 «Patvērums mīlestībai». Meksikas seriāls. 10.sērija.
17.10 «Aculiecinieks».*
17.25 «Skats no malas».
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 «Aizliegtais paņēmiens».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».
22.00 «Sporta studija».
22.45 «Latvija var!»
23.05 «Nakts ziņas». 23.14 Sporta ziņas. 23.16 Laika ziņas.
23.20 «Valdība 3». Seriāls. 3.sērija.
0.25 ««De facto»».*
1.00 «Melu laboratorija». (ar subt.).

LTV7
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Urālu kalnos». 1.sērija.
6.30 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Šorīt». Informatīvi izklaidējošs raidījums (krievu val.).
8.35 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 555.sērija.
9.35 «Alpu dakteris 4». Seriāls. 10.sērija.
10.25 «Kalle nāk». Seriāls. 4.sērija.
11.20 ««De facto»».*
12.00 «Supernova 2015».*
13.00 TIEŠRAIDE. «Pasaules kausa izcīņa biatlonā». 10 km sprints vīriešiem.
14.05 TIEŠRAIDE. «Pasaules kausa izcīņa biatlonā».
15 km distance ar kopēju startu vīriešiem.
15.10 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
15.45 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».
16.15 «Alpu dakteris 4». Seriāls. 10.sērija.
17.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 556.sērija.
18.00 «Šovakar». Ziņu raidījums (krievu val.).
18.35 «Izgaršot Brazīliju». Dokumentāls seriāls. 2.sērija.
19.05 «Norvēģijas dabā». Dokumentāls seriāls. 1.sērija.
19.30 TIEŠRAIDE. «Jaunatnes hokeja līgas spēle». HK «Rīga» – «Dinamo».
21.55 «Kalle nāk». Seriāls. 5.sērija.
22.45 «Spēle bez noteikumiem». ASV trilleris. 2010.g.
0.40 «Midsomeras slepkavības 10». Seriāls (ar subt.). 5.sērija.

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.15 «Bernards». Animācijas seriāls.
6.30 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
7.00 «900 sekundes».
9.00 «Dzīvīte».
9.25 «Televeikala skatlogs».
9.40 «Kurts Seits un Šura». Turcijas seriāls. 15. un 16.sērija.
11.40 «Karamba!» Humora raidījums.
12.05 «Dzintara dziesmas 4».
13.05 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 123.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Diagnoze – vācēji 2». ASV dokumentāls seriāls.
15.40 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Mīlestība nekad nebeidzas». Meksikas seriāls. 147.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Gumušas stāsts». Turcijas seriāls. 2005.g. 95. un 96.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «1/5 – tranzīta aktualitātes».
20.40 «Degpunktā».
21.10 «Ekstrasensi – detektīvi 2». Realitātes šovs.
22.15 «Atgriezties dzīvam». ASV dokumentāls seriāls. 2.sērija.
23.10 «Kāršu nams 2». ASV seriāls. 8.sērija.
0.10 «Dzīvīte».
0.30 «LNT ziņu «Top 10»».
1.15 «Gumušas stāsts». Turcijas seriāls. 2005.g. 95. un 96.sērija.
2.45 «Karamba!» Humora raidījums.
3.10 «900 sekundes».
4.40 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Firma». Seriāls. 4.sērija.
5.45 «Risks». TV spēle.
6.40 «Smurfi». Animācijas seriāls.
7.10 «Denijs spoks 2». Animācijas seriāls.
7.40 «Madagaskaras pingvīni 3». Animācijas seriāls.
8.00 «Tētuka meitiņas 2». seriāls (ar subt.). 21. un 22.sērija.
9.00 «Neiespējamā misija. Kanāda».
9.55 «Būt par papucīti 3». Seriāls. 12. un 13.sērija.
10.55 «Māmiņu klubs 8».
11.30 «Amerikas smieklīgākie videokuriozi 23».
11.55 «Ūsainā aukle 5». Krievijas seriāls (ar subt.). 2. un 3.sērija.
13.00 «Beibleidi 3». Animācijas seriāls.
13.30 «Madagaskaras pingvīni 3». Animācijas seriāls.
14.00 «Aģents Dadlijs». Animācijas seriāls.
14.35 «Atriebība 2». ASV seriāls. 10.sērija.
15.40 «UgunsGrēks 12». Latvijas seriāls. 2014.g. 68.sērija.
17.00 «Rozenheimas detektīvi 5». Vācijas detektīvseriāls. 2.sērija.
18.00 «Ēnu spēles». Latvijas detektīvseriāls. 11.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 13». Latvijas seriāls. 2015.g. 1.sērija.
21.00 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 4». Seriāls. 1.sērija.
22.00 «CSI Lasvegasa 14». ASV seriāls. 2013.g. 300.sērija.
23.05 «Skaistule un briesmonis 2». ASV seriāls. 2013.g. 3.sērija.
  0.00 «Itālijas variants». ASV spraiga sižeta trilleris. 2003.g.
1.55 «Nekā personīga».
2.55 «Būt par papucīti 3». Seriāls. 12.sērija.
3.15 «Ēnu spēles». Latvijas detektīvseriāls. 11.sērija.
3.55 «TV3 ziņas».
4.25 «Bez tabu».

Otrdiena, 20. janvāris
LTV1
5.00 «Vides fakti».*
5.30 «Ielas garumā».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1954.sērija.
9.35 «Patvērums mīlestībai». Meksikas seriāls. 12.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Sapņu viesnīca. Maurīcija». Melodrāma.
12.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
12.55 «Jakari». Animācijas seriāls.
13.25 «Kas te? Es te!»*
13.55 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
14.15 «1000 jūdzes Gruzijā». 3. un 4.sērija.
15.15 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1954.sērija.
16.15 «Patvērums mīlestībai». Meksikas seriāls. 11.sērija.

17.10 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 «Ar savu tautas dziesmu. Dzejnieks Jānis Peters».*
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «1:1. Aktuālā intervija».
22.05 «Gvido Zvaigzne». Dokumentāla filma (ar subt.).
23.00 «Nakts ziņas». 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
  0.00 «Rīga 2014 – Eiropas kultūras galvaspilsētas noslēguma koncerts».*
1.30 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*

LTV7
5.00 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».
5.30 «1000 jūdzes Urālu kalnos». 1.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Urālu kalnos». 2.sērija.
6.30 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls». (ar subt. latviešu val.).
7.00 «Šorīt». Informatīvi izklaidējošs raidījums (krievu val.).
8.35 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 556.sērija.
9.35 «Alpu dakteris 4». Seriāls. 11.sērija.
10.25 «Kalle nāk». Seriāls. 5.sērija.
11.20 «Skats no malas».* (ar surdotulk.).
11.50 «Aizliegtais paņēmiens».*
12.45 «Melu laboratorija».* (ar subt.).
13.45 «Pasaules kausa izcīņa bobslejā un skeletonā». 4.posma
apskats. 2015.gads Kēnigszē Vācijā.
15.45 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».
16.15 «Alpu dakteris 4». Seriāls. 11.sērija.
17.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 557.sērija.
18.00 «Šovakar». Ziņu raidījums (krievu val.).
18.35 «Ekstrēmie kadri 2». Dokumentāls seriāls.
19.05 «Caurspīdīgā elektronika». Dokumentāla filma.
19.15 «Spilgtie ekrāni». Dokumentāla filma.
19.30 TIEŠRAIDE. «Jaunatnes hokeja līgas spēle». HK «Rīga» – «Dinamo».
21.55 «Selfridžs 2». Seriāls. 2.sērija.
22.45 «Itālija, mana mīla». Dokumentāla filma (ar subt.). 5.sērija.
23.45 «Kalle nāk». Seriāls. 6.sērija.
0.35 «Noziegums». Dānijas krimināldrāma. 2007.g. 19.sērija.
1.40 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Mīlestība nekad nebeidzas». Meksikas seriāls. 147.sērija.
5.40 «Ticīgo uzvaras balss».
6.10 «Karamba!» Humora raidījums.
6.25 «Klīvlenda šovs 4». Animācijas seriāls.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte».
9.25 «Televeikala skatlogs».
9.40 «Citas svarīgākas lietas». Vācijas melodrāma. 2006.g.
11.35 «Karamba!» Humora raidījums.
12.00 «Dalasa 3». ASV seriāls. 2014.g. 10.sērija.
12.55 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 124.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Diagnoze – vācēji 2». ASV dokumentāls seriāls.
15.40 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Mīlestība nekad nebeidzas». Meksikas seriāls. 148.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Gumušas stāsts». Turcijas seriāls. 2005.g. 97. un 98.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.05 TV PIRMIZRĀDE. «Cepumiņu gribēsiet?» Romantiska komēdija.
23.00 «Nikita 4». ASV seriāls. 5.sērija.
23.55 «Dzīvīte».
0.15 «Atgriezties dzīvam». ASV dokumentāls seriāls. 2.sērija.
1.00 «Diagnoze – vācēji 2». ASV dokumentāls seriāls.
1.45 «Gumušas stāsts». Turcijas seriāls. 2005.g. 97. un 98.sērija.
3.15 «Šodien novados».
3.25 «900 sekundes».

TV3
5.00 «Firma». Seriāls. 5.sērija.
5.45 «Risks». TV spēle.
6.40 «Smurfi». Animācijas seriāls.
7.10 «Denijs spoks 2». Animācijas seriāls.
7.40 «Madagaskaras pingvīni 3». Animācijas seriāls.
8.00 «Tētuka meitiņas 2». Seriāls (ar subt.). 23. un 24.sērija.
9.00 «Neiespējamā misija. Kanāda».
10.00 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 4». Seriāls. 1.sērija.
10.55 «Reiz sensenos laikos». Seriāls. 7.sērija.
11.55 «Ūsainā aukle 5». Krievijas seriāls (ar subt.). 4. un 5.sērija.
13.00 «Beibleidi 3». Animācijas seriāls.
13.30 «Madagaskaras pingvīni 3». Animācijas seriāls.
14.00 «Aģents Dadlijs». Animācijas seriāls.
14.35 «Atriebība 2». ASV seriāls. 11.sērija.
15.40 «UgunsGrēks 13». Latvijas seriāls. 2015.g. 1. un 2.sērija.
17.00 «Rozenheimas detektīvi 5». Vācijas detektīvseriāls. 3.sērija.
18.00 «Ēnu spēles 2». Latvijas detektīvseriāls. 1.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 13». Latvijas seriāls. 2015.g. 2.sērija.
21.00 «Motīvs?» ASV seriāls. 2013.g. 10. un 11.sērija.
23.05 «Slepkavība 3». ASV un Kanādas seriāls. 2012.g. 12.sērija.
  0.00 «Būt par papucīti 3». Seriāls. 13.sērija.
0.30 «Neiespējamā misija. Kanāda».
1.25 «Rozenheimas detektīvi 5». Seriāls. 2. un 3.sērija.
3.00 «Ēnu spēles 2». Latvijas detektīvseriāls. 1.sērija.
3.55 «TV3 ziņas».
4.15 «Bez tabu».

Trešdiena, 21. janvāris
LTV1
5.00 «Vides fakti».*
5.30 «Skats no malas».* (ar surdotulk.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1955.sērija.
9.35 «Patvērums mīlestībai». Meksikas seriāls. 13.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Supernova 2015».*
11.50 «Bufalo. Girgensons». Dokumentāla filma. 1.sērija.
12.20 «Vai Rīga jau gatava?»*
12.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
12.55 «Jakari». Animācijas seriāls.
13.25 «Kas te? Es te!»*
13.55 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
14.10 «1000 jūdzes Gruzijā». 5. un 6.sērija.
15.10 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1955.sērija.
16.05 «Patvērums mīlestībai». Meksikas seriāls. 12.sērija.
17.00 «Ar savu tautas dziesmu. Dzejnieks Jānis Peters».*
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 «Ciemiņš virtuvē».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 «Latloto. «Viking Lotto»».
21.20 «Sastrēgumstunda».
22.30 «Zebra».
22.45 «Aculiecinieks».*
23.00 «Nakts ziņas». 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 «Ar savu tautas dziesmu. Dzejnieks Jānis Peters».*
0.10 «Gvido Zvaigzne». Dokumentāla filma (ar subt.).
1.00 «Valdība 3». Seriāls. 3.sērija.

LTV7
5.00 «SeMS. Laboratorija».*
5.30 «1000 jūdzes Urālu kalnos». 2.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Urālu kalnos». 3.sērija.

tv programma
6.30 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Šorīt». Informatīvi izklaidējošs raidījums (krievu val.).
8.35 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 557.sērija.
9.35 «Alpu dakteris 4». Seriāls. 12.sērija.
10.25 «Kalle nāk». Seriāls. 6.sērija.
11.20 «1:1. Aktuālā intervija».* (ar surdotulkojumu).
12.10 «Province».* (ar subt.).
12.40 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».*
13.10 «Aculiecinieks».*
13.30 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
15.45 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».
16.15 «Alpu dakteris 4». Seriāls. 12.sērija.
17.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 558.sērija.
18.00 «Šovakar». Ziņu raidījums (krievu val.).
18.35 «Punkts uz i». Diskusiju raidījums (krievu val.).
19.35 «Kalle nāk». Seriāls. 7.sērija.
20.25 «Īstie vaļu pasažieri». Dokumentāla filma (ar subt.).
21.25 «Melu laboratorija».* (ar subt.).
22.25 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».*
22.55 «Pēdējais liecinieks». Seriāls. 34.sērija.
23.45 «Ekstrēmie kadri 2». Dokumentāls seriāls.
0.15 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
1.40 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Mīlestība nekad nebeidzas». Meksikas seriāls. 148.sērija.
5.40 «Ticīgo uzvaras balss».
6.10 «Karamba!» Humora raidījums.
6.25 «Klīvlenda šovs 4». Animācijas seriāls.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte».
9.25 «Televeikala skatlogs».
9.40 «Cepumiņu gribēsiet?» ASV romantiska komēdija. 2014.g.
11.35 «Karamba!» Humora raidījums.
12.10 «Dalasa 3». ASV seriāls. 2014.g. 11.sērija.
13.05 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 125.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Diagnoze – vācēji 2». ASV dokumentāls seriāls.
15.40 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Mīlestība nekad nebeidzas». Meksikas seriāls. 149.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Gumušas stāsts». Turcijas seriāls. 99. un 100.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.05 «Šerloks Holmss». Krievijas seriāls. 2013.g. 5. un 6.sērija.
23.05 «Čikāga liesmās». ASV seriāls. 2012.g. 20.sērija.
  0.00 «Dzīvīte».
  0.20 «Diagnoze – vācēji 2». ASV dokumentāls seriāls.
1.10 «Gumušas stāsts». Turcijas seriāls. 99. un 100.sērija.
2.40 «Klīvlenda šovs 4». Animācijas seriāls.
3.00 «Šodien novados».
3.10 «900 sekundes».
4.40 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Firma». Seriāls. 6.sērija.
5.45 «Risks». TV spēle.
6.40 «Smurfi». Animācijas seriāls.
7.10 «Denijs spoks 2». Animācijas seriāls.
7.40 «Madagaskaras pingvīni 3». Animācijas seriāls.
8.00 «Tētuka meitiņas 2». Seriāls (ar subt.). 25. un 26.sērija.
9.00 «Neiespējamā misija. Kanāda».
10.00 «Skaistule un briesmonis 2». ASV seriāls. 3.sērija.
10.55 «Reiz sensenos laikos». Seriāls. 8.sērija.
11.55 «Ūsainā aukle 5». Krievijas seriāls (ar subt.). 6. un 7.sērija.
13.00 «Beibleidi 3». Animācijas seriāls.
13.30 «Madagaskaras pingvīni 3». Animācijas seriāls.
14.00 «Aģents Dadlijs». Animācijas seriāls.
14.35 «Atriebība 2». ASV seriāls. 12.sērija.
15.40 «UgunsGrēks 13». Latvijas seriāls. 2015.g. 2. un 3.sērija.
17.00 «Rozenheimas detektīvi 5». Vācijas detektīvseriāls. 4.sērija.
18.00 «Ēnu spēles 2». Latvijas detektīvseriāls. 2.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 13». Latvijas seriāls. 2015.g. 3.sērija.
21.00 ««Ievas» pārvērtības. Tievēšanas sezona».
21.45 «Reiz sensenos laikos 3». ASV seriāls. 2013.g. 5.sērija.
22.50 «Taisnīgā atmaksa». ASV krimināldrāma. 2008.g.
0.50 «Tētuka meitiņas 2». Krievijas seriāls (ar subt.). 26.sērija.
1.15 «Neiespējamā misija. Kanāda».
2.05 «Rozenheimas detektīvi 5». Vācijas detektīvseriāls. 4.sērija.
2.55 «Ēnu spēles 2». Latvijas detektīvseriāls. 2.sērija.
3.45 «TV3 ziņas».
4.10 «Bez tabu».

Ceturtdiena, 22. janvāris
LTV1
5.00 «Dzimis Eiropā».*
5.30 «Vides fakti».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1956.sērija.
9.35 «Patvērums mīlestībai». Meksikas seriāls. 14.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Daudz laimes!»*
11.40 «Latvijas šlāgeraptauja 2015».*
12.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
12.55 «Auniņa Timija laiks». Animācijas seriāls.
13.20 «Zili brīnumi!»*
13.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
14.10 «1000 jūdzes Gruzijā». 7. un 8.sērija.
15.10 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1956.sērija.
16.10 «Patvērums mīlestībai». Meksikas seriāls. 13.sērija.
17.10 «Diskusija. 100 g kultūras».
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 «100 līdz 100».
20.00 «700 pasaules brīnumi».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «Ekvadora».
21.45 «Momentuzņēmums».*
22.00 JAUNUMS. «Atgriešanās». Seriāls. 1.sērija. (ar subt.).
23.00 «Nakts ziņas». 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 «Diskusija. 100 g kultūras».*
  0.00 «Sastrēgumstunda».* (ar surdotulkojumu).
1.10 «1:1. Aktuālā intervija».* (ar surdotulkojumu).

LTV7
5.00 «SeMS. Laboratorija».*
5.30 «1000 jūdzes Urālu kalnos». 3.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Urālu kalnos». 4.sērija.
6.30 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Šorīt». Informatīvi izklaidējošs raidījums (krievu val.).
8.35 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 558.sērija.
9.35 «Alpu dakteris 4». Seriāls. 13.sērija.
10.25 «Kalle nāk». Seriāls. 7.sērija.
11.20 «Sastrēgumstunda».* (ar surdotulkojumu).
12.30 «Ielas garumā».* (ar subt.).
13.00 «Latvija var!»*
13.20 «Vides fakti».* (ar subt.).
13.50 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».
14.25 «Alpu dakteris 4». Seriāls. 13.sērija.
15.20 TIEŠRAIDE. «Pasaules kausa izcīņa biatlonā». 10 km sprints
vīriešiem. Pārraide no Antholcas.
16.30 «Latvijas sporta varoņi».* Bronzas komanda.
17.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 559.sērija.
18.00 «Šovakar». Ziņu raidījums (krievu val.).
18.35 «Bez aizvainojumiem». Aktuālās intervijas raidījums (krievu val.).

Ceturtdiena, 2015. gada 15. janvāris
19.05 «Kalle nāk». Seriāls. 8.sērija.
20.00 «Alumīnija laikmets». Dokumentāla filma.
21.00 «Ar savu tautas dziesmu. Dzejnieks Jānis Peters».*
22.00 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».* Benjamiņu nams.
22.45 «Īstie vaļu pasažieri». Dokumentāla filma (ar subt.).
23.45 «Sporta studija». (ar surdotulkojumu).
0.35 «Zebra».* (ar subt.).
0.55 «Kamerūna». Dokumentāla filma. 3.sērija.
1.25 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Mīlestība nekad nebeidzas». Meksikas seriāls. 149.sērija.
5.40 «Ticīgo uzvaras balss».
6.10 «Karamba!» Humora raidījums.
6.25 «Klīvlenda šovs 4». Animācijas seriāls.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte».
9.25 «Televeikala skatlogs».
9.40 «Mana vīra kāzas». Austrijas romantiska komēdija.
11.35 «Karamba!» Humora raidījums.
12.00 «Atgriezties mājās». Austrālijas seriāls. 2013.g. 7.sērija.
12.55 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 126.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Diagnoze – vācēji 2». ASV dokumentāls seriāls.
15.40 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Mīlestība nekad nebeidzas». Meksikas seriāls. 150.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Gumušas stāsts». Turcijas seriāls. 101. un 102.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.05 «Uzmanību, gatavību, remonts!»
22.05 «Mistiskās slimības 2». ASV realitātes šovs.
23.05 «Izbēgušais». Lielbritānijas trilleris. 2008.g.
1.00 «Dzīvīte».
1.20 «Gumušas stāsts». Turcijas seriāls. 101. un 102.sērija.
2.55 «Klīvlenda šovs 4». Animācijas seriāls.
3.15 «Šodien novados».
3.25 «900 sekundes».

TV3
5.00 «Firma». Seriāls. 7.sērija.
5.45 «Risks». TV spēle.
6.40 «Smurfi». Animācijas seriāls.
7.10 «Denijs spoks 2». Animācijas seriāls.
7.40 «Madagaskaras pingvīni 3». Animācijas seriāls.
8.00 «Tētuka meitiņas 2». Seriāls (ar subt.). 27. un 28.sērija.
9.00 «Neiespējamā misija. Kanāda».
10.00 «Motīvs?» ASV seriāls. 2013.g. 11.sērija.
10.55 «Reiz sensenos laikos». Seriāls. 9.sērija.
11.55 «Ūsainā aukle 5». Krievijas seriāls (ar subt.). 8. un 9.sērija.
13.00 «Beibleidi 3». Animācijas seriāls.
13.30 «Madagaskaras pingvīni 3». Animācijas seriāls.
14.00 «Aģents Dadlijs». Animācijas seriāls.
14.35 «Atriebība 2». ASV seriāls. 13.sērija.
15.40 «UgunsGrēks 13». Latvijas seriāls. 2015.g. 3. un 4.sērija.
17.00 «Rozenheimas detektīvi 5». Vācijas detektīvseriāls. 5.sērija.
18.00 «Ēnu spēles 2». Latvijas detektīvseriāls. 3.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 13». Latvijas seriāls. 2015.g. 4.sērija.
21.00 «Nozieguma skelets 9». ASV seriāls. 2013.g. 8.sērija.
22.00 «Cietumsods». ASV spraiga sižeta filma. 2012.g.
0.05 «Kinomānija 6».
0.40 ««Overtime TV»». Sporta apskats.
1.40 «Neiespējamā misija. Kanāda».
2.30 «Rozenheimas detektīvi 5». Vācijas detektīvseriāls. 5.sērija.
3.15 «Ēnu spēles 2». Latvijas detektīvseriāls. 3.sērija.
3.40 «TV3 ziņas».
4.25 «Bez tabu».

Piektdiena, 23. janvāris
LTV1
5.00 «Dzimis Eiropā».*
5.30 «Saknes debesīs».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 ««Čikāgas piecīšu» sadziedāšanās koncerts «Rīgai – 810»
lielkoncertā».*
9.35 «Patvērums mīlestībai». Meksikas seriāls. 15.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Mūsu Čārlijs 14». Seriāls. 8. un 9.sērija.
12.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
12.55 «Auniņa Timija laiks». Animācijas seriāls.
13.20 «Brīnumskapja skola».*
13.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
14.10 «1000 jūdzes Gruzijā». 9. un 10.sērija.
15.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*
16.00 «Patvērums mīlestībai». Meksikas seriāls. 14.sērija.
16.55 ««Čikāgas piecīšu» sadziedāšanās koncerts «Rīgai – 810»
lielkoncertā».*
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
19.05 «Gudrs, vēl gudrāks».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «Inspektors Džordžs Džentlijs 4». Seriāls (ar subt.). 2.sērija.
23.00 «Nakts ziņas». 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 «Latvijas šlāgeraptauja 2015».*
0.10 «Mūsu Čārlijs 14». Seriāls. 8. un 9.sērija.
1.50 «Atgriešanās». Francijas seriāls. 2012.g. 1.sērija. (ar subt.).
2.45 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
3.50 «Province». (ar subt.).
4.20 «Sporta studija». (ar surdotulkojumu).

LTV7
5.00 «SeMS. Laboratorija».*
5.30 «1000 jūdzes Urālu kalnos». 4.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Urālu kalnos». 5.sērija.
6.30 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Šorīt». Informatīvi izklaidējošs raidījums (krievu val.).
8.35 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 559.sērija.
9.20 «Alpu dakteris 4». Seriāls. 14.sērija.
10.10 «Kalle nāk». Seriāls. 8.sērija.
11.00 TIEŠRAIDE. «Pasaules kausa izcīņa skeletonā». 1.brauciens.
Pārraide no Sanktmoricas Šveicē.
12.05 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
12.30 TIEŠRAIDE. «Pasaules kausa izcīņa skeletonā». 2.brauciens.
13.35 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».* Benjamiņu nams.
14.25 «Alpu dakteris 4». Seriāls. 14.sērija.
15.20 TIEŠRAIDE. «Pasaules kausa izcīņa biatlonā». 7,5 km
sprints sievietēm.
16.35 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
17.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 560.sērija.
18.00 «Šovakar». Ziņu raidījums (krievu val.).
18.35 «Personīga lieta». Informatīvi analītisks raidījums (krievu val.).
19.10 «Kalle nāk». Seriāls. 9.sērija.
20.05 «Eiropa koncertos». (ar subt.).
21.00 TV PIRMIZRĀDE. «Leģendārie albumi. «Pink Floyd»».
Dokumentāla filma (ar subt.).
22.00 TV PIRMIZRĀDE. «Bārija». Itālijas komēdija. 2009.g.
0.45 «Grupas «Labvēlīgais tips» jubilejas koncerts «Tikai 20»».*
3.00 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*

LNT
5.00 «Mīlestība nekad nebeidzas». Meksikas seriāls. 150.sērija.
5.40 «Ticīgo uzvaras balss».
6.10 «Karamba!» Humora raidījums.
6.25 «Klīvlenda šovs 4». Animācijas seriāls.
6.45 «Šodien novados».

7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte».
9.25 «Televeikala skatlogs».
9.40 «Mīlestība internetā». Vācijas romantiska komēdija. 2009.g.
11.35 «Karamba!» Humora raidījums.
11.55 «Ekstrasensi – detektīvi 2». 2.sērija.
12.55 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 127.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Diagnoze – vācēji 2». ASV dokumentāls seriāls.
15.40 «Nemelo man!» (ar subt.).
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Gumušas stāsts». Turcijas seriāls. 103. un 104.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.05 «Jāņa Petera un komponista Raimonda Paula dziesmu
koncerts «Sanāciet, sadziediet…»».
22.50 «Latvijas faili. Manai Dzimtenei». Latvijas dokumentāla filma.
23.50 «Izdomātie meli». ASV romantiska komēdija. 2009.g.
1.25 «Dzīvīte».
1.45 «Gumušas stāsts». Turcijas seriāls. 103. un 104.sērija.
3.15 «Šodien novados».
3.25 «900 sekundes».

TV3
5.00 «Firma». Seriāls. 8.sērija.
5.45 «Risks». TV spēle.
6.40 «Smurfi». Animācijas seriāls.
7.10 «Denijs spoks 2». Animācijas seriāls.
7.40 «Madagaskaras pingvīni 3». Animācijas seriāls.
8.00 «Tētuka meitiņas 2». Seriāls (ar subt.). 29. un 30.sērija.
9.00 «Dullās sacensības «Neiespējamā misija». Austrālija».
10.00 «Nozieguma skelets 9». ASV seriāls. 2013.g. 8.sērija.
10.55 «Reiz sensenos laikos». Seriāls. 10.sērija.
11.55 «Ūsainā aukle 5». Seriāls (ar subt.). 10. un 11.sērija.
13.00 «Beibleidi 3». Animācijas seriāls.
13.30 «Madagaskaras pingvīni 3». Animācijas seriāls.
14.00 «Aģents Dadlijs». Animācijas seriāls.
14.35 «Atriebība 2». ASV seriāls. 14.sērija.
15.30 «Amerikas smieklīgākie videokuriozi 23».
16.00 «Betija Vaita un vecie ērmi 2». Humora raidījums.
17.00 «Rozenheimas detektīvi 5». Vācijas detektīvseriāls. 6.sērija.
18.00 «Ēnu spēles 2». Latvijas detektīvseriāls. 4.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «Virtuve». Krievijas seriāls. 2011.g. 39. un 40.sērija.
21.30 «Visvarenais Evans». ASV komēdija. 2007.g.
23.30 TV PIRMIZRĀDE. «Tumšās alkas». ASV trilleris. 2012.g.
1.15 «Dullās sacensības «Neiespējamā misija». Austrālija».
2.10 «Rozenheimas detektīvi 5». Vācijas detektīvseriāls. 6.sērija.
2.55 «Ēnu spēles 2». Latvijas detektīvseriāls. 4.sērija.
3.55 «TV3 ziņas».
4.10 «Bez tabu».

Sestdiena, 24. janvāris
LTV1
5.00 «Aizliegtais paņēmiens».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Ielas garumā».*
6.35 «Vides fakti».*
7.05 «Džeronīmo Stiltons 2». Animācijas seriāls.
7.30 «Tillija un draugi». Animācijas filma.
8.00 «Jakari». Animācijas seriāls.
8.30 «Mežainīši». Animācijas seriāls.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Zili brīnumi!»
10.00 «Ķepa uz sirds».
10.30 «Mazais bruņinieks». Animācijas filma.
10.55 ««Teātris.zip» iesaka... Z.Mauriņa. «Sirdij ir spārni»».*
Dailes teātra izrāde.
13.05 «100 līdz 100».*
13.35 «700 pasaules brīnumi».*
14.05 «Ciemiņš virtuvē».* (ar subt.).
15.05 «Ekvadora».*
15.40 «Gudrs, vēl gudrāks».*
17.00 «Neatklātā Arktika». Dokumentāla filma. 3.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.20 «Aculiecinieks».
18.35 «Es – savai zemītei».
19.05 «Vides fakti».
19.35 «Latvijas šlāgeraptauja 2015».
20.30 «Panorāma». 20.53 Sporta ziņas. 21.00 Laika ziņas.
21.03 «Latloto. «Eurojackpot»».
21.15 «Muzikālā banka 2014».
0.10 «Momentuzņēmums».*
0.25 «Inspektors Džordžs Džentlijs 4». Seriāls (ar subt.). 2.sērija.
2.10 «Spēlmaņu nakts 2014».*
4.40 «Vai Rīga jau gatava?»*
4.55 «Kultūras mantojums 3D». Dokumentāla filma.

LTV7
5.00 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
5.30 «1000 jūdzes Urālu kalnos». 5.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «Visas durvis vaļā. «SeMS» dokumentālie stāsti».*
6.35 «Spots».*
7.05 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
8.05 «Melu laboratorija».* (ar subt.).
9.00 «Province».* (ar subt.).
9.30 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*
10.15 «Sporta studija». (ar surdotulkojumu).
11.00 «Pasaules kausa izcīņa bobslejā». 1.brauciens divniekiem.
12.00 «1000 jūdzes līdz Eņģeļu pilsētai». 3.sērija.
12.30 TIEŠRAIDE. «Pasaules kausa izcīņa bobslejā».
2.brauciens divniekiem.
13.35 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».* (ar subt.).
14.05 «Mana virtuālā sirds». Dokumentāla filma.
14.20 TIEŠRAIDE. «Pasaules kausa izcīņa biatlonā».
12,5 km iedzīšanas distance vīriešiem.
15.25 «Alumīnija laikmets». Dokumentāla filma.
16.20 TIEŠRAIDE. «Pasaules kausa izcīņa biatlonā».
10 km iedzīšanas distance sievietēm.
17.25 «Aizliegtais paņēmiens».*
18.20 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
19.05 «Eiropa koncertos». (ar subt.).
20.00 «Anekdošu šovs 3». Izklaidējošs raidījums.
21.00 «Midsomeras slepkavības 10». Seriāls (ar subt.). 6.sērija.
22.45 «SOKO Vismāra». Seriāls. 42.sērija.
23.35 «Bārija». Itālijas komēdija. 2009.g.
2.15 «Jauniešu koru koncerts «Skonto» stadionā. 2003.g».*

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.45 «Briklberija». Animācijas seriāls.
6.05 «Kādas slimības vēsture». Seriāls (ar subt.). 17.sērija.
7.00 «Degpunktā».
7.30 «Karamba!» Humora raidījums.
8.00 «Šefpavāru cīņas: saldais ēdiens». ASV realitātes šovs.
9.00 «LNT brokastis».
11.00 «Uzmanību, gatavību, remonts!»
11.55 «Slepenās lietas: citplanētieši». Dok.seriāls. 5. un 6.sērija.
12.50 «Šerloks Holmss». Krievijas seriāls. 2013.g. 5. un 6.sērija.
14.50 «Karamba!» Humora raidījums.
15.05 «Ar mīlestību. No pagātnes». Francijas un Beļģijas melodrāma.
16.50 «Dīvainie Ginesa rekordi».
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Atgriezties mājās». Austrālijas seriāls. 2013.g. 8.sērija.
19.00 «Īpaši smags gadījums». ASV realitātes šovs.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Dzintara dziesmas 4».
21.30 «Mis Mārpla». Lielbritānijas detektīvseriāls. 9. un 10.sērija.
23.50 «Greizais spogulis». Krievijas humora raidījums (ar subt.).

TV programma

Ceturtdiena, 2015. gada 15. janvāris
1.35 «Diagnoze – vācēji 2». ASV dokumentāls seriāls.
  2.20 «Kādas slimības vēsture». Seriāls (ar subt.). 17.sērija.
3.10 «LNT brokastis».
4.40 «Briklberija». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Firma». Seriāls. 2012.g. 9.sērija.
5.50 «Tāda mums ģimenīte!» ASV komēdijseriāls. 2012.g.
6.50 «Monsuno». Animācijas seriāls.
7.15 «Redakai». Animācijas seriāls.
8.10 «Šīna planēta». Animācijas seriāls.
9.10 «Bruņrupuči nindzjas 2». Animācijas seriāls.
10.00 «Autoziņas».
10.30 ««Ievas» pārvērtības. Tievēšanas sezona».
11.15 «Bagātību salas bērni 3: Bagātību salas noslēpums».
Jaunzēlandes animācijas filma. 2006.g.
13.15 «Operācija «Kūciņa»». ASV komēdija. 2012.g.
15.05 «Karsējmeitenes: Uzvara par katru cenu». ASV komēdija.
17.00 «Visvarenais Evans». ASV komēdija. 2007.g.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Runcis Zābakos». ASV animācijas filma. 2011.g.
21.15 «Viena diena». ASV romantiska drāma. 2011.g.
23.30 «Cietumsods». ASV spraiga sižeta filma. 2012.g.
1.20 «Operācija «Kūciņa»». ASV komēdija. 2012.g.
2.50 «Karsējmeitenes: Uzvara par katru cenu». ASV komēdija.
3.40 «TV3 ziņas».
4.10 «Tāda mums ģimenīte!» ASV komēdijseriāls. 2012.g.

Svētdiena, 25. janvāris
LTV1
5.05 «LV jaunatklāšanas raidījums «Te!»».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Ielas garumā».*
6.35 «Vides fakti».*
7.05 «Džeronīmo Stiltons 2». Animācijas seriāls.
7.30 «Tillija un draugi». Animācijas filma.
8.00 «Jakari». Animācijas seriāls.
8.30 «Mežainīši». Animācijas seriāls.
9.00 «Kas te? Es Te!»
9.30 «Gārfīlda šovs». Animācijas seriāls.
10.00 «Brīnumskapja skola».*
10.30 «Izgaršot Brazīliju». Dok.seriāls (ar subt.). 3.sērija.
11.00 TV PIRMIZRĀDE. «Āzija no putna lidojuma». Dokumentāla
daudzsēriju filma (ar subt.). 1.sērija.
12.00 «Dievkalpojums».
13.00 «Saknes debesīs». (ar subt.).
13.26 «Daudz laimes!»
14.15 «Latvijas šlāgeraptauja 2015».*
15.10 «Ķepa uz sirds».*
15.40 «Melns. Sarkans. Zelts. Četri vīri Ugandā». 3.sērija.
16.10 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».
17.00 «Selfridžs 2». Seriāls (ar subt.). 3.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).

Baltijas Astroloģijas skola Jelgavā

piedāvā daudzveidīgu mācību programmu ar iespējām
apgūt astrologa profesiju, kā arī saņemt zināšanas
citos ezotēriskos virzienos.
Reģistrācijas apliecības Nr.3360800323.
Tālrunis 29379805.

Valodu centrs «PASSWORD» izsludina
uzņemšanu pavasara semestra grupās.
PIEAUGUŠAJIEM:

• Ķīniešu valoda iesācējiem: C. no plkst.19.30 līdz
21; 35 EUR/mēn.,
• Angļu sarunvalodas kurss: O./C. no plkst.10.30 līdz
12; 56 EUR/mēn.,
• Angļu sarunvalodas kurss: P./T. no plkst.18 līdz 19.30;
56 EUR/mēn.

JAUNIEŠIEM:

• Angļu valoda 12. klasēm: C. no plkst.15.30 līdz 17;
30 EUR/mēn.
Piedāvājam arī pāru un individuālās nodarbības
angļu, spāņu, zviedru un ķīniešu valodā.
Pieteikšanās un tuvāka informācija pa tālruni
28816925, e-pasts passwordkursi@inbox.lv;
www.password.lv.

21.01.2015. no plkst.18 līdz 20 – spēka mandalu veidošana, izmantojot diega pavedienus;
24.01.2015. no plkst.11 līdz 14 – «30 kļūdas, kas traucē
mums būt sievišķīgām» (Inese Prisjolkova).
Sīkāka informācija un pieteikšanās pa tālruni 28338300 vai
e-pastu freija@freija.lv; www.freija.lv.

SIA «Svešvalodu aģentūra»
aicina uz valodu kursiem.

ANGĻU, VĀCU, FRANČU, ITĀĻU,
LATVIEŠU, KRIEVU valodas

kursi un privātstundas visiem zināšanu
līmeņiem – pieaugušajiem, jauniešiem,
bērniem, kā arī uzņēmumiem.
Rīta, dienas, vakara un brīvdienu nodarbības.
Tālrunis 26369988, 29166866
(Dzintra Vintermane).

Dārzeņu pārstrādes uzņēmums
SIA «Lejnieki Food» (reģ.Nr. LV40103642169)
piedāvā darbu fiziski veselam un tehniku
cienošam darbiniekam.
Darbu veidi ļoti daudzpusīgi: darbs pie konveijera
vadības pults, dārzeņu pieņemšana,
kravu komplektēšana, darbs ar autopacēlāju,
remontdarbi, dažādi āra darbi u.c.
Prasības: godīga attieksme pret darbu, precizitāte,
augsta atbildības izjūta pret uzticēto,
B kategorijas autovadītāja apliecība.
Alkohola cienītājus lūdzu neinteresēties.
Tālrunis 26182777.
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18.20 «Province».
18.50 TV PIRMIZRĀDE. «Rozamunde Pilčere. Evitas atriebība».
Vācijas melodrāma. 2014.g. (ar subt.).
20.30 «Panorāma».
21.20 «Supernova 2015».
22.20 TV PIRMIZRĀDE. «Trakais pirmais gads».
Lielbritānijas romantiska komēdija. 2013.g.
0.05 «Neatklātā Arktika». Dokumentāla filma. 3.sērija.
1.00 «Vīnes filharmoniķu Jaungada koncerts, 2015».
3.40 «Uzmanību, esam gaisā!»*
4.10 «Vai Rīga jau gatava?»*
4.25 «Diskusija. 100 g kultūras».*
5.04 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*

LTV7
5.15 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «Visas durvis vaļā. «SeMS» dokumentālie stāsti».*
6.35 «Spots».*

7.05 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
8.15 «Zebra».* (ar subt.).
8.30 «Aculiecinieks».*
8.45 «Latvija var!»*
9.05 «Vides fakti».* (ar subt.).
9.35 «Ielas garumā».* (ar subt.).
10.05 ««Positivus 2013»».*
11.00 «Pasaules kausa izcīņa bobslejā». 1.brauciens četriniekiem.
11.45 ««Troksnis» viss vēl nav bijis...»*
12.30 «Pasaules kausa izcīņa bobslejā». 2.brauciens četriniekiem.
13.30 «Pasaules kausa izcīņa biatlonā».
4 x 7,5 km stafete vīriešiem.
14.20 «Sapņu viesnīca. Bali». Melodrāma.
16.05 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
16.45 TIEŠRAIDE. «VTB vienotās līgas spēle».
«Nymbruk» – «VEF Rīga».
19.00 TIEŠRAIDE. «Pasaules kausa izcīņa biatlonā».
4 x 6 km stafete sievietēm.
20.50 TV PIRMIZRĀDE. «Sarkanā Brazīlija». Drāma.
22.30 «Noziegums». Dānijas krimināldrāma. 20.sērija.

Paziņojums par SIA «CREMO»
B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas sabiedrisko apspriešanu.
Piesārņojošā darbība: iekārtas sadzīves atkritumu un citu atkritumu, kuri nav pielīdzināmi bīstamajiem atkritumiem,
sadedzināšanai vai līdzsadedzināšanai, ja iekārtas jauda nepārsniedz trīs tonnas stundā.
Kremējamais materiāls: tikai lolojuma dzīvnieki (I klases materiāls, dzīvnieku izcelsmes blakusprodukti), ne vairāk
kā 3 tonnas gadā.
Iekārtas īpašnieks un operators: SIA «CREMO», Anna Jesereviča.
Paredzētās piesārņojošās darbības vieta: Jelgava, Uzvaras iela 59.
Ar B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas iesniegumu var iepazīties:
- pie Annas Jeserevičas Viestura ielā 22, Jelgavā, darba dienās no plkst.10 līdz 16, tālrunis 27020432;
- Valsts vides dienesta Jelgavas reģionālajā Vides pārvaldē Kazarmes ielā 17a, Jelgavā, darba dienās no plkst.8.30
līdz 16, tālrunis 63023228;
- elektroniski Valsts vides dienesta mājas lapā http://www.vvd.gov.lv/atlaujas-un-licences/a-b-atlauju-iesniegumi/.

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks š.g. 22. janvārī plkst.17 Uzvaras ielā 59, Jelgavā.
Rakstiski priekšlikumi B kategorijas piesārņojošai darbībai iesniedzami Valsts vides dienesta Jelgavas reģionālajā Vides
pārvaldē (atbildīga par atļaujas izsniegšanu) Kazarmes ielā 17a, Jelgavā, 30 dienu laikā (līdz 6. februārim) no paziņojuma
publicēšanas dienas Valsts vides dienesta mājas lapā.

Jelgavas novada pašvaldības iestādes «Sociālās aprūpes un rehabilitācijas centrs»
Jaunsvirlaukas filiāle (reģ.Nr. 90009118031)  aicina darbā medicīnas māsu.
Darbības joma: veselības aprūpe/sociālā aprūpe.
Nosaukums: MEDICĪNAS MĀSA.
Darba stundas nedēļā: 20.
Prasības pretendentiem:
• profesionālā vidējā vai augstākā izglītība;
• pretendentam jābūt reģistrētam Ārstniecības personu reģistrā;
• nepieciešams Latvijas Māsu asociācijas sertifikāts;
• vēlama darba pieredze medicīnas māsas amatā;
• prasme strādāt komandā, komunicēt ar cilvēkiem;
• prasme pieņemt lēmumus un izrādīt iniciatīvu;
• prasme organizēt darba procesu;
• prasme sazināties valsts valodā un krievu valodā.
Galvenie darba pienākumi:
• veikt klientu medicīnisko un profilaktisko veselības aprūpi;
• informēt klientus, skaidrot un konsultēt veselības aprūpes un pašaprūpes jautājumus;
•sadarboties ar citiem medicīnas speciālistiem.
Darba vieta: Svirlaukas iela 9, Staļģene, Jaunsvirlaukas pagasts, Jelgavas novads (0,5 slodzes).
Pretendentiem jāiesniedz:
- pieteikuma vēstule, profesionālās darbības apraksts (CV) un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas.
Dokumenti jāiesniedz Jelgavas novada pašvaldības domes sekretariātā Pasta ielā
37, Jelgavā, vai elektroniski pa e-pastu sarc@jelgavasnovads.lv ar norādi «Konkursam uz Jelgavas novada SARC
Jaunsvirlaukas filiāles medicīnas māsas amatu».
Kontakttālrunis 27830602, e-pasts sarc@jelgavasnovads.lv.
Darba režīms: summētais darba laiks.
Slodzes tips: 0,5 slodzes.
Atrašanās vieta: Jelgavas novads.
Darba vietu skaits: 1.

Profesija: 3221 01 MEDICĪNAS MĀSA.
Nepieciešamā pieredze: medicīnas māsas amatā.
Darba veids: darba līgums uz nenoteiktu laiku.
Vakance aktuāla līdz: 25.01.2015.

7

23.40 «Anekdošu šovs 3».* Izklaidējošs raidījums.
0.35 «Leģendārie albumi. «Pink Floyd»». Dokumentāla filma.
1.35 «Eiropa koncertos». (ar subt.).
2.25 «Rīga 2014. 8. Pasaules koru olimpiāde».*
Čempionu koncerts LU Lielajā aulā.
3.30 «Imanta–Babīte pietur...»*
4.30 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*

  0.00 «Ar mīlestību. No pagātnes».
Francijas un Beļģijas melodrāma.
1.20 «Mīlestība internetā». Vācijas romantiska komēdija. 2009.g.
2.50 «Kādas slimības vēsture». Seriāls (ar subt.). 18.sērija.
3.35 «LNT brokastis».
4.20 «Briklberija». Animācijas seriāls.
4.45 «Bernards». Animācijas seriāls.

LNT

TV3

5.00 «Slepenās lietas: citplanētieši». Dok.seriāls. 5. un 6.sērija.
5.45 «Briklberija». Animācijas seriāls.
6.05 «Kādas slimības vēsture». Seriāls (ar subt.). 18.sērija.
6.55 «Bernards». Animācijas seriāls.
7.05 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
7.30 «Karamba!» Humora raidījums.
8.00 «Šefpavāru cīņas: saldais ēdiens». ASV realitātes šovs.
9.00 «LNT brokastis».
10.00 «Īpaši smags gadījums». ASV realitātes šovs.
10.55 «Galileo 2».
11.30 «Mis Mārpla». Lielbritānijas detektīvseriāls. 9. un 10.sērija.
13.50 «Mistiskās slimības 2». ASV realitātes šovs.
14.45 «Greizais spogulis». Krievijas humora raidījums (ar subt.).
16.55 «Dzintara dziesmas 4».
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Dalasa 3». ASV seriāls. 2014.g. 12. un 13.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.10 «LNT ziņu «Top 10»».
21.00 «Kurts Seits un Šura».
Turcijas seriāls. 17. un 18.sērija.
23.05 «Pēdējie Grimmi 2». ASV seriāls. 2012.g. 14.sērija.

5.00 «Firma». Seriāls. 10.sērija.
5.50 «Tāda mums ģimenīte!» ASV komēdijseriāls.
7.00 «Monsuno». Animācijas seriāls.
7.25 «Redakai». Animācijas seriāls.
8.15 «Kinomānija 6».
8.50 «Māmiņu klubs».
9.30 «Amerikas smieklīgākie videokuriozi 23».
10.00 «Superbingo».
11.00 «Betija Vaita un vecie ērmi 2». Humora raidījums.
12.15 «Viņi mīl Sambu». Lielbritānijas un Īrijas romantiska komēdija.
14.10 «Viena diena». ASV romantiska drāma. 2011.g.
16.15 «Runcis Zābakos». ASV animācijas filma. 2011.g.
18.00 «Dullās sacensības «Neiespējamā misija» 6».
19.00 «Nekā personīga».
20.00 «Kurjers». ASV spraiga sižeta filma. 2002.g.
22.00 «Dubultā identitāte». Lielbritānijas trilleris. 2009.g.
23.55 «Viņi mīl Sambu». Lielbritānijas un Īrijas romantiska komēdija.
1.35 «Bagātību salas bērni 3: Bagātību salas noslēpums».
Jaunzēlandes animācijas filma. 2006.g.
3.05 «Dullās sacensības «Neiespējamā misija» 6».
3.45 «Tāda mums ģimenīte!» ASV komēdijseriāls.
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notikumi

Ceturtdiena, 2015. gada 15. janvāris

Saimnieki: «Svarīgi, lai ne tikai
pašiem, bet arī citiem prieks»
Šodien, 15. janvārī, Jelgavas domē pašvaldība teiks paldies to namu,
uzņēmumu un lodžiju saimniekiem, kuri svētku laikā ar savu izdomu,
uzpošot namu gada nogales svētkos, priecējuši ne vienu vien jelgavnieku.
Viņu veikumu atzinīgi novērtējuši garāmgājēji, piesakot konkursam «Izgaismotākais pilsētvides objekts». Atbilstoši konkursa nolikumam šogad
netika apbalvoti divu iepriekšējo gadu uzvarētāji, kuri arī šoreiz pieteikti.
Žūrijas komisijas vadītājs Jelgavas domes priekšsēdētāja vietnieks Jurijs
Strods atzīst: «Ir patīkami, ka cilvēki cenšas. Tiesa, gaidot Ziemassvētkus,
mēs netikām lutināti ar sniegu, un sarunās ar jelgavniekiem atklājās, ka
tas daļu atturējis no nama rotāšanas, taču, neskatoties uz to, centīgo
netrūkst. Mums ir daudz objektu, kas priecēja ne tikai to saimniekus, bet
arī garāmgājējus. Svarīgākais šajā konkursā ir, lai tas gaišums un skaistums
redzams arī no publiskās vietas, ne tikai pašiem saimniekiem. Apkārtējo
atzinība vienmēr ir lielākā balva.» Viņš visiem izgaismoto objektu saimniekiem vēl radošu izdomu arī turpmāk un padomāt par to, kā vēl šajā
Jelgavas 750. jubilejas gadā iepriecināt gan sevi, gan garāmgājējus.
Par gaumīgāko un
veiksmīgāk izrotāto
šogad atzīta Ganību
ielas 45. privātmāja,
kurā saimnieko Birjukovu ģimene. Saimnieks
Andrejs, kurš ir galvenais rotātājs, pārliecināts: «Ir jārada prieks
ne tikai sev, bet arī citiem! Diemžēl ne visi
var atļauties izgaismot
savu namu, jo tas nav
lēts prieks – kaut vai šī
mazā lampiņu virtene
– tā maksā vairāk nekā
20 eiro! Tāpēc uzskatu:
kam ir iespēja, tam tas
arī jādara. Tā varam radīt prieku arī visiem apkārtējiem.» Gaismiņu virtenes pie šīs
mājas iedegas neilgi pirms Ziemassvētkiem un noņemtas tiek īsi pēc pareizticīgo
Ziemassvētkiem. Saimnieks apliecina, ka par viņa veikumu priecājas arī garāmgājēji.
«Pa logu skatāmies – cilvēki iet garām, apstājas, arī fotografē. Tad par modeli kļūst arī
mūsu suns, kuram patīk sēdēt uz bruģa kaudzes sētas iekšpusē,» piebilst Andrejs.

Līdz ar pirmo adventi gaišāks ik gadu kļūst Palu ielas 18 pagalms, kur par to rūpējas saimnieks Ģirts Kadilis. Viņš atzīst, ka pagalma uzpošana pirms svētkiem jau kļuvusi par tādu kā atkarību. «Esmu «iekritis» azartā, katru gadu pieliekot vēl kaut ko klāt,
lai gaišāks. Beidzot lampiņas ir ap visu māju. Šogad tā cīnījos, lai desmit virtenes sastellētu kopā,» stāsta saimnieks. Viņam ir
ieteikumi citiem namu īpašniekiem, kuri par savas sētas izgaismošanu vēl tikai domā. «Kamanas jātaisa vasarā. Proti, materiāli
jāsagādā jau februārī, kad spuldzīšu virtenes nopērkamas ar ievērojamām atlaidēm, citādi ziemā nākas krietni pārmaksāt. Un,
lai cik tas dīvaini arī izklausītos, pa vasaras vakariem jāmeistaro viss kopā, lai ziemā atliek tikai izkārt. Ticiet man, ziemā būs vēl
daudz darba, ķimerējoties ar tām spuldzītēm,» tā Ģ.Kadilis. Bet tiem, kuri vēl tikai domā par mājas celtniecību, viņa ieteikums
ir padomāt arī par elektrības pieslēgumiem dārzā, lai varētu izrotāt pagalma kokus, kā arī kontaktus iestrādāt pie palodzēm
gan mājas iekšpusē, gan ārpusē. «Ja tagad celtu māju, darītu pavisam citādāk,» nosaka viņš.

«Jo vairāk gaismiņu un spilgtāk, jo Ziemassvētku vecītis labāk
redz mūsu māju,» pārliecināta deviņgadīgā Maša un sešgadīgais Pantelejs, kuri dzīvo Tērvetes ielā 58c. Viņu mamma Diāna
Švacka stāsta, ka māja svētku rotu iegūst tieši bērnu dēļ. «Pirms
dažiem gadiem sākām ar degošām sniegpārsliņām logos, bet
nu jau rotāšanā ir iesaistījušies arī mūsu radi un draugi, katru
gadu uzdāvinot kādu jaunu dekoru. Līdz ar to tagad visi svētki
tiek svinēti pie mums, jo te esot kā pasakā,» stāsta Diāna. Lai
atvieglotu darbu, mājas saimnieks gādājis, lai gaismiņas iedegtos automātiski – pulksten 19, bet pulksten 7 izslēgtos. Pagalms
gaišāks kļūst īsi pirms Ziemassvētkiem, bet lampiņu virtenes
tiek noņemtas janvāra vidū. «Protams, cilvēki brīnās, vai tas nav
dārgi, taču vīrs iepriekš bija izrēķinājis, ka pagalma eglē iekārtās
LED lampiņas dienā patērē desmit santīmus. Bērnu prieka dēļ
tas jau nemaz nav tik daudz,» tā Diāna.

Uzvara konkursā arī bērnudārzam «Rotaļa», kas šoreiz īpaši
padomājis par dekoriem visā dārziņa teritorijā – durvju stikli
izrotāti ar spīdošiem eņģeļiem, uz jumta apmeties ziemeļbriedis, jauno piebūvi sargā sniegavīri, izrotātas nojumes un
pirmo gadu – pagalma egle. «Rādām piemēru bērniem par
skaistu un sakārtotu vidi. Priecājas mazie, un komplimentus
dzirdam arī no vecākiem,» tā iestādes vadītājas vietniece Anita
Kupste, piebilstot, ka iestādes logu dekorēšanā iesaistījušies
arī audzēkņu vecāki. Bērnudārza teritorija svētku «apģērbu»
iegūst ne pirmo gadu, un A.Kupste pēc pieredzes zina teikt,
ka pats svarīgākais ir visus rotājumus kārtīgi nostiprināt.
«Nebaidieties un ļaujieties fantāzijai! Mēs esam iedrošinājuši
arī Lāčplēša ielas kaimiņus – kas zina, varbūt drīz varēsim
pretendēt uz izgaismotākās ielas titulu!» tā A.Kupste.

«Tēta darba lauks – mājas ārpuse un pagalms, dāmas atbild par iekšpusi,» saka
Aizsilnieku ģimene, kas saimnieko Jēkaba ielā 12, uzsverot, ka tieši līdz ar pagalma
izgaismošanu var «noķert» īsto Ziemassvētku sajūtu. Interesanti, ka šajā pagalmā,
līdzīgi kā adventes vainagā katru nedēļu tiek iedegta jauna svece, katrā adventē
pagalmā klāt nāk jauns izgaismots objekts. Saimnieks Jānis atzīst, ka māja un pagalms ik ziemu tiek izgaismots jau 20 gadus. Nākamgad viņš cer īstenot pirms 15
gadiem jau realizēto – ar lampiņām izdekorēt lielo ozolu pie mājas. «Mans ieteikums
citiem – ja gribat, lai lampiņas ilgāk kalpo, pērciet diožu virtenes un tiešām āram
domātās. Svarīgākais – neuzķerieties uz lētāko cenu! Pēc pieredzes zinu – skopais
maksā divreiz. Ieguldījums tiešām ar laiku atmaksājas,» atzīst Jānis, piebilstot, ka
diožu virtenes ir arī ekonomiskākas. Jautāts par elektrības rēķinu, saimnieks atzīst,
Izgaismotās ielas – Bebka, protams, tas decembrī ir lielāks, taču, vai svētku rotājumi pie vainas, nezina, jo
ru ceļa – 67. namā
šajā laikā daudz biežāk tiek darbināta arī cepeškrāsns.
saimnieko Elvīra Bļinova, kura pieticīgi nosaLiela konkurence šogad
ka: «Te jau nav nekā!
bija izgaismotāko balkoGribējām izlocīt kazu,
nu vidū, kur par vienu no
bet nesanāca. Tā gaislabākajiem atzīts Asteru
miņu virtene nepadeielas 10 – 31 balkons. Tā
vās, tāpēc sanāca kas
saimniece Līga Patupa
abstrakts.» Mājas un
stāsta, ka balkons pirms
pagalma rotāšanā ik
gada nogales svētkiem
gadu iesaistoties viņa
rotāts pirmo reizi un par
un mazbērni, jo tieši
iedvesmu tam kalpojusi
bērniem par prieku tas
izgaismotā lodžija devītiek darīts. «Ziniet, kad
tajā stāvā Pasta ielā 34.
sniegs un gaismiņas,
«Staigāju tur garām un
domāju: mēs taču arī savu balkonu varētu izgaismot!» tā Līga. Viņa stāsta, ka, pašiem labāks noskapirms rotāts savs balkons, kādu vakaru devusies ekskursijā pa pilsētu, lai apskatītu ņojums. Rotājumus
citus izgaismotos balkonus, privātmājas, ko rosina darīt arī citiem. «Tas ir tiešām mēs izgatavojam paši, un jāteic, ka tas ir ļoti jauks un saliedējošs ģimenes pasāforšs pasākums, jo tev ir iespēja gan smelties idejas, gan arī redzēt dažādas kļūdas, kums,» tā saimniece, piebilstot, ka pēdējos gados ar šo rotāšanas «slimību» viņi
kā labāk nedarīt,» tā Līga. Viņa gan min, ka šogad balkonu rotājuši pēc principa: aplipinājuši arī kaimiņus un katru gadu arvien vairāk blakus pagalmos parādās pa
minimāli, bet ar izdomu. «Pati esmu mācījusies par mājturības skolotāju, un studiju kādam gaismas objektam. Jautāta, vai bažas nerada elektrības rēķins, saimniece
saka: «Vienu reizi gadā jau var!»
laikā iekrāti dažādi materiāli. Tad nu liku lietā izdomu,» tā Līga.

Konkursa «Izgaismotākais pilsētvides
objekts» uzvarētāji
• Nominācijā «Privātmājas»: uzvarētāji – Vidus iela 6,
Ganību iela 45, Miezītes ceļš 30, Jēkaba iela 12, Ganību
iela 37, Dambja iela 80; laureāti – Tērvetes iela 58c, 58b,
Kooperatīva iela 1f, Zvejnieku iela 20, Satiksmes iela 72, Palu
iela 18, Dambja iela 54a, Vecais ceļš 8, Smilgu iela 10, 12,
Brīvības bulvāris 15a; veicināšanas balva – Arāju iela 4.
• Nominācijā «Spožākā iela»: uzvarētāji – Bebru ceļš 59,
65, 67, 5. līnija 8, 15, 18.
• Nominācijā «Daudzdzīvokļu māju balkoni (lodžijas)»:
uzvarētāji – Kooperatīva iela 6 – 10, Asteru iela 10 – 31,
Zemgales prospekts 4 – 11, Sudrabu Edžus iela 3 – 15,
Sudrabu Edžus iela 1 – 37; laureāti – Raiņa iela 16 – 10,
Garozas iela 24 – 13.
• Nominācijā «Uzņēmumi»: uzvarētāji – krodziņš «Istaba»;
laureāti – veikals «db daba», darījumu centrs «Zemgale».
• Nominācijā «Pašvaldības iestādes un uzņēmumi»:
uzvarētāji – PII «Rotaļa», SIA «Jelgavas pilsētas poliklīnika»,
Miezītes bibliotēka, SIA «Jelgavas pilsētas slimnīca».

Sagatavoja Ritma Gaidamoviča,
foto Raitis Supe

