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Atceras barikāžu laiku

13. gadsimtā Baltijas krusta
karu rezultātā tagadējās Latvijas
un Igaunijas teritorijā izveidojās
nelielu savstarpēji saistītu valdījumu kopums, kas ģeogrāfiskā un
politiskā ziņā ieguva nosaukumu
Livonija. Pēc pēdējā lietuviešu uzbrukuma 1376. gadā Jelgavas pils
attīstījās kā mierīgs administratīvās
pārvaldes centrs. Netālu no pils
Lielupes kreisajā krastā veidojās
pils apmetne, un tās uzplaukumu
veicināja tirdzniecības ceļš no LieAttēlā: Gothards Ketlers
(no www.wikipedia.org)
tuvas uz Rīgu caur Jelgavu.
Livonijas konfederācija sabruka Livonijas kara rezultātā. Livonijas
ordeņa pēdējais – 48. – mestrs Gothards Ketlers 1561. gada 28. novembrī Viļņā parakstīja Padošanās aktu un kļuva par Polijas–Lietuvas
karaļa vasali. Līdz ar to izveidojās Kurzemes un Zemgales hercogiste
kā autonoma Polijas–Lietuvas vasaļvalsts, kas uz vēstures skatuves
bija 234 gadus un sagādāja ne vienu vien pārsteigumu Eiropai un
pasaulei.
Avots: Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs

Lielgabarīta atkritumus
šķirošanas laukumos vairs
nepieņems
 Sintija Čepanone

Laikā, kad pirms 24 gadiem mūsu valsts bija jāaizstāv
barikādēs, šie Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas jaunieši
vēl nebija dzimuši, taču daļai no viņiem ir tēvi, vectēvi
un onkuļi, kuri uz savas ādas izbaudīja barikāžu laiku.
Vēsturnieks Andris Tomašūns jauniešiem uzsvēra, cik
vērtīgi ir izmantot vēl «dzīvo vēsturi», lai no līdzcilvēkiem
uzzinātu par tā laika notikumiem.
Foto: Raitis Supe
 Ritma Gaidamoviča

Šonedēļ Latvijā norisinās
1991. gada barikāžu aizstāvju atceres 24. gadadienai veltīti pasākumi.
Jau tradicionāli piemiņas ugunskurs barikāžu
atcerei 20. janvārī kurts
un dziesmas dziedātas
arī pie Jelgavas Spīdolas
ģimnāzijas, bet pirmo
reizi šāds pasākums notika Jelgavas Tehnoloģiju
vidusskolas pagalmā, šo
ideju aizgūstot no «spīdoliešiem».
«Manuprāt, šī mūsu skolai ir
jauka tradīcija, tā ir vēl viena iespēja,
kā skolēnos raisīt patriotismu un
audzināt mīlestību pret Latviju,
atgādināt par valsts vēsturē tik
nozīmīgu notikumu. Manā ģimenē
barikāžu atceres diena ir īpaša, jo
arī vectēvs 1991. gadā piedalījās
barikādēs Vecrīgā. Tiesa, es maz no

viņa stāstītā atminos, jo biju pārāk
maza, taču šajā pasākumā, uzklausot barikāžu dalībniekus, man ir iespēja atsvaidzināt savas zināšanas,»
tā Spīdolas ģimnāzijas 10. klases
skolniece Beatrise Dinsberga.
Šogad aprit 24 gadi kopš Latvijas Tautas frontes organizētajām barikādēm, kurās piedalījās
Latvijas neatkarības aizstāvji no
visiem republikas novadiem, tostarp jelgavnieki. Vairāki desmiti
jauniešu otrdien agri no rīta jau
tradicionāli pie ugunskura ar tējas
krūzēm rokās tikās pie Spīdolas
ģimnāzijas, kur viņus uzrunāja
skolas direktore Ilze Vilkārse,
vēsturnieks Andris Tomašūns un
Jelgavas domes priekšsēdētāja
vietnieks Jurijs Strods. Barikāžu
atceres ugunskurs pie šīs skolas
tika degts jau 23. reizi.
«No manas ģimenes neviens
barikādēs Rīgā nepiedalījās. Par šo
notikumu zinu tikai tik daudz, cik
vēstures stundās, skolas atceres
pasākumos un televīzijā stāstīts.

Man ir grūti iedomāties, kā tas
viss norisinājās 1991. gadā, taču
zinu, ka tas Latvijas vēsturē ir
nozīmīgs notikums, un mūsu,
jauniešu, pienākums ir to atcerēties,» tā Spīdolas ģimnāzijas 10.
klases skolnieks Mārtiņš Kolčs,
atzīmējot, ka vērtīgākais šajos
pasākumos ir iespēja satikt barikāžu dalībniekus un uzklausīt viņu
stāstus par šo laiku.
Pirmo reizi barikāžu atceres
ugunskurs otrdienas rītā tika
kurts un dziesma «Div’ dūjiņas
gaisā skrēja» dziedāta Jelgavas
Tehnoloģiju vidusskolas pagalmā.
Skolas direktores vietniece Ilze
Ulmane stāsta, ka līdz šim 1991.
gada barikāžu aizstāvju atceres dienā skolā visbiežāk skatītas filmas,
kas saistītas ar barikādēm, bet
šogad nolemts aizgūt ideju no Spīdolas ģimnāzijas – kurt ugunskuru
skolas pagalmā un ciemos aicināt
cilvēku, kas piedalījies barikādēs.
Pie skolēniem viesojās vēsturnieks
A.Tomašūns. Viņš, uzrunājot abu

skolu jauniešus, aicināja novērtēt
to, ka var piedalīties pasākumā,
kas pieder pie tā sauktās «dzīvās
vēstures», jo viņu vecāki, vecvecāki
un paziņas ir piedzīvojuši barikāžu
laiku. A.Tomašūns aicināja atrast
laiku, lai iztaujātu savus vecākus
un vecvecākus par 1991. gada
notikumiem, sajūtām un pārdzīvojumiem.
«Barikāžu atceres pasākumi
skolā bijuši vienmēr. Līdz šim
skatījāmies filmas, tikāmies ar
jelgavniekiem, kuri piedalījušies
barikādēs, taču ugunskurs un dziesmu dziedāšana ir kaut kas īpašs,
jo to darīja arī barikādēs,» stāsta
Tehnoloģiju vidusskolas 11. klases
skolniece Monta Ševļakova, kura
gandrīz gadu darbojas Jaunsardzē
un uzskata sevi par Latvijas patrioti.
Monta atklāj, ka viņas opis piedalījies barikādēs. «Mamma ir daudz
stāstījusi, kā viņa ar savu mammu,
manu omi, ar satraukumu klausījās
radio, gaidot jaunākās ziņas par
notikumiem Rīgā,» tā Monta.

Strūklaku terasēs paredzēta vieta veikaliņiem
 Ilze Knusle-Jankevica
Iespējams, šovasar Čakstes bulvāra promenāde iegūs vēl lielāku dzīvību. Šobrīd pašvaldība rīko izsoli,
kurā plānots iznomāt terases virs
strūklakām, un izsoles uzvarētājs
iegūs tiesības tur uzstādīt nelielus
tirdzniecības paviljonus, kas paredzēti suvenīru un mākslas priekšmetu, preses, ziedu tirgošanai, kā
arī kafejnīcas vai tūrisma infrastruktūras objektu ierīkošanai.

Jelgavas reģionālā Tūrisma centra vadītāja Anda Iljina norāda, ka
Čakstes bulvāra promenāde šobrīd
ir ļoti skaista un sakopta pilsētas
infrastruktūra, bet to vajag vēl
vairāk apdzīvot. «Būtu brīnišķīgi,
ja uz terasēm izvietotajos kioskos
varētu iegādāties suvenīrus un kādu
atspirdzinošu dzērienu, ko baudīt,
vērojot pilsētas panorāmu,» tā viņa,
piebilstot, ka dažādais piedāvājums
padarīs pilsētu pievilcīgāku.
Izsoles nolikums paredz, ka

terases tiks iznomātas uz pieciem
gadiem. Nomas tiesību ieguvējs
tajās drīkstēs izvietot nelielas tirdzniecības vietas. Saskaņā ar dokumentāciju pirmajam tirdzniecības
paviljonam jābūt uzstādītam un
darbība jāuzsāk jau līdz šā gada 15.
maijam, otrajam – līdz 2016. gada
l. maijam. Izsoles sākumcena ir 56
eiro gadā bez PVN par abiem zemes
gabaliem.
Ar izsoles nolikumu var iepazīties
un piedāvājumu iesniegt Jelgavas

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

pilsētas domes administrācijas
Klientu apkalpošanas centrā Lielajā
ielā 11, 131. kabinetā: pirmdienās
no pulksten 8 līdz 19, otrdienās,
trešdienās un ceturtdienās no
pulksten 8 līdz 17 un piektdienās
no pulksten 8 līdz 14.30. Kontakttālrunis – 63005528. Interesenti pieteikties izsolei var līdz 10. februāra
pulksten 14.
Piedāvājumu atvēršana notiks
10. februārī pulksten 14 Jelgavas
pilsētas domes Konferenču zālē.

63048800

No 1. februāra dalīto atkritumu savākšanas laukumos vairs nepieņems
lielgabarīta atkritumus.
Turpmāk to izvešanu
gan daudzdzīvokļu, gan
privātmāju iedzīvotājiem
Jelgavā nodrošinās tikai
SIA «Jelgavas komunālie pakalpojumi», tāpat
kā līdz šim lielgabarīta
atkritumus savācot atbilstoši grafikam.
«Lielgabarīta atkritumu izvešana ir iekļauta atkritumu
apsaimniekošanas tarifā, un iedzīvotāji maksā par šo pakalpojumu,
savukārt izdevumus par dalīto
atkritumu savākšanas laukumos
nodoto lielgabarīta atkritumu apsaimniekošanu līdz šim segusi pašvaldība, un sanāk, ka pakalpojums
dublējas. Turklāt operatori nevar
izsekot tam, vai vecās mēbeles laukumā nogādājis jelgavnieks, līdz
ar to nereti Jelgavas pašvaldībai
nākas segt izdevumus arī par apkārtējo novadu iedzīvotāju atvestajiem lielgabarīta atkritumiem,»
lēmumu no 1. februāra pārtraukt
lielgabarīta atkritumu pieņemšanu dalīto atkritumu savākšanas
laukumos Salnas ielā 20, Paula
Lejiņa ielā 6 un Ganību ielā 84
pamato laukumu apsaimniekotājs
SIA «Zemgales Eko» valdes loceklis Aleksejs Jankovskis.
Tādējādi turpmāk no liela izmēra atkritumiem, piemēram,
mēbelēm un sadzīves inventāra,
varēs atbrīvoties divos veidos
– novietojot tos pie sadzīves atkritumu konteineriem vai ar
personīgo transportu aizvedot uz
atkritumu poligonu «Brakšķi».
Tiesa, nogādājot tos «Brakšķos»,
tas būs maksas pakalpojums, un
A.Jankovskis norāda, ka cena

atkarīga no atvesto lielgabarīta
atkritumu svara. Lielgabarīta atkritumi «Brakšķos» tiek klasificēti
kā sadzīves atkritumi, un maksa
par tonnu noteikta 39,90 eiro,
neieskaitot PVN.
«Domāju, ka Jelgavas iedzīvotājus šīs izmaiņas būtiski neietekmēs,
jo jau līdz šim, nodrošinot atkritumu izvešanu gan no daudzdzīvokļu, gan individuālajām mājām,
«Jelgavas komunālie pakalpojumi»
atbilstoši grafikam vai pēc īpašnieka lūguma izved arī lielgabarīta
atkritumus,» tā «Jelgavas komunālo pakalpojumu» valdes loceklis
Alvils Grīnfelds, skaidrojot, ka no
daudzdzīvokļu māju atkritumu
konteineru laukumiem lielgabarīta
atkritumi pamatā tiek izvesti reizi
divās nedēļās, taču nepieciešamības gadījumā tas tiek darīts biežāk
– ir dzīvojamie masīvi, no kuriem
nevajadzīgās mēbeles tiek izvestas
pat divas reizes nedēļā. Savukārt
individuālo ģimenes māju iedzīvotājiem šis pakalpojums tiek sniegts
iepriekš saskaņotos datumos.
Pieteikt lielgabarīta atkritumu
izvešanu var pa tālruni 63026010,
63023469 vai 63048965, un šis
pakalpojums ir bez maksas.
A.Grīnfelds precizē, ka uzņēmums nodrošina ne tikai nolietotu
mēbeļu un sadzīves inventāra,
bet arī liela izmēra elektropreču
izvešanu. «Iedzīvotāji gan lūgti
lielgabarīta atkritumus novietot
pie atkritumu konteineriem, nevis
tajos iekšā,» tā viņš.
Savukārt «Zemgales Eko» valdes loceklis uzsver, ka dalīto atkritumu savākšanas laukumos pēc
1. februāra bez maksas turpinās
pieņemt visus tos atkritumus,
kurus pieņēma līdz šim, izņemot lielgabarīta. «Laukumos arī
turpmāk varēs nodot elektrisko
un elektronisko iekārtu atkritumus neizjauktā veidā,» uzsver
A.Jankovskis.

Uzmanību – konkurss!
Šī laikraksta numura lappusēs gan slēptā,
gan atklātā veidā vairākkārt publicēts
Jelgavas pilsētas sauklis
Saskaitiet, cik pilsētas saukļu publicēti
laikrakstā, un atbildi paziņojiet 23. janvārī laikā no pulksten 8 līdz 12,
zvanot pa tālruni 63005556 vai 63005574.
Katrs desmitais pareizās atbildes autors saņems balvu no
Jelgavas pilsētas pašvaldības – lietussargu, krekliņu,
vējjaku ar pilsētas simboliku vai «Ielūgumu uz Jelgavu».

Laikrakstu iespējams saņemt arī
redakcijā Pasta ielā 47 – 214.
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«Paldies tev, Īrija, mēs braucam mājās!»
 Kristīne Langenfelde

«Kā tas būs – es būšu
veca vecmāmiņa, kura
sēdēs Īrijas savrupmājā
un kavēsies atmiņās par
Latviju, bet man apkārt
būs mani bērni un mazbērni, kuri vienkārši nesapratīs, par ko es vispār
runāju! Jā, laikam jau tā
ir, ka bērni bija tie, kuru
dēļ pirms sešiem gadiem
uz Īriju aizbraucām, un
viņi ir arī tie, kuru dēļ šodien esam atgriezušies,»
atzīst Dace Širina, kura
kopā ar vīru Renāru un
saviem četriem bērniem
Emīliju (11 gadi), Ernestu
(9 gadi), Zandu (8 gadi)
un Gunāru Robertu (6
gadi) no Jēkabpils reiz uz
Īriju pārcēlās un tagad no
Īrijas atgriezušies Latvijā
– Jelgavā.
«Tobrīd nebija citas izejas – dzīvojām Jēkabpils rajonā, krīze skāra
visus, darba nebija, bērni mazi…
Neiesi jau dzīvot no citu žēlastības.
Tad ar vīru nolēmām uz laiku – un
tieši tā: tikai uz laiku – doties strādāt
uz ārzemēm. Mūs gan brīdināja, ka
arī Īrijā krīze sākusies un nekādas
medusmaizes tur vairs nav, bet mēs
nemeklējām medusmaizi, mūs apstākļi spieda. Tā sešus gadus bijām
ciemiņu lomā un šobrīd sakām:
paldies, Īrija, bet mēs braucam
mājās! Nevar nenovērtēt to, kā cita
valsts mums palīdzēja, bet, tiklīdz
sapratām, ka spējam tikt galā paši
Latvijā, tā nedomājot meklējām iespējas atgriezties,» saka Dace, kura
uzskata, ka ģimenei nav un nevar
būt prasības pret Latviju – sak’, mēs
atgriezīsimies, kad jūs mums te to
un to nodrošināsiet. «Mums nav
latiņas ne algu jautājumā, ne citas
prasības. Mūsu vēlme ir būt mājās,
un, ja vien pašu spēkiem varam tikt
galā, braucam mājās.»

laiks atgriezties, tā sākotnēji meklēja darba iespējas savā dzimtajā pusē
– Jēkabpilī, bet diemžēl tur darbu
atrast nav izdevies. Dace darbu
dabūjusi Rīgā, un tad arī nācies
izvēlēties, kur dzīvot. Daces māsa
jau sen kā ir jelgavniece un jau labu
laiku stāstījusi ģimenei, cik feini
būtu, ja arī viņi pārceltos uz dzīvi
Jelgavā, bet vīrs bijis kategoriski
pret. «Nezinu, kāpēc viņam Jelgava
tik ļoti nepatika – viņš taču savulaik
LLU pabeidza, it kā viņa studenta
gadu pilsēta. Bet viņš teica, ka tur
esot tā padrūmi… Kad pēc tik ilga
laika atbraucām uz Jelgavu, vīrs
diezgan ātri mainīja savas domas.
Viņš uzreiz atzina, ka pilsēta ir
pamatīgi mainījusies – attīstījusies,
izaugusi, ielās ģimenes, bērni. Un,
jā, mēs nolēmām, ka gribam šeit
dzīvot,» tā Dace.

11 cilvēki
trīsistabu dzīvoklī

To, cik ļoti Širinu ģimene bija
gatava atgriezties, var novērtēt
pēc viņu pirmā mēneša Jelgavā.
«Nekā traka jau tur nebija – jā,
pirmo mēnesi dzīvojām pie māsas
viņas trīsistabu dzīvoklī. Māsai
arī ģimene ar četriem bērniem,
mēs ar saviem četriem bērniem,
vīrs gan vēl bija palicis Īrijā. Bērni
ļoti priecājās – beidzot viņi laiku
var pavadīt kopā ar māsīcām un
brālēniem. Mēs atkal bijām kopā,
un tas bija pats galvenais.»
Dace atzīst, ka Īrija viņu ir norūdījusi un pati jau aizmirsusi, kā
tas ir, kad var paļauties vai lūgt
palīdzību kādam citam. «Esmu
pieradusi visu darīt pati. Tik ļoti
negribas lūgt kādam palīdzību,
bet šeit visapkārt ir tik atsaucīgi
cilvēki. Māsa jau vēl tad, kad bijām
Īrijā, teica: «Brauc tik šurp – mēs
palīdzēsim, viss nokārtosies!» Bet
tā negribas citus apgrūtināt, un, ja
godīgi, šķiet, esmu pat aizmirsusi,
kā tas ir – pieņemt palīdzību,»
atzīst Dace.

Daudzbērnu ģimene
Īrijā pelnīja bērnu brīvdienām – zīmogs?
Širinu ģimene neaizbrauca no
Latvijas, lai nopelnītu miljonus,
neaizbrauca arī tāpēc, ka uzskatītu
mūsu valsti par nejēdzīgu, viņi
aizbrauca, lai kopā ar saviem bērniem vienkārši izdzīvotu. «Daudzi
aizbrauc, lai sakrātu naudu, bet
mūsu ģimenē tā nebija – patiesībā
sanāca tā, ka peļņu tērējām nevis
tam, lai krātu, bet gan tam, lai bērni
visas vasaras varētu dzīvot mājās
– Latvijā pie vecāsmammas. Ļoti
svarīgi tas bija manam vīram – viņš
pat nepieļāva domu, ka bērni varētu
pazaudēt saikni ar savu dzimteni.
Mēs vienmēr zinājām, ka būsim
prom tikai tik ilgi, cik tas būs nepieciešams, lai atkal atspertos. Un
nu tas brīdis ir pienācis,» saka četru
bērnu mamma.

«Agrāk, vēl Latvijā esot, ļoti emocionāli uztvēru dažādas piezīmes
par daudzbērnu ģimeni – nu, ko jūs
gribat, bērnus radījuši, bet izdzīvot
nevarat... Es nekad neesmu uzskatījusi, ka bērni ir apgrūtinājums.
Mēs neesam lūdzēji, gluži pretēji,
bērni ir mūsu ģimenes bagātība
– kas tad vēl mums šajā pasaulē
ir, ja ne bērni?! Dzīvot var dažādi,
un mēs izvēlamies dzīvot bērniem.
Arī Īrijā, tiklīdz bija brīvs brīdis, tā
domājām, kā kopā ar bērniem to
darīt interesantāku. Skatos, kā citi
tur dzīvo, un nesaprotu – nedēļu
nostrādā, saņem algu un tad trīs
dienas sēž pabā (īru krogā). Ko tur
trīs dienas var sēdēt?!» neizprotot
jautā Dace.
Viņa savukārt vienmēr domājusi,
kā vēl attīstīt un pilnveidot dzīvi
Vīrs teica: «Tikai ne Jelgavā»
saviem bērniem, ko jaunu apskatīt,
Kad ģimene saprata, ka pienācis ko ieraudzīt, izzināt. «Man vienmēr

Širinu ģimene – mamma Dace, tētis Renārs un viņu četri bērni Emīlija, Ernests, Zanda un Gunārs Roberts – pēc sešu gadu dzīves
Īrijā atgriezusies Latvijā. Un nevis tāpēc, ka būtu gana daudz naudas nopelnījuši, bet tāpēc, ka saprot: nu arī Latvijā viņi var
tikt galā pašu spēkiem. «Latviešiem jau ir tāda mentalitāte – mēs nepadodamies!»
Foto: Raitis Supe
patika, ja ap sevi varēju pulcēt arī
citu latviešu ģimeņu bērnus, lai
manējiem jautrāk, interesantāk.
Nē, tas nebija bizness – es labprāt
brīvprātīgi pēc skolas pieskatīju
citu ģimeņu bērnus, kamēr viņu
vecāki strādā. Kopā vienmēr kaut
ko sadomājām padarīt. Dzīve taču ir
tik interesanta, cik paši to saistošu
veidojam,» uzskata Dace.

Pirmais semestris veiksmīgi
aizvadīts

Protams, ģimenei bijušas bažas
par to, kā notiks bērnu iekļaušanās skolas dzīvē Latvijā. Emīlija
nu mācās Jelgavas Tehnoloģiju
vidusskolas 5. klasē, Ernests – 3.
sākumskolas 3. klasē, Zanda – arī
Tehnoloģiju vidusskolā, tikai 1.
klasē. Mazākais Gunārs Roberts vēl
apmeklē bērnudārzu. «Sākumā jau
gāja visādi. Jauna vide, jauna skola,
jaunas prasības un tad vēl mamma,
kura strādā Rīgā un mājās atbrauc
tikai vēlā vakarā. Jā, bija mums arī
mācīšanās līdz pusnaktij, jo citādi
nevarēja. Bet pulksten sešos man
jau bija jābrauc uz darbu Rīgā…
Tobrīd ar smaidu teicu, ka vienā
priekšmetā mani bērni gan ir teicamnieki – tā, protams, bija angļu
valoda. Tagad, pēc pusgada skolā,
varu atzīt, ka droši vien mūsu kļūda
bija tā, ka viss notika tik strauji
– atgriezāmies īsi pirms mācību
gada sākuma, ātri jāpaspēj iekārtot
bērnus skolā, mazo dārziņā, pašai
jāiekārtojas darbā, un tas viss vienā
elpas vilcienā sākās. Tagad saprotu:

ja būtu atbraukuši mazliet agrāk
un pietiekamu laiku veltījuši, lai
izrunātos ar katru skolu, pedagogiem, saprastu iespējas, būtu
vieglāk. Tikai tagad apzinos, kā ir
mainījusies skolu vide, cik auguši ir
pedagogi, kādas jaunas iespējas tiek
piedāvātas,» stāsta Dace.
Viņa atceras dienu, kad vecākā
meita atgriezusies no skolas šausmās, ka viņai būs jāizstrādā projekta darbs. «Īrijas skolā tādu darbu
nebija, viņa nesaprata neko, bija
ļoti uztraukusies. Mēs apsēdāmies
un mierīgi parunājām. Es viņai
saku: «Tas taču ir tik interesanti,
tas ir kaut kas jauns, tu iemācīsies
daudz jauna! Jāsāk soli pa solim,
mums vēl laika daudz: vispirms
bibliotēkā tu izlasi visu, ko par
šo tēmu var iegūt, un mēģini to
«uzlikt» uz papīra, tad es izlasīšu,
un mēs kopā apspriedīsim. Ja vajadzēs, vēl taču ir skolotājs, kam lūgt
palīdzību.» Man šķita, ka tik feini
esam visu sastrukturējušas un tas
tiešām būs interesants darbs, bet
tad aizgāju uz skolas vecāku sapulci, kur jau gribēju skaļi teikt, cik
tā interesanta lieta, bet, izrādījās,
tāda mamma esmu vienīgā – visi
pārējie vecāki bija tikpat sašutuši
par šādu darbu un šādām tēmām
kā mana meita pirmajā brīdī. Un
tad es sapratu, ka viss ir attieksmes
jautājums,» nosaka Dace, kuras
bērni gan ar mammas, gan skolas
palīdzību pusgada laikā veiksmīgi ir
iekļāvušies Jelgavas skolās. «Jā, bija
arī tāds brīdis, kad bērniem gāja

grūti, un es jautāju: vai brauksim
atpakaļ uz Īriju? Bet, lai cik grūti
arī sākumā viņiem šeit bija, mani
bērni tomēr saka: «Nē, mēs gribam
palikt te!».»

Vai cilvēks dzīvo,
lai būtu viegli?

«Tur taču būtu vieglāk – kas
tas par jautājumu? Vai tad cilvēks
dzīvo, lai būtu viegli? Man pat patīk
tas, ka bērni varēs redzēt, ka ne
vienmēr var dabūt to, ko iegribas
– tas taču norūda un audzina,»
atzīst mamma.
Dace pati darbu Rīgā ar ģimeni
ilgi apvienot nevarēja, jo vīrs vēl bija
Īrijā, bet viņa viena te ar četriem
bērniem. Tāpēc nācās meklēt darbu
Jelgavā – šobrīd Dace ir friziere, bet
vīrs, kurš nesen, bet nu jau uz palikšanu, atgriezies mājās, strādā LLU
mācību saimniecībā «Vecauce».
«Jā, frizieris Jelgavā nepelna
1000 eiro, kas daudziem ārzemēs
strādājošajiem ir tāds kā algas minimums, pie kura viņi būtu gatavi
atgriezties. Bet es vēlreiz uzsveru,
ka viss ir attieksmes jautājums.
Mūsu ģimenē materiālā puse nekad nav vērtēta visaugstāk. Var
jau būt, ka izklausās – joprojām
dzīvoju eiforijā, bet tas vien, ka uz
ielas dzirdu tikai latviešu valodu,
mani dara priecīgāku, smaidīgāku. Katram cilvēkam, kurš ienāk
frizētavā, gribas uzsmaidīt. Ticiet
man – latvieši ir daudz jaukāki,
nekā kādam tos gribas atainot! Vai
es esmu optimiste? Nezinu. Ja to tā

Jelgavā šobrīd mācās 20 bērni,
kuri pēdējā gada laikā ieradušies šeit no ārzemēm
Jelgavas Izglītības pārvalde apkopojusi informāciju par bērniem, kuru ģimenes atgriezušās vai
pārcēlušās uz dzīvi Jelgavā no ārzemēm un kuru
bērni mācās mūsu skolās. Izrādās, šobrīd mūsu
skolās mācās 20 šādi bērni – 12 no viņiem ir tādi,
kuri jau savulaik mācījušies Latvijā, tad izbraukuši
un tagad atkal mācās Latvijā, iet klasē, kas atbilst
viņu vecumam, bet trīs nemācās savam vecumam
atbilstīgā klasē. Savukārt no bērniem, kuri līdz šim
nebija mācījušies Latvijā, uzreiz atbilstoši savam
vecumam spēja mācīties trīs bērni, bet divi nemācās
savam vecumam atbilstīgā klasē.

Kā skaidro Izglītības pārvaldes galvenā speciāliste
izglītības jautājumos Lilija Stepanova, visvieglāk
atkal iekļauties skolas dzīvē ir bērniem, kuri jau
mācījušies Latvijas skolās un prom bijuši salīdzinoši
īsu laika periodu. «Nav iespējams precīzi definēt,
kādas ir lielākās problēmas tam, lai bērns sekmīgi
iekļautos skolas vidē. Katra vajadzības ir ļoti individuālas, tāpēc pedagogiem ir jāspēj izprast katra
skolēna problēmas un sniegt atbalstu. Mums skolās
darbojas atbalsta komanda darbam ar skolēniem,
un pie speciālistiem var vērsties gan pats bērns, gan
viņa vecāki. Atbalsta komandā sadarbojas sociālais

pedagogs, psihologs, logopēds, pedagoga palīgs,
speciālais pedagogs, klases audzinātājs, mācību
priekšmetu skolotāji. Kopīgi izprotot bērna problēmu, ir iespējams palīdzēt. Vienam bērnam varbūt
problēmas sagādā kāds mācību priekšmets, citam
psiholoģiski grūta ir vides maiņa, kādam varbūt
nepieciešams logopēda atbalsts vai papildu nodarbības dzimtajā valodā,» ieskicē L.Stepanova,
uzsverot, ka katra skola šādam darbam ir gatava
un, ja bērns un viņa vecāki ir ieinteresēti, jebkuras grūtības izdodas pārvarēt, un bērns veiksmīgi
iekļaujas skolas vidē.

sauc, tad – varbūt. Man vienkārši
šķiet, ka cilvēks ir pats svarīgākais
un nav sliktu cilvēku, katrā ir kaut
kas labs – tas vienkārši ir jāierauga.
Un, ja tev šķiet, ka kāds ir slikts, tad
pavērtē, vai problēmas nav tevī.»

«Jelgava mūsu ģimenei
dod ļoti daudz»

Ģimene šobrīd jau iekārtojusies
pati savā mājā Jelgavā un ar dzīvi
jūtas apmierināta. Mamma vēl
uzsver, ka pat nav varējusi iedomāties, ka Jelgavā tik ļoti domā
par ģimenēm. «Diemžēl Jēkabpilī
nekā tāda nav! Septembrī, kamēr
kārtojām visus dokumentus, vēl
neizbaudījām tās priekšrocības, ko
pilsēta sniedz daudzbērnu ģimenēm. Kad pirmo mēnesi par visu
biju samaksājusi pati, bet nākamajā
izrādījās, ka bērniem gan autobuss uz skolu ir bez maksas, gan
ēdināšana skolā, gan pulciņi, gan
bērnudārzā nav jāmaksā, sapratu,
ka tas ir ārkārtīgi liels atbalsts un
finansiālais ieguvums vienai ģimenei. Puikas trenējas hokejā, meita
– daiļslidošanā. Viņiem prieks, un
man arī,» tā Dace.
Jautāta, kas ir tās lietas, ko viņa
vēl savos bērnos vēlas ieaudzināt,
Dace bez minstināšanās atbild:
«Nesasteigt! Varbūt kādam tas
šķiet maznozīmīgi, bet, manuprāt,
svarīgi dzīvē ir izsvērt katras rīcības
sekas un cēloņus, nesasteigt lietas
un procesus, kuru rezultātu pēc
tam ir ļoti grūti mainīt. Dzīvot ar
apdomu!»
«Jelgavas Vēstnesis»
Metiens – 28000 eks.
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Turpinās ziemas akcija
«Izgaršo vietējo!»
 Ritma Gaidamoviča

Jelgavas reģionālais Tūrisma centrs (JRTC) sadarbībā ar ēdināšanas
uzņēmumiem piedāvā īpašu ziemas akciju
gardēžiem – «Izgaršo
vietējo!». Vēl līdz 1. februārim sešās ēdināšanas iestādēs iespējams
nobaudīt šai sezonai
raksturīgus ēdienus, kas
galvenokārt pagatavoti
no Zemgales reģionā
audzētiem un ražotiem
produktiem. Uzņēmēji
atzīst, ka atsaucība ir
un lielā cieņā ir strausa
steiks, strausa desiņas,
kartupeļu pankūkas un
ķirbju deserti.
Piedāvājuma «Izgaršo vietējo!»
laikā radīti vairāki jauni ēdieni
– salāti, otrie ēdieni, saldie un dzērieni. Piemēram, strausa gulašzupa
ar čili, brieža gaļa ar meža sēnēm,
strausa gaļas steiks ar grilētiem
dārzeņiem, jēra karē ar ābolu-piparmētru mērci, salāti ar ķirbi un
«Sniega bumbām» – tie ir tikai daži
no ēdieniem, ko gatavas pasniegt
vietējās kafejnīcas un restorāni.
Īpašos ziemas sezonas ēdienus ir
iespējams baudīt sešos ēdināšanas
uzņēmumos – restorānā «La Tour
de Marie», bistro «Silva», ģimenes
restorānā «Hercogs», krodziņā
«Istaba», kafejnīcā «Zemnieka cienasts» un viesu namā «Pūteļkrogs».
Jāpiebilst, ka ēdienos izmantotais

produktu, dārzeņu un augļu piedāvājums ir iegūts no Zemgales
reģiona ražotājiem, mājražotājiem
un saimniecībām.
«Izgaršo vietējo!» ziemas piedāvājums pieejams jau mēnesi,
un uzņēmēji atzīst, ka noiets ir
diezgan labs, turklāt klienti nereti
ir izbrīnīti par ēdienu sastāvdaļām,
par to, ka tās var dabūt tepat pie
mums Zemgalē. «Ja agrāk ķirbis
ēdienkartē bija jāmaskē zem interesantiem nosaukumiem, citādi
klients noteikti to neizvēlēsies, šobrīd ir pavisam citādi. Ķirbis ir ļoti
lielā cieņā. Jo īpaši klientiem garšo
ceptas ķirbju šķēles ar sēkliņām
un visi ķirbju deserti,» stāsta bistro
«Silva» vadītāja Sandra Blūmane,
piebilstot, ka cilvēki kopumā sākuši
vairāk domāt par veselīgu pārtiku.
Krodziņā «Istaba» ejošākās viennozīmīgi esot kartupeļu pankūkas,
jo tās piesaista ar cenu, taču, pēc
personāla ieteikuma, klienti labprāt
nobauda arī strausa desiņas un cūkas stilbu ar sautētiem kāpostiem.
«Hercogā» cieņā ir strausa steiks.
Ziemas akcija «Izgaršo vietējo!»
ilgs līdz 1. februārim. Sīkāku informāciju par īpašo piedāvājumu
gardēžiem var iegūt mājas lapā
visit.jelgava.lv vai konkrētajos
ēdināšanas uzņēmumos.
Jāpiebilst, ka JRTC sociālajā
tīklā facebook.com/JelgavaTIC
regulāri rīko konkursu par akciju «Izgaršo vietējo!», kurā divas
personas katru nedēļu var laimēt
dāvanu karti 10 – 20 eiro vērtībā
no kāda akcijā iesaistītā ēdināšanas
uzņēmuma.

PVD: «Suņi ar barību un
ūdeni tiek nodrošināti»
 Sintija Čepanone

«Pārkāpumi labturības
un veterinārās jomas
jautājumos nav konstatēti,» reaģējot uz «Jelgavas Vēstneša» lasītājas
sūdzību, kas publicēta
pagājušajā laikraksta
numurā, par, iespējams,
pamestiem suņiem Pulkveža O.Kalpaka ielā 16,
veiktās pārbaudes rezultātus atklāj Pārtikas
un veterinārā dienesta
(PVD) Dienvidzemgales
pārvaldes vadītājs Jānis
Grosbārdis.
Par, iespējams, pamestiem diviem suņiem agrākajā «Latvijas
Zoovetapgādes» teritorijā Pulkveža
O.Kalpaka ielā 16 redakcija saņēma
informāciju no kādas jelgavnieces,
un tā tika nodota PVD Dienvidzemgales pārvaldei.
Atsaucoties uz šo sūdzību, die-

nesta darbinieki 14. janvārī veica
pārbaudi, lai izvērtētu teritorijā
esošo suņu labturības prasību
ievērošanu. «Pamatojoties uz pārbaudes rezultātiem, pārkāpumi nav
konstatēti – abi suņi tiek turēti voljērā, viens no otra ir nodalīti. Suņu
voljēru teritorija ir tīra, sakopta,
tur atrodas metāla bļodas barībai
un ūdenim, un suņi ar barību un
ūdeni tiek nodrošināti,» informē
J.Grosbārdis, norādot, ka noskaidrots arī dzīvnieku īpašnieks un ar
viņu veiktas pārrunas. Pārvaldes
vadītājs papildina, ka arī turpmāk
PVD darbinieki pievērsīs uzmanību
šai adresei. «Pēc kāda laika veiksim
atkārtotas pārbaudes, lai kontrolētu, vai suņu īpašnieks un viņa pilnvarota persona nodrošina regulāru
suņu barošanu,» tā viņš.
Iedzīvotāji situācijās, kad radušās
aizdomas par kāda dzīvnieka pamešanu vai labturības noteikumu
neievērošanu, aicināti ziņot PVD
Dienvidzemgales pārvaldei pa tālruni 63021124 vai 63007691.

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde «Pilsētsaimniecība» pārdod
atkārtoti rakstiskā izsolē kustamo mantu.
1. Izsoles priekšmets: trīs izsoles daļas ar nevēlamo koku koksnes kopējo krāju 101,60 m³ Meiju
ceļā 66, Jelgavā.
2. Izsoles veids: rakstiska izsole ar augšupejošu soli.
3. Izsoles noteikumu saņemšana/iepazīšanās: ar izsoles noteikumiem var iepazīties/saņemt
JPPI «Pilsētsaimniecība» Pulkveža O.Kalpaka ielā 16a, Jelgavā, 6. kabinetā, vai mājas lapā www.
pilsetsaimnieciba.lv, sadaļā «Iepirkumi», apakšsadaļā «Izsole».
4. Izsoles daļas dabā var apskatīt no š.g. 21. janvāra līdz 29. janvārim, iepriekš sazinoties ar
mežzini Pēteri Vēveri, tālrunis 26542142.
5. Piedāvājumu iesniegšanas kārtība, izsoles vieta un laiks:
5.1. piedāvājums jāiesniedz līdz 2015. gada 3. februārim plkst.10 JPPI «Pilsētsaimniecība» Jelgavā,
Pulkveža O.Kalpaka ielā 16a, 9. kabinetā;
5.2. izsole notiks: 2015. gada 3. februārī plkst.10 JPPI «Pilsētsaimniecība» Jelgavā, Pulkveža
O.Kalpaka ielā 16a, 14. kabinetā.
6. Izsoles priekšmeta nosacītā cena:
6.1. daļai Nr.1 – 57 euro;
6.2. daļai Nr.2 – 80 euro;
6.3. daļai Nr.3 – 66 euro.
7. Izsoles nodrošinājums un tā samaksas kārtība:
7.1. izsoles nodrošinājums ir 10% apmērā no izvēlētās izsoles daļas nosacītās cenas;
7.2. nodrošinājuma maksājums ir jāveic pirms izsoles ar pārskaitījumu JPPI «Pilsētsaimniecība» – AS «SEB
Banka» Jelgavas filiāle, kods UNLALV2X, konts LV61 UNLA 0050 0010 0312 1, vai iemaksājot skaidrā naudā
JPPA «Pilsētsaimniecība» kasē Pulkveža O.Kalpaka ielā 16a, Jelgavā, norādot attiecīgo izsoles daļu.
8. Samaksas kārtība: bezskaidras vai skaidras naudas norēķins vienas nedēļas laikā no izsoles dienas.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Par Gada skolas balvu
ierīkota mājīga lasītava

Lietderīgi izmantojot izglītības kvalitātes konkursā «Gada skola» iegūto naudas balvu – 5000
eiro –, Jelgavas 4. sākumskola tikusi pie jaunas mājīgas lasītavas, paplašinot bibliotēkas telpas.
Foto: Raitis Supe
Šeit skolēni var gan lasīt, gan skatīties televizoru, gan vienkārši atpūsties.
 Ritma Gaidamoviča

Jelgavas 4. sākumskolā
atklāta mājīga lasītava,
kurā bērni var atpūsties,
lasīt grāmatas, skatīties
televizoru vai vienkārši pavadīt brīvo laiku.
Lasītava ierīkota par
pērn izglītības kvalitātes
konkursā «Gada skola»
saņemtajiem 5000 eiro.
Šādu balvu ieguva arī
Jelgavas Spīdolas ģimnāzija, kas par saņemto
naudu iegādājusies foto
un video tehniku, digitālās klavieres un grasās
rīkot semināru skolotājiem, bet Jelgavas Valsts
ģimnāzija naudas balvas izlietojumu prezentēs 28. janvārī.
«Kolektīvā apspriežot, kā lietderīgāk izmantot iegūto naudu, un
ņemot vērā to, ka šis mācību gads
pilsētā un arī mūsu skolā ir lasītprasmes veicināšanas gads, nebija
šaubu, ka jāveido jauna lasītava,»
tā 4. sākumskolas direktore Agita
Lundberga.
Līdz šim bibliotēka un lasītava
atradās vienā telpā, taču tagad bibliotēka ieguvusi vēl vienu papildu

telpu. Telpā, kur šobrīd ierīkota
lasītava, iepriekš atradās mācību
grāmatu fonds, un tā no 1989.
gada nebija remontēta. Grāmatas
pārvietotas uz citu telpu, atbrīvojot
vietu lasītavai, kuru nu jau novērtējuši arī galvenie apmeklētāji – 4.
sākumskolas skolēni un pedagogi.
Uzrunātie skolēni par jauno
lasītavu, īpaši tur izvietotajiem
sēžammaisiem, ir sajūsmā. Ne
viens vien atzīst, ka tagad ceļu
uz bibliotēku mēros biežāk. «Te
ir gandrīz kā mājās! Ērti, silti un
moderni,» tā 6. klases skolniece
Ērika Šturo, kura bibliotēku pēc
stundām apmeklē gandrīz katru
dienu. «Līdz šim bija jāsēž pie galda, bet tagad var sēdēt pufos. Tā
taču ir daudz ērtāk! Man ļoti patīk,
un domāju, ka tagad pēc stundām
te atnākšu biežāk,» tā 4. klases
skolnieks Haralds Zvidriņš.
Jāpiebilst, ka lasītavā ierīkota
arī īpaša izstāžu siena, uz kuras
tiks izvietoti skolēnu darbi, kā
arī rīkotas dažādas tematiskas
izstādes. Šobrīd te izkārtotas
bibliotēkas jaunākās grāmatas.
Tāpat lasītavā uzstādīts televizors.
Direktore un arī bibliotekāres
pārliecinātas, ka šī būs laba atpūtas vieta skolas audzēkņiem, kur
varēs gan netraucēti palasīt, gan
paskatīties televizoru, siltumā

pagaidīt vecākus vai sabiedrisko
transportu.
Skolas direktore stāsta, ka remontā un mēbeļu iegādē iztērēti
visi 5000 eiro. Lielākās izmaksas
– izstāžu siena un sēžammaisi.
Piemēram, viens pufs izmaksājis
120 eiro, un tādu šeit ir 12, bet
izstāžu sienas izmaksas ir vairāk
nekā 2000 eiro. Visus darbus
veicis skolas saimnieciskais
personāls.
Jāpiebilst, ka pašvaldības izglītības kvalitātes balvu «Gada skola»
pamatizglītības otrajā posmā – no
7. līdz 9. klasei – saņēma Jelgavas
Valsts ģimnāzija, bet vidusskolas
posmā – Spīdolas ģimnāzija. Spīdolas ģimnāzijas direktore Ilze
Vilkārse stāsta, ka skolā divus mēnešus veikta aptauja, lai uzzinātu
skolēnu un pedagogu priekšlikumus, kā tērēt saņemtos 5000 eiro.
Rezultātā par vairāk nekā 1000
eiro skola ir iegādājusies foto un
video tehniku, kas noder skolas
ikdienas darbā, arī piedaloties
konkursos. Vairāk nekā 1000 eiro
investēti digitālo klavieru iegādei
skolas aktu zālē, bet par atlikušo
summu plānots organizēt semināru Spīdolas ģimnāzijas skolotājiem. Kā naudas balvu iztērējusi
Jelgavas Valsts ģimnāzija, skola
prezentēs 28. janvārī.

Kādreizējā pirts palēnām atgūst aprises
 Ilze Knusle-Jankevica

Pa m a z ā m v i e t ē j a s
nozīmes piemineklis
– agrākā publiskā pirts
Sakņudārza ielā 7 – atgūst aprises: ēkai tiek
likts jauns jumts, vienlaikus arī atjaunojot
vietām nobrukušās sienas. Ēkas īpašnieki gan
neprognozē, kad ēkas
rekonstrukcijas darbi
pilnībā tiks pabeigti,
jo tam nepieciešamas
lielas investīcijas.
«Mums ļoti ilgu laiku aizņēma
visu nepieciešamo dokumentu
nokārtošana, lai varētu praktiski uzsākt ēkas atjaunošanas
darbus,» norāda ēkas apsaimniekotājs un agrākais īpašnieks Genādijs Sļotovs. Lai gan sākotnēji
bija plānots tikai uzlikt ēkai jaunu
jumtu, tā bija tik kritiskā stāvoklī,
ka bija nepieciešami vēl citi darbi,
piemēram, atsevišķās vietās jāat-

jauno ķieģeļu sienas. «Viss notiek
diezgan lēni – tik, cik atļauj mūsu
pašu finanses. Nauda vispirms ir
jānopelna, lai būtu, ko ieguldīt
šajā objektā. Ir jāpērk celtniecības
materiāli, jāmaksā strādniekiem.
Vēl katra kustība jāsaskaņo ar
Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju, jo šī ēka ir
piemineklis,» viņš stāsta, lēšot, ka
ēkas atjaunošanai nepieciešami
apmēram 100 000 eiro. Tiesa,
kad darbi tiks pabeigti, G.Sļotovs
neprognozē, vien norāda, ka
celtniecības atļauja izsniegta uz
diviem gadiem.
Vairākus gadus šī pussagruvusī ēka bija iekļauta pašvaldības
Būvvaldes izveidotajā graustu
sarakstā. Īpašumiem, kas ir
bīstami apkārtējiem un degradē
vidi, tika piemērota paaugstināta
nekustamā īpašuma nodokļa
likme – trīs procenti. Būvinspekcijas vadītāja Natālija Ļubina
norāda, ka šobrīd bijušajai pirts
ēkai atcelta paaugstinātā nekustamā īpašuma nodokļa likme, bet

īpašums joprojām atrodas graustu sarakstā. Ēka no šī saraksta
tiks izslēgta tikai tad, kad būs
nodota ekspluatācijā.
G.Sļotovs laikrakstam «Jelgavas Vēstnesis» norādīja, ka īpašniekiem ir iecere ēkā atjaunot
publisko pirti, tiesa gan, paplašinot piedāvājumu ar banketa
telpām, lai pirti varētu izmantot
arī dažādu pasākumu svinēšanai,
bet interneta sludinājumu portālā ss.lv publicēts paziņojums,
ka tā tiek pārdota. «Ēka pilsētas
centrā ir paredzēta komerciālai
izmantošanai. Ir rekonstrukcijas
projekts – kafejnīca, salons, veikals, otrajā stāvā ofisu telpas. Ir
vieta autostāvvietai,» norādīts
decembra sākumā publicētajā
sludinājumā. Tajā teikts, ka
ēkas platība ir 500 kvadrātmetri,
zemes platība – 1538 kvadrātmetri. Norādītā cena ir 149 000
eiro (298 eiro kvadrātmetrā).
Jāpiebilst, ka oficiāli īpašums
Sakņudārza ielā 7 pieder fiziskai
personai Natālijai Sidorovai.
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Īsi
 Jelgavā saslimstība ar gripu ir
sasniegusi epidēmijas apmērus, un
Slimību profilakses un kontroles
centrs (SPKC) izziņojis gripas epidēmijas sākumu valstī. Savukārt
Nacionālais veselības dienests atgādina, ka gripas epidēmijas laikā
no valsts budžeta līdzekļiem tiek
apmaksātas ģimenes ārstu mājas
vizītes pie gripas slimniekiem – viņiem par vizīti jāmaksā tikai valstī
noteiktā pacienta iemaksa 2,85
eiro. Gripas epidēmijas slieksnis tiek
sasniegts tad, ja saslimšanas gadījumu skaits pārsniedz 100 saslimšanas
gadījumus uz 100 000 iedzīvotāju.
Pagājušajā nedēļā saslimstība ar gripu Jelgavā bijusi 197,7 gadījumi uz
100 000 iedzīvotāju. «Jelgavā visvairāk slimo bērni vecumā līdz četriem
gadiem, kā arī 5 – 14 gadu vecumā
un cilvēki virs 65 gadiem,» norāda
SPKC Infekciju slimību profilakses
un pretepidēmijas pasākumu nodaļas Zemgales reģionālās nodaļas
vecākā epidemioloģe Elvīra Brūvere,
piebilstot, ka Latvijā šobrīd izplatās
A tipa gripa. «Tā ir klasiska gripa, kas
sākas ar augstu temperatūru, kaulu
laušanu, sagurumu,» tā viņa.
 Jelgavas pašvaldības aicinājumam izteikt savus priekšlikumus
par piemērotāko nosaukumu jaunajam bērnudārzam Skautu ielā
1a atsaucās vairāk nekā divdesmit
cilvēku, iesniedzot 47 nosaukuma variantus. Līdz 28. janvārim
portālā www.jelgava.lv ikvienam
ir iespēja nobalsot par vienu no
desmit populārākajiem nosaukumiem: «Kamene», «Saulstariņi»,
«Sapnītis», «Ziediņš», «Asniņi», «Taurenītis», «Pumpuriņi», «Namiņš»,
«Pepija» un «Zīļuks». Plānots, ka
jauno bērnudārzu mazie jelgavnieki
sāks apmeklēt šogad.
 SIA «Jelgavas autobusu parks»
(JAP) labākā autobusa vadītāja
statusu par sasniegtajiem darba rādītājiem pagājušā gada
decembrī reģionālajos starppilsētu pasažieru pārvadājumos
saņēmis Nikolajs Šukelovičs,
bet Jelgavas pilsētas pasažieru pārvadājumos – Iveta Ezīte.

JAP Pārvadājumu nodaļas vadītājs
Gatis Dūmiņš informē, ka līdz ar
labāko decembra šoferu paziņošanu
noslēdzies 2014. gada ikmēneša
apbalvošanas cikls un uzņēmums jau
sācis apkopot informāciju, izvērtējot
katra autobusa vadītāja sasniegumus gada griezumā, lai februārī
paziņotu gada labākos šoferus, kuri
līdztekus naudas balvai saņems arī
īpašu nozīmīti.

Ritma Gaidamoviča

Pirmsskolas izglītības iestādes
«Kāpēcīši» izglītojamo vecāki!
28. janvārī plkst.17.30 aicinām jūs
uz vecāku sapulci «Mācību procesa
organizēšana pirmsskolas izglītības iestādē».
Pirmsskolas izglītības iestādes
«Kāpēcīši» administrācija

Paziņojums par
rakstiskas izsoles
«Zemes gabalu
Jāņa Čakstes bulvārī,
Jelgavā nomas tiesību izsole»
organizēšanu
Jelgavas pilsētas pašvaldība organizē rakstisku
divu zemes gabalu – daļas no zemes vienības,
ar kadastra apzīmējumu 0900 006 0303, kas
atrodas Jāņa Čakstes bulvārī, Jelgavā – nomas
tiesību izsoli.
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš – līdz
10.02.2015. 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. Kontakttālrunis
– 63005528.
Ar izsoles nolikumu var iepazīties portālā www.
jelgava.lv, sadaļā «Pašvaldība».
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Pašvaldības policijas jaunās darba metodes:
mazāk protokolu – labāka kārtība
Jelgavas pilsētas Pašvaldības policijas vadība – priekšnieks
Viktors Vanags (no labās) un viņa vietnieki Andris Lakstīgala un Dzintars Skuja – norāda, ka šogad, Jelgavas jubilejas
gadā, pastiprināta uzmanība tiks veltīta sabiedriskās kārtības
uzraudzīšanai un tam, lai netiktu bojāta pilsētas infrastruktūra. Lai darbs sekmētos, Pašvaldības policija aicina pieaugušos vairāk aizdomāties par savu atbildību gan likuma, gan
bērnu priekšā, jo no tā, kāds piemērs tiek rādīts, ir atkarīgs,
kādi izaugs bērni un kāda veidosies mūsu sabiedrība un
pilsēta nākotnē.

 Ilze Knusle-Jankevica

Jelgavas pilsētas Pašvaldības policija 2014.
gadā saņēmusi 9450
izsaukumus. «Apkopotie dati liecina, ka mēs
iedzīvotājiem esam
vajadzīgi – ir liela daļa
cilvēku, kuri ikvienā
sarežģītākā savas dzīves situācijā zvana
Pašvaldības policijai,
un mums ir jāvar cilvēkam palīdzēt,» par
Pašvaldības policijas
darbu saka tās vadītājs
Viktors Vanags.
Pašvaldības policija saņem
visdažādākos izsaukumus – izcēlies konflikts, kaimiņi trokšņo,
automašīna atstāta zālienā, kāds
netiek dzīvoklī, kaut kas noticis
mājas mīlulim, draugs saslēdzis
rokudzelžos, ģimenes locekļi
nevar vienoties, ko skatīties pa
televizoru. Tomēr apmēram 70
procenti izsaukumu saistīti ar
alkohola lietošanu – konflikti
sabiedriskās vietās un ģimenē,
atrašanās alkohola reibuma stāvoklī sabiedriskā vietā. «Alkohola lietošanu kontrolēsim vairāk,
tostarp arī nepilngadīgo vidū
– pagājušajā gadā sastādīts 21
administratīvā pārkāpuma protokols par alkohola un cigarešu
pārdošanu nepilngadīgajiem.
2321 izsaukums pērn bijis par
to, ka cilvēks alkohola reibumā
atrodas sabiedriskā vietā. Tam
pievēršam lielu uzmanību, jo
tas ir gan cilvēku drošības, gan
pilsētas prestiža jautājums,»
uzsver V.Vanags, piebilstot,
ka pagājušajā gadā, strādājot
kopā ar Valsts policiju, izdevies
izskaust spaisa tirgotājus, kas
vēlējās pelnīt uz citu cilvēku
veselības rēķina, un tagad pastiprināta uzmanība jāpievērš
alkohola lietošanai. Te palīdz
arī tas, ka Pašvaldības policijai
pēdējos gados ir paplašinājušās
pilnvaras un saskaņā ar likumu
tā pati izskata arī tādus pārkāpumus kā sīkais huligānisms un
maznozīmīgu miesas bojājumu
nodarīšana, ko nereti pastrādā tieši iereibušas personas.
Tas Pašvaldības policijai ļauj
rīkoties operatīvāk, negaidot,
kad izsaukumu pārņems Valsts
policija. «Jā, varbūt inspektoriem tas reizēm nozīmē vairāk
darba, toties ātrāk varam atrisināt dažādas situācijas, turklāt
cilvēkam, kuram nepieciešama
palīdzība, nav svarīgi, vai palīgā nāk Valsts vai Pašvaldības
policija,» norāda Pašvaldības
policijas priekšnieks, piebilstot,
ka pamazām veidojas arī sabiedrības izpratne par Pašvaldības

Foto: Raitis Supe
un Valsts policijas funkcijām
– pagājušajā gadā Pašvaldības
policija saņēma gandrīz par 30
procentiem mazāk no Valsts policijas pāradresētus izsaukumus
nekā 2013. gadā.
Arvien lielāka nozīme sabiedriskās kārtības uzraudzīšanā
pilsētā ir videonovērošanas
sistēmai – šobrīd pilsētā ir izvietotas 96 kameras, un plānots, ja
budžets atļaus, šogad vēl septiņas kameras uzstādīt Pasta salā.
«Ar videonovērošanas kameru
palīdzību esam aizturējuši gan
likumpārkāpējus, gan palīdzējuši Valsts policijas darbā, piemēram, sniedzot pierādījumus ceļu
satiksmes negadījumos,» stāsta
Pašvaldības policijas priekšnieka vietnieks Dzintars Skuja,
piebilstot, ka pagājušajā gadā
Dežūrdaļa no Pašvaldības operatīvās informācijas centra (POIC)
saņēmusi 823 izsaukumus, kas
ir gandrīz par 50 procentiem
vairāk nekā 2013. gadā.
Tā kā šogad ir Jelgavas 750.
jubilejas gads, Pašvaldības policija pastiprinātu uzmanību
pievērsīs tam, lai netiek bojāta

pilsētas infrastruktūra – apzīmēti plakāti, bojāti afišu stabi
un dekori, lauzti soliņi, izbradāti apstādījumi un tamlīdzīgi.
Arī te ļoti liela nozīme ir videonovērošanas kamerām, tomēr
V.Vanags uzsver, ka galvenais ir
pašu iedzīvotāju attieksme. «Ir
skumji, ja, saņemot izsaukumu,
ka ar pikām tiek apmētāta pilsētas egle vai spārdīta studenta
skulptūra pie Mītavas tilta,
ierodamies notikuma vietā un
redzam, ka līdzās bērniem stāv
pieaugušie, kuru uztverē bērns
neko traku nav izdarījis. Jā,
iespējams, ka bojājumi nav nodarīti, bet vai tā ir jāmāca mūsu
bērni?» Pašvaldības policijas
priekšnieks aicina pieaugušos
pārdomāt savu atbildību.
Bet ir arī labie piemēri. Pēdējos
gados Pašvaldības policija mai-

nījusi darba metodes un arvien
lielāku uzsvaru liek uz preventīvo
darbu – pārrunām, paskaidrošanu, izglītošanu, informēšanu.
Un tas dod rezultātu. «Esam
secinājuši: jo mazāk protokolu,
jo labāka kārtība ir pilsētā. Ja
cilvēkam paskaidro un aicina
novērst pārkāpumus, viņš ir
daudz atsaucīgāks un labprātāk
sadarbojas. Ja uzreiz tiek sastādīts administratīvā pārkāpuma
protokols, cilvēks sadusmojas,
varbūt iespītējas un turas pie
principiem,» atzīst V.Vanags.
Viņa vietnieks Andris Lakstīgala
papildina, ka līdz ar darba metožu
maiņu arī iedzīvotāju attieksme
pret Pašvaldības policiju kļuvusi
labvēlīgāka. Arī sociālās aptaujas
liecina, ka apmēram 70 procenti
Jelgavas iedzīvotāju uzticas Pašvaldības policijai.

Avots: Jelgavas pilsētas Pašvaldības policija
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Decembrī izcēlušās meitenes

Šonedēļ domē sveikti sportisti par panākumiem decembrī. Piemiņas balvu saņēma
Gundega Jankovska par 1. vietu Jelgavas
un Latvijas atklātajā čempionātā svaru
stieņa spiešanā guļus bez ekipējuma (Edmunds Jansons) un Jelgavas Ledus sporta
skolas daiļslidotājas Diāna Ņikitina (Romāns
Panteļejevs) – 1. vieta Latvijas čempionātā
junioriem – un Anželika Kļujeva (Andrejs
Brovenko) – 2. vieta sacensībās «Tallinn
Trophy 2014» un 2. vieta Latvijas čempionātā «Advanced Novice Girls» grupā.

Sākas pilsētas basketbola
čempionāts

Sestdien, 24. janvārī, pulksten 10 sāksies
Jelgavas čempionāts basketbolā vīriešiem.
Šogad pieteiktas 16 komandas, no kurām
divas ir čempionāta jaunpienācējas. Turnīra
izspēles sistēma paredz visām komandām
septiņas garantētās spēles 1. kārtā, savukārt
četras spēcīgākās no abām grupām veidos
divas jaunas grupas, izspēlēs otro kārtu
un noskaidros galīgo vietu secību pirms
ceturtdaļfināla. Čempionātā piedalās šādas
komandas: «Valauto», «Vilki», «Olaine»,
«Brāļi ilmāri», «Rokiji», «Ozols», «Ķepas»,
«RC Būvnieks», «Doks», «Armets», «NĪP»,
«Jelgavas krekli», «Kultūra», «Skandijs», «Ekskursija.lv», «JRA». Spēles notiks Sporta hallē
Mātera ielā 44a, šobrīd spēles plānotas 24.
janvārī, 1. un 7. februārī no pulksten 10.
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sports
Gada pirmajās
sacensībās – sudrabs

Kluba «Apolons» pārstāvis Jānis Lapels šī
gada pirmajās sacensībās – Aizkraukles
novada atklātajā čempionātā svaru stieņa
spiešanā guļus bez ekipējuma senioru
grupā līdz 93 kg – izcīnījis sudrabu. J.Lapels
bija vienīgais sportists no Jelgavas šajās
sacensībās. Tās ir iekļautas arī komandu
kopvērtējumā. Interesanti, ka savulaik,
kad kluba vadītājs Edmunds Jansons vēl
nodarbojās ar svarcelšanu un Cēsīs kopā
ar citiem sportistiem gatavojās 1980. gada
Maskavas olimpiskajām spēlēm, blakus
zālē J.Lapels trenējies brīvajā cīņā. «Tolaik
viņš bija vēl pusaudzis un ar interesi mūs
vēroja. Kas to būtu domājis, ka dzīves ceļi
viņu atvedīs uz Jelgavu un viņš trenēsies
pie manis,» tā E.Jansons.

ZOC – sporta foto izstāde

Līdz 21. februārim ZOC Kronvalda ielā
24 apskatāma Jura Bērziņa-Soma sporta
fotogrāfiju izstāde «Pilnai laimei». Darbi
tapuši, vairāku gadu garumā fotografējot
sportistus dažādās sacensībās Latvijā,
olimpiskajās spēlēs, arī pavisam ikdienišķos
sporta pasākumos. 40 lielformāta krāsu
fotogrāfijās redzams, ka bagātajā Latvijas
sporta dzīvē līdzās pastāv gan olimpiskie,
gan paraolimpiskie, gan tautas sporta
veidi. J.Bērziņš-Soms fotografējis tādus
sportistus kā maratoniste Jeļena Prokopčuka, skeletonists Martins Dukurs, tāllēcēja
Aiga Grabuste, daudzcīņniece Laura Ikauniece, pludmales volejbolisti Aleksandrs
Samoilovs un Jānis Šmēdiņš, kamaniņu
braucējs Mārtiņš Rubenis, paraolimpietis
Aigars Apinis.

Gatavojas sezonai un startē Ziemas kausā
 Krišs Upenieks

Pēc lieliskās pagājušās sezonas, kad futbola klubs
«Jelgava» izcīnīja trešo vietu Latvijas Virslīgā, triumfēja Latvijas kausa izcīņā
un piedalījās Eiropas līgas
kvalifikācijas turnīrā, ilgā
atpūtā futbolisti nedevās.
Jau iepriekš, futbolistiem
strādājot individuāli, uz kopīgo pirmo treniņu galvenā
trenera Vitālija Astafjeva
vadībā komanda sanāca 5.
janvārī. Gan kapteinis Gints
Freimanis, gan fizioterapeits
Jurijs Ksenzovs atzīst, ka tik
profesionālā līmenī treniņi
Jelgavā vēl nav bijuši.
Jau šodien FK «Jelgava» aizvadīs
savu pirmo spēli Virslīgas Ziemas
kausā, tiekoties ar liepājniekiem. Šajā
turnīrā katram no desmit dalībniekiem
garantētas piecas spēles. Tā ir laba
iespēja saspēlēties un pārbaudīt jaunos
spēlētājus pirms sezonas. Jāpiebilst, ka
pērn jelgavnieki šajā turnīrā izcīnīja
otro vietu, finālā piekāpjoties tikai
«Skonto» futbolistiem.

Komplektācijā galvenais
uzdevums bija saglabāt
komandas kodolu

«Komandu ir pametuši trīs spēlētāji
(Maksims Daņilovs, Armands Pētersons un Dmitrijs Medeckis – red.), bet
tajā pašā laikā klāt nākuši citi. Uz pārbaudes laiku ieradies leģionārs aizsarga pozīcijā, arī 19 gadus vecais latviešu
aizsargs Elvis Studāns no «Jūrmalas»,
būs vēl papildinājums uzbrukumā, bet
pats galvenais, kas mani priecē, ir tas,
ka esam saglabājuši pagājušās sezonas
kodolu. Pārējiem ir iespēja mesties cīņā
par iekļūšanu sastāvā,» norāda komandas galvenais treneris V.Astafjevs. 17.
janvāra treniņā laukumā devās trīs
vārtsargi un 16 laukuma spēlētāji, bet
Andrejs Kiriļins un Artis Jaudzems
šobrīd pārstāv U-21 izlasi Sadraudzības
kausa izcīņā.
Treneris neslēpj, ka pašlaik visvairāk tiek domāts par pastiprinājumu
uzbrukumā: «Ar vienu spēlētāju neizdevās vienoties no mums neatkarīgu
apstākļu dēļ. Gribam, lai komandā
būtu leģionārs, kurš ir divas reizes
meistarīgāks nekā vietējais futbolists.»
Komandas kapteinis un nacionālās
izlases kandidāts G.Freimanis, kurš
arī šogad pārstāvēs Jelgavas kluba
krāsas, stāsta, ka Studāna spēles stils
viņam patīkot, jo puisis esot agresīvs,
spēcīgs un ātrs, tiesa, gados jauns,
kas dažreiz esot jūtams pieņemtajos
lēmumos uz laukuma. Par 24 gadus
veco centra aizsargu, kurš ir atbraucis
no Senegālas, Gints teic, ka tik ātri
par leģionāru vēl ir sarežģīti izdarīt
secinājumus, jo grūtākais ir iejusties
jaunā vidē, kas atsevišķos gadījumos
pat var nesanākt.

Ziemas kausa spēļu grafiks

Jau šajā nedēļā startē tradicionālais
Virslīgas Ziemas kauss, kurā pagājušajā gadā jelgavnieki spēlēja finālā,
zaudējot Rīgas «Skonto» ar 2:3. Šogad
mūsu grupā ir 1. līgas komandas Rēzeknes BJSS un «Valmiera Glass FK/
Sagatavošanās process aizrit
BSS», kā arī «Liepāja» un «Gulbene».
nebijušā profesionālā līmenī
V.Astafjevs norāda – kaut arī sportisti
Pašlaik spēlētājiem ir viena brīva vienmēr vēlas uzvarēt, rezultāts šajā

Piedāvā darbu
SIA «Mārīte» (reģ.Nr.LV40003121151) piedāvā darbu kvalificētām(-iem) šuvējām(-iem).
Iespējama apmācība. Tālrunis 63025535.

Meklē darbu
Mājsaimnieces un aukles darbu.
Tālrunis 28236557.

Pērk
Metāllūžņus (visu veidu). Sver, griež, maksā uzreiz. Izbraucam. Tel.27760073
Visu veidu metāllūžņus. Izbraucam uz
vietas. Asteru 7. T.29718434

Piektās spēles pretinieks tiks noskaidrots
pēc aizvadītajām apakšgrupas spēlēm.
Plašāk par Ziemas kausu –
www.futbolavirsliga.lv.
Visas spēles tiek aizvadītas Skonto hallē
Rīgā, E.Melngaiļa ielā 1A.

Ziemas kausā rezultāts
nebūs primārais

Sporta pasākumi
 22. un 29. janvārī pulksten 14 – Jelgavas skolēnu spartakiāde volejbolā (Sporta
hallē).
 24. janvārī pulksten 10 – galda teniss
«Veselības dienas 2015» (Sporta hallē).
 24. janvārī pulksten 15 – hokejs: «Zemgale/LLU» – «Kurbads» (Ledus hallē).
 24. janvārī pulksten 16 – volejbols:
«Biolars/Jelgava» – «Pērnava» (ZOC).
 30. janvārī pulksten 18 – «Sporta laureāts 2014» (kultūras namā).
 31. janvārī pulksten 20 – florbols:
Jelgavas novads – «RTU/Inspecta» (Sporta
hallē).
 31. janvārī un 1. februārī – 6. starptautiskais mākslas vingrošanas turnīrs «Baltic
flowers 2015» (ZOC).

Santehniķa, elektriķa darbu. Tālrunis 29794665.

• Ceturtdien, 22. janvārī, plkst.13.15
– FK «Liepāja» : FK «Jelgava»
• Ceturtdien, 29. janvārī, plkst.13.15
– FK «Jelgava» : Rēzeknes BJSS
• Trešdien, 11. februārī, plkst.13.15 – FK
«Jelgava» : FB «Gulbene»
• Otrdien, 17. februārī, plkst.13.15 – FK
«Jelgava» : FK «Valmiera Glass FK/BSS»

diena nedēļā, trīs reizes nedēļā treniņi
notiek divas reizes dienā, bet pārējās
dienās – viens treniņš. «Cenšamies
izmantot visu, kas mums ir pieejams.
Sintētiskais laukums, parketa zāle,
baseins, aerobika, fitness, jogas vingrinājumi. Programma ir dažāda,
pilnvērtīga. Viss norit pēc paredzētā
grafika plus vēl klāt nāk viena spēle
nedēļā. Vakar komandā bija testi. Protams, dodam iespēju spēlētājiem arī
atpūsties. Ir viena brīvdiena, dodamies
uz pirti, pēc kā ir iespējama masāža.
Domāju, ka ir labi apstākļi, lai sagatavotos sezonai, un mēs to izmantojam
maksimāli,» apmierināts ar iespējām
ir V.Astafjevs.
Nozīmīga loma treniņu procesā ir arī
ilggadējam komandas fizioterapeitam
J.Ksenzovam, kurš neslēpj, ka šogad
treniņi tiešām notiek citā līmenī:
«Cita pieeja šogad ir treniņiem, un
puišiem arī pie tā jāpierod. Parādījusies aerobika, jogas vingrinājumi, tas
viss ir nopietnāk.» Jurijs stāsta, ka
puiši šādas intensitātes un dažādības
treniņu rezultātā palīdzību prasot
diezgan bieži, tomēr var just, ka ar
katru dienu futbolisti formu uzlabo.
Arī G.Freimanis pauž gandarījumu
par tik nopietnu sagatavošanās procesu: «Nevar salīdzināt pat ar pagājušo
gadu – atšķirība ir liela, un līdzekļi ir
ieguldīti pareizi. Jāsaka, ka arī treneris
jau ir pieradis pie mums, ir kā savējais.
Vitālijs ir prasīgs un pievērš uzmanību
katram sīkumam. Slodzes ir lielas. Pēc
pirmās aerobikas puiši, arī es, nevarēja
divas dienas normāli pastaigāt. Viss
ir sabalansēts, pārdomāts, nav tā, ka
būtu pārslodze. Tik perfekti salikts, ka
paspējam arī atjaunoties.»
Savukārt kluba direktors Jānis Vuguls apliecina, ka komandai sagatavošanās posmā šogad tiek nodrošināta arī
ēdināšana pēc profesionāli sastādītas
ēdienkartes. Tāpat klubs cenšas futbolistiem uzlabot dzīvošanas apstākļus
šeit, Jelgavā, lai sadzīves jautājumi
nenovērstu uzmanību no treniņiem.

5

Pārdod
Malka, šāļi, zāģmateriāli, granulas,
kokskaidu briketes. T.26488881
Lēti pārdod mēbeles. T.26743846
Granulas, kokskaidu un kūdras briketes.
Piegāde. Tel.28828288
Bērza kantainās skaidu briketes. 27029553.
Ozola kantainās briketes. 29907466.

Dažādi
«Komandā ir palikuši līdzšinējie līderi Kaspars Ikstens, Gints Freimanis, Dariušs Latka un citi vadošie spēlētāji, tādēļ pastiprinājums tiks meklēts tikai
atsevišķās pozīcijās. Šobrīd intensīvi gatavojamies sezonai, nedēļā aizvadot
līdz pat deviņiem treniņiem, futbolisti ne tikai strādā uz laukuma un svaru
zālē, bet arī peld un apmeklē aerobikas un jogas nodarbības,» stāsta FK
Foto: Raitis Supe
«Jelgava» galvenais treneris Vitālijs Astafjevs.

Juridiskais birojs ADEMIDE – uzņēmumu
reģistrācija/likvidācija; pamatkapitāla
izteikšana eiro; prasības pieteikumi.
Raiņa 14, t.29179847; www.ademide.lv

gadījumā nebūs galvenais: «Pirmkārt,
ir jāpārbauda mūsu spējas, jauniešu
meistarība. Šo turnīru uzskatu par
labu sagatavošanās posmu. Centīsimies
uzvarēt, jo to vēlamies vienmēr, arī
treniņos, lai spēlētāji jau pierastu pie
tā, ka ir jāuzvar katra epizode. Strādājam ar domu: ja tagad katrā treniņā

Kvalitatīva meistaru komanda veiks
remonta darbus jūsu mājoklī vai birojā.
T.26881773

atdosim visus spēkus, tad arī pēc tam
būs rezultāts.» Pagaidām ir paredzēta
viena Ziemas kausa spēle nedēļā, bet
nav izslēgts, ka parādās vēl kādi piedāvājumi aizvadīt pārbaudes mačus.
Jāpiebilst, ka vienu pārbaudes spēli
jelgavnieki aizvadīja jau pagājušajā nedēļā, kad ar 2:0 apspēlēja «Skonto».

Izved nolietotu sadzīves tehniku.
Bez maksas. T.28262407

Automātisko veļas mašīnu remonts mājās.
T.29587816
Kravu pārvadājumi. Auto evakuācija.
T.25904905
Nāc zīmēt! Tiek komplektētas grupas: pieaugušajiem – pamatu apguve (pirmdienās 18.00 – 20.00;
ceturtdienās 10.30 – 12.30). Jelgava, Raiņa iela 14,
2. st. T.26289697; www.grafita.lv.
SIA «Velis – A» – apbedīšanas pakalpojumi,
piederumi un konsultācijas, nelaiķu nogādāšana morgā. Diennakts tālruņi: 63020151 un
28651582 vai ierodoties personīgi SIA «Velis – A»
biroja telpās Sakņudārza ielā 5a, Jelgavā.

Līdzjūtība
Domas sāp. Un neapstājas.
Domām šonakt gala nav.
Akli logi. Tumša māja.
Tumsā balta svece raud.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību ārstei
Guntai Gulbei, brāli mūžībā pavadot.
SIA «Jelgavas poliklīnika» kolektīvs

Aizsaulē aizgājuši

22.01.2015. - 26.02.2015.

ANATOLIJS BALANDINS (1955. g.)
GAĻINA TRIFONOVA (1937. g.)
FRICIS ŠEMETS (1925. g.)
ALEKSANDRS ZARECKIS (1952. g.)
ANTOŅINA PRIKŅA (1925. g.)
TATJANA BRESSKA (1959. g.)
VALENTĪNA ŽELTIKOVA (1926. g.)
EULĀLIJA TRUPĀNE (1926. g.)
OSIPS SUTUGINS (1936. g.)
AUGUSTS LIEKNIS (1925. g.)
VILMA LOZENBERGA (1921. g.).
Izvadīšana 22.01. plkst.14 Baložu kapsētā.
VALDIS LAUNAGS (1943. g.).
Izvadīšana 22.01. plkst.13 no Zanderu kapsētas
Sēru nama.
NELLI KOVEĻKOVA (1938. g.).
Izvadīšana 23.01. plkst.15 Zanderu kapsētā.
GAĻINA ALEKSANDROVA (1940. g.).
Izvadīšana 22.01. plkst.11 Bērzu kapsētā.
OJĀRS RUDZĪTIS (1936. g.).
Izvadīšana 22.01. plkst.15 no Zanderu kapsētas
Sēru nama uz Bērzu kapsētu.
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

Pirmdiena, 26. janvāris
LTV1
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1957.sērija.
9.35 «Patvērums mīlestībai». Meksikas seriāls (ar subt.). 16.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Rozamunde Pilčere. Evitas atriebība». Melodrāma. (ar subt.).
12.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
12.55 «Gārfīlda šovs». Animācijas seriāls.
13.25 «Dardarija. Zeme, kurā viss ir iespējams».*
13.55 «Luijs». Animācijas seriāls.
14.05 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
14.20 «Maklauda meitas». Seriāls. 1.sērija.
15.15 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1957.sērija.
16.15 «Patvērums mīlestībai». Meksikas seriāls (ar subt.). 15.sērija.
17.10 «Aculiecinieks».*
17.25 «Skats no malas».
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 «Aizliegtais paņēmiens».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».
22.00 «Sporta studija».
22.45 «Latvija var!»
23.05 «Nakts ziņas». 23.14 Sporta ziņas. 23.16 Laika ziņas.
23.20 «Valdība 3». Seriāls. 4.sērija.
0.25 ««De facto»».*
1.00 «Melu laboratorija».* (ar subt.).

LTV7
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Urālu kalnos». 6.sērija.
6.30 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Šorīt». Informatīvi izklaidējošs raidījums (krievu val.).
8.35 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 560.sērija.
9.35 «Alpu dakteris 4». Seriāls. 15.sērija.
10.25 «Kalle nāk». Seriāls. 9.sērija.
11.20 ««De facto»».*
12.00 «Supernova 2015».*
13.00 «Pasaules kausa izcīņa biatlonā».* 10 km sprints vīriešiem.
Pārraide no Antholcas.
14.05 «Pasaules kausa izcīņa biatlonā».* 12,5 km iedzīšanas
distance vīriešiem.
15.15 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
15.45 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».
16.15 «Alpu dakteris 4». Seriāls. 15.sērija.
17.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 561.sērija.
18.00 «Šovakar». Ziņu raidījums (krievu val.).
18.35 «Izgaršot Brazīliju». Dokumentāls seriāls. 3.sērija.
19.05 «Kalle nāk». Seriāls. 10.sērija.
20.00 «Izšķirošā cīņa». Dokumentāla filma.
21.00 «Sarkanā Brazīlija». Drāma.
22.45 «Midsomeras slepkavības 10». Seriāls (ar subt.). 6.sērija.
0.30 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
1.35 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.15 «Bernards». Animācijas seriāls.
6.30 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
7.00 «900 sekundes».
9.00 «Dzīvīte».
9.30 «Televeikala skatlogs».
9.45 «Kurts Seits un Šura». Turcijas seriāls. 17. un 18.sērija.
11.45 «Karamba!» Humora raidījums.
12.05 «Dzintara dziesmas 4».
13.00 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 128.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Diagnoze – vācēji 2». ASV dokumentāls seriāls.
15.40 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 JAUNUMS. «Nemīlētā». Meksikas seriāls. 2014.g. 1.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Gumušas stāsts». Turcijas seriāls. 105. un 106.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «1/5 – tranzīta aktualitātes».
20.40 «Degpunktā».
21.10 «Ekstrasensi – detektīvi 2». Realitātes šovs.
22.20 «Atgriezties dzīvam». ASV dokumentāls seriāls. 3.sērija.
23.20 «Kāršu nams 2». ASV seriāls. 9.sērija.
0.20 «Dzīvīte».
0.40 «LNT ziņu «Top 10»».
1.25 «Gumušas stāsts». Turcijas seriāls. 105. un 106.sērija.
2.55 «Karamba!» Humora raidījums.
3.15 «900 sekundes».
4.45 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Firma». Seriāls. 11.sērija.
5.45 «Risks». TV spēle.
6.40 «Smurfi». Animācijas seriāls.
7.10 «Denijs spoks 2». Animācijas seriāls.
7.40 «Madagaskaras pingvīni 3». Animācijas seriāls.
8.00 «Tētuka meitiņas 2». Seriāls (ar subt.). 31. un 32.sērija.
9.00 «Dullās sacensības «Neiespējamā misija». Austrālija».
9.55 «Būt par papucīti 3». Seriāls. 14. un 15.sērija.
10.55 «Māmiņu klubs 8».
11.30 «Amerikas smieklīgākie videokuriozi 23».
11.55 «Ūsainā aukle 5». Seriāls (ar subt.). 12. un 13.sērija.
13.00 «Beibleidi 3». Animācijas seriāls.
13.30 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 8». Animācijas seriāls.
14.00 «Aģents Dadlijs». Animācijas seriāls.
14.35 «Atriebība 2». ASV seriāls. 15.sērija.
15.40 «UgunsGrēks 13». Latvijas seriāls. 2015.g. 3. un 4.sērija.
17.00 «Rozenheimas detektīvi 5». Vācijas detektīvseriāls. 7.sērija.
18.00 «Ēnu spēles 2». Latvijas detektīvseriāls. 5.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 13». Latvijas seriāls. 2015.g. 5.sērija.
21.00 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 4». Seriāls. 2.sērija.
22.00 «CSI Lasvegasa 14». ASV seriāls. 2013.g. 301.sērija.
23.05 «Skaistule un briesmonis 2». ASV seriāls. 2013.g. 4.sērija.
0.00 «Kurjers». ASV spraiga sižeta filma. 2002.g.
1.35 «Nekā personīga».
2.35 «Būt par papucīti 3». Seriāls. 14. un 15.sērija.
3.15 «Ēnu spēles 2». Latvijas detektīvseriāls. 5.sērija.
3.55 «TV3 ziņas».
4.25 «Bez tabu».

Otrdiena, 27. janvāris
LTV1
5.00 «Vides fakti».*
5.30 «Es – savai zemītei».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1958.sērija.
9.35 «Patvērums mīlestībai». Meksikas seriāls (ar subt.). 17.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Sapņu viesnīca. Bali». Vācijas un Austrijas melodrāma.
12.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
12.55 «Jakari». Animācijas seriāls.

13.25 «Kas te? Es te!»*
13.55 «Luijs». Animācijas seriāls.
14.05 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
14.20 «Maklauda meitas». Seriāls. 2.sērija.
15.15 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1958.sērija.
16.15 «Patvērums mīlestībai». Meksikas seriāls (ar subt.). 16.sērija.
17.10 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 «Personība. 100 g kultūras».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «1:1. Aktuālā intervija».
22.05 TV PIRMIZRĀDE. «Tumsas bērni». Dokumentāla filma (ar subt.).
23.05 «Nakts ziņas». 23.14 Sporta ziņas. 23.16 Laika ziņas.
23.20 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
0.05 «Trakais pirmais gads». Romantiska komēdija. 2013.g.
1.50 «Vai Rīga jau gatava?»*

LTV7
5.00 «SeMS. Laboratorija».*
5.30 «1000 jūdzes Urālu kalnos». 6.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Urālu kalnos». 7.sērija.
6.30 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Šorīt». Informatīvi izklaidējošs raidījums (krievu val.).
8.35 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 561.sērija.
9.35 «Makleoda meitas». Seriāls. 1.sērija.
10.25 «Kalle nāk». Seriāls. 10.sērija.
11.20 «Skats no malas».* (ar surdotulk.).
11.50 «Aizliegtais paņēmiens».*
12.45 «Melu laboratorija».* (ar subt.).
13.45 «Pasaules kausa izcīņa bobslejā un skeletonā». 5.posma
apskats. 2015.gada 23.–25.janvāris Sanktmoricā Šveicē.
15.45 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».
16.15 «Lielais pārgājiens».*
17.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 562.sērija.
18.00 «Šovakar». Ziņu raidījums (krievu val.).
18.35 TV PIRMIZRĀDE. «Kaut kur uz Zemes». Dok.filma. 1.sērija.
19.05 «Kalle nāk». Seriāls. 11.sērija.
20.00 «Āzija no putna lidojuma». Dok.filma (ar subt.). 1.sērija.
20.55 «Selfridžs 2». Seriāls. 3.sērija.
21.50 «Noziegums». Dānijas krimināldrāma. 2007.g. 20.sērija.
22.55 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
1.35 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Nemīlētā». Meksikas seriāls. 2014.g. 1.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.10 «Karamba!» Humora raidījums.
6.25 «Klīvlenda šovs 4». Animācijas seriāls.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte».
9.25 «Televeikala skatlogs».
9.40 «Mīlestības raksti». Vācijas komēdija. 2008.g.
11.35 «Karamba!» Humora raidījums.
12.05 «Dalasa 3». ASV seriāls. 2014.g. 12.sērija.
13.00 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 129.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Diagnoze – vācēji 2». ASV dokumentāls seriāls.
15.40 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Nemīlētā». Meksikas seriāls. 2014.g. 2.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Gumušas stāsts». Turcijas seriāls. 107. un 108.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.05 TV PIRMIZRĀDE. «Robins Pilčers. Riska vērts». Melodrāma.
23.00 «Nikita 4». ASV seriāls. 6.sērija.
23.55 «Dzīvīte».
0.15 «Atgriezties dzīvam». ASV dokumentāls seriāls. 3.sērija.
1.05 «Gumušas stāsts». Turcijas seriāls. 107. un 108.sērija.
2.35 «Klīvlenda šovs 4». Animācijas seriāls.
2.55 «Šodien novados».
3.05 «900 sekundes».
4.35 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Firma». Seriāls. 12.sērija.
5.45 «Risks». TV spēle.
6.40 «Smurfi». Animācijas seriāls.
7.10 «Denijs spoks 2». Animācijas seriāls.
7.40 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 8». Animācijas seriāls.
8.00 «Tētuka meitiņas 2». Seriāls (ar subt.). 33. un 34.sērija.
9.00 «Dullās sacensības «Neiespējamā misija». Austrālija».
10.00 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 4». Seriāls. 2.sērija.
10.55 «Reiz sensenos laikos». Seriāls. 11.sērija.
11.55 «Ūsainā aukle 5». Krievijas seriāls (ar subt.). 14.sērija.
13.00 «Beibleidi 3». Animācijas seriāls.
13.30 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 8». Animācijas seriāls.
14.00 «Aģents Dadlijs». Animācijas seriāls.
14.35 «Atriebība 2». ASV seriāls. 16.sērija.
15.40 «UgunsGrēks 13». Latvijas seriāls. 2015.g. 5. un 6.sērija.
17.00 «Rozenheimas detektīvi 5». Vācijas detektīvseriāls. 8.sērija.
18.00 «Ēnu spēles 2». Latvijas detektīvseriāls. 6.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 13». Latvijas seriāls. 2015.g. 6.sērija.
21.00 «Motīvs?» ASV seriāls. 2013.g. 12. un 13.sērija.
23.05 «Mākslīgais intelekts». ASV seriāls. 2014.g. 6.sērija.
0.00 «Ūsainā aukle 5». Krievijas seriāls (ar subt.). 15.sērija.
0.35 «Dullās sacensības «Neiespējamā misija». Austrālija».
1.25 «Rozenheimas detektīvi 5». Detektīvseriāls. 7. un 8.sērija.
3.00 «Ēnu spēles 2». Latvijas detektīvseriāls. 6.sērija.
3.45 «TV3 ziņas».
4.15 «Bez tabu».

Trešdiena, 28. janvāris
LTV1
5.00 «Vides fakti».*
5.30 «Skats no malas».* (ar surdotulk.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1959.sērija.
9.35 «Patvērums mīlestībai». Meksikas seriāls (ar subt.). 18.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Supernova 2015».*
11.50 «Bufalo. Girgensons». Dokumentāla filma. 2.sērija.
12.20 «Vai Rīga jau gatava?»*
12.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
12.55 «Jakari». Animācijas seriāls.
13.25 «Kas te? Es te!»*
13.55 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
14.10 «Maklauda meitas». Seriāls. 3.sērija.
15.05 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1959.sērija.
16.05 «Patvērums mīlestībai». Meksikas seriāls (ar subt.). 17.sērija.
17.00 «Personība. 100 g kultūras».*
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 «Ciemiņš virtuvē».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 «Latloto. «Viking Lotto»».
21.20 «Sastrēgumstunda».
22.30 «Zebra».
22.45 «Aculiecinieks».*
23.00 «Nakts ziņas». 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 «Personība. 100 g kultūras».*
0.10 «Tumsas bērni». Dokumentāla filma (ar subt.).
1.10 «Valdība 3». Seriāls. 4.sērija.

tv programma
LTV7
5.00 «SeMS. Laboratorija».*
5.30 «1000 jūdzes Urālu kalnos». 7.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Urālu kalnos». 8.sērija.
6.30 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Šorīt». Informatīvi izklaidējošs raidījums (krievu val.).
8.35 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 562.sērija.
9.35 «Maklauda meitas». Seriāls. 2.sērija.
10.25 «Kalle nāk». Seriāls. 11.sērija.
11.20 «1:1. Aktuālā intervija».* (ar surdotulkojumu).
12.10 «Province».* (ar subt.).
12.40 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».*
13.10 «Aculiecinieks».*
13.30 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
15.45 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».
16.15 «Lielais pārgājiens».*
17.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 563.sērija.
18.00 «Šovakar». Ziņu raidījums (krievu val.).
18.35 «Punkts uz i». Diskusiju raidījums (krievu val.).
19.35 «Kalle nāk». Seriāls. 12.sērija.
20.25 TV PIRMIZRĀDE. «Kā būt radošam». Dokumentāla filma.
21.25 «Melu laboratorija».* (ar subt.).
22.25 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».*
22.55 «Pēdējais liecinieks». Seriāls. 35.sērija.
23.45 «Izšķirošā cīņa». Dokumentāla filma.
0.45 «Kaut kur uz Zemes». Dokumentāla filma. 1.sērija.
1.15 «LTV – 60. Zelta arhīvs».
1.30 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Nemīlētā». Meksikas seriāls. 2014.g. 2.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.10 «Karamba!» Humora raidījums.
6.25 «Klīvlenda šovs 4». Animācijas seriāls.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte».
9.25 «Televeikala skatlogs».
9.40 «Robins Pilčers. Riska vērts». Melodrāma. 2007.g.
11.35 «Karamba!» Humora raidījums.
12.05 «Dalasa 3». ASV seriāls. 2014.g. 13.sērija.
13.00 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 130.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Diagnoze – vācēji 2». ASV dokumentāls seriāls.
15.40 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Nemīlētā». Meksikas seriāls. 2014.g. 3.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Gumušas stāsts». Turcijas seriāls. 109. un 110.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.05 «Šerloks Holmss». Krievijas seriāls. 2013.g. 7. un 8.sērija.
23.05 «Čikāga liesmās». ASV seriāls. 2012.g. 21.sērija.
0.00 «Dzīvīte».
0.20 «Diagnoze – vācēji 2». ASV dokumentāls seriāls.
1.10 «Gumušas stāsts». Turcijas seriāls. 109. un 110.sērija.
2.40 «Klīvlenda šovs 4». Animācijas seriāls.
3.00 «Šodien novados».
3.10 «900 sekundes».
4.40 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Firma». Seriāls. 13.sērija.
5.45 «Risks». TV spēle.
6.40 «Smurfi». Animācijas seriāls.
7.10 «Denijs spoks 2». Animācijas seriāls.
7.40 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 8». Animācijas seriāls.
8.00 «Tētuka meitiņas 2». Seriāls (ar subt.). 35. un 36.sērija.
9.00 «Dullās sacensības «Neiespējamā misija». Austrālija».
10.00 «Skaistule un briesmonis 2». ASV seriāls. 4.sērija.
10.55 «Reiz sensenos laikos». Seriāls. 12.sērija.
11.55 «Ūsainā aukle 6». Krievijas seriāls (ar subt.). 1. un 2.sērija.
13.00 «Beibleidi 4». Animācijas seriāls.
13.30 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 8». Animācijas seriāls.
14.00 «Aģents Dadlijs». Animācijas seriāls.
14.35 «Atriebība 2». ASV seriāls. 17.sērija.
15.40 «UgunsGrēks 13». Latvijas seriāls. 2015.g. 6. un 7.sērija.
17.00 «Rozenheimas detektīvi 5». Detektīvseriāls. 2014.g. 9.sērija.
18.00 «Ēnu spēles 2». Latvijas detektīvseriāls. 7.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 13». Latvijas seriāls. 2015.g. 7.sērija.
21.00 ««Ievas» pārvērtības. Tievēšanas sezona».
21.45 «Reiz sensenos laikos 3». ASV seriāls. 2013.g. 6.sērija.
22.50 «Baisā rotaļa». ASV trilleris. 2012.g.
0.35 «Ūsainā aukle 6». Krievijas seriāls (ar subt.). 1. un 2.sērija.
1.30 «Dullās sacensības «Neiespējamā misija». Austrālija».
2.25 «Rozenheimas detektīvi 5». Vācijas detektīvseriāls. 9.sērija.
3.05 «Ēnu spēles 2». Latvijas detektīvseriāls. 7.sērija.
3.50 «TV3 ziņas».
4.20 «Bez tabu».

Ceturtdiena, 29. janvāris
LTV1
5.00 «Dzimis Eiropā».*
5.30 «Vides fakti».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1960.sērija.
9.35 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 19.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Daudz laimes!»*
11.40 «Latvijas šlāgeraptauja 2015».*
12.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
12.55 «Auniņa Timija laiks». Animācijas seriāls.
13.20 «Zili brīnumi!»*
13.50 «Luijs». Animācijas seriāls.
14.00 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
14.15 «Maklauda meitas». Seriāls. 4.sērija.
15.10 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1960.sērija.
16.10 «Patvērums mīlestībai». Meksikas seriāls (ar subt.). 18.sērija.
17.10 «Diskusija. 100 g kultūras».
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 «100 līdz 100».
20.00 «700 pasaules brīnumi».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «Ekvadora».
21.45 JAUNUMS. «Būt latvietim. Brazīlija».
22.15 «Atgriešanās». Francijas seriāls. 2.sērija. (ar subt.).
23.15 «Nakts ziņas». 23.24 Sporta ziņas. 23.26 Laika ziņas.
23.30 «Diskusija. 100 g kultūras».*
0.15 «Sastrēgumstunda».* (ar surdotulk.).
1.25 «1:1. Aktuālā intervija».* (ar surdotulkojumu).

LTV7
5.00 «SeMS. Laboratorija».*
5.30 «1000 jūdzes Urālu kalnos». 8.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Urālu kalnos». 9.sērija.
6.30 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Šorīt». Informatīvi izklaidējošs raidījums (krievu val.).
8.35 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 563.sērija.
9.35 «Maklauda meitas». Seriāls. 3.sērija.
10.25 «Kalle nāk». Seriāls. 12.sērija.
11.20 «Sastrēgumstunda».* (ar surdotulkojumu).
12.30 «Es – savai zemītei».* (ar subt.).

Ceturtdiena, 2015. gada 22. janvāris
13.00 «Latvija var!»*
13.20 «Vides fakti».* (ar subt.).
13.50 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
15.45 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».
16.15 «Lielais pārgājiens».*
17.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 564.sērija.
18.00 «Šovakar». Ziņu raidījums (krievu val.).
18.35 «Bez aizvainojumiem». Aktuālās intervijas raidījums (krievu val.).
19.05 «Kalle nāk 2». Seriāls. 1.sērija.
20.00 «Spuldzīšu drāma». Dokumentāla filma.
21.00 «Personība. 100 g kultūras».*
22.00 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
22.45 «Kā būt radošam». Dokumentāla filma.
23.45 «Sporta studija». (ar surdotulkojumu).
0.35 «Zebra».* (ar subt.).
0.55 «Kamerūna». Dokumentāla filma. 4.sērija.
1.25 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Nemīlētā». Meksikas seriāls. 2014.g. 3.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.10 «Karamba!» Humora raidījums.
6.25 «Klīvlenda šovs 4». Animācijas seriāls.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte».
9.25 «Televeikala skatlogs».
9.40 «48 stundas Barselonā». Vācijas detektīvmelodrāma.
11.30 «Karamba!» Humora raidījums.
12.00 «Atgriezties mājās». Austrālijas seriāls. 2013.g. 8.sērija.
12.55 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 131.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Diagnoze – vācēji 2». ASV dokumentāls seriāls.
15.40 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Nemīlētā». Meksikas seriāls. 2014.g. 4.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Gumušas stāsts». Turcijas seriāls. 111. un 112.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.05 «Uzmanību, gatavību, remonts!»
22.05 «Mistiskās slimības 2». ASV realitātes šovs.
23.05 «Kaste». ASV detektīvtrilleris. 2009.g.
1.10 «Dzīvīte».
1.30 «Gumušas stāsts». Turcijas seriāls. 111. un 112.sērija.
2.55 «Klīvlenda šovs 4». Animācijas seriāls.
3.15 «Šodien novados».
3.25 «900 sekundes».

TV3
5.00 «Firma». Seriāls. 14.sērija.
5.45 «Risks». TV spēle.
6.40 «Smurfi». Animācijas seriāls.
7.10 «Denijs spoks 4». Animācijas seriāls.
7.40 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 8». Animācijas seriāls.
8.00 «Tētuka meitiņas 2». Seriāls (ar subt.). 37. un 38.sērija.
9.00 «Dullās sacensības «Neiespējamā misija». Austrālija».
10.00 «Motīvs?» ASV seriāls. 2013.g. 13.sērija.
10.55 «Reiz sensenos laikos». Seriāls. 13.sērija.
11.55 «Ūsainā aukle 6». Krievijas seriāls (ar subt.). 3. un 4.sērija.
13.00 «Beibleidi 4». Animācijas seriāls.
13.30 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 8». Animācijas seriāls.
14.00 «Aģents Dadlijs». Animācijas seriāls.
14.35 «Atriebība 2». ASV seriāls. 18.sērija.
15.40 «UgunsGrēks 13». Latvijas seriāls. 2015.g. 7. un 8.sērija.
17.00 «Rozenheimas detektīvi 5». Vācijas detektīvseriāls. 10.sērija.
18.00 «Ēnu spēles 2». Latvijas detektīvseriāls. 8.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 13». Latvijas seriāls. 2015.g. 8.sērija.
21.00 «Nozieguma skelets 9». ASV seriāls. 2013.g. 9.sērija.
22.00 «Slepkavu mednieks». ASV spraiga sižeta filma. 2008.g.
0.00 «Kinomānija 6».
0.35 ««Overtime TV»». Sporta apskats.
1.35 «Dullās sacensības «Neiespējamā misija». Austrālija».
2.30 «Rozenheimas detektīvi 5». Vācijas detektīvseriāls. 10.sērija.
3.10 «Ēnu spēles 2». Latvijas detektīvseriāls. 8.sērija.
3.55 «TV3 ziņas».
4.25 «Bez tabu».

Piektdiena, 30. janvāris
LTV1
5.00 «Dzimis Eiropā».*
5.30 «Saknes debesīs».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Alpu dakteris 5». Seriāls. 1.sērija.
9.35 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 20.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Mūsu Čārlijs 14». Seriāls. 10. un 11.sērija.
12.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
12.55 «Auniņa Timija laiks». Animācijas seriāls.
13.20 «Brīnumskapja skola».*
13.50 «Luijs». Animācijas seriāls.
14.00 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
14.15 «Maklauda meitas». Seriāls. 5.sērija.
15.10 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*
16.00 «Patvērums mīlestībai». Meksikas seriāls (ar subt.). 19.sērija.
17.00 «Alpu dakteris 5». Seriāls. 1.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
19.05 «Gudrs, vēl gudrāks».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «Inspektors Džordžs Džentlijs 5». Seriāls (ar subt.). 1.sērija.
23.00 «Nakts ziņas». 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 «Latvijas šlāgeraptauja 2015».*
0.10 «Mūsu Čārlijs 14». Seriāls. 10. un 11.sērija.
1.50 «Atgriešanās». Francijas seriāls. 2.sērija. (ar subt.).
2.50 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
3.50 «Province». (ar subt.).
4.20 «Sporta studija». (ar surdotulkojumu).

LTV7
5.00 «SeMS. Laboratorija».*
5.30 «1000 jūdzes Urālu kalnos». 9.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Urālu kalnos». 10.sērija.
6.30 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Šorīt». Informatīvi izklaidējošs raidījums (krievu val.).
8.35 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 564.sērija.
9.30 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
10.00 TIEŠRAIDE. «Pasaules kausa izcīņa skeletonā». 1.brauciens.
Pārraide no Laplaņas Francijā.
11.05 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
11.30 TIEŠRAIDE. «Pasaules kausa izcīņa skeletonā». 2.brauciens.
12.30 «Maklauda meitas». Seriāls. 4.sērija.
13.25 «Kalle nāk 2». Seriāls. 1.sērija.
14.15 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
15.05 «Diskusija. 100 g kultūras».*
15.50 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
16.30 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
17.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 565.sērija.
18.00 «Šovakar». Ziņu raidījums (krievu val.).
18.35 «Personīga lieta». Informatīvi analītisks raidījums (krievu val.).
19.10 «Kalle nāk 2». Seriāls. 2.sērija.
20.05 «Eiropa koncertos». (ar subt.).
21.00 TV PIRMIZRĀDE. «Leģendārie albumi. Elviss Preslijs».
Dokumentāla filma (ar subt.).
22.00 «Divas dienas Parīzē». Romantiska komēdija. (ar subt.).
23.50 «Grupas «Sīpoli» koncerts «Kamēr tu šo spēli spēlē...»».*

2.10 «2010.gada Vankūveras olimpiskās spēles. Daiļslidošana».
Paraugdemonstrējumi.
4.05 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*

LNT
5.00 «Nemīlētā». Meksikas seriāls. 2014.g. 4.sērija.
5.40 «Ticīgo uzvaras balss».
6.10 «Karamba!» Humora raidījums.
6.25 «Klīvlenda šovs 4». Animācijas seriāls.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte».
9.25 «Televeikala skatlogs».
9.40 «Negals ar jaunavību». Vācijas romantiska komēdija.
11.35 «Karamba!» Humora raidījums.
11.55 «Ekstrasensi – detektīvi 2». 3.sērija.
12.50 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 132.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Diagnoze – vācēji 2». ASV dokumentāls seriāls.
15.40 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Nemīlētā». Meksikas seriāls. 2014.g. 5.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Gumušas stāsts». Turcijas seriāls. 113. un 114.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.10 «Dārgā, mēs nogalinām bērnus!» Realitātes šovs (ar subt.).
23.05 «Optimista stāsts». ASV melodrāma. 2012.g.
1.20 «Dzīvīte».
1.40 «Gumušas stāsts». Turcijas seriāls. 113. un 114.sērija.
3.10 «Šodien novados».
3.20 «900 sekundes».
4.50 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Firma». Seriāls. 15.sērija.
5.45 «Risks». TV spēle.
6.40 «Smurfi». Animācijas seriāls.
7.10 «Denijs spoks 4». Animācijas seriāls.
7.40 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 8». Animācijas seriāls.
8.00 «Tētuka meitiņas 2». Seriāls (ar subt.). 39. un 40.sērija.
9.00 «Dullās sacensības «Neiespējamā misija». Austrālija».
10.00 «Nozieguma skelets 9». ASV seriāls. 2013.g. 9.sērija.
10.55 «Reiz sensenos laikos». Seriāls. 14.sērija.
11.55 «Ūsainā aukle 6». Krievijas seriāls (ar subt.). 5. un 6.sērija.
13.00 «Beibleidi 4». Animācijas seriāls.
13.30 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 8». Animācijas seriāls.
14.00 «Aģents Dadlijs». Animācijas seriāls.
14.30 «Atriebība 2». ASV seriāls. 19.sērija.
15.30 «Amerikas smieklīgākie videokuriozi 23».
16.00 «Betija Vaita un vecie ērmi 2». Humora raidījums.
17.00 «Rozenheimas detektīvi 5». Vācijas detektīvseriāls. 11.sērija.
18.00 «Ēnu spēles 2». Latvijas detektīvseriāls. 9.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «Bez tabu: Dzīves smalkumi».
20.40 JAUNUMS. «Sanāciet, sadziediet!» TV šovs.
22.00 TV PIRMIZRĀDE. «Tūkstoš vārdu». ASV komēdija.
23.55 TV PIRMIZRĀDE. «Labā māte». ASV mistikas trilleris. 2013.g.
1.25 «Dullās sacensības «Neiespējamā misija». Austrālija».
2.25 «Rozenheimas detektīvi 5». Vācijas detektīvseriāls. 11.sērija.
3.10 «Ēnu spēles 2». Latvijas detektīvseriāls. 9.sērija.
3.50 «TV3 ziņas».
4.20 «Bez tabu».

Sestdiena, 31. janvāris
LTV1
5.00 «Aizliegtais paņēmiens».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Ielas garumā».*
6.35 «Vides fakti».*
7.05 «Džeronīmo Stiltons 2». Animācijas seriāls.
7.30 «Tillija un draugi». Animācijas filma.
8.00 «Jakari». Animācijas seriāls.
8.30 «Mežainīši». Animācijas seriāls.
9.00 «Kas te? Es te!»*
9.30 «Zili brīnumi!»
10.00 «Ķepa uz sirds».
10.30 «Sarkangalvīte un vilks». Vācijas pasaku filma. (ar subt.).
11.35 «Ansītis un Grietiņa». Vācijas pasaku filma. 2006.g.
12.45 «Momentuzņēmums».*
13.05 «100 līdz 100».*
13.35 «700 pasaules brīnumi».*
14.05 «Ciemiņš virtuvē».* (ar subt.).
15.05 «Ekvadora».*
15.40 «Gudrs, vēl gudrāks».*
17.00 «Neatklātā Arktika». Dokumentāla filma. 4.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.20 «Aculiecinieks».
18.35 «Ielas garumā».
19.05 «Vides fakti».
19.35 «Latvijas šlāgeraptauja 2015».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 «Latloto. «Eurojackpot»».
21.25 TV PIRMIZRĀDE. «Atpūtnieki Sentropēzā». Komēdija.
23.15 «Atziedi, dvēsele».* Dzejnieka Leona Brieža jubilejas koncerts.
1.40 «Inspektors Džordžs Džentlijs 5». Seriāls (ar subt.). 1.sērija.
3.15 «Rīga 2014. 8. Pasaules koru olimpiāde».*
Čempionu koncerts LU Lielajā aulā.
4.20 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*

LTV7
5.00 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
5.30 «1000 jūdzes Urālu kalnos». 10.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «Visas durvis vaļā. «SeMS» dokumentālie stāsti».*
6.35 «Spots».*
7.05 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
8.15 «1000 jūdzes līdz Eņģeļu pilsētai». 4.sērija.
8.45 «Melu laboratorija».* (ar subt.).
9.45 «Province».* (ar subt.).
10.15 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».* (ar subt.).
10.45 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*
11.30 «Sporta studija». (ar surdotulkojumu).
12.20 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
13.30 TIEŠRAIDE. «Pasaules kausa izcīņa bobslejā». 1.brauciens divniekiem.
14.00 TIEŠRAIDE. «Eiropas meistarsacīkstes biatlonā». 10 km
sprints vīriešiem. Pārraide no Otepes Igaunijā.
15.00 TIEŠRAIDE. «Pasaules kausa izcīņa bobslejā». 2.brauciens divniekiem.
16.05 «Enerģija – pilnīga kontrole». Dokumentāla filma.
16.15 «Spuldzīšu drāma». Dokumentāla filma.
17.20 «Aizliegtais paņēmiens».*
18.20 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
19.05 «Eiropa koncertos». (ar subt.).
20.00 «Anekdošu šovs 3». Izklaidējošs raidījums.
21.00 «Midsomeras slepkavības 10». Seriāls (ar subt.). 7.sērija.
22.45 «SOKO Vismāra». Seriāls. 43.sērija.
23.35 «Divas dienas Parīzē». Romantiska komēdija. (ar subt.).
1.25 «Raimonds Pauls. «Dueti» – Veronika Plotņikova un Marts
Kristiāns Kalniņš».*
3.05 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*

LNT
5.00 «Nemīlētā». Meksikas seriāls. 2014.g. 5.sērija.
5.45 «Briklberija 2». Animācijas seriāls.
6.05 «Kādas slimības vēsture». Seriāls (ar subt.). 19.sērija.
7.00 «Degpunktā».
7.30 «Karamba!» Humora raidījums.
8.00 «Šefpavāru cīņas: saldais ēdiens». ASV realitātes šovs.

Ceturtdiena, 2015. gada 22. janvāris
9.00 «LNT brokastis».
11.00 «Uzmanību, gatavību, remonts!»
11.55 «Slepenās lietas: citplanētieši». Dok.seriāls. 7. un 8.sērija.
12.50 «Šerloks Holmss». Krievijas seriāls. 2013.g. 7. un 8.sērija.
14.55 «Dārgā, mēs nogalinām bērnus!» Realitātes šovs (ar subt.).
16.50 «Dīvainie Ginesa rekordi».
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Atgriezties mājās». Austrālijas seriāls. 2013.g. 9.sērija.
19.00 «Īpaši smags gadījums». ASV realitātes šovs.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Dzintara dziesmas 4».
21.30 «Mis Mārpla». Detektīvseriāls. 1984.g. 11. un 12.sērija.
23.40 «Greizais spogulis». Krievijas humora raidījums (ar subt.).
1.25 «Diagnoze – vācēji 2». ASV dokumentāls seriāls.
2.10 «Kādas slimības vēsture». Seriāls (ar subt.). 19.sērija.
2.55 «LNT brokastis».
4.25 «Briklberija 2». Animācijas seriāls.
4.50 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Firma». Seriāls. 2012.g. 16.sērija.
5.50 «Tāda mums ģimenīte!» ASV komēdijseriāls. 2012.g.
6.50 «Monsuno». Animācijas seriāls.
7.15 «Redakai». Animācijas seriāls.
8.10 «Šīna planēta». Animācijas seriāls.
9.10 «Bruņrupuči nindzjas 2». Animācijas seriāls.
10.00 «Autoziņas».
10.30 ««Ievas» pārvērtības. Tievēšanas sezona».
11.15 «Betija Vaita un vecie ērmi 2». Humora raidījums.
12.10 «Amerikas smieklīgākie videokuriozi 23».
13.05 «Vecā Bundziņa tiesa». ASV piedzīvojumu filma ģimenei.
15.05 «Amerikāņu sapnis». ASV muzikāla komēdija. 2006.g.
17.05 «Tūkstoš vārdu». ASV komēdija. 2012.g.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Gūfija brīvdienas». ASV animācijas filma. 1995.g.
21.05 «Noteikti, varbūt». Lielbritānijas un ASV romantiska komēdija. 2008.g.
23.20 TV PIRMIZRĀDE. «Paranoja». ASV drāma. 2013.g.
1.25 «Amerikāņu sapnis». ASV muzikāla komēdija. 2006.g.
3.20 «Tāda mums ģimenīte!» ASV komēdijseriāls. 2012.g.
4.00 «Amerikas smieklīgākie videokuriozi 23».
4.25 «TV3 ziņas».

BEZMAKSAS TĀLMĀCĪBA
JELGAVAS VAKARA (MAIŅU) VIDUSSKOLĀ.
Skolotāju ielā 8, Jelgavā, tālrunis 63021897,
e-pasts vvsk@tvnet.lv; www.jvmv.lv.
Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskola

(reģ.Nr.LV90000074738)
Skolotāju ielā 8, Jelgavā, tālrunis 63021897, e-pasts
vvsk@izglitiba.jelgava.lv; www.jvmv.lv

aicina darbā psihologu(-ģi)
uz pilnu darba slodzi un
sociālo pedagogu(-ģi) uz pusslodzi.

«Vārds uzņēmējiem»
Atvērts jauns zemnieku ražotās
produkcijas pārtikas veikals!

Ar prieku pavēstām, ka telpā, kura atrodas
Pērnavas ielā 10 (dzīvojamajā masīvā RAF), atvērts
zemnieku ražotās produkcijas pārtikas veikals.
Katru dienu mums ir plaša svaigās gaļas izvēle:
cūkgaļa, liellopu gaļa, jēra gaļa.
Vēl mūsu veikalā ir produkcija
no Jelgavas novada zemnieku saimniecībām:
• āboli no Vilces;
• ābolu sula no Elejas;
• kartupeļi un bietes no Lielplatones,
• kā arī skābēti kāposti, Korejas burkāni, dzērveņu morss
un daudz kas cits, izaudzēts un izgatavots Latvijā.
Bet, kamēr pie mums ir ziema un mums nepietiek daži
produkti, lai gatavotu mūsu iemīļotos ēdienus, mēs rūpējamies par lielāku dārzeņu un zaļumu izvēli no zemniekiem,
kuri dzīvo ES. Piedāvājumā ir arī azerbaidžāņu maize un
lavašs no ģimenes ceptuves.
SIA «KULK» (reģ.Nr.41703007150)
piedāvā kvalitatīvus ceļu būves,
bruģēšanas, būvuzraudzības, inženierkomunikāciju izbūves, kā arī
transporta pakalpojumus. Veicam teritoriju labiekārtošanas
un apzaļumošanas darbus.

Piedāvātais amats:
CEĻU BŪVES NOZARES MEISTARS.
Darba pienākumi:
• plānot un veikt nepieciešamos organizatoriskos pasākumus, lai nodrošinātu ceļu uzturēšanas darbu, speciālās
būvniecības darbu (ceļu būve un teritoriju labiekārtošana,
ar ceļu uzturēšanu saistītie remonta darbi) izpildi un citu
nozarē veicamo darbu izpildi;
• organizēt projektu un tāmju izstrādāšanu (pasūtīšanu)
teritoriju labiekārtošanas un būvniecības objektiem;
• veikt būvniecības projektu saskaņošanu, būvatļaujas
izņemšanu, būvniecību, būvju nodošanu ekspluatācijā;
• vadīt ceļu uzturēšanas darbos nodarbināto darbu u.tml.
Prasības kandidātiem:
• darba pieredze ceļu būvē un izpratne par:
P autoceļu specifikācijām,
P autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu tehniskajām prasībām;
• augstākā vai vidējā speciālā izglītība būvniecībā;
• sertifikāts ceļu būvdarbu vadīšanā un būvuzraudzībā;
• spēja patstāvīgi organizēt savu un komandas darbu,
pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību;
• teicamas latviešu valodas zināšanas;
• labas iemaņas darbā ar «MS Office» programmām;
• B kategorijas autovadītāja apliecība.
Uzņēmums piedāvā:
• darbu stabilā un perspektīvā uzņēmumā;
• stabilu atalgojumu un sociālās garantijas;
• darba vietu Jelgavā.
CV un pieteikuma vēstuli ar norādi «Ceļu būves nozares meistars» sūtīt pa e-pastu personals@kulk.lv vai
iesniegt personīgi Dobeles šosejā 34 (2. stāvs).
Sazināsimies ar kandidātiem, kuru CV tiks izvirzīts
nākamajai atlases kārtai.

Svētdiena, 1. februāris
LTV1
5.00 «LV jaunatklāšanas raidījums «Te!»».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Ielas garumā».*
6.35 «Vides fakti».*
7.05 «Muks». Animācijas seriāls.
7.30 «Tillija un draugi». Animācijas filma.
8.00 «Luijs». Animācijas seriāls.
8.10 JAUNUMS. «Pelēns Tips». Animācijas seriāls.
8.30 «Mežainīši». Animācijas seriāls.
9.00 «Kas te? Es Te!»
9.30 «Gārfīlda šovs». Animācijas seriāls.
10.00 TV PIRMIZRĀDE. «Mazie detektīvi un Baltās dāmas noslēpums». Igaunijas piedzīvojumu filma ģimenei. 1.sērija.
10.30 «Izgaršot Brazīliju». Dokumentāls seriāls (ar subt.). 4.sērija.
11.00 «Āzija no putna lidojuma». Dokumentāla filma (ar subt.). 2.sērija.
12.00 «Dievkalpojums».
13.00 «Saknes debesīs». (ar subt.).
13.26 «Daudz laimes!»
14.15 «Latvijas šlāgeraptauja 2015».*

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

TV programma
15.10 «Ķepa uz sirds».*
15.40 «Melns. Sarkans. Zelts. Četri vīri Ugandā». 4.sērija.
16.10 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».
17.00 «Selfridžs 2». Seriāls (ar subt.). 4.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.20 «Province».
18.50 TV PIRMIZRĀDE. «Rozamunde Pilčere. Atslēga uz sirdi».
Vācijas melodrāma. 2014.g.
20.30 «Panorāma».
20.50 «De facto».
21.20 TIEŠRAIDE. «Supernova 2015».
0.00 «Neatklātā Arktika». Dokumentāla filma. 4.sērija.
1.00 «Atpūtnieki Sentropēzā». Francijas komēdija. 2008.g.
2.45 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
3.30 «Dzimtas detektīvs».* Tontegodes dzimta.
4.25 «Diskusija. 100 g kultūras».*

LTV7
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «Visas durvis vaļā. «SeMS» dokumentālie stāsti».*
6.35 «Spots».*
7.05 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
8.20 «Zebra».* (ar subt.).

8.40 «Aculiecinieks».*
9.00 «Latvija var!»*
9.20 «Es – savai zemītei».* (ar subt.).
9.50 «Sarkangalvīte un vilks». Vācijas pasaku filma. (ar subt.).
11.00 TIEŠRAIDE. «Pasaules kausa izcīņa bobslejā».
1.brauciens četriniekiem.
12.00 «Vides fakti».* (ar subt.).
12.30 «Pasaules kausa izcīņa bobslejā». 2.brauciens četriniekiem.
13.35 «Spēles veselībai». Dokumentāla filma.
13.50 TIEŠRAIDE. «Eiropas meistarsacīkstes biatlonā». 12,5 km
iedzīšanas sprints vīriešiem.
14.50 TIEŠRAIDE. «VTB vienotās līgas spēle».
«Krasnij Oktjabrj» – «VEF Rīga».
17.05 «Leģendārie albumi. Elviss Preslijs». Dokumentāla filma (ar subt.).
18.05 «Sapņu viesnīca. Meksika». Melodrāma.
19.50 «Sarkanā Brazīlija». Drāma.
21.30 «Specvienība». Seriāls. 1.sērija.
22.20 «Noziegums 2». Dānijas krimināldrāma. 1.sērija.
23.30 «Eiropa koncertos». (ar subt.).
0.20 «Anekdošu šovs 3».* Izklaidējošs raidījums.
1.15 «Viktora Lapčenoka jubilejas koncerts».*
2.50 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
4.55 «Prāta vētras». Dokumentāla filma. 1. un 2.sērija.

LNT
5.00 «Likums un kārtība». ASV seriāls. 1.sērija.
5.45 «Briklberija 2». Animācijas seriāls.
6.05 «Kādas slimības vēsture». Seriāls (ar subt.). 20.sērija.
6.55 «Bernards». Animācijas seriāls.
7.05 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
7.30 «Karamba!» Humora raidījums.
8.00 «Šefpavāru cīņas: saldais ēdiens». ASV realitātes šovs.
9.00 «LNT brokastis».
10.00 «Īpaši smags gadījums». ASV realitātes šovs.
11.00 «Galileo 2».
11.30 «Mis Mārpla». Lielbritānijas detektīvseriāls. 11. un 12.sērija.
13.50 «Mistiskās slimības 2». ASV realitātes šovs.
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14.45 «Greizais spogulis». Krievijas humora raidījums (ar subt.).
16.50 «Dzintara dziesmas 4».
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Dalasa 3». ASV seriāls. 2014.g. 14. un 15.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.10 «LNT ziņu «Top 10»».
21.00 «Kurts Seits un Šura». Turcijas seriāls. 19. un 20.sērija.
23.05 «Pēdējie Grimmi 2». ASV seriāls. 2012.g. 15.sērija.
0.00 «Pēdējais ceļamalks». Francijas drāma. 2009.g.
1.50 «48 stundas Barselonā». Vācijas detektīvmelodrāma.
3.15 «Kādas slimības vēsture». Seriāls (ar subt.). 20.sērija.
4.05 «LNT brokastis».
4.50 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Firma». Seriāls. 17.sērija.
5.40 «Tāda mums ģimenīte!» ASV komēdijseriāls.
6.30 «Amerikas smieklīgākie videokuriozi 23».
6.55 «Monsuno». Animācijas seriāls.
7.20 «Redakai». Animācijas seriāls.
8.10 «Kinomānija 6».
8.50 «Māmiņu klubs».
9.25 «Gatavo 3».
10.00 «Superbingo».
11.00 «Amerikas smieklīgākie videokuriozi 23».
11.55 «Šarlotes tīkls». ASV un Vācijas filma visai ģimenei.
13.50 «Noteikti, varbūt». Lielbritānijas un ASV romantiska
komēdija. 2008.g.
16.00 «Gūfija brīvdienas». ASV animācijas filma. 1995.g.
17.35 «Sanāciet, sadziediet!» TV šovs.
19.00 «Nekā personīga».
20.00 «Kurjers 2». ASV un Francijas spraiga sižeta filma. 2005.g.
21.50 «Apollo 13». ASV drāma. 1995.g.
0.35 «Konans Barbars». ASV piedzīvojumu filma. 2011.g.
2.30 «Labā māte». ASV mistikas trilleris. 2013.g.
3.55 «Tāda mums ģimenīte!» ASV komēdijseriāls.
4.35 «Amerikas smieklīgākie videokuriozi 23».
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notikumi

Pasākumi pilsētā
 24. janvārī no pulksten 12 līdz 16 – Ģimenes biznesa diena. Mammām tirdziņš
«Omes skapja briljanti» (pieteikties pa e-pastu kristine@rsnams.lv, dalības maksa –
€ 3), bērniem – pašdarināto lietu tirdziņš (pieteikties pa tālruni 63022438 vai e-pastu
bossiks@bossiks.lv, dalība – bez maksas), tētiem – pingponga turnīrs (dalība – € 1)
(radošajā studijā «Nams» un izklaižu centrā «Bossiks» Pulkveža Brieža ielā 4).
 24. janvārī pulksten 13 – «Muzikālās pieturas» jam session jeb improvizācijas pamati
kopā ar mūziķi grupas «Laime pilnīga» soloģitāristu, elektriskās ģitāras skolotāju un saksofonistu, lielisku improvizācijas pārzinātāju Mārci Vasiļevski. Sīkāka informācija – bjmk.
lv. Dalība – bez maksas (Bērnu un jauniešu mūzikas klubā Dobeles ielā 68).
 24. janvārī pulksten 16 – Ventspils teātra viesizrāde: A.Čehovs «Kaija», luga četros
cēlienos, divās daļās. Režisors A.Krūmiņš. Biļešu cena – € 2; 1 (kultūras namā).
 24. janvārī pulksten 18 – A.Čehova lugas «Mežainis» izrāde. Vietu skaits zālē ierobežots, tāpēc vietu rezervēt pa tālruni 26323327. Biļešu cena – € 5 (Studentu teātrī
J.Čakstes bulvārī 5a).
 25. janvārī pulksten 12 un 15 – KINO: filma «Izlaiduma gads» (2014). Biļešu cena
– € 3; 2 (skolēniem, studentiem, pensionāriem) (kultūras namā).
 29. janvārī pulksten 17 – pasākumā «Cepums ar slavenību» viesojas Renārs Zeltiņš.
Ieeja – bez maksas. Vietu skaits ierobežots (bistro «Silva»).
 29. janvārī pulksten 18 – tematiskais tūrisma vakars «Velobraucēji Ziemeļamerikas
plašumos» (Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
 31. janvārī pulksten 12 – radošā nodarbība «Sveču liešana un dekorēšana»
(Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
 31. janvārī pulksten 12 – «Muzikālās pieturas» nodarbība par dziesmu komponēšanu, ko vadīs dziesmu autors, dziedātājs un mūziķis ar maģistra grādu mūzikā Ervīns
Ramiņš. Sīkāka informācija – bjmk.lv. Dalība – bez maksas (Bērnu un jauniešu mūzikas
klubā Dobeles ielā 68).
 31. janvārī pulksten 15 – Jelgavas Jaunā teātra izrāde eksperiments «Viens pret
viens». Režisors R.Svjatskis. Biļešu cena – € 2; 1 (skolēniem, studentiem, pensionāriem)
(k/n «Rota» Garozas ielā 15).
 31. janvārī pulksten 16 – kluba «Pīlādzītis» sarīkojums (k/n Deju zālē).
 31. janvārī pulksten 21 – improvizācijas šovs ar Jelgavas Jaunā teātra aktieriem un
konkursa «Mis un misters Jelgava 2014» finālistiem. Galdiņu var rezervēt pa tālruni
26630949, 20606300. Ieeja – bez maksas (radošajā studijā «Nams» Pulkveža Brieža
ielā 4).

Izstādes
 22. janvārī pulksten 18 – miniatūrgrafikas izstādes «Kamera» atklāšana. Izstādē apkopoti vairāku spilgtu Latvijas, Lietuvas un Igaunijas mākslinieku darbi grafikas tehnikā.
Izstāde apskatāma līdz 26. februārim (Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
 26. janvārī pulksten 17 – izstādes, kurā apskatāmi darbi no latviešu mākslinieku
plenēriem Gruzijā, atklāšana. Izstāde apskatāma līdz 13. februārim (Sabiedrības integrācijas pārvaldē Sarmas ielā 4).
 Līdz 1. februārim – izstāde «Mazie brīnumi» (neckes figūriņu izstāde) (Ģederta Eliasa
Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 Līdz 1. februārim – Jelgavas Mākslas skolas audzēkņu nobeiguma darbu izstāde
(Ā.Alunāna muzejā Filozofu ielā 3).
 Līdz 21. februārim – Jura Bērziņa-Soma sporta fotogrāfiju izstāde «Pilnai laimei»
(ZOC Kronvalda ielā 24).
 Līdz 1. martam – Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolas nobeiguma darbu projektu
izstāde (Mākslas skolā Mazajā ceļā 2).

«Intriga» rītvakar krāsos
Jelgavas kultūras namu
 Ritma Gaidamoviča

Uz koncertu «Ar krāsām baltumā» piektdien, 23. janvārī,
pulksten 19 Jelgavas kultūras
namā ielūdz mūsdienu deju
studija «Intriga». «Šoreiz mēs ar
savām dejām, košajiem tērpiem
vēlamies iekrāsot ikdienu un
parādīt, cik liela nozīme cilvēku dzīvē un noskaņojumā ir
krāsām,» saka studijas vadītāja
Inga Ose.
Studijas vadītāja stāsta, ka šī koncerta
vadmotīvs ir krāsas. «Būsim paši koši un
krāsaini un ceram, ka arī skatītāji aizdomāsies, cik liela nozīme ikdienā ir krāsām.
Kas zina, varbūt kāds pēc koncerta vairāk
piedomās, ko velk mugurā! Gribas, lai ir
jautri gan mums, gan skatītājiem,» tā I.Ose.
Ņemot vērā, ka šis ir Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku gads, kurā notiks arī
vērienīgs mūsdienu deju koncertuzvedums,
koncerts «Ar krāsām baltumā» tiks sākts
ar četrām dejām, ar kurām «Intrigas» dejotājas veiksmīgi startējušas svētku atlases
skatē. «Rezultāti ir labi, un varam teikt, ka
esam ceļā uz deju svētkiem,» nosaka I.Ose,
uzsverot, ka galīgā atbilde par to, vai «Intriga» piedalīsies svētkos, tiks sniegta maijā.
Bet koncerta turpinājumā «Intrigas»

Ceturtdiena, 2015. gada 22. janvāris

Muzejam jauni suvenīri –
briļļu tīrāmās drāniņas,
magnēti, krūzīšu paliktņi
Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un
mākslas muzejs
papildinājis savu
suvenīru kolekciju. Interesants
jaunums ir četru
veidu briļļu tīrāmās
drāniņas, uz kurām
attēlota Ģederta
Eliasa glezna, divas
Jelgavas mākslinieka Mārča Stumbra
gleznas un skats
no Ādolfa Alunāna
muzeja ekspozīcijas. Suvenīru klāstu
papildinājuši arī
magnētiņi un krūzīšu paliktņi.
Muzeja direktores
vietniece Marija
Kaupere stāsta,
ka pavisam jauns
suvenīrs ir briļļu
tīrāmās drāniņas
ar četriem dažādiem zīmējumiem. Uz vienas attēlota viena no populārākajām Ģ.Eliasa gleznām ar sievieti; uz
divām skatāmas pērn aizsaulē aizgājušā gleznotāja ilggadējā muzeja mākslinieka M.Stumbra gleznas ar Jelgavas
pilsētas skatiem, bet ceturtā briļļu tīrāmā drāniņa veltīta Ā.Alunāna muzejam – uz tās redzama fotogrāfija no
muzeja ekspozīcijas.
Suvenīru kolekciju papildinājis arī tāds jaunums kā krūzīšu paliktnīši, uz kuriem attēlots japāņu šķīvis no Ģ.Eliasa
kolekcijas un hercogistes Maiznieku cunftes kausa piekariņš ar kliņģeri.
Tāpat ir vairāki jauni interesanti magnētiņi. Jaunums ir magnētiņš ar tasīti un apakštasīti (Ķīna, 18. gadsimts)
no Ģ.Eliasa lietišķās mākslas kolekcijas, magnētiņš ar M.Stumbra gleznu «Jelgava 20. gadsimta sākumā» un ar
muzeja attēlu.
Visi šie suvenīri apskatāmi un nopērkami Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja kasē, bet briļļu
tīrāmā drāniņa ar skatu no Ā.Alunāna mājas pieejama arī Ā.Alunāna muzejā.
Foto: Raitis Supe

«Esam drošākais teātra kolektīvs, kuru
«apsargā» trīs policisti»
 Ritma Gaidamoviča

dejotājas izdejos virkni jaunu deju, kurās
izstāstīs savu redzējumu par krāsām. Šajā
koncertā līdztekus jaunām dejām varēs
novērtēt arī vairākus jaunus «Intrigas»
dejotāju tērpus. «Esam pateicīgi Jelgavas
pašvaldībai, kas palīdzēja sarūpēt tērpus
skatei,» tā I.Ose. Jāpiebilst, ka lielai daļai
«Intrigas» dejotāju, kuri šai studijai pievienojās tikai no septembra, šī būs pirmā
uzstāšanās. I.Ose atklāj, ka studijai šosezon
pievienojušās ap 60 dejotājas vecumā no pieciem līdz 16 gadiem, bet pavisam «Intrigā»
šobrīd dejo 126 meitenes.
Bet, kā saka I.Ose, lai skatītāji varētu
atvilkt elpu no «kustīgās bildes» un baudīt
arī mazliet miera, starp dejām skatītājus
priecēs «Intrigas» draugi – pašmāju jaunie
talanti vokāliste Jelgavas Mūzikas vidusskolas audzēkne Līva Dumpe, jaunais
mūziķis Elvis Lintiņš, kurš šoreiz bungas
būs iemainījis pret klavierēm, un Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas students
Jelgavas tautas deju ansambļa «Diždancis»
ilggadējs dejotājs Haralds Helfričs, kurš
spēlēs ģitāru.
«Vispirms jau, protams, gaidām savus
uzticīgākos skatītājus – dejotāju vecākus,
lai viņi redzētu, ko esam sastrādājuši, taču
jautru un krāsainu vakaru solām ikvienam,
kurš piektdien nāks no jauna iepazīties
ar «Intrigu»,» aicinot uz koncertu, saka
studijas vadītāja.

Foto: Billijs.lv

«Šie pieci gadi bijuši spraiga
darba pilni. Man jau gribas
domāt, ka savu publiku esam
iekarojuši un arī Jelgavas Latviešu biedrības amatierteātra
vārds vairs nav svešs,» atzīst
Jelgavas Latviešu biedrības
(JLB) amatierteātra izveidotāja
un režisore Vija Zelmene. 31.
janvārī JLB amatierteātris ar
teatrālu uzvedumu Sabiedrības integrācijas pārvaldē,
ko sauc par savām otrajām
mājām, svinēs piecu gadu
pastāvēšanu.
Tieši 31. janvārī pirms pieciem gadiem
ar Māras Zālītes lugu «Margarēta» sevi
mūsu pilsētā pieteica JLB amatierteātris. Šogad 31. janvārī teātris, kas šobrīd
apvieno 18 aktierus vecumā no 21 līdz 50
gadiem, svinēs piekto dzimšanas dienu.
Aktieru pārstāvēto profesiju klāsts ir
plašs, un režisore smaidot nosaka: «Mēs
esam drošākais kolektīvs, jo pie mums
teātri spēlē veseli trīs policisti! Taču kopumā esam raiba kompānija – studenti,
ierēdņi, priekšnieki, uzņēmēji, māmiņa,
mūzikas skolotāja, projektu vadītājs…»
V.Zelmene stāsta, ka ideja par JLB amatierteātri jau pirms tā dibināšanas gaisā
virmojusi kādus desmit gadus, kad viņa
vēl Jelgavas 1. ģimnāzijā, tagadējā Tehnoloģiju vidusskolā, vadījusi teātra pulciņu.
«Audzēkņi izaug, no skolas aiziet… Tad
es pieķēros M.Zālītes lugu krājumam,
un man iepatikās «Margarēta». Sasaucu
kopā divus savus bijušos skolniekus,
vienu aktrisi no Ozolnieku tautas teātra,
manu dēlu, un iestudējām to. Tieši 31.
janvārī bija pirmizrāde. Mēs jau zinām
– kur ir, tur rodas. Tā klāt sāka nākt vēl
mani bijušie audzēkņi, un tapa amatierteātris.» V.Zelmene ir pārliecināta, ka šo
piecu gadu laikā izdevies atrast savus skatītājus un arī teātra vārds pilsētniekiem

Jelgavas Latviešu biedrības amatierteātris ar režisori Viju Zelmeni (no kreisās) 31.
janvārī Sabiedrības integrācijas pārvaldē ar īpašu uzvedumu atzīmēs piecu gadu
pastāvēšanas jubileju. Režisore sola, ka klāt būšot arī hercogs Jēkabs no izrādes
«Viena diena hercoga Jēkaba dzīvē 40/400», ko sarakstīja dzejas kluba «Pieskāriens»
dzejniece Lolita Leišupe.
Foto: Ivars Veiliņš
vairs nav svešs. «Mēs esam kamerteātris, pietnu darbu. «Mēs strādājam daudz, turkas par savu uzstāšanās vietu izraudzījies klāt mūsu teātrī nav sufliera. Reiz mana
Sabiedrības integrācijas pārvaldi. Vietas skolotāja teica: «Ja amatierteātrī nezina
nav daudz, taču ļoti patīkama aura, un tekstu no galvas, ko tad tur skatīties!» To
mums pilnīgi pietiek. Tie, kas mūs pazīst, esmu iegaumējusi visam mūžam. Protams,
labprāt šeit pulcējas,» tā režisore.
gadās jau, ka tekstu sajauc, taču vienmēr
Tiesa, šim teātrim atšķirībā no citiem esmu teikusi – galvenais ir to neparādīt,»
pilsētas amatierteātriem zīmogu uzliek tā V.Zelmene. Par iespēju iesaistīties JLB
vārds «latviešu». «Mēs cenšamies to arī amatierteātrī jāinteresējas pie režisores pa
ievērot un godā ceļam tikai latviešu au- tālruni 29678549.
torus. Ņemot vērā to, ka šis ir Raiņa un
Jāpiebilst gan, ka ieeja jubilejas uzveAspazijas jubilejas gads, pēc saviem svēt- dumā, kurā apkopoti dažādi fragmenti no
kiem ķersimies klāt viņu daiļradei,» tā JLB amatierteātra spēlētajām izrādēm,
V.Zelmene, uzsverot, ka vārds «latviešu» ir tikai ar ielūgumiem. «Mums ir ļoti
nekādā ziņā netraucējot. Tāpat arī JLB daudz ziedotāju un atbalstītāju, kuriem
amatierteātris iesaistīsies Jelgavas 750. savā svētku reizē gribam pateikt paldies.
jubilejas svinībās un Jelgavas Latviešu Iedomājieties, lielākoties visus rekvizītus
biedrības 135. gadadienā 12. septembrī, esam saņēmuši ziedojumos. Tur krūzītes,
kad iestudēs uzvedumu, kurā runās par katliņi, aizkari, kleitas un citi apģērba
nozīmīgiem cilvēkiem un notikumiem, gabali, kāds arī tērpus par simbolisku
kas saistīti ar biedrību.
naudiņu mums uzšuj. Šajā reizē gribam
JLB amatierteātris gaida pievienojamies ciemos aicināt tieši mūsu atbalstītājus,»
arī jaunus dalībniekus. Mēģinājumi notiek stāsta režisore, piebilstot, ka tieši šo skatīdivas reizes nedēļā un pēc nepieciešamības tāju reakcija noteiks, vai izrādi vērts rādīt
arī brīvdienās. Režisore gan uzsver, ka vēlreiz, un tad jau uz to tiks aicināti arī
potenciālajiem aktieriem jārēķinās ar no- citi jelgavnieki.

