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Kultūras pasākumi
 28. janvārī pulksten 18 – Ādolfa Alunāna Jelgavas teātra izrāde I.Pinne
«Lielā cerību stunda». Komēdija trīs cēlienos. Režisori A.Matisons un
A.Bolmanis. Biļešu cena – Ls 3; 2,50; 2 (kultūras namā).
 29. janvārī pulksten 13 un 16 – dokumentālā ﬁlma «Kaupēns». Biļešu
cena – Ls 1 (kultūras namā).
 29. janvārī pulksten 16 un 30. janvārī pulksten 14 – atjaunotā Jelgavas
Latviešu biedrības amatierteātra gada jubileja. Māras Zālītes luga «Margarēta». Iepriekšēja pieteikšanās pa tālruni 63027133 (Jelgavas Latviešu
biedrībā).
 30. janvārī pulksten 12 – leļļu teātra izrāde «Trīs siventiņi» (latviešu
valodā). Biļešu cena – Ls 2. Iepriekš obligāti jāpiesakās pa tālruni 26875065
(Leļļu teātra studijā Svētes ielā 21b).
 30. janvārī pulksten 16 – G.Lintiņa jubilejas lielkoncerts «Vakar un šodien» divās daļās. Piedalās populāri mūziķi un dziedātāji. Biļešu cena – Ls
7; 6; 5 (kultūras namā).
 2. februārī pulksten 14 – Spīdolas skolas diena (kultūras namā).
 3. februārī pulksten 19 – Zvaigznes no šoviem ar programmu ««Dziedi
ar zvaigzni» – tavā pilsētā!». Piedalās A.Auzāns, A.Dzērve, M.Burke-Burkevics, L.Bronuša, J.Auzāns un Z.Prokofjeva. Biļešu cena – Ls 6; 5; 4 (kultūras
namā).
 4. februārī pulksten 19 – Rīgas Krievu teātra pirmizrāde «Tēvoča sapnis».
Komēdija divos cēlienos pēc F.Dostojevska stāsta. Režisors M.Bičkovs (Krievija). Ilgums – 3 stundas 15 minūtes. Notikumi risinās nelielā pilsētiņā, kur ir
daudz jaunkundžu precību gados un kurā mūžam aktuāla tēma ir veiksmīgas
laulības. Šajā klusajā vietā uzrodas kāds kņazs – ļoti bagāts un ļoti vecs.
Lomās: J.Rafalsons, I.Čerņavskis, G.Rosijska, T.Lukašenkova, D.Čerņecova,
J.Korņevs, O.Ņikuļina, T.Sudņika, S.Gorohovs, V.Grosmans/A.Maļikovs. Biļešu
cena – Ls 6; 5; 4 (kultūras namā).
 8. februārī pulksten 18 – «Nāc nākdamis, Metenīt!». Aicina Danču klubs
kopā ar folkloras kopu «Dimzēns» un LLU jauniešu deju kolektīvu «Skalbe».
Ieejas maksa – Ls 0,50 (kultūras namā).

Izstādes
 Līdz 30. janvārim – Jelgavas Mākslinieku biedrības 40. jubilejas izstāde
«Jelgavai azotē» (Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 Līdz 31. janvārim – gleznotājas Nellijas Darkēvičas 70 gadu jubilejas izstāde
(Jelgavas Zinātniskajā bibliotēkā).
 No 3. februāra – Intas Bites gleznu izstāde, Jeļenas Dašuņinas-Naidjonokas
gleznu, zīmējumu un leļļu izstāde (kultūras nama 1. stāvā).
 No 1. februāra – Spīdolas skolas kaligrāﬁjas darbu izstāde (kultūras nama
1. stāvā).
 No 2. februāra – piemiņas izstāde aizgājušajiem Tautas gleznošanas studijas
māksliniekiem «Mantojums» (kultūras nama 2. stāvā).
 Līdz 13. februārim – gleznotāja Gunāra Ezernieka izstāde (Sabiedrības
integrācijas pārvaldē).
 Līdz 15. februārim – Raimonda Līcīša izstāde «Veļi veļas kalnā» (galerijā
«Suņa taka»).
 Līdz 17. februārim – Latvijas Mākslas akadēmijas Tekstilmākslas nodaļas
studentu darbu izstāde (Jelgavas Mākslas skolā).

Sāk zāģēt ledu un vest sniegu

Foto: Ivars Veiliņš
Līdz Starptautiskajam
Ledus skulptūru festivālam atlikušas vēl
nepilnas divas nedēļas,
bet aģentūras «Kultūra» darbinieki jau
veikuši pirmos ledus
izzāģējumus Kārniņu
dīķos un ruļļu karjerā,
lai novērtētu ledu, kas
tiks izmantots ledus
slidkalniņa, ledus bāra
un sniega sienu būvniecībai. «Jāatzīst, ka
salīdzinājumā ar pagājušo gadu tas ir mazliet sliktāks. Ledus ir vairāk nekā 30 centimetrus biezs,
bet tikai nedaudz vairāk kā desmit centimetri no tā ir caurspīdīgā daļa,
pārējā ir slāņaina, kas skulptūrām īsti neder. Iespējams, ka mums šie bluķi
būs pamatīgi jāzāģē,» atzīst «Kultūras» direktora vietnieks saimnieciskajos
jautājumos andris vaišļa. Šāda situācija izveidojusies laika apstākļu dēļ,
kad uzsnieg, sasalst, uzsnieg, sasalst. Līdz ar to ledus kļūst slāņains. Šajās
dienās būs zināmi arī skaidri aprēķini, cik ledus kluču vajadzēs. Jāpiebilst,
ka šonedēļ Uzvaras parkā norit arī sagatavošanās darbi sniega sienu un
skulptūras būvniecībai. Uzstādītas vairākas 3x3x3 metru formas, kurās tiek
bērts sniegs, lai tas noblietējas un lai 6. februārī no tā varētu veidot sniega
sienas un sniega skulptūru. garākā siena – apmēram 18 metri, otra siena
paredzēta sešu metru garumā, uz kuras sadarbībā ar portālu makslinieki.
lv varēs veidot graﬁti zīmējumus.
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Jaunieši grib pierādīt –
skaistums nav tikai ārējs
 Ilze Knusle-Jankevica

Nedēļas nogalē klubā «tonuss» noskaidrots «mis un
misters Jelgava 2010». Iespējams, daudzi uzskata,
ka skaistumkonkursi kultivē ārišķīgo skaistumu un
iekodē jauniešus uz to, ka
ar skaistu un koptu ārieni
var panākt visu, tomēr «mis
un misters Jelgava 2010»
uzvarētāji Eva Dombrovska
un mārtiņš Birģelis tam
nepiekrīt. viņuprāt, dalība
konkursā bijis jautrs un interesants piedzīvojums trīs
mēnešu garumā, kas ļāvis
apgūt jaunas iemaņas un
dažas lietas darīt pirmo reizi
dzīvē.
«Tas bija superīgs laiks, piedzīvojums, kura laikā pirmo reizi kāpu
uz skatuves un bērnunama bērnus
iepriecināju kā salatētis. Tomēr pats
galvenais ir tas, ka varu padarīt
lepnu savu ģimeni,» teic Misters
Jelgava M.Birģelis. Nebijušas sajūtas
konkurss sniedzis arī Mis Jelgava
E.Dombrovskai – lielāko daļu lietu
viņa darījusi pirmo reizi, bet kā galveno ieguvumu abi min to, ka izdevies
iegūt jaunus draugus. Arī konkursa
organizatore Anita Baltrūna novērojusi jaunu tendenci, īpaši pēdējos
divos gados – jaunieši pēc konkursa
neizklīst, bet turas kopā un ik pa
laikam tiekas. «To novēroju jau otro
gadu, pirms tam tā nebija – katrs
izskrēja uz savu pusi, un viss. Piemēram, es savus konkursa biedrus
neesmu satikusi no uzvaras brīža,»
stāsta A.Baltrūna, kura par Mis Jelgava kļuva 2005. gadā.
Tāpat pēdējos gados ir mainījusies
dalībnieku attieksme pret konkursu
– tas galvenokārt ir sevis apliecināšanas veids, izaicinājums, nevis sacensība par to, kurš ir visskaistākais.

par «mis un misters Jelgava 2010» kļuvuši LLU iestāžu un uzņēmumu ārējo sakaru studente Eva Dombrovska un LU Juridiskās fakultātes students
mārtiņš Birģelis. abi jaunieši šā gada novembrī izmēģinās spēkus konkursa
«mis un misters Latvija 2012» atlasē.
Foto: no kluba «Tonuss» arhīva

kārtējiem. Savukārt Rihards Naglis
visaugstāk novērtē konkursā iegūto
atpazīstamību. «Nodarbojos ar ielu
vingrošanu, kā arī iesaistos dažādos ar
vides aizsardzību saistītos pasākumos.
Domāju, ka iegūtā atpazīstamība man
palīdzēs gan popularizēt ielu vingrošanu, gan pievērst lielāku sabiedrības
uzmanību vides aizsardzībai, jo, ja
cilvēks ir atpazīstams, viņa viedoklī
ieklausās, to vairāk ņem vērā,» norāda jaunietis. Interesanti, ka Agita
Romanovska, titulu «Mis Foto», «Mis
Skatītāju simpātija» un «Vicemis» ieguvēja, konkursā piedalījās, lai varētu
uzrakstīt skolā darbu. «Šobrīd studēju
izklaides pasākumu vadīšanu un producēšanu, un mums skolā jāraksta
darbs par pasākumu organizēšanu,
tāpēc nolēmu piedalīties, jo, esot tajā
visā iekšā, daudz labāk var izprast
lietas un procesus,» tā Agita.
Jāsaka gan, ka sabiedrības attieksme pret šādiem konkursiem nav tik
viennozīmīga. Ja ģimene un draugi
jauniešus atbalsta, tad, piemēram,
internetā publicēti ne pārāk glaimojoši komentāri par pasākumu. Tiesa,
Natālija uzskata, ka negatīvie komentāri nav vērsti pret kādu konkrētu
jaunieti, bet ir vispārīgi un vienkārši
atspoguļo sabiedrības noskaņojumu
krīzes laikā.
Skaistumkonkursa «Mis un Misters
Jelgava 2010» ﬁnālā piedalījās desmit
jaunieši: Raivis Bušmanis, M.Birģelis,
Jānis Millers, K.Āns, R.Naglis,
N.Cudzanovska, E.Dombrovska,
A.Romanovska, Ksenija Korola, Eva
Soopa. Titulu «Mis un Misters Skatītāju simpātija» ieguva Agita un
Mārtiņš; par «Mis un Misters Foto»
tika atzīti Agita un Raivis; par Vicemis
un Vicemisteru kļuva Jānis un Agita.
Jāpiebilst, ka konkursa uzvarētāji Eva
vienā no priekšnesumiem konkursantiem palīdzēja arī Jelgavas pašvaldības policija, un Mārtiņš piedalīsies konkursā «Mis
atvēlot savus formas tērpus. Jāpiebilst, ka tieši dejas prasmju apgūšanu vairāki un Misters Latvija 2012», uz kuru
atlase sāksies novembrī.
jaunieši uzskata par vienu no ieguvumiem, ko dalība konkursā viņiem devusi.

tikšanās ar māri ozoliņu
Jelgavas kultūras namā 29. janvārī pulksten 13 un 16 ikviens aicināts noskatīties
jaunāko dokumentālo ﬁlmu «Kaupēns».
Pirms seansa pulksten 16 skatītājiem
būs iespēja tikties ar ﬁlmas režisoru un
producentu Māri Ozoliņu, lai viņu iztaujātu par ﬁlmas tapšanu. «Kaupēns»
ir kinostāsts par bēdīgi slaveno latviešu
laupītāju leģendāro Ansi Kaupēnu, par
kuru tautā vēl šodien dzied dziesmas.
1927. gadā viņš tika tiesāts un pakārts.
Filma veidota pēc Andra Grūtupa grāmatas «Tiesāšanās kā māksla» motīviem.
Lai gan tā ir dokumentāla ﬁlma, dažas
epizodes rekonstruētas ar mākslas ﬁlmas
elementiem. Kaupēna lomā iejuties Liepājas teātra aktieris Egons Dombrovskis.
Biļetes cena – 1 lats.

«Jaunieši grib pierādīt sev un citiem,
ka skaistums nav tikai ārējs, bet arī
iekšējs, un, viņuprāt, mūsu konkursā to var nodemonstrēt. Arī šogad,
izraugoties uzvarētājus, lielāko lomu
nospēlēja viņu iekšējais starojums
un gribasspēks, nevis izskats,» tā
A.Baltrūna.
Arī paši jaunieši uzsver, ka konkursā piedalījušies, lai aizpildītu
brīvo laiku un piedzīvotu ko jaunu,
nevis lai, piemēram, veidotu modeļa
karjeru. «Jā, pieļauju, ka krīzes laikā
iespēja bez maksas apmeklēt frizieri,
solāriju un baudīt citas skaistumkopšanas procedūras varētu vilināt
meitenes, tomēr man šķiet, ka šogad
nevienai no 18 meitenēm, kuras bija
ieradušās uz atlasi, nebija šādu nolūku,» stāsta konkursante Natālija
Cudzanovska. Tomēr šis piedzīvojums ikvienam devis kādu labumu.
Piemēram, Kristaps Āns uzskata,
ka iemācījies sevi pasniegt un tas
viņam palīdzēs komunikācijā ar ap-

vērtējumam nodots gunāra
Ezernieka veikums
Jelgavas Sabiedrības integrācijas
pārvaldes zālē apskatāma Gunāra
Ezernieka personālizstāde. Tajā skatāmi darbi no
dažādiem mākslinieka daiļrades periodiem – pārsvarā dabas skati, ziedi un
portreti, tostarp pašportrets. Jelgavas
Mākslinieku biedrības vadītājs Māris
Brancis par to saka: «Ja ieraugi šādi
stāvam vīru, uzreiz zini, ka tas ir Gunārs
Ezernieks. Tipisks viņa pašportrets.»
Tajā redzams mākslinieks, stāvot pie
molberta krāsām rokās. Izstāde apskatāma līdz 28. februārim.

Dzīve rajona klaču vietā
Katram no mums reizi pa reizei nākas
sastapties ar cilvēkiem, kuru uzskati ir
absolūti pretēji mūsējiem. Kā risināt šādas
domstarpības un kādās situācijās pūles ir
pilnīgi veltīgas, Ā.Alunāna teātris aicina vērot Ingunas Pinnes komēdijā «Lielā cerību
stunda». Izrāde skatāma Jelgavas kultūras
nama Lielajā zālē 28. janvārī pulksten 18.
Darbība risinās kādā Rīgas nomales dāmu
frizētavā. Šis skaistumkopšanas salons
neizceļas ar pieklājīgiem darbiniekiem
un uzticamiem, laipniem klientiem. Tā ir
rajona klaču koncentrēšanās vieta. Diemžēl
frizētavas ierasto dienas kārtību pēkšņi
izjauc jaunieceltais vadītājs Roberts, kurš
uzstāda savus noteikumus. Biļešu cena
– 3; 2,50 un 2 lati.

Ja jūsu pastkastītē reizi nedēļā –
ceturtdienā – nenonāk laikraksts
«Jelgavas Vēstnesis»,
lūdzam informēt
redakciju pa tālruni

63048800
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ražos Jelgavā, un zīmols Tirāža 28 000
saglabāsies
Izmanto iespēju un ievieto reklāmu
laikrakstā «Jelgavas vēstnesis»
un portālā www.jelgavasvestnesis.lv!

Papildu informācija – portālā www.jelgavasvestnesis.lv, sadaļā
«Pakalpojumi», vai pa tālruni 63048800.

pa tālruni 8787 visu diennakti
varēs ziņot par problēmām pilsētā
 Sintija Čepanone

1. februārī darbu sāks
pašvaldības operatīvās
informācijas dienesta
(poIC) dispečeri – viņu
darbs būs vērsts uz to,
lai ikdienā iedzīvotāju
un atbildīgo dienestu
komunikācija, novēršot
problēmsituācijas, kļūtu
operatīvāka, savukārt
krīzes situācijās dienestu
darbs – saskaņotāks.

Jelgavas gaļas kombināta
valdes priekšsēdētājs igaunis Juhans mats atzīst, ka,
izvērtējot visus apstākļus,
nolemts investēt Jelgavas,
nevis rīgas ražotnē. Uzņēmējs plāno, ka jau maija
beigās, kad būs pabeigta
arī pelmeņu ceha būvniecība, visa ražošana notiks
Jelgavā.
Foto: Ivars Veiliņš
 Ilze Knusle-Jankevica

pirms laika slēgts jelgavnieku iecienītais Jelgavas gaļas kombināta (JgK) kiosks Savienības ielā, no darba
atlaisti cilvēki, bet tas nenozīmējot, ka uzņēmuma
darba apjomi sarūk – uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Juhans mats norāda, ka kopš pagājušās vasaras,
kad JgK iegādājās «rīgas miesnieks», rit ražošanas
procesa restrukturizācija un šobrīd darbs esot pusē.
viņš prognozē, ka maija beigās pavisam tiks slēgta
rīgas ražotne un turpmāk visu produkciju ražos tikai
Jelgavā. Lai gan nākotnē uzņēmumi strādās zem
nosaukuma «rīgas miesnieks», tirgū joprojām būs
atrodami produkti ar Jelgavas zīmolu.
Uzņēmuma reorganizācija šobrīd
ir pusē. Ja lietas, kas saistītas ar
uzņēmuma vadību, jau sakārtotas
– uzņēmumu «Rīgas miesnieks»
un «Jelgavas Gaļas kombināts» pārdošanas, mārketinga un loģistikas
nodaļas jau apvienotas, tehniskā
apkope strādā kā vienota komanda
un vadība ir centralizēta, tāpat arī
iepirkumi –, ražošanas process vēl
joprojām tiek uzlabots un pārkārtots tā, lai pēc iespējas ieekonomētu
resursus, bet neciestu produktu
kvalitāte. «Plānojam, ka Rīgas

ražotne tiks slēgta maija beigās un
ražošanu pilnībā pārcelsim uz Jelgavu. Jau šobrīd daudzas produktu
grupas ražojam Jelgavā – pirmās no
Rīgas tika pārceltas kūpināto desu
un kūpinātās gaļas produktu grupas. Tāpat arī daudzas ražošanas
iekārtas jau ir pārvestas. Rudenī
Jelgavas ražotnē tika konstatēta
nepietiekama ražošanas kapacitāte
aukstuma kamerās, ko vajadzēja
novērst. Papildu minētajiem ir
pabeigti vairāki citi nelieli projekti
– nopirkts un uzstādīts jauns kon-

densators, pārcelta apakšstacija,
restrukturizēta izejvielu noliktava,
veikti jauni dziļurbumi, pārbūvēta
gatavās produkcijas noliktava,»
stāsta uzņēmuma valdes priekšsēdētājs. Viņš piebilst, ka uzsākta arī
pelmeņu ražošanas ēkas celtniecība,
kā arī 105 tūkstoši latu investēti
jaunās iepakošanas iekārtās. «Pēc
restrukturizācijas mums Latvijā
būs viena ražošanas struktūrvienība – Jelgavā,» rezumē J.Mats.
Lai gan daļu jelgavnieku apbēdina
fakts, ka gaļas kiosks vairs nestrādā,
uzņēmuma pārstāvis norāda, ka tas
nebūt nenozīmē, ka samazinās ražošana. Vienkārši uzņēmuma prioritāte neesot mazumtirdzniecības
punkta uzturēšana. «Mēs esam ražotājs, nevis mazumtirgotājs. Viens
kiosks nerada nekādu pievienoto
vērtību mūsu biznesam. Kiosks
bija iecienīts, jo daudzi produkti
tika pārdoti par zemākām cenām
nekā ražošanas izmaksas, taču
šis variants nebija ilgtspējīgs. Mēs
vairāk uzmanības koncentrējam uz
citiem mazumtirgotājiem,» skaidro
JGK valdes priekšsēdētājs.

Uzņēmums šogad pēc restrukturizācijas pabeigšanas plāno kāpināt
ražošanas apjomus un saražot vairāk nekā pērn, bet jauni tirgi gan
pagaidām meklēti netiks – vispirms
jāsaglabā eksports uz Krieviju un
abām Baltijas valstīm, bet vēlāk
noieta tirgu plānots paplašināt.
Lai gan līdz ar pārmaiņām JGK
daudzi palika bez darba, uzņēmuma
vadība norāda, ka šobrīd uzņēmumā kopumā gan Rīgā, gan Jelgavā ir
ap 300 strādājošo. Tiesa, pārceļot ražošanu uz Jelgavu, pirmām kārtām
darbs tiek piedāvāts Rīgas ražotnē
strādājošajiem – daļa priekšlikumu
pieņēmuši, daļa ne, tāpēc uzņēmumam būs nepieciešami jauni darbinieki, kas tiks meklēti Jelgavā.
Jāatgādina, ka «Rīgas miesnieks»
Jelgavas gaļas pārstrādes uzņēmumu iegādājās pērn jūnija beigās.
Savukārt «Rīgas miesnieks» ir
«HKScan» grupas, kas ir viena no
vadošajām pārtikas produktu ražošanas kompānijām Ziemeļvalstīs un
ietver gaļas pārstrādes uzņēmumus
Somijā, Zviedrijā, Polijā un Baltijas
valstīs, uzņēmums.

Realizējot projektu «Pārrobežu
sadarbības iniciatīva riska vadības
sistēmas veidošanai Latvijas un
Lietuvas kaimiņu reģionos II»,
kura viens no mērķiem ir nodrošināt vienotu operatīvo dienestu rīcību krīzes situācijās, tika rasta iespēja izveidot POIC, piesaistot šim
mērķim arī pašvaldības aģentūras
«Pilsētsaimniecība» resursus. «Apzināmies, ka tas ir tikai sākums, lai
mēs spētu izmantot visas iespējas,
ko perspektīvā paredz nodrošināt
vienota operatīvās informācijas
dienesta izveide Jelgavā, taču nu
varam būt pārliecināti, ka darbs
ne tikai ārkārtas apstākļos, bet arī
ikdienā būs daudz koordinētāks un
produktīvāks un pirmām kārtām
ieguvēji būs iedzīvotāji,» uzsver
«Pilsētsaimniecības» direktors
Andrejs Baļčūns, norādot, ka
tādējādi POIC izveidotas četras
struktūrvienības: Krīzes situāciju novēršanas vadības centrs,
Pašvaldības policijas Operatīvā
vadības nodaļa, Satiksmes vadības
centrs un vienots dispečerpunkts,
kas strādā ar Problēmu uzskaites
kontroles sistēmu.
Jau līdz šim šajā sistēmā tika reģistrētas visas iedzīvotāju sūdzības,
kas saņemtas iesniegumu veidā,
pa tālruni, e-pastu vai atzīmētas
interaktīvajā kartē, taču no 1.
februāra darbu sāks vienotais dien-

nakts tālruņa numurs 8787. «Tā
ir iespēja, izmantojot īsu un viegli
iegaumējamu numuru, dispečeru
nekavējoties informēt par pilsētā
fiksētu problēmsituāciju, kas ir
«Pilsētsaimniecības» kompetencē.
Dispečers šo informāciju nodos
speciālistam, kurš atbildīgs par tās
novēršanu,» skaidro A.Baļčūns. Lai
izvairītos no iespējamām domstarpībām, visas telefonsarunas tiks
ierakstītas. Tiesa gan – pašlaik vēl
nav panākta vienošanās ar mobilo
telefona operatoru «Tele 2» par
šī pakalpojuma nodrošināšanu,
tādēļ šī operatora klienti aicināti
zvanīt pa tālruni 63084417 – arī
uz to atbildēs dispečers. «Taču
tuvākajā laikā to ceram atrisināt,»
tā direktors.
Dispečeru pienākums būs ne
tikai ﬁksēt iedzīvotāju sūdzības, bet
arī pārraudzīt situāciju pilsētā. Viņu
kompetencē ir kontrolēt meteoroloģisko staciju, ielu apgaismojuma,
sūknētavu darbību, kā arī koordinēt
inteliģentās satiksmes vadības
sistēmu. «Ja, piemēram, dispečers
monitorā pamana, ka kādā pilsētas
daļā nedeg apgaismojums, par to
informē apsaimniekotāju; ja strauji
mainās dati par laika apstākļiem,
tiek ziņots ceļu uzturētājam,» tā
A.Baļčūns. Savukārt inteliģentās
satiksmes vadības sistēma perspektīvā paredz automātiski nodrošināt
luksoforu darbību atbilstoši satiksmes plūsmai.
Jāpiebilst, ka kopumā POIC
strādās četri dispečeri, kas izraudzīti
konkursa rezultātā. A.Baļčūns stāsta, ka jau sākotnēji potenciālajiem
darbiniekiem tika izvirzītas ļoti augstas prasības. No 130 pieteikumiem
atlases rezultātā tika izraudzīti septiņi atbilstošākie, savukārt no tiem
– četri, kas pēc apmācībām atzīti par
piemērotākajiem dispečera pienākumu veikšanai. Līdztekus tālrunim
8787 problēmu var pieteikt arī pa
e-pastu: poic@poic.jelgava.lv.

martā sāksies tautas skaitīšana; darbs būs 60 cilvēkiem
 Ilze Knusle-Jankevica

martā sāksies tautas
skaitīšana. Laikā no 1.
līdz 10. martam iedzīvotāji aicināti aizpildīt
tautas skaitīšanas anketu
internetā, bet pie tiem,
kuri to nebūs izdarījuši,
dosies tautas skaitītāji.
viņi iedzīvotājus apmeklēs laikā no 17. marta līdz
31. maijam.

Tautas skaitīšanas Jelgavas pilsētas vadīšanas un koordinēšanas
centra reģionālā vadītāja Ineta
Žilvinska stāsta, ka iedzīvotāji aicināti aizpildīt elektronisko anketu
ne vien par sevi, bet arī par citiem
ģimenes locekļiem – bērniem, vecvecākiem. Anketa būs atrodama
mājas lapā www.tautasskaitisana.
lv. Savukārt pie tiem, kuri anketas
nebūs aizpildījuši, tautas skaitītāji
dosies personīgi.
Tautas skaitīšanas mērķis ir

iegūt detalizētu priekšstatu par
iedzīvotāju skaitu, sastāvu, demogrāfisko situāciju valstī, nodarbošanos, migrāciju, kā arī
par iedzīvotāju dzīves līmeni
kopumā. Tautas skaitīšanā iegūtā
informācija ir konﬁdenciāla un
tiks izmantota statistikas datu
apkopošanai. Jautājumi anketā
būs saistīti ar izglītību, darbu,
valodu un mājokli, bet netiks uzdoti jutīgi jautājumi, piemēram,
par ienākumiem, īpašumiem,

uzkrājumiem, reliģisko piederību, veselības stāvokli. «Daudzi
cilvēki neizprot, kāpēc ir svarīgi
piedalīties tautas skaitīšanā un
sniegt par sevi datus. Vispirms
jau iegūtie dati ir būtiski, veidojot valsts ilgtermiņa attīstības
dokumentus. Tā kā teritorija
un iedzīvotāju skaits ir vieni no
galvenajiem valsts raksturlielumiem, no iedzīvotāju skaita valstī
ir arī atkarīgs sociālo pakalpojumu klāsts un apjoms, piemēram,

skolu, budžeta vietu, slimnīcu
skaits,» skaidro I.Žilvinska, piebilstot, ka tas ir arī ikviena pilsoniskais pienākums.
Jāpiebilst, ka līdz 31. janvārim
Jelgavas un novadu iedzīvotāji
tiek aicināti pieteikties darbā
tautas skaitītāju amatam. Kopumā Jelgavā būs nepieciešami ap
60 tautas skaitītāju, bet tuvējos
novados – ap 45. Interesentiem
jāaizpilda elektroniskā anketa
mājas lapā www.cv-online.lv.

I.Žilvinska norāda, ka kandidāti
tiks rūpīgi izvērtēti – tautas skaitītājam jāprot komunicēt, jābūt
elastīgam un jāspēj pielāgoties
nenormētam darba laikam, jo
cilvēks ir jāsastop – ja kāds nav
bijis mājās, pie viņa jādodas
atkal –, jābūt iemaņām darbā
ar datoru.
Ar tautas skaitīšanu saistītos jautājumus var noskaidrot,
zvanot pa bezmaksas tālruni
80000777.
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Sociālo pabalstu saņēmējs –
friziere ar algu pieci lati mēnesī
 Sintija Čepanone

pagājušajā gadā dažādos sociālajos pabalstos
pašvaldība izmaksājusi
pusotru miljonu latu,
šādā veidā palīdzot vairāk nekā 4,5 tūkstošiem
Jelgavas ģimeņu. «Ja vēl
pirms pāris gadiem uz
sociālajiem pabalstiem
pretendēja galvenokārt
pensionāri un invalīdi,
tad pašlaik būtiski audzis
ģimeņu ar bērniem, kas
lūdz pašvaldības palīdzību, skaits,» situāciju
raksturo Jelgavas Sociālo
lietu pārvaldes vadītāja
rita Stūrāne. viņa gan
norāda, ka diemžēl ne
visi pabalstu saņēmēji
ir godprātīgi, tādēļ nereti izveidojas absurda
situācija: atsevišķām ģimenēm pabalstos saņemtā summa mēnesī
dažkārt krietni pārsniedz
to ģimeņu vidējos ienākumus, kuras cenšas tikt
galā saviem spēkiem,
strādājot par salīdzinoši
mazu atalgojumu.

Kādai ģimenei Jelgavā
gmI pabalsts vien mēnesī sasniedz 530 latus
– summu, par kādu daudzi strādājošie pašreizējā
ekonomiskajā situācijā
var tikai sapņot. «par laimi, Labklājības ministrija,
šķiet, ir sadzirdējusi to,
uz ko norāda pašvaldības, tādēļ ir cerības, ka šī
trūcīguma kulta popularizēšana tuvojas norietam,» tā Jelgavas Sociālo
lietu pārvaldes vadītāja
rita Stūrāne.
Foto: Ivars Veiliņš
tā pārvaldes vadītāja.
Runājot par GMI, jānorāda, ka,
salīdzinot ar situāciju pirms gada,
vairāk nekā divas reizes audzis šī
pabalsta saņēmēju – gan ģimeņu,
gan personu – skaits. Pērn 2,48
reizes salīdzinājumā ar 2009. gadu
palielinājusies arī GMI pabalstos izmaksātā summa mūsu pašvaldībā.
«Vidēji rēķinot – katrai ģimenei, kas
saņem šo pabalstu, tie ir papildu 405
lati gadā jeb 33 lati mēnesī. Tiesa
gan, tas ir vidējais rādītājs, jo kādai
ģimenei GMI sasniedz pat 500 latus,
savukārt citas saņem vien latu vai
piecus latus,» komentē Sociālo lietu
pārvaldes vadītāja.

Tieši pašlaik Sociālo lietu pārvalde apkopo statistiku par sociālo
pabalstu un sociālās palīdzības
sniegšanas rādītājiem aizvadītajā
gadā. Visi dati vēl nav apkopoti, taču
jau tagad skaidrs, ka personu loks,
kam sniegts pašvaldības atbalsts, ir
būtiski paplašinājies. Turklāt šobrīd
derīgs trūcīgas ģimenes statuss
Jelgavā ir vairāk nekā pusotram
tūkstotim ģimeņu jeb ap 5000 varētu rīkot talkas
personām.
Jau līdz šim Sociālo pakalpojumu
un sociālās palīdzības likumā bija
pabalstu pieprasījums aug
paredzēts, ka, lai saņemtu pašvalTo, ka pašlaik tieši ģimenes ar dības sociālo palīdzību, klientam
bērniem ir tās, kas visbiežāk sa- ir pienākums aktīvi iesaistīties
ņem sociālos pabalstus, apliecina savas problēmas risināšanā, pildot
skaitļi: 2009. gadā dažādi pabalsti līdzdarbības pienākumus, taču
izmaksāti 4120 ģimenēm jeb kopu- atbilstoši izmaiņām no šā gada ir
mā 6838 personām, savukārt pērn pastiprināti un precizēti klienta
atbalsts naudas veidā sniegts 4665 pienākumi. Tiesa gan – R.Stūrāne
ģimenēm, kurās ir 9082 personas. uzskata, ka izmaiņas vairāk ir
«Pērn arī palielinājies pieprasījums teorētiskas un praktiski tās īstenot
pēc brīvpusdienām, pabalsta trans- būs diezgan grūti. Tas tādēļ, ka
porta izdevumu kompensēšanai, Labklājības ministrija vienlaicīgi
trīs reizes audzis pieprasījums pēc paziņojusi, ka līdzdarbība nenozīpabalsta skolas piederumu iegādei, mē piespiest cilvēku «atstrādāt»
kas pagājušajā gadā piešķirts 1223 pabalstu, jo tas ir pretlikumīgi.
bērniem,» tā R.Stūrāne, rēķinot, ka «Nekāda piespiedu mehānisma nav
tādējādi pabalsta summa, ko vidēji – mēs klientus varam tikai aicināt,
saņem viena ģimene, gadā sasniedz lūgt, pārliecināt iesaistīties papildu
294 latus.
līdzdarbības pasākumos. Viena no
Taču situācija visā valstī šajā jomā iespējām varētu būt kopīgas talkas,
ir diezgan absurda. «Pašlaik diemžēl kurās piedalītos mūsu klienti. Kā šī
sanāk tā, ka cilvēkam ir izdevīgi iecere īstenosies, protams, atkarīgs
neko nedarīt un pārtikt tikai no so- no pašiem cilvēkiem, kuri saņem
ciālajiem pabalstiem. Respektīvi, jo pašvaldības palīdzību, taču ilūziju
cilvēks vairāk dara pats, jo mazāku mums nav, jo liela daļa vēl aizvien
summu viņš var saņemt pabalstu uzskata, ka pabalstu izmaksa ir
veidā, un liela daļa mūsu klientu to pašvaldības pienākums, un viss,
ļoti labi apzinās. Turklāt netrūkst taču par saviem pienākumiem pret
tādu, kas mums pārmet, ka par pašvaldību, sabiedrību aizmirst,»
tādu naudu, ko viņi saņem pabalsta stāsta R.Stūrāne, piebilstot, ka
veidā, normālus dzīves apstākļus cilvēkiem vairāk interesē, kas man
cilvēks sev nevar nodrošināt,» tā par to pienākas, nevis tas, ko es varu
R.Stūrāne, atklājot, ka, piemēram, darīt, lai situāciju uzlabotu.
kādai ģimenei Jelgavā GMI pabalsts
Viņa norāda, ka tieši šī iemesvien mēnesī sasniedz 530 latus. la dēļ ļoti daudzi palaiž garām
Protams, šādu summu pēc nodokļu izdevību iesaistīties piedāvātajos
nomaksas reti kad saņem pat kvali- pasākumos, tostarp Nodarbinātīﬁcēti speciālisti, cilvēki ar augstāko bas valsts aģentūras organizētajos,
izglītību, tādēļ sanāk, ka nestrādājot piemēram, kvaliﬁkācijas celšanas
ģimene pabalstos saņem tādu sum- kursos, stipendiātu programmā.
mu, par kādu strādājošie pašreizējā «Cilvēki vienkārši nevēlas mainīt
ekonomiskajā situācijā var tikai situāciju, viņiem trūkst motivācijas,
sapņot. «Par laimi, Labklājības jo daudziem pabalstu apmērs ir
ministrija, šķiet, ir sadzirdējusi to, pietiekams, turklāt šo naudu viņi
uz ko norāda pašvaldības, tādēļ iegūst, neko nedarot. Galu galā
ir cerības, ka šī trūcīguma kulta mūsdienās no ārsta saņemt izziņu
popularizēšana tuvojas norietam,» par to, ka cilvēks nevar veikt ﬁzisku

darbu, nav nekādu problēmu, jo,
piemēram, spondilozi var konstatēt
teju katram. Ņemot vērā, ka tā
dēvētajiem «simtlatniekiem» darbs
lielākoties ir ﬁzisks, daudzi ilgstošie
bezdarbnieki uz to arī «spekulē»,» tā
Sociālo lietu pārvaldes vadītāja.
Kaut arī šīs programmas lietderība nereti tiek apšaubīta, R.Stūrāne
atklāj, ka vismaz Sociālo lietu pārvaldei šajā ziņā lielākoties ir pozitīva
pieredze. «Vienlaicīgi pie mums
strādā 10 cilvēki, kuri par simts
latu stipendiju pilda aprūpētāja
palīga pienākumus. Protams, arī
mēs esam saskārušies ar bezatbildīgajiem, taču kopumā šo resursu
vērtējam pozitīvi, turklāt šādā veidā
cilvēks praktizējas noteiktu darbu
veikšanā, un agrāk vai vēlāk viņam
ir jāatsāk strādāt algotu darbu. Atsevišķos gadījumos, vismaz aprūpes
sistēmā, tas ir izdevies.»

atklāt negodīgos – grūti

līdzības, – virknei cilvēku tā tiešām
ir vienīgā iespēja gūt atbalstu krīzes
situācijā, lai ģimenei varētu nodrošināt kaut pašu nepieciešamāko.

Naudu «izkūpina» gaisā

«Patiesībā pašlaik aizvien aktuālāks kļūst jautājums par dzīvokļa pabalsta piešķiršanas kārtību, un
tas jau tuvākajā laikā tiks apspriests
Sociālo lietu konsultatīvajā komisijā. Ir svarīgi panākt, lai ar saistošiem
lēmumiem mēs varētu kontrolēt
tās ģimenes, kas nonākušas mūsu
rūpju lokā,» tā R.Stūrāne, pieļaujot,
ka viens no mehānismiem dzīvokļa
pabalsta gadījumā varētu būt tā
izmaksas pārtraukšana uz laiku
personai, kura neveic pat elementāras lietas, lai mājokli uzturētu
kārtībā. «Apsekojot mājās cilvēkus,
kuri saņem dzīvokļa pabalstu,
nereti paveras ļoti drūma aina
– daļa dzīvo patiesi antisanitāros
apstākļos un nav darījuši neko,
lai savu mājokli uzturētu kārtībā.
Turklāt vēl norāda, lai pašvaldība
atsūta kādu sociālo darbinieku,
kurš iztīrītu māju,» atklāj iestādes
vadītāja, piebilstot, ka arī kaimiņu
sūdzības par destruktīvu dzīvesveidu varētu būt pamats, lai izskatītu
iespēju pārtraukt dzīvokļa pabalsta
izmaksu.
Iestādes vadītāja norāda uz situāciju, ka daudzām ģimenēm nav
naudas, par ko nopirkt pārtiku, taču
alkoholam un cigaretēm nauda tiek
atlicināta. Protams, no regulārajiem
pabalstiem, kuri izmaksāti ar pavisam citu mērķi. «Šādos gadījumos
pašvaldības palīdzība vienkārši tiek
izkūpināta gaisā!» tā R.Stūrāne.
Aktuāla problēma ir arī pensionāru,
kuri dzīvo aprūpes iestādē un kuriem pašvaldība sedz zināmu daļu
par uzturēšanos, kredītsaistības.
Proti, saņemt ātros aizdevumus
viņiem nesagādā grūtības, un tas
tiek arī izmantots. Taču naudu ne
vienmēr viņi ir spējīgi atdot, un
tad kredītiestāde izmanto savas
likumiskās tiesības, kā rezultātā
palielinās pašvaldības daļa, ko tā
maksā par personas uzturēšanos
aprūpes iestādē.
«Pieredze apliecinājusi, ka aizvien vairāk ir tādu cilvēku, kuri
nerespektē nedz likumu, nedz
kārtību, kāda ir sabiedrībā, arī pret
sodiem un attiecīgajām represīvajām iestādēm viņiem ir vienaldzīga
attieksme,» secina R.Stūrāne.

«Mums nav ilūziju par nelegālu
nodarbinātību,» taujāta par pabalstu saņēmēju godaprātu, saka
R.Stūrāne. Taču pat aptuveni aplēst,
cik cilvēku uz pašvaldības palīdzību
pretendē, kaut arī realitātē viņiem
tā nepienākas, nav iespējams. «To
mēs varam tikai minēt, vadoties
pēc ikdienas darba, pēc tā, cik laicīgi
klients var ierasties pārvaldē, lai
veiktu līdzdarbības pienākumus,
jo dažkārt cilvēks, kuram it kā nav
darba, to var tikai pēc darba laika
beigām. Piemēram, vīrietis atnākt
iesniegt iztikas līdzekļu deklarāciju.
Pats ģērbies darba drēbēs, nepārprotami – tikko no objekta, bet
oﬁciālu ienākumu viņam nav. Vai
arī, piemēram, frizieres – rāda savu
žurnālu, kas apliecina, ka viņas kā
individuālā darba veicējas nopelna
tikai piecus latus mēnesī... Cilvēki
un situācijas ir dažādas, taisnība
– katram sava, turklāt atspoguļot
situāciju sev par labu nav grūti.
Šī pelēkā puse ir ļoti stipra, taču
daudzos gadījumos esam bezspēcīgi, jo neesam izmeklētāji – mūsu
uzdevums ir palīdzēt rast problēmas
risinājumu,» R.Stūrāne gan neslēpj,
ka nepārprotamos gadījumos ir
ziņots arī kontrolējošām iestādēm.
Piemēram, ja izrādās, ka sociālo
pabalstu saņēmējam pieder vairāki
īpašumi un viņš tos izīrē, taču oﬁciāli ienākumi viņam neparādās.
Vai, piemēram, cilvēks deklarējas
vienā, pēc tam otrā savā īpašumā,
lai par katru varētu saņemt dzīvokļa pabalstu...
Nemeklē risinājumu
Taču R.Stūrāne akcentē, ka šāda
Uz šo tendenci norāda arī Sociālo
attieksme pret pašvaldības atbalstu lietu pārvaldes pakļautībā esošā
nebūt nav visiem, kas vēršas pēc pa- Bērnu un ģimenes atbalsta centra

(BĢAC) ikdienas darba pieredze.
Proti, viena no centra funkcijām
ir sociālās korekcijas un sociālās
palīdzības programmu izstrāde un
īstenošana katram bērnam, kurš
nonācis konﬂiktā ar likumu. Pašlaik
šādas programmas izstrādātas jau
63 bērniem, turklāt jau līdz šim
brīdim, sākot no jaunā gada, katru
dienu klāt nāk vēl viens nepilngadīgais, ar kuru nepieciešams veikt likumpārkāpumu proﬁlakses darbu.
Taču pašreizējo ﬁnanšu un cilvēku
resursu ir krietni par maz, lai spētu
šim jautājumam veltīt nepieciešamo
uzmanību.
«Lai speciālisti īstenotu sociālās
korekcijas un sociālās palīdzības
programmu bērnam, kam tā nepieciešama, gan viņam, gan likumiskajam pārstāvim ir jāierodas pie
sociālā darbinieka BĢAC Zirgu ielā
47a uzaicinājumā norādītajā laikā.
«Taču lielākajai daļai vecāku trūkst
izpratnes par šī procesa svarīgumu,
un viņi šajā jomā atsakās veikt jebkādus līdzdarbības pasākums. Par
to liecina skaitļi: no 63 ģimenēm,
kurām šī programma izstrādāta,
tikai septiņas ir atsaukušās uzaicinājumam. Pārējām ne tikai nerūp
tas, ka bērns izdarījis likumpārkāpumu un šādu dzīvesveidu var
turpināt, bet arī nebiedē fakts, ka
par neiesaistīšanos līdzdarbības procesā tiks piemērots administratīvais
sods,» tā R.Stūrāne, atgādinot, ka
Administratīvās komisijas Bērnu
lietu apakškomisijas lēmums ir
līdzvērtīgs tiesas spriedumam, kas
ir obligāti izpildāms.
Kopš pagājušā gada augusta
līdzšinējo BĢAC funkciju nodrošināt diennakts uzturēšanos krīzes
situācijā nonākušajām ģimenēm
uzņēmies Bērnu sociālās aprūpes
centrs, tādējādi atbalsta centra galvenais uzdevums ir sniegt dažāda
veida atbalstu ģimenēm, kurās ir
nopietnas problēmas. «Speciālistu
palīdzība ir bez maksas, taču reti
kura ģimene ir gatava šo iespēju
izmantot, kaut tā ir pašu vecāku
un bērnu labā. Dažam vieglāk ir par
savu septiņgadīgo bērnu mums pateikt: «Es vairs ar viņu netieku galā!
Savāciet viņu!» nekā aktīvi meklēt
problēmai risinājumu.»

valsti veido cilvēki

R.Stūrāne spriež, ka pašvaldības
palīdzības saņēmējiem turpmāk
būtu jānosaka striktāki ierobežojumi, jo iedzīvotāju ieradumus mainīt
nav viegli un klienti, kas ilgstoši
saņem sociālos pabalstus, vienkārši
kļūst atkarīgi no tiem, neizjūtot
nepieciešamību meklēt darbu vai
legalizēt savus ienākumus. «Cik nav
bijis gadījumu, kad zvana cilvēks
un mums prasa, kāpēc pabalsts
bankas kontā vēl nav ieskaitīts, un
mēs pieﬁksējam, ka zvanītājs nemaz
neatrodas Latvijā, bet gan pastāvīgi
strādā ārzemēs un papildu saņem
pašvaldības palīdzību,» uz negodīgo
rīcību norāda R.Stūrāne.
Viņasprāt, iedzīvotājiem pirmām
kārtām jāapzinās, ka valsti veido
paši cilvēki. «No cilvēkiem, kuri
strādā ārzemēs, nereti izskan frāzes
par to, ka Latvijā viņi atgriezīsies
tikai tad, kad šeit būs tāda situācija
kā ārzemēs, ka nedz valsts, nedz
pašvaldība saviem cilvēkiem negrib
palīdzēt, tāpēc brauc prom uz zemi,
kur esot labāk. Taču aizmirst, ka
ārzemēs viņi dzīvo valstī, kuru ir
izveidojuši tās iedzīvotāji. Ja šeit
cilvēki būtu gatavi strādāt tā, kā viņi
to dara ārzemēs, nevis paļauties uz
pabalstiem, ja maksātu nodokļus,
arī situācija Latvijā būtu citādāka,»
pārliecināta R.Stūrāne.

Pilsētnieks vērtē

Cik informēti jūs
esat par gaidāmo
tautas skaitīšanu?
andris, bezdarbnieks:
– Zinu tikai
faktu, ka drīzumā tāda
būs. Cik saprotu, tautas
skaitīšanas mērķis ir noskaidrot, cik cilvēku ģimenē, kādas
tautības viņi ir un līdzīgus
jautājumus. Es noteikti tajā
piedalīšos un sniegšu visas
nepieciešamās ziņas. Tas ir
vajadzīgs, jo neviens tā īsti
nezina, cik tad iedzīvotāju galu
galā mēs Latvijā un Jelgavā
esam.
Silvija, klientu apkalpošanas vadītāja:
– 1980. gadā
biju tautas
skaitīšanas
iecirkņa vadītāja Pārlielupē,
bet par jauno skaitīšanu diemžēl vēl neko neesmu dzirdējusi.
Kā Latvijas iedzīvotāja varu
teikt, tā ir vajadzīga, jo mēs
paši precīzi nezinām, cik cilvēku no mūsu valsts ir aizbraukuši un cik iebraukuši.
Jāzeps, pensionārs:
– Ziņās dzirdēju, ka tautas skaitīšana sāksies
martā un
cilvēkiem jārēķinās, ka viņus
apciemos tautas skaitītājs. Tā
ir parasta tautas skaitīšana,
kas notika jau pirms gadiem
un ko pieprasa arī Eiropas Savienība. Tā nepieciešama, lai
plānotu Latvijas tautsaimniecību – citādi neko nevar plānot,
ja nezinām, kas mums pašiem
Latvijā ir.
Jevgeņija,
jelgavniece:
– Zinu, ka
tautas skaitīšana sāksies
martā, taču
par to, kā tā
notiks, man ir daudz neskaidru
jautājumu. Piemēram, mani
bērni šobrīd ir aizbraukuši
peļņā uz ārzemēm, un es nezinu, vai arī viņus skaitīs un vai
man jāsniedz ziņas par viņiem.
Mani interesē secinājumi, kas
tiks izdarīti pēc tautas skaitīšanas.
Inta, skolotāja:
– Man šobrīd
sāk interesēt
organizatoriskie jautājumi un detaļas, kā tas tautas skaitīšanas
process notiks. Protams, arī
kādi jautājumi tiks uzdoti.
Mani uztrauc, kā šī skaitīšana
izdosies dziļos laukos.
«Jelgavas Vēstnesis»
metiens – 28000 eks.
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Ceturtdiena, 2011. gada 27. janvāris
2.45 «Likuma sargs 2» (ar subt.). Krievijas seriāls. 4.sērija.
3.40 «Gluharevs» (ar subt.). Krievijas seriāls. 10.sērija.
4.35 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 137. un 138.sērija.

TV3
5.00 «Zaudējumi 2». Seriāls. 9.sērija.
5.45 «Iepazīsties, mani vecāki! 2». Realitātes šovs. 19.sērija.
6.40 «Auniņa Šona piedzīvojumi 2». Animācijas seriāls. 34.sērija.
6.50 «Taks un Džudžu burvju spēks». Animācijas seriāls. 25.sērija.
7.15 «Mūmija». Animācijas seriāls. 9.sērija.
7.35 «Avatārs: leģenda par Āngu». Animācijas seriāls. 37.sērija.
8.00 «Tētuka meitiņas 3» (ar subt.). Seriāls. 11. un 12.sērija.
9.00 «Smieklīgākie videokuriozi 19».
10.00 «Nozieguma skelets 5». Seriāls. 3.sērija.
11.00 «Rafteru ģimene». Seriāls. 18.sērija.
11.55 «Televeikala skatlogs».
12.10 «Auniņa Šona piedzīvojumi 2». Animācijas seriāls. 9.sērija.
12.20 «Precējies. Ir bērni 8». Seriāls. 22. un 23.sērija.
13.25 «Avatārs: leģenda par Āngu». Animācijas seriāls. 38.sērija.
13.55 «Mūmija». Animācijas seriāls. 10.sērija.
14.15 «Kobra 5». Seriāls. 9.sērija.
15.20 «Alises sirdsbalss». Vācijas seriāls. 17.sērija.
16.10 «10 gadus jaunāka». ASV realitātes šovs. 7. un 8.sērija.
17.10 «Dakteris Tirsa» (ar subt.). Krievijas seriāls. 18.sērija.
18.10 «Tētuka meitiņas 3» (ar subt.). Seriāls. 13. un 14.sērija.
19.15 «Bez tabu». Informatīvi izklaidējoša programma.
19.50 «TV3 ziņas». Vada E.Bošs, Ģ.Ģelzis, K.Anže, A.Vārpiņa.
20.20 «Uz slavas asmens». ASV komēdija. 2007.g.
22.10 «Greizais spogulis» (ar subt.).
0.15 «Varenā sirds». ASV un Lielbritānijas drāma. 2007.g.
2.10 «Kobra 5». Seriāls. 9.sērija.
3.00 «Zaudējumi 2». Seriāls. 9.sērija.
3.50 «Rafteru ģimene». Seriāls. 18.sērija.
4.40 «Nakts joki».

5. februāris, sestdiena
LTV1
8.05 «Latvji, brauciet jūriņā!»
8.35 «Nellija un Cēzars». Seriāls. 25., 26. un 27.sērija.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Zaķīšu piedzīvojumi». Animācijas filmu seriāls. 6.sērija.
10.00 «Ķepa uz sirds».
10.30 «Kas var būt labāks par šo?»
11.00 «Kinotēka».*
11.15 «Sveika, Robij!» Seriāls. 3. un 4.sērija.
12.50 «SEB Muzikālā banka 2010».*
15.30 «Venta». Telefilmas Rīga dokumentāla filma.
15.45 «100 g kultūras». Nacionālie dārgumi.*
16.45 «Cilvēku planēta. Aligatoru medības Floridā». Dok. filma.
17.45 «Kopā» (ar subt.).
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.30 «Ielas garumā».
19.00 «Vides fakti».
19.30 «Latvijas šlāgeraptauja 2011».
20.30 «Panorāma».
21.12 «Latloto izloze».
21.20 «Eirodziesma 2011». 1.pusfināls.
22.30 «Bordžu dzimta». Spānijas vēsturiska drāma. 2006.g.
1.00 Nakts ziņas.

LTV7

7.50 «Taks un Džudžu burvju spēks». Animācijas seriāls. 24.sērija.
8.20 «Finiass un Fērbs». Animācijas seriāls.
8.45 «Mūmija». Animācijas seriāls. 10.sērija.
9.05 «Simpsoni 15». Animācijas seriāls. 10. un 11.sērija.
10.00 «Iepirkšanās rokenrols». 24.raidījums.
10.30 «Sniega diena». ASV ģimenes komēdija. 2000.g.
12.10 «Kinomānija».
12.50 «Televeikala skatlogs».
13.05 «Dinozauru mednieki». Seriāls. 5.sērija.
14.05 «Greizais spogulis» (ar subt.).
16.05 «Uz slavas asmens». ASV komēdija. 2007.g.
18.00 «Mošķīši». ASV animācijas fima. 2001.g.
19.50 «TV3 ziņas». Vada E.Bošs, Ģ.Ģelzis, K.Anže, A.Vārpiņa.
20.20 «Master and Commander: Uz pasaules malu».
ASV spriedzes drāma. 2003.g.
23.05 «Divas dienas Parīzē». Komiska drāma. 2007.g.
1.00 «Satriecošā neredzamā sieviete». Komēdija. 1981.g.
2.35 «Zaudējumi 2». Seriāls. 10.sērija.
3.20 «Iepazīsties, mani vecāki! 2». Realitātes šovs. 20.sērija.
4.10 «Dinozauru mednieki». Seriāls. 5.sērija.

6. februāris, svētdiena
LTV 1
8.05 «Garīgā dimensija».*
8.35 «Nellija un Cēzars». Seriāls. 28., 29. un 30.sērija.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Zaķīšu piedzīvojumi». Animācijas filmu seriāls. 7.sērija.
10.00 «Mārvijs Hemmers». Seriāls bērniem. 5.sērija.
10.30 «Surikātu raibā dzīve». Dokumentālu filmu seriāls. 5.sērija.
11.00 «Discovery atlants: Itālija». Dokumentāla filma. 2.sērija.
12.00 Dievkalpojums.
13.00 «Vertikāle».
13.30 «Daudz laimes!»
14.25 «Latvijas šlāgeraptauja 2011».*
15.20 «Eirodziesma 2011». 1.pusfināls.*
16.30 «Kaspars Znotiņš : it kā pats, it kā cits».
17.00 «Zeme no putna lidojuma». Dok. filmu seriāls. 17.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.25 «Province».
18.55 «Nav aizmirsts mīlēt». Vācijas romantiska drāma. 2009.g.
20.30 «Panorāma».
21.29 Laika ziņas.
21.35 «Pasaulē ātrākais “indiānis”». Drāma. 2005.g.
23.50 «Nakts ziņas».
24.00 «Laiks vīriem?»*
0.30 «Mafijas klans». Seriāls. 7. un 8.sērija.

LTV 7
7.50 «Televeikala skatlogs». «Veiksmīgas idejas».
8.10 «Televeikala skatlogs». «Pie rīta kafijas».
8.30 «Televeikala skatlogs». «Reģionālā attīstība Latvijā. 2011».
8.50 «Televeikala skatlogs». «Iespējas un risinājumi».
9.10 «Televeikala skatlogs». «Nedēļas apskats».
9.30 «Televeikala skatlogs». «Darbs. Izglītība. Karjera».
9.50 «Televeikala skatlogs». «Aktualitātes».
10.10 «Televeikala skatlogs». «Vārds uzņēmējiem».
10.30 «Tavs auto».*
11.00 «Ar makšķeri.*
11.30 «Autosporta programma nr.1».*
12.00 «Jaunavas zīmē» (ar subt.). Romantiska drāma. 2007.g.
13.40 «Basketbola apskats».*

tv programma
14.10 Kontinentālās hokeja līgas spēle. KHL zvaigžņu spēle.*
16.10 «Bordertauna». Seriāls. 38. un 39.sērija.
17.05 «Zaldātiņš» (ar subt.). Krievijas romantiska drāma. 2007.g.
19.00 «Ceļojums bez robežām». Jordānija.
19.30 «Krējums... saldais».
20.00 «Spiegu spēles»(ar subt.). Seriāls. 13. un 14.sērija.
21.45 JAUNUMS. «Pēdējais liecinieks». Kriminālseriāls. 1.sērija.
22.35 «Lidotāji». ASV un Lielbritānijas romantiska drāma. 2006.g.
1.00 «Modes noziegumi. Nāvīgā frizūra». Kriminālkomēdija. 2009.g.

LNT
6.10 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
6.35 «Kāpēc tā gadījās». ASV dokumentāla programma.
8.sērija.
7.05 «Skubijs Dū un Pinkainais». ASV animācijas seriāls.
8.sērija.
7.25 «Misters Bīns». Animācijas ﬁlma.
7.35 «Mājokļa jautājums».*
8.35 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
9.00 «Autoziņas».
9.30 «Ražots Latvijā».
10.00 «Sirmā ēdienkaratē».
10.40 «Ostins Pauerss. Slepenais starptautiskais aģents». ASV
un Vācijas piedzīvojumu komēdija. 1997.g.
12.35 «Policijas akadēmija». ASV seriāls. 9.sērija.
13.35 «Misters Bīns». Lielbritānijas komēdijseriāls.
14.05 «Labā sieviete». Melodrāma. 2004.g.
16.00 «Dvīņu darījums». Vācijas komēdija. 2008.g.
18.00 «Intelektuālā apokalipse. Būt vai nebūt». Sarunu šovs.
19.10 LNT ziņu Top 10.
20.00 LNT ziņas.
20.15 «Matriks. Revolūcija». ASV fantastikas trilleris. 2003.g.
22.45 «Bads». Lielbritānijas šausmu ﬁlma. 1983.g.
0.30 «Vasaras guvums». ASV jauniešu sporta komēdija.
2001.g.
2.15 «Ja es būtu zinājis, ka esmu ģēnijs». Komēdija. 2007.g.
3.55 «Agata Kristi. Mirušā vīra kļūda». Detektīvﬁlma. 1986.g.
5.30 «Benija Hila šovs». Lielbritānijas komēdijseriāls.

TV3
5.00 «Zaudējumi 2». Seriāls. 11.sērija.
5.45 «Norakstītais». Seriāls. 1.sērija.
6.30 «Hanna Montana. Dubultā dzīve 3». Seriāls. 9.sērija.
7.00 «Ragi un nagi». Animācijas seriāls. 16.sērija.
7.25 «Taks un Džudžu burvju spēks». Animācijas seriāls.
25.sērija.
7.50 «Finiass un Fērbs». Animācijas seriāls.
8.15 «Kinomānija».
8.50 «Māmiņu klubs».
9.20 «Garšu laboratorija».
10.00 «Superbingo». TV spēle.
11.00 «Brašulis Ņikitičs un Pūķis Baisulis». Animācijas f. 2006.g.
12.15 «Brīnišķīgā meitene». ASV ģimenes komēdija. 2003.g.
14.00 «Master and Commander: Uz pasaules malu».
ASV spriedzes drāma. 2003.g.
16.35 «Blakus tev». ASV komēdija. 2003.g.
18.50 «Kobra 14». Seriāls. 4.sērija.
19.50 «Nekā personīga».
20.25 «Neatkarības diena». ASV trilleris. 1996.g.
23.20 «Metro». ASV spriedzes ﬁlma. 1996.g.
1.35 «Džošua koks». ASV spraiga sižeta ﬁlma. 1993.g.
3.20 «Atļauts smieties!» (ar subt.).

Reģionālo TV programma virszemes apraidē:
19.30 – 20.00
7.50 «Televeikala skatlogs». «Dzīvot labāk».
8.10 «Televeikala skatlogs». «Rīta karuselis».
8.30 «Televeikala skatlogs». «Skatpunkti».
8.50 «Televeikala skatlogs». «Automoto raidījums nr.2».
9.10 «Televeikala skatlogs». «TV mozaīka».
9.30 «Televeikala skatlogs». «Brīvdienu ceļvedis».
9.50 «Televeikala skatlogs». «Tādas lietas».
10.10 «Televeikala skatlogs». «Dzīvei pa vidu».
10.30 «Ātruma cilts».*
11.00 «Zveja» (ar subt.).*
11.30 «Krējums... saldais».*
12.00 «Zaldātiņš» (ar subt.). Krievijas romantiska drāma. 2007.g.
13.55 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
14.25 «Bordertauna». Seriāls. 37.sērija.
14.55 Kontinentālās hokeja līgas spēle. KHL zvaigžņu spēle.
17.25 «Jaunavas zīmē» (ar subt.). Romantiska drāma. 2007.g.
19.05 «1000 jūdzes Mjanmā». 4.sērija.
19.45 Red Bull Crashed Ice sacensības. Tiešraide no Nīderlandes.
21.00 «OK!» Raidījums par skaistu dzīvi.*
21.45 «Lanževēna burvju triki». Seriāls. 11. un 12.sērija.
22.40 «Modes noziegumi. Nāvīgā frizūra». Komēdija. 2009.g.
0.15 «Toksiskās debesis». Kanādas drāma. 2008.g.

LNT
6.05 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
6.25 «Frīki». Dokumentāla programma. 4.sērija.
6.50 «Ugunsdzēsēju stāstiņi». ASV animācijas filma. 9.sērija.
7.15 «Trakie Tūņi brīvībā». ASV animācijas seriāls. 1.sērija.
7.35 «Eiropas prāta banka».*
8.35 «Vecās Kristīnes jaunie piedzīvojumi 3». Seriāls. 9.sērija.
9.00 «Rīta mikslis».
10.00 «Mans mīļais draugs». Raidījums par dzīvniekiem.
10.30 «Stila akadēmija ar Maiju Silovu».
11.00 «Spiegu bērni». ASV piedzīvojumu komēdija. 2001.g.
12.40 «Vīrieši kokos». ASV seriāls. 9. un 10.sērija.
14.30 «Agata Kristi. Mirušā vīra kļūda». Detektīvfilma. 1986.g.
16.30 «Misters Bīns». Lielbritānijas komēdijseriāls.
17.00 «Vasaras guvums». ASV jauniešu sporta komēdija. 2001.g.
19.00 «Eiropas prāta banka». Intelektuāla spēle.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Kamilla». ASV romantiska komēdija. 2007.g.
22.30 «Laulības dzīve». ASV melodrāma. 2007.g.
0.15 «Stila akadēmija ar Maiju Silovu».
0.40 «Dziednīca». ASV šausmu filma. 2008.g.
2.15 «Sātana izdzinējs. Sākums». ASV šausmu trilleris. 2004.g.
4.05 «Atklājums». ASV trilleris. 1994.g.

TV3
5.00 «Zaudējumi 2». Seriāls. 10.sērija.
5.45 «Iepazīsties, mani vecāki! 2». Realitātes šovs. 20.sērija.
6.40 JAUNUMS! «Atkal neprecēti». ASV komēdijseriāls. 1.sērija.
7.10 «Hanna Montana. Dubultā dzīve 3». Seriāls. 8.sērija.
7.30 «Ragi un nagi». Animācijas seriāls. 15.sērija.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv
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Eiropas Sociālā fonda projekts «Atbalsta pasākumu
īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļautajiem
izglītojamiem Jelgavas Amatniecības vidusskolā»
Vienošanās Nr.2010/0073/1DP/1.2.2.4.2/09/APIA/VIAA/042

Jelgavas amatniecības vidusskolas
profesionālie interešu pulciņi
8. – 9. klases skolēniem

pulciņa nosaukums
(Kvaliﬁkācija)
Viss par datoru
(Datorsistēmu tehniķis)

Jaunais profesionālis
(Apdares darbu tehniķis)

Koka meistars
(Mēbeļu galdnieks)

Viesnīcas saimnieks
Sekretārs
(Sekretārs)

Mans auto
(Automehāniķis)

Norises periods
Norises vieta
2011. gada janvāris – marts
1 reizi nedēļā – pirmdienās Dobeles iela 43, 1.5. telpa
Pulkveža Oskara Kalpaka iela 37,
1 reizi nedēļā – otrdienās
Apdares darbu darbnīca
Pulkveža Oskara Kalpaka iela 37,
1 reizi nedēļā – otrdienās
231. telpa
Pulkveža Oskara Kalpaka iela 37,
1 reizi nedēļā – trešdienās 214., 216., 220. telpa
Pulkveža Oskara Kalpaka iela 37,
1 reizi nedēļā – otrdienās
303. telpa
Pulkveža Oskara Kalpaka iela 37,
228. telpa, Auto laboratorijas
1 reizi nedēļā – otrdienās

Skolēnu skaits grupā: 8 – 12.
Norises laiks: no plkst.15.20 līdz 17.
Praktiskās nodarbības vada Jelgavas Amatniecības vidusskolas profesionālās izglītības pedagogi.
Jelgavas Amatniecības vidusskola piedāvā ēdnīcas pakalpojumus no plkst.15 līdz 15.30.
Reģistrēties dalībai interešu pulciņā – pie Jelgavas Amatniecības vidusskolas sekretāres, tālrunis
63025605, 63025628; e-pasts: sekretare_jav@apollo.lv (piesakoties lūdzu norādīt skolēna vārdu,
uzvārdu, skolas nosaukumu, izvēlētā pulciņa nosaukumu un tālruņa numuru).

Paplašinot darbību un piedāvāto pakalpojumu loku,
«TELEMEDICA» piedāvā darbu ārstam.
Mēs piedāvājam:
• interesantu darbu augošā, perspektīvā, draudzīgā
kolektīvā;
• atbilstošu, stabilu un konkurētspējīgu atalgojumu.
Pienākumi:
• klientu apmeklēšana mājās, darba vietās;
• proﬁlaktisko medicīnisko izmeklējumu veikšana,
mērījumu noņemšana ar medicīnas ierīcēm;
• analīžu noņemšana.
Darba uzsākšanas laiks: 2011. gada janvāris.

Prasības:
• medicīniskā izglītība (vidējā speciālā vai augstākā);
• labas latviešu un krievu valodas zināšanas;
• vēlama izpratne par IT tehnoloģijām, datora
lietošanas pārzināšana;
• B kategorijas autovadītāja apliecība;
• augsta atbildības sajūta;
• labas komunikācijas spējas un pozitīva attieksme
pret kolēģiem un klientiem;
• spēja ātri apgūt jaunas zināšanas un strādāt
patstāvīgi.

CV un pieteikumu lūdzam sūtīt pa pastu vai uz e-pastu.
Adrese: Graudu iela 68, Rīga, LV-1058. E-pasts: personals@telemedica.lv. Tālrunis: 67802752. www.veselibasparbaude.lv

Bērnu un jauniešu centrs «Junda»
aicina darbā latviešu valodas skolotāju
(1. – 3. klašu skolēniem, kuriem latviešu valoda nav dzimtā).
Informācija pa tālruni 63022298. CV sūtīt uz e-pastu: junda@junda.lv.

aicina pieteikties pozitīvu,
radošu un atbildīgu
angļu valodas skolotāju
darbam ar bērniem un jauniešiem
Angļu Valodas Studijā, nosūtot savu CV uz
e-pasta adresi: c.sanita@inbox.lv.
Kontakttālrunis 26456942.

Jelgavas 3. pamatskola
no š.g. 1. februāra reģistrēs bērnus, kuri 2011. gada 1. septembrī
sāks mācības 1. klasē.

JELGAVAS PILSĒTAS KULTŪRAS NAMĀ
3. februārī plkst.19 – koncerts. Zvaigznes no šova «Dziedi ar zvaigzni» – tavā pilsētā! Piedalās: mūziķis un šova «Koru kari» uzvarētājs Atis Auzāns,

elegantā Dailes teātra aktrise Aija Dzērve, Kuldīgas Sv.Annas baznīcas mācītājs Mārtiņš
Burke-Burkevics un kolorītā dziedātāja Liene Bronuša (pazīstama ar skatuves vārdu Candy),
piedalīsies arī TV3 šova «Dejo ar zvaigzni» dalībnieki Jānis Auzāns un Zane Prokofjeva. Biļešu
cena: Ls 6; 5; 4.

4. februārī plkst.19 – rīgas Krievu teātra pirmizrāde «tēvoča sapnis». Komēdija 2 cēlienos pēc F.Dostojevska stāsta. Režisors M.Bičkovs (Krievija). Notikumi
risinās nelielā pilsētiņā, kur ir daudz jaunkundžu precību gados un kurā mūžam aktuāla
tēma ir veiksmīgas laulības. Šajā klusajā vietā uzrodas kāds kņazs – ļoti bagāts un ļoti
vecs. Lomās: J.Rafalsons, I.Čerņavskis, G.Rosijska, T.Lukašenkova, D.Čerņecova, J.Korņevs,
O.Ņikuļina, T.Sudņika, S.Gorohovs, V.Grosmans, A.Maļikovs (izrādes ilgums – 3 stundas 15
minūtes). Biļešu cena: Ls 6; 5; 4.

18. februārī plkst.18 – Čellu trio «melo-m» jaunā koncertprogramma «operas joks». Biļešu cena: Ls 5; 4; 3.
19. februārī plkst.17 – aktiera, režisora un dziesminieka vara vĒtraS pirmā
dziesmu albuma «pārdodu vēju un zirgu vēl klāt...» prezentācijas koncerts.
Biļešu cena: Ls 3 – 6.

Kases darba laiks: no otrdienas līdz piektdienai 14 – 19, sestdienā 9 – 14
un stundu pirms sarīkojuma! Kases tālrunis: 63084679.

Baltijas astroloģijas skola
(a.vittes)
piedāvā apmācību pēc Hamburgas
(urāniskās) astroloģijas programmas.
Papildus tiks apgūta klasiskā astroloģija,
ezotērika (dzīvā ētika),
numeroloģija, hiromantija un citas.
Mācības notiek Jelgavā pēc noteikta
graﬁka (saskaņā ar studentu interesēm).
Mācību sākums – februārī.
Pieteikties pa tālruni 29379805.

privātā pirmsskolas izglītības
iestāde «pīlādzītis»

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

Skolā piedāvā 1. klasēs papildus apgūt:
• modernās dejas;
• sarīkojumu dejas;
• peldēšanu;
• vizuālo mākslu;
• boulingu un vispārējo ﬁzisko
sagatavotību.
Nepieciešamie dokumenti, iestājoties skolā:
1. vecāku (aizbildņu) personu apliecinošs
dokuments;
2. vecāku (aizbildņu) iesniegums;
3. bērna dzimšanas apliecība;
4. izziņa par deklarēto dzīvesvietu.
Aicinām vecākus un bērnus uz tikšanos skolā š.g. 10. februārī plkst.17.30.

Skaistumkopšanas salons

aicina darbā komunikablu, plaša proﬁla frizieri ar
darba pieredzi. Sava klientūra nav obligāta.
Tālrunis 28777877; e-pasts: morebeauty@inbox.lv.

Jelgavas 2. pamatskola

aicina nākamos pirmklasniekus
un viņu vecākus uz
atvĒrto DUrvJU DIENU.
gaidīsim Jūs
2011. gada 29. janvārī plkst.12
Sarmas ielā 2, Jelgavā.
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31. janvāris, pirmdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1143.sērija.
9.25 «Paulas sapnis». Vācijas melodrāma. 2009.g.
11.05 «Es – savai zemītei».*
11.35 «Eirobusiņš».*
12.05 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.25 «Discovery atlants: Itālija». Dokumentāla filma. 1.sērija.
13.25 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».*
13.40 «Šeit un tagad».*
15.00 «LTV portretu izlase». Mākslinieks Ojārs Feldbergs.*
15.25 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».*
15.45 «Surikātu raibā dzīve». Dokumentālu filmu seriāls. 4.sērija.
16.15 «Okeāna meitenes jaunie piedzīvojumi». Seriāls. 25.sērija.
16.40 «Edžmonta». Seriāls pusaudžiem. 62.sērija.
17.05 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1143.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Tagad vai nekad». Polijas seriāls. 5.sērija.
19.20 «Satiksmes drošība». Dokumentāla īsfilma.
19.30 «Skats no malas».
20.00 «100. pants».
20.30 «Panorāma».
21.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle.
22.00 «Viss notiek».
22.30 «Latvija var!»
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Garīgā dimensija».*
23.45 «De facto».*
0.20 «Skats no malas».*

LTV7
7.35 «Televeikala skatlogs». «Dzīvot labāk».*
7.55 «Televeikala skatlogs». «Rīts ar Natāliju Ābolu» (ar subt.).
8.55 «Televeikala skatlogs». «Rīta karuselis».*
9.15 «OK!» Raidījums par skaistu dzīvi.*
10.00 «Tiesa» (ar subt.). Seriāls. 2009.g. 17.sērija.
10.50 «Dinotopija». Seriāls. 13. (noslēguma) sērija.
11.40 «Joka pēc». Seriāls. 92. un 93.sērija.
12.30 «Krasta apsardze». Seriāls. 21.sērija.
13.20 «Sporta studija 19:30».*
13.50 Eiropas meistarsacīkstes daiļslidošanā.
Paraugdemonstrējumi.*
15.50 «Dinotopija». Seriāls. 13. (noslēguma) sērija.
16.40 «Joka pēc». Seriāls. 92. un 93.sērija.
17.30 «SeMS».
18.10 «Tiesa» (ar subt.). Seriāls. 2009.g. 17.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Sporta studija 19:30».
20.00 «Izdzīvošanas māka». Dokumentālu filmu seriāls. 15.sērija.
20.50 «Basketbola apskats».
21.20 «Krasta apsardze». Seriāls. 21.sērija.
22.10 «Cilvēku tirdzniecība». Krimināldrāma. 2005.g. 1.sērija.
23.45 «SeMS».*

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Mīli mani mūžam». Latvijas seriāls. 29. un 30.sērija.
10.05 «Mežrožu ieleja. Jūtu pārbaude». Melodrāma. 2008.g.
12.05 «Tēva noslēpumi». Vācijas seriāls. 47.sērija.
12.45 «Saldais pārītis». Latvijas komēdijseriāls.
13.00 «Viens pret visiem» (ar subt.). Krievijas seriāls. 11.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
14.35 «Pilna māja». ASV komēdijseriāls. 43.sērija.
15.05 «Vāverpuika». Animācijas seriāls. 1.sērija.
15.35 «Jampadracis mājā». ASV komēdijseriāls. 12.sērija.
16.00 «O.C. Kaislības Kalifornijā». ASV seriāls. 13.sērija.
17.00 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 129.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 130.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Degpunktā».
21.05 «Sacīkšu braucējs». ASV drāma. 2001.g.
23.25 «Asinsbrāļi». ASV seriāls. 17.sērija.
0.30 «Sešas pēdas zem zemes». ASV seriāls. 60.sērija.
1.25 LNT ziņu Top 10.*
2.15 «Matriks. Atjaunots». ASV fantastikas trilleris. 2003.g.
4.20 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
4.35 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 129. un 130.sērija.

TV3
5.00 «Zaudējumi 2». Seriāls. 5.sērija.
5.45 «Iepazīsties, mani vecāki! 2». Realitātes šovs. 15.sērija.
6.45 «Taks un Džudžu burvju spēks». Animācijas seriāls. 21.sērija.
7.10 «Ragi un nagi». Animācijas seriāls. 14.sērija.
7.35 «Avatārs: leģenda par Āngu». Animācijas seriāls. 33.sērija.
8.00 «Tētuka meitiņas 3» (ar subt.). Seriāls. 3. un 4.sērija.
9.00 «Iepirkšanās rokenrols».
9.30 «Garšu laboratorija».
10.00 «Māmiņu klubs».
10.40 «Rafteru ģimene». Seriāls. 14.sērija.
11.40 «Trīs māsas». ASV seriāls. 21.sērija.
12.35 «Precējies. Ir bērni 8». Seriāls. 14. un 15.sērija.
13.35 «Avatārs: leģenda par Āngu». Animācijas seriāls. 34.sērija.
14.05 «Mūmija». Animācijas seriāls. 6.sērija.
14.35 «Kobra 5». Seriāls. 5.sērija.
15.30 «Alises sirdsbalss». Vācijas seriāls. 13.sērija.
16.25 «Ekstrēmās pārvērtības 3». ASV realitātes šovs. 50.sērija.
17.20 «Dakteris Tirsa» (ar subt.). Krievijas seriāls. 14.sērija.
18.15 «Tētuka meitiņas 3» (ar subt.). Komēdijseriāls. 5. un 6.sērija.
19.15 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas». Vada E.Bošs, Ģ.Ģelzis, K.Anže, A.Vārpiņa.
20.20 «Kāsla metode 2». ASV seriāls. 14.sērija.
21.15 «C.S.I. Lasvegasa 11». ASV seriāls. 231.sērija.
22.05 «Radīti skatuvei». ASV seriāls. 20.sērija.
23.00 «Nekā personīga».
23.40 «Taras piecas personības». ASV seriāls. 6.sērija.
0.15 «C.S.I. Lasvegasa 8». ASV seriāls. 13.sērija.
1.05 «Kobra 5». Seriāls. 5.sērija.
2.00 «Trīs māsas». Seriāls. 21.sērija.
2.50 «Zaudējumi 2». Seriāls. 5.sērija.

3.40 «Rafteru ģimene». Seriāls. 14.sērija.
4.25 «Nakts joki».

1. februāris, otrdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1144.sērija.
9.25 «Otrā iespēja». Seriāls. 17.sērija.
9.50 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».*
10.10 «Kas var būt labāks par šo?»*
10.40 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
10.55 «Raimonds Pauls. Ilgais ceļš televīzijā».*
12.40 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».*
13.00 «Viss notiek».*
13.30 «Latvija var!»*
14.00 «Tagad vai nekad». Seriāls. 5.sērija.
14.50 «Prāta vētras». Dokumentāla filma. 1.sērija.
15.25 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».*
15.45 «Mārvijs Hemmers». Seriāls bērniem. 4.sērija.
16.15 «Okeāna meitenes jaunie piedzīvojumi». Seriāls. 26.sērija.
16.40 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».
17.05 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1144.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Tagad vai nekad». Seriāls. 6.sērija.
19.20 «Satiksmes drošība». Dokumentāla īsfilma.
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «100. pants».
20.30 «Panorāma».
21.15 «Jauna nedēļa».
22.00 «Atjaunotāji». Dokumentāla filma. Režisore M.Birzniece.
23.00 «Naudas zīmes».
23.15 Nakts ziņas.
23.30 «Šeit un tagad». Studijā Ināra Vārpa un
plastikas ķirurgs Mārtiņš Kapickis. Tiešraide.
0.10 «100 g kultūras».*
0.40 «Bīstamā robeža». Spraiga sižeta seriāls. 26.sērija.

LTV7
Reģionālo TV programma virszemes apraidē:
6.45–7.30; 12.30–13.15; 22.10–22.55.
7.55 «Televeikala skatlogs». «Nedēļas apskats».*
8.15 «Televeikala skatlogs». «Rīts ar Natāliju Ābolu» (ar subt.).*
9.20 «SeMS».*
10.00 «Tiesa» (ar subt.). Seriāls. 2009.g. 18.sērija.
10.50 JAUNUMS. «Hārtlenda». Seriāls. 1.sērija.
11.40 «Joka pēc». Seriāls. 94. un 95.sērija.
12.30 «Krasta apsardze». Seriāls. 22.sērija.
13.20 «Sporta studija 19:30».*
13.50 2010.gada Vankūveras ziemas olimpiskās spēles. Kērlings.
Fināls vīriešiem.*
15.50 «Hārtlenda». Kanādas seriāls. 1.sērija.
16.40 «Joka pēc». Seriāls. 94. un 95.sērija.
17.30 «SeMS».
18.10 «Tiesa» (ar subt.). Seriāls. 2009.g. 18.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.15 Kontinentālās hokeja līgas spēle.
Rīgas Dinamo – Maskavas CSKA. Tiešraide.
21.55 «Krasta apsardze». Seriāls. 22.sērija.
22.45 «SeMS».*
23.25 «Tavs auto».
23.55 «Autosporta programma nr.1».
0.25 «Cilvēku tirdzniecība». Krimināldrāma. 2005.g. 1.sērija.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Toms un Džerijs 2». Animācijas filma.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Mīli mani mūžam». Latvijas seriāls. 31. un 32.sērija.
10.05 «Mežrožu ieleja. Mīlas uzvara». Melodrāma. 2008.g.
12.05 «Tēva noslēpumi». Vācijas seriāls. 48.sērija.
12.45 «Saldais pārītis». Latvijas komēdijseriāls.
13.00 «Viens pret visiem» (ar subt.). Krievijas seriāls. 12.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Šodien novados».
14.25 «Pilna māja». ASV komēdijseriāls. 44.sērija.
14.55 «Toma un Džerija piedzīvojumi». Animācijas filma.
15.05 «Vāverpuika». Animācijas seriāls. 2.sērija.
15.35 «Jampadracis mājā». ASV komēdijseriāls. 13.sērija.
16.00 «O.C. Kaislības Kalifornijā». ASV seriāls. 14.sērija.
17.00 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 131.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 132.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Degpunktā».
21.05 «Kāzas par katru cenu». Vācijas liriska komēdija. 2007.g.
23.00 «Asinsbrāļi». ASV seriāls. 18.sērija.
0.05 «Sešas pēdas zem zemes». ASV seriāls. 61.sērija.
1.10 «Divarpus vīri». ASV komēdijseriāls. 25. un 26.sērija.
2.00 «Sacīkšu braucējs». ASV drāma. 2001.g.
3.55 «Benija Hila šovs». Lielbritānijas komēdijseriāls.
4.35 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 131. un 132.sērija.

TV3
5.00 «Zaudējumi 2». Seriāls. 6.sērija.
5.45 «Iepazīsties, mani vecāki! 2». Realitātes šovs. 16.sērija.
6.40 «Auniņa Šona piedzīvojumi 2». Animācijas seriāls. 31.sērija.
6.50 «Taks un Džudžu burvju spēks». Animācijas seriāls. 22.sērija.
7.15 «Mūmija». Animācijas seriāls. 6.sērija.
7.35 «Avatārs: leģenda par Āngu». Animācijas seriāls. 34.sērija.
8.00 «Tētuka meitiņas 3» (ar subt.). 5. un 6.sērija.
9.00 «Smieklīgākie videokuriozi 19».
9.30 «Kāsla metode 2». Seriāls. 14.sērija.
10.20 «Rafteru ģimene». Seriāls. 15.sērija.
11.10 «Trīs māsas». ASV seriāls. 22.sērija.
12.05 «Televeikala skatlogs».
12.20 «Precējies. Ir bērni 8». Seriāls. 16. un 17.sērija.
13.25 «Avatārs: leģenda par Āngu». Animācijas seriāls. 35.sērija.
13.55 «Mūmija». Animācijas seriāls. 7.sērija.
14.15 «Kobra 5». Seriāls. 6.sērija.
15.20 «Alises sirdsbalss». Vācijas seriāls. 14.sērija.
16.10 «10 gadus jaunāka». ASV realitātes šovs. 1. un 2.sērija.
17.10 «Dakteris Tirsa» (ar subt.). Krievijas seriāls. 15.sērija.
18.10 «Tētuka meitiņas 3» (ar subt.). Komēdijseriāls. 7. un 8.sērija.
19.15 «Bez tabu».

tv programma
19.50 «TV3 ziņas». Vada E.Bošs, Ģ.Ģelzis, K.Anže, A.Vārpiņa.
20.20 «Doktors Hauss 6». ASV seriāls. 17.sērija.
21.20 «C.S.I. Maiami 8». ASV seriāls. 187.sērija.
22.20 «Ielu karaļi». ASV krimināldrāma. 2008.g.
0.20 «C.S.I. Lasvegasa 8». ASV seriāls. 179. un 180.sērija.
1.55 «Kobra 5». Seriāls. 6.sērija.
2.45 «Trīs māsas». Seriāls. 22.sērija.
3.30 «Zaudējumi 2». Seriāls. 6.sērija.
4.15 «Nakts joki».

2. februāris, trešdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1145.sērija.
9.25 «Otrā iespēja». Seriāls. 18.sērija.
9.50 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».*
10.10 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
10.30 «Jauna nedēļa».*
11.15 «Latvji, brauciet jūriņā!» «Es mīlu Salacgrīvu». Dok. filma.
11.45 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle.*
12.30 «100. panta preses klubs».*
13.25 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».*
13.45 «Naudas zīmes».*
14.00 «Tagad vai nekad». Seriāls. 6.sērija.
14.50 «Kopā» (ar subt.).*
15.05 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».*
15.25 «Abi gali balti, viducis zaļš». Studijas Dauka animācijas filma.
15.40 «Kas te? Es te!»*
16.10 «Suņu zvaigzne 2». Animācijas filmu seriāls. 1.sērija.
16.40 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».
17.05 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1145.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Tagad vai nekad». Seriāls. 7.sērija.
19.20 «Satiksmes drošība». Dokumentāla īsfilma.
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «100. pants».
20.30 «Panorāma».
21.12 «Latloto izloze».
21.20 «Kas notiek Latvijā?» Tiešraide. Vada J.Domburs.
22.45 «Zebra».
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Vides fakti».*
23.45 «100 g kultūras».*
0.15 «Bīstamā robeža». Spraiga sižeta seriāls. 27.sērija.

LTV7
Reģionālo TV programma virszemes apraidē:
6.45–7.30; 12.30–13.15; 22.10–22.55.
7.55 «Televeikala skatlogs». «Iespējas un risinājumi».*
8.15 «Televeikala skatlogs». «Veiksmīgas idejas».*
8.35 «Televeikala skatlogs». «Pie rīta kafijas».*
8.55 «Televeikala skatlogs». «Brīvdienu ceļvedis».*
9.20 «SeMS».*
10.00 «Tiesa» (ar subt.). Seriāls. 2009.g. 19.sērija.
10.50 «Hārtlenda». Seriāls. 2.sērija.
11.40 «Joka pēc». Seriāls. 96. un 97.sērija.
12.30 «Krasta apsardze». Seriāls. 23.sērija.
13.15 «Dabas formas». Dokumentāla filma. 6.(noslēguma) sērija.
13.50 Kontinentālās hokeja līgas spēle.
Rīgas Dinamo – Maskavas CSKA.*
15.50 «Hārtlenda». Kanādas seriāls. 2.sērija.
16.40 «Joka pēc». Seriāls. 96. un 97.sērija.
17.30 «SeMS».
18.10 «Tiesa» (ar subt.). Seriāls. 2009.g. 19.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Sporta studija 19:30». Tiešraide.
20.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».
20.30 «Ātruma cilts».
21.00 «Izdzīvotāji». Dokumentāla filma. 3.sērija.
21.55 «Sapnis par Ziemeļpolu». Dokumentāla filma.
22.30 «Krasta apsardze». Seriāls. 23.sērija.
23.20 «Vistlera». Seriāls. 23. un 24.sērija.
0.55 «SeMS».*

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Toms un Džerijs 2». Animācijas filma.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Mīli mani mūžam». Latvijas seriāls. 33. un 34.sērija.
10.05 «Mežrožu ieleja. Mīlas spēks». Melodrāma. 2008.g.
12.05 «Tēva noslēpumi». Vācijas seriāls. 49.sērija.
12.45 «Saldais pārītis». Latvijas komēdijseriāls.
13.00 «Baiļu faktors 5» (ar subt.). ASV realitātes šovs. 3.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Šodien novados».
14.25 «Pilna māja». ASV komēdijseriāls. 45.sērija.
14.55 «Toma un Džerija piedzīvojumi». Animācijas filma.
15.05 «Vāverpuika». Animācijas seriāls. 3.sērija.
15.35 «Jampadracis mājā». ASV komēdijseriāls. 14.sērija.
16.00 «O.C. Kaislības Kalifornijā». ASV seriāls. 15.sērija.
17.00 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 133.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 134.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Degpunktā».
21.05 «Mājokļa jautājums».
22.00 «Intrigante 2». ASV seriāls. 5.sērija.
23.00 «Asinsbrāļi». ASV seriāls. 19.sērija.
0.05 «Sešas pēdas zem zemes». ASV seriāls. 62.sērija.
1.05 «Divarpus vīri». ASV komēdijseriāls. 27. un 28.sērija.
1.55 «Lampūni. Vegasas atvaļinājums». Komēdija. 1997.g.
3.30 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
3.40 «Asinsbrāļi». ASV seriāls. 16.sērija.
4.35 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 133. un 134.sērija.

TV3
5.00 «Zaudējumi 2». Seriāls. 7.sērija.
5.45 «Iepazīsties, mani vecāki! 2». Realitātes šovs. 17.sērija.
6.40 «Auniņa Šona piedzīvojumi 2». Animācijas seriāls. 32.sērija.
6.50 «Taks un Džudžu burvju spēks». Animācijas seriāls. 23.sērija.
7.15 «Mūmija». Animācijas seriāls. 7.sērija.
7.35 «Avatārs: leģenda par Āngu». Animācijas seriāls. 35.sērija.
8.00 «Tētuka meitiņas 2» (ar subt.). 7. un 8.sērija.
9.00 «Smieklīgākie videokuriozi 19».

Ceturtdiena, 2011. gada 27. janvāris
9.50 «Doktors Hauss 6». Seriāls. 17.sērija.
11.00 «Rafteru ģimene». Seriāls. 16.sērija.
11.55 «Televeikala skatlogs».
12.10 «Auniņa Šona piedzīvojumi». Animācijas seriāls. 7.sērija.
12.20 «Precējies. Ir bērni 8». Seriāls. 18. un 19.sērija.
13.25 «Avatārs: leģenda par Āngu». Animācijas seriāls. 36.sērija.
13.55 «Mūmija». Animācijas seriāls. 8.sērija.
14.15 «Kobra 5». Seriāls. 7.sērija.
15.20 «Alises sirdsbalss». Vācijas seriāls. 15.sērija.
16.10 «10 gadus jaunāka». ASV realitātes šovs. 3. un 4.sērija.
17.10 «Dakteris Tirsa» (ar subt.). Krievijas seriāls. 16.sērija.
18.10 «Tētuka meitiņas 3» (ar subt.). Komēdijseriāls. 9. un 10.sērija.
19.15 «Bez tabu». Informatīvi izklaidējoša programma.
19.50 «TV3 ziņas». Vada E.Bošs, Ģ.Ģelzis, K.Anže, A.Vārpiņa.
20.20 «Ekstrasensu cīņas 9» (ar subt.). 2.sērija.
21.25 «Miliči 2» (ar subt.). Krievijas seriāls. 8.sērija.
22.30 «Sasisto lukturu ielas 10» (ar subt.). Krievijas seriāls. 7.sērija.
23.30 Bobsleja un skeletona apskats.
24.00 «Atļauts smieties!» (ar subt.).
1.50 «Sasisto lukturu ielas 9» (ar subt.). Seriāls. 1. un 2.sērija.
3.25 «Kobra 5». Seriāls. 7.sērija.
4.10 «Zaudējumi 2». Seriāls. 7.sērija.

3. februāris, ceturtdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1146.sērija.
9.25 «Otrā iespēja». Seriāls. 19.sērija.
9.50 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».*
10.10 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
10.30 «Kas notiek Latvijā?» Vada J.Domburs.*
11.55 «Zebra».*
12.10 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».*
12.30 «Cilvēku planēta. Aligatoru medības Floridā». Dok. filma.
13.30 «Province».*
14.00 «Tagad vai nekad». Seriāls. 7.sērija.
14.50 «Vertikāle».*
15.20 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».*
15.40 «Kas te? Es te!»*
16.10 «Zaķīšu piedzīvojumi». Animācijas filmu seriāls. 6.sērija.
16.40 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».
17.05 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1146.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Tagad vai nekad». Seriāls. 8.sērija.
19.20 «Satiksmes drošība». Dokumentāla īsfilma.
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «100. pants».
20.30 «Panorāma».
21.15 «Atklātā ceturtdiena».
22.00 «Prāts vai instinkts 2». Seriāls. 11.sērija.
22.45 «Kinotēka».
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Šeit un tagad». Studijā Ināra Vārpa un plastikas ķirurgs
Mārtiņš Kapickis. Tiešraide.
23.55 «100 g kultūras».*

LTV7
Reģionālo TV programma virszemes apraidē:
6.45–7.30; 12.30–13.15; 22.10–22.55.
7.55 «Televeikala skatlogs». «Automoto raidījums nr.2».*
8.15 «Televeikala skatlogs». «TV mozaīka».*
8.35 «Televeikala skatlogs». «Darbs. Izglītība. Karjera».*
8.55 «Televeikala skatlogs». «Vārds uzņēmējiem».*
9.20 «SeMS».*
10.00 «Tiesa» (ar subt.). Seriāls. 2009.g. 20.sērija.
10.50 «Hārtlenda». Seriāls. 3.sērija.
11.40 «Joka pēc». Seriāls. 98. un 99.sērija.
12.30 «Krasta apsardze». Seriāls. 24.sērija.
13.20 «Sporta studija 19:30».*
13.50 2010.gada Vankūveras ziemas olimpiskās spēles.
Slēpošana. 10 km brīvajā stilā sievietēm.*
14.50 2010.gada Vankūveras ziemas olimpiskās spēles.
Slēpošana. 15 km brīvajā stilā vīriešiem.*
15.50 «Hārtlenda». Kanādas seriāls. 3.sērija.
16.40 «Joka pēc». Seriāls. 98. un 99.sērija.
17.30 «SeMS».
18.10 «Tiesa» (ar subt.). Seriāls. 2009.g. 20.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 LBL spēle. VEF/Juniors – BK Ventspils.
21.30 «Ar makšķeri».
22.00 «Zebra».*
22.15 «Toksiskās debesis». Kanādas drāma. 2008.g.
23.50 «Krasta apsardze». Seriāls. 24.sērija.
0.40 «SeMS».*Ceturtdiena, 3. februāris

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Toms un Džerijs 2». Animācijas filma.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Mīli mani mūžam». Latvijas seriāls. 35. un 36.sērija.
10.05 «Aklā uzticēšanās». Vācijas melodrāma. 2005.g.
12.05 «Tēva noslēpumi». Vācijas seriāls. 50.sērija.
12.45 «Saldais pārītis». Latvijas komēdijseriāls.
13.00 «Baiļu faktors 5» (ar subt.). ASV realitātes šovs. 4.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Šodien novados».
14.25 «Pilna māja». ASV komēdijseriāls. 46.sērija.
14.55 «Toma un Džerija piedzīvojumi». Animācijas filma.
15.05 «Vāverpuika». Animācijas seriāls. 4.sērija.
15.35 «Jampadracis mājā». ASV komēdijseriāls. 14.sērija.
16.00 «O.C. Kaislības Kalifornijā». ASV seriāls. 16.sērija.
17.00 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 135.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 136.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Degpunktā».
21.05 «Gluharevs» (ar subt.). Krievijas seriāls. 10.sērija.
22.05 «Likuma sargs 2» (ar subt.). Krievijas seriāls. 4.sērija.
23.10 «Asinsbrāļi». ASV seriāls. 20.(sezonas noslēguma) sērija.
0.15 «Sešas pēdas zem zemes». ASV seriāls. 63.sērija.
1.35 «Divarpus vīri». ASV komēdijseriāls. 29. un 30.sērija.
2.25 «Sarunas vērts». ASV romantiska komēdija. 1995.g.
4.10 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē». Izklaidējošs raidījums.
4.35 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 135. un 136.sērija.

TV3
5.00 «Zaudējumi 2». Seriāls. 8.sērija.
5.45 «Iepazīsties, mani vecāki! 2». Realitātes šovs. 18.sērija.
6.40 «Auniņa Šona piedzīvojumi 2». Animācijas seriāls. 33.sērija.
6.50 «Taks un Džudžu burvju spēks». Animācijas seriāls. 24.sērija.
7.15 «Mūmija». Animācijas seriāls. 8.sērija.
7.35 «Avatārs: leģenda par Āngu». Animācijas seriāls. 36.sērija.
8.00 «Tētuka meitiņas 3» (ar subt.). Seriāls. 9. un 10.sērija.
9.00 «Smieklīgākie videokuriozi 19».
10.00 «Ekstrasensu cīņas 9» (ar subt.). 2.sērija.
11.00 «Rafteru ģimene». Seriāls. 17.sērija.
11.55 «Televeikala skatlogs».
12.10 «Auniņa Šona piedzīvojumi». Animācijas seriāls. 8.sērija.
12.20 «Precējies. Ir bērni 8». Seriāls. 20. un 21.sērija.
13.25 «Avatārs: leģenda par Āngu». Animācijas seriāls. 37.sērija.
13.55 «Mūmija». Animācijas seriāls. 9.sērija.
14.15 «Kobra 5». Seriāls. 8.sērija.
15.20 «Alises sirdsbalss». Vācijas seriāls. 16.sērija.
16.10 «10 gadus jaunāka». ASV realitātes šovs. 5. un 6.sērija.
17.10 «Dakteris Tirsa» (ar subt.). Krievijas seriāls. 17.sērija.
18.10 «Tētuka meitiņas 3» (ar subt.). Seriāls. 11. un 12.sērija.
19.15 «Bez tabu». Informatīvi izklaidējoša programma.
19.50 «TV3 ziņas». Vada E.Bošs, Ģ.Ģelzis, K.Anže, A.Vārpiņa.
20.20 «Nozieguma skelets 5» (ar subt.). ASV seriāls. 3.sērija.
21.20 «Spiegu spēle». Piedzīvojumu drāma. 2001.g.
23.50 «Kinomānija».
0.20 «Dzīvības glābēji 4». ASV seriāls. 2.sērija.
1.10 «Kobra 5». Seriāls. 8.sērija.
2.00 «Zaudējumi 2». Seriāls. 8.sērija.
2.50 «Rafteru ģimene». Seriāls. 17.sērija.
3.35 «Iepazīsties, mani vecāki! 2». Realitātes šovs. 18.sērija.
4.25 «Nakts joki».

4. februāris, piektdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mana mamma – zvēru daktere». Seriāls. 33.sērija.
9.25 «Otrā iespēja». Seriāls. 20.sērija.
9.50 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».*
10.10 «Goda lieta». Francijas seriāls. 4.sērija.
12.00 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.20 «Zeme no putna lidojuma». Dok. filmu seriāls. 17.sērija.
13.20 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».*
13.35 «Atklātā ceturtdiena». *
14.20 «Tagad vai nekad». Seriāls. 8.sērija.
15.10 «Vienaudži».*
15.25 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».*
15.45 «Ķepa uz sirds».*
16.15 «Zaķīšu piedzīvojumi». Animācijas filmu seriāls. 7.sērija.
16.40 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».
17.05 «Mana mamma – zvēru daktere». Seriāls. 33.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Laiks vīriem?»
19.00 «Eirobusiņš».
19.30 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».
20.30 «Panorāma».
21.15 «100. panta preses klubs».
22.10 «Mafijas klans». Seriāls. 7.sērija.
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Mafijas klans». Seriāls. 8.sērija.
0.20 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».*

LTV7
Reģionālo TV programma virszemes apraidē:
6.45–7.30; 12.30–13.15; 22.10–22.55.
7.55 «Televeikala skatlogs». «Aktualitātes».
8.15 «Televeikala skatlogs». «Skatpunkti».*
8.35 «Televeikala skatlogs». «Tādas lietas».*
8.55 «Televeikala skatlogs». «Dzīvei pa vidu».
9.20 «SeMS».*
10.00 «Tiesa» (ar subt.). Seriāls. 2009.g. 21.sērija.
10.50 «Hārtlenda». Seriāls. 4.sērija.
11.40 «Joka pēc». Seriāls. 100. un 101.sērija.
12.30 «Krasta apsardze». Seriāls. 25.sērija.
13.15 «Nekurienes iemītnieki». Dokumentāla filma. 1.sērija.
13.50 2010.gada Vankūveras ziemas olimpiskās spēles.
Slēpošana. 4 x 10 km stafete vīriešiem.*
15.50 «Hārtlenda». Kanādas seriāls. 4.sērija.
16.40 «Joka pēc». Seriāls. 100. un 101.sērija.
17.25 «OK!» Raidījums par skaistu dzīvi.
18.10 «Tiesa» (ar subt.). Seriāls. 2009.g. 21.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Sporta studija 19:30».
20.00 «Lanževēna burvju triki». Seriāls. 11. un 12.sērija.
21.00 «Zveja» (ar subt.).
21.30 «Spiegu spēles»(ar subt.). Seriāls. 13. un 14.sērija.
23.15 «Krasta apsardze». Seriāls. 25.sērija.
24.00 «OK!» Raidījums par skaistu dzīvi.*

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Toms un Džerijs 2». Animācijas filma.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Cerību iela 21». Latvijas seriāls. 1. un 2.sērija.
10.05 «Ilgu ziedi». Vācijas melodrāma. 2007.g.
12.05 «Saldais pārītis». Latvijas komēdijseriāls.
13.00 «Baiļu faktors 5» (ar subt.). ASV realitātes šovs. 5.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Šodien novados».
14.25 «Pilna māja». ASV komēdijseriāls. 47.sērija.
14.55 «Toma un Džerija piedzīvojumi». Animācijas filma.
15.05 «Vāverpuika». Animācijas seriāls. 5.sērija.
15.35 «Jampadracis mājā». ASV komēdijseriāls. 16.sērija.
16.00 «O.C. Kaislības Kalifornijā». ASV seriāls. 17.sērija.
17.00 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 137.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 138.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Degpunktā».
21.05 «Ostins Pauerss: Slepenais starptautiskais aģents».
ASV un Vācijas piedzīvojumu komēdija. 1997.g.
23.05 «Sātana izdzinējs. Sākums». ASV šausmu trilleris. 2004.g.
1.05 «Ja es būtu zinājis, ka esmu ģēnijs». ASV komēdija. 2007.g.

ZIŅaS

Ceturtdiena, 2011. gada 27. janvāris

gripas dēļ atceļ
mācības un pasākumu
 Sintija Čepanone

mūsu pilsētā saslimušo
skaits gandrīz piecas
reizes pārsniedz gripas
epidēmijas slieksni,
turklāt šajā laikā būtiski audzis to cilvēku
skaits, kam konstatētas akūtās augšējo
elpceļu infekcijas. gripas dēļ pārtrauktas
mācības Jelgavas 2.
pamatskolā un atcelts
27. janvārī plānotais
pasākums «mūsu mājā
dejo tā».
Karantīna 2. pamatskolā saskaņā ar direktores Ludmilas
Gineites rīkojumu noteikta līdz
28. janvārim, un kavētās mācību
dienas tiks atstrādātas 1., 2. un
3. jūnijā.
«Saslimušo skaits ar gripu
Jelgavā ir būtiski audzis – ja
pagājušajā nedēļā konstatēti
250 saslimšanas gadījumi uz
100 000 iedzīvotāju, tad jau
šonedēļ šis skaits sasniedz 462
gadījumus uz 100 000 iedzīvotāju. Četri cilvēki, kas saslimuši
ar gripu, stacionēti,» norāda
Latvijas Infektoloģijas centra
(LIC) Epidemioloģiskās drošības un sabiedrības veselības
departamenta Infekcijas slimību
proﬁlakses un pretepidēmijas
pasākumu nodaļas Zemgales
reģiona vecākā epidemioloģe
Elvīra Brūvere. Viņa piebilst,
ka Jelgavā arī ﬁksēti 1016 akūtās augšējās elpceļu infekcijas

gadījumi. «Šo infekciju izraisa
cits vīruss, nevis tas, kas gripu,»
skaidro E.Brūvere, atklājot, ka
visvairāk saslimuši ir bērni vecumā līdz četriem gadiem. Tiesa
gan – šie dati ir no tām ārstniecības iestādēm, kas iesaistījušās
LIC monitoringa veikšanā, tādēļ
saslimušo skaits, visticamāk, ir
lielāks.
«Mūsu rīcībā esošā informācija liecina, ka Jelgavā stacionēti
jau četri cilvēki, šajā laikā arī
būtiski samazinājusies skolu un
pirmsskolas izglītības iestāžu
apmeklētība – proti, skolas apmeklē 80 procenti skolēnu, kas
uzskatāms par salīdzinoši labu
rādītāju, savukārt bērnudārzus
– tikai 58 procenti audzēkņu,»
komentē E.Brūvere, piebilstot,
ka visvairāk saslimuši ar gripu
ir tieši bērni vecumā no 5 līdz 14
gadiem. «Vēl aizvien pilsētā nav
ﬁksēts neviens gadījums, kad ar
gripu slimotu cilvēki, kas vecāki
par 65 gadiem,» tā speciāliste.
Jāpiebilst, ka ar Jelgavas pilsētas Ārkārtējās pretepidēmiskās komisijas lēmumu Jelgavas
pašvaldībā jau pagājušajā nedēļā
stājies spēkā rīkojums «Par
gripas un citu aktuālo augšējo
elpošanas ceļu infekcijas slimību
proﬁlaksi», kas paredz virkni
ierobežojumu gripas epidēmijas
laikā.
Lielās saslimstības dēļ pilsētā
atcelts bērnu un jauniešu deju
kolektīvu koncerts «Mūsu mājā
dejo tā», kas bija plānots 27. janvārī pulksten 18. Tas pārcelts uz
28. februāra pulksten 18.

Noziedzības līmenis
Jelgavā samazinās
 Ilze Knusle-Jankevica

«analizējot izdarīto pagājušajā gadā, jāsaka,
ka noziedzības līmenis
Jelgavā mazliet sarucis
un mainījies arī izdarīto noziegumu profils
– samazinājies sevišķi
smagu noziegumu, laupīšanu, automašīnu zādzību skaits, bet audzis
krāpšanu un dzīvokļu
apzagšanu skaits,» rezumē valsts policijas
Zemgales reģiona pārvaldes Jelgavas iecirkņa
vadītāja Zenta tretjaka.
Par to, ka mūsu pilsētā noziedzības līmenis ir samazinājies, liecina
pagājušā gada darba statistika.
«Pagājušajā gadā Jelgavas iecirknī
reģistrēti 2192 kriminālprocesi,
un tas ir par 161 mazāk nekā
2009. gadā, bet atklāto lietu skaits
palicis tādā pašā līmenī. Būtiski ir
arī tas, ka joprojām diezgan daudz
tiek atklātas iepriekšējo gadu lietas,» skaidro Z.Tretjaka. Policijai
pērn izdevies aizturēt vairākas
noziedzīgas grupas, piemēram,
automašīnu zagļus, laupītājus,
narkotiku izplatītājus. Kopumā
pērn samazinājies automašīnu
zādzību un smago noziegumu,
piemēram, laupīšanu un slepkavību, skaits, bet vairāk notikušas
krāpšanas. «Noziegumu skaits
samazinājās pēc tam, kad policijas
darbiniekiem izdevās aizturēt
vairākas noziedzīgas grupas – automašīnu zagļus, nepilngadīgus
laupītājus, narkotiku izplatītājus.
Tomēr aktivizējās dzīvokļu apzadzēji un krāpnieki, kuri izmanto
cilvēku lētticību,» stāsta Jelgavas
iecirkņa vadītāja. Viņa norāda,
ka, lai gan 2009. gadā policija

aizturēja krāpnieci, kura uzdevās
par sociālo darbinieci un apzaga
vecus cilvēkus, pērn uzradušies
jauni viltvārži, kuri izmanto cilvēku lētticību.
Jelgavas iecirkņa inspektori
strādā arī ar nepilngadīgajiem.
Kārtības policijas biroja 2. nodaļas vecākā inspektore Tatjana
Flandere norāda, ka nepilngadīgo noziedzības līmenis Jelgavā
ir saglabājies iepriekšējā gada
līmenī un mazgadīgo visbiežāk
pastrādātie noziegumi ir zādzības
un mantas bojāšana, arī miesas
bojājumu nodarīšana. Viens no
panākumiem cīņā ar nepilngadīgo
noziedzību ir tas, ka 2010. gadā
policijai izdevās notvert laupītāju
grupu, kurā darbojās arī nepilngadīgie. Tomēr uz šā gada 1. janvāri
policijas redzeslokā bija ap 200
nepilngadīgo.
Jelgavas iecirkņa Kārtības policijas nodaļas priekšnieks Romāns
Bikovs, analizējot pērn padarīto,
identificē vairākas problēmas.
Būtiskākās no tām ir lielais policistu noslogojums, kas neļauj
pievērsties prevencijas pasākumiem tik lielā mērā, kā būtu
nepieciešams, un izolatora noslodze, kas apgrūtina lēmumu
par administratīvo arestu izpildi.
«Pērn bija vērojama tendence,
ka cilvēki, kuriem piemērots administratīvais arests, piemēram,
par huligānismu, braukšanu
dzērumā, gaidīja rindā, lai izciestu
sodu. Tas tāpēc, ka mūsu izolators,
kurā ir 28 vietas, visu laiku bija
noslogots,» papildina Z.Tretjaka,
piebilstot, ka janvārī situācija
mazliet uzlabojusies. Neskatoties
uz grūtībām, šī gada prioritātes
būs preventīvais darbs, sabiedriskās kārtības nodrošināšana,
kontrabandas un preču nelegālās
aprites apkarošana.

www.jelgavasvestnesis.lv
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plūdu signāls!

Īsi
 Līdz 31. janvārim Jelgavas Zinātniskajā bibliotēkā (JZB) un tās ﬁliālēs
norisinās aizmāršīgo lasītāju dienas,
kuru laikā bibliotēkas lasītāji, kuri nav
laikus nodevuši grāmatas, to var izdarīt
bez soda naudas. Šobrīd JZB atgriezušās
jau ap 300 pie lasītājiem «aizkavējušās»
grāmatas. «Vecākais» parādnieks atnesis
1997. gadā neatdotās grāmatas. Decembrī JZB šo iespēju izmantojuši 116
aizmāršīgie lasītāji, bērnu bibliotēkā
«Zinītis» – 102. Bibliotēkas aicina lasītājus, pie kuriem «aizķērušās» bibliotēku
grāmatas, vēl pēdējās dienās izmantot
iespēju – nodot tās, nemaksājot kavējuma naudu. Ja grāmatas ir nozaudētas
vai sabojātas, tās iespējams aizvietot ar
citām, līdzvērtīgām.

No krastiem iziet Svēte
 Sintija Čepanone

Šonedēļ autotransporta
satiksmei slēgts Bāra ceļa
un miezītes ceļa posms.
tie atkušņa dēļ applūduši, tādēļ pa tiem pārvietoties kļuvis bīstami.
tas, cik ilgi ierobežojums
būs spēkā, atkarīgs no
laika apstākļiem, taču jau
tagad speciālisti regulāri
apseko pilsētas teritoriju,
lai operatīvi reaģētu uz
plūdu draudiem.
Kā stāsta pašvaldības aģentūras
«Pilsētsaimniecība» hidrotehnisko
būvju inženiere Žanna Barkovska,
šīs nedēļas sākumā slēgts applūdušais Bāra ceļš no Būriņu ceļa līdz
Miezītes ceļam un Miezītes ceļš no
Sniega ielas līdz Vītolu ceļam. «Atkušņa rezultātā būtiski palielinājies
ūdens līmenis, kas arī izraisījis šo
posmu applūšanu, turklāt jāņem

vērā, ka tieši šie ceļa posmi ir vieni
no tiem, kas parasti applūst pirmie,
tāpēc autovadītāji, lai tos apbrauktu, aicināti izmantot apkārtceļus.
«Pašlaik vēl pāragri spriest, cik
iespaidīgi plūdi Jelgavā būs šopavasar, taču, ņemot vērā, ka ledus
ir plānāks nekā pagājušajā gadā
un jau tagad sniega sega ir kļuvusi
mazāka, uz situāciju raugāmies
cerīgi. Tas, protams, atkarīgs no
laika apstākļiem, kādi būs, sākoties pavasarim, taču jau pašlaik
plūdu draudiem esam sagatavojušies,» norāda Ž.Barkovska. Proti,
ir izstrādāts pretplūdu Rīcību
pasākumu plāns, lai nepieļautu
palu un plūdu ūdeņu iekļūšanu
pilsētas teritorijā, kā arī iepirkuma
rezultātā noslēgts līgums ar SIA
«Kulk» par pretplūdu pasākumu
veikšanu. Lai ekonomētu pašvaldības līdzekļus, uzņēmumam
saskaņā ar līgumu jānodrošina
minimālais plūdu novēršanai
nepieciešamo materiālu apjoms

un nepieciešamības gadījumā tas
nekavējoties jāpapildina. «Mums
ir svarīgi plūdiem sagatavoties jau
laikus un aicināt arī iedzīvotājus,
kuru īpašumi draud applūst, atbildīgi izturēties pret plūdiem, lai
spētu izvairīties no dramatiskām
situācijām, kādas diemžēl nācās
piedzīvot pagājušajā gadā. Tieši
tādēļ jau pašlaik pilsētas teritorija tiek regulāri apsekota, lai
draudu situācijā varētu operatīvi
reaģēt,» tā speciāliste, piebilstot,
ka vairākkārt jau pārbaudīti
lietus kanalizācijas kolektori un
pretplūdu caurtekas, kas izbūvētas zem ceļiem un šosejām, kuras
tiks nosprostotas, lai ūdenim no
upes neļautu plūst uz apdzīvotām
vietām.
Pašlaik situācija tiek kontrolēta, veicot ikdienas apsekošanu,
taču atkarībā no laika apstākļiem
tiks uzsāktas diennakts dežūras.
Pagaidām tās nav nepieciešamas,
jo sniegs nekūst pārāk strauji.

Internātpamatskola iegādājusies mobilo pacēlāju
Jelgavas 1. speciālās internātpamatskolas Draugu klase, kurā izglītojas seši bērni ar smagiem
fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem,
šonedēļ saņēmusi mobilo pacēlāju, kas iegādāts
par jelgavnieku ziedojumiem. Sociālā aprūpētāja
Natālija mavrina atzīst, ka jaunieguvums kļuvis
par neaizvietojamu palīgu. «galvenais, pašiem
bērniem ir ērtāka pārvietošanās no paklāja uz
ratiņkrēslu un atpakaļ,» saka N.mavrina. arī
desmitgadīgais roberts atzīst, ka viņam patīk
ar to pārvietoties. Šī dāvana iegādāta, pateicoties jelgavnieku dāsnumam adventes laika
labdarības akcijā, kurā nauda tika vākta Laumai
Belickai, lai nopirktu speciāli aprīkotu ratiņkrēslu,
bet radās iespēja palīdzēt vairākiem pilsētas bērniem, kuriem slimība liegusi spēju kustēties. 2000,01 lats no ziedojumiem tika nodots Draugu klasei,
un šonedēļ iegādāts mobilais pacēlājs, kas kopā ar siksnām izmaksājis 1209,87 latus. Nākamnedēļ vēl
plānots nopirkt sešus «pufus», pavasarī speciāli aprīkotu krēslu, lai nogādātu bērnus uz dušu un tualeti,
bet par pārējo naudu skola iegādāsies attīstošas un izglītojošas spēles.
Foto: Ivars Veiliņš

Konsultācijas atsāksies februārī
 Ritma Gaidamoviča

arī šajā mācību semestrī Jelgavas Izglītības
pārvalde turpina skolēniem un vecākiem
piedāvāt atbalsta personāla konsultācijas
– iespēju bez maksas
bērniem kopā ar vecākiem apmeklēt psihologu, sociālo, speciālo
pedagogu vai logopēdu. Konsultācijas
atsāksies februārī.
Izglītības pārvaldes galvenā
speciāliste bērnu tiesību aizsardzībā Līvija Vilcāne stāsta, ka
klientu skaits pie speciālistiem
turpina augt, tas nozīmē, ka jelgavniekiem ir nepieciešama šo
speciālistu palīdzība. «Iepriekšējos gadus pieprasītākie bija
psihologi un speciālie pedagogi,
taču pagājušajā semestrī iezīmējusies jauna tendence – visvairāk vecāku un bērnu vērsu-

šies pie logopēda. Iespējams, tas
tāpēc, ka bērni jau no mazotnes
arvien biežāk lieto datorus un
interneta vidē raksta, kā vēlas, bet lasīšanas, rakstīšanas
un runāšanas iemaņas paliek
novārtā. Līdz ar to, dodoties
uz skolu, rodas problēmas,»
tā L.Vilcāne. Logopēdu kopā
ar vecākiem apmeklējuši gan
pirmsskolas izglītības iestāžu
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audzēkņi, gan skolēni.
Konsultācijas var apmeklēt
pieņemšanas laikos, taču iepriekš ieteicams pieteikties,
sazinoties pa tālruni 63012460,
lai optimāli izmantotu speciālistu laiku. Visas konsultācijas
pie speciālistiem ir bez maksas,
tās notiek Jelgavas Izglītības
pārvaldē Svētes ielā 22, 303.
kabinetā.

 Lai atvieglotu operatīvo dienestu
darbu, Jelgavas pilsētas pašvaldības
policija aicina iedzīvotājus sakārtot māju numurzīmes. Pašvaldības
policijas Sabiedrisko attiecību speciāliste juriste Sandra Reksce skaidro, ka Jelgavas pilsētas pašvaldības
saistošie noteikumi par teritorijas
izmantošanu un apbūvi nosaka, ka
nekustamā īpašuma īpašniekam
jānodrošina pēc noteiktas formas
izgatavotas mājas numura zīmes
uzstādīšana pie zemesgabalā esošās
galvenās ēkas ielas fasādes divu līdz
trīs metru augstumā. Administratīvais
sods par šo noteikumu pārkāpšanu
ﬁziskām personām ir līdz 250 latiem,
bet juridiskām personām – līdz 1000
latiem. Pašvaldības policija uzsver,
ka ir ļoti būtiski, kur un kā numurs
izvietots, jo galvenais ir, lai tas būtu
labi saskatāms no ielas.
 Nodarbinātības valsts aģentūra
(Nva) aicina darba devējus pieteikties
dalībai pasākumā «apmācība pie darba devēja tam vajadzīgā speciālista
sagatavošanai». Tā ir bezdarbnieka
praktiskā apmācība, kas darba devējam
pašam ļauj sagatavot vajadzīgo speciālistu. NVA piešķir dotāciju 50 procentu
apmērā no valstī noteiktās minimālās
mēnešalgas praktiskajā apmācībā
iesaistīto bezdarbnieku darba vadītāju
ikmēneša darba algai. Praktiskajā apmācībā iesaistītajiem bezdarbniekiem
NVA nodrošina ikmēneša stipendiju līdz
70 latiem, kas tiek izmaksāta, ņemot
vērā apmācību dienu skaitu attiecīgajā
mēnesī. Tiek segti arī normatīvajos aktos
paredzēto bezdarbnieku veselības obligāto pārbaužu izdevumi. NVA ﬁnansē
praktiskās apmācības izdevumus, tajā
skaitā darba devēja piesaistīto ekspertu
un mācībspēku izmaksas. Savukārt materiāltehniskais nodrošinājums dotēts
netiek. Detalizētāka informācija – NVA
mājas lapā www.nva.gov.lv, sadaļā
«Darba devējiem», apakšsadaļā «Praktiskā apmācība (pie darba devēja)».

Ritma Gaidamoviča
Precizējums
«Jelgavas Vēstneša» 20. janvāra numurā Jelgavas 5. vidusskolas direktores Natelas Seļiščevas
viedoklī «Jau sešus gadus mūsu
skolā nav neviena nesekmīgā
12. klasē» ieviesusies neprecizitāte citātā: «Citās pilsētas skolās
12. klases audzēkņi ir nesekmīgi
latviešu valodā, bet mūsu skolā,
kaut arī esam mazākumtautību
skola, šādas problēmas nav...».
Direktore paudusi viedokli tikai
par viņas vadīto skolu.
Atvainojamies Jelgavas 5.
vidusskolas direktorei Natelai
Seļiščevai.

Jelgavas izglītības iestāžu atbalsta personāla konsultāciju graﬁks
2010./2011. mācību gada februārim, martam, aprīlim
Svētes ielā 22, 303. kabinetā
Speciālisti

vārds, uzvārds

Datums

Psihologi

Ludmila Soldatenoka
Ilze Brakmane

07.02.2011.
07.03.2011.
04.04.2011.
14.02.2011.
14.03.2011.
11.04.2011.
21.02.2011.
21.03.2011.
18.04.2011.
21.02.2011.
21.03.2011.

Sociālie pedagogi

Marina Sidorova
Ruta Grubinska
Alla Eihvalde
Speciālie pedagogi Anna Briģe-Brigmane
Logopēdi

Biruta Brēdiķe
Mārīte Ledaine
Sandra Opoļeva

Laiks

Jau sestdien, 29. janvārī,
17 – 19
17 – 19
17 – 19
17 – 19

Konsultācijai var iepriekš pieteikties, zvanot pa tālruni 63012460.

R.D.A. veikalos Jelgavā,
Lielajā ielā 27, Pasta ielā 51/9
un TC «Valdeka» Rīgas ielā 11a,
biksēm ar īpašo marķējumu
īpašā cena – Ls 0,30.
Akcija spēkā, kamēr prece ir
pieejama veikalā.
Vairāk par R.D.A. lasiet
www.rda.lv!
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No auto mācību kombināta līdz 15
autoskolām
 Ritma Gaidamoviča

«Ja reiz gribēji būt profesionāls
šoferis, tev bija jāzina volgas
uzbūve no jumta līdz apakšai.
Smalki, līdz beidzamajai skrūvei, atsperītei, un tas attiecās
gan uz dāmām, gan kungiem.
pašam arī vajadzēja mazgāt
savu mācību mašīnu un veikt
visus nepieciešamos apkopes
darbus...» ceļu līdz autovadītāja
apliecībai atminas jelgavnieks
Juris Šķiņķis, kurš tiesības ieguvis tālajā 1964. gadā. tikai
autovadītāji ar krietnu pieredzes bagāžu jeb «vecā kaluma» šoferi vēl atminas laikus,
kad, lai iegūtu autovadītāja
apliecību, bija jāapgūst ne tikai ceļu satiksmes noteikumi
un braukšanas iemaņas, bet
pilnībā jāpārzina arī auto uzbūve. Šādus šoferīšus savulaik
skoloja Latvijas transporta
ražošanas apvienības mācību
kombināta Jelgavas ﬁliālē, kas
atradās Bemberos – 8. autobusa galapunktā. Šoreiz vairāk
par autovadītāju sagatavošanu
mācību kombināta laikos – pēc
1964. gada.
Mācību kombināts atradās Bemberos un
aizņēma salīdzinoši plašu teritoriju – tur
bija ēkas ar mācību klasēm, garāžas, mācību
laukums. To vadīja K.Ustupa autoskolas
dibinātājs Kārlis Ustups, kurš topošajiem
šoferiem mācīja ceļu satiksmes noteikumus
un braukšanu. Klases, kurās notika nodarbības, bija līdzīgas tagadējām augstskolas
auditorijām – soli izvietoti pakāpeniski uz
augšu, lai pilnībā visiem klasē sēdošajiem
būtu labi pārredzams, kas notiek priekšā.
Pie sienām – neskaitāmi plakāti, planšetes, kas vēstīja par nepieciešamo gaisa
spiedienu riepās, par kustības drošību, par
motora uzbūvi, par to, kādi spēki darbojas
uz automašīnu, par to, kā smagajā mašīnā
jānovieto krava... Bet dažās klasēs bija daļēji
izjaukti mašīnu motori, sūkņi, ātrumkārbas un citas automašīnas detaļas. Tolaik
ikvienam bija jāmāk gan auto izjaukt, gan
salikt. «Bija pieņemts, ka katram kārtīgam
šoferim pašam jāmāk salabot savs auto,»

tolaik visiem bija
jāzina ne tikai tas,
ka zem kapota
atrodas motors,
bet arī jāpārzina
motora uzbūve un
kā tas darbojas. tas
attiecās arī uz visām
pārējām detaļām,
jo katram kārtīgam
šoferim bija jāmāk
ne tikai braukt, bet
arī pašam salabot
«autiņu». turklāt
eksāmenā par visām
šīm lietām savas
zināšanas bija jādemonstrē mutiski.

atminas instruktors Jānis Mieriņš, kurš
tur strādājis no 1970. gada un instruktora
darbu pilda vēl šodien. Vecie šoferi atzīst
– auto uzbūves mācīšanās dažkārt bijusi kā
zobu sāpes, taču tas bijis tā vērts. «Šoferim
vismaz bija sajēga, kas notiek ar mašīnu,
– viņš nestāvēja kā āmurs uz ceļa un nebrīnījās, ja tā salūzusi. Tolaik pats uzreiz
arī remontēja,» atzīst Jānis Bebris, kurš
šofera tiesības ieguva 1973. gadā. «Biju
jauns zellis, un ar to mācīšanos gāja viegli,
taču atceros, ka sirmi vīri teica: jo vairāk
lasu par bremžu krānu, jo dullāks palieku
un neko nesaprotu,» atceras Juris.

«autiņi» kā puķītes

«Bet ar kādiem «autiņiem» mēs braucām! Kā puķītes. Tur ne ko pielikt, ne
ko atņemt, tie tiešām bija labā tehniskā
stāvoklī,» atminas šoferi, piebilstot, ka
mācību auto toreiz bijuši teicamā kārtībā.
Tas, iespējams, tāpēc, ka paši topošie šoferi
atbildēja par to tehnisko stāvokli. «Ikdienā
vienmēr bija jāpielabo kāds nieciņš. Ik pa
divām nedēļām – tehniskā apkope, kad
nomainījām eļļu, pievilkām visas skrūves,
ja vajadzēja, kādu detaļu arī nomainījām,»
atminas J.Šķiņķis. Savukārt Laimonis
Siubris atklāj – ja gadījumā kādam kursantam gadījās sabuktēt spārnu vai griežoties
izsist lukturi, kas gan bija rets notikums, arī
to laboja paši kursanti kombinātā. «Patiesībā tā bija svēta lieta – dabūt paremontēt
«autiņu». Pats gāji uz lielo noliktavu, prasīji
detaļas. Par laimi, tas nebija jāsedz no savas
kabatas,» tā autovadītājs Jakovs. Lai cik
dīvaini šodien tas šķistu, arī mācību auto
mazgāšana toreiz bija kursantu pienākums
un neviens pret to neiebilda. «To parasti
darīja pēdējie braucēji. Instruktors nāca
pārbaudīt, vai viss kārtīgi nomazgāts. Tiesa,
neviens necentās halturēt, jo bija mācīti
darbu izdarīt kārtīgi,» tā Guntis Riekstiņš,
kurš tiesības ieguva 1969. gadā.
Figūru laukumi bijuši trīs četras reizes
lielāki nekā šodien un ar mazliet citādākām
ﬁgūrām – kalniņu, estakādi, garāžas bedri,
garāžu, luksoforu un citiem elementiem.
«Atpakaļgaitā jātrāpa starp diviem mietiem. Kārtīgi attaisi mašīnas durvis, lūri
uz aizmuguri un stūrē, jo mašīnai bija
tikai viens atpakaļgaitas spogulis. Pārējo
skatījās pa logiem. Galvu varēja grozīt, kā
vien vajag,» atceras J.Šķiņķis.
Kombināts bija vienīgā vieta pilsētā,

Nepietika ar to,
ka kursanti paši
mazgāja mācību
mašīnas un veica
sīkus remontus.
piemēram, 1964.
gada rudenī kursanti paši mācību
laukumā uzbūvēja estakādi, kas
vēlāk kalpoja kā
ﬁgūra.

automašīnas bija tik, cik bija, B kategorijas
autovadītājus varēja mācīt arī ar smagajām mašīnām, galvenais, lai māk braukt.
Ar tām arī pieņēma eksāmenus,» stāsta
J.Mieriņš. «Braucu ar GAZ 53 – visi četri
piedziņas riteņi, četri ātrumi. Divreiz sajūgs
bija jānospiež, lai vispār pārslēgtu ātrumu.
Priekšpusē uz paneļa tikai četri pulkstenīši
– lielākais bija spidometrs,» atceras Aivars
Veilands. «Toreiz instruktori lielu uzmanību pievērsa ceļa zīmēm. Pabrauci garām
kādai, un instruktors prasa – kas tā par
zīmi? Ja nezini, apstādina, ieslēdz avareikas un liek iet skatīties. Pēc pāris reizēm
visas zīmes ieraudzījām. Kad auto noslāpa
krustojuma vidū, iedeva kurbuli – lien laukā
un kurbulē,» stāsta Dainis. Tiesa, toreiz pa
ielām bija vieglāk pārvietoties, jo nebija tik
daudz automašīnu un, kā smej paši šoferīši,
varēja apstāties, kur grib. Ja instruktori uz

jautājumiem par automašīnu uzbūvi un arī
ceļu satiksmes noteikumi bija jāatbild mutiski. Tas nebūt nebija viegli. E.Stablinieks
stāsta, ka 70. gados mutiski bija jāstāsta par
mašīnu uzbūvi, bet zināšanas ceļu satiksmes noteikumos pārbaudīja ar jautājumu
kartītēm. «Katrā kartītē 12 jautājumi, un
kursanta pienākums bija apvilkt pareizās
atbildes. Tad eksaminators uz kartītes uzlika trafaretu ar caurumiņiem, kuros visos
jābūt krustiņiem – ja nav, atbilde nepareiza,» stāsta J.Mieriņš. Vēlāk, 80. gados, bija
sagatavoti jautājumi ar četriem variantiem
uz A4 lapas. Tiesa, visos šajos gados jautājumi bijuši daudz vieglāki, vairāk dzīvei
piesaistīti. Bet ar tādiem jautājumiem, kā
būs eksāmenā, varēja iepazīties tikai mēnesi
pirms eksāmena. Braukšanas eksāmenu
stundas laikā varēja nokārtot pat pieci
šoferi. «Nelika braukt veselus maršrutus,

ielas sastapa kādu paziņu, lika «mest pa
bremzēm» un piestāt, lai aprunātos. «Bija
viens luksofors tagadējās Lielās un Pasta
ielas krustojumā. Gudri zēni teica, ka tas
tāpēc, lai mēs iepazītos ar svetaforu, citādi,
aizbraucot uz Rīgu, būtu pamatīgs šoks,» tā
Aivars. «Katram kursantam vismaz vienu
reizi vajadzēja izbraukt pa Rīgu. Ziemā mēs
sasēdāmies auto kravas kastē, apsedzāmies
ar segām un braucām uz galvaspilsētu, lai
Braukt māca ar smago
mācītos braukt pa Rīgas ielām,» stāsta
Obligāto braukšanas stundu skaits visos Juris.
laikos bijis noteikts. Piemēram, 70. gados
tās bija 80 stundas, šodien – 15. Uzrunā- Nerakstīts likums – noslēgumā balle
tie šoferīši stāsta, ka Bemberos dažādos
Eksāmenus Jelgavā pieņēma eksalaikos braukts ar visu ko – ZIL, «KamAZ», minācijas komisija no Rīgas. Galvenais
volgām, dažādu modeļu GAZ, vēlāk arī – eksāmens jākārto visai grupai, apmēram
ar moskvičiem. «Ņemot vērā, ka vieglās 30 – 35 cilvēkiem, reizē. Pirmos gadus uz

1965. gadā,
lai iegūtu B
kategorijas
autovadītāja
apliecību,
kursanti gan
mācījās braukt,
gan eksāmenu
kārtoja ar kravas automašīnām.
Foto: no Kārļa
Ustupa ģimenes
arhīva
tas notika ātri – piesēdināja pie stūres,
novērtēja tavu varēšanu, un gatavs,» tā
Dainis. «Inspektors daudz «nepiesējās». Ja
gluži pie sarkanā neaizbrauci, eksāmenu
esi nokārtojis,» atminas Juris.
Nerakstīts likums – pēc eksāmena
nokārtošanas kopīga balle, lai kārtīgi nosvinētu. «Autovadītāja apliecības iegūšana
toreiz bija liels notikums, kas obligāti jānosvin. Mūsu grupai balle notika kafejnīcā
«Dzirkstele» Svētes ielā, kur tagad atrodas
veikals «Elvi». Ui, tur bija galdi kā kāzās!
Par to paši kaut kādus rubļus sametām,»
tā J.Bebris.
Mācību kombinātu likvidēja 1990. gadā,
kad tas nonāca pašvaldības pārziņā, bet jau
pēc dažiem gadiem to privatizēja un uz tā
bāzes izveidoja K.Ustupa autoskolu.

jautājumiem, apvelkot pareizo variantu,
varēja būt trīs kļūdas. Noteikti varu teikt,
ka jautājumi tolaik bija daudz vienkāršāki, tagad tajos ir daudz slēpto «āķīšu». Ja
man šodien būtu jākārto teorijas eksāmens, diezin vai to izdarītu.»
Andris, tiesības
ieguva 70. gados:
«Ar tādiem lepniem
«autiņiem» kā šodien
nebraucām – lai iegūtu tiesības vadīt
vieglo auto, braukt
mācījāmies un arī eksāmenu kārtojām ar
smago GAZ 52, jo nebija tik daudz vieglo
automašīnu, lai visiem pietiktu. Pa pilsētu
braucām kā lielmaņi. Toreiz jau vispār
mašīnas gandrīz uz pirkstiem varēja
saskaitīt. Tie bija labi laiki – pilsētā divi

priecāties par to, ka man nebija jābrauc
ﬁgūras, kas dāmām sagādā problēmas.
Mans uzdevums bija tikai atpakaļgaitā
«noparkoties».»
Edgars, tiesības
ieguva 2008. gadā:
«Tas process ir
vienkāršs, un pie tiesībām var tikt ātri,
ja vien ir apņemšanās. Jau mācoties
jāpilda tie paši jautājumi, kas ir CSDD
eksāmenā, tāpēc nekādus pārsteigumus
nevari sagaidīt. Iekal atbildes un ej pildi!
Mums nav jāpārzina automašīnas uzbūve, tikai tas, ko katra lampiņa nozīmē.
Es kārtoju eksāmenu ar BMW, kurā
iebūvētas videokameras. Meitenēm tās
traucē, bet es nemaz nepamanīju.»

kur iedzīvotāji varēja iegūt visu kategoriju
tiesības. K.Ustupa mazdēls Edijs Stablinieks no vectēva stāstītā atceras, ka pilsētā
mazliet vēlāk tagadējā Skolotāju ielā bijusi
vēl viena vieta, tiesa, tur varēja iegūt tikai
B kategorijas un motocikla tiesības. Bet
šodien ikviens topošais šoferis var izvēlēties
kādu no 15 autoskolām pilsētā.

Ceļa zīmes,
koka auto, tramvaja sliedes...

Lai iegūtu autovadītāja apliecību, kombinātā dienas grupā, mācoties katru darba
dienu, bija jāpavada četri mēneši, bet vakara
nodaļā katru darbadienas vakaru pa četrām
stundām – seši mēneši. Galvenokārt jaunos
mācīties nosūtīja uzņēmumi, kas arī sedza
mācību maksu, ja cilvēks apsolīja, ka vismaz
divus gadus strādās uzņēmumā. Protams,
varēja mācīties arī individuāli. J.Bebrim
1973. gadā kursi izmaksājuši nedaudz vairāk kā 100 rubļu, un tā tolaik bijusi solīda
mēnešalga. Dainis Stiebriņš, kurš kombinātā tiesības ieguva 1985. gadā, atminas, ka
mācījies vakara grupā. «Kā skolā! Zināšanas
pārbaudīja mutiski, izsaucot priekšā. Līdz
ko izskanēja Kārļa Ustupa: «Šodien nāks
atbildēt...», visiem galvas bija zem galda. Tas
nozīmēja, ka noteikumi kā skaitāmpantiņš
jāmāk no galvas. Neviens nepieļāva domu,
ka var kaut ko nezināt, jo mūs stingri pārbaudīja,» stāsta Dainis. Uzdevumi jāpilda,
izmantojot uzskates līdzekļus. «Uz galda
sazīmēti ceļi, uzliktas tramvaja sliedes,
mazas zīmes, koka mašīnas. Ir situācija, un
jābraukā ar tām mašīnām pa galdu, stāstot,
kāpēc tā vai šitā,» atminas Dainis, piebilstot, ka tas ļāvis labi visu izprast. Protams,
bijušas arī grāmatas, noteikumu brošūras,
bet vairāk gan izmantoti dažādi uzskates
līdzekļi, plakāti, planšetes. «Atceros, bija
planšete, kurai pieskrūvēti īstie gaismas
lukturi ar visiem vadiņiem un slēdzīšiem,
un tev jāmāk izskaidrot, kā šis brīnums
darbojas,» stāsta Juris.

Kā jūs ieguvāt autovadītāja apliecību?
Imants, tiesības
ieguva 1979. gadā:
«Atceros, ka teorija bija jāatbild mutiski, tas bija briesmīgi.
Izvelc biļeti, izlasi
jautājumu un uzreiz
atbildi. Tas nozīmēja, ka visi noteikumi
no galvas jāiekaļ. Toreiz instruktori
vairāk skatījās uz tavu varēšanu, nevis
domāja, kā naudu nopelnīt. Mazliet pabrauci, ja māki – viss. Kaut arī kārtoju B
kategoriju, braukt mācījos un eksāmenu
liku ar smago mašīnu. Toreiz jau galvenais, ka tik braucamais. Lai pagrieztu
stūri, vajadzēja lielu spēku. Jā, jā, ar
tādām mašīnām brauca arī sievietes.
Taču braucamie bija labā stāvoklī, un
jau tolaik arī instruktora pusē bija pedāļi.

Turklāt ielas bija tik brīvas, ka varēja
apstāties, kur grib, nevajadzēja kā tagad
pusstundu braukāt apkārt, lai atrastu,
kur novietot auto.»
Anita Butnare,
tiesības ieguva 1989.
gadā:
«O! Es braukt mācījos un eksāmenu
kārtoju ar moskviču.
Braucām pa četriem
kursantiem mašīnā plus instruktors.
Tas bija tik jautri! Mācīties gan vajadzēja
krietni ilgāk – pusgadu. Trakākais, ka
bija jāzina automašīnas uzbūve. Protams,
man kā sievietei jau šķita, kam gan tas
vajadzīgs, bet tāda bija kārtība. Gribi
tiesības – mācies! Bet teorētiskā apmācība
un eksāmens bija viegls – jāatbild uz 30

trīs luksofori, lai gan tie paši jau uzdzina
dusmas, ka jāapstājas un jākavē laiks.
Bet šodien bez luksofora gandrīz nevienu
krustojumu nevar izbraukt...»
Sandra, tiesības
ieguva 1997. gadā:
«Es savu mācību
laiku varu saukt par
golfu ēru. Proti, tieši
tajā gadā autoskolās
žigulīšus nomainīja
ārzemju mašīnas – «Volkswagen Golf».
Sajūta, pārsēžoties no krievu mašīnas
ārzemju, bija baigi labā. Tā tik viegli
brauca, stūre nebija jāgriež, ar abām
kājām atsperoties un izmantojot visu
spēku. Tiesa, man ar braukšanu gāja
ļoti labi, jo laikam jau kā šuvēja mācēju
pa tiem pedāļiem spiest. Šodien varu

Ceturtdiena, 2011. gada 27. janvāris

atkal pret Liepāju

Izlozē noskaidrots,
ka Latvijas kausa
izcīņas ceturtdaļﬁnālā FK «Jelgava»
2. vai 3. aprīlī mājas
laukumā uzņems
SK «Liepājas metalurgs». FK «Jelgava» galvenais treneris
Dainis Kazakevičs, komentējot izlozes
rezultātu, norāda, ka iepriekšējā gada
pieredze apliecina – ne vienmēr pēc ranga
spēcīgāks pretinieks uzvar arī laukumā. «Šī
spēle mums būs ļoti svarīga, un darīsim
visu, lai mūsu dalība kausa izcīņā nebeigtos
ar ceturtdaļﬁnālu. Dzīvas vēl ir pagājušā
gada emocijas, kad tieši ceturtdaļﬁnālā
pārspējām Liepāju. Šobrīd ir grūti novērtēt
spēku samērus, jo lielākajā daļā klubu vēl
notiek komplektācija,» tā treneris.

ZoC – teikvondo

Nedēļas nogalē Zemgales Olimpiskajā
centrā notiks starptautiskas bērnu un
jaunatnes sacensības cīņas sportā teikvondo. Sacensību organizators Deniss
Sisojevs stāsta, ka Jelgavā notiks otrais
no četriem sacensību posmiem un dalību
apstiprinājuši sportisti no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Krievijas un Baltkrievijas.
«Sacensību mērķis ir popularizēt šo sporta
veidu, kā arī mudināt bērnus un jauniešus
sportot. Sacensību disciplīnas būs sparings
jeb cīņa, formāli vingrinājumi, kā arī notiks
sacenšanās uz sitiena spēku un ātrumu,»
tā D.Sisojevs. Plānots, ka no Jelgavas sacensībās piedalīsies viens sportists – Fēlikss
Kleins junioru grupā –, bet nākamajos
posmos tehniskajās disciplīnās spēkus
varētu izmēģināt arī citi Jelgavas Cīņas
sporta veidu centra audzēkņi.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

SportS
pošas uz Serbiju

Daudzsološi gadu sācis
kluba «Milons» karatists
Kalvis Kalniņš. Viņš «Parīzes Open», startējot
svara kategorijā līdz 60
kilogramiem, izcīnīja
2. vietu. Šīs sacensības
bija īpašas arī tāpēc, ka
bija pirmās jaundibinātās karatē premjerlīgas
sacensības – pavisam
šogad premjerlīgā notiks sešas sacensības.
Startējot premjerlīgā, sportisti iegūst ne
vien medaļas, reitinga punktus un naudas
balvas – vadošajiem sportistiem tā ir laba
iespēja aizvadīt vismaz piecas sešas augstvērtīgas treniņnometnes, gatavojoties
gada nozīmīgākajiem mačiem, Eiropas un
pasaules čempionātam.

vingrotājām divas medaļas

Starptautiskajās mākslas vingrošanas
sacensībās «Baltic Flower» jelgavnieces
Soﬁja Hrustaļova (1996. dz.g.) un Karolīna
Mizūne (1999. dz.g.) izcīnīja zelta medaļas.
Meitenes izpildīja vingrojumus ar apli un
vālēm, tikai katra savā vecuma grupā.
K.Mizūne iekļuva arī Latvijas izlasē un
februārī pārstāvēs mūsu valsti starptautiskās sacensībās «Miss Valentine» Igaunijā.
Nedaudz pietrūka Alisei Lazarevai un Annai
Murikovai – attiecīgi 4. un 5. vieta
2003. gadā dzimušo grupā. Sacensībās piedalījās
ap 210 vingrotājas
no Latvijas, Igaunijas, Ukrainas un
Somijas.
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Sporta pasākumi
 27. un 28. janvārī pulksten 16.15 – Jelgavas 2011. gada ziemas čempionāts peldēšanā
garajās distancēs (LLU peldbaseinā).
 28. janvārī pulksten 19 – LBL 1. divīzijas
spēle: «Zemgale» – «Liepājas lauvas» (ZOC).
 29. janvārī pulksten 10 – galda spēļu
triāde skolu jaunatnei «NO-DO-MO»: ﬁnāls
novusā (Jelgavas 1. ģimnāzijā).
 29. janvārī pulksten 14 un 30. janvārī
pulksten 9 – teikvondo sacensības: LOK
kausa 2. posms (ZOC).
 3. un 4. februārī pulksten 16 – Jelgavas
Specializētās peldēšanas skolas sacensības
«Jaunie talanti» (LLU peldbaseinā).
 4. februārī pulksten 18 – «Sporta laureāts 2010» (atpūtas un sporta kompleksā
«Zemgale»).
 4. februārī pulksten 19 – BBL Izaicinājuma
kauss: «Zemgale» – «KK Kaunas» (ZOC).

mērķē uz EČ daiļslidošanā
 Ilze Knusle-Jankevica

Šonedēļ Ltv 7 demonstrē Eiropas čempionātu daiļslidošanā,
bet, iespējams, jau nākamgad
tajā varēsim sekot līdzi jelgavnieka andreja Sitika gaitām uz
ledus. tieši tāds ir apņēmīgā un
talantīgā sportista, kurš šobrīd
dzīvo un trenējas amerikā,
mērķis – piedalīties Eiropas un
pasaules čempionātā daiļslidošanā pāru dejās.
Andreja ikdiena paiet Filadelﬁjā, Pensilvānijas štatā, kur trenējas un strādā
daiļslidošanas klubā «Ice Works». Tur viņš
trenējas pie Krievijas speciālistiem olimpiskajiem čempioniem dejās uz ledus Natālijas
Liničukas un Genādija Karponosova, kā arī
pats palīdz apgūt slidošanas prasmes gan
iesācējiem, gan pieaugušajiem.

Zina, ka slidos

Andreja mamma Valentīna stāsta, ka
dēls ar slidošanu sācis nodarboties desmit
gadu vecumā – pēc tam, kad bija izmēģinājis
daudzus citus sporta veidus. Pats sportists
dienu, kad izlēmis pievērsties slidošanai,
atceras ļoti spilgti: «Kad gāju 5. klasē, ar
klasi devāmies ekskursijā uz tolaik jauno
Jelgavas Ledus halli. Ceļā uz halli es biju
ļoti pārliecināts, ka slidošu perfekti, bet tā
gluži nebija – gandrīz visu stundu norāpoju
pa ledu, jutos vīlies sevī un pēc nedēļas
pierakstījos daiļslidošanas pulciņā. Protams, es nepavisam neplānoju daiļslidot,
vienkārši gribēju iemācīties slidot.» Vēlāk
treneris piedāvājis kļūt par daiļslidotāju,
un Andrejs piekritis. Andreja mamma
stāsta, ka sākumā dēls slidojis viens, bet
vēlāk izlēmis pievērsties dejām uz ledus.
«Šajā sportā man patīk tā brīvības izjūta,
kad slidoju... to ir ļoti grūti aprakstīt. Arī
tas, ka šis sporta veids nav monotons – lai
gūtu panākumus, jānodarbojas ar visu
iespējamo – sākot no svaru celšanas līdz
aktiermākslai,» tā A.Sitiks.

Marija Džonsa ir ļoti centīga, un es ceru, ka
viņi tiks uz olimpiskajām spēlēm Sočos,» tā
O.Smirnova.
Pavisam Andrejam bijušas trīs partneres
– Jeļena Garkušina, Jekaterina Sergejeva
un nu K.M.Džonsa. «Ar partneri man ir
paveicies, jo Kārtere Marija ir strādīga un
motivēta, kas ir galvenais mūsu sporta veidā. Šis bija pirmais gads kopā ar viņu, tāpēc
lielus panākumus mēs negaidījām, tomēr
savās pirmajās sacensībās ieguvām pirmo
vietu, apdzenot jau pieredzējušus amerikāņu pārus. Labākais sasniegums šosezon ir
11. vieta «Junior Grand Prix» posmā, bet
Latvijas čempionātā palikām otrie, ar ko
gan neesam apmierināti, bet tomēr tas deva
lielu motivāciju nākamajam gadam,» stāsta
ar meitenēm neveicas
Andreja pirmā trenere Olga Smirnova A.Sitiks. Jāpiebilst, ka Andrejs Latvijas čemsavu audzēkni raksturo kā perspektīvu pionātā startēja kā Jelgavas Ledus sporta
sportistu, kurš darbam pievēršas ļoti no- skolas audzēknis.
pietni. Tikai ar partnerēm gan viņam īsti
nav veicies, tāpēc arī 2009. gadā jaunietis gatavojas Eiropai
Trenere O.Smirnova norāda, ka Andreja
devās uz ASV. «Viņa partneres nebija tik
centīgas kā viņš. Var teikt, ka tādā līmenī, un Kārteres Marijas izcīnītā 11. vieta junioru
kādā ir Andrejs, Latvijā ir problēmas ar «Grand Prix» posmā ir ļoti labs sasniegums,
partnerēm. Bet tagad gan viņam izdevies jo ar iepriekšējo partneri viņi šāda līmeņa
atrast labu partiju – amerikāniete Kārtere sacensībās ierindojās 21. vietā. «Jau tas
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Māra Ozoliņa dokumentālā filma «Kaupēns»
par leģendām apvīto latviešu laupītāju Ansi Kaupēnu.
Filma veidota pēc Andra Grūtupa bestsellera «Tiesāšanās kā māksla» motīviem.
Dažas epizodes tikušas rekonstruētas ar mākslas ﬁlmas elementiem.
Kaupēna lomā Egons Dombrovskis, piedalās M.Freimanis, M.Zālīte, J.Lūsēns,
A.Grūtups. Komponists J.Lūsēns.
Filmā izmantoti Latvijas Valsts kinofotofono dokumentu arhīva materiāli, Latvijas Valsts
vēstures arhīva dokumentālas liecības un unikāli tiesas protokoli.

Biļešu cena: Ls 1.

Daiļslidotājs
andrejs Sitiks jau
pusotru gadu
dzīvo un trenējas
amerikā. tur viņš
atrada arī savu
tagadējo deju
partneri Kārteri
mariju Džonsu.
Lai gan kopā
pāris startē tikai
gadu, gūti jau
pirmie panākumi
– «Junior grand
prix» posmā
izcīnīta 11. vieta,
bet Latvijas
čempionātā – 2.
vieta. viņu mērķis
ir nākamgad
piedalīties Eiropas un pasaules
čempionātā,
savukārt andreja
pirmā trenere cer,
ka viņš tiks uz
Ziemas olimpiskajām spēlēm Sočos
2014. gadā.
Foto: no A.Sitika
personīgā arhīva
vien, ka Latvijas daiļslidotāji piedalās šajos
«Grand Prix», ir panākums, jo ir jāsasniedz
zināms līmenis, lai vispār varētu piedalīties,»
norāda trenere. Šī sezona Andrejam gan ir
beigusies, bet augustā sāksies jaunā, un tajā,
visticamāk, Andrejs ar partneri gatavosies
dalībai Eiropas un pasaules čempionātam.

Tomēr, lai varētu cienījami nostartēt šāda
līmeņa sacensībās, nepieciešama lielāka
sacensību pieredze, bet dalība tajās jāﬁnansē
sportistiem pašiem. «Diemžēl mums nav
tādas naudas, tāpēc meklējam sponsorus.
Ceram, ka atradīsim,» stāsta V.Sitika. Viņa
strādā veikalā «Saulīte» par pārdevēju, bet
vīrs ir invalīds. Ikviens, kurš vēlas atbalstīt
daiļslidotāju, aicināts sazināties ar treneri
O.Smirnovu pa tālruni 25972098.

Saprata, ka strādā,
nevis izklaidējas

Andrejam šobrīd ir 21 gads, un viņš ir
beidzis Jelgavas Valsts ģimnāziju. Skolas
direktore Ināra Dašcinska viņu joprojām
atceras ar prieku un raksturo kā simpātisku,
pieklājīgu, kulturālu un atsaucīgu jaunieti.
«Neskatoties uz lielo slodzi, viņš prata
sadalīt laiku un spēkus un pabeidza skolu.
No rīta viņam bija treniņi, bet pēc tam viņš
nāca uz skolu. Mēs, pedagogi, sapratām, ka
skolnieks nevis izklaidējas, bet smagi un
mērķtiecīgi strādā, tāpēc gājām pretim un
palīdzējām, cik spējām. Arī tagad mums skolā veidojas sportisti, kuriem Andreju minam
kā labo piemēru tam, ka var apvienot abas
lietas,» tā direktore.
Pirmajās starptautiskajās sacensībās
Andrejs piedalījās 11 gadu vecumā. Pirms
dažiem gadiem bijis brīdis, kad viņš domājis
visu pamest, bet veiksmīgi ticis tam pāri.
«Man ļoti palīdzēja mani vecāki, viņi mani
virzīja, kad to visvairāk vajadzēja, un esmu
viņiem par to ļoti pateicīgs. Ar laiku arī
pats sapratu, ka daiļslidošana man ir kaut
kas vairāk par sportu – es nevarētu izturēt
ilgāk par mēnesi ārpus ledus laukuma. Es
pat teiktu, ka slidošana ir mana atkarība,»
atzīst A.Sitiks.

Muzikālais krogs
«Cepuri nost!»

savā pulkā aicina pieredzējušus
pavārus un viesmīļus!
Pieteikuma vēstules un CV
gaidīsim uz mūsu
e-pastu: cepuri_nost@inbox.lv.

Meklē darbu
Aprūpēšu un palīdzēšu sadzīvē vientuļam pensionāram, invalīdam. Tālrunis
29743982.
Matemātikas papildmācīšanā. Tālrunis
29817860.
Kvaliﬁcēts santehniķis. Tālrunis 29681585.
Dūmvadu tīrīšanā. Tālrunis 25438673.
Jebkuru darbu, arī celtniecībā. Tālrunis
29675752.
Mēbeļu restaurators un tapsētājs. Tālrunis
63027358, 29659962.
Palīgstrādnieks. Ieteicams pie veciem cilvēkiem. Tālrunis 28861270.
Mājkalpotājas vai apkopējas darbu.
Tālrunis 26770409.
Vīrietis meklē jebkādu darbu sestdienās
un svētdienās. Var arī pa naktīm. Ir sava
automašīna. Tālrunis 26040165.

Piedāvā darbu
SIA «EK Auce» Jelgavas ﬁliāle pieņem
darbā kvaliﬁcētas(-us) šuvējas(-us). Tālrunis
29226133.
SIA «Kreatīvs» aicina darbā slīpētāju, galdniekus. Tālrunis 29537176.
Vecs cilvēks piedāvā darbu dzīvokļa
uzturēšanā. Varu nodrošināt ar dzīvojamo
platību Jelgavā. Tālrunis 27784455.

Pārdod
Veikals noliktava pārdod malku un apkures
briketes. Elektrības iela 6a, Jelgava. Varam
piegādāt. Tālrunis 25448677

Pērk
Pērku senlaiku gleznas, porcelāna ﬁgūriņas, apgleznotus šķīvjus un vāzes, mēbeles, ordeņus, ikonas un zelta, sudraba
monētas. T.27166669

Dažādi
Zāģējam baļķus dēļos jūsu sētā.
T.26547957
Ārstnieciskā masāža. T. 28499156

aizsaulē aizgājuši
mIKHaILS rEpINS (dz. 1927. g.).
ĒrIKS BEtJĀNIS (dz. 1959. g.)
raImoNDS INNE (dz. 1932. g.)
ErNa moŠKaNova (dz. 1925. g.)
vIKtorS KovaĻoNoKS (dz. 1948. g.)
aLEKSEJS goĻIKovS (dz. 1929. g.)
BIrUta JaUtrE (dz. 1942. g.)
vaSSa ŠKagaLE (dz. 1924. g.)
INĀra toLĒNa (dz. 1931. g.)
NIKoLaJS ZaICEvS (dz. 1949. g.)
gaĻINa moLoDa (dz. 1935. g.).
Izvadīšana 27.01. plkst.13 Zanderu kapsētā.
vEra aNISImova (dz. 1936. g.).
Izvadīšana 27.01. plkst.15 Zanderu kapsētā.
vELta ragUCKa (dz.1930. g.).
Izvadīšana 29.01. plkst.13 Meža kapsētā.
ZENta JaSEvIČa (dz. 1928. g.).
Izvadīšana 28.01. plkst.13 Meža kapsētā.

