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Muzejs saņem dāvanā
gleznu mājas vērtībā

Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs saņēmis ļoti vērtīgu dāvanu – Kārļa Padega gleznu. To muzejam uzdāvināja Jelgavas gleznotāja nelaiķa Valerijana Dadžāna krustdēls Viesturs Amats, un tā ir glezna no paša Valerijana kolekcijas.
Muzeja direktores vietniece Marija Kaupere norāda, ka šī ir vērtīga, maz redzēta, turklāt viena no retajām K.Padega eļļas
gleznām. «Mums muzejā tā ir vienīgā Kārļa Padega glezna,» M.Kaupere novērtē dāvinājumu, kamēr mākslas pazinēji spriež,
ka šī glezna «ir labas mājas vērtē». Gleznai nav nosaukuma, bet Jelgavas Mākslinieku biedrības valdes priekšsēdētājs Māris
Brancis to nodēvējis «Dāma ar melno cimdu» un pieļauj, ka, iespējams, gleznā attēlota dzejniece Mirdza Ķempe. «Tas gan
vēl ir jāpārbauda – jāsalīdzina ar tā laika Mirdzas Ķempes fotogrāfijām un citām gleznām, kurās Padegs gleznojis dzejnieci,»
norāda muzeja pārstāve. Jāpiebilst, ka Padega glezna un citi darbi no V.Dadžāna kolekcijas, kā arī viņa paša gleznas šobrīd
apskatāmas gleznotāja piemiņas izstādē muzejā. Izstāde būs skatāma līdz 3. februārim, un pēc tās gleznotāja krustdēls solījis
Foto: Ivars Veiliņš
muzejam uzdāvināt arī dažas V.Dadžāna gleznas.

Jelgavas poliklīnikā būs jauns lifts
 Sintija Čepanone

tiem, lai nokļūtu vecā korpusa
augšējos stāvos, līdzekļus
Apmēram pēc diviem
lifta celtniecībai jau iepriekš
trim mēnešiem Jelpiešķīra Jelgavas dome, un tā
gavas poliklīnikā būs
ir milzīga pašvaldības pretimizbūvēts jauns lifts,
nākšana. Taču reāli darbi tikai
līdz ar to pie speciāpašlaik iespējami, jo projekta
listiem, kas pieņem
izstrādes process bija ļoti saēkas vecajā korpurežģīts, lai rastu optimālāko
sā, ērti varēs nokļūt
veidu, kā tehniski izbūvēt liftu
arī cilvēki ar kustību
poliklīnikas vecajā korpusā,»
traucējumiem. Līdz
stāsta SIA «Jelgavas poliklīšim tas iespējams
nika» valdes locekle Anna
tikai pa nelielu uzZīverte, piebilstot, ka papildus
brauktuvi no otrā
domes atvēlētajam finansēuz trešo stāvu, bet
jumam iestāde šim mērķim
augstāk – tikai pa
ieguldīs savus līdzekļus.
kāpnēm.
Viņa skaidro, ka tieši tehniskais izpildījums ir tas,
«Izprotot neērtības, ar ku- kas lifta būvniecības darbus
rām jāsaskaras mūsu pacien- sadārdzina visvairāk, un iepir-

kums par darbu veikšanu tika
sadalīts trīs daļās. Lifta šahtas
būvniecības darbus saskaņā
ar noslēgto līgumu veic SIA
«Freya» (līgumcena – 43 067
lati bez PVN), elektromontāžas darbus – SIA «ElektroZemgale» (4189 lati), savukārt
liftu piegādās un uzstādīs a/s
«Latvijas lifts – Šindlers» par
16 200 latiem.
«Lai izbūvētu lifta šahtu,
jādemontē daļa no rezerves
kāpnēm,» uz darbu sarežģītību norāda A.Zīverte, lēšot, ka
lifta izbūve kopumā varētu
aizņemt divus trīs mēnešus.
Līdz ar plānotajiem darbiem
Jelgavas poliklīnikas vecajā
korpusā tiks izbūvēts lifts,
kas būs piemērots arī cilvē-

ku ratiņkrēslā pārvadāšanai
– atbilstoši tehniskajai specifikācijai tas būs 1,2 metrus
plats, 2,1 metru dziļš un ar
celtspēju, kas ir ne mazāka
par 1125 kilogramiem. «Būtiski, ka lifts būs aprīkots arī
ar balss opciju, tādējādi lifta
pasažieri tiks informēti par
to, kurā stāvā lifts apstājies,
bet pogas – ar Braila rakstu,»
tā A.Zīverte.
Jāatgādina, ka iestādes jaunajā korpusā darbojas divi
paralēli lifti, no kuriem viens
ir parasta apjoma, bet otrs
– plašākas ietilpības. Nu nokļūšana ēkas augšējos stāvos
būs atvieglota arī tiem klientiem, kuriem jānokļūst pie
speciālistiem vecajā korpusā.
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Lai daudzbērnu ģimene
saņemtu atbalstu, jāraksta
iesniegums
 Ilze Knusle-Jankevica

9. janvārī spēkā stājušies
jaunie Jelgavas pilsētas
pašvaldības saistošie
noteikumi, kas paredz
vairākus atbalsta veidus
daudzbērnu ģimenēm.
Sociālo lietu pārvalde
norāda: lai pabalstus
saņemtu, kādam no
vecākiem jāvēršas pārvaldē un jāuzraksta iesniegums. Šobrīd jau
saņemti 57 iesniegumi.
Jelgavas Sociālo lietu pārvaldes
vadītājas vietniece pamatdarbības jautājumos Jeļena Laškova
skaidro, ka pārvaldē var vērsties
daudzbērnu ģimenes, ja dzīvesvieta deklarēta Jelgavas pilsētas
administratīvajā teritorijā. Šīm
ģimenēm, neizvērtējot ienākumus
un materiālo stāvokli, tiks piešķirts
pabalsts ēdināšanas apmaksai
vispārējās izglītības iestādē; pirmsskolas izglītības iestādes ēdināšanas pakalpojuma apmaksai;
profesionālās ievirzes izglītības pro
grammas dalības maksas segšanai
(Jelgavas Mūzikas vidusskolā un
citu pašvaldību izglītības iestādēs,
kas īsteno profesionālās ievirzes
programmas); pilsētas sabiedriskā
transporta braukšanas maksas
segšanai; ūdens patēriņa skaitītāju
uzstādīšanai/nomaiņai un verificēšanai. J.Laškova skaidro, ka šā
brīža prakse ir tāda: ēdināšanas
un transporta pabalsti bērnam tiek
piešķirti līdz 18 gadu vecumam.
«Pēc pilngadības sasniegšanas
jaunietis, kurš mācās vispārējās
vai profesionālās izglītības iestādē, var saņemt brīvpusdienas,
ja ģimenei ir piešķirts trūcīgās
ģimenes statuss,» tā speciāliste.
Savukārt pabalsts desmit latu

apmērā mēnesī izglītības iestādes
profesionālās ievirzes programmas
dalības maksas segšanai attiecas uz
tiem daudzbērnu ģimeņu bērniem,
kuri mācās Jelgavas Mūzikas
vidusskolā vai citu pašvaldību
izglītības iestādēs.
Lai saņemtu pabalstu, vecākiem
jāaizpilda iesniegums. To var izdarīt Sociālo lietu pārvaldes 115.
kabinetā. Tā kā pārvaldes sociālā
darba speciālistiem ir pieejama
informācija par vecāku un bērnu
deklarēto dzīvesvietu un bērna
izglītības iestādi, līdzi jāņem vien
pase, bet, ja bērns apmeklē Jelgavas Mūzikas vidusskolu vai
profesionālās ievirzes izglītības
programmu citas pašvaldības izglītības iestādē, nepieciešama izziņa
no tās. Jāpiebilst, ka saskaņā ar
pašvaldības saistošajiem noteikumiem daudzbērnu ģimeņu bērni,
tāpat kā jebkurš cits pilsētā deklarētais bērns, ir atbrīvots no maksas
par interešu izglītību Jelgavas
pašvaldības iestādēs. Papildus vēl
daudzbērnu ģimeņu bērni saņem
75 procentu atlaidi profesionālās
ievirzes programmu apguvei Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādēs,
un atlaides noformēšanai vecākiem
jāvēršas šajās iestādēs.
«Pēc iesnieguma saņemšanas
tiks pieņemts lēmums par pabalsta
piešķiršanu, un pabalsts tiks pārskaitīts pakalpojuma sniedzējam.
Pabalsts ēdināšanai un sabiedriskā
transporta braukšanas maksas
segšanai praksē realizējams ar
nākamo mēnesi. Tas nozīmē: ja
iesniegums iesniegts līdz mēneša
20. datumam, pabalsts tiks piešķirts un pārskaitīts pakalpojuma
sniedzējam ar nākamā mēneša 1.
datumu. Tas saistīts ar sadarbības
partneru iespējām nodrošināt pakalpojumu,» skaidro J.Laškova.
Turpinājums 3.lpp.

Divi deputāti nav apmeklējuši
trešdaļu domes sēžu
 Ilze Knusle-Jankevica

Pagājušajā gadā notikušas 17 Jelgavas pilsētas
domes sēdes, tajā skaitā
četras ārkārtas sēdes. Tās
simtprocentīgi apmeklējuši pieci domes deputāti, bet divi deputāti
nav piedalījušies sešās
sēdēs.
Pērn visās pilsētas domes sēdēs ir
piedalījušies deputāti Aigars Rublis,
Andrejs Eihvalds, Andris Ķipurs,
Andrejs Garančs un Anatolijs
Ļitvinovs. Vienā sēdē nepiedalījās
deputāti Vilis Ļevčenoks, Dace Olte
un Mintauts Buškevics, divās sēdēs
– deputāts Maksims Galkins. Trīs
sēdēs nav piedalījušies deputāti
Andris Rāviņš un Jurijs Strods.
Četras sēdes nav apmeklējusi

deputāte Ludmila Gineite, piecas
sēdes – deputāts Sergejs Ņevoļskis.
Sešās sēdēs nav piedalījušies deputāti Dainis Liepiņš un Saulvedis
Šalājevs.
Jelgavas pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību pārvalde
informē, ka pagājušajā gadā domes
sēdēs kopumā izskatīti 205 lēmumu
projekti, no tiem pieņemti 203
lēmumi.
Sabiedrisko attiecību pārvalde
arī informē, ka 2012. gadā notikušas 13 Finanšu komitejas sēdes,
kurās kopā izskatīti 80 jautājumi.
Tautsaimniecības attīstības un
pilsētvides komitejai notika 12
sēdes – kopā izskatīti 86 jautājumi.
Izglītības, kultūras un sporta komitejā notikušas 12 sēdes, kurās
izskatīti 96 jautājumi. Sociālo lietu
un veselības aizsardzības komiteja
12 sēdēs izskatījusi 80 jautājumus.
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No pilsētas atkritumiem
jau šogad ražos kurināmo
 Jānis Kovaļevskis

Pagājušajā gadā Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības
ministrija (VARAM)
nāca klajā ar iniciatīvu
mainīt līdzšinējo atkritumu apsaimniekošanas sistēmu, uzsverot
nepieciešamību liberalizēt tirgu un paplašināt pakalpojumu sniedzēju loku. Vienlaikus
tika uzsākts darbs pie
jaunā atkritumu apsaimniekošanas plāna
izstrādes, kurš tuvākajā laikā tiks skatīts Ministru kabinetā. Pret
ministrijas iecerēm asi
iebilda pašvaldības. Arī
Atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu
asociācija, kurā pārstāvēti nozarē strādājošie
uzņēmumi, iesniedza
virkni priekšlikumu.
Par to, kādas izmaiņas
plānotas atkritumu apsaimniekošanas jomā,
precīzas informācijas
šobrīd nav, tomēr pastāv bažas, ka līdz ar
tirgus liberalizāciju to
strauji varētu pārņemt
kompānijas ar ārvalstu
kapitālu. Līdzīgi kā tas
notika Igaunijā, kur
šobrīd atkritumu apsaimniekošanas tirgū
dominē zviedru kompānija «Ragn-sells»,
bet pakalpojumu cenas ir būtiski augstākas nekā Latvijā.
SIA «Jelgavas komunālie
pakalpojumi» valdes loceklis
Alvils Grīnfelds pārliecināts,
ka izmaiņas atkritumu apsaimniekošanas politikā tiek
iniciētas ar mērķi veikt pārdali
tirgū, jo līdz šim izvirzītie mērķi
atkritumu apsaimniekošanas
jomā ir sasniegti un pamata
veikt būtiskus pārkārtojumus
nozarē nav. Par to, kā šobrīd ir
organizēta pilsētas atkritumu
apsaimniekošanas sistēma, saruna ar A.Grīnfeldu.
Kāpēc pēdējā gada laikā
ir aktualizēta diskusija par
atkritumu apsaimniekošanas jautājumiem, ja, pēc
iedzīvotāju aptauju rezultātiem, tā tiek vērtēta kā viena
no sakārtotākajām jomām
valstī?
Par atkritumu apsaimniekošanu savā teritorijā atbild
pašvaldības, kurām bija iespēja
izvēlēties veidu, kā realizēt šo
funkciju. Bija divas iespējas:
uzdot veikt atkritumu apsaimniekošanu uzņēmumam, kurā
vismaz 51 procents kapitāldaļu
pieder pašvaldībai, kā tas ir
Jelgavas gadījumā, vai sludināt
iepirkumu par šī pakalpojuma
sniegšanu. Līdzīgi kā Jelgava
rīkojās arī Gulbene, Valmiera, Bauska, Ventspils un citas
pašvaldības, kur atkritumu
apsaimniekošanas funkcija uzticēta pašvaldībām piederošiem
uzņēmumiem. Bet ar šādu kārtību nav apmierināti vairāki
atkritumu apsaimniekošanas
uzņēmumi ar ārvalstu kapitālu,
kuri šobrīd tirgū piedāvā savu
pakalpojumu par dempinga
cenām, lai iekarotu tirgu un

pēc tam zaudēto atpelnītu ar
uzviju. Igaunijā viss notika tieši
pēc šāda scenārija. Jāsaprot, ka
par trim latiem kubikmetrā, kā
to iepirkumos piedāvā atsevišķas kompānijas, nav iespējams
veikt atkritumu savākšanu un
apglabāšanu, ja dabas resursu
nodoklis un atkritumu apglabāšanas maksa vien ir 4,14 lati,
neskaitot atkritumu savākšanas
un pārējās izmaksas.
Kopējais atkritumu izvešanas tarifs Jelgavā ir 9,18
lati par vienu kubikmetru.
Kā veidojas šīs izmaksas?
Kā jau minēju, būtisku sadaļu
tarifā veido atkritumu apglabāšanas izmaksas un dabas resursu nodoklis. Kopējā aprēķinā
vēl tiek iekļauta lielgabarīta
atkritumu savākšana, konteineru laukumu uzturēšana,
dalīto atkritumu savākšana,
autotransporta izmaksas, kā arī
administratīvie izdevumi. Un,
ja kāds piedāvā sniegt šo pakalpojumu par ievērojami zemāku
cenu, rodas jautājums, kas tieši Foto: Ivars Veiliņš
Ar ko šī šķirošanas stacija
ir iekļauts tarifā, kur atkritumi
tiek apglabāti un kā tiek segtas atšķirsies no Ganību ielā
esošās līnijas?
visas objektīvās izmaksas.
Ja Ganību ielas šķirošanas
Kā šobrīd ir organizēta līnijā tiek atdalīti jau iepriekš
atkritumu apsaimniekošana sašķiroti atkritumi un tas pārsvarā ir roku darbs, tad mūsu
Jelgavā?
Šobrīd pilsētā ir trīs šķiroto izraudzītā tehnoloģija paredz
atkritumu savākšanas lauku- pilnībā automatizētu procesu.
mi un 110 sadzīves atkritumu Sākotnēji visi atkritumi nonāks
dalītās savākšanas punkti, priekššķirošanā, kur no tiem
kuri izvietoti pie daudzdzīvok- tiks atlasītas lielākās frakciļu namiem, uzņēmumiem un jas, tad tiks veikta atkritumu
iestādēm. Par šo atkritumu priekšsmalcināšana, caur siešķirošanu un realizāciju at- tiem mehāniski tiks atdalītas
bild pašvaldību SIA «Zemgales rupjākās vienības, bet metāls
Eko». Šādā veidā tiek apsaim- tiks atšķirots ar magnēta paSadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas sadalījums
pa izmaksu pozīcijām
Tarifa pozīcija

Ls/m3 (bez PVN)

Autotransporta izmaksas
2,34
Konteineru un konteineru laukumu uzturēšanas izmaksas
0,47
Lielgabarīta atkritumu savākšanas izmaksas
0,34
Dalītā vākšana no konteineru punktiem
0,86
Naudas iekasēšanas izdevumi
0,25
Administratīvās izmaksas
0,51
Peļņa
0,27
Apglabāšanas tarifs
2,74
Dabas resursu nodoklis
1,40
Tarifs kopā
9,18

niekoti aptuveni 10 procenti
no kopējā pilsētas atkritumu
daudzuma, kas, salīdzinot ar
citām pilsētām, ir labs rādītājs.
Savukārt «Jelgavas komunālo
pakalpojumu» kompetencē ir
savākt visus atkritumus un
nogādāt tos šķirošanas līnijā vai
poligonā apglabāšanai. Ņemot
vērā, ka līdz 2020. gadam Latvija ir apņēmusies vismaz par
50 procentiem samazināt apglabājamo atkritumu daudzumu, ar ES atbalstu realizējam
projektu par jaunas sadzīves
atkritumu šķirošanas stacijas
izbūvi pie «Brakšķu» poligona.
Līdz ar šīs stacijas atklāšanu
martā būtiski pieaugs sašķiroto atkritumu īpatsvars, un ar
laiku mēs plānojam sasniegt
šo 50 procentu slieksni. Tā
būs automatizēta atkritumu
šķirošanas stacija, ar atsevišķu
kompostēšanas laukumu, kurā
tiks nogādāti visi pilsētā un novados savāktie atkritumi, lai tos
pirms apglabāšanas sašķirotu.
Jaunajā stacijā būs aptuveni
10 jaunas darba vietas, un projekta kopējās izmaksas ir ap 1,2
miljoni latu.

līdzību. Nākamajā šķirošanas
posmā tiek izmantota gaisa
plūsma, seko vēl vairāki tehnoloģiski procesi, kuru rezultātā
tiks atdalīts krāsainais metāls
un sadzīves atkritumu vieglākās
frakcijas, piemēram, plastmasa,
kartons. Atlikusī masa tiks
smalcināta. Šo materiālu atkarībā no tā kvalitātes varēsim
realizēt kā kurināmo.
Rietumeiropā un Skandināvijā
daudzviet šādā veidā sagatavoti
atkritumi tiek izmantoti kā galvenais kurināmā veids. Latvijā
gan tas pagaidām nav populāri,
jo iedzīvotāju blīvums un līdz ar
to arī atkritumu daudzums nav
pietiekams, lai varētu saražot
šo kurināmo pietiekamā daudzumā. Šobrīd esam uzsākuši
sarunas ar «Cemex» rūpnīcu
Brocēnos, kur ir ieviestas atbilstošas tehnoloģijas, lai ražošanas
procesā kā kurināmo izmantotu
atkritumus. Plānojam, ka gada
laikā no atkritumiem varētu
saražot aptuveni 8000 tonnas
kurināmā.

«Nākamajā ES budžeta plānošanas periodā, no 2014.
gada, investīcijas atkritumu
poligonu paplašināšanai
piesaistīt vairs nevarēs,
tādēļ jau šobrīd topošajā
atkritumu šķirošanas stacijā otrreizējai pārstrādei
plānojam sašķirot līdz 50
procentiem no kopējās
apglabājamo atkritumu masas,» skaidro
SIA «Jelgavas komunālie pakalpojumi»
valdes loceklis Alvils
Grīnfelds.

šanu, paredzot samaksu par
nodotajām stikla un PET
pudelēm.
Manuprāt, depozīta sistēmas ieviešana ir nokavēta,
jo līdz šim visas investīcijas
atkritumu apsaimniekošanas
jomā veiktas, ņemot vērā, ka
šādas sistēmas Latvijā nav.
Valstī kopumā veiktas lielas
investīcijas, tostarp piesaistot
ES līdzfinansējumu, lai uzstādītu atkritumu šķirošanas
iekārtas, kuru efektivitāte un
nozīme būtiski samazināsies,
ja tiks ieviesta depozīta sistēma. Kaut gan attiecībā uz
stiklu par to varētu domāt, jo
stikla taru mehāniski atšķirot, to nesabojājot, ir samērā
sarežģīti.
Bet kā ar vides aspektiem? Igaunijā ceļmalās
plastmasas pudeles nemētājas...
Depozīta sistēma nav vienīgais veids, kā to panākt.
Jāturpina izglītot sabiedrība,
piedāvājot arvien plašākas
iespējas šķirot atkritumus, arī
tas var dot rezultātu.
Ir maldīgi domāt, ka, tikai
tiešā veidā saņemot naudu par
nodotu stikla vai plastmasas
pudeli, mēs ietaupām. Faktiski
produkta ražotājs taras atpirkšanas maksu jau ir ierēķinājis
cenā, tāpat kā atkritumu tarifā
tiek ierēķināts tas, ka zināmus
ieņēmumus nodrošinās arī dalīto atkritumu realizācija, kas
ļauj samazināt tarifu.

No VARAM ir izskanējis
priekšlikums, ka atkritumu apsaimniekošanā būtu
jāievieš lielāka konkurence, dodot tiesības patērētājiem izvēlēties, ar ko slēgt
pakalpojuma līgumu. Cik
racionāls ir šāds modelis?
Te varētu vilkt paralēles ar
siltumapgādes jomu – ja kāds
daudzdzīvokļu ēkā ir nolēmis
ierīkot alternatīvo apkuri, nepieciešama citu dzīvokļu īpašnieku piekrišana, jo viņiem
šādā veidā tiek radīti zaudējumi. Arī atkritumu apsaimniekošanā mēs nevaram izraut
no kopējās aprites, piemēram,
Diskusijas turpinās arī lielveikalus, un cerēt, ka tas
par depozīta sistēmas ievie- neietekmēs tarifu pārējiem.

Tas radīs haosu, un process
vairs nebūs kontrolējams.
Joprojām vairākās vietās
pilsētā veidojas tā sauktās
nelegālās izgāztuves. Vai
jums ir kādi priekšlikumi, kā
efektīvāk pret tām cīnīties?
Cik procentiem mājsaimniecību, pēc jūsu aprēķiniem, ir
noslēgts līgums par sadzīves
atkritumu izvešanu?
Līgumi ir noslēgti aptuveni
95 procentiem mājsaimniecību. Mēs cieši sadarbojamies
ar Pašvaldības policiju, un šī
situācija tiek kontrolēta. Cits
jautājums ir par faktiski radīto
atkritumu daudzuma atbilstību
tam apjomam, par kādu noslēgts
līgums. Tādēļ bieži vien redzam,
ka konteineri pie daudzdzīvokļu
mājām un autobusu pieturās ir
pārpildīti. Diemžēl ir cilvēku
kategorija, kas nekautrējas
izmantot situāciju un dzīvot uz
citu rēķina.
Ir cilvēki, kuri apgalvo, ka
viņi visus atkritumus sašķiro
un viņiem nav nepieciešams
slēgt līgumu par sadzīves atkritumu izvešanu. Vai reāli
tas ir iespējams?
Visu sašķirot nav iespējams,
tāpat kā visi atkritumi nav piemēroti, lai tos sadedzinātu plītīs
vai krāsnīs, tādēļ līgumam par
minimālā apjoma izvešanu reizi
mēnesī ir jābūt.
Daudzdzīvokļu māju pagalmi un starpkvartālu ceļi
pilsētā daudzās vietās ir
pārvērtušies par automašīnu stāvlaukumiem, arī
atkritumu izvedējiem bieži
vien nākas apskādēt zaļo
zonu, lai piebrauktu pie šīm
mājām. Vai esat domājuši, kā
risināt šo problēmu?
Lielākie sarežģījumi ir ar
tām mājām, kurās tiek izmantoti atkritumu vadi vai nav
izveidoti atsevišķi konteineru
laukumi. Mēs apzināmies, ka
daudzdzīvokļu māju pagalmi
nav projektēti tādai slodzei,
kāda tiem ir šobrīd, tomēr labākais un efektīvākais risinājums
šai problēmai būtu atsevišķu
atkritumu konteineru laukumu
izveide, nodrošinot tiem ērtāku
piekļuvi.

Pilsētnieks vērtē

Vai esat apmierināti
ar atkritumu
apsaimniekošanu
pilsētā?
Baiba, māmiņa:
– Samaksāju naudu, un
atkritumi tiek
izvesti. Novērtēju to, ka jau
vairākus gadus pilsētniekiem tiek
dota iespēja šķirot atkritumus, pie
mājām uzstādīti speciāli konteineri.
Tiesa, praktiski mums šķirošana gan
vēl neizdodas – bērni par mazu un
nesaprot, kā tas jādara. Zinu, ka
pilsētā ir arī vairāki šķirošanas laukumi, kuros cilvēks pats var nogādāt
elektropreces, būvgružus.
Alla, mājsaimniece:
– Dzīvojam
privātmājā, un
mums ir savs
konteiners, kas
tiek izvests ik
pa divām nedēļām. Ar šo kārtību
esam apmierināti, tikai piedomājam, ko liekam tajā, ko šķirojam, lai
konteiners tik ātri nepiepildās. Tomēr
sanāk padārgi – 12 lati mēnesī par
divām izvešanas reizēm. Taču esmu
ievērojusi, ka pie daudzdzīvokļu
māju atkritumu konteineriem valda
nekārtība.
Ainārs, celtnieks:
– Neko sliktu
nevaru teikt.
Priecājos, ka ir
iespēja atkritumus šķirot,
ko arī daru. Man tikai ir ieteikums
pagalmā izvietot arī atsevišķu konteineru metālam, kurā varētu mest,
piemēram, konservu bundžas, un
cilvēkiem vēlreiz izskaidrot, ko īsti
drīkst mest plastmasas un papīra kopējā konteinerā. Neesmu īsti drošs,
vai tur var mest arī tetra pakas.
Rasma, pensionāre:
– Mums privātmājā ir lielais
konteiners, ko
izved reizi divās
nedēļās. Ēdiena atkritumus liekam komposta
kaudzē, lai ietaupītu vietu lielajā
konteinerā. Nekad arī nav bijušas
problēmas ar atkritumu izvešanu.
Galvenais, lai esi samaksājis un atcerētos izvešanas dienā konteineru
novietot pie vārtiem.
Aleksandrs,
muzikants:
– Manuprāt,
viss ir kārtībā.
Līdzko parādījās iespēja šķirot atkritumus,
to arī daru. Kaimiņš gan saka, ka
tai šķirošanai nav jēgas, jo vienalga
šķirotie atkritumi nonākot kopējā
mašīnā. Es gan tam neticu. Vienīgi
cilvēkus vajadzētu vairāk informēt
par šķirošanu, tad nebūtu katru dienu sadzīves atkritumu konteiners tik
pilns, ka zemē vēl maisi mētājas.
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Lai daudzbērnu ģimene
saņemtu atbalstu, jāraksta
iesniegums
No 1.lpp.

J.Laškova uzsver, ka pabalsts
ēdināšanas maksas segšanai
pirmsskolas izglītības iestādē
tiek piešķirts uz trīs mēnešiem
– pēc trīs mēnešiem vecākiem
atkārtoti jāvēršas pārvaldē ar
iesniegumu, savukārt pabalsti
skolēniem tiek piešķirti uz visu
mācību gadu.
Šobrīd Sociālo lietu pārvaldē saņemti 57 iesniegumi no
daudzbērnu ģimenēm. Jau pieņemts lēmums par pabalsta
piešķiršanu ēdināšanas maksas
segšanai skolā 36 bērniem, bērnudārzā 19 bērniem, sabiedriskā transporta maksas segšanai
25 bērniem. Pabalsts ūdens
skaitītāju uzstādīšanai/nomaiņai vai verificēšanai pagaidām
nav pieprasīts.
Lai nerastos konflikti, Sociālo
lietu pārvaldes vadītājas vietniece uzsver, ka par daudzbērnu
ģimeni tiek uzskatīti vienā māj-

saimniecībā dzīvojošie vecāki,
viens no vecākiem vai likumiskais pārstāvis ar trim un vairāk
nepilngadīgiem bērniem, kuri
mitinās vienā mājoklī un kuriem
ir kopēji izdevumi par uzturu un
mājokli. Piemēram, ja ģimenē ir
trīs bērni, līdz ar vecākā bērna
pilngadības sasniegšanu tā
zaudē tiesības saņemt pabalstus
daudzbērnu ģimenēm.
Ar jaunajiem noteikumiem
var iepazīties pašvaldības mājas
lapā www.jelgava.lv.

«Smurfit Kappa Baltic»
rūpnīcā, kas atrodas
«NP Properties» biznesa
parkā bijušajā RAF teritorijā, pēc uzņēmuma
«Foldlife» pasūtījuma
top kartona mājiņas
– konstruktori «Kaste
Este». Iespējams, daļa
tās atpazīs no televīzijas
bērnu raidījuma «Kas
te? Es te!».
Foldlife.lv zīmola vadītājs Jānis
Brinkmanis stāsta, ka ideja par
kartona mājiņas izgatavošanu
radās no Latvijas Televīzijas 1.
kanāla bērnu raidījuma «Kas
te? Es te!». «Pirmās mājiņas
skices tapa jau 2011. gadā, bet
aizvadītajā vasarā sākās tās
izgatavošanas un projektēšanas
darbs. Mājiņas kastes apdrukā ir
izmantoti četru raidījuma personāžu – Vara, Lupes, Konstantīna un

Jauno koģenerācijas
staciju testēs jau aprīlī

Iesniegums jāiesniedz
Sociālo lietu pārvaldes
115. kabinetā
Darba laiks
Pirmdienās – no pulksten 8 līdz 19
Otrdienās – no pulksten 8 līdz 17
Trešdienās – no pulksten 8 līdz 17
Ceturtdienās – no pulksten 8 līdz 17
Piektdienās – no pulksten 8 līdz 14.30
Tālrunis 63048914, 63007224.

Jelgavā ražo kartona mājas –
konstruktorus
 Ilze Knusle-Jankevica

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Pukša – kurpju zīmējumi, jo mājiņas ideja, arī televīzijā, ir radusies
no stāsta, ka kurpju kaste pārtop
kartona leļļu mājiņā,» viņš stāsta.
Kartona mājiņa projektēta ar
daudz sīkām detaļām – mājiņai
ir divi stāvi, tajā ir mazi skapīši,
soliņi, galds, samontējams auto,
trepes uz otro stāvu, sniegavīrs,
eglīte un pat kaķis. Un, protams,
visi četri televīzijas raidījuma
varoņi. Tā ir kompakta un ērti novietojama uz bērna rakstāmgalda,
lai neaizņemtu daudz vietas, bet
būtu interesanta rotaļām. Mājiņa
ir kā kartona konstruktors, un ar
tās montēšanu var nodarboties
visa ģimene.
«Smurfit Kappa Baltic» rūpnīcā
Jelgavā izgatavoti arī citi uzņēmuma produkti, piemēram, apdrukāti salokāmie kartona soliņi. «Tie
tika izgatavoti vairākos tūkstošos
eksemplāru, eksportēti uz Vāciju
un izmantoti lielākajā modernās
mākslas festivālā «Documenta13»,» stāsta J.Brinkmanis.

Lai iepazītos ar jaunās biomasas koģenerācijas stacijas būvniecības gaitu, to šonedēļ apmeklēja Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš. «Esam ieinteresēti, lai biokoģenerācijas stacija tiktu
pabeigta plānotajā termiņā. Tas ļaus nākamajā apkures sezonā Jelgavā samazināt apkures tarifu. Turklāt
pilsētā un reģionā uzlabosies nodarbinātības rādītāji, jo stacijas darbībai būs nepieciešama biomasa,
kuru varēs piegādāt vietējie uzņēmēji. Tas nozīmē, ka nauda, ko līdz šim maksājām par importēto
dabasgāzi, paliks Latvijā,» pēc būvobjekta apskates sacīja A.Rāviņš.
 Sintija Čepanone

Celtniecības darbi jaunajā koģenerācijas stacijā
pabeigti par 80 procentiem, un pašlaik turpinās iekārtu montāža.
Plānots, ka iekārtu testēšana noritēs aprīlī un
turpināsies visu vasaru,
lai nākamajā apkures
sezonā kā galveno kurināmo Jelgavā varētu
izmantot biomasu.
Kā norāda «Fortum Jelgava»
biomasas koģenerācijas stacijas
projekta vadītājs un nākamais ekspluatācijas vadītājs Ingus Kaprāns,
stacijas būvniecība notiek saskaņā
ar plānoto laika grafiku. «Celtniecības darbi būvlaukumā ir pabeigti
par 80 procentiem, un turpinās
iekārtu montāžas darbi. Pašlaik
ir pabeigta katlu ēkas konstruktīvā daļa un katls tiek gatavots
spiediena testam, tāpat ir pabeigta
turbīnas ēkas būvniecība un šobrīd
tiek gatavota vieta turbīnas montāžai,» skaidro I.Kaprāns, piebilstot,
ka paralēli tiek pabeigta kurināmā
padeves sistēmas montāža un tiek
būvēta ūdens sagatavošanas stacija.
«Arī komunikāciju – ūdens, kanalizācijas, gāzes, elektrības – izbūve
koģenerācijas stacijas teritorijā
ir gandrīz pabeigta un turpinās
iekšējie montāžas darbi. Paredzēts,

ka katla testēšana ar gāzes degļiem
varētu notikt aprīļa vidū, taču
iekārtu testēšana un teritorijas
labiekārtošana turpināsies vasarā,»
informē viņš.
Uzņēmuma pārstāve Guntra
Matisa norāda, ka koģenerācijas
stacijas būvniecības specifikas dēļ
apkārtnes iedzīvotājiem jārēķinās
ar zināmām neērtībām – jau līdz
šim saņemti apkārtējo māju iedzīvotāju iebildumi par pārlieku spilgto gaismu būvlaukumā un darbu
gaitā radīto troksni. «Atvainojamies
par šīm neērtībām, tomēr lūdzam
tās uztvert ar izpratni. Tāpat centīsimies iedzīvotājus jau savlaicīgi
informēt, ja iekārtu testēšanas procesā varētu rasties lielāks trokšņa
līmenis,» tā G.Matisa.
Jauno biomasas koģenerācijas
staciju ekspluatācijā plānots nodot
septembrī, līdz ar to jau nākamajā apkures sezonā galvenais
kurināmais būs biomasa. «Jaunā
koģenerācijas stacija nodrošinās
Jelgavas centralizētās siltumapgādes sistēmu no viena siltuma avota,
izmantojot zem Lielupes izbūvēto
saistvadu. Tādējādi būtiski mainīsies kurināmā struktūra – ja līdz
šim centralizētas siltumapgādes
nodrošināšanā tika izmantota tikai
dabasgāze, tad 2013./2014. gada apkures sezonā galvenais kurināmais
būs biomasa. Mēs sagaidām, ka tas
labvēlīgi ietekmēs siltumenerģijas
tarifu Jelgavā un padarīs mūsu

pakalpojumu konkurētspējīgāku
un klientiem draudzīgāku,» uzsver SIA «Fortum Jelgava» valdes
priekšsēdētāja Ginta Cimdiņa,
norādot – «Fortum» pieredze apliecinājusi, ka visefektīvākais siltumenerģijas ražošanas veids Baltijas
reģionā ir ražot to koģenerācijas
procesā, kas ir vienlaicīga elektroenerģijas un siltumenerģijas
ražošana, no vietējiem kurināmā
resursiem. «Tādējādi tiek sasniegta
visaugstākā kurināmā izmantošanas efektivitāte, tiek izmantoti
vietējie resursi, kas ir lētāk nekā
importētais fosilais kurināmais,
un, kas ir ne mazāk svarīgi, tiek
sekmēta vietējās ekonomikas attīstība,» tā viņa.
Jāpiebilst, ka paralēli uzņēmums
veic arī citus siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšanas
pasākumus. «Šobrīd strādājam pie
siltumenerģijas skaitītāju automātiskās nolasīšanas sistēmas ieviešanas projekta, lai jau 2013. gada
pirmajā ceturksnī siltumenerģijas
skaitītāju rādījumus nolasītu automātiski. Tas ievērojami uzlabos
siltumapgādes sistēmas klientu
servisu, jo nodrošinās precīzāku
siltumenerģijas patēriņa datu nolasīšanu konkrētā uzskaites periodā,
ļaus izvairīties no cilvēciskās kļūdas
faktora, kā arī dos iespēju veikt
operatīvu un precīzu siltumenerģijas patēriņa datu analīzi,» ieceres
atklāj G.Matisa.

Uzņēmēji stāstīs par inovāciju nozīmi
 Ilze Knusle-Jankevica

Jelgavā kartona mājiņu «Kaste Este» var iegādāties Jāņa Rozes
grāmatnīcā «Pilsētas pasāžā» un Latvijas Pasta filiālē Katoļu
Foto: Foldlife.lv
ielā 2b.

Paziņojums par izsoles «Nekustamā īpašuma Pasta salā 1, Jelgavā,
nomas tiesības» izsludināšanu
Jelgavas pilsētas dome izsludina nekustamā īpašuma Pasta salā 1, Jelgavā, kadastra Nr.09000060279002, platība 409,5 m2, nomas tiesību
izsoli. Objekts tiek iznomāts sabiedriskās ēdināšanas un rekreācijas
pakalpojumu sniegšanai. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš – līdz
11.02.2013. plkst.14.
Ar izsoles nolikumu var iepazīties un piedāvājumu iesniegt pirmdienās
no plkst.8 līdz 19, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst.8
līdz 17 un piektdienās no plkst.8 līdz 14.30 Jelgavas pilsētas domes
administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Lielajā ielā 11, Jelgavā,
LV – 3001, 131. kabinetā.
Ar izsoles nolikumu var iepazīties portālā www.jelgava.lv, sadaļā «Pašvaldība».
Kontakttālrunis 63005570.

24. janvārī Zemgales
reģiona Kompetenču
attīstības centrā (ZRKAC)
notiks Inovācijas diena,
kurā vairāki uzņēmēji
stāstīs par savu pieredzi inovatīva produkta
ceļā pie patērētāja, bet
eksperti dos savu skatījumu un ieteikumus.
Tomēr tas nebūs tikai
pasākums, kurā citi dalās pieredzē – pasākuma dalībnieki arī paši
darbosies tematiskajās
grupās. Dalība Inovācijas dienā jāpiesaka līdz
21. janvārim.
ZRKAC Uzņēmējdarbības atbalsta nodaļas vadītāja Līga Miķelsone
norāda, ka pasākuma pamatbūtība
ir akcentēt inovācijas nozīmi uzņēmējdarbībā un rosināt izmantot

esošo potenciālu, dodot iespēju
saņemt arī individuālas konsultācijas no inovāciju atbalstošām
struktūrām, ekspertiem un iepazīties ar inovatīvajiem ražojumiem.
Līdztekus ekspertu stāstījumam
un uzņēmēju veiksmes piemēriem
dalībnieki tiks aicināti darboties
tematiskajās grupās, ko vadīs pieredzējuši eksperti.
Pavisam būs septiņas tematiskās
grupas, un, piesakot dalību Inovāciju dienā, jānorāda arī grupa, kurā
vēlas darboties. Būs šādas grupas:
inovatīvas uzņēmējdarbības uzsākšana; finansējuma iespējas; inovatīva pieeja produkta virzībai tirgū
(komunikāciju instrumenti); inovācijai nepieciešamo kompetenču
apgūšana; pārrobežas sadarbības
iespējas; zinātnieku un uzņēmēju
sadarbības iespējas; idejas komercializācija. Pasākuma noslēgumā
notiks paneļdiskusija, kurā eksperti informēs par katras grupas darba
rezultātiem – secinājumiem un

ieteikumiem. Pieteikties var līdz
21. janvārim pa tālruni 63012155,
63012169 vai e-pastu: liga.mikelsone@zrkac.jelgava.lv.
«Pasākuma laikā būs arī iespēja
tikties ar uzņēmējiem, ar kuru
veikumu inovācijas attīstībā lepojamies,» tā L.Miķelsone. Pieredzē
dalīsies SIA «Pure Chocolate»,
konfekšu suvenīru izgatavotājs
«Saldais dzintars», dabīgās kosmētikas izgatavotāji «Biorganik»
un «Dzintara dziednīca», bērnu
apģērbu ražotājs «Bee Kid», bioloģisko saldumu ražotāji «Biograph
Organic Sweets» un poligrāfijas
nozares uzņēmums «Jelgavas
tipogrāfija».
Pasākumu organizē ZRKAC
sadarbībā ar Zemgales plānošanas reģionu Latvijas–Lietuvas
programmas projekta «Konkurētspējīga uzņēmējdarbība caur mūžizglītības un uzņēmēju sadarbību»
gaitā. Inovācijas diena Jelgavā
notiks piekto reizi.
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Īsi
 Piektdien, 18. janvārī, pulksten
15 Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā notiks
1991. gada barikāžu aizstāvju
atceres dienai veltīts pasākums.
Tajā ikviens aicināts noskatīties
Zigurda Vidiņa filmu «Tēvu barikādes», bet pēc filmas – tikties
ar filmas autoru. Filmā «Tēvu
barikādes» iekļauti septiņi stāsti
par 1991. gada barikādēm Rīgā,
kā arī to atskaņām mūsdienās. Pēc
tikšanās ar filmas autoru, ap pulksten 16.30, pie muzeja tiks iedegts
ugunskurs un būs tēja. Savukārt, lai
jelgavnieki varētu piedalīties 1991.
gada barikāžu dienu notikumu atceres pasākumos Rīgā, svētdien, 20.
janvārī, pulksten 10.30 pie pilsētas
kultūras nama Krišjāņa Barona ielā
6 gaidīs autobuss, kas interesentus
nogādās galvaspilsētā. Izbraukšana
no Rīgas atpakaļ uz Jelgavu plānota
pulksten 17. Pieteikšanās pa tālruni
63005556, 63005574 līdz 18. janvāra pulksten 12. Brauciens ir bez
maksas. To organizē un apmaksā
Jelgavas pilsētas pašvaldība.
 Ceturtdien, 17. janvārī, Zemgales reģiona Kompetenču attīstības
centrā (Svētes ielā 33) notiks
gerontoloģijas profesora Jāņa
Zaļkalna motivējoša uzruna senioriem. Pirmajā daļā – pulksten 17
– senioriem paredzēta lekcija «Senioriem par senioriem», savukārt otrajā
daļā, kas sāksies pulksten 18, īpaša
lekcija «Ja mūsu ģimenē ir seniors»
paredzēta senioru tuviniekiem. Kā
nosirmot skaisti; kādas pārmaiņas
notiek senioru vecumā; kur rast motivāciju ikdienas aktivitātēm; kā izprast seniora uzvedību – uz šiem un
klātesošo uzdotajiem jautājumiem
atbildes sniegs profesors J.Zaļkalns.
Uz tikšanos īpaši gaidīti seniori, kas
vecāki par 65 gadiem, kā arī viņu
tuvinieki un ikviens interesents.
Pasākums ir bez maksas.
 Turpmāk ik mēnesi tradicionālajā Jauno grāmatu dienā – katra
mēneša trešajā ceturtdienā – pulksten 17 iedzīvotāji aicināti vairāk
iepazīt Jelgavas Zinātnisko bibliotēku, dodoties ekskursijā pa to.
Ekskursijā interesenti varēs uzzināt
par bibliotēkas daudzveidīgajiem
pakalpojumiem, novērtēt jaunās telpas, iepazīt plašo bibliotēkas krājumu. Uz pirmo tikšanos interesenti
aicināti jau šodien, 17. janvārī,
pulksten 17 bibliotēkas 1. stāva
galerijā. Šādas tikšanās notiks katra
mēneša trešajā ceturtdienā pulksten
17, informē bibliotēkas pārstāve
Ligita Lapiņa.
 Īstenojot projektu «Jelgavas
pilsētas pašvaldības kapacitātes
stiprināšana», noslēgušās pašvaldības darbinieku apmācības, kurās
piedalījās vairāk nekā 90 darbinieku gan no pašvaldības administrācijas struktūrvienībām, gan
pašvaldības iestādēm «Kultūra»,
«Pilsētsaimniecība», «Sporta servisa centrs» un «Jelgavas reģionālais Tūrisma centrs». Attīstības un
pilsētplānošanas pārvalde informē,
ka projekta gaitā darbiniekiem bija
iespēja piedalīties sešās apmācību
programmās, nodarbību laikā apgūstot gan teorētiskās zināšanas,
gan arī praktiskās iemaņas. Projekta
dalībnieki ļoti atzinīgi novērtē lektoru profesionālo sniegumu apmācību
programmās «Pārmaiņu vadība
projektos», «Konfliktu vadība projektos», «Komandas darba organizācija». Projekta kopējais finansējums ir
24 728 lati. Projektu simtprocentīgi
finansē ES ar Eiropas Sociālā fonda
starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar
Sabiedrības integrācijas fondu.

Ritma Gaidamoviča
Jelgavas 3. pamatskola turpina uzņemt
skolēnus, kuri 2013./2014. mācību gada 1.
septembrī uzsāks mācības 1. klasē.
Sīkāka informācija – skolas mājas lapā
www.3.psk.lv.
Turpinās bērnu uzņemšana sagatavošanas
grupā (piecgadīgie un sešgadīgie).
Pieteikties – skolas lietvedībā katru dienu no
plkst.8 līdz 16; 16. un 23. janvārī bērnus var
pieteikt skolā no plkst.8 līdz 19, līdzi ņemot
dzimšanas apliecības kopiju.
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tēma

Ceturtdiena, 2013. gada 17. janvāris

Novērtēti 39 izgaismotākie objekti
Pašlaik vairs tikai retā ēka ar savu vizuālo noformējumu atgādina par aizvadītajiem svētkiem – lielākoties saimnieki svētku rotājumus jau ir noņēmuši un
noglabājuši līdz nākamajai gadu mijai. Taču tieši viņi bija tie, kas jau krietni
pirms Ziemassvētkiem pilsētā palīdzēja radīt īpašu noskaņu – izrotājot savas
mājas, darba vietas, viņi gaišāku un priecīgāku darīja visu pilsētu un jelgavnieku
ikdienu. «Ir prieks, ka jūs nevajag mudināt – jūs paši vēlaties dzīvot sakoptā un
skaistā vidē. Par to liecina arī fakts, ka ar saimniekiem, kas apbalvoti par gaišāko
un gaumīgāko svētkiem izrotāto namu, nereti tiekamies arī Zāļu tirgū, kad tiek
sumināti sakoptāko sētu īpašnieki. Tieši jūs esat tie, kas palīdz veidot pilsētas
vizuālo tēlu, pilsētas seju, un ir gandarījums, ka kopā ar jums to dara bērni,»
uzrunājot konkursa «Gaišākais pilsētvides objekts» laureātus, norādīja Jelgavas
domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš. Gada nogalē izvērtēti un 10. janvārī sveikti
39 konkursa «Gaišākais pilsētvides objekts 2012» laureāti. «Jau astoto reizi gada
nogalē ar patiesu interesi apskatām, kā pilsētnieki izgaismojuši savus mājokļus un
darba vietas, jo katra izgaismota fasāde, izrotāts logs rada priecīgu noskaņojumu
apkārtējiem gadu mijas laikā. Izsaku pateicību visiem par ieguldīto darbu, radot
pilsētā svētku sajūtu, un aicinu to darīt arī citus gadus!» tā konkursa komisijas
priekšsēdētājs Vilis Ļevčenoks. Jāpiebilst, ka konkursa uzvarētāji saņēma dāvanu
kartes tirdzniecības centrā «Vivo centrs» un lielveikalā «K-Rauta», bet privātmāju
saimnieki papildus ieguva arī Jelgavas pilsētas karogu.

Konkursa «Gaišākais pilsētvides objekts» laureāti
Nominācijā «Privātmājas»
Stārķu iela 33; Lāčplēša iela 24; Veco Strēlnieku iela 6;
Tērvetes iela 58c; Skuju iela 13; Zirgu iela 30; Pavasara iela
19; Vecais ceļš 8; Platones iela 87a; Brīvības bulvāris 31;
Tērvetes iela 91b; Satiksmes iela 56; Lāču iela 33; Ķeguma
iela 12; Medus iela 20; Celtnieku iela 29; Savienības iela
5; Ceriņu iela 9b
Nominācijā «Uzņēmumi»
Doktorāts «Ilstre»; krodziņš «Istaba»; autoserviss Tērvetes
ielā 63
Nominācijā «Izglītības iestādes»
Pirmsskolas izglītības iestāde «Pasaciņa»; Jelgavas 2.
pamatskola; Jelgavas Mākslas skola; Jelgavas 1. speciālā

internātpamatskola; Jelgavas Speciālā pamatskola; Jelgavas Spīdolas ģimnāzija; Jelgavas Valsts ģimnāzija
Nominācijā «Pašvaldības iestādes un uzņēmumi»
Jelgavas pilsētas Pašvaldības policija; SIA «Jelgavas
pilsētas slimnīca»; SIA «Jelgavas poliklīnika»
Nominācijā «Tirdzniecības uzņēmumi»
Būvmateriālu veikals «Pilsēta»; tirdzniecības centrs
«Kanclera nams»
Nominācijā «Daudzdzīvokļu māju balkoni (lodžijas)»
Pērnavas iela 10 – 41; Kronvalda iela 3 – 24; Kooperatīva iela
6 – 10; Pulkveža O.Kalpaka iela 5 – 1; Pulkveža O.Kalpaka iela
5 – 4; Pasta iela 34 – 64 (visvairāk pieteiktais objekts)

Par pašvaldības novērtējumu konkursā «Gaišākais pilsētvides objekts» priecājas arī māsas
Ludmila un Svetlana Makovejenko – tieši viņas
pirms svētkiem nolēmušas savu māju Ceriņu
ielā 9b padarīt par vienu no izgaismotākajām
pilsētā. «Mūsu idejas palīdzēja realizēt tētis,»
saka Ludmila, piebilstot, ka šajā reizē viņai īpaši
esot paticis tas, kā izrotāta Pašvaldības policijas
ēka, tādēļ arī pašiem mājās vēl ir uz ko tiekties.
«Man ļoti gribētos, lai mūsu mājas jumts būtu
vienās lampiņās, gribas kamanas, kuras vakaros
spīd, un kaut ko vēl uz mājas jumta. Tāpat šajā
reizē ar lampiņām izrotājām tūjas un ceriņus,
kas aug dārzā, bet mums taču ir arī citi koki, ko gribas izrotāt!» savas idejas atklāj
meitene, apņēmības pilna tās kaut daļēji realizēt nākamajā gadā. Konkursā Makovejenko ģimenes māja tiek vērtēta pirmo reizi, un Ludmila teic, ka par iegūto balvu
ļoti priecājas arī tētis Igors un mamma Ludmila. «Pilsētas svētkos mēs noteikti pie
mājas pacelsim mūsu pilsētas karogu!» tā meitene.

Foto: Ivars Veiliņš
«Pagaidām vēl masta pie mūsu mājas nav, bet pēc pilsētas karoga iegūšanas, rīta kafiju dzerot, ar vīru spriedām, ka
nu vajadzētu. Tad mēs Pilsētas svētkos mastā varētu pacelt Jelgavas karogu,» prieku par saņemto pašvaldības dāvanu neslēpj Pavasara ielas 19 saimniece Astrīda Andersone. Un viņa kopā ar kungu Hariju Laudinski arī priecājas, ka
viņu māja bijusi starp tām, kas uzteiktas kā izgaismotākās pilsētā. «Neuzskatām, ka pašlaik mūsu mājas apkārtne ir
perfekti sakārtota – kaut astoņu gadu laikā, kopš te dzīvojam, apkārtni pamazām esam saveduši kārtībā, darbs vēl
jāiegulda milzīgs. Taču mēs ļoti vēlamies un arī cenšamies, lai gan mums, gan apkārtējiem, ejot garām mūsu mājai,
būtu prieks. Tad nu saliekam savas idejas kopā un tās īstenojam,» saka Astrīdas kundze, kura jau pašlaik domā, kā
pagalmu izrotāt uz Lieldienām. «Ir gandarījums, ka apkārtējie cilvēki to novērtē, ka vecāki ar bērniem saka paldies
par skaistajiem rotājumiem, un dažs labs pat neslēpj, ka speciāli iet gar mūsu māju, lai redzētu, ko jaunu esam izdomājuši,» tā Pavasara ielas 19 saimniece, solot šo tradīciju turpināt, «lai pašiem un arī apkārtējiem prieks».
Lodžija Pasta ielā
34 – 64 ir ne vien
visvairāk pieteiktais objekts konkursā «Gaišākais
pilsētvides objekts», bet, šķiet,
arī visaugstākais,
kas pilsētā izgaismots – tas atrodas mājas divpa
dsmitajā stāvā.
Par to jau apmēram piecpadsmit
gadus rūpējas Agris Juberts. «Katru gadu no pirmās adventes līdz Vecajam Jaunajam gadam mūsu lodžija ir izgaismota,
un tur vienmēr ir izpušķota eglīte,» uz tradīcijas nemainīgumu norāda saimnieks, piebilstot, ka mainās vien atsevišķi rotājumi un to izkārtojums. «Izdekorēju balkonu un tad eju lejā novērtēt, kā no ielas tas izskatās. Ja pašam kaut kas nepatīk,
rotājumus pārkārtoju,» tā Agra kungs, kurš raugās, lai gadu gaitā nebūtu vienveidības. Šo gadu laikā viņš novērtējis, kā
mainījušās tehnoloģijas, un priecājas par modernajām LED lapiņām, kuras daudz elektrības nepatērē.

Jelgavas 2. pamatskola uzteikta kā
viena no izgaismotākajām izglītības
iestādēm šajā reizē,
un skolas direktoLīdz ar pirmo adventi lampiņu virtenes, svecītes logos ieres vietniece Jeļena
mirdzējās Platones ielas 87a privātmājā, kurā saimnieko
Stepanova norāda,
Sergejevu ģimene. «Nu, nebija mums nekā īpaša – tāds
ka ēkas izrotāšana
vidusmēra standartiņš, bez īpašiem papildu līdzekļu ietradicionāli tiek uzguldījumiem un oriģinālām idejām. Kopumā tikai kādus
ticēta 7. – 9. klašu
desmit metrus lampiņu virteņu izmantojām. Taču mūsu
skolēniem, kuri to
iela ir tāda patumša, tāpēc laikam tikām pamanīti – tiešā
dara vizuālās māksnozīmē iespīdējām acīs,» spriež Sergejs Sergejevs, kurš
las skolotājas vadīuz pašvaldības organizēto svinīgo apbalvošanu bija iebā. «Galvenokārt jau
radies kopā ar četrgadīgo dēlu Sandi. Tieši viņa priekam
tiek dekorētas telpas, taču ļoti piedomājam pie tā, lai bērnu radīto svētku noformēmāja gada nogales svētkos izgaismota un tieši Sandis
jumu varētu pamanīt arī garāmgājēji. Mūsu skolas ēkas īpatnība ir tā, ka ielas pusē ir
bijis tas, kurš nepacietīgi gaidījis, līdz varēs sākt pušķot
nevis klases, bet gaitenis, līdz ar to ne visur ir kontakti, lai pieslēgtu lampiņu virtenes.
eglīti un rotāt māju. Fakts, ka privātmāja Platones ielā 87a pamanīta un pieteikta izgaismotāko objektu konkursam,
Tieši tādēļ savu skolu izgaismojam nevis tā, kā varbūt gribētu, bet tā, kā atļauj iespēSergejevu ģimeni ļoti pārsteidzis – to viņi uzzinājuši, pastkastītē saņemot uzaicinājumu uz apbalvošanas pasākumu.
jas,» stāsta direktores vietniece, paužot gandarījumu, ka tomēr izdevies iepriecināt
Un nu vislielākais prieks ir par saņemto dāvanu no pašvaldības. «Tiklīdz uzzināju, ka apbalvotie privātmāju saimnieki
jelgavniekus un viņi dekorējumus novērtējuši, piesakot skolu konkursam.
saņems mūsu pilsētas karogu, jau sāku domāt, ka karoga turētāju vajadzēs jaunu – tādu, kur vienlaicīgi var ielikt divus
karogus – valsts un pilsētas,» saka Sergejs, piebilstot, ka Jelgavas karogs noteikti svētkos tiks pacelts. «Godīgi sakot, līdz
«Sava dzīvokļa lielo
šim nebiju aizdomājies, ka vajadzētu to iegādāties, taču, to iegūstot savā īpašumā, tiešām priecājos,» tā viņš.
logu izgaismojām, ļaujoties meitas Evelīnas
fantāzijas lidojumam,
un tā katru vakaru no
pulksten 16 līdz 23
mūsu logs izgaismoja visu iekšpagalmu
– kad laukā bija sniegs,
viss pagalms mirdzēja! Uz nakti lampiņas
izslēdzām, lai spilgtā
gaisma gulēt netraucē,» stāsta Pulkveža
«Par decembrī patērēto elektrību samaksāju kārtīgu rēO.Kalpaka ielas 5 – 1
ķinu,» saka Tērvetes ielas 91b saimnieks Imants Lielaisrasaimniece Irina Kovtuna. Tāpat kā citus gadus, arī šoreiz, rotājot logu gada nogales svētkiem, iegādāti mans. Taču viņš uzskata, ka katrs santīms sevi attaisnojis.
jauni dekori, turklāt saimnieki raudzījušies, lai tie būtu tādi, kādi nav redzēti citiem. «Mēs dzīvojam tādā patumšā stūrī, taču, tā kā garām ik
«No vecajiem rotājumiem parasti neizmantojam neko, un šī iemesla dēļ mājās iz- dienu brauc daudz cilvēku, gribējās, lai viņiem sirdī ielītu Gaidot Ziemassvētkus, teju par pasaku namiņu pārvērtās ikdienā
veidojušies pamatīgi krājumi,» saka Irina, atklājot, ka šajā reizē lampiņu virtenēm prieks, tumsā ieraugot lampiņām izrotātu sētu,» vēlmi nopietnā un lietišķā Pašvaldības policijas ēka – tā par konkursa laupirmām kārtām iepriecināt citus atklāj saimnieks.
un dekoriem iztērēti apmēram 75 lati – lielais briedis vien izmaksājis 24 latus.
reātu kļuva nominācijā «Pašvaldības iestādes un uzņēmumi».
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Dosies punktu «medībās»

No 21. līdz 27. janvārim
Horvātijā notiek Eiropas
čempionāts daiļslidošanā
– tajā piedalīsies JLSS audzēkne Alīna Fjodorova.
Kā norāda viņas treneris
Andrejs Brovenko, šoreiz
galvenais uzdevums ir
īsajā programmā iegūt
vismaz 28 punktus – tas ir starptautiskās
komitejas noteikts kritērijs, kas jāizpilda,
lai varētu piedalīties pasaules čempionātā,
kurā 1. – 24. vietas ieguvējas kvalificēsies
Ziemas olimpiskajām spēlēm 2014. gadā
Sočos. «Sezona Alīnai sākās smagi, un
pagaidām nav izdevies izpildīt šo tehnisko
minimumu īsajā programmā, tāpēc tas ir
Eiropas čempionāta mērķis,» tā treneris.

Sveikti decembra laureāti

Par panākumiem decembrī sveikti
sportisti. Starptautiski panākumi bijuši
karatistam Kalvim Kalniņam un JLSS
daiļslidotājai Diānai Ņikitinai. Par Latvijas čempioniem pauerliftingā kļuvuši
Jekaterina Plaksina, Ints Dedelis, Artjoms Melkumjans, Maksims Gordejevs,
Aleksandrs Radzēvičs, Oļegs Illarionovs,
Jānis Lasmanis, Ēriks Dumārovs, Egīls
Zeilišs un Aleksandrs Smelovs. 1. vietu
Latvijas čempionātā izcīnīja arī kluba
«Apolons» komanda. Savukārt Latvijas
novadu kausa izcīņā peldēšanā 1. vietu
ieguva Specializētās peldēšanas skolas
audzēkņi Zane Tīrumniece un Jānis Maniņš. Jāpiebilst, ka sportistu sveikšanas
pasākums «Sporta laureāts 2012» notiks
1. februārī pulksten 18 kultūras namā.
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sports
Top 16 turnīru
sāk ar zaudējumu

BK «Jelgava»
pirmajā Baltijas
Basketbola līgas
Top 16 turnīra
spēlē mājās piedzīvoja zaudējumu komandai
«Prienai» no Lietuvas. Lietuvieši uzvarēja ar
93:68. Rezultatīvākais mūsu komandā bija
Kīts Čemberlens, kuram 17 punkti un 10
bumbas zem groziem. «Spēlētāji nebija
savākušies. Ja no starta piecnieka trīs spēlētāji nevar savākties, tad mums ir ļoti grūti
spēlēt. Tas arī atspoguļojās metienos, kas
nebija sagatavoti. Ja mājas spēlē tā met, tā
ir katastrofa,» vērtē BK «Jelgava» galvenais
treneris Kaspars Vilcāns.

Noskaidroti Latvijas
čempioni boulingā

Noslēgušās I «Brunswick» Latvijas skolēnu
meistarsacīkstes boulingā. Par uzvarētājiem
U-8 grupā kļuva Elīza Milčonoka un Kristians
Balodis, U-10 grupā – Sabīne Rutka un Emīls
Zajacs, U-12 grupā – Samanta Vecmuktāne
un Rolands Plūmīte, U-14 grupā – Reina
Smikarste (attēlā) un Tomass Tereščenko, kuri
ieguva arī tiesības pārstāvēt
Latviju «DV8 Youth open
2013» junioru boulinga turnīrā Helsinkos. Sacensībās,
ko rīkoja «A – Z Boulinga
akadēmija» sadarbībā ar
Latvijas Boulinga federāciju, piedalījās ap 70 bērnu.
Par cienastu dalībniekiem
gādāja «Elvi».

ZOC atbalstīs
ratiņbasketbola komandu
 Ilze Knusle-Jankevica

 17. janvārī pulksten 17 – basketbols:
BK «Jelgava 2» – BK «VEF-LSPA» (ZOC).
 18., 22. un 29. janvārī pulksten
21 – Jelgavas čempionāts telpu futbolā
(ZOC).
 19. janvārī pulksten 13 – sadraudzības
pilsētu Jelgava – Šauļi sporta veterānu sacensības (Sporta hallē, LLU sporta namā).
 19. janvārī pulksten 16 – volejbols: VK
«Biolars/Jelgava» – «Rakvere Fruit» (ZOC).
 20. janvārī pulksten 12.30 – Latvijas
čempionāts hokejā U-12 grupā (ledus
hallē).
 20. janvārī pulksten 16 – volejbols:
VK «Biolars/Jelgava» – «Bigbank Tartu»
(ZOC).
 21. janvārī pulksten 18 – Studentu
basketbola līgas spēle (Sporta hallē).
 24. un 25. janvārī pulksten 21 – Jelgavas 2013. gada Ziemas čempionāts garajās
distancēs peldēšanā (LLU baseinā).
 25. janvārī pulksten 10 – Eiropas Jaunatnes basketbola līgas U-16 čempionāta
3. posms meitenēm (ZOC).
 26. janvārī pulksten 15.30 – hokejs:
HK «Zemgale» – HS «Rīga/Prizma II» (ledus
hallē).
 27. janvārī pulksten 11 – Jelgavas
čempionāts ātrspēlē šahā (1. ģimnāzijā).

www.jelgavas
vestnesis.lv
Sporta pasākumi – portāla
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Meklē darbu
Vīrietis steidzami meklē darbu. Augstākā izglītība: inženieris hidrotehniķis. Ir
pieredze nekustamā īpašuma vērtēšanā,
īpašumu pārvaldīšanā, apdrošināšanā.
Izskatīšu jebkādu darba piedāvājumu.
Tālrunis 29497467.
Vīrietis meklē darbu. Var būt vienas dienas
darbs. Tālrunis 26990895.
Masieris meklē darbu. Tālrunis 29649375.
Elektriķis. Instalācijas. Tālrunis 28226522.
Aprūpētājas darbu. Tālrunis 20420700.
Santehniķis. Profesionāli varu veikt santehnikas darbus ēkās, kā arī ārdarbus. Tālrunis
26279736.

Piedāvā darbu
SIA «Raivo un partneri» piedāvā darbu lentzāģu operatoriem(-ēm). Tālrunis 26488881.

Pārdod
Turpmāk ratiņbasketbola komandas «Zemgale», divkārtēju Latvijas čempionu, mājvieta būs Zemgales Olimpiskais Malku. T.25994203
centrs – centra vadība nolēmusi atbalstīt sportistus ar īpašām vajadzībām, piedāvājot infrastruktūru, kas spor- Šāļus, dēļus, malku, briketes. T.26488881
tistiem ir ērti pieejama.
Foto: no ZOC arhīva
produktīvus treniņus,» tā komandas
kapteinis.
ZOC iniciatīvu atzinīgi vērtē arī Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētāja
vietnieks Aigars Rublis. «Pozitīvi, ka
ZOC līdzās tradicionālajiem sporta veidiem tiks attīstīts arī tāds sporta veids
kā ratiņbasketbols. Tas ir labs veids, kā
atbalstīt aktīvus sportistus ar īpašām
vajadzībām, parādot daudzveidīgās iespē-

Dalības maksa atcelta tikai
interešu izglītībai
 Ilze Knusle-Jankevica

Sporta pasākumi

sadaļā «Pasākumi»

Zemgales Olimpiskais centrs
(ZOC) nolēmis turpmāk atbalstīt ratiņbasketbola komandu «Zemgale», nodrošinot spēlēm un treniņiem
nepieciešamās telpas, kā arī
sniedzot citu palīdzību, kas
ļautu komandai attīstīties
profesionālā līmenī.
ZOC valdes loceklis Armands Ozollapa norāda, ka centrs ir piemērots
cilvēkiem ar kustību traucējumiem un
tas ir jāizmanto. «Pieredze, atbalstot
sportistus ar kustību traucējumiem, ir
jau Jelgavas ledus hallē, kur vairākus
gadus veiksmīgi norit treniņi un spēles
stājhokejā – aizvadīti gan Eiropas, gan
pasaules čempionāti šajā sporta veidā.
Ņemot vērā ērto ZOC pieejamību cilvēkiem ratiņkrēslā, sapratām, ka varam
nodrošināt kvalitatīvu treniņprocesu
ratiņbasketbolistiem,» viņš pamato
ieceri atbalstīt ratiņbasketbolistus.
Komandas «Zemgale» kapteinis
Guntars Skrabis jaunās iespējas vērtē
pozitīvi, īpaši uzsverot to, ka nu spēlētāji
varēs apmeklēt trenažieru zāli. Līdz šim
ratiņbasketbolisti trenējās un spēlēja
Ozolnieku sporta centrā – Ozolnieku
novada pašvaldība ļāva komandai izmantot sporta zāli bez maksas, bet nav
bijusi fiziski pieejama sporta centra
trenažieru zāle. «ZOC komplekss ir
piemērots cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Ir pieejama kā sporta zāle, tā arī
trenažieru zāle, līdz ar to varam aizvadīt
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glītības iestāde, kura īsteno profesionālās ievirzes un interešu izglītības
Vairāku Bērnu un jaunatnes
programmas. «Saskaņā ar Jelgavas
sporta skolas (BJSS) aupilsētas domes 2012. gada 20. dedzēkņu vecāki ir neizpratnē
cembra lēmumu «Maksa par interešu
par to, ka skolā joprojām jāizglītības programmu apguvi», sākot
maksā dalības maksa – 20.
ar 2013. gada 1. janvāri, no dalības
decembra domes sēdē tika
maksas ir atbrīvoti Jelgavas pilsētas
pieņemts lēmums atcelt
administratīvajā teritorijā deklarētie
pašvaldībā deklarētajiem
audzēkņi, kuri apgūst interešu izglītībērniem dalības maksu par
bas programmas,» skaidro G.Malējs.
interešu izglītību pašvaldīBJSS īsteno šādas interešu izglītības
bas iestādēs. BJSS direktors
programmas: basketbols (trenere Ilze
Guntis Malējs skaidro: tas
Upeniece), minibasketbols (trenere
attiecas tikai uz interešu
Ingrīda Anzenava), BMX (treneris
izglītību, bet Sporta skolā
Uldis Balbeks), vieglatlētika (treneri
tiek īstenotas arī profeIrina Novikova, Andis Anškins un
sionālās ievirzes programAustris Cīrulis). Pārējie BJSS audzēkmas, par kuru apgūšanu
ņi no dalības maksas nav atbrīvoti.
joprojām ir jāmaksā dalības
Jāpiebilst, ka uz Jelgavas pilsētas
maksa.
administratīvajā teritorijā nedeklarētajiem audzēkņiem, kuri apgūst
BJSS direktors norāda, ka Sporta interešu izglītības programmas, šis
skola ir Jelgavas pilsētas pašvaldības lēmums neattiecas – viņiem dalības
profesionālās ievirzes un interešu iz- maksa mēnesī ir pieci lati.

jas sportot arī cilvēkiem ar invaliditāti,»
viņš uzsver.
Jāpiebilst, ka komanda «Zemgale» jau
trešo sezonu startē Latvijas ratiņbasketbola čempionātā, turklāt ar panākumiem.
Iepriekšējās divās sezonās iegūts čempiona
tituls. Jelgavnieki arī šogad cer tikt pie titu-

la un līdz ar to iegūt savā īpašumā ceļojošo
kausu – saskaņā ar čempionāta nolikumu
ceļojošais kauss paliek tās komandas īpašumā, kas to izcīna trīs sezonas pēc kārtas.
Komandas sastāvā ir arī trīs Latvijas izlases
pārstāvji – komandas kapteinis G.Skrabis,
Kaspars Turks un Arnolds Sviklis.

Pērk

Apbalvojumus un ordeņus. T.28850080
Metāllūžņus (visu veidu). Sver, griež,
maksā uzreiz. Izbraucam. T.25454592
Krāsainos un melnos metāllūžņus.
T.26843830, 26984528

Vēlas īrēt
Istabu. T.29949900

Dažādi

Sakarā ar ražošanas apjomu pieaugumu savam
draudzīgajam kolektīvam aicinām pievienoties

inženieri-rasētāju
Tehniskajā nodaļā (darba vieta – Dobele).

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde «Zemgales INFO»

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde
aicina darbā
«Zemgales INFO» aicina darbā

Veikaliņā bērniem «Gustavs un Marta»
no 17. janvāra – HUPPA ziemas kolekcijas
izpārdošana! Jelgava, Pētera iela 1. Darba
laiks: P. – Pk. 10.00 – 18.00; Sestd. 10.00
– 16.00. Tālr.29396934.

portāla redaktoru
Prasības:
portāla redaktoru.
• vidējā, vidējā tehniskā izglītība (vēlama – augstākā); Pienākumi:
Autoserviss Ozolniekos piedāvā dzinēju
• izpratne par metālapstrādes tehnoloģiskajiem pro- • organizēt
Pienākumi:
un ritošās daļas remontu, metināšanu,
un pārraudzīt portāla www.jelgavasvestnesis.lv darbību,
• sagatavot publikācijas portālam un laikrakstam «Jelgavas Vēstnesis»,
cesiem;
nestandarta darbus. Adrese: Ozolnieki,
• organizēt un pārraudzīt portāla www.jelgavasvest• piedalīties citos iestādes projektos un iespieddarbu sagatavošanā.
• spēja pieņemt lēmumus un strādāt patstāvīgi;
Pavasara 19. T.29977287
nesis.lv darbību,
Prasības:
• labas datorprasmes («MS Office», «AutoCAD»);
• sagatavot publikācijas portālam un laikrakstam
Konsultācijas par privātpersonas
• vēlama iepriekšēja darba pieredze līdzīgā amatā;
• iepriekšēja
darba
pieredze žurnālistikas vai sabiedrisko attiecību jomā
«Jelgavas
Vēstnesis»,
maksātnespēju. T.27805582
• labas latviešu valodas zināšanas, krievu un angļu vismaz trīs gadus (priekšrocības kandidātiem ar pieredzi darbā ziņu portālos),
• augstākā
vai nepabeigta
• piedalīties
citos augstākā
iestādesizglītība,
projektos un iespieddarbu
– sarunvalodas līmenī;
• ļoti labas latviešu literārās valodas prasmes un spēja tās izpaust,
Kodēšana pret alkoholu. T.29180708
sagatavošanā.
• prasme strādāt komandā (labas komunikācijas spējas, • svešvalodu zināšanas.
kas orientētas uz rezultātu).
SIA «Velis – A» – apbedīšanas pakalpojuPiedāvājam:
Prasības:
mi, piederumi un konsultācijas, nelaiķu
Darba pienākumi:
• iespēju
sevi radoši apliecināt,
• iepriekšēja
darba pieredze žurnālistikas vai sabiedatalgojumu un sociālās garantijas.
nogādāšana morgā. Diennakts tālruņi:
• tehniskās dokumentācijas izstrāde pēc klienta rasē- • stabilu
risko attiecību jomā vismaz trīs gadus (priekšrocības
63020151 un 28651582 vai ierodoties
Jūsu CV un motivācijas vēstuli lūdzam sūtīt uz e-pastu
jumiem;
kandidātiem
ar
pieredzi
darbā
ziņu
portālos),
birojs@info.jelgava.lv līdz 24. janvārim.
personīgi SIA «Velis – A» biroja telpās
• tehniskās dokumentācijas sistematizēšana;
• augstākā vai nepabeigta augstākā izglītība,
Sakņudārza ielā 5a, Jelgavā.
JPPI «Zemgales INFO», Pasta ielā 47 – 214, Jelgava, LV – 3001, tālrunis 63048800
• palīgierīču konstruēšana ražošanas vajadzībām;
• ļoti labas latviešu literārās valodas prasmes un
• piedāvājumu sagatavošana jaunajiem pasūtījumiem;
spēja tās izpaust,
• CNC programmu izstrāde plazmas griešanas mašīAizsaulē aizgājuši
• svešvalodu zināšanas.
nām.
VILNIS LIEPIŅŠ (dz. 1940. g.)
Piedāvājam:
Piedāvājam:
AUSMA ZEILE (dz. 1930. g.)
• darbu stabilā uzņēmumā;
• iespēju sevi radoši apliecināt,
ALEKSANDRA ANOHINA (dz. 1930. g.)
• konkurētspējīgu atalgojumu;
• stabilu atalgojumu un sociālās garantijas.
VERA PĻAVENIECE (dz. 1924. g.)
• iespēju mācīties un pilnveidoties;
LEONĪDS SUGORSKINS (dz. 1934. g.)
Jūsu
CV
un
motivācijas
vēstuli
lūdzam
sūtīt
uz
• godīgi nomaksātus nodokļus un sociālās garantijas;
MIRDZA ZIRVĪTE (dz. 1928. g.)
e-pastu: birojs@info.jelgava.lv līdz 24. janvārim.
• veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšanu;
NIKOLAJS SAVČENKO (dz. 1935. g.)
• transportu maršrutā Dobele–Jelgava–Dobele.
MAIGA BORMANE (dz. 1922. g.).
JPPI «Zemgales INFO», Pasta iela 47 – 214, Jelgava,
CV un pieteikuma vēstuli sūtīt uz e-pastu:
Izvadīšana 18.01. plkst.12
LV – 3001, tālrunis 63048800.
kristine@eastmetal.lv
no Zanderu kapsētas Sēru nama.
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

21. janvāris, pirmdiena
LTV1
6.45 «Nellija un Cēzars». Daudzsēr. anim. f. 8.sērija.
6.52 «Labrīt, Latvija!»
8.30  «Mīlas viesulis 7». 1549.sērija.
9.25 «Tumsas puķe». LTV iestudējums. 9.sērija.
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20  Romantisko filmu kolekcija. «Sapņu viesnīca:
Vjetnama» (ar subt.). Daudzsēr. melodrāma.
12.00 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.20 «Tautas balss barikādēs». Dok. f. 2012.g.
13.30 «Mirkļi pirms un pēc... Sandra Kalniete». LTV dok. f.
14.30 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
14.45 «Ielas garumā».*
15.15 «Pašattīrošās ēkas». Dokumentāla filma.
15.30 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.50  «Jaunie pētnieki». Dokumentāla filma. 3.sērija.
16.15 «Džungļu grāmata». Anim. ser. 45. un 46.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05  «Mīlas viesulis 7». Vācijas seriāls. 1549.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Likteņa līdumnieki». LTV videofilma. 11.sērija.
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «Latvijas teātru vēsture». Dailes teātris. 1.daļa.*
20.30 «Panorāma».
21.15 «Aculiecinieks. Dzīve ar eiro. Igaunija» (ar subt.).
1.daļa. Informatīvi dokumentāla videofilma divās
daļās par Igaunijas pieredzi un secinājumiem, jau
divus gadus lietojot Eiropas vienoto valūtu. Autore
– LTV Ziņu dienesta žurnāliste Līva Rauhvargere,
režisors – Uģis Kronbergs.
21.30 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle.
22.15 «Viss notiek!»
22.45 «Latvija var!»
23.15 Nakts ziņas.
23.30 «De facto».*
0.10 «100 g kultūras».*

LTV7
7.35 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs» (ar subt.).
8.15 «Praktiski padomi». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Komercdarbība šodien». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Automoto raidījums nr.2». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «Vienmēr formā!» Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
9.45 «Ģimenes detektīvs» (ar subt.). 14.sērija.
10.40 «Hārtlenda». Seriāls. 1.sērija.
11.35 «Surikātu raibā dzīve 2». Dok. ser. 25. un 26.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Kurzemes televīzija*.
13.15 «Labākais no Euromaxx». Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
13.45 VTB Vienotās līgas spēle. CSKA – VEF Rīga.*
15.45 «Hārtlenda». Seriāls. 2.sērija.
16.40 «Surikātu raibā dzīve 3». Dok. ser. 27. un 28.sērija.
17.35 «Zveja» (ar subt.).*
18.05 «Ģimenes detektīvs» (ar subt.). Seriāls. 15.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30  «Pasaules garša kopā ar Paskālu». Dok. f. 15.sērija.
20.00 «1000 jūdzes Persijā». 5. un 6.sērija.*
21.00  «Ar vilcienu pa Indiju». Dok. f. 3.sērija.
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā Talsu TV.
22.55  «Kārļa Lielā kods». Piedzīvojumu filma. 2008.g.
1.05  «Pasaules garša kopā ar Paskālu». Dok. f. 15.sērija.

LNT
5.00 «Maiami neatliekamā palīdzība». 1.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.30 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».*
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
9.00 «Degpunktā».
9.35 «Televeikala skatlogs».
10.00 R.Pilčere. «Angļu vīns». Vācijas melodrāma. 2011.g.
12.00 «Komisārs Reksis 13». Seriāls. 7.sērija.
13.00 «Mans mīļais draugs 4».
13.30 «Sirmā ēdienkaratē».
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Saldais pārītis». Latvijas situāciju komēdija.
14.55 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 215.sērija.
15.55 «Bīstamais eņģelis». Seriāls. 147. un 148.sērija.
18.00 «Ziņas sešos».
18.10 «Labvakar, Latvija!» Informatīvi izklaidējošs raidījums.
19.00 «Reinbergu dinastija». Vācijas seriāls. 11.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā».
21.10 «Melnā vēža spīlēs». Rīgas kinostud. muz. kom. 1974.g.
23.00 LNT ziņu Top 10.
23.55 «Labie puiši». Seriāls. 12. un 13.sērija.
1.40 «Labvakar, Latvija!»
2.25 «Reinbergu dinastija». Vācijas seriāls. 11.sērija.
3.25 «Bīstamais eņģelis». Seriāls. 147. un 148.sērija.

TV3
5.00 «Melu teorija 2». 19.sērija.
5.45 «Glābiet Greisu! 3». 4.sērija.
6.30 «Pūķu mednieki». Anim. ser. 24.sērija.
7.00 «Bakugani 4». Anim. ser. 21.sērija.
7.30 «Ziņkārīgais Džordžs». Anim. ser. 22.sērija.
7.50 «Mana mīļā aukle» (ar subt.). 5. un 6.sērija.
9.00 «Smieklīgākie videokuriozi 20».
9.25 «Televeikala skatlogs».
9.40 «Ar gardu muti 2».*
10.15 «Mūsdienu Latvijas garša 2».*
10.45 «Māmiņu klubs».*
11.15 «Ekstrasensu cīņas» (ar subt.). 11.sērija.
12.15 «Televeikala skatlogs».
12.30 «Mana mīļā aukle» (ar subt.). Seriāls. 7. un 8.sērija.
13.40 «Bakugani 4». Animācijas seriāls. 22.sērija.
14.10 «Pūķu mednieki». Animācijas seriāls. 25.sērija.
14.35 «Aģents Dadlijs». Animācijas seriāls. 11.sērija.
15.00 «Mīlestības sirdspuksti». Vācijas seriāls. 69.sērija.
16.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 2». 11.sērija.
17.00 «Voroņini 2» (ar subt.). Seriāls. 63. un 64.sērija.
18.00 «Radu būšana 3» (ar subt.). Seriāls. 11.sērija.

19.00 TV3 ziņas.
19.30 «Bez tabu».
20.20 «Īpašo uzdevumu vienība Hawaii 5-0 2». 11.sērija.
21.20 «Svešais starp savējiem». ASV seriāls. 3.sērija.
22.20 «Radīti skatuvei 3». ASV seriāls. 13.sērija.
23.10 «Nekā personīga».
0.10 «C.S.I. Ņujorka 7». Seriāls. 162.sērija.
1.05 «Bokseris». ASV seriāls. 4.sērija.
1.55 «Gandrīz ideālas vakariņas 2». 11.sērija.
2.40 «Mīlestības sirdspuksti». Seriāls. 69.sērija.
3.30 «Bez tabu».

22. janvāris, otrdiena
LTV1
6.45 «Nellija un Cēzars». Daudzsēr. anim. f. 9.sērija.
6.52 «Labrīt, Latvija!»
8.30  «Mīlas viesulis 7». 1550.sērija.
9.25 «Tumsas puķe». LTV iestudējums. 10.sērija.
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20  «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 74.sērija.
11.10 «Taksiste». Itālijas komēdija. 2004.g. 3.sērija.
13.00 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.15  «Neatklātā Āfrika» (ar subt.). Dok. f. 12.sērija.
14.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
14.30 «Viss notiek!»*
15.00 «Piezīmes uz albuma lapām».
Triptihs par dzimtām Kuldīgas novadā.*
15.30 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.50 «Mārvijs Hemmers. Nacionālās ģeogrāfijas pasaule» (ar subt.). Populārzinātnisks seriāls bērniem.
102.sērija.
16.15 «Džungļu grāmata». Anim. ser. 47. un 48.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05  «Mīlas viesulis 7». Vācijas seriāls. 1550.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Likteņa līdumnieki». LTV videofilma. 12.sērija.
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «Latvijas teātru vēsture». Dailes teātris. 2.daļa.*
20.30 «Panorāma».
21.15 «Aculiecinieks. Dzīve ar eiro. Igaunija» (ar subt.) 2.daļa.
21.30 «Ir lietas, kas jāzina». Sekojam Islandei. Filmēšanas
grupa Islandē satiek latviešu viesstrādniekus, piedalās vīru kora mēģinājumā un rokgrupas koncertā,
kā arī nogaršo uz geizera audzētas zemenes.
22.20 «Sekotāji». TV spēle.
23.25 Nakts ziņas.
23.40 «Laika dimensija».
0.10 «Kopā» (ar subt.).*
0.25 «100 g kultūras».*

LTV7
7.35 «Reģionālā attīstība Latvijā. Agro 2013».
«Televeikala skatlogs».*
7.55 «Nedēļas apskats». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «Rīts ar Natāliju Ābolu».
«Televeikala skatlogs» (ar subt.).*
8.55 «Iespējas un risinājumi». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «Globalizācija 3000». Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
9.45 «Ģimenes detektīvs» (ar subt.). 15.sērija.
10.40 «Hārtlenda». Seriāls. 2.sērija.
11.35 «Surikātu raibā dzīve 3». Dok. ser. 27. un 28.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Talsu TV*.
13.15 «Vienmēr formā!» Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
13.45 Pasaules kausa izcīņa bobslejā un skeletonā.
7.posma apskats. 12. un 13.janvāris. Kēnigszē, Vācija.
15.45 «Hārtlenda». Seriāls. 3.sērija.
16.40 «Surikātu raibā dzīve 3». Dok. ser. 29. un 30.sērija.
17.35 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
18.05 «Ģimenes detektīvs» (ar subt.). Seriāls. 16.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Aktuālais jautājums» (krievu val.). Diskusiju raidījums.
20.00 «Tavs auto».
20.30 «Autosporta programma nr.1».
21.00 «Indijas tīģeris». Dokumentāla filma.
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā Ogres TV.
22.55 «SeMS. Laboratorija».*
23.25 «Motociklisti».*
23.55  «Noziegums». Daudzsēriju krimināldrāma. 19.sērija.

LNT
5.00 «Mātes mīlestības spēks». 215.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.15 «Universitāte» (ar subt.). 53.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes».
9.00 «Degpunktā».
9.35 «Televeikala skatlogs».
10.00 «Bīstamās bangas». Romantiska melodrāma. 2011.g.
12.00 «Kāzas saulainajā Grieķijā». Realitātes šovs. 3.sērija.
13.00 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 3.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Saldais pārītis». Latvijas situāciju komēdija.
14.55 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 216.sērija.
15.55 «Bīstamais eņģelis». Seriāls. 149. un 150.sērija.
18.00 «Ziņas sešos».
18.10 «Labvakar, Latvija!» Informatīvi izklaidējošs raidījums.
19.00 «Reinbergu dinastija». Vācijas seriāls. 12.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā».
21.10 «Jūras dzelmē». Melodrāma. 2011.g.
23.10 «Intrigante 4». ASV seriāls. 21.sērija.
0.05 «Labie puiši». ASV seriāls. 14.sērija.
0.55 «Universitāte» (ar subt.). Seriāls. 53.sērija.
1.25 «Labvakar, Latvija!»
2.10 «Reinbergu dinastija». Vācijas seriāls. 12.sērija.
3.00 «Saldais pārītis». Latvijas situāciju komēdija.
3.25 «Bīstamais eņģelis». Seriāls. 149. un 150.sērija.

TV3
5.00 «Melu teorija 2». 20.sērija.
5.45 «Glābiet Greisu! 3». 5.sērija.
6.30 «Pūķu mednieki». Anim. ser. 25.sērija.
7.00 «Bakugani 4». Anim. ser. 22.sērija.
7.30 «Ziņkārīgais Džordžs». Anim. ser. 23.sērija.

tv programma
7.50 «Mana mīļā aukle» (ar subt.). 7. un 8.sērija.
9.00 «Kobra 9». 3.sērija.
10.00 «Televeikala skatlogs».
10.20 «Īpašo uzdevumu vienība Hawaii 5-0 2». 11.sērija.
11.15 «Ekstrasensu cīņas» (ar subt.). 12.sērija.
12.15 «Televeikala skatlogs».
12.30 «Mana mīļā aukle» (ar subt.). Seriāls. 9. un 10.sērija.
13.40 «Bakugani 4». Animācijas seriāls. 23.sērija.
14.10 «Pūķu mednieki». Animācijas seriāls. 26.sērija.
14.35 «Aģents Dadlijs». Animācijas seriāls. 12.sērija.
15.00 «Mīlestības sirdspuksti». Vācijas seriāls. 70.sērija.
16.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 2». 12.sērija.
17.00 «Voroņini 2» (ar subt.). Seriāls. 65. un 66.sērija.
18.00 «Radu būšana 3» (ar subt.). Seriāls. 12.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.30 «Bez tabu».
20.20 «Kāsla metode 3». ASV seriāls. 3.sērija.
21.20 «Doktors Hauss 8». ASV seriāls. 6.sērija.
22.20 «Mahinatori 3». ASV seriāls. 3.sērija.
23.10 «NCIS izmeklēšanas dienests 6». 118. un 119.sērija.
1.00 «Bokseris». ASV seriāls. 5.sērija.
1.45 «Kobra 9». Seriāls. 3.sērija.
2.35 «Gandrīz ideālas vakariņas 2». 12.sērija.
3.20 «Mīlestības sirdspuksti». Seriāls. 70.sērija.
4.05 «Bez tabu».

23. janvāris, trešdiena
LTV1
6.45 «Nellija un Cēzars». Anim. ser. 10.sērija.
6.52 «Labrīt, Latvija!»
8.30  «Mīlas viesulis 7». 1551.sērija.
9.25 «Tumsas puķe». LTV iestudējums. 11.sērija.
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20  «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 75.sērija.
11.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle.*
12.00 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.20 «Ir lietas, kas jāzina». Sekojam Islandei.*
13.10 «Vertikāle».*
13.40 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.55 «100.panta preses klubs».*
14.55 «Latvija var!»*
15.25 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.45 «Kas te? Es te!»*
16.15 «Vipo piedzīvojumi Laika salā». Anim. ser. 13. un 14.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05  «Mīlas viesulis 7». Vācijas seriāls. 1551.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Likteņa līdumnieki». LTV videofilma. 13.sērija.
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «Latvijas teātru vēsture». Dailes teātris. 3.daļa.*
20.30 «Panorāma».
21.12 «Latloto. Viking Lotto».
21.20 «Aculiecinieks. Par un pret eiro. Slovākija un Čehija»
(ar subt.) 1.daļa.
21.35 «Sastrēgumstunda». Diskusiju tiešraidē vada G.Rēders.
22.45 «Nākotnes parks».
23.00 «Zebra».
23.15 Nakts ziņas.
23.30 «Vides fakti» (ar subt.).*
24.00 «100 g kultūras».*

LTV7
7.35 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs».
8.15 «Veiksmīgas idejas». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Pie rīta kafijas». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Brīvdienu ceļvedis». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «Projekts Nākotne». Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
9.45 «Ģimenes detektīvs» (ar subt.). 16.sērija.
10.40 «Hārtlenda». Seriāls. 3.sērija.
11.35 «Surikātu raibā dzīve 3». Dok. ser. 29. un 30.sērija.
12.30 «Ātrāk, Minhauzen, ātrāk!» Animācijas filma.
12.45 Tiešraide! Eiropas meistarsacīkstes daiļslidošanā.
Īsā programma dejās uz ledus.
17.00 «Autosporta programma nr.1».*
17.30 «Ģimenes detektīvs» (ar subt.). Seriāls. 17.sērija.
18.20 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
18.45 Tiešraide! Eiropas kausa izcīņa basketbolā.
CEZ Basketball Nymburk – VEF Rīga.
21.00 Tiešraide! Eiropas meistarsacīkstes daiļslidošanā.
Īsā programma pāru slidojumos.
22.15 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.30 «Makšķerēšanas noslēpumi».
23.00 «Ātruma cilts».
23.30 «SOKO Vismāra». Seriāls. 64.sērija.

LNT
5.00 «Mātes mīlestības spēks». 216.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.15 «Universitāte» (ar subt.). Seriāls. 54.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes».
9.00 «Degpunktā».
9.35 «Televeikala skatlogs».
10.00 «Jūras dzelmē». Melodrāma. 2011.g.
12.00 «Intrigante 4». ASV seriāls. 21.sērija.
13.00 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 4.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Saldais pārītis». Latvijas situāciju komēdija.
14.55 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 217.sērija.
15.55 «Bīstamais eņģelis». Seriāls. 151. un 152.sērija.
18.00 «Ziņas sešos».
18.10 «Labvakar, Latvija!» Informatīvi izklaidējošs raidījums.
19.00 «Reinbergu dinastija». Vācijas seriāls. 13.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā».
21.10 «Dzimuši policisti». ASV seriāls. 3.sērija.
22.10 «Izredzētie». Fantastikas trilleris. 2009.g.
0.20 «Labie puiši». ASV seriāls. 15.sērija.
1.20 «Universitāte» (ar subt.). Krievijas seriāls. 54.sērija.
1.50 «Labvakar, Latvija!»
2.30 «Reinbergu dinastija». Vācijas seriāls. 13.sērija.
3.25 «Bīstamais eņģelis». Seriāls. 151. un 152.sērija.

TV3
5.00 «Melu teorija 2». 21.sērija.
5.45 «Glābiet Greisu! 3». 6.sērija.

Ceturtdiena, 2013. gada 17. janvāris
6.30 «Pūķu mednieki». Anim. ser. 26.sērija.
7.00 «Bakugani 4». Anim. ser. 23.sērija.
7.30 «Ziņkārīgais Džordžs». Anim. ser. 24.sērija.
7.50 «Mana mīļā aukle» (ar subt.). 9. un 10.sērija.
9.00 «Kobra 9». 4.sērija.
10.00 «Televeikala skatlogs».
10.20 «Kāsla metode 3». 3.sērija.
11.15 «Ekstrasensu cīņas» (ar subt.). 13.sērija.
12.15 «Televeikala skatlogs».
12.30 «Mana mīļā aukle» (ar subt.). Seriāls. 11. un 12.sērija.
13.40 «Bakugani 4». Animācijas seriāls. 24.sērija.
14.10 «Pūķu mednieki». Animācijas seriāls. 27.sērija.
14.35 «Ekstrasensu cīņas» (ar subt.). Real. šovs. 13.sērija.
15.00 «Mīlestības sirdspuksti». Vācijas seriāls. 71.sērija.
16.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 2». 13.sērija.
17.00 «Voroņini 2» (ar subt.). Seriāls. 67. un 68.sērija.
18.00 «Radu būšana 4» (ar subt.). Seriāls. 1.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.30 «Bez tabu».
20.20 «Ekstrasensu cīņas 12» (ar subt.). Real. šovs. 16.sērija.
21.30 «Ievas pārvērtības 4». 6.sērija.
22.10 «Firma». Kanādas un ASV seriāls. 4.sērija.
23.10 «Kinomānija».
23.40 «Purvāji 2». ASV seriāls. 20.sērija.
0.35 «Bokseris». ASV seriāls. 6.sērija.
1.25 «Kobra 9». Seriāls. 4.sērija.
2.15 «Gandrīz ideālas vakariņas 2». 13.sērija.
3.00 «Mīlestības sirdspuksti». Seriāls. 71.sērija.
3.45 «Bez tabu».

24. janvāris, ceturtdiena
LTV1
6.45  «Luijs». Anim. ser. 24.sērija.
6.52 «Labrīt, Latvija!»
8.30  «Mīlas viesulis 7». 1552.sērija.
9.25 «Tumsas puķe». LTV iestudējums. 12.sērija.
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20  «Tieši sirdī». 76.sērija.
11.15 «Province» (ar subt.).*
11.45 «Kas var būt labāks par šo?» (ar subt.).*
12.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.30 «Sastrēgumstunda» (ar surdotulk.).*
13.40 «De facto» (ar subt.).*
14.20 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
14.35 «Piezīmes uz albuma lapām».
Triptihs par dzimtām Kuldīgas novadā.*
15.05 «Zebra»*.
15.20 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.40 «Kas te? Es te!»*
16.10  «Luijs». Animācijas seriāls. 40.sērija.
16.17 «Auniņa Timija laiks». Anim. ser. 21. un 22.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05  «Mīlas viesulis 7». Vācijas seriāls. 1552.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Likteņa līdumnieki». LTV videofilma. 14.sērija.
19.30 «100 g kultūras piedāvā... Kinotēka».
20.00 «Latvijas teātru vēsture». Dailes teātris. 4.daļa.*
20.30 «Panorāma».
21.15 «Aculiecinieks. Par un pret eiro. Slovākija un
Čehija» (ar subt.) 2.daļa.
21.30 «Firmas noslēpums».
22.30  «Parādes beigas». BBC daudzsēr. vēst. drāma. 4.sērija.
23.35 Nakts ziņas.
23.50 «100 g kultūras piedāvā... Kinotēka».*
0.20 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».*

LTV7
7.35 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «TV mozaīka». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Darbs. Izglītība. Karjera». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Vārds uzņēmējiem». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «Pie stūres». Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
9.45 «Ģimenes detektīvs» (ar subt.). 17.sērija.
10.40 «Dzīve ir skaista». Itālijas komiska drāma. 2005.g.
12.35 «Avārijas brigāde. Rietumu ekspresis». Anim. f.
12.45 Tiešraide! Eiropas meistarsacīkstes daiļslidošanā.
Īsā programma vīriešu vienslidojumos.
17.15 «Munks un Lemijs. Orhidejas». Animācijas filma.
17.25 «Munks un Lemijs. Rieksts». Animācijas filma.
17.35 «Ātruma cilts».*
18.05 «Ģimenes detektīvs» (ar subt.). Seriāls. 18.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Makšķerē kopā ar Olti!»
20.00 Tiešraide! Eiropas meistarsacīkstes daiļslidošanā.
Izvēles programma pāru slidojumos.
23.00 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
23.15 «Lidojuma plāns».
23.45 «Indijas tīģeris». Dokumentāla filma.

LNT
5.00 «Mātes mīlestības spēks». 217.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.15 «Universitāte» (ar subt.). 55.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes».
9.00 «Degpunktā».
9.35 «Televeikala skatlogs».
10.00 «Baltās dūjas noslēpums». Melodrāma. 2011.g.
12.00 «Dzimuši policisti». ASV seriāls. 3.sērija.
13.00 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 5.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Saldais pārītis». Latvijas situāciju komēdija.
14.55 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 218.sērija.
15.55 «Bīstamais eņģelis». Seriāls. 153. un 154.sērija.
18.00 «Ziņas sešos».
18.10 «Labvakar, Latvija!»
19.00 «Reinbergu dinastija». Seriāls. 14.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Basketbols TV».
20.40 «Degpunktā».
21.15 «Brīnumu paralēles». Dok. f. cikls. 3.sērija.
21.50 «Viņpus 2». Kanādas un ASV seriāls. 31.sērija.
23.00 «Atnācēji 2». Kanādas un ASV seriāls. 2.sērija.
23.55 «Miglas atspulgā». ASV trilleris. 2006.g.
1.45 «Labvakar, Latvija!»
2.30 «Reinbergu dinastija». Vācijas seriāls. 14.sērija.

3.25 «Bīstamais eņģelis». Seriāls. 153. un 154.sērija.

TV3
5.00 «Melu teorija 2». 22.sērija.
5.45 «Glābiet Greisu! 3». 7.sērija.
6.30 «Pūķu mednieki». Anim. ser. 27.sērija.
7.00 «Bakugani 4». Anim. ser. 24.sērija.
7.30 «Ziņkārīgais Džordžs». Anim. ser. 25.sērija.
7.50 «Mana mīļā aukle» (ar subt.). 11. un 12.sērija.
9.00 «Kobra 9». 5.sērija.
10.00 «Televeikala skatlogs».
10.15 «Ekstrasensu cīņas 12» (ar subt.).
11.15 «Ekstrasensu cīņas» (ar subt.).
12.15 «Televeikala skatlogs».
12.30 «Mana mīļā aukle» (ar subt.). Seriāls. 13. un 14.sērija.
13.40 «Bakugani 4». Animācijas seriāls. 25.sērija.
14.10 «Pūķu mednieki». Animācijas seriāls. 28.sērija.
14.35 «Aģents Dadlijs». Animācijas seriāls. 14.sērija.
15.00 «Mīlestības sirdspuksti». Vācijas seriāls. 72.sērija.
16.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 2». 14.sērija.
17.00 «Voroņini 2» (ar subt.). Seriāls. 69. un 70.sērija.
18.00 «Radu būšana 4» (ar subt.). Seriāls. 2.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.30 «Bez tabu».
20.20 «Slepkavība». Seriāls. 8.sērija.
21.20 «Tulks». Krimināldrāma. 2005.g.
23.45 «Overtime TV». Latvijas raidījums par sportu.
0.35 «Dragnets 2». Seriāls. 16.sērija.
1.30 «Pārkāpt robežu 2». Seriāls. 5.sērija.
2.20 «Gandrīz ideālas vakariņas 2». 14.sērija.
3.05 «Mīlestības sirdspuksti». Seriāls. 72.sērija.
3.55 «Bez tabu».

25. janvāris, piektdiena
LTV1
6.45  «Luijs». Animācijas seriāls. 25.sērija.
6.52 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Rozmarija un Timiāna». Seriāls. 19.sērija.
9.25 «Tumsas puķe». LTV iestudējums. 13.sērija.
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20  «Tieši sirdī». 77.sērija.
11.10 «Tagad vai nekad». Seriāls. 41. un 42.sērija.
12.50 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.05 «Firmas noslēpums».*
14.05 «Sutas laiks». Dokumentāla filma.
14.45 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.00 «Sveika, Robij!» Seriāls. 28.sērija.
15.50 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
16.10  «Luijs». Animācijas seriāls. 41.sērija.
16.17 «Auniņa Timija laiks». Anim. ser. 23. un 24.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05 «Rozmarija un Timiāna». Detektīvseriāls. 19.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Gvido Zvaigzne». Dokumentāla filma.
19.30  «Kā darbojas Zeme». BBC dok. f. 1.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.15 «100. panta preses klubs».
22.10  «Midsomeras slepkavības 10» (ar subt.). 2.sērija.
23.55 Nakts ziņas.
0.10  «Parādes beigas». BBC vēsturiska drāma. 4.sērija.

LTV7
7.35 «Sadarbības partneri». «Televeikala skatlogs».
7.55 «Aktualitātes». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «Skatpunkti». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Iespējas un risinājumi». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Praktiski padomi». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «Labākais no Euromaxx». Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
9.45 «Ģimenes detektīvs» (ar subt.). 18.sērija.
10.40 «Ievainotā saule». Dokumentāla filma.
11.45 Tiešraide! Eiropas meistarsacīkstes daiļslidošanā.
Īsā programma sieviešu vienslidojumos.
17.05 «Pie stūres». Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
17.35 «Tavs auto».*
18.05 «Ģimenes detektīvs» (ar subt.). Seriāls. 19.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 Tiešraide! Eiropas meistarsacīkstes daiļslidošanā.
Izvēles programma dejās uz ledus.
23.05 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
23.20 «Zveja» (ar subt.).
23.50  «Lulū. Banku aplaupītāja sieva». Krimināldr. 11.sērija.
0.40 «Pēdējais liecinieks». Seriāls. 18.sērija.

LNT
5.00 «Mātes mīlestības spēks». 218.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.15 «Universitāte 2» (ar subt.). 47.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes».
9.00 «Basketbols TV».
9.05 «Degpunktā».
9.35 «Televeikala skatlogs».
10.00 «Laimes spēle». Melodrāma. 2012.g.
12.00 «Viņpus 2». Seriāls. 31.sērija.
13.00 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 6.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Saldais pārītis». Latvijas situāciju komēdija.
14.55 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 219.sērija.
15.55 «Bīstamais eņģelis». Seriāls. 155. un 156.sērija.
18.00 «Ziņas sešos».
18.10 «Labvakar, Latvija!»
19.00 «Reinbergu dinastija». Seriāls. 15.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Degpunktā».
21.05 «Mīlestības formula» (ar subt.). Komēdija. 1984.g.
23.00 «Izrunas sezona». ASV drāma. 2005.g.
1.05 «Universitāte 2» (ar subt.). Seriāls. 47.sērija.
1.35 «Labvakar, Latvija!»
2.20 «Reinbergu dinastija». Vācijas seriāls. 15.sērija.
3.25 «Bīstamais eņģelis». Seriāls. 155. un 156.sērija.

TV3
5.00 «Melu teorija 2». 23.sērija.
5.45 «Glābiet Greisu! 3». 8.sērija.

Ceturtdiena, 2013. gada 17. janvāris
6.30 «Pūķu mednieki». Anim. ser. 28.sērija.
7.00 «Bakugani 4». Anim. ser. 25.sērija.
7.30 «Ziņkārīgais Džordžs». Anim. ser. 26.sērija.
7.50 «Mana mīļā aukle» (ar subt.). 13. un 14.sērija.
9.00 «Kobra 9». 6.sērija.
10.00 «Televeikala skatlogs».
10.20 «Slepkavība». 8.sērija.
11.15 «Ekstrasensu cīņas» (ar subt.).
12.15 «Televeikala skatlogs».
12.30 «Mana mīļā aukle» (ar subt.). Seriāls. 15. un 16.sērija.
13.40 «Bakugani 4». Animācijas seriāls. 26.sērija.
14.10 «Pūķu mednieki». Animācijas seriāls. 29.sērija.
14.35 «Aģents Dadlijs». Animācijas seriāls. 15.sērija.
15.00 «Mīlestības sirdspuksti». Vācijas seriāls. 73.sērija.
16.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 2». 15.sērija.
17.00 «Voroņini 2» (ar subt.). Seriāls. 71. un 72.sērija.
18.00 «Radu būšana 4» (ar subt.). Seriāls. 3.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.30 «Bez tabu».
20.20 «Tikai ar ielūgumiem». Izklaidējošs raidījums.
21.00 «Taksis 3». Francijas komēdija. 2003.g.
22.35 «Ķeriet Īso». ASV kriminālkomēdija. 1995.g.
0.35 «Slaisti». ASV krimināltrilleris. 1996.g.
3.05 «Gandrīz ideālas vakariņas 2». 15.sērija.
3.55 «Bez tabu».

26. janvāris, sestdiena
LTV1
8.00 «Auniņa Timija laiks». Anim. ser. 55. un 56.sērija.
8.20  «Luijs». Anim. ser. 42.sērija.
8.30  «Dinozauru vilciens 2». Anim. ser. 11.sērija.
9.05 «Kas te? Es te!»*
9.35 «Džungļu grāmata». Anim. ser. 49. un 50.sērija.
10.00 «Ķepa uz sirds».
10.30 «Kas var būt labāks par šo?»
11.00 «Es un skola».
11.30 «Olsena bandas bērni dodas zem ūdens».
Norvēģijas ģimenes komēdija. 2002.g.
13.15 «Vīnes filharmoniķu Jaungada koncerts 2013».
15.50 «Muzikālā banka 2012».
15.55 «Nākotnes parks».*
16.10 «Laiks vīriem?»
16.40 «Muzikālā banka 2012».
16.45  «Kā darbojas Zeme» (ar subt.). BBC dok. f. 1.sērija.
17.40 «Muzikālā banka 2012».
17.45 «Kopā» (ar subt.).
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Es – savai zemītei».
19.00 «Vides fakti».
19.30 «Latvijas šlāgeraptauja 2013».
20.30 «Panorāma».
21.12 «Latloto».
21.20 «Muzikālā banka 2012».
0.10 Nakts ziņas.
0.20  «Kruīzs». Francijas komēdija. 2011.g.

LTV7
7.50 «Komercdarbība šodien». «Televeikala skatlogs».
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».
10.00 Tiešraide! Pasaules meistarsacīkstes bobslejā. 1.brauciens divniekiem. Pārraide no Sanktmoricas Šveicē.
11.00 «Tādas lietas». «Televeikala skatlogs».
11.20 «Attīstības kods». «Televeikala skatlogs».
11.45 Tiešraide! Pasaules meistarsacīkstes bobslejā.
2.brauciens divniekiem.
12.45 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
13.15 «Lidojuma plāns».*
13.45 Tiešraide! Eiropas meistarsacīkstes daiļslidošanā.
Izvēles programma vīriešu vienslidojumos.
18.00 «Zveja» (ar subt.).*
18.30 «Ātruma cilts».*
19.00 Tiešraide! Eiropas meistarsacīkstes daiļslidošanā.
Izvēles programma sieviešu vienslidojumos.
23.00 «Slepkava manī». ASV krimināldrāma. 2010.g.

LNT
5.00 «Mātes mīlestības spēks». 219.sērija.
5.50 «Luī». 7.sērija.
6.15 «Ceļojošais bruņinieks 3». 52.sērija.
7.15 «Degpunktā».
7.45 Animācijas filmu rīts.
9.30 «Sirmā ēdienkaratē».
10.00 «Galileo».
11.00 «Detektīve Veronika Marsa 3». 48.sērija.
12.00 «Smolvila. Leģenda par Supermenu 3». Seriāls. 53.sērija.
13.00 «Kāzas saulainajā Grieķijā». Realitātes šovs. 4.sērija.
14.10 «Ķengurs Džeks». Piedzīvojumu komēdija. 2003.g.
16.00 «Trīs māsas». ASV seriāls. 20.sērija.
17.00 «Herijas likums». ASV seriāls. 2.sērija.
18.00 «Ziņas sešos».
18.10 «Mīlestības formula» (ar subt.). Komēdija.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Degpunktā».
21.00 «Vampīru sūcfilma». ASV parodiju komēdija. 2010.g.
22.50 «Greizais spogulis» (ar subt.). Humora šovs.
0.55 «Bez robežām». Biogrāfiska sporta drāma. 1998.g.
3.00 «Ceļojošais bruņinieks 3». Seriāls. 52.sērija.
3.50 «Detektīve Veronika Marsa 3». 48.sērija.
4.35 «Luī». Seriāls. 7.sērija.

TV3
5.00 «Melu teorija 2». 24.sērija.
5.45 «Glābiet Greisu! 3». 9.sērija.
6.30 «Savi čomi». 3. un 4.sērija.
7.30 «Naskais Andželo». Anim. ser. 27.sērija.
7.45 «Maģiskās laumiņas». Anim. ser. 13. un 14.sērija.
8.10 «Dinozauru mednieki 4». 7.sērija.
9.05 «Simpsoni 19». Anim. seriāls. 19. un 20.sērija.
10.00 «Autoziņas 2». 4.raid.
10.35 «Ievas pārvērtības 4».*
11.15 «Kinomānija».
11.50 «Televeikala skatlogs».
12.10 «Smieklīgākie videokuriozi 20».
13.40 «Kāzu drudzis». ASV ģimenes komēdija. 2004.g.

15.25 «Taksis 3». Francijas komēdija. 2003.g.
17.05 «Lampūnu brīvdenas». ASV komēdija. 2003.g.
19.00 TV3 ziņas.
19.30 «Trauksme mežā». ASV animācijas filma. 2006.g.
21.15 «Dabas spēks». ASV romantiska komēdija. 1999.g.
23.15 «Gotika». ASV šausmu trilleris. 2003.g.
1.10 «Trīspadsmitais». Kriminālfilma. 2008.g. 1.sērija.
2.50 «Dinozauru mednieki 4». Seriāls. 7.sērija.
3.35 «Melu teorija 2». Seriāls. 24.sērija.
4.15 «Simpsoni 19». Animācijas seriāls. 19. un 20.sērija.

27. janvāris, svētdiena
LTV1
8.00 «Auniņa Timija laiks». Anim. ser. 57. un 58.sērija.
8.20  «Luijs». Anim. ser. 43.sērija.
8.30  «Dinozauru vilciens 2». Anim. ser. 12.sērija.
9.05 «Kas te? Es te!»
9.35 «Džungļu grāmata». Anim. ser. 51. un 52.sērija.
10.05 «Mārvijs Hemmers. Nacionālās ģeogrāfijas pasaule» (ar subt.). Populārzin. ser. 103.sērija.
10.30  «Jaunie pētnieki». Dokumentāla filma. 4.sērija.
11.00  «Neatklātā Āfrika» (ar subt.). Dok. daudzsēr. f.
13.(noslēguma) sērija.
12.00 Dievkalpojums.
13.00 «Vertikāle».
13.30 «Daudz laimes!»
14.25 «Latvijas šlāgeraptauja 2013».*
15.25 «Ķepa uz sirds».*
16.00 «Kas var būt labāks par šo?»*
16.30 «Eirobusiņš».
17.00  «Dzīvība» (ar subt.). BBC dok. f. 1.sēr. Dzīves izaicinājumi.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.20 «Province». «Savu sapņu lidotāji».
18.50  Romantisko filmu kolekcija. «Sapņu viesnīca:
Brazīlija» (ar subt.). Daudzsēriju melodrāma.
20.30 «Panorāma».
21.40 «Pasaule bez gala» (ar subt.). Vēsturiska drāma. 4.sērija.
23.25 Nakts ziņas.
23.35  «Midsomeras slepkavības 10» (ar subt.).
Detektīvseriāls. 2.sērija.

LTV7
7.50 «Veiksmīgas idejas». «Televeikala skatlogs».
8.10 «Pie rīta kafijas». «Televeikala skatlogs».
8.30 «Sadarbības partneri». «Televeikala skatlogs».*
8.50 «Iespējas un risinājumi». «Televeikala skatlogs».
9.10 «Nedēļas apskats». «Televeikala skatlogs».
9.30 «Laiks uzņēmējiem». «Televeikala skatlogs».
9.50 «Aktualitātes». «Televeikala skatlogs».
10.10 «Vārds uzņēmējiem». «Televeikala skatlogs».
10.30 «Tavs auto».*
11.00 Tiešraide! Pasaules meistarsacīkstes bobslejā.
3.brauciens divniekiem.
12.00 «Zebra» (ar subt.).*
12.15 «Autosporta programma nr.1».*
12.45 Tiešraide! Pasaules meistarsacīkstes bobslejā.
4.brauciens divniekiem.
13.45 «SeMS. Laboratorija».
14.15 «Makšķerē kopā ar Olti!»*
14.45 Red Bull Crashed Ice. Pārraide no ASV.
16.00 Tiešraide! Eiropas meistarsacīkstes daiļslidošanā.
Paraugdemonstrējumi.
18.05  «80 dienās apkārt zemeslodei». Piedz. kom. 2004.g.
20.15  «Likteņa šķēps». Piedzīvojumu filma. 2010.g.
22.25 «Bīstamā robeža 3». Spraiga sižeta seriāls. 4.sērija.
23.10  «Noziegums». Daudzsēriju krimināldrāma.
20.(noslēguma) sērija.
0.20 «Slepkava manī». ASV krimināldrāma. 2010.g.

LNT
5.00 «Smolvila. Leģenda par Supermenu 3». Seriāls. 53.sērija.
5.50 «Luī». 8.sērija.
6.15 «Ceļojošais bruņinieks 3». 53.sērija.
7.10 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
7.40 Animācijas filmu rīts.
9.30 «Mans mīļais draugs 3».
10.00 «Galileo».
11.00 «Trīs māsas». 20.sērija.
12.00 «Herijas likums». ASV seriāls. 2.sērija.
13.00 «Aģents Čaks 4». Seriāls. 9.sērija.
14.00 «Vampīru sūcfilma». ASV parodiju komēdija. 2010.g.
15.55 «Maiami neatliekamā palīdzība». Seriāls. 2.sērija.
16.55 «Komisārs Reksis 13». Itālijas seriāls. 8.sērija.
18.00 «Ziņas sešos».
18.10 «Greizais spogulis» (ar subt.). Humora šovs.
20.00 LNT ziņas.
20.10 LNT ziņu Top 10.
21.00 «Sātans Pradas brunčos». Traģikomēdija. 2006.g.
23.10 «Paliec!» ASV drāma. 2005.g.
1.05 «Bīstamā zeme». ASV un DĀR krimināltrilleris. 1997.g.
2.40 «Ceļojošais bruņinieks 3». Seriāls. 53.sērija.
3.30 «Aģents Čaks 4». Seriāls. 9.sērija.
4.15 «Luī». Seriāls. 8.sērija.
4.35 «Saldais pārītis». Latvijas situāciju komēdija.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

TV programma

«Vārds uzņēmējiem»
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Meiju ceļā 6b jauns juridisko
pakalpojumu centrs un nekustamo
īpašumu aģentūra «ADEMIDE»
Visu veidu līgumi un citi juridiskie dokumenti,
konsultācijas, pārstāvība tiesā, maksātnespējas lietas, uzņēmumu reģistrācija, nekustamā
īpašuma tirdzniecība, rokas naudas, pirkuma
un nomas līgumi, kredīta noformēšana.
Meiju ceļš 6b, Jelgava (pretī 1. ģimnāzijai),
tālrunis 29179847.

'DOūEDVPDNVD
SDUYLHQXQRGDUEūEX/V
SDUDEœPQRGDEūEœP/V
1RGDUEūEDVYDGD=DQGD.XUVūWH

Brāļu tirgus pie t/c «Valdeka»
19. janvārī no pulksten 11 līdz 17 pie t/c
«Valdeka» notiks lauku labumu, amatnieku
un mājražotāju Brāļu tirgus. Informācija pa
tālruni 29392345 (Ilze).

8]]LQLYDLUœNXQSLHVDNLHV

63005445
www.tornis.jelgava.lv

Jelgavas pilsētas dome 2012. gada 20. decembrī pieņēma lēmumu Nr.17/17 par detālplānojuma un saistošo noteikumu Nr.12-34
«Detālplānojums zemesgabaliem Kalnciema
ceļā 31 un Kalnciema ceļā 31A, Jelgavā. Grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumi» apstiprināšanu. Detālplānojuma
izstrādātājs – SIA «Arhitektūra un vide».
Ar detālplānojumu un saistošajiem noteikumiem var iepazīties Jelgavas pilsētas domes
kancelejā Lielajā ielā 11, Jelgavā.

NODARBĪBAS PIRMDIENĀS UN TREŠDIENĀS:
5 - 7 gadi: 16:30 - 17:15
1. - 2. klase: 17:30 - 18:15

Jelgavas pilsētas dome 2012. gada 20.
decembrī pieņēma lēmumu Nr.17/16 par
detālplānojuma un saistošo noteikumu
Nr.12-33 «Detālplānojums zemesgabalam
Miezītes ceļā 38A, Jelgavā. Grafiskā daļa
un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi» apstiprināšanu. Detālplānojuma
izstrādātājs – SIA «Namejs pluss».
Ar detālplānojumu un saistošajiem noteikumiem var iepazīties Jelgavas pilsētas
domes kancelejā Lielajā ielā 11, Jelgavā.

Nodarbības notiek "Jundā", Pasta ielā 32

Radošā darbnīca t/c «Pilsētas pasāža»
aicina pieteikties:

Mācības uzsāk

• Dekupāžas kursi no 23.01.2013. plkst.18.15;
• Frivolitē kursi no 28.01.2013. plkst.17.30;
• Tamborēšana, adīšana otrdienās plkst.18.15;
• Zīmēšanas studija bērniem un pieaugušajiem
(arī bez priekšzināšanām) ceturtdienās plkst.10.30;
• Tekstilmākslas studija – jauna grupa – piektdienās
plkst.16.

28.01.2013.
28.01.2013.

Pieteikties pa tālruni 26824834; e-pasts:
radosasdarbnicas@inbox.lv

PIEDĀVĀ KURSUS JANVĀRĪ UN FEBRUĀRĪ
Valodu kompetence
Kursu nosaukums (mācību stundu skaits)

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

Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetence
CorelDraw Graphic, padziļināti (24 māc.st.)

29.01.2013.

Uzņēmējdarbības kompetence
ES Projektu vadība (16 māc.st.)
Inovāciju diena uzņēmējiem

19.01.2013.
24.01.2013.

Baltijas Astroloģijas skola (Jelgavas filiāle)
Reģistrācijas apliecības Nr.3360800323

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

Kosmofozijas institūts «Saskarsme» (Jelgavā)
aicina interesentus pieteikties uz alternatīvās un
tautas dziedniecības mācību programmām, kā arī
saņemt zināšanas citos ezotēriskos virzienos. Sākums
– februārī. Tālrunis 29379805.

25.01.2013.
29.01.2013.
30.01.2013.
30.01.2013.

Piedāvā daudzveidīgu mācību programmu ar iespējām
apgūt astrologa profesiju, kā arī saņemt zināšanas
citos ezotēriskos virzienos. Jauna grupa sāk nodarbības
jau februārī. Pieteikties pa tālruni 29379805.

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

TV3

4. un 11. februārī

5.00 «Melu teorija 2». 25.sērija.
5.45 «Glābiet Greisu! 3». 10.sērija.
6.30 «Savi čomi». 5. un 6.sērija.
7.40 «Naskais Andželo». Anim. ser. 28.sērija.
7.50 «Maģiskās laumiņas». Anim. ser. 15. un 16.sērija.
8.15 «Kinomānija».
8.50 «Māmiņu klubs».
9.25 «Ar gardu muti 2».
10.00 «Superbingo». TV spēle.
11.00 «Tikai ar ielūgumiem».*
11.30 «Trauksme mežā». Anim. f.
13.20 «Televeikala skatlogs».
13.35 «Smieklīgākie videokuriozi 20».
14.40 «Dabas spēks». ASV romantiska komēdija. 1999.g.
16.40 «Ģimenes plāns». ASV komēdija. 1997.g.
18.30 «Mūsdienu Latvijas garša 2».
19.00 «Nekā personīga».
20.00 «Neiespējamā misija 3». Spraiga sižeta filma. 2006.g.
22.30 «Rokijs 2». ASV sporta drāma. 1979.g.
0.50 «Trīspadsmitais». Kriminālfilma. 2.sērija.
2.25 «Glābiet Greisu! 3». Seriāls. 10.sērija.
3.10 «Melu teorija 2». Seriāls. 25.sērija.
3.55 «Savi čomi». Seriāls. 5. un 6.sērija.

Pērļu rotas (9 māc.st.)

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

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

Mēs aicinām savā komandā
tirdzniecības asistentu(-i)!
Pienākumi:
• darbs ar klientiem – ikdienas komunikācija par
dažādiem jautājumiem;
• 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

www.zrkac.lv

Vairāk par «Smurfit Kappa Group» –
www.smurfitkappa.com
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notikumi

Ceturtdiena, 2013. gada 17. janvāris

«Komponistus māca, gleznotājus māca,
rakstniekus nemāca»
 Ilze Knusle-Jankevica

«Visai klasei liku komatus. Tas
notika tā – Raudupīte lasa diktātu; noskaita teikumu vienreiz,
tad otrreiz, lai pielec visiem.
Otrā lasījumā es pie katra komata uzsitu ar pildspalvu pa
solu. Un visa klase uz sitienu ielika komatu. Pēc tam Raudupīte
lasīja vēlreiz visu diktātu, un es
vēlreiz «noklabināju» komatus,» tā savā pirmajā romānā
«Jelgava 94», kas pie lasītājiem
nonāks februārī, raksta jelgavnieks Jānis Joņevs.
Gatavojoties sarunai ar Jāni, piezvanīju
uz Jelgavas Valsts ģimnāziju, lai sarunātu iespēju fotografēties. Klausuli pacēla
direktores vietniece Marita Asarīte. Kad
viņai teicu, ka intervēšu ģimnāzijas absolventu un vēlētos viņu nofotografēt vecajā
skolā, viņa pieklājīgi painteresējās, kas ir
šis absolvents. Atbildēju, ka rakstnieks
J.Joņevs. Viņa ne bez izbrīna izsaucās: «Vai
tad viņš tagad ir rakstnieks?!» Pastāstīju,
ka Jānis sarakstījis romānu, kurš drīzumā
tiks izdots, un tikpat pieklājīgi atjautāju, vai
direktores vietniece atceras tādu J.Joņevu.
Viņa atbildēja: «Jā, es viņam latviešu valodu
un literatūru mācīju!»

Slavenākais –
Pēteris no «Skyforger»

Jānis Jelgavas Valsts ģimnāzijā mācījās
12 gadus – no 1. līdz 12. klasei – un ik dienu
mēroja ceļu uz skolu no mājām Raiņa ielā
9. Lai gan šī grāmata ir par to, kā 1994.
gadā Jelgavā dzīvoja un izklaidējās jaunieši,
skolas gaitas tajā nav plaši aprakstītas. Tā
laika notikumus ar sevi asociēt varēs liela
daļa trīsdesmitgadnieku, savukārt skolas
jaunieši uzzinās, kā izklaidējās, ko domāja
viņu vienaudži pirms gadiem 20. «Vairāk
jau stāstu par to, kas notika ārpus skolas
sienām tajā 1994. gadā,» saka rakstnieks.
Toreiz gan J.Joņevam, gan grāmatas galvenajam varonim Jānim bija četrpadsmit
gadi, viņš bija diezgan cītīgs skolēns, daudz
lasīja, klausījās «smago» mūziku un centās
atrast savu vietu dzīvē. Un tomēr romāna
autors saka: «Lai gan visiem grāmatas
varoņiem dzīvē ir prototipi un dažiem pat
vairāki, man labpatiktos teikt, ka grāmatas
galvenais varonis neesmu simtprocentīgi
es. Viņu arī sauc Jānis, bet nevajadzētu
uztvert, ka tas ir Jānis Joņevs. Tas ir cilvēks,
kurš dzīvoja tolaik Jelgavā.»
Tomēr aprakstītais laiks ir īsts, un daļu
no tām lietām, lai gan toreiz nedzīvoju Jelgavā, atceros arī es. Tāpēc, neskatoties uz
autora iebildumiem, lasot nepamet sajūta,
ka kādu no grāmatas varoņiem es varētu
pazīt, vismaz zināt – Jelgava taču ir daudzu
slavenu un zināmu cilvēku dzimtā pilsēta!
Visvairāk manu uzmanību piesaistīja
Kristaps – basketbolists, kuram ir brālis,
kurš arī traks uz sportu. Prātā pārcilāju
zināmākos brāļus basketbolistus un beigās
palieku pie brāļiem Kambalām, galu galā
arī grāmatas izskaņā ir mājiens uz to. Bet
J.Joņevs saka: «Tie ir citi brāļi basketbolisti

Kultūras pasākumi
 17. janvārī – Jauno grāmatu diena (Jelgavas Zinātniskās bibliotēkas lasītavā).
 17. janvārī pulksten 17.30 – koncerts
«Mūsu mājā dejo tā». Piedalās Jelgavas
pilsētas bērnu un jauniešu deju kolektīvi.
Biļešu cena – Ls 0,50 (kultūras namā).
 18. janvārī pulksten 15 un 18 un 27.
janvārī pulksten 12, 15 un 18 – filma
«Sapņu komanda 1935». Biļešu cena –
Ls 2; skolēniem, studentiem un pensionāriem – Ls 1 (kultūras namā).
 19. janvārī pulksten 12 – radošā
nodarbība: prievītes jeb audenes
aušanas pamati (ziedainās jostiņas).
Dalības maksa – Ls 3 (Jelgavas Svētās
Trīsvienības baznīcas tornī).
 19. janvārī pulksten 14 – labdarības
koncerts. BJDK «Vēja zirdziņš» horeo-

– brāļus Kambalas es nepazinu. Patiesībā
manu draugu basketbolistu sauca citādāk,
bet vārds Kristaps man likās tam laba
alternatīva.» Sanāk, ka uzķēros uz autora
izlikta āķa, un, iespējams, tas nav vienīgais
šajā grāmatā. Bet manas domas pārtrauc
paziņojums: «Slavenākais personāžs grāmatā ir Pēteris Kvetkovskis no «Skyforger».
Viņš gan parādās epizodiski.»

Jānis Joņevs ar savu
topošo romānu «Jelgava
94» piedalījās arī «Prozas
lasījumos 2012» un ieguva gan žūrijas atzinību,
gan Alternatīvās žūrijas
– filoloģijas studentu
– balvu. «Pati vērtīgākā tomēr ir publikas
reakcija. Daudzi smējās,
kas ir labi, jo sasmīdināt
ir grūtāk nekā saskumdināt. Sasmīdināt var
ar citiem paņēmieniem,
bet tā uzrakstīt, lai kaut
uz brīdi padarītu cilvēku
priecīgāku, ir diezgan
smags uzdevums,» saka
rakstnieks.
Foto: Ivars Veiliņš

Zviedru valodā
komatus liek, kur grib

Skolas laikā J.Joņevam mīļākie priekšmeti bija vēsture, latviešu valoda un literatūra, angļu valoda, kaut gan viņš mācījies
matemātikas klasē. «Vēsture ir tāds sliņķu
prieks. Skolā jau nav īsti jādomā – lasi un
atceries. Vēstures stundas man bija iespēja
mazliet atslābināties,» atceras Jānis. Tomēr, tā kā grāmatā ir stāsts par diktātu,
atgriežamies pie gramatikas. «Komati ir
atsevišķas sarunas vērti, jo visiem skolas
bērniem tie ir dzīves maitātāji. Man gan
tas tā nešķita, gāja diezgan gludi. Arī tagad
darbā man bieži jautā par komatiem, un
brīžiem šķiet, vai to nav par daudz,» spriež
rakstnieks, kurš ikdienā strādā reklāmas
jomā. «Pats gan zviedru valodu nemāku, bet
cilvēks, kurš to prot – dzejnieks un tulkotājs
Juris Kronbergs –, teica, ka zviedru valodā
vispār komatus liekot, kur grib, tāpēc skolā
komati īsti netiek mācīti. Arī angļu valodā
ir daudz mazāk komatu... Latviešu valoda
kļuvusi diezgan uzbudināta ar to gramatiku,» vērtē grāmatas autors, uzreiz gan
piebilstot, ka ir arī otrs grāvis – elektroniskā
saziņa novedusi pie tā, ka reizēm nemaz
nevar saprast, ko cilvēks ir vēlējies pateikt.
«Bet tieši gramatikas uzdevums ir padarīt
to saprotamu.»

Grāmata – slinka izvēle

Lai gan J.Joņevs savas attiecības ar skolu vērtē kā sarežģītas, lasīt viņam paticis
vienmēr. Viņš arī bijis gandrīz vienīgais
klasē, kurš vasarā vienmēr izlasījis obligātās
literatūras sarakstā norādītās grāmatas.
«Manas attiecības ar grāmatām ir mazliet
slimīgas. Grāmatas jau ir tāds patvērums
intravertiem cilvēkiem. Turklāt nekas nav
jādara – tā savā ziņā ir tāda slinka izvēle,»
stāsta Jānis. Viņš sevi sauc par nesistemātisku bibliofilu, jo grāmatas ne tikai lasa, bet
arī kolekcionē – viņa personīgajā bibliotēkā
ir vairāki tūkstoši eksemplāru. Tomēr pēdējā laikā viņš arvien biežāk aizdomājas par
e-grāmatām. «Pieņemu, ka drīz beigsies
visa šī grāmatu pasaule, kaut gan drukātais
formāts ir daudz drošāks un izdevīgāks. Es
pieļauju, ka elektroniskā grāmata varētu
nomainīt drukāto, un man personiski tas
būtu sāpīgi, bet tas jau nebūtu nekas slikts.
Varbūt pat lasīšana pazudīs vienā brīdī.
Varbūt mēs te esam pēdējie rakstnieki, bet
tas ir jāizmanto,» spriež J.Joņevs.
Lai gan pieļauj, ka elektroniskais vārds
varētu nomainīt drukāto, viņš tomēr uzskata, ka cilvēki vēl nav gatavi tam lielajam
informācijas apjomam un iespējām, ko
paver elektroniskā vide. «Piemēram, toreiz
manā mūzikas kolekcijā bija 300 kasetes,
un es visas zināju no galvas. Draugi pat
mēģināja pārbaudīt, ielika jebkuru kaseti,
grāfisks uzvedums «Ziemas pasaka» pēc
M.Stārastes stāsta motīviem. Kolektīva
mākslinieciskā vadītāja Alda Skrastiņa.
Ieeja – bez maksas (kultūras namā).
 20. janvārī pulksten 14 – Lāsmas
Kugrēnas jubilejas izrāde pēc Andas Līces
grāmatu motīviem «Jaucības un nejaucības». Režisore Virdžīnija Lejiņa. Piedalās
Jānis Mūrnieks un Jēkabs Reinis. Muzikālais
pavadījums – Elīna Līce (ģitāra). Biļešu cena
– Ls 3 (biļetes nopērkamas kultūras nama
kasē un kultūras namā «Rota» stundu
pirms izrādes) (kultūras namā «Rota»).
 20. janvārī pulksten 16 – kluba «Pīlādzītis» sarīkojums (kultūras namā).
 23. janvārī pulksten 19 – Raimonds
Pauls, Imants Ziedonis «Vēja ziedi». Imanta
Ziedoņa jubilejas gadā komponists Raimonds Pauls un Latvijas Nacionālā teātra

Jānis Joņevs

Dzimis: 1980. gada 21. martā
Mācījies: b/d «Gaismiņa», Jelgavas Valsts
ģimnāzijā un Latvijas Kultūras akadēmijā
Strādā: reklāmas aģentūrā «Mooz!»

uztina uz vidu, un es parasti uzminēju,
kas tas ir. Tagad tādam metāla cienītājam
datorā ir 5000 vienības, bet viņš tāpat
klausās tikai dažas. Cilvēks nav gatavs tam
milzīgajam apjomam un labi ja vienu reizi
visu ir noklausījies.»

Mācās no portugāļu rakstniekiem

Pēdējā laikā Jāņa aizraušanās ir valodu
apguve – viņš lasa angļu, krievu, franču un
portugāļu valodā. Uz jautājumu, vai tiešām
viņš ir izlasījis kādu grāmatu portugāļu
valodā, J.Joņevs atbild: «Kādas trīs esmu.
Es tikai nesen sāku to mācīties.» Viņš uzskata, ka valodu apguve savā ziņā ir tāda
kā rakstnieka skola. «Komponistus māca,
gleznotājus māca, bet rakstniekus, cik zinu,
īsti nemāca. Tas viss ir tāda uzminēšana,»
tā J.Joņevs. Viņaprāt, Latvijā gan literatūrā,
gan citās mākslās autori cenšas radīt kaut
ko pāroriģinālu, mākslinieciski ļoti neparastu, un iztrūkst tā vienkāršā. «Nepārzinu
perfekti jaunāko latviešu literatūru, bet
man šķiet, ka mums trūkst tādu vienkāršu
prozas grāmatu. Un te es varu piedalīties,»
nepretenciozs ir autors.

«Tas nav novadpētniecības romāns»

Iecere par grāmatu Jānim radusies jau
2005. gadā, bet uzrakstījis to pēdējos divos
trīs gados. Jautāts par romāna nosaukumu,
viņš atbild: «Tas ir grāmatas redaktora
ieteikums, un es tam pilnībā piekritu.
Mans nosaukums bija daudz poētiskāks
– «Labākais liktenis ir melns».» Jāpiebilst,
ka grāmatas redaktors arī ir jelgavnieks
dzejnieks Kārlis Vērdiņš. ««Jelgava 94»
nav novadpētniecisks romāns par Jelgavu.
Nosaukums drīzāk ir simbols perifērijai.
Tā nav galvenā skatuve, tas ir solis tumsā,
un stāsts ir par cilvēkiem, kas jūtas mazliet
malā,» definē autors. Romāna galvenais
varonis ir metālists. Tolaik subkultūras
bija diezgan reta un jauna parādība, tāpēc
sabiedrības attieksme ne vienmēr bija toleranta. «Vispār jau tāds paradokss. Vēloties
atšķirties, mēs uzģērbām uniformas un
savā ziņā kļuvām līdzīgi cits citam,» spriež
aktieri Madara Botmane un Juris Jope
parādīs mūs un mūsu dzīvi kā spogulī
dziesmās ar Imanta Ziedoņa dzeju. Biļešu
cena – Ls 12; 10; 8; 6 (kultūras namā).
 24. janvārī no pulksten 10 līdz 17
– Inovācijas diena uzņēmējiem (Zemgales
reģiona Kompetenču attīstības centrā).
 24. janvārī pulksten 19 – grupas «Keksi» muzikālais «Skudru pūznis 2013». Grupas vadītājs – Aleksandrs Sircovs (Muravejs),
solists – Aļģirds Šuminskus. Jauna programma un pārsteigumi. Muravejam – 55. Biļešu
cena – Ls 7; 6; 5 (kultūras namā).
 25. janvārī pulksten 19 – JPPI «Kultūra» sieviešu vokālā ansambļa «Guns»
koncerts «Ja dvēsele vaļā...». Kolektīva
mākslinieciskā vadītāja Guna Jumiķe.
Biļešu cena – Ls 1 (kultūras namā).
 26. janvārī pulksten 16 – Ā.Alunāna

autors. Līdzīgi arī ar mūziku. «Mēs visi
bijām tādi mazi melomāni. Savādā kārtā
tā it kā destruktīvā mūzika, kur dzied par
asinīm un pašnāvībām, atturēja no dzīšanās
pēc spožuma un virspusīgā. Tā filozofija,
ko viņa mums iemācīja, ir antikarjerisms,
vēlme norobežoties no vispāratzītā, būtiskā
meklējumi, nevis virspusējā,» tā J.Joņevs.

Depresīvā sajūta – pārspīlēta

Arī kultūrobjekti, piemēram, pils, «Villa
Medem», tornis, romānā lietoti kontrastam.
«Apdrupušais Jelgavas spožums pret pagrīdes dzīvi. Kur agrāk gāja hercogi, tur tagad
ejam mēs,» stāsta J.Joņevs. Viņam Jelgava
nesaistās ar kultūrobjektiem, bet gan ar
piecstāvu māju ieskautiem iekšpagalmiem,
parkiem, Pilssaliņu. «Jelgava jau arī ir, lai
gan Latvijā liela pilsēta, tomēr mazliet tā kā

pabērns. Jelgava ir kā alternatīvais starp
pilsētām,» domā Jānis.
Romānā aprakstītā vide liekas drūma un
depresīva. Arī cilvēki te citādāki – sapņotāji,
mākslinieki. «Jelgavas apbūve un Zemgales
līdzenums pats par sevi tā izveidots, ka
cilvēkiem nav daudz kur apkārt skatīties,
tāpēc nākas vairāk darbināt iztēli, lai būtu,
par ko brīnīties, priecāties. Man patīk pārspīlēt šo sajūtu, kaut gan citiem varbūt tā
nemaz nešķiet,» norāda J.Joņevs, spriežot,
ka no viņa šo sajūtu ārā nedabūs vairs
nekas, kaut vai pilsētu pārbūvētu. Tomēr,
spriežot racionāli, viņš atzīst, ka pilsēta aug
un attīstās, arī grausti pazūd. «Pašā pilsētas
centrā, kur agrāk bija galvenais graustu
rajons – vistu būri jeb kurjatņiki –, tagad
ir «Pilsētas pasāža». Tāda 21. gadsimta
Jelgava.»

Citāti no grāmatas «Jelgava 94»
• Tieši aiz bibliotēkas muguras pagalma malā atradās (un joprojām atrodas, mēs pie tā vēl atgriezīsimies) savāds
objekts – neliels mūra kubs ar nesaprotamām funkcijām, varbūt elles ģērbtuves ventilācijas šahta vai kaut kas tamlīdzīgs. Un tieši uz šī objekta sēdēja pāris gadus par mani vecākais skolas huligāns Ugo (tas nebija viņa vārds, bet, kā
jau bandītam, palama).
• Sēdēju pieskolas krūmos pretī Čigānu mājai, garai koka mājai ar neīstiem, uzkrāsotiem logiem (tur tiešām dzīvoja
čigāni veselām dzimtām, mazotnē man citi mazie stāstīja, ka čigāniem nedrīkst rādīt zobus).
• Runāja Deguns. Viņš bija vecs, vismaz divus gadus vecāks par mums, tāpēc viņa tekstos juta dzīves pieredzi, bet
intonācijā – gaišas skumjas.
• Un, ak lielā dabas gudrība, mūsu klasi pārņēma Burkova. Prokurora sieva. Asu balsi un puicisku augumu. Pats labākais
– kašķīga, netaisna, muļķīga aizvainojuma pārņemta.
• Šobrīd spiedza Raudupīte. Es gan to nedzirdēju, jo biju aizņēmies pleijeri, tas klejoja no sola uz solu un nu ciemojās
pie manis.
• Uzrakstīju uz sola: «Kurt Cobain 1967 – 1994». Skolotāja Raudupīte pamanīja un teica: «Bet, Jāni? Ne jau tu arī. Tu
taču esi labs skolnieks.»
• Stāvēju viens gaitenī. Parādījās skrienošs sīkais, paslīdēja – grīdas šeit vaskoja ne tikai smirdēšanai –, ātri piecēlās,
paskatījās, vai es nesmejos, un pazuda tualetē.
• Ugo jautāja: «Korķuviļķis kādam ir?» Tāpat kā visi, arī es aptaustīju kabatas, it kā tur pēkšņi varētu būt iemeties burvju
korķuviļķis. Visi noplātīja rokas – eh, nu kā tad tā, stulbums, nu, neko, jāiet bezmaz vai atpakaļ uz skolu.
• Es galvā pierakstīju šīs receptes. «Yuppi», starp citu, bija deviņdesmito pirmajā pusē iecienīts pulveris, ar ko iekrāsoja
ūdeni, pārvēršot to limonādē.
• Tur stāvēja meitene, skatījās uz mūsu pusi, gari mati, īsi svārki, smagi zābaki. Dīdžejs-Cīsiņš pielēca kājās un aizskrēja
pie meitenes, viņa to pa īstam noskūpstīja, un abi aizgāja, tfu-tu, sadevušies rokās. Uz muguras viņai bija lencēs iešūts
maks, tādas somas toreiz bija modē.
• Mēs ar Jurģi piederējām pie jefiņiem. Dzīvojām vienā mājā, kopā gājām bērnudārzā, skolā kopš pirmās klases sēdējām vienā solā. Kopā dzīvojāmies pa mājām, būvējām no krēsliem kuģus, rīkojām kaujas uz paklāja un arī vēlāk kopīgi
mēģinājām skolā izdzīvot.
• Atceros pirmo klašu audzinātāju Lielkalni. Viņa bija gluži slavena ar savu mīļumu un mātišķumu. Lielkalne tiešām bija
kā no Skalbes pasakām. Kad kaut ko sadarījām greizi, viņa sēdēja, paslēpusi seju plaukstās. Mēs jutāmies slikti. Turklāt,
spriežot pēc skolotājas skumjajiem stāstiem, sliktākie, kas jebkad bijuši.

Jelgavas teātra izrāde: Šeridans «Atjautīgā
aukle». Dzīvespriecīga komēdija ar pārpratumiem 2 daļās. Režisori A.Matisons
un A.Bolmanis. Biļešu cena – Ls 3; 2,50;
2 (kultūras namā).

Izstādes
 Janvārī – Indras Grasbergas gleznas
(Ā.Alunāna memoriālajā muzejā).
 Līdz 26. janvārim – fotogrāfiju izstāde «Jelgavas elpa» (kultūras namā).
 Līdz 31. janvārim – ceļojošā fotoattēlu izstāde «Tu esi. Tu vari». Izstādē
apkopotas fotogrāfijas, kurās iemūžināti
15 dažādi sporta veidi no paraolimpiskajām spēlēm. Londonā fotografēja Juris
Bērziņš-Soms, un izstādē redzamas 52
fotogrāfijas (Zemgales Olimpiskā centra
vestibilā Kronvalda ielā 24).

 Līdz 31. janvārim – Dāvja Drazdovska fotoizstāde [cilvēks:daba] jeb
stāsts par cilvēka, vides un klimata
mijiedarbību un tās sekām (kultūras
namā).
 Līdz 1. februārim – Haralda Smilgas fotoizstāde «Tepat ir labi – mans
ielas stūris» (Sabiedrības integrācijas
pārvaldē Sarmas ielā 4).
 Līdz 3. februārim – izstāde «Pieminot... Valerijans Dadžāns. Gleznas»
(Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un
mākslas muzejā).
 Līdz 4. februārim – Jelgavas, Dobeles un Valmieras mākslinieku grupas
darbu izstāde «Ziema. Baltā» (Jelgavas
Zinātniskās bibliotēkas galerijā).
 Līdz 28. februārim – JMS audzēkņu
darbu izstāde (t/c «Pilsētas pasāža»).

