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Policija pagājušajā gadā
Jelgavā konfiscējusi ap
pusmiljonu kontrabandas cigarešu, vairāk
nekā 600 litrus nelegālā
alkohola un 150 litrus
dīzeļdegvielas. Valsts
policijas Zemgales reģiona pārvaldes priekšnieks
Haralds Laidiņš uzskata,
ka policijas darbs šajā
ziņā ir devis rezultātus,
tomēr norāda, ka liela loma ir sabiedrības
attieksmei kopumā.
Tāpēc policijas priekšnieks tirgotāju iniciatīvu iesaistīties cīņā pret
kontrabandu, aicinot
iegādāties tikai legālas
preces, vērtē pozitīvi.

Uzstāda jaunā Driksas tilta
balstus un meklē tā vārdu
Baļčūns skaidro, ka pilons pirms
transportēšanas uz Jelgavu vēl
Šonedēļ Driksas krasttika testēts, jo bija jāpārbauda
malā Čakstes bulvāra
visas metināšanas šuves, tā
pusē uzstādīts pirmais
izturība.
gājēju tilta pilons –
Pavisam tiltam būs divi piloni
balsts, kurā iekar tilta
– katrs atradīsies savā upes
vantis. «Otrs pilons
krastā, un tajos katrā būs pa 14
varētu būt gatavs pēc
vantīm, kurās tiks iekārts tilts.
trīs nedēļām. Tad to
Piloni tiek izgatavoti SIA «Izoatgādās uz Jelgavu,
terms» Vangažos, bet vantis pēc
uzstādīsim, samonpasūtījuma izgatavoja Austrijā.
tēsim tilta laidumu
Tās jau ir gatavas un atgādātas
un iestiprināsim to
uz Latviju. Būvdarbu vadītājs
vantīs,» stāsta atbildīprognozē, ka otrs pilons varētu
gais būvdarbu vadītājs
būt gatavs pēc trīs nedēļām, bet
Artjoms Gridņevs.
arī līdz tam darbu pietiekot.
«Tilts ir tikai viena no 14 šī
Pašvaldības aģentūras «Pilsēt- objekta būvēm, tāpēc darbi te
saimniecība» direktors Andrejs notiek visu laiku. Paralēli tam
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Konfiscēts pusmiljons nelegālo
cigarešu un 475 litri alkohola

«Lai 25 metrus garo un 34 tonnas smago
pilonu uzstādītu, bija nepieciešama tehnika ar 250 tonnu celtspēju,» norāda atbildīgais būvdarbu vadītājs Artjoms Gridņevs.
Gājēju tiltam būs divi šādi piloni – katrs
savā krastā –, kas turēs kopumā 28 vantis,
kurās būs iekārts tilts.
Foto: Ivars Veiliņš
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Laikrakstu iespējams
saņemt arī redakcijā
Pasta ielā 47 – 214.

turpināsim betonēšanas darbus
Čakstes bulvārī un promenādes
veidošanu gar Driksas krastu,»
viņš norāda. Kad būs uzstādīts
arī otrs pilons, sāksies 150 metrus garā tilta metāla laiduma
montēšanas darbi. Pēc tam to
ar vantīm iekārs pilonos un
nospriegos. «Ja nebūs plūdu,
darīsim to martā, bet prognozēt ir grūti, jo šeit ir sarežģīti
strādāt: Driksā ūdens līmenis
ir ļoti mainīgs – pavasarī tas ir
līdz pusotram metram augstāks
nekā šobrīd, un tas būtiski
apgrūtina darbus,» skaidro
A.Gridņevs.
Jāpiebilst, ka topošais gājēju
tilts pār Driksu joprojām meklē
savu vārdu. Vēl līdz 25. janvārim

ikviens var iesniegt savu ideju
par to, kā vajadzētu saukt jauno
tiltu. Pašvaldības Sabiedrisko
attiecību sektorā informē, ka
šobrīd saņemti vairāki tilta
nosaukuma varianti: Studentu
tilts, Čakstes, Mīlestības, Pasta,
Pasta salas gājēju, Pastaigu,
Vanšu, Salas, Gājēju, Hercoga,
Satikšanās, Mehu, Studentijas
tilts, Driksis. Ierosinājumu var
sūtīt uz e-pastu: redaktors@
dome.jelgava.lv. Pēc visu priekšlikumu apkopošanas par biežāk
minētajiem būs iespēja balsot
pilsētas portālā www.jelgava.lv.
Tilta būvniecībai tiešraidē
iespējams sekot līdzi būvdarbu
veicēja SIA «Tilts» mājas lapā
www.tilts.lv.

Latvijas Tirgotāju asociācija
(LTA) un Jelgavas Ražotāju un
tirgotāju asociācija (JRTA) uzsākušas cīņu pret kontrabandas
cigaretēm un rosina gan tirdzniecības vietās, gan citās sabiedriskās
vietās izvietot plakātus, kas aicina:
«Nepērc kontrabandas cigaretes!»
«Mēs kā asociācija, protams, esam
pret nelegālo cigarešu izplatību,
jo tā traucē konkurencei un apdraud legālo uzņēmējdarbību,»

uzsver JRTA valdes priekšsēdētājs Imants Kanaška. Arī LTA
prezidents Henriks Danusēvičs
norāda, ka galvenais arguments
cīņā pret kontrabandu ir līdzekļi,
ko valsts neiegūst. «Pēdējos gados
ir tendence samazināties valsts
ieņēmumiem no šiem produktiem.
Pēc mūsu aprēķiniem, valsts neiegūto summu izdalot uz visiem
iedzīvotājiem, katram sanāktu 20
lati. Uz tā rēķina varētu samazināt,
piemēram, iedzīvotāju ienākuma
nodokli un palielināt iztikas minimumu,» uzskata H.Danusēvičs.
Pēc Valsts ieņēmumu dienesta
Akcīzes preču pārvaldes datiem,
2010. gadā Latvijā patēriņam
nodots 1,771 miljons cigarešu, bet
iekasētais akcīzes nodoklis bija 92
miljoni latu, savukārt 2009. gadā
patēriņam nodoti 2,294 miljoni
cigarešu, bet nodokļos atgūti 114
miljoni latu.
Šai domai piekrīt arī policijas
priekšnieks, norādot, ka būtībā
kontrabanda ir nodokļu nemaksāšana, bet par šo nodokļos iekasēto naudu varētu, piemēram,
paplašināt sociālo garantiju loku,
salabot vairāk ielu, nodrošināt
ielu apgaismojumu un izdarīt
citas lietas. Tāpēc policijai kontrabandas apkarošana ir viena
no prioritātēm.
Turpinājums 3.lpp.

Latvijas Tirgotāju asociācijas un Jelgavas Ražotāju un tirgotāju asociācijas ierosinājumam izvietot plakātus, kas aicina nepirkt kontrabandas cigaretes, atsaucies veikals «Otto». «Mēs kā tirgotāji uzreiz jūtam,
ja ir ievesta kontrabandas prece – tirdzniecības apjomi samazinās.
Tāpēc ļoti pozitīvi vērtēju to, ko valsts ir uzsākusi: organizētu cīņu, lai
«nogrieztu» visas iespējas ievest Latvijā nelegālās preces. Tam tiešām
ir jāvelta visi spēki, jārunā pēc iespējas vairāk, lai liktu sabiedrībai
aizdomāties, kādas sekas izraisa nelegālo preču tirdzniecība,» uzskata
Foto: Ivars Veiliņš
veikala «Otto» vadītāja Māra Ķeņģe.

Noteiktas vietas, kur nepieciešamības gadījumā izvedīs sniegu
 Sintija Čepanone

Pilsētā noteiktas četras vietas, kur nepieciešamības gadījumā
tiks izvests no Jelgavas ielām nošķūrētais
sniegs. Tiesa gan – pašlaik sniega sega nav tik
bieza, lai traucētu vai
radītu apdraudējumu
satiksmes drošībai,
tādēļ šoziem no pilsētas izvest sniegu vēl
nav bijusi nepieciešamība.

Kā informē pašvaldības aģentūras «Pilsētsaimniecība» ielu
ekspluatācijas inženieris Edgars
Rubenis, 2011./2012. gada ziemas
sezonā noteiktas četras sniega
izvešanas vietas: Lapskalna ielas
galā (pretī SIA «Jelgavas ūdens»
notekūdeņu attīrīšanas iekārtām);
Slokas ielas galā (bijušajā armijas teritorijā); Kārklu ielas pļavā
dzelzceļa pusē posmā no Tērvetes
ielas līdz Putnu ielai un Aviācijas
ielā 57a (RAF stadiona teritorijā).
Minētās vietas saskaņotas ar Valsts
vides dienesta Jelgavas reģionālo
vides pārvaldi.

Ielu atbrīvošanu no sniega, pretslīdes materiālu kaisīšanu, sniega
izvešanu uz citus darbus ziemas
sezonā veic SIA «Kulk» saskaņā
ar līgumu, un viena kubikmetra
sniega izvešana no pilsētas maksā
2,44 latus. Tiesa gan – pašlaik tas
vēl nav bijis nepieciešams. Toties
sniegoto laikapstākļu dēļ šie darbi
aktuāli bija pagājušajā ziemā,
un E.Rubenis norāda, ka pērn
kopumā no pilsētas izvesti 45 806
kubikmetri sniega.
Jāatgādina, ka saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem
par valsts un pašvaldību autoceļu

ikdienas uzturēšanas prasībām un
to izpildes kontroli pieļaujamais
sniega vaļņu augstums uz autoceļa
ir 40 – 100 centimetri atkarībā no
ielas uzturēšanas klases. Tāpat
arī ielu tīrīšana no sniega un
seguma kaisīšana ar pretslīdes
materiālu notiek saskaņā ar MK
noteikumiem Nr.224 «Noteikumi
par valsts un pašvaldību autoceļu
ikdienas uzturēšanas prasībām un
to izpildes kontroli».
Kā liecina informācija «Pilsētsaimniecības» mājas lapā, A klases ielas ir tranzīta ielas (iekļaujas
valsts autoceļu maršrutā un (vai)

ir izeja uz valsts autoceļiem) un
no sniega tās jāatbrīvo triju stundu laikā pēc snigšanas beigām. B
klases ielas ir pilsētas nozīmes
maģistrālās ielas (paredzētas
pilsētas galveno plūsmu kustībai, pieslēdzas tranzīta ielām
un savieno tranzīta ielas). Laiks
autoceļa brauktuves attīrīšanai
no sniega – sešas stundas pēc
snigšanas beigām. C klases ielas
ir starpkvartālu ielas, kas savieno
pilsētas kvartālu ielas ar vietējas
nozīmes ielām, un laiks autoceļa
brauktuves attīrīšanai no sniega
pēc snigšanas beigām ir 18 stun-

das. Savukārt D klases ielas ir
iekškvartālu ielas – visas pārējās
ielas, kas nav A, B, C klases. Laiks
autoceļa brauktuves attīrīšanai
no sniega netiek normēts.
Sīkāk ar Jelgavas pašvaldības
ceļu un ielu uzturēšanas klasēm
ziemas sezonai (no 01.11.2011.
līdz 31.03.2012.) var iepazīties
«Pilsētsaimniecības» mājas lapā
www.pilsetsaimnieciba.lv.
Informācijai, ierosinājumiem
un sūdzībām «Pilsētsaimniecība»
aicina zvanīt pa bezmaksas tālruni 8787 (Jelgavas pašvaldības
Operatīvās informācijas centrs).

2

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

viedokļi

Ceturtdiena, 2012. gada 19. janvāris

Brīnumlīdzekļa nav, ir tikai iespējas
Lai saviem klientiem
nodrošinātu pakalpojumu nepārtrauktību, SIA
«Jelgavas Nekustamā
īpašuma pārvalde» (JNĪP)
ar visiem pakalpojumu
sniedzējiem norēķinās
savlaicīgi. Taču tas gan
nenozīmē, ka tikpat atbildīgi, nokārtojot saistības, ir daudzdzīvokļu
māju dzīvokļu īpašnieki.
Tiesa gan – atsevišķu dzīvokļu
īpašnieku nenorēķināšanās par nodrošinātajiem komunālajiem pakalpojumiem ir aktuāla problēma visā
valstī, ne tikai Jelgavā, un teju jau
folklorizējušies ir izteicieni par to,
ka daudzdzīvokļu mājās maksātāji
ir nemaksātāju ķīlnieki un ka cīņa
ar parādniekiem ir cīņa ar vējdzirnavām. Taču, kamēr vieni namu
apsaimniekotāji bezspēcībā noplāta
rokas, citi aktīvi meklē papildu
mehānismus, kā tomēr piespiest
parādniekus maksāt, un viens no
tādiem uzņēmumiem ir JNĪP.
Līdzekļi, kurus apsaimniekotājs
izmanto parādu piedziņai, ir dažādi
– sākot ar brīdināšanu līdz pat parādu nodošanai trešajām personām.
Pašlaik vien tiesā tiek skatītas 97
lietas, bet 83 parāda piedziņas lietas
nodotas trešajām personām, savukārt pagājušajā gadā tiesā izskatītas
vairāk nekā 1000 prasības.
«Tas noteikti nav brīnumlīdzeklis

– šajā situācijā tādu nav vispār –,
bet gan viens no veidiem, kā disciplinēt nemaksātājus. Ja no simts
ilgstošajiem parādniekiem kaut
divi parādu nomaksās, tas jau būs
labs rādītājs,» dzīvokļu īpašnieku
pilnvarotās personas iepazīstinot
ar iespēju parādniekus reģistrēt SIA
«Creditinfo Latvija» kredītvēstures
reģistrā, uzsver JNĪP valdes loceklis
Juris Vidžis. Proti, apsaimniekotājs
turpmāk informāciju par nemaksātājiem bez maksas reģistrēs parādnieku reģistrā, tādējādi komunālo
pakalpojumu parādniekiem apgrūtinot iespēju uzņemties jebkādas
jaunas kredītsaistības, iegādāties
preces līzingā vai veikt citus darījumus ar pēcapmaksu.
Reģistra princips ir pavisam vienkāršs: dažādu pakalpojumu sniedzēji tajā reģistrē datus par saviem parādniekiem, un šai informācijai var
piekļūt visi sistēmā reģistrētie uzņēmumi, kam ir aktuāli pārliecināties
par klienta maksātspēju, ievērojot
Fizisko personu datu aizsardzības
likumu. Kredītbiroja klienti ir arī,
piemēram, bankas, ātro kredītu
kompānijas, kas pirms jauna kredīta izsniegšanas var pārliecināties
par jau esošajām potenciālā klienta
parādsaistībām un maksāšanas
disciplīnu un uzkrāto parādu dēļ
liegt iespēju iegūt aizdevumu. Šis
risinājums īpaši ietekmīgs būtu cīņā
ar ļaunprātīgajiem nemaksātājiem,
kuri, kā norāda daudzdzīvokļu

Agri vai vēlu,
bet reģistrs kādu «nobremzēs»
Edgars Jegorovs, 4. līnijas 3
mājas vecākais:
«Kaut arī mūsu mājai nav negatīvas bilances, parāds jau kādu
laiku ir stabils – tie ir 1500 – 1800
lati, kurus «dzēst» tā arī neizdodas. Vasarā tas nedaudz sarūk,
bet ziemā atkal pieaug. Kritiska
situācija ir divos dzīvokļos, un abos
gadījumos par pakalpojumiem
nemaksā ļaunprātīgi – zinu, ka var
atļauties samaksāt, tomēr kaut
kādu iemeslu dēļ to nedara. Esmu
sapratis, ka uzrunāt parādniekus
un censties viņus pārliecināt ir
bezjēdzīgi. Turklāt neuzskatu, ka
parādnieku «dzīšana rokās» ir mans
kā mājas vecākā pienākums: tas,
ka jāmaksā, viņiem taču jāapzinās
pašiem, turklāt runāšana ar tiem,
kuri varētu samaksāt, bet nemaksā, drīzāk izraisīs strīdus, nevis
rosinās saistības nokārtot. Cita
lieta ir tie cilvēki, kuriem parāds
iekrājies līdz ar darba zaudēšanu
vai kādu citu iemeslu dēļ, piemēram, mūsu mājā par vienu dzīvokli
parāds krājās, kamēr tika kārtotas
mantojuma lietas. Bet cilvēks nāca
un izklāstīja situāciju, un, tiklīdz
jautājums bija atrisināts, parādu
sedza. Maksāšanas disciplīnai sekoju līdzi informatīvajā sistēmā JNĪP
mājas lapā, un, cik zinu, to dara arī

citi dzīvokļu īpašnieki. Piemēram,
kāds iedzīvotājs katru mēnesi no
šīs sistēmas izdrukā informāciju
par mūsu mājas situāciju un iemet
to katram pastkastītē.
To, ka JNĪP parādniekus iekļaus
starptautiska uzņēmuma datu bāzē,
vērtēju pozitīvi. Vismaz idejiski šī
iespēja man šķiet tāda, kas varētu
dot rezultātu cīņā ar parādniekiem.
Jā, varbūt tas nenotiks tuvākajos
mēnešos, bet ar laiku gan, jo agri
vai vēlu ļaunprātīgajiem nemaksātājiem radīsies nepieciešamība
izmantot to uzņēmumu pakalpojumus, kas ir kredītbiroja klienti.
Teiksim, vajadzēs noformēt mobilā
telefona pieslēgumu vai kādu preci
iegādāties uz nomaksu. Nezinu
gan, cik šī iespēja būs noderīga
konkrēti manai mājai, taču situāciju
ar parādniekiem kopumā tā kaut
nedaudz spēs mainīt. Tā noteikti ir
apsveicama JNĪP iniciatīva.»

māju vecākie, bieži vien «uz kredīta» brauc lepnās automašīnās un
citādi grezni dzīvo, taču saistības
pret komunālo pakalpojumu sniedzējiem ignorē. «Mūsu praksē ir
bijis gadījums, kad, pirms piedāvāt
darbu mūsu valsts iedzīvotājam,
informāciju par cilvēka kredītvēsturi pieprasa darbā iekārtošanas
birojs no Lielbritānijas,» stāsta SIA
«Creditinfo Latvija» valdes loceklis
Armīns Kalniņš, taujāts, kā reģistrs
var būt noderīgs, ja parādnieks
strādā ārzemēs, kā ir ļoti daudzos
gadījumos, kad runa ir par parādniekiem daudzdzīvokļu mājās.
J.Vidžis uzsver, ka parādnieku
iekļaušanai kredītbiroja datu bāzē
vajadzētu noritēt sadarbībā ar
dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajām
personām, kas vislabāk pārzina
reālo situāciju savā mājā, tostarp
iemeslus, kādēļ viens vai otrs dzīvokļa īpašnieks palicis parādā.
«Mūsu kopējā sadarbībā ir svarīgi
atrast mehānismu, kā cīnīties ar
tiem nemaksātājiem, kuri parādu
uzkrāj ļaunprātīgi un ilgstoši, nevis
tiem, kuriem ir īslaicīgas finansiālas grūtības vai situācija tiešām
ir neapskaužama. Tieši tādēļ ar
dzīvokļu īpašniekiem ir jāvienojas
par minimālo parāda summu, sākot
ar kuru nemaksātāji tiks reģistrēti
parādnieku reģistrā. Tiklīdz tas būs
izdarīts, cīņā ar parādniekiem sāksim pielietot arī šo metodi,» norāda
JNĪP valdes loceklis, prognozējot,

ka pirmie parādnieki datu bāzē varētu tikt reģistrēti jau februārī.
Jāpiebilst, ka parādnieku reģistrā
ir tāda opcija kā labvēlības periods,
kad parādnieks datu bāzē ir reģistrēts, bet informācija par to publiski
nav pieejama. Reģistrējot parādnieku, viņš tiek informēts par parāda
iekļaušanu kredītvēstures reģistrā.
Ja nekādas darbības no parādnieka
puses neseko, viņa dati pēc noteikta
laika kļūst pieejami visiem sistēmā
reģistrētajiem uzņēmumiem, kam
saskaņā Fizisko personu datu
aizsardzības likumu ir tiesības

pieprasīt šādu informāciju, un tas
nozīmē, ka negatīvs ieraksts parādās arī viņa kredītvēsturē. «Kaut
arī par reālajiem ieguvumiem mēs
runāt vēl nevaram, manuprāt, šis
ir labs veids, kā kaut dažus parādniekus mēģināt motivēt nokārtot
saistības. Turklāt šī iespēja neprasa
finansiālus ieguldījumus – to varam
izmantot bez maksas,» tā viņš.
Ko par iespējām likt parādniekiem samaksāt domā dzīvokļu
īpašnieku pilnvarotās personas,
kam cīņa ar nemaksātājiem ir daļa
no ikdienas?

«Cita mehānisma, kā
ietekmēt parādniekus, nav»
Balva Kogaja, Ganību ielas
62 mājas vecākā:
«Mēs esam bezspēcīgi cīņā
ar parādniekiem – man tiešām
trūkst padoma, kā vēl viņus var
piespiest maksāt. Mūsu mājā
ir 72 dzīvokļi – gan pamesti,
gan tādi, kurus jau pārņēmušas bankas, gan tādi, kuru
īpašnieki parādu krāj gadiem
un nomaksāt to nemaz īpaši
necenšas. Apzinīgākie, protams, ir pensionāri, taču, kāpēc
nemaksā tie, kuriem ienākumi
to atļauj, es nezinu. Nav arī
tāda mehānisma, kas man kā
mājas vecākajai ļautu ietekmēt
parādniekus – vienīgais, ko
varu darīt, ir viņus uzrunāt un
sadarboties ar JNĪP. Es tiešām
eju pie apsaimniekotāja, mēs
kopā izpētām katra parādnieka
situāciju, to, vai parāds pa mēnešiem tikai pieaug vai tomēr
samazinās, un tad JNĪP nemaksātājiem sūta aicinājumus
vienoties par parāda atmaksas
grafiku. Atsevišķos gadījumos
tas arī ir izdevies un parāda
apjoms pakāpeniski samazinās.
Taču tādu gadījumu nav daudz.
Piemēram, vienam dzīvoklim
parāds krietni pārsniedz 600

latus, citam par ūdeni vien
jāmaksā jau 400 latus, bet vēl
taču ir parāds par siltumu, un
piespiest parādniekus maksāt
nav apzinīgo dzīvokļu īpašnieku spēkos. Apzinos, ka šāda
situācija nav tikai mūsu mājā,
bet cik tad ilgi ar mums nama
apsaimniekotājs auklēsies?!
Tagad pat – JNĪP informē par
vēl vienu iespēju «nobremzēt»
parādniekus, bet ir tādi, kam
tas nemaz neinteresē, jo šī
iespēja nav brīnumlīdzeklis un
nepiedāvā parādus atgūt uzreiz
un pilnā apjomā. Taču es tiešām
paļaujos uz šo parādnieku reģistru un ceru, ka tas nostrādās un
būs iedarbīgs, tāpēc esmu tikai
par to, lai nemaksātāji tajā tiktu
iekļauti. Tas vismaz būtu kaut
kāds trieciens tiem, kas grib
aizņemties naudu, paši brauc
ar trijām mašīnām, bet par
komunālajiem pakalpojumiem
nenorēķinās. Ko gan citu var
padarīt dzīvokļa īpašniekam?
Manuprāt, trīs mēneši būtu optimāls tā sauktais labvēlības periods jeb laiks, ko parādniekiem
varētu atvēlēt «pārdomām».
Trakākais ir tas, ka parādnieki
paši necenšas rast izeju – nu ko

viņiem prasītu aiziet uz JNĪP,
izrunāt situāciju un vienoties
par parāda atmaksu?! Taču to
praktiski neviens pats pēc savas
iniciatīvas nedara. Arī kaimiņi
lielākoties negrib iejaukties citu
dzīvē – tas, ka mājai ir parāds,
viņus neapmierina, bet iesaistīties parādnieku mudināšanā
to nomaksāt nevēlas, un tīri
cilvēcīgi tas ir arī saprotams.
Pašlaik esam ceļā uz mājas
renovēšanu, un mājas parāds
šai mūsu aktivitātei ir zināms
drauds, tāpēc aicinu iedzīvotājus kļūt atsaucīgākiem, vairāk
iesaistīties mājas uzturēšanā
un apzināties, ka tas ir mūsu
kopīpašums.»

Nemaksātājus var iespaidot tikai radikālas metodes
Kristīne Skvarčilo, Satiksmes ielas 59 mājas vecākā:
«Mūsu 60 dzīvokļu mājā desmit
dzīvokļos ar parādu ir kritiska situācija. Parāds par dzīvokli krietni
pārsniedz tūkstoti, taču mēnesī pat
pāris lati netiek samaksāti, lai mazinātu parāda apjomu vai samaksātu
kārtējos rēķinus. Tad nu rezultātā
jau pirms diviem mēnešiem mājas
kopējais parāds bija ap 11 000 latu,
neskaitot parādu par siltumu. Eju,
runāju, lūdzos nemaksātājiem, lai
vismaz kaut ko dara lietas labā, bet
viņi kļūst nikni un saka: «Nelien,
kur nevajag! Ja jau esi tik gudra,
tad nomaksā mūsu parādu.» Šķiet,
ir tikai viens iedzīvotājs, kas ļoti

pārdzīvo par to, ka krājas parāds,
un tad es saku, lai vismaz kaut ko
katru mēnesi cenšas samaksāt.
Taču kopumā situācija nav iepriecinoša – jā, saprotu, varbūt apkures
sezonā nomaksāt rēķinus ir grūtāk,
taču vasarā parāda apjomu taču
varētu samazināt, bet realitātē tā
nenotiek. Pagājušajā vasarā rūpīgi
sekoju līdzi, kā mainās mūsu mājas
parāda apjoms, – papildus parādījās
tikai 57 lati...
Vienīgais, ko varu teikt: žēl, ka
mūsu mājā dzīvo tik maz pensionāru. Toties ir ģimenes, kurās abi
strādā, bet parādu nemaksā. Manuprāt, nav normāla situācija, ja
trīs mēnešu laikā parāda dzēšanai

nevar atvēlēt nevienu latu, un tie
ir tie ļaunprātīgie nemaksātāji.
Jā, es saprotu ģimenes, kurām
tiešām neklājas viegli, taču šie
cilvēki vismaz kaut ko cenšas
darīt – kaut vai «simtlatnieku»
programmā iesaistās. Nupat
JNĪP uzrakstīju iesniegumu par
diviem dzīvokļiem mūsu mājā,
lai jautājums tiek nodots tiesai.
To īpašnieki aizbraukuši uz ārzemēm, un likumsakarīgi, ka rēķini
netiek maksāti. Saprotu, ka tas ir
ļoti ilgs process un tiesas izmaksas
ir dārgas – apmēram 170 lati par
dzīvokli –, taču tā vismaz ir kaut
kāda cerība atgūt parādu un arī
tiesas izdevumus, kas tiek segti

par mājas līdzekļiem.
Manuprāt, saviem spēkiem parādnieku problēmu mēs nespēsim
atrisināt, tas ir jautājums, kas jārisina valsts līmenī. Arī parādnieku
reģistrs man nešķiet risinājums,
jo kredītu «bums» mūsu valstī jau
ir pāri, tāpēc šaubos, vai nemaksātāju reģistrēšana parādnieku
reģistrā kaut nedaudz ietekmēs
viņu ikdienu un ierobežos iespējas. Tāpēc uz šo ideju parādnieku
ietekmēšanā raugos skeptiski.
Manuprāt, daudz iedarbīgākas
būtu radikālas metodes, piemēram, tiem, kas tīšuprāt nemaksā,
atslēgt ūdeni, siltumu. Protams,
tas nav iespējams atsevišķiem

dzīvokļiem – šādā gadījumā cietēji
būtu visi mājas iedzīvotāji, arī tie,
kas maksā, taču tas varētu motivēt parādniekus beidzot atbildīgi
izturēties pret maksājumiem un
varbūt arī pamudinātu kaimiņus
iesaistīties cīņā ar parādniekiem
savā mājā. Zinu, ka daudzi man
nepiekritīs, bet es kopīgā mērķa
vārdā – panākt, lai parādnieki
samaksā – būtu gatava trīs dienas
dzīvot bez ūdens. Manuprāt, ļaunprātīgo nemaksātāju attieksmi
tiešām varētu mainīt tikai šādi.»
Sagatavoja Sintija Čepanone,
foto Ivars Veiliņš
un no personīgā arhīva

Pilsētnieks vērtē

Kā, jūsuprāt,
vajadzētu saukt
jauno tiltu pār Driksu?
Ritvars, vidusskolnieks:
– Varbūt to
tiltu varētu
nosaukt pirmā Latvijas
prezidenta
Jāņa Čakstes vārdā. Ievērojams cilvēks, viņa piemineklis
arī nebūtu tālu no jaunā tilta.
Viņš daudz devis Jelgavai,
Latvijai, kāpēc lai viņa vārdā
nenosauktu tiltu? Bet, ja grib
interesantāku nosaukumu, tad
varbūt tas varētu būt Piektdienas tilts, kas saistītos ar atpūtu,
izklaidi. Uz salas taču plānota
atpūtas zona!
Eduards,
mākslinieks:
– Grūti pateikt. Ja būtu
varianti, no
kā izvēlēties,
izlemt būtu
vieglāk. Taču, ņemot vērā, ka
blakus uz Pasta salas plānots
attīstīt atpūtas zonu, varbūt šis
varētu būt Veselības tilts. Tas būs
gājēju tilts, līdz ar to mudinās
cilvēkus dzīvot veselīgi ejot. Man
ideja par gājēju tiltu ļoti patīk,
gandrīz katru dienu eju garām
un novērtēju, cik tālu būvnieki
tikuši.
Elita, pirmsskolas skolotāja:
– Pirmais, kas
iešaujas prātā, ir Sapņu
tilts, tāpēc ka
no tā varēs taisnāk piekļūt atpūtas zonai, kas atradīsies Pasta
salā. Cik sapratu, uzbūvējot šo
tiltu, arī pludmale būs tuvāk.
Rīgā ir «Laimas» pulkstenis,
citās pilsētās – citas satikšanās
vietas, mēs par romantisku satikšanās vietu varētu saukt šo
Sapņu tiltu.
Ženija, pensionāre:
– Bieži uz Rīgu
braukāju un
nevarēju saprast, kas tur
notiek. Izrādās, tiltu būvē! Ņemot vērā, ka
blakus ir pils, kurā atrodas universitāte, turpat arī fakultāte un
dienesta viesnīcas, varbūt šo tiltu
varētu saukt par Studentu tiltu. Tā
vienkārši, neko nesarežģījot.
Sarmīte, «Pasažieru vilciena» darba organizatore:
– Noteikti ne
ievērojamu
cilvēku vārdos, jo līdz ar laikiem mainās arī
slavenības. Varbūt varam izrādīt
cieņu pilsētas vecajam nosaukumam Mītava un nosaukt šo
gājēju tiltu par Mītavas tiltu.
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Konfiscēts pusmiljons nelegālo
cigarešu un 475 litri alkohola
No 1.lpp.

Pērn Jelgavā veikti 136 reidi
un konfiscētas 671 446 nelegālās
cigaretes, 475,7 litri alkohola un
150 litri dīzeļdegvielas. Tostarp
Jelgavas tirgū 2011. gadā izņemti
11 litri nelegālas izcelsmes alkohola un 10 528 cigaretes. «Darbs
ir devis rezultātus. Piemēram,
par problemātisku uzskatāmajā
Jelgavas tirgū atklāti kontrabandas preces vairs nepārdod, tomēr
personas, kas mums zināmas kā
šo preču tirgotāji, joprojām tirgū
parādās. Strādājam, lai noskaidrotu, kādas jaunas shēmas viņi ir
izstrādājuši,» situāciju raksturo
H.Laidiņš. Policijas darbs ir veiksmīgs, lielā mērā pateicoties iedzīvotājiem, kuri zvana pa uzticības
tālruni 67014077 un ziņo par
vietām, kur nelegālās preces tiek
tirgotas. «Ja kādā kāpņu telpā
sāk tirgot kontrabandas preces,
tad to var zināt tikai kaimiņi. Mēs
pārbaudām visu informāciju, kas
tiek saņemta no iedzīvotājiem, un
apmēram 30 procentos gadījumu
tā apstiprinās. Tiesa, reizēm ir
problēmas ar to, ka informācija
sniegta neprecīza – reģions mums
ir liels, no Engures ezera līdz
Līvāniem, un ielu nosaukumi

Ugunsgrēku skaits Jelgavā pa gadiem
2011.
262
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2010.
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2

 Ilze Knusle-Jankevica

Pērn Jelgavā dzēsti 262
ugunsgrēki, kas ir par 82
vairāk nekā 2010. gadā,
informē VUGD Preses
un sabiedrisko attiecību
nodaļas priekšniece Inga
Vetere. Pagājušajā gadā
ugunsgrēkos bojā gājis viens cilvēks, vienpa
dsmit cietuši, savukārt
sešus cilvēkus ugunsdzēsēji no ugunsnelaimes
izglāba.
VUGD Jelgavas daļas komandieris Artūrs Hroļenko aizvadīto
gadu kopumā vērtē kā klusu,
jo nekādu lielu nelaimju mūsu
reģionā nav bijis. «Nopietnākie
pārbaudījumi mums bija plūdu
seku likvidēšana pavasarī un
Kaigu purva dzēšana, ar ko galā
tikām. Turklāt mūsu darbu atzinīgi novērtēja arī uzņēmums
«Laflora», kam pieder kūdras ieguves vieta Kaigu purvā,» tā viņš,
piebilstot, ka pagājušajā gadā
nebija ne meža ugunsgrēku, ne
citu lielu nelaimju, kurās nepieciešama dienesta palīdzība. Tiesa,

Jelgavā «ienāk»
vēl divi boulingi

visās pilsētās ir vienādi. Ja cilvēks
aizmirst nosaukt pilsētu, adresi
nākas pārbaudīt teju visiem iecirkņiem, un tā ir nelietderīga
resursu tērēšana,» tā Zemgales
reģiona pārvaldes priekšnieks,
piebilstot, ka ir arī tādi gadījumi,
kad kaimiņš nolēmis atriebties otram kaimiņam un paziņo, ka viņš
tirgojas ar nelegālajām precēm.
LTA apņēmusies šai problēmai
pievērst arī lielāku valdības uzmanību un plāno sagatavot un iesniegt
likumprojektu, kas pastiprinātu
atbildību par pastāvīgu akcīzes
preču tirgošanu nelegālās vietās.
«Šobrīd vēl konsultējamies ar
Tieslietu ministriju par niansēm,
bet pamatdoma ir par atkārtotu
nelegālo cigarešu tirdzniecību
paredzēt kriminālatbildību tagadējās administratīvās atbildības
vietā. Tas pavērtu plašākas iespējas
cīņā ar ēnu ekonomiku,» skaidro
H.Danusevičs. Jelgavas policisti
šo ieceri vērtē atzinīgi, norādot
– šobrīd kriminālatbildību var
 Ritma Gaidamoviča
piemērot tikai tad, ja nelegālo
preču, tostarp cigarešu, realizācija
Sporta un atpūtas komradījusi būtisku kaitējumu, un tieši
pleksa «Zemgale» bouformulējums «būtisks kaitējums»
linga zāle nu pilsētā vairs
nopietni apgrūtina kontrabandas
nav vienīgā vieta, kur
preču aprites apkarošanu.

Pērn ugunsgrēku skaits pieaudzis
Jelgava
Ugunsgrēku skaits
Bojā gājušo skaits
Cietušo skaits
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pagaidām vēl nav izanalizēti
pagājušā gada statistikas dati,
tāpēc nav iespējams nosaukt ne
biežākos ugunsgrēka cēloņus, ne
objektus, kuri deguši. Vienīgais,
ko A.Hroļenko pieļauj, – kūlas
ugunsgrēku pagājušajā gadā bijis
vairāk nekā 2010. gadā.
Arī Latvijā kopumā pērn ugunsgrēku skaits audzis – salīdzinot ar
2010. gadu, kad reģistrēti 8087
ugunsgrēki, aizvadītajā gadā
ugunsgrēku skaits palielinājies
par deviņiem procentiem – 8812.
Bet pozitīvi ir tas, ka samazinājies
ugunsgrēkos bojā gājušo skaits
– pērn to bijis 122, kas ir par 18
procentiem mazāk nekā 2010.
gadā, kad bija 148 bojā gājušo.
«Pēdējo desmit gadu laikā ugunsgrēku skaits ir saglabājies vienā
līmenī. Izņēmums ir 2006. gads,
kad tika reģistrēti 16 295 ugunsgrēki, taču 7083 no tiem bija kūlas
degšana, kas arī ir lielākais kūlas
ugunsgrēku skaits pēdējo desmit
gadu laikā. Savukārt bojā gājušo
cilvēku skaits pērn ir mazākais
pēdējo desmit gadu laikā, turklāt
vērojama pozitīva tendence – šis
skaits gadu no gada samazinās,»
rezumē I.Vetere.

Laimdota Alberinga
(15.02.1926. – 17.01.2012.)

17. janvārī 85 gadu vecumā pa mūžības taku aizgājusi mūsu kolēģe, ārste ginekoloģe Laimdota Alberinga. Dzimusi Rūjienā, Rīgas Medicīnas institūtu absolvējusi
1951. gadā, pēc darba Cēsīs 1964. gadā par savu darba vietu izvēlējusies Jelgavas
pilsētas slimnīcu, kur strādāja par Dzemdību un ginekoloģijas nodaļas vadītāju,
vēlāk – Jelgavas poliklīnikā par Sieviešu konsultācijas nodaļas vadītāju un ārsti
ginekoloģi līdz 2000. gadam.
Šajos 36 gados esam iepazinuši Laimdotu Alberingu kā ļoti zinošu ārsti, labu
organizatori, kuras vadītajā nodaļā vienmēr bija perfekta kārtība un, galvenais,
liela atbildība par katru pacientu un katru darbinieku. Laikā, kad ārste uzsāka
darbu slimnīcā, bija neskaitāmas stundas jāpalīdz pacientiem un jaunākajiem
kolēģiem ārpus darba laika, un Laimdotai Alberingai pietika draudzības un laika
visam. Kā īpašs veikums ir jāatzīmē onkoginekoloģijas kabineta izveidošana Jelgavas pilsētā un rajonā, kas bija Latvijā pirmais ārpus Rīgas izveidotais audzēju
savlaicīgas atklāšanas kabinets.
Un ne tikai darbs viņu raksturo – kolēģe bija vispusīgi ļoti izglītota, ar dziļām
zināšanām literatūrā un mākslā, mīlēja piedalīties radošos pasākumos, ar savu
skaisto balsi kuplināja slimnīcas sarīkojumus.
Pavadot ārsti Laimdotu Alberingu mūžības ceļā, pateicamies par draudzību, sirds
siltumu, lielo darba mīlestību un palīdzību katram, kam tā bija nepieciešama.
Mūsu visdziļākā līdzjūtība tuviniekiem.
Jelgavas poliklīnikas darbinieku vārdā – valdes locekle Anna Zīverte

www.jelgavasvestnesis.lv
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uzspēlēt boulingu, – tai
parādījušies konkurenti.
Jau pašlaik durvis vēris
«Tonuss boulings» naktskluba «Tonuss» telpās no
tirgus puses, bet janvāra
beigās plānots atvērt arī
restorānu un boulinga
zāli bijušā «Crash» vietā,
kas ilgāku laiku ir slēgts.
Visi tirgus spēlētāji atzīst,
ka no konkurences nebaidās – jelgavniekiem
būšot izvēles iespējas.

Pie «Tonuss boulings» vēl nav redzama izkārtne, taču tas strādā jau
apmēram nedēļu. Jaunās boulinga
zāles pārvaldnieks Aivars Zizlāns
stāsta, ka līdz šim galvenie tās
izmantotāji ir viņa vadītā boulinga
kluba «A – Z boulinga akadēmija»
audzēkņi, jo šī ir kluba bāze, taču
jauno zāli iemēģinājuši arī citi spēlētāji. Oficiālā atklāšana plānota pēc
dažām nedēļām, taču iedzīvotāji tur
spēlēt boulingu var jau tagad.
Jaunās zāles izveidošanā, kas ir
kluba «Tonuss» īpašnieka Druvja
Kalniņa sen lolota ideja, ieguldīts
gandrīz miljons eiro. Jaunajai zālei
iegādāti seši mazlietoti celiņi un
iekārtas. Četri celiņi iegūti tepat no

Dobeles, kur boulinga zāle likvidēta, bet divi atvesti no kaimiņvalsts
Lietuvas. «No Lietuvas atvestajiem
celiņiem ir profesionālais sporta
segums, kāda Jelgavā līdz šim nebija,» tā A.Zizlāns. Uz viena celiņa
vienlaicīgi var spēlēt ne vairāk par
sešiem cilvēkiem, un cenas esot
demokrātiskas. «Valsts ekonomiskā
situācija ir ietekmējusi visus, taču
mūsu mērķis ir, lai jelgavnieki var
atļauties atnākt uzspēlēt boulingu. Tāpēc dienas daļā, kas ir līdz
pulksten 19, par celiņu jāmaksā
tikai 3,5 lati stundā, bet vakaros
un naktīs maksa par celiņu ir no
sešiem līdz astoņiem latiem,» stāsta
A.Zizlāns, piebilstot, ka apavu īre ir
80 santīmi.
Boulinga zālē pieejams arī bārs ar
dzērieniem un uzkodām, ir iespēja
spēlēt galda hokeju un biljardu vai
vienkārši pasēdēt malā un pavērot
spēli. Taču tuvāko mēnešu laikā šeit
tikšot atvērta arī kafejnīca.
Ja viss izdosies, kā iecerēts, janvāra beigās durvis vērs arī boulinga
centrs bijušā «Crash» vietā, kuru
iegādājies Rīgas uzņēmums SIA
«Boulings». Uzņēmuma pārstāvis
Aldis Bērzišs apstiprina, ka šeit
būs gan restorāns, gan boulinga
centrs, taču pagaidām sīkāk neko
nekomentē. Šobrīd centrā norit
labošanas un uzkopšanas darbi
– gan iekštelpās, gan uz jumta, kas
esot bojāts. Pirms laika uzņēmums
meklēja darbiniekus. A.Bērzišs stāsta, ka centrā darbs tiks nodrošināts

Pilsētā darbu sākusi vēl
viena boulinga
zāle – «Tonuss
boulings» kluba
«Tonuss» telpās,
ko jau iemēģinājuši pirmie
apmeklētāji. Ja
viss izdosies, kā
plānots, janvāra
beigās Jelgavā
boulingu varēs
spēlēt jau trīs
vietās – šobrīd
notiek sagatavošanās darbi, lai
atvērtu boulinga
centru arī bijušā
«Crash» vietā.
Foto: Ivars Veiliņš
ap divdesmit cilvēkiem. Konkurss
esot bijis ļoti liels, jo īpaši viesmīļiem – nākuši pretendenti gan ar
vidējo, gan augstāko izglītību, bet
ne profesionālo skolu absolventi,
kuri apguvuši šo arodu. Uzņēmuma
pārstāvis ir informēts, ka drīzumā
Jelgavā būs trīs boulingi, taču no
konkurences nebīstoties.
Jāpiebilst, ka «Tonuss boulings»
darba vietas ieguvuši septiņi cilvēki,
taču A.Zizlāns uzsver, ka ar laiku
plānots darbinieku skaitu palielināt līdz apmēram 20 cilvēkiem.
A.Zizlāns stāsta, ka arī pie viņiem
uz vakancēm konkurss bijis ļoti liels.
Piemēram, uz četrām administratora vietām pretendējuši 200 cilvēki.
Sporta un atpūtas kompleksa
«Zemgale», kurā atrodas vecākais
boulings pilsētā, vadītājs Armands
Ozollapa nenoliedz, ka konkurence
būs. Viņš arī apzinās, ka klientu
skaits līdz ar to samazināsies.
«Taču, manuprāt, klientiem tas
nāks tikai par labu. Viņi varēs
izvēlēties labāko, piemērotāko. Jā,
apzināmies, ka mums samazināsies
apmeklētāju skaits, taču tas būs pietiekams,» tā A.Ozollapa, piebilstot,
ka šobrīd celiņi teju visu laiku ir
noslogoti un pieprasījums ir liels.
«Protams, skatīsimies, kādas konkurentiem cenas, kā pašiem tālāk
strādāt. Būs daudz vairāk jāstrādā
ar mārketingu,» tā A.Ozollapa. Viņš
atzīst, ka trīs boulinga zāles Jelgavā
varētu būt arī par daudz, taču visu
rādīs laiks.

Izvietoti dzīvnieku ekskrementu savākšanas konteineri
 Ritma Gaidamoviča

Zemgales Dzīvnieku
aizsardzības biedrība
sadarbībā ar aģentūru «Pilsētsaimniecība»
sešās vietās pilsētā uzstādījusi konteinerus,
kas paredzēti dzīvnieku
ekskrementu savākšanai. Dzīvnieku saimnieki zaļajās urnās var
izmest savu dzīvnieku
atstātos izkārnījumus.
Dzīvnieku aizsardzības biedrības
pārstāve SIA «Sanarius» īpašniece
Anna Jesereviča stāsta, ka urnas
izvietotas pārredzamās vietās,
kur visbiežāk tiek vesti pastaigā
suņi. Vietas biedrība noskaidrojusi,
iepriekš veicot aptauju, tāpat vērā
ņemts pilsētas ainavu arhitekta
Andreja Lomakina viedoklis. Zaļās
urnas izvietotas Loka maģistrālē
pirms 6. vidusskolas, Aspazijas ielā
pirms Draudzības ielas, Raiņa parkā no Pasta ielas puses, Satiksmes
ielā netālu no «Supernetto» veikala, Alunāna parkā pie Pasta un Zirgu ielas krustojuma un Mātera ielā

pie gājēju takas. Tās ir pirmās šāda
veida urnas mūsu pilsētā. Urnas ir,
taču par maisiņiem ekskrementu
savākšanai dzīvnieku saimniekiem gan jāparūpējas pašiem un
pastaigā jāņem līdzi. A.Jesereviča
nenoliedz, ka ir saņemti iebildumi
par to, kāpēc nav arī maisiņu, taču
viņa atzīst, ka tam biedrībai līdzekļu nav, turklāt dzīvnieku saimniekiem pašiem jāuzņemas atbildība
par saviem mīluļiem. A.Jesereviča
stāsta, ka šobrīd problemātiskākās
vietas, kur aiz mājdzīvnieka netiek
savākti ekskrementi, ir Aspazijas
ielā un RAF dzīvojamā masīvā.
«Šeit ir diezgan daudz saimnieku,
kuri aiz saviem suņiem nesavāc.
Iepriekš viņi varēja aizbildināties,
ka nav kur mest, bet tagad ir. Konteinerus esam izvietojuši redzamās
vietās un gribam ticēt, ka situācija
uzlabosies. Mums visiem gribas, lai
pilsēta ir sakārtota, tīra un patīkami pa to pārvietoties, tāpēc rosinu
dzīvnieku īpašniekus būt atbildīgākiem un savākt izkārnījumus
aiz sava mīluļa, jo tagad pilsētā izvietoti speciāli tam paredzēti konteineri,» tā A.Jesereviča, piebilstot,
ka RAF masīvā šādus konteinerus
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Īsi

 Neprofesionāli veiktu elektrodarbu
dēļ pagājušajā nedēļā ugunsgrēks
izcēlās mājā Viestura ielā 19. «Tās ir sekas
tam, ka tik nopietnu lietu kā elektrība uztic
cilvēkam bez sertifikācijas. Tāpēc atgādinu
– elektromontāžas darbus ir tiesīgs veikt
tikai sertificēts speciālists, iepriekš tos
saskaņojot ar mājas apsaimniekotāju,» uzsver nama apsaimniekotājas SIA «Jelgavas
Nekustamā īpašuma pārvalde» (JNĪP) valdes loceklis Juris Vidžis. Apsaimniekotāju
par ugunsgrēku informēja VUGD. Konstatēts, ka 5. un 6. dzīvoklī elektroinstalācijas
remonta laikā bez saskaņošanas ar JNĪP
speciālistiem pieslēgti jauni ievada kabeļi.
Ugunsgrēka rašanās iemesls – nepareizs
savienojums starp dzīvokļa ievadkabeļiem
un stāvu sadales kabeļiem. Pirms divām
nedēļām līdzīgs gadījums bija Lielajā
ielā 34. Lai iedzīvotāji pasargātu sevi no
šādiem gadījumiem, JNĪP atgādina:
elektromontāžas darbus drīkst veikt tikai
sertificēts speciālists, iepriekš tos saskaņojot ar nama apsaimniekotāju.

Ritma Gaidamoviča

Aicina darbā

pasniedzēju – instruktoru
ar savu autobusu.
Lielajā ielā 19
Tālrunis 29641277,
63024355

Jelgavas 2. pamatskola uzsāk
izglītojamo uzņemšanu 1. klasē
2012./2013. mācību gadam.
Pieteikties skolas kancelejā no plkst.8.30
līdz 15 Sarmas ielā 2.
Vecāki būs gaidīti uz atvērto durvju
dienu 2012. gada 11. februārī plkst.12.

Smurfit Kappa Baltic ir starptautiska
koncerna Smurfit Kappa Group meitas
uzņēmums Latvijā. Smurfit Kappa Group ir
pasaules līderis gofrētā kartona
iepakojuma un kartona iepakojuma tirgū.
Mēs aicinām savā komandā

Tirdzniecības koordinatoru(-i)

Foto: Ivars Veiliņš
vajadzētu vairākus. «Aicinu RAF
iedzīvotājus kļūt atbildīgākiem,
arī vedot savu mīluli pastaigā uz
blakus esošo mežu – neaizmirstiet
paņemt līdzi maisiņu!» aicina
biedrības pārstāve, piebilstot, ka
pašiem pēc tam būs patīkamāk pa
to pastaigāties. Šobrīd vēl nevarot
novērtēt, cik aktīvi dzīvnieku saimnieki izmanto konteinerus, taču
pamanīti tie ir. «No klientiem esmu
dzirdējusi, ka viņi pamanījuši zaļos
konteinerus. Taču, manuprāt, paies laiks, līdz cilvēki to pieņems kā
normu,» piebilst A.Jesereviča.
Urnas iegādātas par pašvaldības piešķirtajiem 300 latiem un
biedrības biedru ziedojumiem,
kas ir apmēram 200 lati. To
iztukšošanu turpmāk veiks SIA
«Kulk».

Pienākumi:
• Darbs ar klientiem – pasūtījumu apstrāde, ikdienas komunikācija par dažādiem jautājumiem;
• Aprēķinu veikšana;
• Izejmateriālu pasūtīšana;
• Sadarbība ar tirdzniecības pārstāvjiem.
Prasības:
• Pieredze līdzīgā amatā tiks uzskatīta par
priekšrocību;
• Augsta atbildības sajūta, precizitāte un
koncentrēšanās spējas;
• Vēlama augstākā izglītība;
• Ļoti labas latviešu, angļu un krievu valodas
zināšanas;
• Vēlama pieredze darbā ar programmu «Navision» vai tml.;
• Pārzināt «Ms Excel» pieredzējuša lietotāja
līmenī.
Piedāvājam:
• Darbu starptautiskā uzņēmumā;
• Sociālās garantijas;
• Konkurētspējīgu atalgojumu.
CV un pieteikuma vēstuli sūtīt uz e-pastu:
janis.vilmanis@smurfitkappa.lv
Vairāk par «Smurfit Kappa Group»:
www.smurfitkappa.com
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BUDŽETS

Ceturtdiena, 2012. gada 19. janvāris

Budžetā lielāks atbalsts ģimenēm
 Kristīne Langenfelde
«Jelgava – tā pirmām kārtām ir
cilvēks, tāpēc, veidojot pašvaldības
budžetu, visupirms domājam par
jelgavniekiem. Drošība pilsētā,
sakārtota infrastruktūra, plašs
pakalpojumu klāsts – tas viss ir
vērsts uz to, lai iedzīvotāji dzīvotu
labāk, taču līdztekus tam šogad
pilsētas budžeta projektā par prioritāti esam izvirzījuši ģimeni. Vēl ne
katrs izjūt ekonomiskās situācijas
stabilizāciju valstī, tāpēc atbalsts
no pašvaldības var būt ļoti būtisks.
Rūpīgi analizējot finansiālās iespējas un sabalansējot pašvaldības budžetu, šogad paredzam nodrošināt
jaunus atbalsta veidus ģimenēm
– atjaunosim skolēnu nodarbinātības pasākumus vasarā, pirmo
reizi piešķirsim naudas pabalstu
katram jaundzimušajam, ieviesīsim
braukšanas maksas atvieglojumus,
palielināsim līdzfinansējumu privātajiem bērnudārziem, ārpus kārtas
pirmsskolas izglītības iestādēs
uzņemsim bērnus no daudzbērnu
ģimenēm, bet labākajiem pedagogiem maksāsim stipendiju. Vienlaikus turpināsim nodrošināt arī visus
līdzšinējos atbalsta veidus,» šā gada
pilsētas budžeta veidošanu skaidro
Jelgavas mērs Andris Rāviņš.
2012. gada pašvaldības budžeta projekts ir
izstrādāts, domnieki to vēl skata komitejās,
bet par budžeta pieņemšanu domes deputātiem būs jālemj 26. janvārī.

Iekasēts vairāk nekā plānots

Šogad lielākie projekti Jelgavā, kuru realizācijai plāno ņemt aizņēmumu 4,2 miljonu latu apmērā
1. ERAF projekts «Ielu infrastruktūras un Driksas upes
krastmalas sakārtošana», 3 635 720 lati – šogad Lielās
ielas posma rekonstrukcija no Dambja ielas līdz Čakstes
bulvārim, rekonstruējot lietus ūdens kanalizācijas tīklus,
ielas segumu, apgaismojumu, Uzvaras, Lielās un Akadēmijas ielas krustojumu, izbūvējot veloceliņus, autostāvvietas
un sabiedriskā transporta pieturvietas.

2. Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekts «Ekoloģisko avāriju likvidēšana un
vides piesārņojuma mazināšana Lielupes baseina
teritorijā», 106 545 lati – ekoloģisko avāriju scenāriju
izstrāde; ekspertīzes veikšana precizētajām plūdu kartēm;
agrīnās apziņošanas (WEB un SMS) sistēmas izstrāde; IT
aprīkojuma nodrošināšana; informatīvā kampaņa.

3. Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekts «Šauļu un Jelgavas pilsētas
pašvaldību sadarbība kultūras un sporta dzīves
pilnveidošanā», 20 220 lati – līdzfinansēs Ledus
skulptūru festivālu, iegādāsies aprīkojumu, iekārtas un
inventāru, kas nepieciešams kopīgu kultūras un sporta
pasākumu organizēšanai.

4. ERAF projekts «Pasta salas labiekārtošana un upju
kā tūrisma un aktīvās atpūtas produkta veidošana
Jelgavā», 247 003 lati – labiekārtos Pasta salu, izveidojot
gājēju un velo celiņus, soliņus, apgaismojumu, tualetes,
pasākumu norises vietu, bērnu rotaļu laukumu u.c.

7. Centrālās Baltijas jūras reģiona «Interreg IV»
programmas projekts «Centrālbaltijas velotīkls», 40
180 lati – tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrāde velotūrisma attīstībai Jelgavā, Jelgavas novadā un Ozolnieku
novadā; informatīvās brošūras izstrāde; velotūrisma kartes
izstrāde; mārketinga plāna izstrāde tūrisma piedāvājumu
attīstībai; informatīvo stendu un velonovietņu uzstādīšana
pie tūrisma objektiem; dalība trijos starptautiskajos tūrisma gadatirgos (Nīderlande, Vācija, Zviedrija).

9. ERAF projekts «Hidrotehnisko būvju rekonstrukcija
plūdu draudu riska novēršanai Kalnciema ceļa – Loka
maģistrāles rajonā Jelgavā», 35 000 lati – rekonstruēs
astoņas caurtekas zem Kalnciema ceļa; visām caurtekām
iebūvēs pretplūdu vārstus, lai pasargātu no plūdiem
Kalnciema ceļa labo pusi; atjaunos lietus ūdens pārsūknēšanas staciju; renovēs attīrīšanas iekārtas, lai novērstu
piesārņojuma nokļūšanu Lielupē; rekonstruēs Bērzu kapu
meliorācijas sistēmas savienojumu ar kolektoru; izbūvēs
Loka maģistrāles kolektorā pretplūdu vārstus, lai pasargātu teritoriju no ūdens pieplūdes plūdu laikā; pazeminās
caurtekas novietojuma vietu zem Loka maģistrāles, lai
novadītu virszemes notekūdeņus un pazeminātu grunts
ūdens līmeni Kalnciema ceļā no Loka maģistrāles līdz
Kadiķu ceļam (Strautu ceļa apkārtnē).

Foto: Ēriks Dzalbs

5. Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekts «Zinātnes un ražošanas sadarbības
veidošana Jelgavā un Šauļos», 37 142 lati – pilnveidos
LLU mācību laboratoriju tehnisko bāzi. Izveidos Zemgales
reģiona Kompetenču attīstības centrā vienas pieturas
aģentūru, kurā būs iespējams gūt nepieciešamo informāciju par iespējamajiem sadarbības modeļiem radioaktivitātes un būvmateriālu testēšanas jomu attīstībā.

Šā gada budžeta veidošanu nevar skatīt
atrauti no pagājušā gada budžeta izpildes.
«Jāatzīst, ka 2011. gada budžetu sabalansēt 6. Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programnebija viegli, jo tas bija mazāks nekā vēl mas projekts «Radošo industriju attīstība Latvijas
pirms gada. Nācās ļoti mērķtiecīgi aprēķināt un Lietuvas pierobežas reģionā», 20 325 lati – šogad
katra lata izlietojumu, saprast, kur un kā vēl paredzēts iegādāties septiņus datortehnikas komplektus
ietaupīt, lai racionālāk izlietotu pašvaldības Jelgavas Mākslas skolā mācību procesa pilnveidošanai;
organizēt vēl vienu radošo darbnīcu un plenēru.
līdzekļus, nesamazinot pakalpojumus. Viens
no instrumentiem bija pašvaldības kredītu nodokļa iekasējums. «Kaut arī daudziem
pārkreditēšana no latiem uz eiro, kas ļāva joprojām šķiet, ka ekonomiskā situācija
ietaupīt. Tāpat krīze jau bija iemācījusi, ka neuzlabojas, skaitļi rāda ko citu – jau pagākatrā pozīcijā iespējama vēl racionālāka jušajā gadā ienākuma nodokli iekasējām par
naudas izlietošana. Nu pēc gada var teikt, ka 1,8 miljoniem latu vairāk nekā paredzējām,
darbs ir atmaksājies: finansiālā piesardzība tāpēc neliels prognozes pieaugums tiek plāļāva 2011. gadu noslēgt ar budžeta pārpildi nots arī šogad,» skaidro pilsētas mērs.
Tāpat vairāk līdzekļu pašvaldība šogad
– pašvaldība no iedzīvotāju ienākuma nodokļa iekasēja par 9,9 procentiem vairāk varētu iekasēt par nekustamā īpašuma
nekā prognozēts,» uzsver A.Rāviņš. Savu- nodokli, taču arī te pieaugums tiek plānots
kārt nekustamā īpašuma nodoklis iekasēts pieticīgi. «Šajā nodoklī valsts šogad ieviesusi
par 164 000 latu vairāk. «Valsts noteiktais lielākās izmaiņas, tomēr dome, reāli skatonodoklis par zemi un mājokli ir papildu slogs ties uz iedzīvotāju maksātspēju, izmantoja
iedzīvotājiem, tāpēc nekad netiek prognozē- tai piešķirtās tiesības un lēma neiekasēt
ta simtprocentīga tā iekasēšana. Izjutām, nodokli par palīgēkām, kā arī saglabāt noka cilvēkiem nav viegli nodokli samaksāt dokļa pieauguma ierobežojumu par zemi 25
– regulāri pašvaldība saņēma iesniegumus procentu apmērā,» uzsver A.Rāviņš.
Arī citu ienākumu prognoze veidota piear lūgumu piešķirt nodokļa atvieglojumus,
taču vienlaikus daļa iedzīvotāju kļūst apzi- sardzīgi – ieņēmumi par pašvaldības maksas
nīgāki un saprot, ka dzīvot ar parādu nav pakalpojumiem, nodevu un naudas sodu
izdevīgi, un savas saistības sāk kārtot arī tie, iekasējumi paredzēti mazāki nekā pērn, jo
kuri nodokli nav maksājuši vairākus gadus,» to pierāda budžeta faktiskā izpilde.
Lai salīdzinātu Jelgavu ar citām pašstāsta A.Rāviņš.
Tendenci, ka pašvaldības budžets pildās valdībām, tiek vērtēti ieņēmumi uz vienu
iedzīvotāju. Jelgavā
labāk nekā plānots,
tie ir 323 lati, kas ļauj
varēja manīt jau gada
Paredzētais atbalsts ģimenēm – skoierindoties piektajā
vidū, bet pašvaldība
lēnu darbs vasarā, pabalsts jaunvietā valstī aiz Jūrnesteidza papildu iedzimušajiem, braukšanas maksas
malas (390 lati uz
kasēto naudu tērēt.
atvieglojumi, lielāks finansējums
vienu iedzīvotāju),
«Turpinājām būt pieRīgas (380 lati uz
sardzīgi un naudu
privātajiem bērnudārziem, ārpus
vienu iedzīvotāju),
uzkrājām, jo šajos
kārtas bērnudārzos uzņems bērnus
Ventspils (356 lati uz
apstākļos ir grūti
no daudzbērnu ģimenēm, labākie
vienu iedzīvotāju) un
prognozēt, ko atnepedagogi saņems stipendiju.
Valmieras (334 lati uz
sīs nākamais gads,»
vienu iedzīvotāju).
tā A.Rāviņš.
Vienlaikus Jelgava ievērojamus līdzekļus
Finanšu plānošana un piesardzība ir
sevi pierādījusi – veidojot šā gada budžetu, ik gadu turpina maksāt Pašvaldību izlīpašvaldībai vairs nebija nepieciešams sama- dzināšanas fondā, no kura līdzekļiem tiek
zināt budžetu kādai no jomām – praktiski dotētas tās pašvaldības, kas pašas sevi nespēj
visās šogad paredzēts kaut nedaudz, bet nodrošināt. Ja šo summu izdala uz katru
pilsētnieku, sanāk, ka katrs izlīdzināšanas
vairāk līdzekļu nekā iepriekšējā gadā.
fondā ieskaita astoņus latus gadā.
«Taču kopumā jāatzīst, ka 2012. gads
Šā gada budžets – 36,8 miljoni latu
Lai arī labākajos gados Jelgavas budžeta izskatās cerīgāks par pagājušo un tieši
kopējie resursi sasnieguši pat 65 miljonus 2011. gada ieņēmumu pārpilde ir tas drolatu, 2012. gada prognoze 36,8 miljoni latu šības spilvens, kas šogad palīdz sabalansēt
budžetu. Tomēr mēs vēl būtiski atpaliekam
ir labāka nekā iepriekšējā gadā.
No ieņēmumiem lielāks nekā pirms no pirmskrīzes perioda. Tas tikai liecina,
gada tiek prognozēts iedzīvotāju ienākuma ka mūsu tautsaimniecībā ir vēl ļoti daudz

8. Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekts «Glābšanas komandas izveide plūdu
situāciju novērtēšanai Latvijas un Lietuvas pierobežas
teritorijā», 20 000 lati – nepieciešamā IT aprīkojuma
iegāde efektīvas un ātras informācijas apmaiņas nodrošināšanai starp POIC un atbildīgajiem dienestiem plūdu
skartajā teritorijā; automātisku ūdenslīmeņu mērītāju
iegāde; vienotas glābšanas komandas izveide plūdu situāciju novēršanai pierobežā; apģērbu komplektu iegāde
vienotajai glābšanas komandai.

darāmā, lai situācija uzlabotos. Pašvaldības
galvenais uzdevums ir nodrošināt, lai darbojas visas tās pakļautībā esošās iestādes, lai
iedzīvotājiem tiek nodrošināti pēc iespējas
kvalitatīvāki pakalpojumi – skolas, bērnudārzi, sporta joma, kultūra, protams, jādomā
arī par to, lai attīstītos infrastruktūra, un
tieši tas ir mūsu mērķis, veidojot katra gada
pašvaldības budžetu ar tam pieejamajiem
resursiem,» uzsver domes priekšsēdētājs.

10. Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekts «Veseli jaunieši», 40 000 lati – Jelgavā
notiks nometne 90 bērniem vecumā no 11 līdz 13 gadiem.
Tāpat paredzēta aprīkojuma un sporta inventāra iegāde.

nevis privātajiem bērnudārziem, bet gan
pilsētas ģimenēm, jo mēs ceram, ka, saņemot lielāku dotāciju, privātie bērnudārzi
samazinās līdzmaksājuma daļu, kas šobrīd
jāsedz vecākiem,» uzsver A.Rāviņš.
Tā kā joprojām pilsētā rindā uz vietu
pašvaldības bērnudārzā gaida ap 800 bērnu,
pašvaldība šogad cer atvērt jaunas vietas
pirmsskolas izglītības iestādēs, kas samazinās bērnu skaitu rindā.
Kā jauns atbalsts šogad paredzēts arī
Jauni atbalsta veidi
pabalsts katram jaundzimušajam pilsētnieŠogad pašvaldība budžetā akcentē ģime- kam 50 latu apmērā, ja viens no vecākiem
nes – budžeta projektā paredzēti vairāki ir deklarējis dzīves vietu Jelgavā, vienlaikus
atbalsta veidi, lai nodrošinātu tām kvalita- saglabājot tradīciju sveikt mazuļus, pasnietīvākus pakalpojumus.
dzot karotīti ar pilsētas simboliku.
«Izglītība neapšaubāmi ir viena no pamatvērtībām, ja mēs skatāmies ģimenes un Līdzekļi jāatrod pašvaldībai
cilvēka kontekstā. Tieši tāpēc arī šogad pareSociālā atbalsta jomā šogad pašvaldībai
dzēts turpināt skolu sakārtošanu, uzlabojot nāksies segt vairākus izdevumus, ko līdz
materiāli tehnisko bāzi. Turpinot attīstīt šim līdzfinansēja valsts. Tā līdz šim valsts
profesionālo izglītību pilsētā, tiek pabeigti piešķīra līdzfinansējumu dzīvokļa pabalsiesāktie darbi Amatu vidusskolā, kā arī pa- tam, bet šogad tas tiek nodrošināts tikai līdz
redzēts labiekārtot darbmācības kabinetus 1. maijam, kas nozīmē, ka pašvaldība šim
vispārizglītojošās skolās,» tā A.Rāviņš.
mērķim nesaņems vairāk kā 70 000 latu.
Tomēr vienlīdz būtiski līdztekus tehnis- Iztrūkumu sedz pašvaldība, šogad dzīvokļa
kajam nodrošinājumam ir iegūtās izglītības pabalstiem kopā atvēlot 660 000 latu. Otra
kvalitāte, tāpēc pašvaldība šogad ir paredzē- lielākā pabalsta – GMI (garantētā minimālā
jusi veikt pilsētas izglītības darbinieku izglī- ienākuma) – nodrošināšanai pašvaldība
tības kvalitātes novērtēšanu, un pēc īpaši budžetā atvēlējusi 427 000 latu.
izveidotas profesionāļu komisijas novērtēLai arī valsts turpina tā saukto simtlatjuma labākie pedagogi saņems pašvaldības nieku programmu pēc jaunas kārtības, arī te
stipendiju 100 latu apmērā katru mēnesi, tā uzlikusi papildu pienākumu pašvaldībai.
sākot ar 1. septembri. Kopumā šim mērķim Šogad pirmo gadu pašvaldībai būs jāparedz
pašvaldība atvēlējusi 30 000 latu.
izdevumi simtlatnieku darba organizēšanai
Tāpat šogad plānots piedāvāt skolēniem un darbarīku iegādei, ko pirms tam finansēvasarā strādāt, paredzot, ka skolēni varēs ja valsts – Jelgavai tas maksās 70 000 latu.
strādāt divas nedēļas, lai darbā iesaistītu pēc
Jaunums sociālā atbalsta veidā šogad būs
iespējas vairāk jauniešu visas vasaras garu- atvieglojums 50 procentu apmērā braukšamā. Tam budžetā paredzēti 40 000 latu.
nai pilsētas autobusos periodā no 1. maija
Arvien vairāk pašvaldība aktualizē arī līdz 1. oktobrim. «To varēs izmantot cilvēki
pirmsskolas izglītības iestāžu darbu pilsētā no 75 gadu vecuma – kopumā pilsētā ir ap
– jau pieņemts lēmums ar februāri ārpus 4600 cilvēku, uz kuriem šis atvieglojums
kārtas bērnudārzos uzņemt daudzbērnu attieksies,» piebilst A.Rāviņš.
ģimeņu bērnus, tāpat šogad paredzēts
palielināt līdzfinansējumu privātajām Budžeta pieaugums katrai jomai
pirmsskolas izglītības iestādēm. Ja līdz šim
Izdevumu sadaļā šogad katrai jomai atvēpašvaldības dotācija tām bija 55 lati mēnesī lēts vairāk līdzekļu nekā pērn. Infrastruktūpar vienu bērnu, tad šogad tie jau būs 75 lati ras jomā pašvaldība par 50 000 latu vairāk
mēnesī. «Jāsaprot, ka tas primāri ir atbalsts šogad paredzējusi ielu apgaismojumam, kur

Jelgavas pilsētas pašvaldības 2012. gada budžeta projekts
Pamatbudžeta ieņēmumi
Rādītāju nosaukums
2012. gada
plāns
I IEŅĒMUMI KOPĀ (1+2+3+4)
28 658 739
1. Nodokļu ieņēmumi
22 004 813
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
19 523 953
Nekustamā īpašuma nodoklis
2 335 860
Azartspēļu nodoklis
145 000
2. Nenodokļu ieņēmumi
222 600
Ieņēmumi no uzņēmējdarbības
5000
un īpašuma
Valsts (pašvaldību) nodevas
51 000
un kancelejas nodevas
Valsts nodevas, kuras ieskaita
16 500
pašvaldību budžetā
Pašvaldību nodevas
34 500
Naudas sodi un sankcijas
100 000
Pārējie nenodokļu ieņēmumi
27 100
Ieņēmumi no privatizācijas
26 100
Citi dažādi nenodokļu ieņēmumi
1000
Ieņēmumi no pašvaldības īpašuma
39 500
iznomāšanas, pārdošanas un no
nodokļu pamatparāda kapitalizācijas
3. Transferti
5 597 080
Pašvaldību saņemtie transferti
5 048 723
no valsts budžeta
Pašvaldību saņemtie transferti
548 357
no citām pašvaldībām
4. Maksas pakalpojumi
834 246
un citi pašu ieņēmumi
Budžeta iestāžu ieņēmumi
834 246
Ieņēmumi no budžeta iestāžu
807 246
sniegtajiem maksas pakalpojumiem
un citi pašu ieņēmumi
Citi iepriekš neklasificētie pašu ieņēmumi
27 000
II FINANSĒŠANA
8 398 214
Naudas līdzekļi
8 309 355
Aizņēmumi
88 859
PAVISAM RESURSI (I+II)
37 056 953
Jelgavas pilsētas pašvaldības 2012. gada budžeta projekts
Pamatbudžeta izdevumi
Valdības funkcija
2012. gada
plāns
I Izdevumi atbilstoši
funkcionālajām kategorijām
Vispārējie valdības dienesti
Sabiedriskā kārtība un drošība
Ekonomiskā darbība
Vides aizsardzība
Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana
Veselība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Sociālā aizsardzība
II Finansēšana
Saņemto ilgtermiņa aizņēmumu atmaksa
Akcijas un cita līdzdalība komersantu
pašu kapitālā
Pamatkapitāla palielināšanai
SIA «Jelgavas pilsētas slimnīca»
Pamatkapitāla palielināšanai
SIA «Jelgavas poliklīnika»
Pamatkapitāla palielināšanai
SIA «Zemgales Olimpiskais centrs»
PAVISAM IZDEVUMI (I+II)

33 378 039
4 777 534
1 610 934
4 394 726
1 049 245
1 637 291
75 410
2 968 580
13 494 651
3 369 668
3 428 119
3 082 974
345 145
217 100
37 520
90 525
36 806 158

lielāko summas daļu veido apgaismojuma
nodrošināšana rekonstruētajās ielās. Tāpat
pašvaldībai jāparedz iespēja nepieciešamības gadījumā ieguldīt savus līdzekļus ielu
un ceļu uzturēšanā, jo valsts dotācija šim
mērķim ir sarukusi no 518 644 līdz 411 432
latiem. Ja vēl pagājušajā gadā Jelgavas Autobusu parkam pietika ar dotāciju 694 000
latu, tad šogad, ņemot vērā valsts dotācijas
būtisko samazinājumu, lai nodrošinātu
pasažieru pārvadājumus, pašvaldība paredz
dotāciju 900 000 latu apmērā.
217 100 latu pašvaldība kā savas pamatkapitāla daļas palielinājumu iegulda
Jelgavas slimnīcā, lai tā turpinātu uzsākto
projektu, kas šogad paredz nodaļu rekonstrukciju. Tāpat pamatkapitāla palielināšanai līdzekļi 37 520 latu apmērā tiks ieguldīti
Jelgavas poliklīnikā, kas arī realizē vairākus
ES projektus. Savukārt Zemgales Olimpiskā
centra pamatkapitāla palielināšanā pašvaldība šogad ieguldīs 90 525 latus.
Arī pilsēta turpina vairāku lielo projektu
realizāciju. «Šogad uzsāksim vai turpināsim
desmit lielos projektus ar cerību uz 11., kas
varētu būt Lietuvas šosejas rekonstrukcija
pilsētas robežās,» skaidro A.Rāviņš.
Vērienīgākie no projektiem ir Raiņa ielas
rekonstrukcijas pabeigšana, Lielās ielas
rekonstrukcija no Dambja ielas līdz Driksas
tiltam, kā arī Pasta salas labiekārtošana.
«Protams, projektu realizācijas laikā
jārēķinās ar zināmām neērtībām, vēl jo
vairāk, ja vienlaikus tiek īstenoti vairāki
vērienīgi projekti, taču katrs no mums
vēlas dzīvot sakārtotākā vidē, bet bez
īslaicīgām neērtībām tas nav iespējams,»
tā A.Rāviņš.

Ceturtdiena, 2012. gada 19. janvāris

Mazajiem
tenisistiem divas medaļas

Jelgavas Tenisa centrā notika sacensības
bērniem. Treneris Leonīds Kapellers
stāsta, ka U-8 grupā meitenēm uzvarēja
Jelgavas 5. vidusskolas 1. klases skolniece Marija Švacka. «Patīkami, ka viņa
savu pārākumu parādīja arī spēlēs pret
Liepājas Tenisa sporta skolas audzēknēm
Elizabeti Deglavu un Eniju Paulu Aploku,
kuras ierindojās attiecīgi 2. un 3. vietā,»
tā treneris. U-9 grupā zēniem labi iesāka mūsu Rūdolfs Auniņš, izcīnot četras
uzvaras pēc kārtas, taču pēdējā spēlē
viņam nācās atzīt Paņevežas tenisista
Aiņa Sabalauska pārākumu. Rezultātā
jelgavniekam 2. vieta, bet 3. palika
Deivs Kovaļčuks no Jūrmalas. Nākamās
sacensības notiks februāra nogalē.

Cīņā iesaistās Kalvis Kalniņš

Portālā www.jelgavasvestnesis.lv noslēdzies
interneta balsojums par
pagājušā gada ceturtā
ceturkšņa populārāko
sportistu – tajā uzvarēja
karatists Kalvis Kalniņš.
Pirmdien, 23. janvārī,
portālā www.jelgavasvestnesis.lv balsojumu par 2011. gada populārākā sportista
titulu uzsāks bokseris Artjoms Haņevičs,
pauerliftinga kluba «Apolons» pārstāvis
Renārs Dronga, mākslas vingrotāja Karolīna Mizūne un kluba «Milons» karatists
Kalvis Kalniņš. Balsojums ilgs līdz 30.
janvāra pulksten 12, un Gada populārākais sportists tiks apbalvots pasākumā
«Sporta laureāts» 3. februārī.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

sports
BBL noslēdz ar uzvaru

BK «Jelgava» pēdējā BBL Izaicinājuma
kausa spēlē ar rezultātu 88:71 uzvarēja
Palangas «Naglis» – pirmā uzvara astoņos
mačos gan neļauj pakāpties augstāk par
pēdējo vietu A grupā. Rezultatīvākais
spēlē – komandas kapteinis Edgars
Krūmiņš ar 24 punktiem. «Spēlējām ļoti
disciplinēti, kas deva pozitīvu rezultātu.
Neesmu īpaši sarūgtināts par to, ka
mums Izaicinājuma kauss beidzies, galvenais, ka komandas sniegums ir krietni
uzlabojies, darbojamies vienoti aizsardzībā un organizēti uzbrukumā. Spēlētāji
izpildīja līdz galam sadarbības, un tas
deva vieglus metienus, kurus arī realizējām,» tā BK «Jelgava» treneris Kaspars
Vilcāns, piebilstot, ka tagad akcents tiks
likts uz startu LBL.

Karjeru turpinās Vācijā

Hokejists Ēriks Ozollapa tomēr nav devies
uz Ameriku, kur bija plānojis piedalīties
ātrslidošanas sacensībās pa trasi «Red
Bull Crashed Ice». Tā vietā viņš izvēlējās
turpināt karjeru Vācijā. «Par to, ka jābrauc
uz Vāciju, uzzināju četras dienas pirms
sacensībām, un, lai gan gribēju tajās
piedalīties, mans darbs ir hokejs, nevis
redbull,» tā sportists. Nu bijušais hokeja
komandas «Zemgale/JLSS» uzbrucējs
pievienojies vienībai «Adendorf EC», jau
ir nospēlējis divas spēles un guvis vienus
vārtus. «Zemgale/JLSS» galvenais treneris
Jevgeņijs Linkevičs norāda, ka Ērika aizstājējs, visticamāk, tiks meklēts iekšējos
resursos, nevis piesaistīts no malas – pret
Latgales komandu Ērika vietā spēlēja JLSS
audzēknis Jānis Golubovičs.

88 gadu vecumā vēl peld un
apmeklē trenažieru zāli
Aleksandrs Balss daudzus
gadus nostrādāja Sporta
skolā par vieglatlētikas treneri, un pēc aiziešanas pensijā pievērsās citai nodarbei
– viņš septiņu gadu laikā ir
izveidojis piecas grāmatas
par sporta vēsturi Jelgavā.
Turklāt 88 gadu vecumā arī
pats vēl nodarbojas ar fizkultūru – peld un apmeklē
trenažieru zāli.
Foto: Ivars Veiliņš

«Paši bijām daudz ko aizmirsuši»

Zelma Ozoliņa, Jelgavas Specializētās
peldēšanas skolas direktore:
«Ar Aleksandru Balsu sastrādājāmies ideāli
– viņš ir ļoti ieinteresēts, erudīts, ieguldīja
ļoti lielu darbu. Viņš ar katru cilvēku tikās un
runāja atsevišķi, uzzināja tādas lietas, ko pat
paši bijām aizmirsuši. Protams, ir arī kļūdiņas,
bet tas nemazina šī darba vērtību un interesi
par to. Tad, kad grāmata iznāca, to saņēma
visi peldēšanas skolas audzēkņi. Vēl tagad šī
grāmata stāv vestibilā un jaunajiem peldētājiem ir iespēja to iegūt. Bērni projektu nedēļā
raksta darbus par peldēšanu, un šī grāmata
joprojām ir apritē.»

«Svarīgs ir skats no malas»
Ilze Bome, airēšanas kluba «KC» vadītāja:
«Zinot Balsa kunga paveikto – grāmatas par
vieglatlētiku un peldēšanu –, nolēmu lūgt viņu
talkā arī grāmatai par smaiļošanu un kanoe
airēšanu. Tas bija 2006. gada nogalē, un nākamajā gadā mūsu sporta veidam Jelgavā bija
gaidāma 50 gadu jubileja. Ļoti gribējās, lai manas mammas, šī sporta veida aizsācējas Jelgavā
Elzas Krūmiņas, visu mūžu krātie avīžu materiāli,
daudzās fotogrāfijas tiktu apkopotas vienuviet,
tāpat ļoti svarīgi, manuprāt, bija parādīt mūsu

 Ilze Knusle-Jankevica

pāršķirstījis visas Latvijā iznākušās
avīzes un žurnālus, pat cara laika,»
Dienasgaismu ieraudzījusi
tā viņš. Viens no spilgtākajiem iespaipiektā un, kā pats autors
diem, strādājot pie jaunās grāmatas,
saka, pēdējā Aleksandra
ir tikšanās ar jelgavnieku Herbertu
Balsa veidotā grāmata par
Štekelu – ātrslidotāju, kura aktīvās
Jelgavas sporta vēsturi –
sporta gaitas bija pagājušā gadsimta 40.
«Ziemas sports Jelgavā». «Tā
gados. Viņš bijis gan Jelgavas čempions
nav vēsture – tas ir apskats
ātrslidošanā, gan valsts izlases dalībjeb tas, ko es varēju dabūt
nieks. «Viņš man iedeva bildi, kurā bija
no cilvēkiem, kuri kādreiz
1953. gada Jelgavas ātrslidošanas čemar šiem sporta veidiem nopionāta uzvarētāji. Pirmajā vietā pats
darbojās, un no preses. Ja ir
Štekels, otrās vietas ieguvēju es pats
kļūdas, atvainojos. Vainīgs
atpazinu – Laimonis Kļava, bet bronzas
esmu vai nu es, vai prese,
medaļnieku nekādi nespējām sazīmēt.
jo zināt, kā ir – vienā vietā
Publicēju bildi vietējā laikrakstā un
viens un tas pats cilvēks
lūdzu palīdzēt atpazīt šo sportistu,
ir nosaukts par Herbertu,
bet tā arī neviens neatsaucās. Tad nu
bet citā – par Hubertu,» tā
ieliku grāmatā bildi, uzrakstīju, ka tie
autors.
ir pilsētas meistarsacīkšu uzvarētāji,
bet vārdā nevienu nenosaucu,» stāsta
Grāmatas iznākšanu atzinīgi vērtē A.Balss.
gan sporta jomas, gan pašvaldības
pārstāvji, norādot – šādi izdevumi Septiņi gadi – piecas grāmatas
palīdz jaunajiem uzzināt vēsturi, par
Pirmā A.Balsa izveidotā grāmata
cilvēkiem, ar kuriem Jelgava lepojas, par vieglatlētiku Jelgavas novadā
kā arī dod stimulu pašiem strādāt vēl klajā nāca 2004. gadā. Uz to, ka tāda
cītīgāk un sasniegt virsotnes. Jaunajā nepieciešama, viņu pamudināja bijugrāmatā apskatīti tādi sporta veidi kā šie audzēkņi – proti, A.Balss no 1954.
ātrslidošana, daiļslidošana, bendijs, līdz 1983. gadam strādāja Jelgavas
hokejs, biatlons, kērlings, skijorings Sporta skolā par vieglatlētikas treneun slēpošana.
ri. «Manā 80 gadu jubilejā bijušie audzēkņi man teica: «Tu visu mūžu esi
Četri mēneši Misiņos
Jelgavā nostrādājis, vajadzētu uztaisīt
Darbu pie grāmatas par ziemas spor- vēsturisku materiālu par vieglatlētita veidiem A.Balss sāka 2009. gadā. ku.» Arī finansēt viņi to solīja, un tā
«Darbs pie katras grāmatas ir līdzīgs tapa pirmā grāmata,» stāsta autors. Šī
– informāciju iegūstu, braucot pa ir arī autora mīļākā grāmata. Pēc paša
visu Latviju un tiekoties ar cilvēkiem, vārdiem, šo sporta veidu viņš pilnībā
kuri savulaik ar šiem sporta veidiem izprata, jo bija ne tikai treneris, bet
nodarbojās, un strādājot bibliotēkā,» arī republikas kategorijas tiesnesis un
stāsta autors. Lai savāktu materiālus braukāja pa visām padomju republivienai grāmatai, Misiņa bibliotēkā kām, zināja sporta veida aktualitātes.
Rīgā pavadīti apmēram četri mēneši. «Tolaik visi panākumi bija sasniegti
«Katru dienu braucu uz Rīgu, un esmu pašu spēkiem, jo tādu dopingu vēl

nepazina. Laikā, kad beidzu strādāt
par treneri, tikai sākās pirmās runas
par tādu lietu,» piebilst autors.
Vēl A.Balss ir sastādījis grāmatas
par peldēšanas, smaiļošanas un kanoe
airēšanas, basketbola vēsturi Jelgavā.
Savukārt jau rudenī iznāks vēl viens
iespieddarbs – par futbola vēsturi Jelgavā. Tā autors gan nebūs A.Balss.

«Jaunāki par mani
jau iet ar kruķiem»

Šobrīd A.Balsam ir 88 gadi, bet,
skatoties uz kungu, to nepateiksi.
Viņš joprojām aktīvi sporto – peld un
apmeklē trenažieru zāli. «Uz trenažieru zāli eju divas reizes nedēļā no
rītiem, un tur vienmēr ir ap desmit,
piecpadsmit cilvēku, turklāt ne tikai
jauni, bet arī tādi, pensijas vecumā.
Piemēram, nesen sāka nākt divas
kundzes, domāju, viņām ir ap 65
gadiem, knapi kustas, bet sporto,»
Vienīgās Latvijā sertificētās
pretuzlaužamās tērauda

AKCIJA
līdz
mēneša
beigām!
jelgava@skydas.lv

www.skydas.lv

sportistu lieliskos sasniegumus visu šo gadu garumā. Balsa kungs piekrita, un mūsu sadarbība
vainagojās ar grāmatu, kuras tapšanā, daloties
atmiņās un piedāvājot foto no saviem arhīviem,
piedalījās ļoti daudzi. Mums bija svarīgi, lai kāds
paskatās uz mūsu vēsturi it kā no malas. Mēs
visi esam pateicīgi Balsa kungam par paveikto,
tāpat, manuprāt, tas, ka viņš ir autors visām grāmatām par Jelgavas sporta vēsturi, ir veicinājis
izpratni par mūsu pilsētas ļoti bagātajām sporta
tradīcijām vienotā veselumā.»

«Ja ir kultūras vēsture,
kāpēc lai nebūtu sporta vēstures?»
Jānis Vītols, Jelgavas BJSS basketbola
treneris:
«Mūsu sadarbība bija saistīta ar laiku, kad
es trenēju pieaugušo basketbola komandu
«Zemgales nafta», proti, klubs tika izveidots 1993. gadā. Spēlētāju vārdi, uzvārdi
un individuālā statistika jau bija pieejama,
bet šajā grāmatā tā apkopota pārskatāmā
veidā. Uzskatu, ka šādas grāmatas ir nepieciešamas – ja ir kultūras vēsture, kāpēc lai
nebūtu arī sporta vēstures? Turklāt tas ir kas
jauns, līdz šim Jelgavā nebijis. Cilvēkiem,
kuri interesējas par sportu, ir jāzina arī, kas
noticis pilsētā, nevis tikai olimpieši.»

stāsta bijušais treneris, piebilstot,
ka Jelgavā ir iespējas nodarboties ar
sportu. Viņš nepiekrīt tam, ka jaunieši tagad ir kūtrāki un mazkustīgāki
– viņaprāt, ja saskaitītu kopā visus
tos, kuri trenējas kādā no sporta veidiem, īpaši pēdējā laikā popularitāti
iemantojušajos karatē un teikvondo,
sanāktu vairāki tūkstoši, un tas esot
labs rādītājs. Par sevi A.Balss nosaka: «Ja es nebūšu aktīvs, būšu klibs
– zinu daudzus, kuri ir jaunāki par
mani, bet jau staigā ar štoku.»
A.Balsam ir četri bērni un pieci
mazbērni, bet neviens no viņiem ar
sportu nav aizrāvies. Tiesa, savulaik
viņa vecākais dēls Uldis nodarbojies
ar kanoe airēšanu, bet tagad divi
mazbērni trenējas karatē. «Es neko
neuzspiežu, un viņi par šo tēmu pārāk
neinteresējas. Vienīgi manas grāmatas
gan ir izlasījuši,» par saviem bērniem
un mazbērniem nosaka A.Balss.

DURVIS

 20. janvārī pulksten 21 – Jelgavas
čempionāts telpu futbolā (ZOC).
 21. janvārī pulksten 10 – triādes «NODO-MO» priekšsacīkstes novusā. Pieteikšanās no pulksten 9 (1. ģimnāzijā).
 21. janvārī pulksten 11 – sacensības
brīvajā cīņā, veltītas cīņas kluba «Milons»
12 gadu jubilejai (Sporta hallē).
 22. janvārī pulksten 13.30 – Latvijas meistarsacīkstes hokejā U-10 (ledus
hallē).
 23. janvārī pulksten 19.30 – Studentu basketbola līgas spēle (Sporta hallē).
 24. un 25. janvārī pulksten 21 – Jelgavas čempionāts telpu futbolā (ZOC).
 25. janvārī pulksten 19.30 – LBL 1.
divīzijas spēle: BK «Jelgava» – BA «Turība»
(ZOC).
 26. un 27. janvārī pulksten 16
– Jelgavas Ziemas čempionāts peldēšanā
garajās distancēs (LLU peldbaseinā).
 27. janvārī pulksten 21 – Jelgavas
čempionāts telpu futbolā (ZOC).
 28. janvārī pulksten 10 – triādes
«NO-DO-MO» pusfināls un play off fināls
novusā (1. ģimnāzijā).
 28. janvārī pulksten 10 – «Veselības
dienas 2012»: galda teniss, 2. kārta
(Sporta hallē).

Meklē darbu
Masieris meklē darbu. Tālrunis 29649375.
Elektriķis. Varu izpildīt jebkurus darbus
saistībā ar elektrību. Tālrunis 28342767.
Vidusskolniece var palīdzēt mācībās 1. – 9. klases skolēniem matemātikā, latviešu valodā, angļu valodā, krievu valodā. Tālrunis 28738453.
Jauna sieviete meklē darbu. Ir darba iemaņas ar datoru un bērniem. Izskatīšu visus
piedāvājumus. Tālrunis 20351803.
Vīrietis (37) meklē darbu. Izskatīšu visus
piedāvājumus. Tālrunis 27478204.
Elektromontieris. Tālrunis 26077810.
Angļu valodas privātskolotāja.
Tālrunis 29793382.
Vīrietis meklē darbu. Augstākā izglītība,
pieredze nekustamo īpašu vērtēšanā,
apdrošināšanā. Tālrunis 29497467.
Vīrietis (21) meklē jebkuru darbu.
Tālrunis 26039871.

Piedāvā darbu
Meklēju pieskatītāju invalīdam. Dzīvošana
uz vietas. Tālrunis 29233534 (zvanīt pēc
pulksten 18).
SIA «Sigus B» meklē CE kategorijas autovadītājus(-as) darbam maršrutā Eiropa–Latvija–Krievija. Tālrunis 29289518.

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

Pārdod
Pārdod 2ist. dzīvokli, 48 m2, 3. stāvs, Māras 1. T. 26557660
Apkures briketes. Cena 115 Ls/t vai 1,25
Ls/iepak. (10 kg). Piegāde pilsētā – Ls 3.
T. 25448677.
Sausa malka sniedz vairāk siltuma nekā mitra. Pārdod tikai sausu malku. Alksnis, bērzs,
ozols, osis. Cena, sākot no 20 Ls/berkubs.
Piegāde pilsētā – Ls 3. T. 25448677

Vēlas īrēt
Dažādi

Lsmo2n2tā0ža.
+

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

Labākās durvis pilsētā!

Jelgava, Rīgas iela 2. Tālrunis 63081745, 28612596

Sporta pasākumi

Vēlos īrēt 1istabas dzīvokli. T. 29793532

Sertificētas Vācijas institūtā «IFT Rosenheim».

Durvis – locīta – metināta konstrukcija, no abām pusēm apšūtas ar
mēbeļu laminātu, biezums 70 mm, slēdzenes «zirneklis» MOTTURA
40705 (Itālija) + NEMEF (Holande). Pietiek ar vienām durvīm.
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Rīga, Hanzas iela 6, tālrunis 67704154, 26668000
Rīga, Slokas iela 111, tālrunis 67871914, 26661117

Ātri, lēti un kvalitatīvi grāmatvedības pakalpojumi. Vedīsim grāmatvedību jūsu uzņēmumam, mikrouzņēmumam. Iesniegsim atskaites
un pārstāvēsim jūsu uzņēmumu VID. Tel.
26887277. E-pasts: icco.birojs@gmail.com
Salabosim jūsu datoru. www.lpcomputer.lv.
T. 25543333
Kravu, mēbeļu pārvadājumi, auto evakuācija. T. 25904905

Aizsaulē aizgājuši
JĀNIS SIŅAVSKIS (dz. 1946. g.)
IVARS ŠĶERBERGS (dz. 1939. g.)
IVANS IVANOVS (dz. 1928. g.)
INGARS BRANTS (dz. 1971. g.)
ANDRIS JANKOVSKIS (dz. 1977. g.).
Izvadīšana 20.01. plkst.13 Bērzu kapsētā.
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www.jelgavasvestnesis.lv
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23. janvāris, pirmdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1346.sērija.
9.25 «Piecas māsas». Seriāls. 31.sērija.
9.55 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20 «Mīla bez piparmētras». Melodrāma. 2011.g.
12.00 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.20 «Kamieļu impērija: Saules mūžs». Dok. filma. 2003.g.
13.15 «Ielas garumā».*
13.45 «Eirobusiņš».*
14.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
14.35 «Šeit un tagad».*
15.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.35 «Abi gali balti, viducis zaļš». Studijas Dauka
animācijas filma.
15.50 «Lemuru iela». Dok. seriāls. 1.sērija.
16.15 «Lauku peles un pilsētas peles piedzīvojumi».
Animācijas filmu seriāls. 3.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1346.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Neprāta cena». LTV seriāls. 35.sērija.
19.00 «100 g kultūras».
19.30 «Auniņa Timija laiks». Animācijas filmu seriāls.
19.45 Ziņas.
20.00 «100.pants».
20.30 «Panorāma».
21.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle.
22.00 «Viss notiek».
22.30 «Latvija var!»
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «De facto».*
23.55 «Garīgā dimensija».*
0.25 «100 g kultūras».*

LTV7
7.35 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs»
(krievu val.).*
8.15 «Praktiski padomi». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «TV mozaīka». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Automoto raidījums nr.2». «Televeikala skatlogs».*
9.20 «Vienmēr formā!» Deutsche Welle žurnāls (angļu
val., ar subt. latviešu val.).
9.55 «Tiesa» (ar subt.). Krievijas seriāls. 7.sērija.
10.50 «Zobenu karaliene». Seriāls. 8.sērija.
11.40 «Trakais slēptās kameras šovs».
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Kurzemes TV*.
13.20 «Labākais no Euromaxx». Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).*
13.50 Eiropas kausa izcīņa basketbolā. VEF Rīga – Paok.
15.11.2011.*
15.45 «Zobenu karaliene». Seriāls. 8.sērija.
16.35 «Trakais slēptās kameras šovs».
17.30 «Zveja» (krievu val.).*
18.05 «Tiesa» (ar subt.). Krievijas seriāls. 7.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Kad stārķis palidojis garām». 3.sērija.
20.00 «Aiz horizonta». Dokumentāla filma. 3.sērija.
21.00 «Ātrums un risks». Dokumentāla filma. 3.sērija.
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā Talsu TV.
23.00 «Saldie 17». Romantiska komēdija. 2002.g.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss».
6.35 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».*
6.55 «Eiropa novados, novadi Eiropā».
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
8.40 «Basketbols TV».*
8.45 «Supernatural 3». ASV seriāls. 11.sērija.
9.40 «Anna un mīlestība». Vācijas seriāls. 11.sērija.
10.05 «Mežrožu ieleja. Jūtu pārbaude». Melodrāma. 2008.g.
12.00 «Lapsa virtuvē».*
12.35 «Mans mīļais draugs».*
13.05 Bērnu stunda. «Fostera māja iedomu draugiem». Animācijas seriāls. 11.sērija; «Lācītis
Padingtons». Animācijas seriāls. 3.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «OKartes skatuve. Dzimuši mūzikai». Seriāls.
15.00 «Daiļā neveiksminiece». Seriāls. 6.sērija.
16.00 «Tu būsi mana». Meksikas seriāls. 119.sērija.
17.00 «Viss notiek uz labu» (ar subt.). Seriāls. 151.sērija.
18.00 «Tikai nesaki man Bizu». Latvijas seriāls. 6.sērija.
18.55 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Starptautiskās ekstrasensu cīņas». Real. šovs. 4.sērija.
21.35 «Literātu tiesa». Spēlfilma, veidota pēc Ā.Grūtupa
vēsturiskā stāsta motīviem.
22.40 «Losandželosas policisti 2». ASV seriāls. 6.sērija.
23.35 «Mākslīgais skaistums 3». ASV seriāls. 7.sērija.
0.30 «LNT ziņu Top 10».*
1.20 «Apreibusī rītausma». ASV krimināldrāma. 1988.g.
3.15 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
3.50 «Daiļā neveiksminiece». Seriāls. 6.sērija.
4.35 «Tu būsi mana». Meksikas seriāls. 119.sērija.
5.20 «Viss notiek uz labu» (ar subt.). Seriāls. 151.sērija.

TV3
5.00 «Zaudējumi 3». 3.sērija.
5.45 «Anarhijas dēli». 11.sērija.
6.30 «Bernards». Anim. f.
6.40 «Ragi un nagi». Anim. ser. 16.sērija.
7.10 «Ziņkārīgais Džordžs». Anim. ser. 19.sērija.
7.35 «Gormiti». Anim. ser. 15.sērija.
8.00 «Tētuka meitiņas 5» (ar subt.). 29. un 30.sērija.
9.00 «Smieklīgākie videokuriozi 20».
9.25 «Uzmanību! Virtuvē bērni».*
10.00 «Divi cepas».*
10.30 «Māmiņu klubs».*
11.00 «10 gadu jaunāka 4». 12. un 13.sērija.
12.00 «Televeikala skatlogs».
12.15 «Visi mīl Reimondu 3». Seriāls. 53. un 54.sērija.
13.10 «Gormiti». Animācijas seriāls. 16.sērija.
13.45 «Ziņkārīgais Džordžs». Anim. ser. 20.sērija.
14.10 «Makleoda meitas 8». Seriāls. 218.sērija.
15.00 «Vārds sievietei 2» (ar subt.). Seriāls. 81.sērija.

16.00 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 26.sērija.
17.00 «Mantojuma lāsts». Seriāls. 115.sērija.
17.50 «Slēgtā skola» (ar subt.). Krievijas seriāls. 16.sērija.
19.00 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Īpašo uzdevumu vienība Hawaii 5-0». Seriāls. 13.sērija.
21.20 «C.S.I. Ņujorka 7». Seriāls. 151.sērija.
22.15 «Radīti skatuvei 2». Seriāls. 16.sērija.
23.10 «Nekā personīga».
0.15 «Taras piecas personības 3». Seriāls. 7. un 8.sērija.
1.20 «Krietnie zagļi». Seriāls. 7.sērija.
2.10 «Zaudējumi 3». Seriāls. 3.sērija.
2.55 «Anarhijas dēli». Seriāls. 11.sērija.
3.40 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 26.sērija.
4.30 «Visi mīl Reimondu 3». Seriāls. 54.sērija.
4.50 «Nakts joki».

24. janvāris, otrdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1347.sērija.
9.25 «Piecas māsas». Seriāls. 32.sērija.
9.55 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20 «Kartušs, burvīgais laupītājs». Piedz. f. 2009.g. 2.sērija.
12.10 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.25 «Starp debesīm un zemi... Aizmirstās pasaules».
Dokumentāla filma. 2.sērija.
13.25 «Viss notiek».*
13.55 «Latvija var!»*
14.25 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
14.40 «Laimas maize». Dokumentāla filma.
15.20 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.35 «Auniņa Timija laiks». Animācijas filmu seriāls.
15.50 «Mārvijs Hemmers. Nacionālās ģeogrāfijas pasaule». Populārzinātnisks seriāls bērniem. 53.sērija.
16.15 «Lauku peles un pilsētas peles piedzīvojumi».
Animācijas filmu seriāls. 4.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1347.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Neprāta cena». Latvijas TV seriāls. 36.sērija.
19.00 «100 g kultūras».
19.30 «Auniņa Timija laiks». Animācijas filmu seriāls.
19.45 Ziņas.
20.00 «Eņģeļu māja». LTV seriāls. 10.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.15 «Jauna nedēļa».
22.05 «Kenediji». Biogrāfiska daudzsēriju mākslas filma.
2011.g. 4.sērija.
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Šeit un tagad». Tiešraide.
23.55 «100 g kultūras».*

LTV7
7.35 «Reģionālā attīstība Latvijā. Agro 2012». «Televeikala skatlogs».*
7.55 «Nedēļas apskats». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs»
(krievu val.).*
8.55 «Iespējas un risinājumi». «Televeikala skatlogs».*
9.20 «Globalizācija 3000». Deutsche Welle žurnāls (angļu
val., ar subt. latviešu val.).
9.55 «Tiesa» (ar subt.). Krievijas seriāls. 8.sērija.
10.50 «Zobenu karaliene». Seriāls. 9.sērija.
11.40 «Trakais slēptās kameras šovs».
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Talsu TV*.
13.20 «Vienmēr formā!» Deutsche Welle žurnāls (angļu
val., ar subt. latviešu val.).*
13.50 Eiropas kausa izcīņa basketbolā. VEF Rīga – Cholet
Basket. 29.11.2011.*
15.45 «Zobenu karaliene». Seriāls. 9.sērija.
16.35 «Trakais slēptās kameras šovs».
17.30 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
18.05 «Tiesa» (ar subt.). Krievijas seriāls. 8.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.15 Tiešraide. KHL spēle.
Rīgas Dinamo – Ņižņijnovgorodas Torpedo.
21.55 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
22.10 «Latvijas stāsti». «Post scriptum».
23.00 Eiropas kausa izcīņa basketbolā. Valencia Basket – VEF.
1.15 «Tavs auto».
1.45 «Autosporta programma nr.1».
2.15 «Ātrums un risks». Dokumentāla filma. 3.sērija.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss».
6.35 «Toms un Džerijs 2». Animācijas filma.
6.40 «Šodien novados».
6.55 «Eiropa novados, novadi Eiropā».
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
8.40 «Supernatural 3». Seriāls. 12.sērija.
9.35 «Anna un mīlestība». Seriāls. 12.sērija.
10.05 «Mežrožu ieleja. Mīlas uzvara». Melodrāma. 2008.g.
12.00 «Mājokļa jautājums 5».*
12.55 Bērnu stunda. «Fostera māja iedomu draugiem». Animācijas seriāls. 12.sērija; «Lācītis
Padingtons». Animācijas seriāls. 4.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «OKartes skatuve. Dzimuši mūzikai». Seriāls.
15.00 «Daiļā neveiksminiece». Seriāls. 7.sērija.
16.00 «Tu būsi mana». Meksikas seriāls. 120.sērija.
17.00 «Viss notiek uz labu» (ar subt.). Seriāls. 152.sērija.
18.00 «Tikai nesaki man Bizu». Latvijas seriāls. 7.sērija.
18.55 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 Emīlija Ričardsa. «Jaunzēlande uz mūžiem». Melodr. 2010.g.
22.40 «Intrigante 3». ASV seriāls. 21.sērija.
23.30 «Vīrietis un sieviete pēc 20 gadiem». Melodr. 1986.g.
1.35 «Smita kungs un kundze». Kriminālkomēdija. 2005.g.
3.30 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
3.50 «Daiļā neveiksminiece». Seriāls. 7.sērija.
4.35 «Tu būsi mana». Meksikas seriāls. 120.sērija.
5.20 «Viss notiek uz labu» (ar subt.). Seriāls. 152.sērija.

TV3
5.00 «Zaudējumi 3». 4.sērija.
5.45 «Anarhijas dēli». 12.sērija.
6.30 «Bernards». Anim. f.

tv programma
6.40 «Ragi un nagi». Anim. ser. 17.sērija.
7.10 «Ziņkārīgais Džordžs». Anim. ser. 20.sērija.
7.35 «Gormiti». Anim. ser. 16.sērija.
8.00 «Tētuka meitiņas 5» (ar subt.). 31. un 32.sērija.
9.00 «Dullās sacensības Neiespējamā misija 3».
10.10 «Īpašo uzdevumu vienība Hawaii 5-0». 13.sērija.
11.00 «10 gadu jaunāka 4». 14. un 15.sērija.
12.00 «Televeikala skatlogs».
12.15 «Visi mīl Reimondu 3». Seriāls. 55. un 56.sērija.
13.10 «Gormiti». Animācijas seriāls. 17.sērija.
13.45 «Ziņkārīgais Džordžs». Anim. ser. 21.sērija.
14.10 «Makleoda meitas 8». Seriāls. 219.sērija.
15.00 «Vārds sievietei 2» (ar subt.). Seriāls. 82.sērija.
16.00 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 27.sērija.
17.00 «Mantojuma lāsts». Seriāls. 116.sērija.
17.50 «Slēgtā skola» (ar subt.). Krievijas seriāls. 17.sērija.
19.00 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «C.S.I. Maiami 10». Seriāls. 217.sērija.
21.20 «Doktors Hauss 7». Seriāls. 19.sērija.
22.15 «Mahinatori». ASV seriāls. 4.sērija.
23.10 «Absolūtā nulle». Kanādas katastrofu filma. 2005.g.
1.10 «Krietnie zagļi». Seriāls. 8.sērija.
1.50 «Zaudējumi 3». Seriāls. 4.sērija.
2.35 «Anarhijas dēli». Seriāls. 12.sērija.
3.25 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 27.sērija.
4.10 «Visi mīl Reimondu 3». Seriāls. 56.sērija.
4.35 «Nakts joki».

25. janvāris, trešdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1348.sērija.
9.25 «Eņģeļu māja». LTV seriāls. 10.sērija.
9.55 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20 «Kenediji». Biogrāfiska daudzsēriju mākslas filma. 4.sērija.
11.10 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle.*
11.55 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.15 «Jauna nedēļa».*
13.05 «Latvji, brauciet jūriņā!»*
13.35 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.50 «100.panta preses klubs».*
14.50 «Kopā» (ar subt.).*
15.05 «Zuši». Dokumentāla filma.
15.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.30 «Auniņa Timija laiks». Animācijas filmu seriāls.
15.45 «Kas te? Es te!»*
16.15 «Džeronīmo Stiltons». Animācijas filmu seriāls. 20.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1348.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Neprāta cena». LTV seriāls. 37.sērija.
19.00 «100 g kultūras».
19.30 «Auniņa Timija laiks». Animācijas filmu seriāls.
19.45 Ziņas.
20.00 «Eņģeļu māja». LTV seriāls. 11.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.12 «Latloto. Viking Lotto».
21.20 «Sastrēgumstunda». Diskusiju tiešraidē vada G.Rēders.
22.30 «Zini. Vari. Dari».
22.45 «Zebra».
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Vides fakti».*
23.45 «100 g kultūras».*

LTV7
7.35 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs».
8.15 «Veiksmīgas idejas». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Pie rīta kafijas». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Brīvdienu ceļvedis». «Televeikala skatlogs».*
9.20 «Projekts Nākotne». Deutsche Welle žurnāls (angļu
val., ar subt. latviešu val.).
9.55 «Tiesa» (ar subt.). Krievijas seriāls. 9.sērija.
10.50 «Zobenu karaliene». Seriāls. 10.sērija.
11.40 «Trakais slēptās kameras šovs».
12.30 «Latvijas stāsti». «Post scriptum» *.
13.15 KHL spēle. Rīgas Dinamo – Ņižņijnovgorodas Torpedo.*
15.15 «Spēles veselībai». Dokumentāla filma.
15.30 «Autosporta programma nr.1».*
16.00 Tiešraide! Eiropas meistarsacīkstes daiļslidošanā.
Īsā programma pāru slidojumos.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Ātruma cilts».
20.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».
20.30 Tiešraide! Eiropas meistarsacīkstes daiļslidošanā.
Dejas uz ledus. Īsā programma.
23.30 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
23.45 «Tiesa» (ar subt.). Krievijas seriāls. 9.sērija.
0.35 «Zobenu karaliene». Seriāls. 10.sērija.
1.25 «Trakais slēptās kameras šovs».

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss».
6.35 «Toms un Džerijs 2». Animācijas filma.
6.40 «Šodien novados».
6.55 «Eiropa novados, novadi Eiropā».
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
8.40 «Supernatural 3». ASV seriāls. 13.sērija.
9.35 «Anna un mīlestība». Vācijas seriāls. 13.sērija.
10.05 «Mežrožu ieleja. Mīlas spēks». Melodrāma. 2008.g.
12.00 «Mājokļa jautājums 5».*
12.55 Bērnu stunda. «Fostera māja iedomu draugiem». Animācijas seriāls. 13.sērija; «Lācītis
Padingtons». Animācijas seriāls. 5.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «OKartes skatuve. Dzimuši mūzikai». Seriāls.
15.00 «Daiļā neveiksminiece». Seriāls. 8.sērija.
16.00 «Tu būsi mana». Meksikas seriāls. 121.sērija.
17.00 «Viss notiek uz labu» (ar subt.). Seriāls. 153.sērija.
18.00 «Tikai nesaki man Bizu». Latvijas seriāls. 8.sērija.
18.55 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Cilvēki ar pārdabiskām spējām». Dok. raidījums. 1.sērija.
21.40 «No šūpuļa līdz kapam». Spraiga sižeta filma. 2003.g.
23.40 «Pagātnes nasta». Trilleris. 2003.g.
1.15 «Cilvēks, kurš pārāk maz zināja». Kriminālkomēdija. 1997.g.
2.55 «Ekstrēms tuvplānā».
3.50 «Daiļā neveiksminiece». Seriāls. 8.sērija.
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4.35 «Tu būsi mana». Meksikas seriāls. 121.sērija.
5.20 «Viss notiek uz labu» (ar subt.). Seriāls. 153.sērija.

TV3
5.00 «Zaudējumi 3». 5.sērija.
5.45 «Anarhijas dēli». 13.sērija.
6.30 «Bernards». Anim. f.
6.40 «Ragi un nagi». Anim. ser. 18.sērija.
7.10 «Ziņkārīgais Džordžs». Anim. ser. 21.sērija.
7.35 «Gormiti». Anim. ser. 17.sērija.
8.00 «Tētuka meitiņas 5» (ar subt.). 33. un 34.sērija.
9.00 «Dullās sacensības Neiespējamā misija 3».
10.10 «Doktors Hauss 7». 19.sērija.
11.00 «10 gadu jaunāka 4». 16. un 17.sērija.
12.00 «Televeikala skatlogs».
12.15 «Visi mīl Reimondu 3». Seriāls. 57. un 58.sērija.
13.10 «Gormiti». Animācijas seriāls. 18.sērija.
13.45 «Ziņkārīgais Džordžs». Anim. ser. 22.sērija.
14.10 «Makleoda meitas 8». Seriāls. 220.sērija.
15.00 «Vārds sievietei 2» (ar subt.). Seriāls. 83.sērija.
16.00 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 28.sērija.
17.00 «Mantojuma lāsts». Seriāls. 117.sērija.
17.50 «Slēgtā skola» (ar subt.). Krievijas seriāls. 18.sērija.
19.00 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Ekstrasensu cīņas 11». Realitātes šovs. 4.sērija.
21.25 «Mīlestība un lielpilsēta 2» (ar subt.). Komēdija. 2010.g.
23.15 «Izmeklēšanas noslēpumi 9». Seriāls. 7. un 8.sērija.
1.10 «Miliči 2» (ar subt.). Krievijas seriāls. 7. un 8.sērija.
3.05 «Zaudējumi 3». Seriāls. 5.sērija.
3.50 «Anarhijas dēli». Seriāls. 13.sērija.
4.35 «Nakts joki».

26. janvāris, ceturtdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1349.sērija.
9.25 «Eņģeļu māja». LTV seriāls. 11.sērija.
9.55 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20 «Province».*
10.50 «Kas var būt labāks par šo?»*
11.20 «Sastrēgumstunda». Diskusiju vada G.Rēders.*
12.25 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.45 «Laiks vīriem?»*
13.15 «Zebra».*
13.30 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.45 «Izvēlies zaļi!»*
14.15 «Zini. Vari. Dari».*
14.45 «Vertikāle».*
15.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.30 «Auniņa Timija laiks». Animācijas filmu seriāls.
15.45 «Kas te? Es te!»*
16.15 «Džeronīmo Stiltons». Anim. f. ser. 21.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1349.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Neprāta cena». LTV seriāls. 38.sērija.
19.00 «100 g kultūras» iesaka… «Kinotēka».
19.30 «Auniņa Timija laiks». Animācijas filmu seriāls.
19.45 Ziņas.
20.00 «Eņģeļu māja». LTV seriāls. 12.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.15 «Režisors Oļģerts Kroders dzīves garumā». LTV
videofilma.*
22.15 «Grejas anatomija 6». Seriāls. 21.sērija.
23.00 Nakts ziņas.
23.15 «Šeit un tagad». Tiešraide.
23.55 «Kinotēka».*

22.05 «Vampīra dienasgrāmatas». ASV seriāls. 4.sērija.
23.00 «Supernatural 4». ASV seriāls. 3.sērija.
24.00 «Mākslīgais skaistums 3». ASV seriāls. 8.sērija.
0.50 «Pagātnes nasta». Trilleris. 2003.g.
2.25 «Losandželosas policisti 2». ASV seriāls. 6.sērija.
3.10 «Ekstrēms tuvplānā».
3.50 «Daiļā neveiksminiece». Seriāls. 9.sērija.
4.35 «Tu būsi mana». Meksikas seriāls. 122.sērija.
5.20 «Viss notiek uz labu» (ar subt.). Seriāls. 154.sērija.

TV3
5.00 «Zaudējumi 3». 6.sērija.
5.45 «Anarhijas dēli 2». 14.sērija.
6.30 «Bernards». Anim. f.
6.40 «Ragi un nagi». Anim. ser. 19.sērija.
7.10 «Ziņkārīgais Džordžs». Anim. ser. 22.sērija.
7.35 «Gormiti». Anim. ser. 18.sērija.
8.00 «Tētuka meitiņas 5» (ar subt.). 35. un 36.sērija.
9.00 «Dullās sacensības Neiespējamā misija 3».
10.10 «Ekstrasensu cīņas 11» (ar subt.).*
11.10 «10 gadu jaunāka 4». 18. un 19.sērija.
12.00 «Televeikala skatlogs».
12.15 «Visi mīl Reimondu 3». Seriāls. 59. un 60.sērija.
13.10 «Gormiti». Animācijas seriāls. 19.sērija.
13.45 «Ziņkārīgais Džordžs». Anim. ser. 23.sērija.
14.10 «Makleoda meitas 8». Seriāls. 221.sērija.
15.00 «Vārds sievietei 2» (ar subt.). Seriāls. 84.sērija.
16.00 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 29.sērija.
17.00 «Mantojuma lāsts». Seriāls. 118.sērija.
17.50 «Slēgtā skola» (ar subt.). Krievijas seriāls. 19.sērija.
19.00 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Nozieguma skelets 6». ASV seriāls. 10.sērija.
21.20 «Sargs». ASV trilleris. 2006.g.
23.20 «Kinomānija».
24.00 «Baikeri». ASV spriedzes filma. 2003.g.
2.00 «Zaudējumi 3». Seriāls. 6.sērija.
2.45 «Anarhijas dēli 2». Seriāls. 14.sērija.
3.35 «Vārds sievietei 2». Seriāls. 84.sērija.
4.30 «Nakts joki».

27. janvāris, piektdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Rožu dārzs». Seriāls. 16.sērija.
9.30 «Eņģeļu māja». LTV seriāls. 12.sērija.
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.25 «Mīlestība pie Gardas ezera». Seriāls. 11. un 12.sērija.
12.05 «Latvijas šlāgeraptauja 2012».*
13.05 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.20 «Province».*
13.50 «Norvēģijas dabā». Dokumentālu filmu seriāls. 2.sērija.
14.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
14.35 «Šeit un tagad».*
15.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.30 «Auniņa Timija laiks». Animācijas filmu seriāls.
15.45 «Dabas grāmata».*
16.15 «Džeronīmo Stiltons». Animācijas filmu seriāls. 22.sērija.
16.40 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.00 «Rožu dārzs». Seriāls. 16.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «100 g kultūras». «Nacionālie dārgumi».
19.40 «Gvido Zvaigzne». Latvijas dokumentāla filma. 2011.g.
20.30 «Panorāma».
21.15 «100. panta preses klubs».
22.10 «Mazie noziegumi». Detektīvseriāls. 1.sērija.
0.05 «Nakts ziņas».
0.20 «Grejas anatomija 6». Seriāls. 21.sērija.

LTV7

LTV7

7.35 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «TV mozaīka». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Praktiski padomi». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Vārds uzņēmējiem». «Televeikala skatlogs».*
9.20 «Pie stūres». Deutsche Welle žurnāls (angļu val., ar
subt. latviešu val.).
9.55 «Tiesa» (ar subt.). 10.sērija.
10.50 «Zobenu karaliene». Seriāls. 11.sērija.
11.40 «Trakais slēptās kameras šovs».
12.30 Eiropas kausa izcīņa basketbolā.
Paok – VEF Rīga. 13.12.2011.*
14.30 «Ātruma cilts».*
15.00 Tiešraide! Eiropas meistarsacīkstes daiļslidošanā.
Īsā programma vīriešu vienslidojumos.
19.20 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
20.00 «Uz meža takas».
20.30 Tiešraide! Eiropas meistarsacīkstes daiļslidošanā.
Izvēles programma pāru slidojumos.
23.25 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
23.40 «SeMS».
0.10 «Tiesa» (ar subt.). Krievijas seriāls. 10.sērija.
1.00 «Zobenu karaliene». Seriāls. 11.sērija.
1.50 «Trakais slēptās kameras šovs».

7.35 «Veiksmīgas idejas». «Televeikala skatlogs».*
7.55 «Aktualitātes». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «Skatpunkti». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Iespējas un risinājumi». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Attīstības kods». «Televeikala skatlogs».*
9.20 «Labākais no Euromaxx». Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
9.55 «Tiesa» (ar subt.). 11.sērija.
10.50 «Zobenu karaliene». Seriāls. 12.sērija.
11.40 «Trakais slēptās kameras šovs».
12.30 Kontinentālās hokeja līgas Zvaigžņu spēle.*
14.30 «Tavs auto».*
15.00 Tiešraide! Eiropas meistarsacīkstes daiļslidošanā.
Īsā programma sieviešu vienslidojumos.
19.20 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
20.00 Tiešraide! Eiropas meistarsacīkstes daiļslidošanā.
Izvēles programma dejās uz ledus.
23.10 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
23.25 «Zveja» (krievu val.).
23.55 «Tiesa» (ar subt.). Krievijas seriāls. 11.sērija.
0.45 «Zobenu karaliene». Seriāls. 12.sērija.
1.35 «Trakais slēptās kameras šovs».

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss».
6.35 «Toms un Džerijs 2». Animācijas filma.
6.40 «Šodien novados».
6.55 «Eiropa novados, novadi Eiropā».
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
8.40 «Supernatural 3». ASV seriāls. 14.sērija.
9.35 «Anna un mīlestība». Vācijas seriāls. 14.sērija.
10.05 «Brīvdienu dakteris. Toskāna». Melodrāma. 2006.g.
12.00 «Mājokļa jautājums 5».*
12.55 Bērnu stunda. «Fostera māja iedomu draugiem». Animācijas seriāls. 14.sērija; «Lācītis
Padingtons». Animācijas seriāls. 6.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «OKartes skatuve. Dzimuši mūzikai». Seriāls.
15.00 «Daiļā neveiksminiece». Seriāls. 9.sērija.
16.00 «Tu būsi mana». Meksikas seriāls. 122.sērija.
17.00 «Viss notiek uz labu» (ar subt.). Seriāls. 154.sērija.
18.00 «Tikai nesaki man Bizu». Latvijas seriāls. 9.sērija.
18.55 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Atklātās lietas. Automašīnas Volga zādzība un
slepkavība».
21.10 «Mentālists 2». ASV seriāls. 18.sērija.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss».
6.35 «Toms un Džerijs 2». Animācijas filma.
6.40 «Šodien novados».
6.55 «Eiropa novados, novadi Eiropā».
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
8.40 «Supernatural 3». ASV seriāls. 15.sērija.
9.35 «Anna un mīlestība». Vācijas seriāls. 15.sērija.
10.05 «Brīvdienu dakteris. Tesīna». Melodrāma. 2006.g.
12.00 «Mājokļa jautājums 5».*
12.55 Bērnu stunda. «Fostera māja iedomu draugiem». Animācijas seriāls. 15.sērija; «Lācītis
Padingtons». Animācijas seriāls. 7.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «OKartes skatuve. Dzimuši mūzikai». Seriāls.
15.00 «Daiļā neveiksminiece». Seriāls. 10.sērija.
16.00 «Tu būsi mana». Meksikas seriāls. 123.sērija.
17.00 «Viss notiek uz labu» (ar subt.). Seriāls. 155.sērija.
18.00 «Tikai nesaki man Bizu». Latvijas seriāls. 10.sērija.
18.55 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «OKartes skatuve». Koncerts.
23.00 «Kritušais eņģelis». ASV detektīvfilma. 1998.g.
1.20 «No šūpuļa līdz kapam». Spraiga sižeta filma. 2003.g.
3.00 «Ekstrēms tuvplānā».

LNT
6.05 «Mīlestības vārdā». Seriāls. 141.sērija.
6.55 Animācijas filmu rīts. «Pankūciņa lieliskie negadījumi 2». 2.sērija; «Toma un Džerija piedzīvojumi»;
«Silvestra un Tvītija piedzīvojumi». 4.sērija; «Pīle
Dodžers». 9. un 10.sērija.
9.00 «Brokastis Briselē».
9.30 «Rīta mikslis».
10.25 «Superaģents Klemenss». Piedzīv. komēdija.
12.10 «Tilts uz Terabitiju». Fantāz. piedzīv. f.
14.00 «Ekstrēms tuvplānā».
14.45 «Kas es esmu?» Piedzīvojumu komēdija. 1998.g.
16.35 «Hanija». ASV muzikāla drāma. 2003.g.
19.00 «Ekstrasensi kā detektīvi». Realitātes šovs. 14.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Līgavu kari». ASV romantiska komēdija. 2009.g.
22.25 «Skārda kauss». ASV romantiska komēdija. 1996.g.
1.00 «Sarunas vērts». ASV romantiska komēdija. 1995.g.
2.40 «Paātrinājums». Piedzīvojumu filma. 2004.g.
4.00 «Kritušais eņģelis». ASV detektīvfilma. 1998.g.

TV3
5.00 «Zaudējumi 3». 8.sērija.
5.45 «Anarhijas dēli 2». 16.sērija.
6.30 «Mūžam kopā 4». 17.sērija.
7.00 «Ragi un nagi». Anim. ser. 19.sērija.
7.25 «Robinsons Krūzo». 6.sērija.
8.15 «Čagingtona: jautrie vilcieniņi». Anim. ser. 45. un 46.sērija.
8.40 «Pērtiķu karalis». Anim. ser. 38.sērija.
9.00 «Simpsoni 11». Anim. ser. 20. un 21.sērija.
10.00 «Uzmanību! Virtuvē bērni».
10.30 «Modeles uzvedība». Komēdija.
12.15 «Kinomānija».
12.55 «Televeikala skatlogs».

20. janvārī plkst.19 – Dailes teātra viesizrāde H.Gulbis «Cīrulīši». Režisors
L.Gundars. Latviešu ģimenes saiets 2 cēlienos. Biļešu cena: Ls 7; 6; 5.
22. janvārī plkst.14 – Atis un Jānis Auzāni koncertprogrammā «Rokasspiediena
attālumā». Biļešu cena: Ls 5; 4; 3.
27. janvārī plkst.19 – V.Alens «Sekss, laulība un šķiršanās amerikāņu gaumē».
Provokatīva komēdija krievu valodā. Lomās: I.Kalniņš, T.Lukašenkova, E.Mazkalne,
S.Ivaņņikova, R.Aronsons. Biļešu cena: Ls 6; 5; 4.
3. februārī plkst.19 – «Putnu balle» un «Per» M.Freimaņa dziesmu koncertā «Tu
esi mans draugs». Biļešu cena: Ls 5; 4.
Kases darba laiks: no otrdienas līdz piektdienai 14 – 19, sestdienā 9 – 14
un stundu pirms sarīkojuma! Kases tālrunis: 63084679.

Darba pienākumi:
- uzņēmuma darba aizsardzības un darba vides politikas
izstrādāšana un ieviešana atbilstoši normatīvo aktu
prasībām;
- darba vides iekšējā uzraudzība;
- darba aizsardzības pasākumu organizēšana;
- dokumentācijas sagatavošana un uzturēšana.
Piedāvājam:
- konkurētspējīgu atalgojumu un sociālās garantijas;
- iespējas profesionāli pilnveidoties;
- atsaucīgus un draudzīgus darba kolēģus.
CV un pieteikuma vēstuli sūtīt pa e-pastu: personals@
komunalie.lv. Fakss 63048959, tālrunis 63007719,
adrese: Dobeles šoseja 34, Jelgava.

Privātā pirmsskolas izglītības
iestāde «Pīlādzītis»

LTV7
7.50 «Veiksmīgas idejas». «Televeikala skatlogs».
8.10 «Pie rīta kafijas». «Televeikala skatlogs».
8.30 «Vide, veselība un mēs». «Televeikala skatlogs».
8.50 «Iespējas un risinājumi». «Televeikala skatlogs».
9.10 «Nedēļas apskats». «Televeikala skatlogs».
9.30 «Darbs. Izglītība. Karjera». «Televeikala skatlogs».
9.50 «Aktualitātes». «Televeikala skatlogs».
10.10 «Vārds uzņēmējiem». «Televeikala skatlogs».
10.30 «Tavs auto».*
11.00 «Uz meža takas».*
11.30 «Autosporta programma nr.1».*
12.00 «Zebra».*
12.15 «SeMS. Laboratorija».
12.45 UEFA Euro 2012 apskats.
13.15 KHL spēle. Rīgas Dinamo – Maskavas CSKA.*
15.20 Tiešraide! Eiropas meistarsacīkstes daiļslidošanā.
Paraugdemonstrējumi.
18.05 «Galvenais – paspēt» (ar subt.). Melodrāma. 2007.g.
19.40 «Krējums... saldais».
20.10 «Pēdējais liecinieks». Seriāls. 45.sērija.
21.00 Starptautiskās break-dance sacensības Red Bull BC
ONE. Pārraide no Maskavas. 26.11.2011.*
23.15 «Taisons». ASV dokumentāla filma. 2008.g.
0.50 «The Verve» koncerts.*

LNT
6.05 «Mīlestības vārdā». 142.sērija.
6.55 «Dabas stihiju varā».
7.20 Animācijas filmu rīts. «Mūka Omi noslēpums
2». 23.sērija; «Toma un Džerija piedzīvojumi»;
«Vāverpuika 2». 11.sērija.
8.30 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
9.00 «Autoziņas».
9.30 «Mans mīļais draugs».
10.00 «Lapsa virtuvē».
10.30 «Kaķsieviete». Piedzīv. f.
12.30 «Ar izcilību». ASV komēdija. 1994.g.
14.35 «Līgavu kari». ASV romantiska komēdija. 2009.g.
16.30 «Mazie robotiņi». Brazīlijas animācijas filma. 2008.g.
17.20 «Citplanētieši bēniņos». Piedz. kom. ģimenei. 2009.g.
19.10 LNT ziņu Top 10.
20.00 LNT ziņas.
20.15 «Basketbols TV».
20.20 JAUNA SEZONA! «Latvijas Zelta talanti 2012».
23.30 «Cīkstonis». ASV un Francijas drāma. 2008.g.
1.30 «Hanija». ASV muzikāla drāma. 2003.g.
3.05 «Skārda kauss». ASV romantiska komēdija. 1996.g.
5.15 «Ekstrēms tuvplānā».

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

tālrunis 29396934

JELGAVAS PILSĒTAS KULTŪRAS NAMĀ

DARBA AIZSARDZĪBAS INŽENIERI.
Prasības:
- augstākā izglītība;
- darba aizsardzības speciālista apliecība;
- darba pieredze minētajā amatā.

www.gustavsunmarta.lv

www.autoprieks.lv

sestdien – no plkst. 10 līdz 16

Sarmas ielā 2, 79. kab. (2. pamatskolā),
tālrunis 29881119, 67210099.

SIA «Jelgavas komunālie pakalpojumi»
aicina pievienoties savai komandai

piektdienai – no plkst. 10 līdz 18

8.10 «Rīta intervija». «Televeikala skatlogs».
8.30 «Skatpunkti». «Televeikala skatlogs».
8.50 «Automoto raidījums nr.2». «Televeikala skatlogs».
9.10 «TV mozaīka». «Televeikala skatlogs».
9.30 «Brīvdienu ceļvedis». «Televeikala skatlogs».
9.50 «Tādas lietas». «Televeikala skatlogs».
10.10 «Attīstības kods». «Televeikala skatlogs».
10.30 «Ātruma cilts».*
11.00 «Zveja» (krievu val.).*
11.30 «Krējums... saldais».*
12.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
12.30 «Galvenais – paspēt» (ar subt.). Melodrāma. 2007.g.
14.15 Pasaules kausa izcīņa bobslejā un skeletonā. 4.posma apskats. 2012.gada 6. – 8.janvāris.*
16.15 «SeMS».*
16.45 Tiešraide! KHL spēle. Rīgas Dinamo – Maskavas CSKA.
19.30 Eiropas meistarsacīkstes daiļslidošanā. Izvēles
programma vīriešu vienslidojumos.
20.30 Tiešraide! Eiropas meistarsacīkstes daiļslidošanā.
Izvēles programma sieviešu vienslidojumos.
23.20 Pasaules kausa izcīņa bobslejā un skeletonā.
5.posma apskats. 2012.gada 14. un 15.janvāris.*

Reģistrācija, teorija, dokumentu
noformēšana un eksāmens – BEZ MAKSAS!!!

(ieeja no pagalma)

LTV7

Mācies autoskolā
un maksā TIKAI par braukšanu 5 Ls/stundā!

Darba laiks: no pirmdienas līdz

8.05 «Latvji, brauciet jūriņā!»*
8.35 «Nūnborijs un varenais septītnieks». Anim. f. ser. 16.sērija.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Lauku peles un pilsētas peles piedzīvojumi».
Animācijas filmu seriāls. 5.sērija.
10.00 «Ķepa uz sirds».
10.30 «Kas var būt labāks par šo?»
11.00 «Mazie noziegumi». Detektīvser. 1.sērija ABC slepkavības.
12.55 «Kaupēn, mans mīļais!» Liepājas teātra izrāde.*
15.05 «Laipni lūgti cietumā!» Karosta.*
15.15 «100 g kultūras». «Nacionālie dārgumi».*
16.15 «Laiks vīriem?»
16.45 «Tīģera pēdējā iespēja». Dokumentāla filma. 2.sērija.
17.45 «Kopā» (ar subt.).*
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.30 «Es – savai zemītei».
19.00 «Vides fakti».
19.30 «Latvijas šlāgeraptauja 2012».
20.30 «Panorāma».
21.12 «Latloto».
21.20 Raimonda Paula 75 gadu jubilejas koncerts.
23.10 «Nakts ziņas».
23.20 «Emmas laime». Vācijas romantiska drāma. 2006.g.

8.10 «Garīgā dimensija».*
8.40 «Nūnborijs un varenais septītnieks». Anim. ser. 17.sērija.
9.05 «Kas te? Es te!»*
9.35 «Lauku peles un pilsētas peles piedzīvojumi».
Animācijas filmu seriāls. 6.sērija.
10.05 «Mārvijs Hemmers. Nacionālās ģeogrāfijas pasaule». Populārzinātnisks seriāls bērniem. 54.sērija.
10.30 «Lemuru iela». Dok. seriāls. 2.sērija.
11.00 «Starp debesīm un zemi... Aizmirstās pasaules».
Dokumentāla filma. 3.sērija.
12.00 Dievkalpojums.
13.00 «Vertikāle».
13.30 «Daudz laimes!»
14.25 «Latvijas šlāgeraptauja 2012».*
15.30 «Ķepa uz sirds».*
16.00 «Kas var būt labāks par šo?»*
16.30 «Eirobusiņš».
17.05 «Polārlāči uz trauslā ledus». Dok. f. 2004.g.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.20 «Province».
18.50 «Marta melodija». Muzikāla komēdija. 2011.g.
20.30 «Panorāma».
21.33 Laika ziņas.
21.40 «Modiljāni». Biogrāfiska drāma. 2004.g.
23.55 «Nakts ziņas».
0.05 «Nirnberga». Vēsturiska drāma. 2000.g. 2.sērija.

Adrese: Jelgava, Driksas iela 1
Darba laiks: darbadienās 9.00 – 18.00;
sestdienās 10.00 – 15.00
Tālrunis 29116388

AKCIJA autoskolā «AUTO PRIEKS»!

Jelgavā, Pētera ielā 1

28. janvāris, sestdiena
LTV1

29. janvāris, svētdiena
LTV1

Pie mums var iegādāties svaigu tītara
gaļu, tās izstrādājumus, kā arī
kvalitatīvas garšvielas.

IZPĀRDOŠANA!

5.00 «Zaudējumi 3». 7.sērija.
5.45 «Anarhijas dēli 2». 15.sērija.
6.30 «Bernards». Anim. f.
6.40 «Ragi un nagi». Anim. ser. 20.sērija.
7.10 «Ziņkārīgais Džordžs». Anim. ser. 23.sērija.
7.35 «Gormiti». Anim. ser. 19.sērija.
8.00 «Tētuka meitiņas 5» (ar subt.). 37. un 38.sērija.
9.00 «Dullās sacensības Neiespējamā misija 3».
10.10 «Nozieguma skelets 6». 10.sērija.
11.00 «10 gadu jaunāka 4». 20. un 21.sērija.
12.00 «Televeikala skatlogs».
12.15 «Visi mīl Reimondu 3». Seriāls. 61. un 62.sērija.
13.10 «Gormiti». Animācijas seriāls. 20.sērija.
13.45 «Ziņkārīgais Džordžs». Anim. ser. 24.sērija.
14.00 «Makleoda meitas 8». Seriāls. 222.sērija.
14.50 «Vārds sievietei 2» (ar subt.). Seriāls. 85.sērija.
15.50 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 30.sērija.
16.40 «Mantojuma lāsts». Seriāls. 119.sērija.
17.35 «Slēgtā skola» (ar subt.). Krievijas seriāls. 20.sērija.
19.00 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Izdzīvošanas skola». ASV komēdija. 2008.g.
22.20 «Greizais spogulis» (ar subt.).
0.35 «Trijatā kanoe: dabas aicinājums». Piedz. kom. 2009.g.
2.15 «Zaudējumi 3». Seriāls. 7.sērija.
3.00 «Anarhijas dēli 2». Seriāls. 15.sērija.
3.50 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 30.sērija.
4.35 «Nakts joki».
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ATVĒRTS JAUNS VEIKALS

20. un 21. janvārī

TV3

13.10 «Smieklīgākie videokuriozi 20».
14.05 «Greizais spogulis» (ar subt.).
16.10 «Izdzīvošanas skola». ASV komēdija. 2008.g.
18.15 «Aļonuškas un Jerjoma jaunie piedzīvojumi». Anim. f. 2009.g.
19.50 TV3 ziņas.
20.20 «Mazais Stjuarts 2». ASV ģimenes komēdija. 2002.g.
21.55 «Gudrā blondīne». ASV komēdija. 2001.g.
23.50 «Kāpiens». ASV trilleris. 2010.g.
1.35 «Zaudējumi 3». Seriāls. 8.sērija.
2.20 «Anarhijas dēli 2». Seriāls. 16.sērija.
3.05 «Mūžam kopā 4». Seriāls. 17.sērija.
3.30 «Robinsons Krūzo». Seriāls. 6.sērija.
4.20 «Smieklīgākie videokuriozi 20».
4.40 «Nakts joki».

Veikaliņš bērniem «Gustavs un Marta»

3.50 «Daiļā neveiksminiece». Seriāls. 10.sērija.
4.35 «Tu būsi mana». Meksikas seriāls. 123.sērija.
5.20 «Viss notiek uz labu» (ar subt.). Seriāls. 155.sērija.

TV programma

HUPPA ziemas apģērbi bērniem

Ceturtdiena, 2012. gada 19. janvāris

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

TV3
5.00 «Zaudējumi 3». 9.sērija.
5.45 «Anarhijas dēli 2». 17.sērija.
6.30 «Mūžam kopā 4». 18.sērija.
6.55 «Bernards». Anim. f.
7.10 «Ragi un nagi». Anim. ser. 20.sērija.
7.40 «Pērtiķu karalis». Anim. ser. 39.sērija.
8.05 «Čagingtona: jautrie vilcieniņi». Anim. ser. 47. un 48.sērija.
8.30 «Kinomānija».
9.00 «Māmiņu klubs».
9.25 «Divi cepas».
10.00 «Superbingo». TV spēle.
11.00 «Smieklīgākie videokuriozi 20».
11.50 «Aļonuškas un Jerjoma jaunie piedzīvojumi». Anim. f.
13.15 «Mazais Stjuarts 2». ASV ģimenes komēdija. 2002.g.
14.45 «Lieliskais Džo». ASV komēdija. 2001.g.
16.40 «Gudrā blondīne». ASV komēdija. 2001.g.
18.45 «Nauda vienā mirklī». Interaktīva spēle. Tiešraide.
18.50 «Neiespējamā misija 4».
19.50 «Nekā personīga».
20.40 «Nepārspējamais Halks». Fantastikas trilleris. 2008.g.
23.00 «Atkritēji». Krimināldrāma. 2006.g.
1.50 TV pirmizrāde! «Raselu meita». ASV drāma. 2008.g.
3.35 «Zaudējumi 3». Seriāls. 9.sērija.
4.20 «Mūžam kopā 4». Seriāls. 18.sērija.

Baltijas Astroloģijas skola
(Jelgavā)
Aicina intersentus uz mācībām
astroloģijā un citās programmās.
Pieteikties pa tālruni 29379805.
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www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Kultūras pasākumi
 20. janvārī pulksten 19 – Dailes teātra viesizrāde H.Gulbis «Cīrulīši». Režisors
L.Gundars. Latviešu ģimenes saiets divos cēlienos. Lomās: E.Ermale, Ģ.Ķesteris,
A.Robežnieks, I.Pļavniece, A.Dzērve, V.Vārpiņa, M.Janaus, L.Skujiņa, V.Liepiņš. Biļešu
cena – Ls 7; 6; 5 (kultūras namā).
 21. janvārī pulksten 15 un 18 – bērnu un jauniešu centra «Junda» deju studijas
«Benefice» koncerts «Ledus nedarbi». Mākslinieciskā vadītāja Annika Andersone. Biļešu
cena – Ls 2; 1. Iepriekšpārdošanā – «Jundas» ēkā Pasta ielā 32, koncerta dienā – kultūras
namā (kultūras namā).
 22. janvārī pulksten 12 – leļļu teātra izrāde Ukrainas tautas pasaka «Cimdiņš»
(krievu valodā). Biļetes iepriekš jāpasūta pa tālruni 26875065 (Leļļu teātra studijā Svētes
ielā 21b).
 22. janvārī pulksten 14 – Atis un Jānis Auzāni koncertprogrammā «Rokasspiediena
attālumā». Bekvokāls: A.Levša, O.Stupiņa un I.Ļaksa (Oranžais koris). Pavadošais sastāvs: Ē.Upenieks (akustiskā ģitāra), A.Mercy (akustiskā ģitāra), V.Veļičko (kontrabass),
N.Bartusevičs (sitamie instrumenti). Biļešu cena – Ls 5; 4; 3 (kultūras namā).
 22., 23. janvārī pulksten 18 un 20; 24. janvārī pulksten 18 – kino. Komēdija latviešu
valodā «Kolka Cool» (režisors J.Poškus). Vasarīgs stāsts par diviem brāļiem un viņu ilūzijām
par sievietēm. Savstarpējas ambīcijas brāļus gan šķir, gan vieno. Lomās: I.Pole, A.Kaimiņš,
A.Keišs, A.Apinis, V.Piņķis, M.Ķimele, G.Zariņa, L.Vītiņa, A.Čivle. Filmas garums: 1 stunda
32 minūtes. Līdz 16 gadiem – neiesaka. Biļešu cena – Ls 2 (kultūras namā).
 25. janvārī pulksten 17.30 – koncerts «Mūsu mājā dejo tā». Piedalās Jelgavas pilsētas
bērnu un jauniešu deju kolektīvi. Biļešu cena – Ls 0,50 (kultūras namā).
 26. janvārī pulksten 14 – pēc romāna «Mellsila pirāti» motīviem tā autors rakstnieks
Arvīds Dinijs Deģis un viņa skatuves partnere Elīza rādīs aizrautīgu, dinamisku pirātu
šovu (Jelgavas Zinātniskajā bibliotēkā).

Izstādes
 21. janvārī pulksten 17 – Māra Branča gleznu kolekcijas «Māris Brancis. Manas
bildes» izstādes atklāšana. Ieeja – bez maksas (Svētās Trīsvienības baznīcas tornī).
 No 15. janvāra – Induļa Landau, Nellijas Skujenieces darbu izstāde (Jelgavas Mākslas
skolā).
 No 16. janvāra – aģentūras «Kultūra» Tautas gleznošanas studijas darbu izstāde
«Ziemas skati» (Sabiedrības integrācijas pārvaldē).
 Janvārī – Jelgavas Mākslas skolas 2011./2012. mācību gada 1. pusgada audzēkņu
darbu izstāde (Jelgavas Mākslas skolā).
 Līdz 5. februārim – Olitas Gulbes darbu izstāde (Jelgavas Zinātniskās bibliotēkas
galerijā).
 Līdz 5. februārim – Latvijas Tekstilmākslas asociācijas dalībnieku darbu izstāde «Tekstils.lv», kas veltīta Latvijas Mākslas akadēmijas Tekstilmākslas katedras 50 gadu jubilejai
(Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).

«Benefice» rādīs klaunu nedarbus
 Ritma Gaidamoviča

Sestdien, 21. janvārī, pulksten
15 un 18 uz jautru koncertu
Jelgavas kultūras namā aicina
mūsdienu deju studijas «Benefice» vairāk nekā 260 dejotāji. Uz
skatuves kāps dejotāji, kuriem šī
būs pirmā uzstāšanās, dejotāji ar
ievērojamu stāžu un pirmo reizi
arī drosmīgākās «Benefices»
dejotāju mammas, caur dejām
rādot «Ledus nedarbus». Bet
svētdien, 22. janvārī, pulksten
12 Annas baznīcā tiks iesvētīts
«Benefices» jaunais karogs.
«Šis vairāk būs kā atskaites koncerts
mums pašiem, dejotāju vecākiem, draugiem,
radiem, kuri nevar būt ar mums kopā
daudzajos koncertos un festivālos ārpus
Jelgavas vai Latvijas. Tāpēc šoreiz iepriecināsim viņus paši savās mājās – Jelgavā,»
tā «Benefices» vadītāja Annika Andersone.
Viņa stāsta, ka koncerta galvenā pievienotā
vērtība ir iespēja redzēt pirmās šajā sezonā
iestudētās dejas. «Studijā šobrīd ir 14 grupas,
tie ir vairāk nekā 260 dejotāji, un katra grupa koncertam sagatavojusi ko jaunu. Tiesa,
viss vēl nav līdz galam noslīpēts, taču mēs
cenšamies,» tā A.Andersone. Jāuzsver, ka
sešu iesācējgrupu dejotājiem šis koncerts
būs pirmā publiskā uzstāšanās, kurā viņi
piedalīsies ar vienu deju, bet dejotāji turpinātāji jau piedāvās vairākas. «Kopā ar
turpinātājiem skatītāju vērtējumam nodosim vairākas konkursu dejas, ar kurām
pavasarī esam iecerējuši startēt čempionātos
un festivālos,» tā vadītāja.
Koncertā vienojošais ir stāsts par klaunu
nedarbiem. «Klauni sastrādājuši lielus
nedarbus. Skatuve ir apledojusi, un katra
dejotāja vēlme ir uz šī ledus nepakrist un
nesasisties, kā arī iegūt slidzeķes. Vai tas izdosies un kā, to redzēsiet koncertā,» aicinot

uz koncertu, saka vadītāja.
A.Andersone atklāj, ka šis koncerts ir
īpašs ar vēl ko. «Jau ilgāku laiku vairākas
bērnu mammas man jautājušas, vai arī
viņas varētu nākt dejot. Uzklausot šos ierosinājumus, šogad izveidojām hobija klases
«Benefici», kurā apvienojušās dejotāju
mammas. Šī būs arī viņu pirmā uzstāšanās.
Dāmas ir ļoti satraukušās, taču es ticu, ka
būs labi,» tā A.Andersone. Tradicionāli
noslēgumā gaidāma īpaša deja, kurā apvienosies visi «Benefices» dejotāji – uz vienas
skatuves kopīgā dejā vienosies vairāk nekā
260 cilvēki. «Paši smejamies, ka uzstādīsim
savu Ginesa rekordu,» tā vadītāja. Biļešu
cena uz koncertu – lats un divi lati. Iepriekšpārdošanā tās var iegādāties «Jundas» ēkā
Pasta ielā 32, bet koncerta dienā – kultūras
namā.
Nozīmīgs notikums gaidāms arī nākamajā dienā pēc koncerta. Proti, svētdien,
22. janvārī, pulksten 12 Jelgavas Svētās
Annas baznīcā tiks iesvētīts jaunais deju
studijas «Benefice» karogs. «Šī ir 13.
studijas sezona. Kolektīvs gadu gaitā ir
ļoti mainījies, iepriekšējais karogs savu
mūžu ir nokalpojis un mazliet bojāts,
tālab nolēmām, ka mums nepieciešams
jauns,» tā vadītāja. Iepriekšējo karogu veidoja modes nama «Tēma» vadītāja Daiga
Latkovska, taču šoreiz formas maketu
izstrādājusi kolektīva otra deju skolotāja
Annija Laumiņa, bet ar pārējo palīdzējuši
uzņēmuma «212» radošie cilvēki. Karogs
krasi atšķiršoties no iepriekšējā – būs
spilgts un atraktīvs. «Tāds kā «Benefice»,»
piebilst A.Andersone.
Pēc lielā koncerta «Benefice» gatavosies
skatei, kas notiks 9. martā. «Jāpiebilst,
ka šogad mēs startēsim nevis Zemgales
reģiona skatē, bet gan esam lūguši piedalīties Kurzemes, jo dienā, kad skate notiks
Zemgalē, mūsu dejotāji dosies uz Minsku,
lai aizstāvētu Jelgavas godu starptautiskā
festivālā,» tā vadītāja.
Sestdien, 21. janvārī, uz koncertu
ielūdz mūsdienu
deju studija «Benefice». Skatītājiem būs iespēja
vērot klaunu piedzīvojumus, kuros
piedalīsies visi
studijas dalībnieki
– vairāk nekā 260
dejotāji.
Foto: Ivars Veiliņš
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Mis un Misters Jelgava:
«Mēs pierādījām sevi»
 Ritma Gaidamoviča

Nedēļas nogalē klubā «Tonuss» aizvadīts konkurss
«Mis un Misters Jelgava
2011». Par Mis Jelgava kronēta jelgavniece Līga Vosele,
bet par Misteru – jelgavnieks
Juris Leonovičs. Interesanti,
ka pēc četriem konkursa
gadiem žūrijas viedoklis
atkal sakritis ar skatītāju
– uzvarētāji ieguvuši arī
titulu «Mis un Misters skatītāju simpātija». Abi jaunieši
atzīst, ka konkurss bijis liels
piedzīvojums, no kura daudz
mācījušies, un tajā nokļuvuši, pateicoties draugiem.
Abi jaunieši ir gatavi cīnīties
konkursā «Mis un Misters
Latvija 2011».
«Tas bija jauks piedzīvojums, kurā
iemācījos daudz jauna, paplašināju
redzesloku, attīstīju sevi. Un vēlreiz
pārliecinājos, ka viss ir iespējams, tikai
vajag darīt un ticēt saviem spēkiem,»
atzīst uzvarētājs Juris, kurš par lielākajiem ieguvumiem uzskata jaunus
draugus un atpazīstamību. Juris ir
19 gadus vecs jelgavnieks, Spīdolas
ģimnāzijas absolvents, kurš studē LLU
Ekonomikas fakultātes 1. kursā, jau 15
gadus dejo tautas dejas un ir kolektīva
«Diždancis» dejotājs. Uz konkursu Juri
«izbīdījušas» kursabiedrenes. «Patiesībā līdz šim pret skaistumkonkursiem
man bija dalītas jūtas. Šķita, ka tas nu
galīgi nav man. Taču tagad mans secinājums ir cits – tas ir interesanti, jo tu
jau ne tikai skaisti staigā, bet pilnveido
sevi, iemācies daudz jauna, iepazīsti
cilvēkus, parādi, ko spēj. Mans mērķis
bija iegūt jaunu pieredzi un zināšanas,
pierādīt un pārbaudīt savus spēkus, kā
arī radīt veselīgu konkurenci citiem
dalībniekiem. Tāpēc mudinu arī citus
puišus uzdrošināties,» tā Juris. Puisis spriež, ka uzvarēt palīdzējis tas,
ka skatuve viņam nav sveša. «Esmu
dziedājis un dejojis lielākas publikas
priekšā, tāpēc nebiju tik nobijies kā
konkurenti. Citiem tas bija papildu
stress,» tā jaunietis.
Līdzīgās domās ir arī par Mis Jelgava
kronētā Līga. «Šis ir pirmais konkurss,
kurā vispār esmu piedalījusies, un
uzskatu to par ļoti vērtīgu pieredzi.
Par to, ka tas devis atpazīstamību, pārliecinājos darbā. Jau pirms konkursa
pastāvīgie klienti ne reizi vien vēlēja
veiksmi un arī tagad pēc uzvaras saka
labus vārdus,» tā Līga. 22 gadus vecā
jelgavniece Līga strādā kafejnīcā «Hercogs», brīvajā laikā dejo vēderdejas
un glezno. Tiesa, ierobežotā laika dēļ
organizatori konkursa finālā viņai neļāva uz skatuves parādīt savu talantu.
Līga vēlējās apgleznot ķermeni. Viņu
konkursam pieteica draugs, kurš pats
iecerējis piedalīties konkursā nākam-

Uz lielā ekrāna «Kolka Cool»
Jelgavas kultūras namā ir iespēja noskatīties
jaunāko režisora Jura Poškus spēlfilmu
«Kolka Cool». Filmu Jelgavā demonstrēs
22. un 23. janvārī pulksten 18 un 20, kā arī
24. janvārī pulksten 18. Iespējams, kādā no
seansiem būs iespēja satikt filmas varoņus.
Filmas veidotāji «Kolka Cool» nodēvējuši
par modernu komēdiju, kur sniegts ironisks
skatījums uz dzīvi un netrūkst Kurzemes
piekrastei raksturīgās bravūrības. Filmas
tapšanas procesā īpaša uzmanība veltīta
dialogiem, kas tapuši ilgstošā darbā ar
aktieriem, norāda «FA Filma» producente
Madara Melberga, piebilstot, ka tas ir vasarīgs stāsts par diviem brāļiem un viņu ilūzijām par sievietēm. Līdz 16 gadiem filmu
skatīties neiesaka. Biļešu cena – divi lati.

Titula «Misters Jelgava 2011» ieguvējs 19 gadus vecais jelgavnieks Juris
Leonovičs ir topošais grāmatvedis, bet «Mis Jelgava 2011» Līga Vosele,
kurai ir 22 gadi, strādā kafejnīcā «Hercogs». Abi konkursa uzvarētāji
iekarojuši arī skatītāju simpātijas un atzīti par «Mis un Misters skatītāju
simpātija 2011». Šādi gadījumi, kad žūrijas un skatītāju viedoklis sakrīt,
konkursa vēsturē ir reti.
Foto: www.tonuss.lv
gad. Meitene nenoliedz, ka galvenais
mērķis bija tikai piedalīties, taču rezultātā viņai ir divi tituli, un tas esot
liels sasniegums.

Kļūst atbildīgāki

Abi jaunieši atzīst, ka grūtākais bijis
laika plānošana. «No malas šķiet, ka
viss ir vienkārši. Taču tā nav – tas ir
tāds darbs! Konkursa gaitā iemācījos
izvērtēt prioritātes un saplānot brīvo
laiku, lai paspētu gan labi mācīties, gan
aktīvi piedalīties konkursā, tāpēc arī
par savu moto izvēlējos: darīt visu vislabākajā veidā!» tā Juris. Arī konkursa
organizatore Anita Baltrūna atzīst, ka
pēdējos gados jauniešiem ir problēmas
ar laika plānošanu, atbildību un disciplīnu. «Katram šķiet, ka viņš ir liela
personība un var darīt, kā vēlas. Taču
trīs mēnešu laikā attieksme mainās,
jaunieši kļūst atbildīgāki. Konkurss ir
kā sava veida dzīves skola – te iemācies saprasties ar dažādiem cilvēkiem,
atbildību, laika plānošanu, kā parādīt
sevi, pārvarēt bailes, rēķināties ar citiem. Tas nav tikai skaisti pastaigāt pa
skatuvi,» skaidro A.Baltrūna.

Tituls «ieliek rāmjos»

Abi jaunieši nenoliedz, ka līdz ar
tituliem bonusā nākusi uzmanība un
atbildība pret citiem un tituls viņus
«ieliek rāmjos». «Tagad mani pazīst
vairāk, tālab jādomā, kā un ko darīt.
Nebūs jau smuki, ja Jelgavas misters
nemācēs uzvesties,» smaidot nosaka
Juris. Tāpat domā arī Līga. Tiesa gan
– ne visi ir vienisprātis, ka jāuzvar
bija tieši viņiem, un internetā izsaka
dažādus komentārus, dažkārt nepatīkamus. Taču Līga uzskata, ka katrs
atbalstītājs vēlas, lai tieši viņa favorīts uzvar, tāpēc cenšas šādā veidā

Iedod PET pudelēm
otro dzīvi!

Februārī Jelgavas Zinātniskajā bibliotēkā
(JZB) būs skatāma
izstāde «Veronika
Rihterova – pagodinājums PET pudelei.
Radošā reciklācija Čehijas Republikā», taču
līdz tam izstādes veidošanā aicināti iesaistīties skolēni. Viņiem tiek rīkots vizuālās
mākslas konkurss «PET pudeles pārvērtības», kurā konkursanti rosināti tukšām PET
pudelēm dot otru dzīvi. Darbi jāiesniedz
JZB līdz 8. februārim. Tie tiks vērtēti divās
vecuma grupās: no 7 līdz 10 gadiem un no
11 līdz 15 gadiem. Ar konkursa nolikumu
iespējams iepazīties bibliotēkā un mājas
lapā www.zalais.lv.

izrādīt savu nepatiku. «Cik cilvēku,
tik viedokļu, un par to jau nevienu
nevar vainot,» tā Līga. Viņa nolēmusi
piedalīties arī «Mis un Misters Latvija
2011» skaistumkonkursā, arī Juris
tam nesaka nē.

Puiši šogad pārāki

Vērtējot konkursantus, A.Baltrūna
atzīst, ka šis gads zīmīgs ar to, ka
puiši bijuši labāki par meitenēm. «Atšķirībā no citiem gadiem, šogad jau
atlasē bija problēmas ar meitenēm, lai
gan piedalīties gribēja daudzas. Pēc
atlases sapratām, ka puiši ir vizuāli,
fiziski sagatavotāki un māk labāk sevi
pasniegt nekā meitenes. Ar viņiem
gāja daudz vieglāk,» tā A.Baltrūna.
To atzīmē arī skaistumkonkursu
patronese «Mis Latvija» direktore
Inta Fogele, kura, neskatoties uz
lauzto kāju, tomēr bija klāt un palīdzēja noteikt konkursa uzvarētājus
Jelgavā. «Žūrijā bija arī vairāki titula
«Misters Latvija» ieguvēji, kuri, tāpat
kā es, bija patīkami pārsteigti par to,
ka puiši izskatījās un sevi parādīja
labāk nekā meitenes. Vienmēr bijis
tā, ka meitenes ir vizuāli pārākas,
iznesīgākas, labāk sagatavotas, taču
šogad viss ir pretēji. Puiši pārspēja
dāmas. Noteikti gribētu viņus redzēt
arī Latvijas konkursa atlasē,» tā
I.Fogele. Jāpiebilst, ka šogad mainījušies Latvijas konkursa noteikumi
– nu konkursā var piedalīties ne tikai
tie, kuri ieguvuši titulu, bet jebkurš
jaunietis. Atlase notiks 28. janvārī.
Par Vicemis un Vicemisteru kļuva
Santa Arāja no Alūksnes un Rainers
Voroņins no Liepājas, kuri šobrīd
studē LLU. Titulu «Mis un Misters
foto» ieguva jelgavniece Liene Haļina
un Rainers.

Jelgavā – flamenko
Jelgavā iespējams apgūt flamenko dejas
mākslu – darbu sākusi flamenko deju
studija «Flamenco Riga» talantīgas un pieredzējušas dejotājas Sofijas Zandas Līgotnes
vadībā. Studijas vadītāja informē, ka nodarbības notiek reizi nedēļā – svētdienās no
pulksten 14 līdz 15.30 LLU Studentu klubā
Lielajā ielā 4. Apgūt flamenko aicinātas sievietes, kuras vēlas gūt prieku un baudījumu
dejojot. Flamenko ne tikai veido skaistu
stāju, eleganci un sievišķību, bet arī ļauj
dziļāk ieskatīties sevī, izprast savas vēlmes
un vajadzības, attīstīt personības spēku un
pašlepnumu, norāda S.Z.Līgotne. Pieteikties
nodarbībām var pie deju studijas «Flamenco Riga» vadītājas pa tālruni 26444836 vai
e-pastu: flamencoriga@inbox.lv.

