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Jelgavā ir nepilni 60 000 iedzīvotāju;
skaits samazinājies par 4203
 Ilze Knusle-Jankevica

Centrālā statistikas pārvalde publiskojusi provizoriskos 2011. gada
tautas skaitīšanas datus.
Tie liecina: šobrīd Jelgavā
ir 59 449 iedzīvotāji. Šī
ir vienīgā informācija,
ko par Jelgavu publisko
statistikas pārvalde – detalizētāka būs pieejama
vien vasaras vidū.
Centrālās statistikas pārvaldes
Sociālās statistikas departamenta
direktore Maranda Behmane informē, ka šobrīd, salīdzinot ar tautas
skaitīšanas rezultātiem 2000. gadā,
Jelgavā ir par 4203 mazāk iedzīvotāju nekā pirms desmit gadiem
– tad mūsu pilsētā saskaitīti 63 652
iedzīvotāji, bet šobrīd provizoriskais
skaits ir 59 449 cilvēki. Tas nozīmē,
ka iedzīvotāju skaits salīdzinājumā ar 2000. gadu mūsu pilsētā ir
samazinājies par 6,7 procentiem

– tomēr šis rādītājs ir mazāks nekā
vidēji valstī, jo valstī kopumā iedzīvotāju skaits samazinājies par 13,2
procentiem.
Analizējot iedzīvotāju dzimumu,
jāsecina, ka šobrīd Jelgavā sieviešu
ir vairāk nekā vīriešu, un tā tas bija
arī pirms desmit gadiem. Jaunākie
dati liecina, ka Jelgavā ir 32 286
sievietes un 27 163 vīrieši, savukārt
2000. gadā bija 34 179 sievietes, bet
vīrieši – 29 473. Lai gan pārvaldes
mājas lapā publicētie provizoriskie
tautas skaitīšanas rezultāti atspoguļo arī valsts iedzīvotāju skaitu
darbspējas vecumā, iedzīvotāju
nacionālo sastāvu, izglītības līmeni,
ekonomisko aktivitāti un plašāku
katra reģiona mājokļu analīzi, līdz
pilnīgai rezultātu apkopošanai par
Jelgavu tiek publiskotas tikai ziņas
par iedzīvotāju skaitu un sadalījumu pēc dzimuma.
Saskaņā ar provizoriskajiem datiem Latvijas iedzīvotāju skaits 2011.
gada 1. martā bija 2 067 887. No tiem
255 200 iedzīvotāji dzīvo Zemgalē.

Karjeras nedēļa – profesijas izvēlei
 Ritma Gaidamoviča

Foto: Ivars Veiliņš
«Alnis!» tā bez apdomāšanās vienā balsī sauc sešgadnieki bērnudārzā «Vārpiņa», sakot, ka viņi
zina, kas ir attēlots Jelgavas pilsētas ģerbonī un uz karoga. Viņu skolotāja Zane Krieviņa uzsver, ka atpazīt
savas pilsētas simboliku ir jāprot katram jelgavniekam – arī pašiem mazākajiem. «Mūsu bērnudārzā tā ir pašsaprotama
lieta – sākt iepazīt pasauli ar savu pilsētu,» atzīst skolotāja, un bērni viņas vārdus apliecina, zīmējot to, kas viņiem saistās ar Jelgavu: Svētās
Trīsvienības baznīcas torni, kur visi pabijuši vēl pagājušajā gadā; ledus un smilšu skulptūras, kas mazajiem ļoti patīk; arī svecītes, no kurām
paši 18. novembrī veidojuši rakstus Hercoga Jēkaba laukumā.
Lai ikviens Jelgavas bērns jau pirmsskolas vecumā iepazītu savas pilsētas simboliku, pašvaldība izveidojusi Jelgavas pamatzināšanu rulli.
Kā pirmās Draudzīgā aicinājuma dienā, 27. janvārī, to saņems visas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes. Viegli un uzskatāmi sagatavotā
informācija par Jelgavas karogu, ģerboni un saukli nonāks vairāk nekā 150 bērnudārzu grupiņās.
Jelgavas pašvaldības Sabiedrisko attiecību sektora vadītāja Iveta Šurma stāsta, ka kopumā tiks izveidoti trīs Jelgavas pamatzināšanu ruļļi un
katrs atšķirsies ar tajā iekļautās informācijas apjomu: bērnudārzniekiem tas ir ilustratīvs materiāls ar pilsētas karogu, ģerboni un saukli, bet
pamatskolēniem un pieaugušajiem veidotie pamatzināšanu ruļļi aptvers interesantus un vēsturiskus faktus par Jelgavu, kā arī būtiskākos
gadu skaitļus, ko svarīgi iegaumēt katram pilsētniekam.
«Tā noteikti būs vērtīga informācija, jo, atzīšos, arī es par Jelgavu vēl nezinu tik, cik varētu vēlēties,» saka skolotāja Z.Krieviņa.

Pašvaldības Informācijas aģentūrā
vērsušies vairāk nekā 20 tūkstoši apmeklētāju
 Ritma Gaidamoviča

četri tūkstoši iedzīvotāju aģentūrā ir vērsušies arī pa telefonu
Jelgavas pilsētas pašvai ienākuši aģentūrā nereģisvaldības Informācijas
trējoties. Kopā pērn saņemti 11
aģentūrā 2011. gadā
848 fizisku un juridisku personu
vērsās vairāk nekā 20
rakstiski iesniegumi, informē
tūkstoši apmeklētāju.
Jelgavas pilsētas pašvaldības
Iedzīvotāji visbiežāk
Sabiedrisko attiecību sektorā.
vēlējās risināt jautāPagājušajā gadā Informācijas
jumus, kas saistīti ar
aģentūra saņēmusi 4106 raksnekustamā īpašuma
tiskus fizisku personu iesnienodokļa atlaidēm,
gumus. Salīdzinājumā ar 2010.
sociālo palīdzību un
gadu to skaits samazinājies par
komunālajām problē611. Visbiežāk iedzīvotāji vēlējās
mām.
saņemt izziņas par nekustamā
īpašuma nodokli un pretendēt
Apmeklētāju rindas organiza- uz nodokļa atlaidēm. Par šiem
tors pagājušajā gadā uzskaitījis jautājumiem pašvaldībā vērsu14 779 klientus. Vairāk nekā šies 1035 cilvēki.

Par iespējām saņemt pabalstus un sociālos dzīvokļus interesējušies 314 iedzīvotāji, bet
komunālo jautājumu risināšanā
pašvaldības skaidrojumu un palīdzību lūguši 159. Jautājumos,
kas saistīti ar zemes piešķiršanu
vai iespēju nepilsonim iegādāties
zemi, vērsušās 406 personas.
Pie Jelgavas pilsētas domes
priekšsēdētāja un vietniekiem
pieņemšanā sev būtiskus jautājumus risinājuši 625 pilsētas
iedzīvotāji. 2010. gadā šādu
iespēju izmantoja 667.
No juridiskām personām Informācijas aģentūrā saņemti
8088 iesniegumi, kas ir par 701
vairāk nekā 2010. gadā. Vairu-

mā gadījumu tos veido sarakste
ar valsts un citu pašvaldību institūcijām, kā arī jautājumi, kas
ir Jelgavas pilsētas pašvaldības
Būvvaldes un Īpašumu konversijas pārvaldes kompetencē,
piemēram, būvprojektu un
topogrāfijas saskaņošana, ēku
pieņemšana ekspluatācijā.
Pagājušajā gadā pašvaldība
saskaņoja 71 atļauju masu pasākumu, piketu un uguņošanu
rīkošanai.
2011. gadā Jelgavas pilsētas
pašvaldības Informācijas aģentūrā ir saņemtas 33 pateicības
un reģistrētas 27 sūdzības.
2010. gadā – 34 pateicības un
20 sūdzības.

No 13. līdz 17. februārim
Jelgavā notiks «Karjeras
nedēļa 2012». Tās laikā
6. – 12. klašu skolēniem
būs iespēja apmeklēt pilsētas vispārizglītojošās,
profesionālās skolas,
LLU, tikties ar jaunajiem
uzņēmējiem, doties ekskursijās uz ražotnēm,
piedalīties seminārā par
karjeru un Ēnu dienā,
lai pārdomāti izvēlētos
profesiju. Pasākumiem
jāpiesakās līdz 9. februārim.
Jelgavas Sabiedrības integrācijas
pārvaldes (SIP) jaunatnes lietu
speciāliste Jeļena Grīsle stāsta, ka
šogad piedalīties aicināti skolēni jau
no 6. klases. «Bieži vien dzirdēts,
ka bērniem pēc 6. klases un viņu
vecākiem ir grūti izvēlēties, kurā
pilsētas vidusskolā vai ģimnāzijā
mācīties tālāk. Tālab šogad Karjeras
nedēļas laikā skolēniem būs iespēja
apmeklēt arī vispārizglītojošo skolu
Atvērto durvju dienas,» skaidro
J.Grīsle.
Lai popularizētu profesionālo izglītību, Atvērto durvju dienas, ļaujot
iepazīt, piemēram, automehāniķa,
friziera, datorsistēmu tehniķa, ēku
inženierkomunikāciju speciālista
profesiju, 13., 14., 15. un 16. februārī
notiks arī Jelgavas Amatu un Amatniecības vidusskolā. Tāpat skolēnus
15. februārī pulksten 12 uzņems
LLU Jelgavas pilī, kur studenti
interaktīvā prezentācijā stāstīs
par universitātes piedāvājumu, bet
16. februārī būs iespēja apmeklēt
Lauku inženieru un Veterinārmedicīnas fakultāti, lai tuvāk iepazītu
studiju vidi.
Lai ļautu jauniešiem ieskatīties
atsevišķu profesiju pārstāvju darba
dienā, 15. februārī vairāki pilsētas

uzņēmumi un organizācijas piedāvā
viesoties uzņēmumos, iestādēs un
«ēnot» viņu speciālistus. Skolēnus
uzņems Jelgavas pašvaldība, tās
aģentūras, iestādes, uzņēmums
«Evopipes», SIA «Seido M», SIA
«Larus-L», SIA «Meža koksnes
produktu pētniecības un attīstības
institūts», biedrība «Bērnu un
jauniešu mūzikas klubs». Ar visu
«ēnojamo» speciālistu sarakstu
iespējams iepazīties SIP mājas lapā
www.sib.jelgava.lv.
Tāpat šīs nedēļas laikā jaunieši
varēs doties mācību ekskursijās uz
vairākiem uzņēmumiem. J.Grīsle
stāsta, ka skolēniem tiek piedāvāts doties uz cauruļu ražotni SIA
«Evopipes», viesnīcu «Jelgava»,
mēbeļu uzņēmumu SIA «Eibe - L»,
ceļa zīmju ražotni SIA «Signum»,
SIA «Jelgavas ūdens», Pašvaldības
operatīvās informācijas centru
un akciju sabiedrību «Olainfarm»
Olainē.
Vēl Karjeras nedēļā jauniešiem
pasākumā «Tici sev!» būs iespēja
uzklausīt jauno uzņēmēju veiksmes un neveiksmes stāstus, kā
arī saņemt ieteikumus, idejas,
uzsākot biznesu. Par uzņēmējdarbību stāstīs «BBFactory» un
«Livani Eko Group» pārstāvji. Bet
noslēguma dienā – 17. februārī
pulksten 14 – 11. un 12. klašu
skolēni SIP zālē gaidīti uz praktisko semināru «Cita karjera. Kā
kļūt par pieprasītu darbinieku?».
Tajā speciālisti sniegs padomus,
kā izturēties darba intervijā, kā
atbildēt uz jautājumiem, kā ģērbties, kā uzrakstīt CV.
Ar pilnu pasākumu programmu
nedēļas garumā un precīziem
laikiem iespējams iepazīties SIP
mājas lapā www.sib.jelgava.lv. Visiem pasākumiem iepriekš obligāti
jāpiesakās. Tas jāizdara līdz 9. februārim pie atbildīgajiem pasākuma koordinatoriem, kuru kontakti
atrodami SIP mājas lapā.
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«Cilvēkiem pietrūkst uzņēmējspējas» Vai zināt, kāds
Pilsētnieks vērtē

«Varam aizmirst par liela
apjoma investīcijām Latvijā līdz brīdim, kamēr
neapturēsim dramatisko
iedzīvotāju skaita samazināšanos. Mēs ik
gadu zaudējam vidēja
lieluma Latvijas pilsētu,
tas nozīmē, ka jau šobrīd
uzņēmējam, strādājot
pie biznesa plāna, tas
jāveido ar mīnusa zīmi
nākotnē, jo potenciālo
pircēju skaits ik gadu samazinās. Šādā situācijā ir
visai dīvaini klausīties valdības strīdos par to, kur
celt sašķidrinātās gāzes
termināli. Šā brīža prioritātei jābūt tam, kā noturēt šeit esošos cilvēkus
un kā veicināt dzimstību.
Pretējā gadījumā nekam
citam vienkārši nebūs jēgas,» savu nostāju pauž
SIA «Evopipes» valdes
priekšsēdētājs Edgars
Viļķins
SIA «Evopipes» nodarbojas ar
polimēru cauruļu sistēmu ražošanu
un ir viens no tiem uzņēmumiem,
kas darbību uzsāka 2008. gadā,
ekonomiskās krīzes priekšvakarā,
kad teju vienas dienas laikā pārdošanas apjomi nozarē kritās par 60
procentiem. Trīs gadu laikā uzņēmuma apgrozījums ir četrkāršojies,
2011. gadā sasniedzot 13,5 miljonus
eiro. Sarunā ar E.Viļķinu par to,
kā izdevies panākt izaugsmi recesijas periodā, un kāpēc biznesam
neizdodas atrast kopīgu valodu ar
izglītības sistēmu.
Konkrētas aprises ideja par
inženiertehnisko cauruļu ražošanu ieguva 2005. gadā, bet
celtniecības darbus uzsākāt
2007. gada nogalē. Kāpēc tieši
Jelgavā?
Lēmumu par to, ka ražotne atradīsies Jelgavā, pieņēmām jau 2004.
gadā, veicot tirgus izpēti. Jelgava atrodas Baltijas centrā, tuvu Rīgai, te
ir pietiekami liels iedzīvotāju skaits,
lai nerastos problēmas ar strādājošajiem, un ražošanas izmaksas ir
zemākas nekā galvaspilsētā. Tie ir
galvenie faktori, kāpēc izvēlējāmies
Jelgavu. Ne mazāk svarīga bija arī
pašvaldības attieksme – tobrīd, kad
pieteicām vizīti, bijām patīkami pārsteigti, kā mūs uzņēma, iepazīstināja ar pilsētu un piedāvāja apskatīt
vairākus zemesgabalus, kur būvēt
ražotni. Tas krietni atšķīrās no citu
pašvaldību piedāvātā servisa.
Jūsu produkcija tiek ražota pēc starptautiski atzītiem
standartiem, bet salīdzinoši īsā
laikā esat spējuši iekarot piesātināto tirgu. Kas ir tā pamatā?
Standarti nosaka tikai minimālās prasības, kuras lielākā daļa
ražotāju pārsniedz, uzlabojot produkta kvalitāti. Pats galvenais gan
nebija saražot, bet pārdot. Mūsu
pārdošanas stratēģija ir balstīta uz
sava zīmola attīstību, tādā veidā
varam būt neatkarīgi no lielajiem

Nedēļas jautājums

27%

Pakalpojumu «nogriešana» (tostarp
siltā ūdens un elektrības atslēgšana)

izskatās Jelgavas
pilsētas karogs?

tirgus spēlētājiem, kuri citu ražojumus tirgo zem savas preču zīmes.
Galvenokārt izaugsmes pamatā
bija eksports, jo vietējais tirgus
kļuva aktīvāks tikai pērn. Bijām
mērķtiecīgi izpētījuši potenciālos
sadarbības partnerus Skandināvijā
un citās valstīs, aizsūtījām viņiem
produkcijas paraugus un personīgi
tikāmies, lai vienotos par sadarbību. Pārsvarā mūsu mērķa klienti
nebija lielākie tirgotāji, bet gan
uzņēmumi, kuri vēlas atšķirties,
piedāvājot kaut ko jaunu. Salīdzinot
ar konkurentiem, esam sasnieguši
arī augstus ražošanas efektivitātes
rādītājus, kas mums ļauj piedāvāt
konkurētspējīgu cenu.
Kur Latvijā tiek izmantota
jūsu produkcija?
Mūsu cauruļu sistēmas tiek
izmantotas ūdenssaimniecības
attīstības projektos, drenāžu izbūvē, kā arī elektrolīniju būvniecībā.
Ņemot vērā, ka 2011. gadā Latvijā
tika realizēti daudzi ar ūdenssaimniecības attīstību saistīti projekti
un būtiskākus ieguldījumus elektroapgādes infrastruktūrā atsāka
«Latvenergo», mēs Latvijā realizējām 55 procentus no saražotā. Tas ir
40 procentu pieaugums, salīdzinot
ar 2010. gadu. Šādu pieaugumu
nebijām prognozējuši. Mūsu nozarē
realizācijas apjomi šobrīd ir atgriezušies 2006. – 2007. gada līmenī.

«Diemžēl Latvijā ir tāda tendence, ka jebkura inovācija tiek norakta saknē. Mēs vēlamies attīstību, bet baidāmies no jebkādām pārmaiņām un pat necenšamies izvērtēt, kādas priekšrocības
varētu gūt no piedāvātajām izmaiņām. Mūs nospiež tas, ka kritika dominē pār radošo,» savu
Foto: Ivars Veiliņš
nostāju skaidro SIA «Evopipes» valdes priekšsēdētājs Edgars Viļķins.

gadījumā diezin vai cilvēki spētu
Atbilstoši biznesa plānam tie bija
izdzīvot un norēķināties par pakal- septiņi gadi, tomēr ekonomiskā krīpojumiem, īpaši jau gadījumā, ja ze mainījusi arī mūsu plānus, tādēļ
ģimenē aug bērni.
projekta atmaksāšanās periodu
esam pagarinājuši līdz deviņiem
Vai jūtat, ka arī valsts mērogā gadiem, atlikuši vēl seši.
uz eksportu orientēta ražošana
ir prioritāte?
Vai mēs pietiekami aizsargāŠobrīd tieši ražošanas uzViena no mūsu lielākajām prob- jam savu tirgu?
ņēmumi ir tie, kas nodrošina lēmām ir tā, ka gaidām, kamēr
Nē, šajā jomā vēl būtu daudz kas
ekonomiskās izaugsmes rādī- kāds kaut ko izdarīs mūsu vietā. darāms, kaut vai ņemot piemēru
tājus. Kad, jūsuprāt, varētu sta- Ja kāds to uzskata par atbalstu, no citām ES valstīm. Būtu jāsāk
bilizēties arī citi ekonomikas tad jāsaprot, ka tā nebūs, tādēļ ar kvalitātes kritēriju noteikšanu
sektori?
jāsāk ar sevi un un vienādiem konkurences nosaSIA «Evopipes»
Kopējie dati
jāizpilda mājas cījumiem. Piemēram, valsts un
Dibināts – 2005. gadā
jau šobrīd uzdarbs. Valsts sa- pašvaldību iepirkumos kā kritēriju
rāda pozitīvas Ražošanu uzsāka – 2008. gada nogalē
vas kompetences nosakot to, cik CO2 izmešu tiek
tendences: IKP Pamatprodukcija – elektroapgādes un ietvaros piedāvā radīts, saražojot konkrētu dauir pieaudzis par ūdenssaimniecības cauruļu sistēmas
dažādas iespējas dzumu produkcijas. Tādā veidā
vairāk nekā pie- Ražošanas jauda – 16 tūkstoši tonnu gadā – doties vizītēs mēs aizsargātu savus ražotājus
ciem procentiem, jeb aptuveni 3000 kravas mašīnas
kopā ar valsts attiecībā pret to valstu ražojuarī mazumtirdz- Eksporta īpatsvars – 45 procenti (2011. gadā) a u g s t ā k a j ā m miem, kurās tiek izmantota lēta
niecībā ir pieauamatpersonām, fosilās izcelsmes vai atomenerģija.
gums, kas liecina Galvenie eksporta tirgi – Baltija, Dānija, sniedz atbalstu Tā būtu ilgtspējīga pieeja, jo mēs
par to, ka iedzī- Zviedrija, Norvēģija, Somija, Krievija, Kaļiņ- dalībai izstādēs, atbalstītu tos ražotājus, kuri pērk
ingrada, Baltkrievija, Holande, Beļģija
votāju faktiskā
organizē dažā- dārgāku, bet zaļāku enerģiju.
pirktspēja tomēr Darbinieku skaits – 68
dus forumus,
palielinājusies. Vidējais atalgojums – 650 lati (bruto)
kā arī piedāvā
Cik viegli vai grūti ir atrast
Jāņem vērā arī Apgrozījums 2011. gadā – 13,5 miljoni eiro iesaistīties ES labus darbiniekus?
tas, ka šis pieaulīdzfinansētajās
Nevajadzētu domāt, ka tirgū
gums rēķināts vēl pirms tautas programmās. Tās ir iespējas, kas būs pieejami konkrēta uzņēmuma
skaitīšanas datu publiskošanas, tiek dotas katram uzņēmējam. Lai specifikai atbilstoši darbinieki. Jātātad – uz lielāku iedzīvotāju skaitu uzsāktu eksportu, jāpārliecinās rēķinās ar to, ka būs nepieciešama
nekā tas ir patiesībā, tādēļ faktiskais par to, cik eksportspējīgs ir uzņē- apmācība. Līdz šim mums šajā ziņā
pieaugums uz vienu iedzīvotāju mums, atbildot uz jautājumiem problēmu nav bijis, jo darbinieku
varētu būt vēl lielāks. Esmu rēķi- par produkta kvalitāti, cenu, atšķi- kodols ir stabils. Mainījušās ir tās
nājis, ka aptuveni 10 procenti no rību no konkurentiem, piedāvāto pozīcijas, kas ir salīdzinoši vieglāk
mūsu uzņēmuma apgrozījuma tiešā servisu klientiem atbilstoši starp- aizvietojamas. Problēmas darba
veidā atgriežas vietējā ekonomikā, tautiskajiem standartiem. Mēs tirgū galvenokārt ir saistītas ar
norēķinoties par precēm un pakal- esam salīdzinoši mazi ražotāji, to, ka izglītības sistēma ir spēcīgi
pojumiem. Nevar būt tā, ka nav ne- tādēļ nebūtu prātīgi ar tipveida atdalīta no uzņēmējdarbības. Mākādas izaugsmes, šajā situācijā tas produktiem rauties uz Ķīnas cību programmas ir novecojušas
matemātiski nav iespējams. Stipri tirgu. Jāmeklē savas «nišas», un tehnoloģiski neatbilst mūsdienu
apšaubu, ka pieci cilvēki no simts sabalansējot izaugsmi ar savām prasībām. Tāds vārds kā efektivitāte
varētu būtiski ietekmēt statistikas iespējām. Nevajadzētu aizrauties ir jāmāca skolas solā, lai apzinātos,
rādītājus.
ar pārspīlētām investīcijām, ceļot ka katra darbinieka kļūda rada
ražošanas jaudas, tas ir pārāk liels zaudējumus uzņēmējam, līdz ar
Tomēr statistikas dati uzrā- risks. Uzņēmumam jāaug dabiski to liedz atvēlēt lielākus līdzekļus
da, ka trešdaļa Latvijas strādā- un lēnām, lielāko uzsvaru liekot atalgojumam. Daudzviet pasaulē
jošo saņem minimālo algu.
uz ražošanas efektivitāti.
izglītības sistēma ir krietni ciešāk
Tas nav iespējams! Acīmredzot
saistīta ar konkrētās nozares uzņēšajos datos ir spēcīga ēnu ekonoCik ilgā laikā esat plānojuši mējiem un studenti jau agrīnā māmikas klātbūtne, un tas nevienam atgūt SIA «Evopipes» investē- cību stadijā zina, kur viņi strādās.
no mums nav noslēpums. Pretējā tos līdzekļus?
Diemžēl Latvijā tas nav definēts kā

uzdevums izglītības sistēmai, kura
lielā mērā strādā pēc plānveida
ekonomikas principiem, apkopojot
bieži vien novecojušus datus, pēc
kuriem tiek gatavoti speciālisti,
kuri darba tirgū vairs nav pieprasīti.
Sistēmai jābūt daudz elastīgākai, to
integrējot biznesa vidē. Protams,
problēma ir arī uzņēmēju pusē, kuri
ne vienmēr ir gatavi šai sadarbībai.
Mums ir pietiekami daudz atbildīgo
darbinieku, kuriem būtu jādomā,
kā mazināt plaisu starp biznesa un
akadēmisko vidi.
Kādas ir šī gada prognozes?
Varbūt pagaidām vēl precīzus
skaitļus nesaukšu, taču plāni ir ambiciozi gan attiecībā uz vietējo tirgu,
gan uz eksportu. Vēl jau ir virkne
nezināmo faktoru, piemēram, Eiropas parādu krīze. Šogad vēlamies
nostiprināt savas pozīcijas Skandināvijā, būtiski attīstīt savu noieta
tirgu Beneluksa valstīs. Eksporta
īpatsvaru 2012. gadā plānojam 53
procentu apmērā.
Kāds ir bijis jūsu ceļš biznesā
un kas jāņem vērā, uzsākot
uzņēmējdarbību?
Jāņem vērā tas, ka skola maksā
naudu un to, cik katrs no mums
ir piemērots, lai uzsāktu savu
biznesu, var pārbaudīt pamēģinot.
Pats sāku no trepītes pirmā pakāpiena, strādājot tajā pašā nozarē,
kur šobrīd. Lēnām kāpjot pa šīm
trepītēm, ir iespēja mācīties, un
tad jau paliek katra paša ziņā, kā
izmantot iegūtās zināšanas. Latvijā
uz 1000 iedzīvotājiem ir divas reizes
mazāk uzņēmēju nekā vidēji Rietumeiropas valstīs. Tā arī ir viena
no atbildēm, kādēļ te neveidojas
darba vietas: tās var radīt tikai
uzņēmēji. Ir jābūt kādam, kurš to
darbu dod. Iedzīvotājiem pietrūkst
uzņēmējspējas kā īpašības. Cilvēki
ir jāmotivē un jāiedrošina pamēģināt vismaz mikrolīmenī, kaut vai
paralēli savam pamatdarbam, lai
samazinātu riskus un saprastu, kas
ir bizness.

Kāds, jūsuprāt, ir efektīvākais veids cīņā ar ļaunprātīgajiem nemaksātājiem par komunālajiem pakalpojumiem?

13%
Nemaksātāja iekļaušana parādnieku
reģistrā, tādējādi informējot arī citus
pakalpojumu sniedzējus

5%
Vēršanās tiesā

45%

Ļaunprātīgo nemaksātāju ir ļoti
maz – cilvēki vienkārši nevar
samaksāt

10%
Šos cilvēkus nekas neizmācīs

Savu viedokli paud

 Jānis Kovaļevskis

Svetlana,
pensionāre:
– Karogam ir
divas krāsas
– tumši zila
un sarkana,
kas sadalītas
vienādās daļās. Karoga vidū
atainota aļņa galva. Ja pareizi
atminos, augšpusē ir sarkanā
krāsa – tā man šķiet loģiskāk.
To , k ā d s i z s k a t ā s p i l s ē t a s
karogs, jāzina katram jelgavniekam, arī saviem bērniem
savulaik to mācīju.
Raitis, strādā rūpnīcā:
– Zinu, ka uz
mūsu pilsētas karoga ir
Jelgavas ģerbonis – alnis
un vēl kaut kas, taču precīzi
nezinu. Karogs ir divās krāsās
– zilā un sarkanā, kas sadalītas divās vienādās daļās. Man
to skolā iemācīja. Ja dzīvo
Jelgavā, tas ir jāzina tāpat kā
Latvijas karoga krāsas.
Silva, studente:
– Neesmu
pilsētas karogu pētījusi, taču, ja
man saliktu
vairāku pilsētu karogus rindā,
es noteikti zināšu pateikt, kurš
ir tieši Jelgavas. Tas ir tumši
zilā un tumši sarkanā krāsā,
zilā augšpusē, ar pilsētas ģerboni karoga vidū. Tajā attēlots
alnis, kas ir pilsētas simbols,
un to pamanīju, jo kaut kas
līdzīgs ir futbola kluba «Jelgava» plakātos.
Ilmārs, jelgavnieks:
– Lai gan visu
mūžu esmu
nodzīvojis
Jelgavā, atzīšos, es nezinu, kāds izskatās pilsētas karogs. Skolā jau to mācīja, taču
esmu aizmirsis. Jā, daudzviet
pilsētā plīvo Jelgavas karogs,
taču neesmu pievērsis tam uzmanību. Bet zinu, ka pilsētas
simbols ir alnis.
Agija, māmiņa:
– Tas ir divās krāsās
– balts ar
zilu vai sarkans ar zilu.
Laikam tomēr otrais variants.
Taču pa vidu karogam ir alnis,
pilsētas simbols. To esmu novērojusi, staigājot pa pilsētu.
Tas ir labi, ka pie Izglītības
pārvaldes un daudzviet citur
pilsētā plīvo Latvijas un Jelgavas karogs.
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Poliklīnika uzlabos aprīkojumu
 Ilze Knusle-Jankevica

ziņas

Policisti mēra arī riepu
protektora dziļumu

verte. Poliklīnika plāno iegādāties jaunu «Premium» klases
Lai nodrošinātu sniegultrasonogrāfijas aparātu,
to pakalpojumu kvalikas no saviem priekšgājējiem
tāti, Jelgavas poliklīatšķiras ar augstāku attēla
nika plāno iegādāties
kvalitāti, lielāku redzes lauku,
jaunu ultrasonogrāergonomiskāku vadības paneli
fijas aprīkojumu. Ieun vieglākām zondēm, kas atpirkumu uzraudzības
vieglos radiologa ikdienas darbiroja informācija liebu un vienlaicīgi arī samazinās
cina, ka to piegādās
izmeklējumu ilgumu. Viņa arī
SIA «Pean» par nepilskaidro, ka jaunākās paauniem 83 tūkstošiem
dzes programmatūra nodrolatu bez PVN.
šina lētāku sistēmas papildu
komponenšu iegādi nākotnē.
Plānots, ka jaunā iekārta, Poliklīnikas vadītāja norāda,
Valsts policijas rīcībā nonākas paredzēta plaša spek- ka būtisks ieguvums būtu iekušas jaunas mērierīces, kas
tra izmeklējumiem, nomainīs kārta magnētiskās rezonanses
ļauj noteikt riepu protektora
kādu no vecajām Radioloģijas izmeklējumu veikšanai, jo tādziļumu. Policisti gan norāda, ka
nodaļā. «Mūsdienās tehnolo- das Jelgavā šobrīd nav vispār,
riepu stāvokli samērā precīzi var
ģijas attīstās ļoti strauji, bet bet poliklīnikai pagaidām nav
novērtēt, uzmetot vien skatu,
vienlaicīgi samazinās to kalpo- iespēju to iegādāties.
un mērījumi tiek veikti tikai tad,
šanas ilgums. Lai nodrošinātu
Kopumā konkursā piedalījās
ja radušās aizdomas, ka riepas
sniegtos pakalpojumus augstā divi pretendenti, un par uzvarēneatbilst laikapstākļiem.
līmenī, jārūpējas, lai darba tāju atzīts SIA «Pean» – tās pieaparatūra būtu nevainojamā dāvājums ir par 82 675 latiem
Foto: Ivars Veiliņš
stāvoklī – tā ir regulāri jāap- bez PVN. Poliklīnika neplāno
stāvoklis. «Līdz šim protektora
kopj, jāremontē, jāuzlabo vai ņemt kredītu iekārtas iegādei.  Ilze Knusle-Jankevica
dziļumu nemērījām, jo mums nebija
jānomaina pret jaunu,» skaidro Jaunā iekārta tiks piegādāta
Valsts policija iegādājutādu iespēju – policisti vienkārši
poliklīnikas vadītāja Anna Zī- divu trīs mēnešu laikā.
sies digitālas riepu pronovērtēja mašīnas un riepu vizuālo
tektora dziļuma mēriestāvokli,» norāda A.Veikipters,
rīces. Jelgavas policistu
piebilstot, ka policisti tagad riepas
rīcībā ir trīs šādas ierīarī fotografē, jo apdrošināšanas
ces, un jau fiksēti pirmie
kompānijas pieprasa detalizētu
pārkāpumi, braucot ar
informāciju par negadījumiem un
 Sintija Čepanone
septiņas šādas tikšanās, tolaikapstākļiem neatbilstajos iesaistītajiem spēkratiem.
starp trīs krievu valodā. Bet
tošām riepām. Policisti
Atsevišķos gadījumos policisti proLai arī turpmāk dzīpirmais seminārs šajā gadā
uzsver: jaunās ierīces ar
tektora pārbaudes veic arī ikdienas
vokļu īpašniekus
notiks otrdien, 31. janvārī,
laiku disciplinēs vadītāpatruļu laikā, jo ar mērierīcēm nav
vispusīgi informētu
pulksten 18 JNĪP Konferenču
jus, līdz ar to arī uzlaboaprīkotas visas ekipāžas.
par jauno dzīvojazālē Pulkveža Brieža ielā 26,
sies drošība uz ceļiem.
Sods par braukšanu ar sezonai
mās mājas pārvaldīun tas būs latviešu valodā.
neatbilstošām riepām ir 20 lati,
šanas pilnvarojuma
Kā informē JNĪP sabiedris«Šīs ierīces mūsu rīcībā ir apmē- bet par braukšanu ar riepām,
līgumu saturu un
ko attiecību speciāliste Ieva ram nedēļu, un šajā laikā jau fiksēts kurām ir neatbilstošs protektora
izdarītajiem grozījuMacijevska, semināru plā- gadījums, kad avārijā iesaistītai dziļums, – brīdinājums vai naumiem, SIA «Jelgavas
nots rīkot arī krievu valodā, automašīnai nav atbilstošu riepu. das sods piecu latu apmērā. Kā
Nekustamā īpašuma
tiklīdz tam būs pieteikušies Notikuma vietā konstatējām, ka skaidro A.Veikipters, šobrīd lipārvalde» (JNĪP) šajā
interesenti. Pieteikties nā- automašīnai, kura nebija avārijas iz- kumdošana ļauj bargāk vērsties
gadā turpina orgakamajam semināram, kā arī raisītāja, nav atbilstoša protektora, tikai pret komercpārvadātājiem
nizēt tematiskos seziņot par vēlmi to apmeklēt par ko tika sastādīts administratīvā un pašpārvadātājiem. Proti, par
minārus – nākamais
krievu valodā var pa tālruni pārkāpuma protokols,» stāsta Valsts tāda transportlīdzekļa izmantošanu
notiks otrdien, 31.
63023398 vai mājas lapā www. policijas Zemgales reģiona pārvaldes komercpārvadājumos vai pašpārjanvārī, pulksten 18.
jnip.lv/seminars.
Kārtības policijas biroja Patruļ- vadājumos, kuram ir nepietiekams
Jāpiebilst, ka pirms semi- policijas nodaļas Patruļdienesta normatīvajos aktos noteiktais riepu
Atbilstoši Dzīvojamo māju nāra dalībnieki aicināti ie- rotas inspektors kapteinis Ainars protektora dziļums vai ir riepu
pārvaldīšanas likumam paš- pazīties ar dzīvojamās mājas Veikipters. Tā kā Jelgavas policistu bojājums, kas apdraud satiksmes
laik noslēgti jau 57 dzīvo- pārvaldīšanas pilnvarojuma rīcībā ir tikai trīs mērierīces, tās drošību, izsaka brīdinājumu vai
jamās mājas pārvaldīšanas līguma projektu – tas infor- galvenokārt tiek izmantotas negadī- uzliek naudas sodu transportlīpilnvarojuma līgumi, informē matīvās sistēmas reģistrē- jumos, jo, sastādot aktu, policistiem dzekļa vadītājam no desmit līdz 40
JNĪP valdes loceklis Juris tajiem lietotājiem pieejams jānovērtē automašīnu tehniskais latiem, bet personai, kas atbildīga
Vidžis, atgādinot, ka abpu- JNĪP mājas lapā.
sēja sadarbība veicina paSemināru mērķis ir pārvalnākumus dzīvojamās mājas dīšanā esošo dzīvojamo māju
pārvaldīšanā, tādēļ dzīvokļu dzīvokļu īpašniekiem sniegt
īpašnieki aicināti apmeklēt vispusīgu informāciju par
ta būs «Vārpiņa», tās audzēkņiem
seminārus, lai kopā apspries- dzīvojamo māju pārvaldīšanas  Ritma Gaidamoviča
vietas tiks nodrošinātas «Rotaļā».
tu JNĪP izstrādāto dzīvojamo procesu, kas notiek saskaņā ar
Sākot ar 11. jūniju,
«Tiesa, ja kādam no vecākiem šis
māju pārvaldīšanas līguma pieņemtajiem tiesību aktiem,
arī šogad pašvaldības
piedāvātais variants nav izdevīgs,
projektu un jauno līgumu kā arī iepazīstināt dzīvokļu
pirmsskolas izglītības
pastāv iespēja ar savas iestādes
noteikumus.
īpašniekus ar JNĪP izstrādāto
iestādes
strādās
pēc
vavadītāju risināt jautājumu par
Ko p u m ā J N Ī P d z ī v o k ļ u dzīvojamo māju pārvaldīšanas
saras darba grafika. Tas
to, ka bērns vasarā apmeklē citu
īpašniekiem organizējis jau līguma projektu.
nozīmē, ka katrs bērnupašvaldības pirmsskolas izglītības
dārzs
vasarā
būs
slēgts
iestādi, kas tajā laikā ir atvērta,»
Inovatīvs vācu uzņēmums paplašina darbību Latvijā
piecas nedēļas, taču tajā
tā S.Joma.
SIA «AKG Thermotechnik Lettland» ir AKG grupas uzņēmums, kas sekmīgi strādā Latvijā. AKG ir
laikā slēgto bērnudārzu
Vienlaikus pirmsskolas izglītības
perspektīva, finansiāli spēcīga un strauji augoša uzņēmumu grupa, kas ar vairāk nekā 2500 darbibērniem
tiek
nodrošiiestādēs tiek veikta vecāku aptauja
niekiem 11 ražotnēs ir pārstāvēta Eiropā, Amerikā un Āzijā. AKG uzņēmumu grupa izstrādā un ražo
nāta iespēja apmeklēt
ar mērķi precizēt nepieciešamo
augstas kvalitātes siltuma apmaiņas iekārtas un to sistēmas smagajai mašīnbūvei, auto industrijai,
blakus
esošo
dārziņu.
nodrošinājumu un plānot grupu
kompresoru industrijai, agrotehnikai, elektronikas industrijai un sadzīves iekārtām.
Šobrīd tiek veikta vecāskaitu, tādēļ vecāki aicināti atbildīgi
Sakarā ar ražošanas paplašināšanu SIA «AKG Thermotechnik Lettland» aicina darbā
ku aptauja par plānoto
izvērtēt un savlaicīgi sniegt inforbērnu
apmeklējumu
vamāciju par vietas nepieciešamību
Grāmatvedi - ekonomistu
sarā. Jelgavas Izglītības
bērnudārzā 2012. gada vasaras
Galvenie pienākumi:
pārvalde aicina vecākus
mēnešos. «Nereti vecāki uzskata,
• finanšu atskaišu sagatavošana;
atbildīgi izvērtēt bērnuka vieta jāaizņem, bet to, vai tā
• izejošo un ienākošo rēķinu apstrāde un kontrole;
dārza nepieciešamību un
nepieciešama, skatīsies vasarā.
• dalība klientu maksājumu uzraudzībā;
savlaicīgi sniegt atbildi,
Taču es aicinu vecākus situāciju
• dalība projektu finanšu jomā veikšanā un koordinēšanā;
lai
plānotu
grupu
skaitu
izvērtēt atbildīgi, jo no bērnu skaita
• instrukciju un procesu aprakstu sagatavošana finanšu jomā;
un personāla nodrošiir atkarīgs, cik grupas veidosim,
• finanšu direktora atbalstīšana ikdienas uzdevumu veikšanā.
nājumu.
cik darbinieku vajadzēs. Mums ir
Prasības:
Mēs piedāvājam:
jādomā, lai maksimāli taupīgi un
• izglītība ekonomikas jomā;
• darbu stabilā, strauji augošā starptautiskā
Izglītības pārvaldes galvenā spe- atbildīgi izmantotu resursus,» stās• labas latviešu, vācu un, vēlams, angļu un uzņēmumā;
ciāliste pirmsskolas izglītības jomā ta S.Joma, piebilstot, ka lēmums,
krievu valodas zināšanas;
• kvalifikācijai atbilstošu atalgojumu;
• prasme strādāt ar datorprogrammām;
• profesionālu izaugsmi, labus darba apstākļus Sarmīte Joma stāsta, ka arī šovasar protams, nav negrozāms. Ja vecāks
viena bērnudārza bērnus vasarā aptaujā būs atzīmējis, ka viņa bēr• spējas patstāvīgi pieņemt lēmumus un strādāt un darbu atsaucīgā kolektīvā;
novirzīs uz konkrētu tuvumā eso- nam vasarā vieta dārziņā nebūs
komandā;
• veselības apdrošināšanu.
šu pirmsskolas izglītības iestādi. nepieciešama, taču vasarā apstākļi
• noturība stresa situācijās.
Piemēram, bērnudārza «Rotaļa» būs mainījušies, droši var sazināties
Pieteikuma vēstuli un CV ar norādi «Grāmatvedis – ekonomists» lūdzam sūtīt līdz š.g.
audzēkņiem vasaras atvaļinājuma ar sava bērnudārza vadību, kas
10. februārim pa pastu: SIA «AKG Thermotechnik Lettland», Aviācijas iela 34, Jelgava, LV-3004,
laikā būs iespēja apmeklēt bērnu- risinās jautājumu, lai bērns varētu
pa faksu 63012223 vai pa e-pastu: baiba.legzdina@akg-gruppe.de.
dārzu «Vārpiņa», savukārt, kad slēg- apmeklēt bērnudārzu. «Galvenais,

31. janvārī – JNĪP seminārs
par jaunajiem līgumiem
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Minimālais pieļaujamais vieglo
automobiļu protektora dziļums
vasaras riepām ir 1,6 milimetri,
savukārt ziemas – četri milimetri.
Ja riepu protektora dziļums ir
mazāks nekā minimālais pieļaujamais, tas nozīmē, ka automašīnas
tehniskais stāvoklis neatbilst ceļu
satiksmes noteikumos prasītajam
un rada apdraudējumu sev un
citiem ceļu satiksmes dalībniekiem.

par transportlīdzekļa ekspluatāciju,
– no 40 līdz 100 latiem. Visos pārējos
gadījumos maksimālais sods ir pieci
lati. «Ceļu satiksmes drošības direkcija un Valsts policija virza izmaiņas
likumdošanā, lai noteiktu bargākus
sodus par braukšanu ar neatbilstošām riepām,» piebilst policijas
pārstāvis, norādot, ka, viņaprāt,
tagadējais sods ir neadekvāts tam,
kādu bīstamību uz ceļiem rada
neatbilstoši aprīkots transporta
līdzeklis.
Patruļpolicijas dienesta darbinieki
lēš, ka kopumā šoziem situācija uz
ceļiem ir samērā laba un gadījumi,
kad vadītājs brauc ar vasaras riepām, ir ļoti reti. Galvenais iemesls
– jaunām ziemas riepām nav līdzekļu. Pēc policistu teiktā, visvairāk
grēkojot tieši BMW vadītāji.
Kopumā Valsts policija iegādājusies 209 protektora dziļuma mērierīces. Zemgales reģiona pārvaldes
rīcībā nodotas 18 – tās sadalītas pa
trijām katrā iecirknī.

3

Īsi
 Pēc pašvaldības iniciatīvas beidzot
noslēgta iekļūšana daudzstāvu nepabeigtajā ēkā Pumpura ielā 3a, kas
jau bija kļuvusi par iecienītu jauniešu
tikšanās un bezpajumtnieku uzturēšanās
vietu. Tā kā ēkas īpašnieks ilgus gadus
nereaģēja ne uz Būvvaldes, ne policijas
aicinājumiem ēku sakārtot, to apņēmās
izdarīt pašvaldība, izdevumus pēc tam
piedzenot no īpašnieka. Darbus veica
SIA «A&B» par 2973,09 latiem (ar PVN).
Šim mērķim izlietotie līdzekļi tiks piedzīti
no ēkas īpašnieka. Jāatgādina, ka domes
deputāti 27. oktobrī atbalstīja lēmumu
pašvaldībai aizmūrēt ēkas logus un durvis,
ja ēkas īpašnieks pats to neizdarīs mēneša
laikā. Pēc šīs domes sēdes ar Būvvaldi
sazinājās ēkas īpašnieks un solīja pats norobežot logu un durvju ailas, apņemoties
to paveikt līdz 23. decembrim, bet tie tā
arī palika tikai solījumi, tāpēc to izdarīja
pašvaldība.
 Šoziem Pašvaldības policijā uzsāktas 22 administratīvās lietvedības par
sniega nenotīrīšanu no ietvēm, 21
gadījumā veiktas pārrunas ar atbildīgajām personām, informē Pašvaldības
policija. Fiksēts arī viens gadījums, kad
no jumta nebija notīrītas lāstekas – par
to informēts ēkas apsaimniekotājs,
un situācija novērsta. Jāuzsver, ka arī
šoziem pašvaldības aģentūra «Pilsētsaimniecība» privātmāju īpašniekiem
dala bezmaksas smilts maisījumu – privātmāju iedzīvotāji ir atbildīgi par mājai
piegulošo ietvju uzturēšanu kārtībā.
Šobrīd jau izdalīti vairāk nekā 150 iepakojumi (katrā apmēram 25 kilogrami) .
Lai pieteiktos smilts maisījuma piegādei,
privātmājas īpašniekam jāvēršas «Pilsētsaimniecībā» Pulkveža O.Kalpaka ielā
16a, 9. kabinetā, to var izdarīt arī pa
tālruni 63084470 vai e-pastu: pilsetsaimnieciba@pilsetsaimnieciba.jelgava.
lv, norādot savu vārdu, uzvārdu, adresi
un telefona numuru. Par ietvju netīrīšanu paredzētais naudas sods ir no 10
līdz 50 latiem. Par nenotīrītām ietvēm
iedzīvotāji aicināti ziņot Pašvaldības
policijai pa tālruni 63048953.
 15. janvārī apritēja 65 gadi, kopš
lasītājiem atvērta Jelgavas Valsts zinātniskā bibliotēka, tagadējā Jelgavas
Zinātniskā bibliotēka (JZB). Ziņas par šodienas bibliotēkas ēkas vēsturi ir skopas,
tāpēc bibliotēka savā jubilejas gadā
lūdz atsaukties iedzīvotājus, kuriem ir
informācija par ēkas Akadēmijas ielā
26 vēsturi pirms Otrā pasaules kara un
pirmajos pēckara gados. Cilvēki, kuriem
ir ziņas un kas var padalīties atmiņās,
aicināti zvanīt JZB Informācijas nodaļas vadītājai Dagnijai Avotai pa tālruni
63007747.

Ritma Gaidamoviča

Bērnudārzu darba grafiks vasarā
lai neveidojas situācija, ka vecāki
jūlija vidū pēkšņi aizved savu bērnu uz iestādi, kurā pieņem viņa
bērnudārza bērnus, bet iestāde par
to neko nezina,» skaidro S.Joma, atzīmējot, ka vecākiem jārēķinās ar to,
ka vasarā tiks veidotas apvienotās
jaukta vecuma grupiņas.
Pērn vidēji vasarā pašvaldības
dārziņus apmeklēja 270 – 280 bērni,
taču S.Joma spriež, ka šovasar šis
skaits būs lielāks, jo klāt nākusi
jaunā pirmsskolas izglītības iestāde

«Ķipari». Jāpiebilst, ka pašvaldības
bērnudārzos kopumā mācās vairāk
nekā 1800 bērnu.
Pirmsskolas izglītības iestādes
pēc ierastā grafika atsāks strādāt
20. augustā, tas ir, divas nedēļas
pirms jaunā mācību gada. Šajā
laikā grupiņās pakāpeniski uzņems tos bērnus, kuriem tiks
piešķirta vieta pirmsskolas izglītības programmas apguvei pašvaldības bērnudārzā 2012./2013.
mācību gadā.

		
Jūnijs				
Jūlijs			
Augusts
11.–15. 18.–22. 25.–29. 2.–6. 9.–13. 16.–20. 23.–27. 30.–3. 6.–10. 13.–17.
«Rotaļa»			
Slēgts.
Lāčplēša ielā 5 Bērniem nodrošina vietu PII «Vārpiņa»			
«Vārpiņa»								
Slēgts.
Kronvalda						
Bērniem nodrošina vietu PII «Rotaļa»
bulvārī 22
«Kamolītis»		
Slēgts. Bērniem nodrošina
Meiju ceļā 31 vietu PII «Zemenīte» un PII «Ķipari»					
«Zemenīte»								
Slēgts.
Blaumaņa						
Bērniem nodrošina vietu PII «Kamolītis»
ielā 12/14
«Ķipari»								
Slēgts.
Pulkveža Brieža						
Bērniem nodrošina vietu PII «Kamolītis»
ielā 23a						
«Pasaciņa»								
Slēgts.
Aspazijas						
Bērniem nodrošina vietu PII «Lācītis»
ielā 18
«Lācītis»			
Slēgts.
Māras ielā 2
Bērniem nodrošina vietu PII «Pasaciņa»				
«Sprīdītis»								
Slēgts.
Tērvetes ielā 6						
Bērniem nodrošina vietu PII «Gaismiņa»
«Gaismiņa» 			
Slēgts.
Vaļņu ielā 5
Bērniem nodrošina vietu PII «Sprīdītis»
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atbildam

Raiņa ielā gūlijas
iebūvētas apmalēs

Lietusūdens arī
Raiņa ielā
tiek novadīts
gūlijās. Tiesa gan
– atšķirībā no citviet
ierastā risinājuma, kad
gūlijas atrodas uz ielas
braucamās daļas, Raiņa ielā
tās iebūvētas apmalēs. Šāda
metode Jelgavā tiek izmantota
pirmo reizi, turklāt uz jauno gūliju vāka
atainota aļņa galva – Jelgavas simbols.
Kāds jelgavnieks satraucies par to,
ka, veicot Raiņa ielas rekonstrukcijas
darbus, nav paredzētas vietas lietus
notekūdeņu aizvadīšanai kanalizācijas sistēmā. «Kā remontdarbu pasūtītāji un veicēji domā aizvadīt Raiņa
ielā lietus un sniega notekūdeņus, it
īpaši Raiņa un Elektrības ielas krustojumā, kur slīpuma dēļ parasti satek
lielākie ūdens daudzumi? Vai remontdarbu veicēji plāno, ka šie notekūdeņi

Policisti likuma
normas nepārkāpa

Kāds jelgavnieks laikrakstam «Jelgavas
Vēstnesis» atsūtīja fotogrāfijas, kurās redzams, ka Pašvaldības policijas automašīna
novietota taksometriem paredzētajā stāvvietā
tostarp lietusūdens kolektoru izbūve, pie lielveikala «Vivo centrs». Viņš vēlējās
tika iekļauta būvprojektā, un Raiņa noskaidrot, vai tiešām Pašvaldības policijai
ielā šie darbi jau tuvojas noslēgumam atļauts ir viss.
– lietusūdens kanalizācijas rekonstrukcija vēl turpinās posmā no Katoļu līdz
«Pirmssvētku drudzis, lielveikala autoAkadēmijas ielai.
stāvvieta pārpildīta, bet daži Jelgavas PašKā informē pašvaldības aģentūras valdības policijas darboņi vēlas papildināt
«Pilsētsaimniecība» vecākā projektu pilsētas kasi ar sodiem un izbojāt cilvēkiem
vadītāja Daina Done, saskaņā ar svētku sajūtu. Protams, ja reiz pārkāpums
būvprojekta «Raiņa ielas rekons- piefiksēts, jāmaksā, bet vai policisti paši ar
trukcija posmā no Sarmas ielas līdz savu rīcību rāda labu piemēru, atstājot savu
Jāņa Čakstes bulvārim, Jelgavā» auto takšiem paredzētā stāvvietā? Tas liek
vertikālajiem risinājumiem visiem aizdomāties, vai viņiem viss ir atļauts, tajā
nokrišņu ūdeņiem jāsatek gūlijās, pašā laikā sodot citus par nepareizi novietotu
tad lietus ūdens kolektorā un pēc automašīnu vai steigā aizmirstu pulkstenīša
tam upē. «Apakšzemes inženierko- uzlikšanu auto logā, jo šajā stāvvietā makmunikācijas Raiņa ielas posmā no simālais stāvēšanas laiks ir divas stundas,»
Sarmas līdz Katoļu ielai izbūvētas jau raksta lasītājs. Jāpiebilst, ka fotogrāfijas
pērn, savukārt pārējā posmā šie darbi uzņemtas «Vivo centra» stāvlaukumā 24.
vēl pašlaik turpinās. Posmā, kur jau decembrī ap pulksten 13.15.
uzklāta asfalta apakškārta, izbūvētas
Pašvaldības policijas sabiedrisko attiecību
arī gūlijas, kurās tiek novadīts lietus- speciāliste Sandra Reksce informē, ka 24.
ūdens no ielas,» informē D.Done, gan decembrī pulksten 12.20 Jelgavas Pašvaldīakcentējot, ka Raiņa iela ir pirmā iela bas policijas Operatīvās vadības nodaļā tika
Jelgavā, kur gūliju izbūvei rasts jauns saņemts izsaukums uz «Vivo centru» Katoļu
risinājums.
ielā 18 par stāvvietas prasību neievērošanu.
Proti, lai izvairītos no iesēdumu vei- Pašvaldības policijas inspektoriem ierodoties
došanās asfalta segumā, kā tas notiek izsaukuma vietā, tika konstatēts, ka transgadījumos, ja gūlijas izbūvētas uz ielas portlīdzekļu vadītāji neievēro papildzīmes
braucamās daļas, rekonstruējot Raiņa Nr.833 «Stāvēšanas ilgums» prasības. Par
ielu, tās iebūvētas ielas apmalēs. «Līdz šo pārkāpumu vairākiem autovadītājiem
ar to ne tikai gūliju tehniskais, bet arī
vizuālais risinājums atšķiras no citās
pilsētas ielās ierastā. Iespējams, tieši
šī iemesla dēļ jelgavnieks Raiņa ielā
«Ar «Jelgavas Vēstneša» palīdzību vēlos
nav pamanījis jau izbūvētās gūlijas, kas atrisināt vienu problēmu, kas skar daudzu
nodrošina lietusūdens novadi no ielas,» cilvēku drošību. Runa ir par krustojumu,
skaidro D.Done.
kur Katoļu iela saskaras ar Lielo ielu – pa šo
Jāpiebilst, ka arī Raiņa ielas posmā, pāreju gājām no Hercoga Jēkaba laukuma.
kur pašlaik vēl notiek būvdarbi, līdz ar Dega gājējiem zaļais signāls. No Katoļu ielas
asfalta pamatkārtas ieklāšanu un ielas izgriezās pelēks BMW auto, kaut gan luksoapmaļu izbūvi gūlijas tiks iebūvētas fora papildsekcija nedega. Šis auto ne tikai
apmalēs. Turklāt par to, ka šīs gūlijas agresīvi izbrauca uz Lielās ielas, nepalaižot
radītas tieši Jelgavai, liecina pilsētas gājējus, bet arī brutāli apdraudēja mūsu
simbola – aļņa – galva uz to vāka.
drošību. Gribētos uzzināt, vai šādi braucēji
tiek sodīti, jo daudzās vietās izvietotas videoSagatavoja Sintija Čepanone kameras, kurās var redzēt pārkāpumus, tā
kontrolējot situāciju,» tā Zane Bērziņa.

tika izteikti mutiski aizrādījumi.
Tas nozīmē, ka laikā, kad uzņemtas foto
grāfijas, Pašvaldības policijas darbinieki
bija izsaukumā un pildīja darba pienākumus. Saskaņā ar Ceļu satiksmes noteikumiem transportlīdzekļu vadītāji, kuru
transportlīdzekļiem ir speciāls krāsojums
un piešķirts operatīvo transportlīdzekļu
statuss, bez iedegtas mirgojošas zilas
bākuguns un bez ieslēgta speciāla skaņas
signāla atsevišķos gadījumos drīkst pārkāpt satiksmes noteikumus. «Viens no
šādiem gadījumiem paredz, ka operatīvais
transports bez iedegtām bākugunīm un
skaņu signāliem drīkst apstāties tuvāk par
25 metriem pirms un 10 metriem aiz 534.
vai 535. ceļa zīmes, ja tas nepieciešams
pasažieru iekāpšanai transportlīdzeklī vai
izkāpšanai no tā un ja tas netraucē pasažieru sabiedrisko transportlīdzekļu vai
taksometru satiksmi,» skaidro S.Reksce,
piebilstot, ka tas noteikts Ceļu satiksmes
noteikumu 135.7. punktā.
Sagatavoja Ilze Knusle-Jankevica

Ne visos krustojumos ir kameras

Foto: Ivars Veiliņš
appludinās tuvumā esošo dzīvojamo
māju pagrabus, tā novadot ūdeni no
ielām?» sašutis ir lasītājs, norādot, ka
tā sauktās gūlijas nav manāmas arī
Raiņa ielas posmā, kur asfalta pirmā
kārta jau uzklāta.
Bažām par to, ka, sakārtojot Raiņa
ielu, lietusūdens kanalizācija netiek
izbūvēta, nav pamata – līdztekus
citiem darbiem tās rekonstrukcija,

Mikriņā 16. vieta ir pēdējā sēdvieta
Pilsētā redzot jaunos «Mercedes Benz»
mikroautobusus, kāds lasītājs no Strazdu
ielas vēlas izprast, pēc kāda principa tajā tiek
uzņemti pasažieri Jelgavas autoostā. «Viss
jau it kā ir skaisti, jo sešpadsmit cilvēku vietā
vienā reisā nu uz Rīgu var aizbraukt vairāk
pasažieru, taču, tā kā «mikriņā» ir arī stāvvietas, rodas jautājums, kā tiek noteikts, kurš
pasažieris mikroautobusā sēdēs, bet kuram
ceļš uz Rīgu būs jāpavada, stāvot kājās?»
vēlas zināt «Jelgavas Vēstneša» lasītājs.
«Autoostas kasē iegādājoties biļeti, vietas tiek numurētas, un 16. vieta ir pēdējā
sēdvieta,» uz lasītāja jautājumu atbild SIA
«Jelgavas Autobusu parks» valdes loceklis
Pēteris Salkazanovs. Tādējādi, ja iegādāta
biļete, uz kuras norādīta vieta, sākot no
septiņpadsmitās, pasažierim jāapzinās, ka
tā jau ir stāvvieta, un tas, lai izvairītos no
konfliktsituācijām, jāņem vērā, arī iekāpjot
sabiedriskajā transportā.
«Jelgavas Vēstnesis» jau rakstīja, ka

Ceturtdiena, 2012. gada 26. janvāris

Foto: Ivars Veiliņš
kopš pagājušā gada nogales 16 «Ford»
markas mikroautobusus aizstājuši lielākas ietilpības «Mercedes Benz» mikroautobusi. Tajos ir 16 sēdvietas un sešas
stāvvietas.
P.Salkazanovs informē, ka maršrutā

Jaunajos mikroautobusos ir
16 sēdvietas un
sešas stāvvietas.
Tas, kāda vieta
paredzēta konkrētam pasažierim,
atkarīgs no vietas
numura, kas norādīts katrā biļetē,
to iegādājoties
autoostas kasē.
Jāņem vērā, ka
16. vieta mikriņā
ir pēdējā sēdvieta,
savukārt no 17. līdz
22. – stāvvietas.
Jelgava–Rīga–Jelgava kursē trīspadsmit
jaunie «Mercedes Benz» mikroautobusi,
savukārt trīs pasažierus pārvadā pilsētas
maršrutos.

Jelgavas pilsētas Pašvaldības policijas

sabiedrisko attiecību speciāliste juriste
Sandra Reksce skaidro, ka Pašvaldības
operatīvās informācijas centra videokamera Katoļu un Lielās ielas krustojumā
nav uzstādīta. «Tuvākā publiskās vietas
un tur esošo personu novērošana, izmantojot tehniskos līdzekļus, notiek Pasta un
Lielās ielas krustojumā,» norāda S.Reksce,
piebilstot – gadījumā, ja ikdienā tiek
manīts kāds agresīvs autovadītājs, kas
rada bīstamību apkārtējiem, iedzīvotāji
aicināti ziņot par to Valsts vai Pašvaldības
policijai, piefiksējot automašīnas numuru
un pārvietošanās virzienu.
Sagatavoja Ilze Knusle-Jankevica

Pateicība

Paldies par apgaismojumu
«Jelgavas Vēstnesī» vērsās Satiksmes
ielas 39, 41, 43 iedzīvotāju pārstāve Marija
Ivanova – novērtējot sakārtoto apgaismojumu šajā dzīvojamā masīvā, viņa vēlas teikt
paldies pašvaldībai, īpaši pilsētas mēram
Andrim Rāviņam, pašvaldības aģentūras
«Pilsētsaimniecība» direktoram Andrejam
Baļčūnam un elektrotīklu inženierim
Andrejam Bobikinam.

«Jau gadus piecpadsmit ceļš uz šo māju
pagalmiem nebija izgaismots, un vairums iedzīvotāju bija samierinājušies ar situāciju, ka
diennakts tumšajās stundās ceļš uz veikalu
vai mājup izvēršas par nopietnu pārbaudījumu. Šo jautājumu tomēr atkal aktualizējām,
un, kaut ļoti daudziem cilvēkiem nebija
ticības, ka mums kaut ko izdosies panākt,
Sagatavoja Sintija Čepanone izlēmu mēģināt,» stāsta M.Ivanova.

Viņa iedzīvotāju vārdā vērsās pie domes
priekšsēdētāja ar lūgumu sakārtot apgaismojumu no Satiksmes 37. līdz 59. namam,
un saņēma atbildi, ka mēneša laikā tas tiks
izdarīts.
«Neticami, bet tagad visa teritorija, kas
iepriekš slīga tumsā, ir izgaismota! Vispirms
jau paldies par to, ka šajā finansiāli nebūt
ne vieglajā laikā pašvaldība rada līdzekļus
apgaismojuma sakārtošanai, par to, ka darbi
organizēti operatīvi un «Pilsētsaimniecības» speciālisti bija patiesi ieinteresēti rast
optimālāko risinājumu šajā situācijā,» tā
jelgavniece, aicinot iedzīvotājus apzināties:
lai kaut ko mainītu, pašiem aktīvi jāiesaistās,
nevis jāgaida, kad kāds no malas atnāks un
visu izdarīs tavā vietā.
Sagatavoja Sintija Čepanone

Nelegālu pakalpojumu izmantošana atņem patērētāju tiesības
«Man tikai nedaudz vajadzēja pielabot
plīts virsmu, tāpēc avīzē atradu sludinājumu, kurā savus pakalpojumus piedāvā
krāšņu mūrnieks, un droši viņam zvanīju.
Pēc laika ieradās divi vīrieši, lai novērtu
plīts stāvokli. Viens, tā sauktais priekšnieks,
pēc tam aizgāja, bet otrs nekavējoties ķērās
pie darba, piebilstot vēl, ka cepeškrāsns man
plītī nepareizi iemūrēta, tāpēc jāpārtaisa. Es
neiebildu – kas jādara, jādara! Kad prasīju,
cik tad man būs jāmaksā, meistars noteica,
ka nezinot – tas esot jāprasa priekšniekam.
Vakarpusē, kad darbi bija pabeigti, ieradās
priekšnieks, Rihards vārdā, un paprasīja
man 50 latus – par materiāliem un darbu.
Samaksāju, protams. Kad meistari mēģi-

nāja plīti iekurt, dūmi nāca laukā pa visiem
stūriem, bet viņi mierināja, ka tas jau tikai
tvaiks un uztraukties nevajag – viss būšot
kārtībā. Bet nākamajā dienā nebija vis kārtībā: iekurināju plīti, un atkal dūmiem pilna
māja. Piezvanīju Rihardam, viņš atbrauca,
paskatījās plīti, kaut ko padarīja un atkal
mani sāka mierināt, ka visam jābūt kārtībā...
Par to, ka viņš tik ātri atbrauca, turklāt vēl
brīvdienā, iedevu desmit latus. Tāds sirsnīgs
kungs izskatījās! Bet problēma tā arī netika
atrisināta – dūmi kā nāca istabā, tā nāk vēl
joprojām. Uz maniem telefonzvaniem krāšņu mūrnieks, kas tik ļoti reklamēja savus
pakalpojumus, vairs neatbild, un tagad
dažbrīd tiešām jūtos kā dūmos kūpināta

cieš patērētājs, un diemžēl šīs patērētājas
situācijā vairs nevar palīdzēt,» iepazīstoties
ar A.K.Dudares pieredzi, norāda Patērētāju
tiesību aizsardzības centra (PTAC) pārstāve Sanita Gertmane, iedzīvotājus aicinot
beidzot saprast, ka arī viņi ir atbildīgi par
to, vai tiek izsniegts pirkumu apliecinošs
dokuments. Par jebkuru pakalpojumu ir
jāprasa čeks, pretējā gadījumā patērētājs
gan sev laupa jebkādas patērētāja tiesības,
gan arī piedalās nelegāla biznesa veicināšanā. «Tā ir arī patērētāja atbildība,» uzsver
S.Gertmane.
Viņa skaidro, ka arī gadījumā, ja darbu
«Šajā gadījumā patērētāju pārkāpums veic privātpersona, kas saņem samaksu par
robežojas ar nelegālo biznesu, no kura savu darbu, tā ir privātpersona, kas nodaršprotīte...» savā rūgtajā pieredzē dalās Astra
Kitija Dudare.
Sākumā kundze domājusi, ka mūrnieki
ir no oficiālas firmas, taču papīrus paprasīt
nav iedomājusies, arī nekādu vienošanos par
garantiju nav parakstījusi un samaksājot
čeku pretī nav nedz prasījusi, nedz saņēmusi.
Un tagad viņai nav no kā prasīt atbildību
par nekvalitatīvi veikto darbu. A.K.Dudare
apzinās, ka viņa samaksāto naudu atpakaļ
neatgūs un plīti atkal nāksies pārmūrēt, taču
cer, ka viņas pieredze vismaz kādu jelgavnieku pasargās no līdzīgu kļūdu pieļaušanas.

bojas ar saimniecisko darbību, iespējams,
tas ir individuālais komersants, kuram arī
ir jāmaksā nodokļi un jāizsniedz pirkumu
apliecinošs dokuments. «Šis darījumu
apliecinošais dokuments arī ir garantija,
kas pēc tam patērētājam ļaus vērsties pie
pakalpojuma sniedzēja ar pretenzijām un,
ja strīdu neizdosies atrisināt, – tālāk PTAC,»
uzsver S.Gertmane, piebilstot, ka līdzīgos
gadījumos par cilvēkiem, kas nodarbojas ar
nelegālu pakalpojumu sniegšanu, tādējādi
nemaksā nodokļus un neizsniedz attiecīgus
dokumentus, var informēt Valsts ieņēmumu
dienestu.
Sagatavoja Sintija Čepanone

sports
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Noteiksim gada
populārāko sportistu!

Portālā www.jelgavasvestnesis.lv
interneta balsojumā tiek noskaidrots
pērnā gada populārākais sportists Jelgavā. Par šo titulu sacenšas sportisti,
kuri tika atzīti par populārākajiem
kādā no aizvadītā gada ceturkšņiem:
mākslas vingrotāja Karolīna Mizūne,
pauerliftinga kluba «Apolons» pārstāvis Renārs Dronga, bokseris Artjoms
Haņevičs un karatists Kalvis Kalniņš.
Balsojums noslēgsies 30. janvārī pulksten 12. Uzvarētājs tiks sveikts pasākumā «Sporta laureāts 2011» 3. februārī
pulksten 18 kultūras namā. Jāpiebilst,
ka 2010. gadā Jelgavas populārākais
sportists bija FK «Jelgava» futbolists
Valērijs Redjko.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Jelgavnieki – labākie
basketbolisti Zemgalē

Zemgales novada finālsacensībās basketbolā
8. – 9. klašu skolēniem gan zēnu,
gan meiteņu
grupā uzvarēja
Jelgavas Valsts
ģimnāzijas komandas. Mūsu pretinieki
bija no Bauskas, Misas, Iecavas, Kandavas
un Ķekavas. Komandās spēlēja: Krista Gamorja, Krista Soloveiko, Lotta Ausmane,
Līva Dumpe, Santa Briede, Anete Garanča,
Laura Švānberga; Armands Gražulis, Kārlis
Vīlips, Artūrs Dreimanis, Kārlis Avots, Gatis
Gamorja, Daniels Ganulēvičs, Ričards Hercbergs. Skolotāji: Jānis Leitis un Laila Nagle.

Demonstrēs plastiku

Nedēļas nogalē ZOC notiks starptautiskas
mākslas vingrošanas sacensības «Baltijas
puķe». Tām pieteikušās 230 dalībnieces no
septiņām valstīm – Latvijas, Lietuvas, Vācijas, Polijas, Ukrainas, Baltkrievijas, Izraēlas.
Jelgavu pārstāvēs 21 vingrotāja vairākās
vecuma grupās. Trenere un sacensību
organizatore Irina Smelova prognozes gan
neizsaka, vien norāda: «Konkurence būs
ļoti liela. Viss atkarīgs no tā, kā paveiksies,
kā meitenes spēs saņemties.» Sacensības
notiks 28. un 29. janvārī no pulksten 10.
Sestdien pulksten 14 – atklāšanas parāde.
Pirmajā dienā startēs jaunākās meitenes,
bet otrajā – vecākās, arī jelgavnieces Jūlija
Timčenko, Karolīna Mizūne un Sofija Hrustaļova. Ieeja – bez maksas. Jāpiebilst, ka
starptautiskais turnīrs notiks trešo reizi.

«Rullītī» izveidota ziemas trase

Latvijas Lauksaimniecības universitātes
Tehniskās fakultātes Studentu pašpārvaldes studenti – mehi – piedāvā ikvienam
izbaudīt ziemas priekus: viņi sporta un atpūtas kompleksā «Rullītis» izveidojuši trasi.
Sporta un atpūtas kompleksa «Rullītis»
pasākumu koordinators Jānis Kuķis stāsta,
ka šajās brīvdienās – 28. un 29. janvārī
– ikviens tiek laipni gaidīts «Rullītī», lai izbrauktu ar kartingu vai personīgo auto vai
tiktu izvizināts pa trasi. Sīkāku informāciju
var iegūt pa tālruni 29589595.

Pasaules čempionātā 13 medaļas
 Ilze Knusle-Jankevica

nas skolas trenere Anželika Paegle.
Jāpiebilst, ka piedalīties čempionātā
Šogad pasaules čempionāts
varēja ikviens, jo nebija jāizpilda normatī«Jelgavas roņiem» bija īpašs
vi. 25 metros brasā peldēja 777 dalībnieki
ne tikai tāpēc, ka izcīnītas 13
(327 sievietes un 450 vīrieši), 25 metros
medaļas, bet galvenokārt tābrīvajā stilā peldēja 124 sievietes un 280
pēc, ka viņi šoreiz bija mājas
vīrieši, 50 metros – 96 sievietes un 232
saimnieku un organizatoru
vīrieši. Izturības peldējumā 450 metru
lomā un uzņēma apmēram
distancē spēkus pārbaudīja 72 dalībnieki,
1200 sportistus no 27 pasaules
no tiem 20 sievietes.
valstīm.
Latvijas sportisti čempionātā izcīnīja
22 medaļas un līdz ar Lielbritāniju dala 4.
Šis bija 8. Pasaules ziemas peldētāju vietu. Visvairāk medaļu – 82 – Krievijai,
čempionāts, un pirmo reizi pastāvēšanas ar 56 medaļām seko Somija, tad Igaunija
vēsturē tas notika Latvijā. Organizatori, ar 43 medaļām.
klubs «Jelgavas roņi» un Starptautiskā
Ziemas peldēšanas asociācija, par vispie- Meitenes saudzē
mērotāko čempionāta norises vietu atziČetri mūsu peldēšanas skolas treneri,
na Lielupi Jūrmalā pie Līvu akvaparka. direktore un apmēram 16 audzēkņi kā
«Protams, ka man kā jelgavniekam būtu brīvprātīgie piedalījās čempionāta rīkogribējies, lai pasaules čempionāts notiek šanā – bija laika tiesneši. «Sacensības
Jelgavā, Lielupē pie Jelgavas pils. Taču, ilga pa astoņām stundām trīs dienas.
objektīvi izvērtējot, Jelgavā tomēr nav Mēs strādājām divās maiņās – vienu
tik daudz viesnīcu, cik nepieciešams, stundu strādājām, vienu sildījāmies un
turklāt Jelgava atrodas tālāk no ostas, atpūtāmies,» stāsta A.Paegle. Četri skolas
dzelzceļa stacijas un lidostas. Dalībnieki audzēkņi – Ņikita Gorbatko, Dmitrijs
arī vēlējās būt tuvāk Rīgai, lai to varētu Žigunovs, Artēmijs Barbotko un Filips
vairāk izbaudīt,» tā organizators Alek- Vulfs – bija ne vien tiesneši, bet arī piesandrs Jakovļevs.
dalījās sacensībās. Meitenes gan tiekot
saudzētas. «Dmitrijs gribēja piedalīties
Šogad sīvāka konkurence
arī izturības peldējumā, bet mēs viņu
Latvijā ieradās sportisti pat no tādām atrunājām – laika apstākļi tomēr bija
valstīm kā Austrālija, Dienvidāfrika, diezgan nelabvēlīgi, un tas būtu viņa
Indija, Botsvāna. Jelgavu
pirmais peldējums šajā
pārstāvēja abu mūsu kludisciplīnā. Tas ir zināms
«Jelgavas roņi» pulcējas
bu – «Jelgavas roņi» un
risks,» stāsta trenere, piesvētdienās Ānes sporta
kompleksā, bet «Pārliel
«Pārlielupes roņi» – ziebilstot – lai roņotu, vajag
upes roņi» – nedēļas nogalē
mas peldētāji, kopā 58
pierast. Uz jautājumu,
«Džungļos» Rubeņu ceļā.
cilvēki. Par salīdzinoši lielo
kāpēc peldēšanas skolas
atsaucību priecājas kluba
audzēkņi pievēršas arī
«Pārlielupes roņi» vadītājs Vilis Ķem- ziemas peldēšanai, viņa atbild: «Viņiem
pelis, norādot – tā kā šogad čempionāts gribas peldēt, pamēģināt kaut ko jaunu,
notika tepat Latvijā, bijis neērti nepie- norūdīties – gan fiziski, gan morāli.»
dalīties. «Šogad mūsu klubu pārstāvēja
Čempionāta laikā vidējā ūdens temseši dalībnieki, un pirmo reizi izdevās peratūra bija 0,5 grādi, bet gaisa tempenokomplektēt arī stafetes komandu – tā ratūra – ap nulli un mīnus vienu grādu.
piedalījās 4 x 25 metros brasā komandām «Šādos laikapstākļos, kad ūdens un gaisa
ar kopējo vecumu virs 200 gadiem. Mūsu temperatūra līdzīga, ir grūtāk peldēt.
grupā bija vairāk nekā 20 komandu,» Vieglāk ir tad, ja, piemēram, gaiss ir
tā viņš.
par grādiem desmit aukstāks,» norāda
Ņemot vērā lielo dalībnieku skaitu, A.Jakovļevs.
arī konkurence bija sīvāka nekā citus
gadus. «Šoreiz bija ļoti daudz peldētāju no Saņemti četri protesti
Krievijas – pie mums viņiem atbraukt ir
Stāstot par organizatorisko pusi,
tuvu. Krievijā roņu kustība ir ļoti spēcīga, A.Jakovļevs norāda, ka ļoti būtiski ir tas,
tāpēc arī čempionātā konkurence bija ka kluba peldētāji piedalījušies visos čemdaudz sīvāka nekā, piemēram, iepriekšējā pionātos un daudzos jautājumos zinājuši,
čempionātā Slovēnijā,» lēš čempionāta ko un kā darīt. Kopumā tika iesaistīti 40
dalībniece Jelgavas Specializētās peldēša- kluba biedri, vēl ap 60 brīvprātīgo un,

Akcija – MAKSA TIKAI par BRAUKŠANU!

Driksas iela 1, Jelgava.
Tālrunis 63050777,
26950404.

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

www.autoprieks.lv

Angļu valodas privātskolotāja.
Tālrunis 29793382.
Vīrietis meklē darbu. Augstākā izglītība,
pieredze nekustamo īpašu vērtēšanā,
apdrošināšanā. Tālrunis 29497467.

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

Pērk
Dzīvokli ar malkas apkuri. T. 29775701

2012. gada pasaules čempionāts ziemas peldēšanā notika Latvijā, Jūrmalā, un to
rīkoja klubs «Jelgavas roņi». Sacensībās piedalījās 1128 dalībnieki no 27 valstīm,
un tika aizvadīti vairāk nekā 2000 peldējumu. Jelgavu pārstāvēja ap 60 roņu, kuri
Foto: no «Jelgavas roņu» arhīva
kopā izcīnīja 13 no Latvijas 22 medaļām.

Pērku gleznas, porcelāna figūriņas, sienas
šķīvjus, vāzes, senlaiku mēbeles, sudraba
un zelta monētas. T. 27166669

protams, atbildīgie dienesti – policisti,
glābēji, mediķi. «No dalībniekiem un
apmeklētājiem saņēmām tikai pozitīvas
atsauksmes, tāpēc gribas domāt, ka
mums viss izdevās,» tā viņš, norādot,
ka trīs dienu pasākums bijis pozitīvu
emociju piesātināts. Šogad izdevies arī
panākt lielāku peldētāju atraktivitāti, jo
citkārt neievērotajā disciplīnā teatrālu
priekšnesumu demonstrēja veselas desmit komandas (iepriekšējā čempionātā
– viena).
Tomēr, kā jau visur, saņemti arī četri
protesti. «Ziemas peldēšanas čempionāts
kļuvis par nozīmīgu pasākumu, un peldētāji jau cīnās par sekundes simtdaļām.
Rezultāti tika fiksēti ar elektronikas
palīdzību, bet tik un tā bija dažas pretenzijas par to, kurš tad īsti uzvarēja. Tad
nācās pārskatīt visus videomateriālus un
situāciju noskaidrot,» stāsta A.Jakovļevs,
piebilstot, ka vēl saņemts protests par to,
bija vai nebija skaņas signāls, jo arī skatītāji
trokšņoja.

Pērk cirsmas un meža īpašumus ar zemi.
T. 26477135

Taisīs filmu

Organizatori vērtē, ka čempionāts bijis
labi apmeklēts – suvenīru tirgotāji jau
pirmajā dienā pārdevuši visām trim dienām paredzēto apjomu. Atbalstītāju vidū
bija gan dalībnieku draugi un ģimenes
locekļi, gan vienkārši interesenti kā no
Vienīgās Latvijā sertificētās
pretuzlaužamās tērauda

AKCIJA
līdz
mēneša
beigām!

Jelgavnieku rezultāti
Zelts – Ņikita Gorbatko (25 m brīvais stils un brasā),
Andrejs Iļjuks (25 un 50 m brīvais stils)
Sudrabs – Ņ.Gorbatko (50 m brīvais stils), Valērijs Kisļakovskis (25 m brīvais stils), Anželika Paegle (25 m brīvais
stils un brasā), Dmitrijs Žigunovs (25 m brīvais stils), 4 x
25 m brīvā stila stafetē
Bronza – D.Žigunovs (50 m brīvais stils), V.Kisļakovskis
(50 m brīvais stils), Artēmijs Barbotjko (25 m brasā)

Latvijas, tā citām valstīm.
Jūrmalā notiekošais onlainā tika filmēts
ar trīs kamerām, fotografēja pieci fotogrāfi.
«Mums ir 45 gigabaiti informācijas, ko
gribam apstrādāt un izveidot filmu par šo
čempionātu,» iecerēs dalās organizators,
piebilstot, ka pagaidām gan vēl nav zināms,
kur un kā šī filma tiks izplatīta. Viņš lēš,
ka darbs pie filmas varētu aizņemt vienu
divus mēnešus.

Čempionāts atgriezīsies Somijā

Ziemas peldēšanas čempionāts notiek
kopš 2000. gada. Pirmie pieci čempionāti
– 2000., 2001., 2002., 2004. un 2006. gadā
– notika Somijā, 2008. gadā – Anglijā, 2010.
gadā – Slovēnijā. Nākamais čempionāts
2014. gadā atkal atgriezīsies Somijā, Rovaniemi, kas ir zināma kā Ziemassvētku
vecīša pilsēta.

www.skydas.lv

Nolietotu ledusskapi par Ls 5. Sadzīves
tehniku. T. 29784933.

Pārdod
Apkures briketes. Cena 115 Ls/t vai 1,25
Ls/iepak. (10 kg). Piegāde pilsētā – Ls 3.
T. 25448677.
Sausu malku. Alksnis, ozols, apse. Iepakojums (40l) – Ls 1,50; berkubs – Ls 20; sterā
– Ls 25. Piegāde pilsētā – Ls 3. T. 25448677.
Slapju, sausu un skaldītu malku. T. 27715117
Itāļu duškabīni. Steidzami. T. 20463954

Vēlas īrēt
Istabu. T. 20455617

Izīrē
Veikala telpas RAF masīvā – labā vietā,
platība 80 m². Tālrunis 29220881.

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

Līdzjūtība

Sertificētas Vācijas institūtā «IFT Rosenheim».

Durvis – locīta – metināta konstrukcija, no abām pusēm apšūtas ar
mēbeļu laminātu, biezums 70 mm, slēdzenes «zirneklis» MOTTURA
40705 (Itālija) + NEMEF (Holande). Pietiek ar vienām durvīm.

Krāsainos un melnos metāllūžņus. T. 26984528

Pārvietojamā gatera pakalpojumi. T. 26547957

DURVIS

Jelgava, Rīgas iela 2. Tālrunis 63081745, 28612596

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

Meklē darbu

Vīrietis meklē jebkādu darbu. Izskatīšu
visus piedāvājumus. Tālrunis 29987357.

www.citaautoskola.lv

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

 26. un 27. janvārī pulksten 16.15
– Jelgavas ziemas čempionāts peldēšanā
garajās distancēs (LLU peldbaseinā).
 27. un 31. janvārī pulksten 21 – Jelgavas čempionāts telpu futbolā (ZOC).
 28. janvārī pulksten 10 – triādes
«NO-DO-MO» pusfināls un play off fināls
novusā (1. ģimnāzijā).
 28. janvārī, 4. februārī pulksten 10
– «Veselības dienas 2012»: galda teniss
(Sporta hallē).
 28. janvārī pulksten 11 – Latvijas
ratiņbasketbola čempionāta 4. kārta
(Sporta hallē).
 28. janvārī pulksten 17 – hokeja
virslīgas spēle: HK «Zemgale/JLSS» – «Energia/Orakulas» (ledus hallē).

Vīrietis meklē darbu. Tālrunis 63028129,
20333489.

jelgava@skydas.lv

AKCIJA autoskolā «AUTO PRIEKS»!

Sporta pasākumi

Vīrietis (21) meklē jebkuru darbu.
Tālrunis 26039871.

Teorija – BEZ MAKSAS
Dokumentu noformēšana, skolas eksāmens – BEZ MAKSAS
Braukšana – 5 Ls/stundā
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+ akcijas cenas «Skydas Standart» un «Skydas Standart 3» durvīm

Labākās durvis pilsētā!
Rīga, Hanzas iela 6, tālrunis 67704154, 26668000
Rīga, Slokas iela 111, tālrunis 67871914, 26661117

Esam kopā ar savu kolēģi Zinaīdu
Bidzāni dzīves smagākajā brīdī –
traģiski zaudējot dēlu.
Jelgavas 2. pamatskolas kolektīvs

Aizsaulē aizgājuši
RAIVIS KRĒGERS (dz. 1984. g.)
ARMĪNS LAPSA (dz. 1933. g.)
PJOTRS ŠEVCOVS (dz. 1941. g.)
ŅINA ŽUKA (dz. 1934. g.)
ELMĀRS GULTNIEKS (dz. 1933. g.)
GENADIJS AKSJONOVS (dz. 1941. g.)
AIVARS LASENBERGS (dz. 1943. g.)
GAĻINA DJOMKINA (dz. 1948. g.).
Izvadīšana 26.01. plkst.11 Bērzu kapsētā.
GENADIJS BIDZĀNS (dz. 1972. g.).
Izvadīšana 26.01. plkst.14 Zanderu kapsētā.
ELZA GROSA (dz. 1928. g.).
Izvadīšana 26.01. plkst.12 Zanderu kapsētā.
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30. janvāris, pirmdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1350.sērija.
9.25 «Piecas māsas». Seriāls. 33.sērija.
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20 «Marta melodija». Muzikāla komēdija. 2011.g.
12.05 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.20 «Polārlāči uz trauslā ledus». Dokumentāla filma. 2004.g.
13.10 «Es – savai zemītei».*
13.40 «Eirobusiņš».*
14.10 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
14.30 «Šeit un tagad».*
15.10 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.30 «Cūkas laime». Studijas AB animācijas filma.
15.40 «Pazudušā suņa zvaigzne». Studijas Dauka anim. f.
15.50 «Lemuru iela». Dok. seriāls. 2.sērija.
16.15 «Lauku peles un pilsētas peles piedzīvojumi». 5.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1350.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Neprāta cena». LTV seriāls. 39.sērija.
19.00 «100 g kultūras».
19.30 «Auniņa Timija laiks». Animācijas filmu seriāls.
19.45 Ziņas.
20.00 «100.pants».
20.30 «Panorāma».
21.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle.
22.00 «Viss notiek».
22.30 «Latvija var!»
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «De facto».*
23.55 «Garīgā dimensija».*
0.25 «100 g kultūras».*

LTV7
7.35 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs»
(krievu val.).*
8.15 «Rīta intervija». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «TV mozaīka». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Automoto raidījums nr.2». «Televeikala skatlogs».*
9.20 «Vienmēr formā!» Deutsche Welle žurnāls (angļu
val., ar subt. latviešu val.).
9.55 «Tiesa» (ar subt.). Krievijas seriāls. 12.sērija.
10.50 «Zobenu karaliene». Seriāls. 13.sērija.
11.40 «Trakais slēptās kameras šovs».
12.30 Eiropas meistarsacīkstes daiļslidošanā. Izvēles
programma sieviešu vienslidojumos*.
14.25 «Tiesa» (ar subt.). Krievijas seriāls. 12.sērija.
15.15 «Zobenu karaliene». Seriāls. 13.sērija.
16.10 «Trakais slēptās kameras šovs».
16.55 «Zveja» (krievu val.).*
17.25 Tiešraide! KHL spēle. Maskavas Dinamo – Rīgas Dinamo.
19.45 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
20.15 Jaunatnes hokeja līgas spēle.
HK Rīga – Habarovskas Amurskije tigri.
22.15 «Latvijas stāsti». Piedāvā Latgales reģionālā televīzija.
23.00 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
23.15 KHL spēle. Maskavas Dinamo – Rīgas Dinamo.*
1.10 «Taisons». ASV dokumentāla filma. 2008.g.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss».
6.35 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».*
6.55 «Eiropa novados, novadi Eiropā».
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
8.40 «Basketbols TV».*
8.45 «Supernatural 3». ASV seriāls. 16.sērija.
9.40 «Anna un mīlestība». Vācijas seriāls. 16.sērija.
10.05 «Brīvdienu dakteris: Korfu salā». Melodrāma. 2004.g.
12.00 «Lapsa virtuvē».*
12.35 «Mans mīļais draugs».*
13.05 Bērnu stunda. «Fostera māja iedomu draugiem». Animācijas seriāls. 16.sērija; «Lācītis
Padingtons». Animācijas seriāls. 8.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «OKartes skatuve. Dzimuši mūzikai». Seriāls.
15.00 «Daiļā neveiksminiece». Seriāls. 11.sērija.
16.00 «Tu būsi mana». Meksikas seriāls. 124.sērija.
17.00 «Viss notiek uz labu». Krievijas seriāls. 156.sērija.
18.00 «Tikai nesaki man Bizu». Latvijas seriāls. 11.sērija.
18.55 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Starptautiskās ekstrasensu cīņas». Realitātes šovs. 5.sērija.
21.35 «Tikai nesaki man Bizu 2». Latvijas seriāls. 1.sērija.
22.35 «Dzīvs pēc pieprasījuma 2». ASV seriāls. 1.sērija.
23.30 «Mākslīgais skaistums 3». ASV seriāls. 9.sērija.
0.40 «LNT ziņu Top 10».*
1.30 «Cīkstonis». ASV un Francijas drāma. 2008.g.
3.15 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
3.50 «Daiļā neveiksminiece». Seriāls. 11.sērija.
4.35 «Tu būsi mana». Meksikas seriāls. 124.sērija.
5.20 «Viss notiek uz labu». Krievijas seriāls. 156.sērija.

TV3
5.00 «Zaudējumi 3». 10.sērija.
5.45 «Anarhijas dēli 2». 17.sērija.
6.30 «Bernards». Anim. f.
6.40 «Ragi un nagi». Anim. ser. 21.sērija.
7.10 «Ziņkārīgais Džordžs». Anim. ser. 24.sērija.
7.35 «Gormiti». Anim. ser. 20.sērija.
8.00 «Tētuka meitiņas 5» (ar subt.). 39. un 40.sērija.
9.00 «Smieklīgākie videokuriozi 20».
9.25 «Uzmanību! Virtuvē bērni».*
10.00 «Divi cepas».*
10.30 «Māmiņu klubs».*
11.00 «10 gadu jaunāka 4». 22. un 23.sērija.
12.00 «Televeikala skatlogs».
12.15 «Visi mīl Reimondu 3». Seriāls. 63. un 64.sērija.
13.10 «Gormiti». Animācijas seriāls. 21.sērija.
13.45 «Ziņkārīgais Džordžs». Anim. ser. 25.sērija.
14.10 «Makleoda meitas 8». Seriāls. 223.sērija.
15.00 «Vārds sievietei 2» (ar subt.). Seriāls. 86.sērija.
16.00 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 31.sērija.
17.00 «Mantojuma lāsts». Seriāls. 120.sērija.
17.50 «Slēgtā skola» (ar subt.). Seriāls. 21.sērija.
19.00 «Bez tabu».

19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Īpašo uzdevumu vienība Hawaii 5-0». Seriāls. 14.sērija.
21.20 «C.S.I. Ņujorka 7». Seriāls. 152.sērija.
22.15 «Radīti skatuvei 2». Seriāls. 17.sērija.
23.10 «Nekā personīga».
0.15 «Taras piecas personības 3». Seriāls. 9. un 10.sērija.
1.20 «Krietnie zagļi». Seriāls. 9.sērija.
2.10 «Zaudējumi 3». Seriāls. 10.sērija.
2.55 «Anarhijas dēli 2». Seriāls. 18.sērija.
3.40 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 31.sērija.
4.30 «Visi mīl Reimondu 3». Seriāls. 64.sērija.
4.50 «Nakts joki».

31. janvāris, otrdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1351.sērija.
9.25 «Piecas māsas». Seriāls. 34.sērija.
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20 «Modiljāni». Biogrāfiska drāma. 2004.g.
12.35 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.50 «Starp debesīm un zemi... Aizmirstās pasaules». 3.sērija.
13.50 «Viss notiek».*
14.20 «Latvija var!»*
14.50 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.05 «Zini. Vari. Dari».*
15.20 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.35 «Auniņa Timija laiks». Animācijas filmu seriāls.
15.50 «Mārvijs Hemmers. Nacionālās ģeogrāfijas pasaule». Populārzinātnisks seriāls bērniem. 54.sērija.
16.15 «Lauku peles un pilsētas peles piedzīvojumi». 6.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1351.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Neprāta cena». Latvijas TV seriāls. 40.sērija.
19.00 «100 g kultūras».
19.30 «Auniņa Timija laiks». Animācijas filmu seriāls.
19.45 Ziņas.
20.00 «Eņģeļu māja». LTV seriāls. 13.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.15 «Jauna nedēļa».
22.05 «Kenediji». Biogrāfiska daudzsēriju mākslas filma. 5.sērija.
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Šeit un tagad». Tiešraide.
23.55 «100 g kultūras».*

LTV7
7.35 «Vide, veselība un mēs». «Televeikala skatlogs».*
7.55 «Nedēļas apskats». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Iespējas un risinājumi». «Televeikala skatlogs».*
9.20 «Globalizācija 3000». Deutsche Welle žurnāls.
9.55 «Tiesa» (ar subt.). Krievijas seriāls. 13.sērija.
10.50 «Zobenu karaliene». Seriāls. 14.sērija.
11.40 «Trakais slēptās kameras šovs».
12.05 «Lanževēna burvju triki». 3.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Latgales reģionālā televīzija*
13.20 «Vienmēr formā!» Deutsche Welle žurnāls.*
13.50 Jaunatnes hokeja līgas spēle. HK Rīga – Amurskije tigri.*
15.45 «Zobenu karaliene». Seriāls. 14.sērija.
16.35 «Trakais slēptās kameras šovs».
17.00 «Lanževēna burvju triki». 3.sērija.
17.30 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
18.05 «Tiesa» (ar subt.). Krievijas seriāls. 13.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.15 Tiešraide! Eiropas kausa izcīņa basketbolā. VEF
– Gravelines Dunkerque.
21.40 «Enerģija – pilnīga kontrole». Dokumentāla filma.
21.55 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
22.10 «Latvijas stāsti». «Sveicināti Viduskurzemē!»
22.55 «Tavs auto».
23.25 «Autosporta programma nr.1».
23.55 «Ledus viesnīca». Dokumentāla filma.
0.55 UEFA Euro 2012 apskats.*

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss».
6.35 «Toms un Džerijs 2». Animācijas filma.
6.40 «Šodien novados».
6.55 «Eiropa novados, novadi Eiropā».
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
8.40 «Dzīvais mērķis». Seriāls. 1.sērija.
9.35 «Anna un mīlestība». Seriāls. 17.sērija.
10.05 «Brīvdienu dakteris: Kapri». Melodrāma. 2005.g.
12.05 «Mājokļa jautājums 5».*
13.00 Bērnu stunda. «Fostera māja iedomu draugiem». Animācijas seriāls. 17.sērija; «Lācītis
Padingtons». Animācijas seriāls. 9.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «OKartes skatuve. Dzimuši mūzikai». Seriāls.
15.00 «Daiļā neveiksminiece». Seriāls. 12.sērija.
16.00 «Tu būsi mana». Meksikas seriāls. 125.sērija.
17.00 «Viss notiek uz labu». Krievijas seriāls. 157.sērija.
18.00 «Tikai nesaki man Bizu». Latvijas seriāls. 12.sērija.
18.55 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Domā tikai par mums». Melodr. 2010.g.
22.35 «Intrigante 3». Seriāls. 22.(sezonas noslēguma) sērija.
23.30 «Degošais līdzenums». Drāma. 2008.g.
1.25 «Kinga izpirkuma nauda». Kriminālkomēdija. 2005.g.
3.05 «Ekstrēms tuvplānā».
3.50 «Daiļā neveiksminiece». Seriāls. 12.sērija.
4.35 «Tu būsi mana». Meksikas seriāls. 125.sērija.
5.20 «Viss notiek uz labu». Krievijas seriāls. 157.sērija.

TV3
5.00 «Zaudējumi 3». 11.sērija.
5.45 «Anarhijas dēli 2». 18.sērija.
6.30 «Bernards». Anim. f.
6.40 «Ragi un nagi». Anim. ser. 22.sērija.
7.10 «Ziņkārīgais Džordžs». Anim. ser. 25.sērija.
7.35 «Gormiti». Anim. ser. 21.sērija.
8.00 «Tētuka meitiņas 5» (ar subt.). 41. un 42.sērija.
9.00 «Dullās sacensības Neiespējamā misija 3».
10.10 «Īpašo uzdevumu vienība Hawaii 5-0». 14.sērija.
11.00 «10 gadu jaunāka 4». 24. un 25.sērija.
12.00 «Televeikala skatlogs».
12.15 «Visi mīl Reimondu 3». Seriāls. 65. un 66.sērija.

tv programma
13.10 «Gormiti». Animācijas seriāls. 22.sērija.
13.45 «Ziņkārīgais Džordžs». Anim. ser. 26.sērija.
14.10 «Makleoda meitas 8». Seriāls. 224.sērija.
15.00 «Vārds sievietei 2» (ar subt.). Seriāls. 87.sērija.
16.00 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 32.sērija.
17.00 «Mantojuma lāsts». Seriāls. 121.sērija.
17.50 «Slēgtā skola» (ar subt.). Krievijas seriāls. 22.sērija.
19.00 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «C.S.I. Maiami 10». Seriāls. 218.sērija.
21.20 «Doktors Hauss 7». Seriāls. 20.sērija.
22.15 «Mahinatori». ASV seriāls. 5.sērija.
23.10 «Dzīve, kuras nebija». ASV mistikas drāma. 2004.g.
1.00 «Krietnie zagļi». Seriāls. 10.sērija.
1.50 «Zaudējumi 3». Seriāls. 11.sērija.
2.40 «Anarhijas dēli 2». Seriāls. 19.sērija.
3.20 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 32.sērija.
4.10 «Visi mīl Reimondu 3». Seriāls. 66.sērija.
4.35 «Nakts joki».

1. februāris, trešdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1352.sērija.
9.25 «Eņģeļu māja». LTV seriāls. 13.sērija.
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20 «Kenediji». Biogrāfiska daudzsēriju mākslas filma. 5.sērija.
11.10 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle.*
11.55 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.15 «Jauna nedēļa».*
13.05 «Latvji, brauciet jūriņā!»*
13.35 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.55 «100.panta preses klubs».*
14.55 «Kopā» (ar subt.).*
15.10 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.30 «Auniņa Timija laiks». Animācijas filmu seriāls.
15.45 «Kas te? Es te!»*
16.15 «Džeronīmo Stiltons». Anim. f. seriāls. 23.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1352.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Neprāta cena». LTV seriāls. 41.sērija.
19.00 «100 g kultūras».
19.30 «Auniņa Timija laiks». Animācijas filmu seriāls.
19.45 Ziņas.
20.00 «Eņģeļu māja». LTV seriāls. 14.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.12 «Latloto. Viking Lotto».
21.20 «Sastrēgumstunda». Diskusiju tiešraidē vada G.Rēders.
22.30 «Misija – meklēt un atrast». LTV videofilma. 1.daļa.
22.45 «Zebra».
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Vides fakti».*
23.45 «100 g kultūras».*
0.15 «Vertikāle».*

LTV7
7.35 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs».
8.15 «Veiksmīgas idejas». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Pie rīta kafijas». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Brīvdienu ceļvedis». «Televeikala skatlogs».*
9.20 «Projekts Nākotne». Deutsche Welle žurnāls.
9.55 «Tiesa» (ar subt.). Krievijas seriāls. 14.sērija.
10.50 «Zobenu karaliene». Seriāls. 15.sērija.
11.40 «Izdzīvošanas māka». Dokumentālu filmu seriāls. 1.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». «Sveicināti Viduskurzemē!»*.
13.20 «Ziemassvētku alnis». Ģimenes komēdija. 2005.g.
14.55 Tiešraide! KHL spēle. Hantimansijskas Jugra
– Rīgas Dinamo.
17.20 «Sprādzienizturīgs audums». Dokumentāla filma.
17.30 «Autosporta programma nr.1».*
18.05 «Tiesa» (ar subt.). Krievijas seriāls. 14.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 Tiešraide! Jaunatnes hokeja līgas spēle. HK Rīga – Kapitan.
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā TV Spektrs.
22.55 «Makšķerēšanas noslēpumi».
23.25 «Ātruma cilts».
23.55 KHL spēle. Hantimansijskas Jugra – Rīgas Dinamo.*
1.50 «Zobenu karaliene». Seriāls. 15.sērija.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss».
6.35 «Toms un Džerijs 2». Animācijas filma.
6.40 «Šodien novados».
6.55 «Eiropa novados, novadi Eiropā».
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
8.40 «Dzīvais mērķis». ASV seriāls. 2.sērija.
9.40 «Anna un mīlestība». Vācijas seriāls. 18.sērija.
10.05 «Brīvdienu dakteris: Pie Gardas ezera». Melodrāma. 2004.g.
12.05 «Mājokļa jautājums 5».*
13.00 Bērnu stunda. «Fostera māja iedomu draugiem». Animācijas seriāls. 18.sērija; «Lācītis
Padingtons». Animācijas seriāls. 10.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «OKartes skatuve. Dzimuši mūzikai». Seriāls.
15.00 «Daiļā neveiksminiece». Seriāls. 13.sērija.
16.00 «Tu būsi mana». Meksikas seriāls. 126.sērija.
17.00 «Viss notiek uz labu». Krievijas seriāls. 158.sērija.
18.00 «Ievas pārvērtības». Stila raidījums (arhīvs).
18.55 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Cilvēki ar pārdabiskām spējām». Dok. raidījums. 2.sērija.
21.40 «Izredzētie». Piedzīvojumu filma. 2009.g.
23.55 «Par taisnīgumu». ASV trilleris. 1991.g.
1.30 «Degošais līdzenums». Drāma. 2008.g.
3.20 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
3.50 «Daiļā neveiksminiece». Seriāls. 13.sērija.
4.35 «Tu būsi mana». Meksikas seriāls. 126.sērija.
5.20 «Viss notiek uz labu». Krievijas seriāls. 158.sērija.

TV3
5.00 «Zaudējumi 3». 12.sērija.
5.45 «Anarhijas dēli 2». 19.sērija.
6.30 «Bernards». Anim. f.
6.40 «Ragi un nagi». Anim. ser. 23.sērija.
7.10 «Ziņkārīgais Džordžs». Anim. ser. 26.sērija.
7.35 «Gormiti». Anim. ser. 22.sērija.

Ceturtdiena, 2012. gada 26. janvāris
8.00 «Tētuka meitiņas 6» (ar subt.). 1. un 2.sērija.
9.00 «Dullās sacensības Neiespējamā misija 3».
10.10 «Doktors Hauss 7». 20.sērija.
11.10 «10 gadu jaunāka 4». 26. un 27.sērija.
12.10 «Televeikala skatlogs».
12.25 «Visi mīl Reimondu 3». Seriāls. 67. un 68.sērija.
13.30 «Gormiti». Animācijas seriāls. 23.sērija.
13.55 «Ziņkārīgais Džordžs». Anim. ser. 27.sērija.
14.20 «Smieklīgākie videokuriozi 20».
14.50 «Vārds sievietei 2» (ar subt.). Seriāls. 88.sērija.
15.50 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 33.sērija.
16.50 «Mantojuma lāsts». Seriāls. 122.sērija.
17.50 «Slēgtā skola» (ar subt.). Krievijas seriāls. 23.sērija.
19.00 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Ekstrasensu cīņas 11» (ar subt.). Realitātes šovs. 5.sērija.
21.30 «Operācija I un citi Šurika piedzīvojumi».
Komēdija 1965.g.
23.30 «Izmeklēšanas noslēpumi 9». Seriāls. 9. un 10.sērija.
1.20 «Miliči 2» (ar subt.). Seriāls. 9. un 10.sērija.
3.05 «Zaudējumi 3». Seriāls. 12.sērija.
3.45 «Anarhijas dēli 2». Seriāls. 20.sērija.
4.30 «10 gadu jaunāka 4». 27.sērija.
4.50 «Nakts joki».

2. februāris, ceturtdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1353.sērija.
9.25 «Eņģeļu māja». LTV seriāls. 14.sērija.
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20 «Province».*
10.50 «Kas var būt labāks par šo?»*
11.25 «Sastrēgumstunda». Diskusiju vada G.Rēders.*
12.30 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.45 «Laiks vīriem?»*
13.15 «Zebra».*
13.30 «Norvēģijas dabā». Dok. f. seriāls. 3.sērija.
14.00 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
14.15 «Izvēlies zaļi!»*
14.45 «Vertikāle».*
15.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.30 «Auniņa Timija laiks». Animācijas filmu seriāls.
15.45 «Kas te? Es te!»*
16.15 «Džeronīmo Stiltons». Animācijas filmu seriāls. 24.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1353.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Neprāta cena». LTV seriāls. 42.sērija.
19.00 «100 g kultūras» iesaka… «Kinotēka».
19.30 «Auniņa Timija laiks». Animācijas filmu seriāls.
19.45 Ziņas.
20.00 «Eņģeļu māja». LTV seriāls. 15.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.15 «Latvija toreiz... Marisa Vētras acīm». LTV videofilma.*
22.15 «Grejas anatomija 6». Seriāls. 22.sērija.
23.00 Nakts ziņas.
23.15 «Šeit un tagad». Tiešraide.
23.55 «Kinotēka».*

LTV7
7.35 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «TV mozaīka». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Darbs. Izglītība. Karjera». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Vārds uzņēmējiem». «Televeikala skatlogs».*
9.20 «Pie stūres». Deutsche Welle žurnāls.
9.55 «Tiesa» (ar subt.). 15.sērija.
10.50 «Zobenu karaliene». Seriāls. 16.sērija.
11.40 «Izdzīvošanas māka». Dokumentālu filmu seriāls. 2.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā TV Spektrs*.
13.20 «Projekts Nākotne». Deutsche Welle žurnāls.*
13.50 Jaunatnes hokeja līgas spēle. HK Rīga – Kapitan.*
15.45 «Zobenu karaliene». Seriāls. 16.sērija.
16.35 «Izdzīvošanas māka».
Dokumentālu filmu seriāls. 2.sērija.
17.30 «Ātruma cilts».*
18.05 «Tiesa» (ar subt.). Krievijas seriāls. 15.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Kad stārķis palidojis garām». 4.sērija.
20.00 «Makšķerē ar Olti!»
20.30 «Jaungads Taizemē». Austrijas dokumentāla filma.
21.25 «SeMS».
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā Valmieras TV.
22.55 «Ledus viesnīca». Dokumentāla filma.
23.55 «Ziemassvētku alnis». Vācijas ģimenes komēdija.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss».
6.35 «Toms un Džerijs 2». Animācijas filma.
6.40 «Šodien novados».
6.55 «Eiropa novados, novadi Eiropā».
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
8.40 «Dzīvais mērķis». ASV seriāls. 3.sērija.
9.40 «Anna un mīlestība». Vācijas seriāls. 19.sērija.
10.05 «Brīvdienu dakteris: Provansa». Melodrāma. 2005.g.
12.05 «Mājokļa jautājums 5».*
13.00 Bērnu stunda. «Fostera māja iedomu draugiem». Animācijas seriāls. 19.sērija; «Lācītis
Padingtons». Animācijas seriāls. 11.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «OKartes skatuve. Dzimuši mūzikai». Seriāls.
15.00 «Daiļā neveiksminiece». Seriāls. 14.sērija.
16.00 «Tu būsi mana». Meksikas seriāls. 127.sērija.
17.00 «Viss notiek uz labu». Krievijas seriāls. 159.sērija.
18.00 «Ievas pārvērtības». Stila raidījums (arhīvs).
18.55 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā. Slepenās lietas».
21.20 «Mentālists 2». ASV seriāls. 19.sērija.
22.20 «Vampīra dienasgrāmatas». ASV seriāls. 5.sērija.
23.15 «Supernatural 4». ASV seriāls. 4.sērija.
0.10 «Mākslīgais skaistums 3». ASV seriāls. 10.sērija.
1.05 «Izredzētie». Spraiga sižeta piedzīvojumu filma. 2009.g.
2.55 «Dzīvs pēc pieprasījuma 2». ASV seriāls. 1.sērija.
3.50 «Daiļā neveiksminiece». Seriāls. 14.sērija.
4.35 «Tu būsi mana». Meksikas seriāls. 127.sērija.
5.20 «Viss notiek uz labu». Krievijas seriāls. 159.sērija.

TV3
5.00 «Zaudējumi 3». 13.sērija.
6.00 «Anarhijas dēli 2». 20.sērija.
6.40 «Ragi un nagi». Anim. ser. 24.sērija.
7.10 «Ziņkārīgais Džordžs». Anim. ser. 27.sērija.
7.35 «Gormiti». Anim. ser. 23.sērija.
8.00 «Tētuka meitiņas 6» (ar subt.). 3. un 4.sērija.
9.00 «Dullās sacensības Neiespējamā misija 3».
10.10 «Ekstrasensu cīņas 11» (ar subt.).*
11.10 «10 gadu jaunāka 4». 28. un 29.sērija.
12.10 «Televeikala skatlogs».
12.25 «Visi mīl Reimondu 3». Seriāls. 69. un 70.sērija.
13.30 «Gormiti». Animācijas seriāls. 24.sērija.
13.55 «Ziņkārīgais Džordžs». Animācijas seriāls. 28.sērija.
14.20 «Smieklīgākie videokuriozi 20».
14.50 «Vārds sievietei 2» (ar subt.). Seriāls. 89.sērija.
15.50 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 34.sērija.
16.50 «Mantojuma lāsts». Seriāls. 123.sērija.
17.50 «Slēgtā skola» (ar subt.). Krievijas seriāls. 24.sērija.
19.00 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Nozieguma skelets 6». ASV seriāls. 11.sērija.
21.20 «Diena pēc rītdienas». Katastrofu filma. 2003.g.
23.50 «Kinomānija».
0.20 «Sevidži». ASV komiska drāma. 2007.g.
2.20 «Zaudējumi 3». Seriāls. 13.sērija.
3.25 «Anarhijas dēli 2». Seriāls. 21.sērija.
4.00 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 34.sērija.
4.45 «Nakts joki».

3. februāris, piektdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Rožu dārzs». Seriāls. 17.sērija.
9.30 «Eņģeļu māja». LTV seriāls. 15.sērija.
10.05 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.25 «Mīlestība pie Gardas ezera». Seriāls. 13. un 14.sērija.
12.05 «Latvijas šlāgeraptauja 2012».*
13.05 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.20 «Province».*
13.50 «Norvēģijas dabā». Dok. f. seriāls. 4.sērija.
14.20 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
14.35 «Šeit un tagad».*
15.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.30 «Auniņa Timija laiks». Animācijas filmu seriāls.
15.45 «Dabas grāmata».*
16.15 «Džeronīmo Stiltons». Anim. f. ser. 25.sērija.
16.40 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.00 «Rožu dārzs». Seriāls. 17.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «100 g kultūras». «Nacionālie dārgumi».*
19.25 «Čikāgas piecīši». Dokumentāla filma.*
20.30 «Panorāma».
21.15 «100. panta preses klubs».
22.10 «Mazie noziegumi». Detektīvseriāls. 2.sērija
23.55 «Nakts ziņas».
0.10 «Grejas anatomija 6». Seriāls. 22.sērija.

LTV7
7.35 «Iespējas un risinājumi». «Televeikala skatlogs».*
7.55 «Aktualitātes». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «Skatpunkti». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Tādas lietas». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Attīstības kods». «Televeikala skatlogs».*
9.20 «Labākais no Euromaxx». Deutsche Welle žurnāls.
9.55 «Tiesa» (ar subt.). 16.sērija.
10.50 «Zobenu karaliene». Seriāls. 17.sērija.
11.40 «Izdzīvošanas māka». Dok. f. ser. 3.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Valmieras TV*.
13.20 «Pie stūres». Deutsche Welle žurnāls.*
13.55 Tiešraide! KHL spēle. Omskas Avangard – Rīgas Dinamo.
16.15 «Izdzīvošanas māka». Dok. f. ser. 3.sērija.
17.10 «Tavs auto».*
17.40 «Tiesa» (ar subt.). Krievijas seriāls. 16.sērija.
18.30 «Zveja» (krievu val.).
19.20 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 Tiešraide! Jaunatnes hokeja līgas spēle. HK Rīga
– Balašihas MVD.
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā Kurzemes TV.
22.55 KHL spēle. Omskas Avangard – Rīgas Dinamo.*
1.00 Tiešraide! Pasaules kausa izcīņa skeletonā. 1.brauciens vīriešiem. Pārraide no Vistleras Kanādā.
2.00 «Trakais slēptās kameras šovs».
2.30 Tiešraide! Pasaules kausa izcīņa skeletonā. 2.brauciens vīriešiem.
3.35 33.starptautiskais Montekarlo cirka festivāls. 4.daļa.*

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss».
6.35 «Toms un Džerijs 2». Animācijas filma.
6.40 «Šodien novados».
6.55 «Eiropa novados, novadi Eiropā».
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
8.40 «Dzīvais mērķis». ASV seriāls. 4.sērija.
9.40 «Anna un mīlestība». Vācijas seriāls. 20.sērija.
10.05 «Brīvdienu dakteris. Tenerife». Melodrāma. 2005.g.
12.05 «Mājokļa jautājums 5».*
13.00 Bērnu stunda. «Fostera māja iedomu draugiem». Animācijas seriāls. 20.sērija; «Lācītis
Padingtons». Animācijas seriāls. 12.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «OKartes skatuve. Dzimuši mūzikai». Seriāls.
15.00 «Daiļā neveiksminiece». Seriāls. 15.sērija.
16.00 «Tu būsi mana». Meksikas seriāls. 128.sērija.
17.00 «Viss notiek uz labu». Krievijas seriāls. 160.sērija.
18.00 «Ievas pārvērtības». Stila raidījums (arhīvs).
18.55 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «OKartes skatuve». Koncerts.
23.00 «Lampūni. Izlaiduma klases ceļojums».
Komēdija. 1995.g.
0.45 «Ilgais vakara skūpsts». Krimināldrāma. 1996.g.
2.45 «Ekstrēms tuvplānā».
3.50 «Daiļā neveiksminiece». Seriāls. 15.sērija.
4.35 «Tu būsi mana». Meksikas seriāls. 128.sērija.
5.20 «Viss notiek uz labu». Krievijas seriāls. 160.sērija.

Ceturtdiena, 2012. gada 26. janvāris

TV3
5.00 «Zaudējumi 4». 1.sērija.
6.00 «Anarhijas dēli 2». 21.sērija.
6.40 «Ragi un nagi». Anim. ser. 25.sērija.
7.10 «Ziņkārīgais Džordžs». Anim. ser. 28.sērija.
7.35 «Gormiti». Anim. ser. 24.sērija.
8.00 «Tētuka meitiņas 6» (ar subt.). 5. un 6.sērija.
9.00 «Dullās sacensības Neiespējamā misija 4».
10.10 «Nozieguma skelets 6». 11.sērija.
11.10 «10 gadu jaunāka 4». 30. un 31.sērija.
12.10 «Televeikala skatlogs».
12.25 «Visi mīl Reimondu 3». Seriāls. 71. un 72.sērija.
13.30 «Gormiti». Animācijas seriāls. 25.sērija.
13.55 «Ziņkārīgais Džordžs». Anim. ser. 29.sērija.
14.20 «Smieklīgākie videokuriozi 20».
14.50 «Vārds sievietei 2» (ar subt.). Seriāls. 90.sērija.
15.50 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 35.sērija.
16.50 «Mantojuma lāsts». Seriāls. 124.sērija.
17.50 «Slēgtā skola» (ar subt.). Krievijas seriāls. 25.sērija.
19.00 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Eiss Ventura – zvēru detektīvs». Komēdija. 1994.g.
22.00 «Greizais spogulis» (ar subt.).
24.00 «Neprātīgais brauciens 2». ASV komēdija. 2009.g.
1.45 «Tveice» (ar subt.). Romantiska komēdija. 2007.g.
3.25 «Zaudējumi 4». Seriāls. 1.sērija.
4.20 «Visi mīl Reimondu 3». Seriāls. 72.sērija.
4.45 «Nakts joki».

4. februāris, sestdiena
LTV1
8.10 «Latvji, brauciet jūriņā!»*
8.40 «Nūnborijs un varenais septītnieks». Anim. f. ser. 18.sērija.
9.05 «Kas te? Es te!»
9.35 «Lauku peles un pilsētas peles piedzīvojumi». 7.sērija.
10.00 «Ķepa uz sirds».
10.30 «Kas var būt labāks par šo?»
11.00 «Mazie noziegumi». Detektīvseriāls. 2.sērija.
12.45 «Muzikālā banka 2011». LR 2 rok un popdziesmu
aptaujas apbalvošanas ceremonija.*
15.35 «Aci pret aci. Elzai Radziņai – 95». 1997.gada ieraksts.
16.10 «Laiks vīriem?»
16.45 «Dīvaino nezvēru jūra». Dokumentāla filma. 2010.g.
17.45 «Kopā» (ar subt.).
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.30 «Ielas garumā». «Apes iela un Gaisa tilta patilte».
19.00 «Vides fakti».
19.30 «Latvijas šlāgeraptauja 2012».
20.30 «Panorāma».
21.12 «Latloto».
21.20 «Mazliet mīlestības». Romantiska komēdija. 2009.g.
23.05 «Nakts ziņas».
23.15 «Par sauju dolāru». Vesterns. 1964.g.

LTV7
4.30 Tiešraide! Pasaules kausa izcīņa bobslejā. 1.brauciens divniekiem.
5.30 «Trakais slēptās kameras šovs».
6.00 Tiešraide! Pasaules kausa izcīņa bobslejā. 2.brauciens divniekiem.
7.05 «Trakais slēptās kameras šovs».
7.40 «Tādas lietas». «Televeikala skatlogs».
8.00 «Praktiski padomi». «Televeikala skatlogs».
8.20 «Rīta karuselis». «Televeikala skatlogs».
8.40 «Skatpunkti». «Televeikala skatlogs».
9.00 «Automoto raidījums nr.2». «Televeikala skatlogs».
9.20 «TV mozaīka». «Televeikala skatlogs».
9.40 «Brīvdienu ceļvedis». «Televeikala skatlogs».
10.00 «Attīstības kods». «Televeikala skatlogs».
10.20 Pasaules kausa izcīņa skeletonā. 1.brauciens vīriešiem.*
11.20 Pasaules kausa izcīņa skeletonā. 2.brauciens vīriešiem.*
12.20 Pasaules kausa izcīņa bobslejā. 1.brauciens divniekiem.*
13.20 Pasaules kausa izcīņa bobslejā. 2.brauciens divniekiem.*
14.20 Jaunatnes hokeja līgas spēle. HK Rīga – Balašihas MVD.*
16.15 «Zveja» (krievu val.).*
16.45 Tiešraide! VTB Vienotās līgas spēle. VEF – Astana.
19.00 «SeMS».*
19.30 «Dabas formas». Dokumentāla filma. 4.sērija.
20.00 «Krējums... saldais».*
20.30 «Ātruma cilts».*
21.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
21.30 «Baltā brāzma». ASV piedzīvojumu drāma. 1996.g.
23.50 «Prezidenta sargs». ASV spraiga sižeta filma. 2000.g.
1.30 «Trakais slēptās kameras šovs».
2.00 Tiešraide! Pasaules kausa izcīņa bobslejā. 1.brauciens četriniekiem.
3.00 «Trakais slēptās kameras šovs».
3.30 Tiešraide! Pasaules kausa izcīņa bobslejā. 2.brauciens četriniekiem.

LNT
6.05 «Mīlestības vārdā». Seriāls. 143.sērija.
6.55 «Pankūciņa lieliskie negadījumi 2». 3.sērija; «Toma un
Džerija piedzīvojumi»; «Silvestra un Tvītija piedzīvojumi». 5.sērija; «Pīle Dodžers». 11. un 12.sērija.
9.00 «Brokastis Briselē».
9.30 «Rīta mikslis».
10.25 «Hanibāla dārgumu meklētāji». Piedz. f. ģimenei. 2011.g.
12.20 «Latvijas Zelta talanti 2012».*
14.55 «Smolvila. Leģenda par Supermenu». Seriāls. 1.sērija.
16.00 «Cilvēki ar pārdabiskām spējām». Dok. raid. 1.sērija.
17.00 «Jo es tā teicu». ASV romantiska komēdija. 2007.g.
19.00 «Ekstrasensi kā detektīvi». Realitātes šovs. 15.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 Svinīgā apbalvošanas ceremonija «Degpunktā»
Gada varonis 2011.
23.30 «Trakā pilsēta». ASV drāma. 1997.g.
1.35 «Lampūni. Izlaiduma klases ceļojums». Komēdija. 1995.g.
3.00 «Ilgais vakara skūpsts». Krimināldrāma. 1996.g.
5.00 «Ekstrēms tuvplānā».

TV3
5.00 «Zaudējumi 4». 2.sērija.
5.50 «Anarhijas dēli 2». 22.sērija.
6.50 «Paldies par pirkumu 3». 1.sērija.
7.20 «Robinsons Krūzo». 7.sērija.
8.10 «Čagingtona: jautrie vilcieniņi». Anim. ser. 49. un 50.sērija.

8.40 «Pērtiķu karalis». Anim. ser. 40.sērija.
9.00 «Simpsoni 11». Anim. ser. 22.sērija.
9.30 «Simpsoni 12». Anim. ser. 1.sērija.
10.00 «Uzmanību! Virtuvē bērni».
10.35 «Vina Diksija dēļ». Komiska drāma.
12.50 «Televeikala skatlogs».
13.10 «Kinomānija».
13.45 «Greizais spogulis» (ar subt.).
16.00 «Eiss Ventura – zvēru detektīvs». Komēdija. 1994.g.
17.40 «Nekrietneles». ASV komēdija. 2004.g.
19.50 TV3 ziņas.
20.20 «Haizivs stāsts». ASV animācijas filma. 2004.g.
22.10 «Tropu negaiss». Komiska spraiga sižeta filma. 2008.g.
0.15 «Bīstamās spēles 2». ASV komiska drāma. 2000.g.
2.00 «Nāras tronis». Romantiska drāma. 2006.g.
3.35 «Zaudējumi 4». Seriāls. 2.sērija.
4.25 «Paldies par pirkumu 3». Seriāls. 1.sērija.

5. februāris, svētdiena
LTV1
8.10 «Garīgā dimensija».*
8.40 «Nūnborijs un varenais septītnieks». Anim. ser. 19.sērija.
9.05 «Kas te? Es te!»
9.35 «Lauku peles un pilsētas peles piedzīvojumi». 8.sērija.
10.05 «Mārvijs Hemmers. Nacionālās ģeogrāfijas pasaule». Populārzinātnisks seriāls bērniem. 55.sērija.
10.30 «Lemuru iela». Dok. seriāls. 3.sērija.
11.00 «Starp debesīm un zemi... Aizmirstās pasaules». Dok. f. 4.sēr.
12.00 Dievkalpojums.
13.00 «Vertikāle».
13.30 «Daudz laimes!»
14.25 «Latvijas šlāgeraptauja 2012».*
15.30 «Ķepa uz sirds».*
16.00 «Kas var būt labāks par šo?»*
16.30 «Eirobusiņš».
17.00 «Krievijas neskartā daba». Dok. f. ser. 1.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.20 «Province».
18.50 «Drosme mīlēt». Vācijas melodrāma. 2011.g.
20.30 «Panorāma».
21.33 Laika ziņas.
21.40 «Violeta». Vēsturiska mākslas filma. 2011.g. 1.sērija.
23.30 «Nakts ziņas».
23.40 «Mazliet mīlestības». Romantiska komēdija. 2009.g.

LTV7
7.40 «Veiksmīgas idejas». «Televeikala skatlogs».
8.00 «Pie rīta kafijas». «Televeikala skatlogs».
8.20 «Reģionālā attīstība Latvijā. Agro 2012». «Televeikala skatlogs».
8.40 «Iespējas un risinājumi». «Televeikala skatlogs».
9.00 «Nedēļas apskats». «Televeikala skatlogs».
9.20 «Darbs. Izglītība. Karjera». «Televeikala skatlogs».
9.40 «Aktualitātes». «Televeikala skatlogs».
10.00 Pasaules kausa izcīņa bobslejā. 1.brauciens četriniekiem.*
11.00 Pasaules kausa izcīņa bobslejā. 2.brauciens četriniekiem.*
12.00 «Vārds uzņēmējiem». «Televeikala skatlogs».
12.25 «Tavs auto».*
12.55 Tiešraide! HKL spēle. Magņitogorskas Metallurg
– Rīgas Dinamo.
15.20 «Makšķerē ar Olti!»*
15.50 «Autosporta programma nr.1».*
16.20 «Zebra».*
16.40 «SeMS. Laboratorija».
17.10 «Aiz horizonta». Dokumentāla filma. 4.sērija.
18.10 «Krējums... saldais».
18.45 «Baltā brāzma». ASV piedzīvojumu drāma. 1996.g.
21.05 «Pēdējais liecinieks». Seriāls. 46.sērija.
22.00 «Krāpnieki». ASV trilleris. 1990.g.
0.05 KHL spēle. Magņitogorskas Metallurg – Rīgas Dinamo.*

LNT
6.05 «Mīlestības vārdā». 144.sērija.
6.55 «Dabas stihiju varā».
7.20 «Mūka Omi noslēpums 2». 24.sērija; «Toma un
Džerija piedzīvojumi»; «Vāverpuika 2». 12.sērija.
8.30 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
9.00 «Autoziņas».
9.30 «Mans mīļais draugs».
10.00 «Lapsa virtuvē».
10.35 «Tikai nesaki man Bizu 2». Seriāls. 1.sērija.
11.35 «Jo es tā teicu». Romant. romēdija.
13.35 «Drakonu karš». Fantastikas trilleris. 2007.g.
15.15 TV pirmizrāde! «Supermens. Breiniaka uzbrukums». Anim. f.
16.50 TV pirmizrāde! «Ūdensmeitene». Komēdija. 2006.g.
19.10 LNT ziņu Top 10.
20.00 LNT ziņas.
20.15 «Basketbols TV».
20.20 «Latvijas Zelta talanti 2012».
23.30 «Apslēptais». ASV fantastikas detektīvfilma. 1987.g.
1.20 «Par taisnīgumu». ASV trilleris. 1991.g.
2.50 «Trakā pilsēta». ASV drāma. 1997.g.
4.40 «Ekstrēms tuvplānā».

TV programma
SIA «Svešvalodu aģentūra»
aicina uz valodu kursiem:
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• vācu valoda iesācējiem rīta un vakara grupās
(nodarbības rīta grupā notiek trešdienās un
sestdienās plkst.11.30);
• angļu valoda visiem zināšanu līmeņiem rīta un
vakara grupās;
• angļu valoda 9. un 12. klašu skolēniem;
• angļu valoda bērniem un pusaudžiem ar
dažādiem zināšanu līmeņiem un dažādās vecuma
grupās.
Tālrunis 26369988; 29166866 (Dzintra Vintermane).

27. janvārī plkst.19 – V.Alens «Sekss, laulība un šķiršanās amerikāņu gaumē».
Provokatīva komēdija krievu valodā. Biļešu cena: Ls 6; 5; 4.

Jelgavas 6. vidusskola uzsāk bērnu
reģistrēšanu 1. klasē.

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

Skola piedāvā:
1. pamatizglītības mazākumtautību programmu, kas
vērsta uz skolēnu fiziskās attīstības veicināšanu un
angļu valodas apguvi no 1. klases;
2. speciālās pamatizglītības mazākumtautību programmu, kas ļauj bērniem ar mācīšanās traucējumiem
iekļauties vispārizglītojošā klasē un mācīties atbilstoši
savām spējām un attīstībai.
Mācību procesu nodrošina augsti kvalificēti pedagogi,
psihologs, logopēds. Ir pagarinātās dienas grupa.
Kontakttālrunis 63027467.

SIA «AMT SERVISS»
• PVC, koka, alumīnija
logu un durvju ražošana;
• Metāla durvis;
• Stikla pakešu ražošana;
• Stiklinieku darbnīca.
Tālrunis: 29760238; 27042295
Fakss: 63083122
E-pasts: amt.serviss@inbox.lv
Adrese: Jelgava, Tērvetes iela 77

Aicinām C1, C, E, D
kategoriju 95. koda
pasniedzēju

Dejotāja un horeogrāfe
Ilze Zariņa aicina uz
flamenko deju nodarbībām,
kas notiks piektdienās
plkst.18 un 19.30 Spīdolas
ģimnāzijā Mātera ielā 30.
Pirmā nodarbība –
27. janvārī!!!
Info: 29453434 vai www.alegria.lv,
vai pirms nodarbības.

TV3
5.00 «Zaudējumi 4». 3.sērija.
5.45 «Anarhijas dēli 2». 23.sērija.
6.40 «Paldies par pirkumu 3». 2.sērija.
7.05 «Ragi un nagi». Anim. ser. 25.sērija.
7.35 «Pērtiķu karalis». Anim. ser. 41.sērija.
7.55 «Čagingtona: jautrie vilcieniņi». Ser. 51. un 52.sērija.
8.15 «Kinomānija».
8.50 «Māmiņu klubs».
9.25 JAUNUMS! «Divi buras».
10.00 «Superbingo». TV spēle.
11.00 «Smieklīgākie videokuriozi 20».
11.20 «Haizivs stāsts». Anim. f.
13.05 «Hanna Montana – Mailija Sairusa. Muz. dok. f. 2008.g.
14.30 «Kaut kas līdzīgs dzīvei». Romantiska komēdija. 2002.g.
16.50 «Bēdz no bumbas: Patiess bēdubrāļu stāsts». Kom. 2003.g.
18.45 «Nauda vienā mirklī». Interaktīva spēle. Tiešraide.
18.50 «Neiespējamā misija 4».
19.50 «Nekā personīga».
20.40 «Ellespuika 2: Zelta armija». Fantastikas filma. 2008.g.
23.00 «Vulkāns». ASV trilleris. 1997.g.
1.00 «Laipni lūgti mājās». Romantiska komēdija. 2004.g.
2.50 «Zaudējumi 4». Seriāls. 3.sērija.
3.35 «Anarhijas dēli 2». Seriāls. 23.sērija.
4.20 «Paldies par pirkumu 3». Seriāls. 2.sērija.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Uzticiet mums rūpes par savu
gultasveļu, galdautiem, dvieļiem,
salvetēm un citu veļu.
Par draudzīgu cenu Jelgavā Tavu veļu
mēs izmazgāsim, izžāvēsim, izgludināsim,
ja nepieciešams, iecietināsim, iesaiņosim.
Jūsu dvieļus izmazgāsim un izžāvēsim
mīkstus un pūkainus.
Adrese: Rio centrā Pērnavas ielā 4 (2. stāvā)
Strādājam: darba dienās: 8-21; S, Sv: 9-19
Tālrunis: 29112256

28. janvārī plkst.17 – dubultkoncerts. Piedalās brāļi Riči un Rudeviču ģimene.
Biļešu cena: Ls 5; 4; 3.
3. februārī plkst.19 – «Putnu balle» un «Per» M.Freimaņa dziesmu koncertā «Tu
esi mans draugs». Biļešu cena: Ls 5; 4.
19. februārī plkst.12 – M.Čehova Rīgas Krievu teātra viesizrāde visai ģimenei
«Mazās eglītes lielais ceļojums». Biļešu cena: Ls 5; 4; 3.
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notikumi

Kultūras pasākumi
 26. janvārī pulksten 14 – pēc romāna «Mellsila pirāti» motīviem tā autors
rakstnieks Arvīds Dinijs Deģis un viņa skatuves partnere Elīza rādīs aizrautīgu,
dinamisku pirātu šovu (Jelgavas Zinātniskajā bibliotēkā).
 27. janvārī pulksten 19 – teātra kompānija «Domino» piedāvā provokatīvu
komēdiju krievu valodā. V.Alens «Sekss, laulība un šķiršanās amerikāņu gaumē».
Lomās: I.Kalniņš, T.Lukašenkova, E.Mazkalne, S.Ivaņņikova, R.Aronsons. Biļešu
cena – Ls 6; 5; 4 (kultūras namā).
 28. janvārī pulksten 12 – praktiskā radošā nodarbība: sveču liešana. Maksa –
Ls 3,50; pirmsskolas vecuma bērniem – Ls 1. Sīkāka informācija un pieteikšanās
pa tālruni 63005445 (Svētās Trīsvienības baznīcas tornī).
 28. janvārī pulksten 17 – koncerts. Piedalās brāļi Riči, Anna Dribas un Rudeviču
ģimene. Biļešu cena – Ls 5; 4; 3 (kultūras namā).
 3. februārī pulksten 19 – «Putnu balle» un «Per» Mārtiņa Freimaņa dziesmu
koncertā «Tu esi mans draugs». Biļešu cena – Ls 5; 4 (kultūras namā).
 4. februārī pulksten 12 – praktiskā radošā nodarbība: pelnu maisiņu izšūšana
lentīšu tehnikā. Maksa – Ls 3; pirmsskolas vecuma bērniem – Ls 1. Sīkāka informācija
un pieteikšanās pa tālruni 63005445 (Svētās Trīsvienības baznīcas tornī).
 4. februārī pulksten 18 – koncerts «Mēs mīlam dejā». Piedalās tautas deju
ansambļi «Dancis», «Rotaļa», «Līgo», «Teiksma», «Diždancis», «Lielupe». Biļešu
cena – Ls 2,50; 2; 1,50 (kultūras namā).
 5. februārī pulksten 13 – klubiņa «Sendienas» sarīkojums «Karnevāls sveču
gaismā». Ieeja – ar groziņiem (kultūras namā).
 5. februārī pulksten 14 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra izrāde V.Šekspīrs «Jautrās vindzorietes». Režisore Lūcija Ņefedova. Biļešu cena – Ls 3; 2,50; 2 (kultūras
namā).

Ceturtdiena, 2012. gada 26. janvāris

Ledus mistērija
55 mākslas darbos
Mākslinieki pie darba, lai veidotu ledus mistērijas, ķersies 6. februārī, bet
skatītāji ledus skulptūras varēs novērtēt no 10. līdz 12. februārim, kad
vakaros Uzvaras parkā gaidāma arī plaša kultūras programma. Sestdien
un svētdien pulksten 20 pirmo reizi apmeklētājiem būs iespēja arī vērot
paraugdemonstrējumus, kā ledus bluķis tiek pārvērsts mākslas darbā.

Izstādes
 Līdz 30. janvārim – aģentūras «Kultūra» Tautas gleznošanas studijas darbu
izstāde «Ziemas skati» (Sabiedrības integrācijas pārvaldē).
 Līdz 5. februārim – Latvijas Tekstilmākslas asociācijas dalībnieku darbu izstāde
«Tekstils.lv», kas veltīta Latvijas Mākslas akadēmijas Tekstilmākslas katedras 50 gadu
jubilejai (Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 Līdz 5. februārim – O.Gulbes darbu izstāde (Jelgavas Zinātniskās bibliotēkas galerijā).
 Līdz 9. februārim – Māra Branča gleznu kolekcijas «Manas bildes» izstāde. Ieejas
maksa uz izstādi un skatu laukumu – Ls 0,80 (pieaugušajiem); Ls 0,40 (skolēniem,
studentiem un pensionāriem) (Svētās Trīsvienības baznīcas tornī).
 Līdz 18. februārim – fotoizstāde «Par jelgavniekiem janvāra barikādēs» (Ģederta
Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 Līdz 22. februārim – Daga Viduleja izstāde «Randevu» (galerijā «Suņa taka»
Dobeles ielā 68).
 Līdz 29. februārim – Induļa Landau, Nellijas Skujenieces darbu izstāde (Jelgavas
Mākslas skolā).

Māris Brancis rāda kolekciju
 Ritma Gaidamoviča

Interesanta izstāde – «Manas
bildes» – līdz 9. februārim
skatāma Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas torņa izstāžu zālē. Jelgavas Mākslinieku
biedrības priekšsēdētājs Māris
Brancis, kurš nedēļas nogalē
nosvinēja 65. dzimšanas dienu, skatītājiem ļauj novērtēt
savu mākslas darbu kolekciju. Te skatāmas ne viņa paša
gleznotās vai zīmētās bildes,
bet gan dāvanās saņemtās
un pirktās.
«Esmu no tiem cilvēkiem, kuri savu
vietu dzīvē atrada vēlu – 30 gadu vecumā iestājos Latvijas Mākslas akadēmijas
Mākslas vēstures un teorijas nodaļā. Kad
to 1983. gadā beidzu, man jau bija 36
gadi. Kopš tā laika māksla bijusi manas
dzīves vadmotīvs un piepildījums. Tiesa,
es ne gleznoju, ne zīmēju, ne veidoju, bet
vērtēju, aprūpēju, izplatu, propagandēju,»
saka M.Brancis. Viņš atzīst, ka pa šiem
gadiem sakrājusies diezgan nozīmīga
mākslas darbu kolekcija – gleznas, grafikas, tēlniecības un keramikas darbi.
«Tomēr es neesmu kolekcionārs – šo to
gan esmu pircis, tiesa gan, tā ir visniecīgākā daļa, bet kolekciju galvenokārt
veido dāvinājumi. Taču tas nemazina tās
māksliniecisko vērtību, drīzāk liecina par
mākslinieku attieksmi pret mani, kam

sēnalas nepiedāvā auzu vietā,» spriež
mākslinieks.
Taujāts, kāpēc kolekciju izvēlējies parādīt tieši uz saviem svētkiem, mākslinieks
stāsta: viņam šķitis, ka sanākt kopā,
iedzert glāzi šampanieša, notiesāt tortes
gabaliņu – ar to būtu par maz. Vajag vēl
kādu iemeslu. «Protams, jāpriecājas,
ka esmu nodzīvojis 65 gadus, turklāt
– ar visu krūti, un kaut ko sasniedzis,
nenīkstu bezdarbībā aizkrāsnē, esmu
vajadzīgs. Izstāde ir iegansts, tā lielā
mērā ir arī mana darba auglis, iespēja
pateikt cilvēkiem paldies un palepoties ar
savu bagātību – ne mantisku, bet garīgu,
māksliniecisku,» tā M.Brancis.
Viņš stāsta, ka šī izstāde ir iespēja skatītājiem satikties vispirms jau ar mūsu pašu
mākslinieku Gunāra Ezernieka, Edvīna
Kalnenieka, Aleksandra Djačenko, Induļa
Landau, Ulda Rogas, Mārča Stumbra,
Gunta Švītiņa, Lolitas Zikmanes, Sarmītes Zuteres kādreiz redzētiem, varbūt jau
piemirstiem un arī nekad neredzētiem
darbiem. «Galvenais uzsvars likts uz
pašmāju autoriem, taču tajā pašā laikā izraudzījos izstādei arīdzan to mākslinieku
gleznas un grafikas, kuru darbus mūsu
pilsētas iedzīvotāji ir redzējuši mazāk
– rīdzinieku Pētera Upīša, Ritas Valneres,
Laimdota Mūrnieka, Jāņa Anmaņa, Ilmāra Blumberga, Kurta Fridrihsona, Anitas
Jansones-Zirnītes un citu mākslinieku,
kā arī trimdinieku Gvido Brūvera (Argentīna) un Augusta Kopmaņa (Kanāda)
veikumu,» komentē jubilārs.

Foto: no Jelgavas reģionālā Tūrisma centra arhīva

Māris Brancis stāsta, ka
kolekcija nav radīta pēc kādiem
noteiktiem
principiem,
bet drīzāk gan
tapusi nejauši.
Pamatus tai
ielika keramiķa
Aleksandra
Djačenko darbs
«Muzikanti»
1974. gadā, ko
viņš iegādājies
par godu meitas Elīnas nākšanai pasaulē.

Foto: Ivars Veiliņš
 Ritma Gaidamoviča

Vēl pirms divām nedēļām,
vērojot laika apstākļus, šķita,
ka 14. Starptautiskais Ledus
skulptūru festivāls varētu būt
«slapjš» – gaisa temperatūra
plusos, no sniega ne miņas...
Taču, šķiet, daba zina: tuvojoties februārim, Jelgavā jābūt
mīnus grādiem un sniegam.
Lai gan laika apstākļi joprojām
nepastāvīgi, organizatori ir
optimisti un tic, ka sals saglabāsies, lai no 6. februāra
Uzvaras parkā varētu sākt
veidot ledus skulptūras par
tēmu «Mistērijas». Tēma šogad
izvēlēta, jo pēdējā laikā daudz
tiek diskutēts par 2012. gada
nogalē gaidāmajām Maiju
kalendāra beigām un pārmaiņām pasaulē. Ledus mistērijas
skatītāji varēs vērot no 10. līdz
12. februārim.
«Maiju kalendāra beigas un pārmaiņas
pasaulē – šī ir tikai viena no mūsu gadsimta mīklām, tāpēc šogad aicinām māksliniekus savos darbos atspoguļot viņu
redzējumu. Ledus kā tēlniecības materiāls
ir neparasts, varētu pat teikt – mistisks, jo,
pateicoties tā īpašībām – caurspīdīgumam
un gaismas caurlaidībai –, ledus mākslas
darbos ir iespējams panākt vizuālas
ilūzijas,» stāsta aģentūras «Kultūra» un
festivāla direktors Mintauts Buškevics.
Viņš cer, ka festivāla nedēļā laukā turēsies
vismaz desmit grādu sals, lai ledus labāk
liptu, bet brīvdienās – mīnus pieci, septiņi
grādi, lai skatītājiem nav par aukstu.
Festivālā piedalīsies 26 mākslinieki
no astoņām valstīm – Latvijas, Lietuvas, Norvēģijas, Polijas, Lielbritānijas,
Ukrainas, Bulgārijas un Krievijas. Viņu
vidū astoņi, kuri Jelgavā būs pirmo reizi.
Mākslinieki ieradīsies 5. februārī, lai jau
nākamajā dienā ledus klučus pārvērstu
mākslas darbos.

Saldē vairāk nekā 45 tonnas ledus

«Rēķinoties ar to, ka ziema ir mānīga,
laicīgi paredzējām, ka festivālā būs jāiztiek
tikai ar mākslīgi sasaldēto ledu. Līdz ar
to pasūtījām vairāk,» tā M.Buškevics,
piebilstot, ka kopumā festivālam uzņēmumā «Frostiart Baltic» tiek saldētas vairāk
nekā 45 tonnas kristāldzidra pārtikas
ledus. Tieši no tik tonnām taps 26 mazie
mākslas darbi jeb mazās ledus skulptūras,
kas tiks veidotas no 1 x 0,5 x 0,25 metrus
liela ledus bloka; lielās skulptūras, kuru
būvniecībai tiks atvēlēti katram darbam
12 ledus bloki; ledus bārs un skulptūra
– foto objekts, pie kura skatītāji varēs nofotografēties. Uzvaras parkā ar būvniecības
sabiedrības «Igate» atbalstu tiks būvēts
ledus slīdkalniņš, kurš pērn bija ļoti iecie-

nīts. M.Buškevics atzīmē, ka ledus bāru
«cels» jelgavniekiem jau zināmais tēlnieks
Kārlis Īle, kurš tikai šonedēļ atgriezās no
ledus skulptūru festivāla Habarovskā un
šobrīd strādā pie bāra tehniskās skices
izstrādes. Bet foto objektu uzticēts meistarot Krievijas māksliniekam Andrejam
Molokovam.

Festivālā iesaistīti arī skolēni

Direktors informē, ka šis festivāls iezīmēsies ar to, ka vairāk uzmanības tiks veltīts bērniem. Šobrīd visu pilsētas skolu 1.
– 4. klašu audzēkņi veido darbus par tēmu
«Ledus skulptūru festivāls», lai piedalītos
konkursā. Skolēni no piecām klasēm, kuras būs izveidojušas veiksmīgākos darbus,
saņems aģentūras «Kultūra» balvas, bet
visi konkursa dalībnieki – ielūgumu uz
festivālu. Labākos apbalvos 10. februāra
vakarā. Šāds konkurss izsludināts arī
Jelgavas sadraudzības pilsētas Šauļu
skolēniem – arī viņi uzaicināti apmeklēt
Ledus skulptūru festivālu.

14 skulptūras veidos studenti

Bet vēl pirms festivāla, no 2. līdz 4.
februārim, pirmo reizi Jelgavā notiks
ledus skulptūru radošā darbnīca 14
Latvijas Mākslas akadēmijas un Šauļu
studentiem, kuru vadīs K.Īle. «Mūsu
iecere ir popularizēt ledus mākslu starp
topošajiem māksliniekiem, tālab esam
nolēmuši pirms festivāla dot iespēju
studentiem iepazīt ledus kā tēlniecības
materiāla īpašības, specifiku un apgūt
ledus tēlniecības pamatprincipus,» tā
M.Buškevics. Šis pasākums tiks īstenots
Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības
programmas līdzfinansētā projektā
«Šauļu un Jelgavas pilsētu sadarbība
kultūras un sporta dzīves pilnveidošanā».
Meistarklasēs piedalīsies 14 studenti, pa
septiņiem no katras valsts. Arī viņu galvenais uzdevums būs izveidot skulptūru,
ko skatītāji varēs novērtēt Ledus skulptūru festivāla laikā. Tas nozīmē, ka pavisam
šogad Uzvaras parkā būs apskatāmas 53
skulptūras, kā arī ledus bārs, foto objekts
un vēl slīdkalniņš.

Parkā būvēs snovborda kalnu

Ņemot vērā, ka zemi šogad klāj visai
pieticīga sniega sega, organizatori atteikušies no idejas veidot sniega sienu.
Taču tā vietā šoreiz parkā radīs snovborda kalnu, uz kura 11. un 12. februārī
notiks «Buru sporta» rīkotās snovborda
sacensības. M.Buškevics stāsta, ka tiks
izveidots viens liels kalns no divām daļām, pa vidu būs novietota automašīna,
kurai snovbordisti, rādot paraugdemonstrējumus un trikus, lēks pāri. Kalna būvniecība saskaņā ar organizatoru
norādītajiem parametriem sāksies jau
tuvākajās dienās, un te palīdzēs «Igates»
darbinieki. «Jelgavā kaut kas tāds notiks
pirmo reizi, un ceru, ka tas izdosies,» tā

direktors. Runājot par kalna nākotni
pēc festivāla, M.Buškevics spriež – ja
tas būs pielāgojams un drošs, lai varētu
izmantot kā atrakciju, lai slidinātos, tad
tas tiks atstāts, ja ne – to nojauks.

Perkusiju šovs,
tikšanās ar Sūkli Bobu un koncerts

Apmeklētāji uz Uzvaras parku aicināti
piektdien, 10. februārī, no pulksten 18
līdz 24. Paredzēts, ka vakars sāksies ar
Nila Īles un grupas «Afroambient» perkusiju šovu, kam pulksten 19 sekos festivāla atklāšana un labāko mākslinieku
apbalvošana. Katru vakaru – piektdien,
sestdien, svētdien – līdz ar tumsas iestāšanos ik stundu būs skulptūru muzikāla
gaismu spēle, bet ap pulksten 20 plānots
gaismas un pirotehnikas šovs. Šo vakaru
noslēgs dūdu un bungu grupa «Auļi».
M.Buškevics uzsver, ka šī ir jelgavnieku diena, kad parku iedzīvotājiem būs
iespēja apmeklēt par mazliet zemāku
maksu. Pieaugušajiem biļešu cena būs
divi lati, skolēniem, studentiem un pensionāriem – tikai lats, bet pirmsskolas
vecuma bērniem ieeja būs bez maksas.
Savukārt 11. un 12. februārī, sestdien
un svētdien, parks būs atvērts no pulksten 10 līdz 24. Abās dienās paredzēta
programma bērniem «Ceļojums pasaku
namā», kur muzikālā izrādē varēs tikties
ar lielām lellēm, tostarp tik iemīļoto
Sūkli Bobu. Tāpat abas dienas parkā
notiks snovborda sacensības, kurās būs
iespēja novērtēt Latvijas snovbordistu
meistarību. Sestdienas vakarā parkā
uzstāsies Kaža, Liene Candy, Jenny May,
bet svētdien – Lauris Reiniks, Nikolajs
Puzikovs un Kaža. Šajos vakaros ieejas
maksa pieaugušajiem būs trīs lati; skolēniem, studentiem un pensionāriem
– divi lati, pirmsskolas vecuma bērniem
– bez maksas.

Varēs redzēt, kā top ledus skulptūra

«Cilvēki ir izteikuši vēlmi, ka labprāt
vērotu arī darba procesu, bet apmeklētāju
drošības apsvērumu dēļ tas nav iespējams, jo mākslinieki strādā ar zāģiem,
ir daudz elektrības vadu, teltīs ir šauri,
braukā tehnika,» skaidro M.Buškevics.
Taču, uzklausot vēlmes, nolemts, ka sestdien un svētdien pulksten 20 K.Īle sniegs
paraugdemonstrējumu, stundas laikā
izveidojot mazo skulptūru, lai interesenti
gūtu priekšstatu, kā tas notiek.
Paralēli festivālam izstāžu centrā
«Ķīpsala» Rīgā notiks starptautiskā tūrisma izstāde «Balttour». Arī šogad pie izstāžu centra, sadarbojoties ar «Frostiart
Baltica» māksliniekiem, tiks izveidota
ledus ekspozīcija – ziemeļbriedis, kurš
velk kamanas. Cilvēki varēs apsēsties
kamanās, lai nofotografētos. Tepat būs
sastopams arī mūsu pilsētas simbols
Alnītis, kas aicinās cilvēkus doties uz
festivālu Jelgavā.

