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Mis un misters Jelgava –
Sintija un Roberts

Laikrakstu iespējams
saņemt arī redakcijā
Pasta ielā 47 – 214.
BEZMAKSAS	

Plānotais pašvaldības
budžets šogad –
45,5 miljoni latu
 Sintija Čepanone

Šonedēļ Jelgavas domes deputāti komitejās skatīja 2013. gada
pašvaldības budžeta
projektu. Kardinālas
izmaiņas Jelgavas budžetā nav paredzētas,
tāpat arī nemainīgas ir
pilsētas prioritātes – izglītība, sociālā nodrošināšana un pilsētvide.
Gandrīz visām nozarēm šajā gadā plānots
finansējums iepriekšējā gada apmērā, taču
šogad būtisku pašvaldības atbalstu izjutīs
jelgavnieku ģimenes ar
bērniem un mazturīgie
iedzīvotāji.

Aizvadītās nedēļas nogalē noskaidroti mis un misters Jelgava 2012. Desmit jauniešu konkurencē par atvērtākajiem, pārliecinošākajiem, iznesīgākajiem atzīti Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas 12. klases skolniece Sintija Blūma un LLU Sociālo zinātņu fakultātes
students Roberts Kovaļevskis. Tieši viņi saņēma konkursa galveno balvu – ceļojumu uz Turciju, kurā abi dosies jau aprīļa beigās.
Plašāk par konkursa norisi – 8.lpp.
Foto: Ivars Veiliņš

Šogad būs par 12 renovētām mājām vairāk
 Sintija Čepanone

Pēc dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma izbeigta iepirkumu procedūra par energoefektivitātes pasākumu
veikšanu Raiņa ielā 9, un par šiem darbiem tiks izsludināts
jauns konkurss. «Iepriekš izsludinātajā konkursā pieteicās
septiņi pretendenti, taču viņu piedāvātās darbu izmaksas,
mūsuprāt, bija neadekvāti augstas, tādēļ pieņēmām lēmumu šos rezultātus anulēt un izsludināt jaunu iepirkumu.
Mums, iedzīvotājiem, pašiem vien būs jāsedz puse no
izmaksām, tādēļ tikai likumsakarīgi šķiet, ka iesaistāmies
savas daudzdzīvokļu mājas renovācijā jau no paša sākuma
– lai pēc tam pašiem nav jāsūkstās, ka jāmaksā astronomiskas summas, un jāmeklē vainīgie,» spriež Raiņa ielas
9 dzīvokļu īpašnieku pilnvarotā persona Uģis Ozols.
Raiņa iela 9 ir viena no kopumā
12 SIA «Jelgavas Nekustamā īpašuma pārvalde» (JNĪP) apsaimniekotajām mājām, kurās, visticamāk,
jau pavasarī varēs sākties reāli
renovācijas darbi. Taču JNĪP valdes loceklis Juris Vidžis norāda, ka
mūsu pilsētā ir vēl vairākas mājas,
kas pretendē uz energoefektivitātes

paaugstināšanas pasākumiem.
«Plānots, ka šajā gadā renovācija
varētu sākties vēl apmēram desmit
mājās, par kuru renovāciju dzīvokļu īpašnieki lēmumu pieņēmuši
salīdzinoši nesen, līdz ar to vai nu
lēmums iesniegts apstiprināšanai
Latvijas Investīciju un attīstības
aģentūrā (LIAA), vai jau sākusies

projekta izstrāde. Ja līdz šim pilsētā
galvenokārt renovētas piecstāvu
mājas, tad jau šogad tiks nosiltinātas
gan divu, gan trīs, gan pat deviņu
stāvu daudzdzīvokļu mājas, un tie
būs vēl vairāki reāli piemēri, kas,
ceru, mudinās un iedrošinās energoefektivitātes pasākumus veikt
arī tos iedzīvotājus, kuri lēmumu
par šādu soli vēl nav pieņēmuši,»
saka J.Vidžis.
JNĪP tehniskais direktors Oļegs
Kukuts uzteic tendenci vienlaicīgi
sakārtot vairākas līdzās esošās mājas. «Esam priecīgi par Dobeles ielas
8, 10, 12 un 14 dzīvokļu īpašniekiem,
kuri lēmumu par renovāciju pieņēma teju vienlaicīgi – tā kā mājas ir
praktiski vienādas un atrodas līdzās
cita citai, iedzīvotāji lēma vienlaicīgi
sakārtot visas mājas. Tāpat šajā
reizē tiks renovētas divas mājas
Kalnciema ceļā, divas Katoļu ielā un
turpināsies māju sakārtošana Raiņa
ielā – jau renovētajām mājām Raiņa

ielā 3 un 10 pievienosies arī devītā
māja,» iecerēto atklāj O.Kukuts.
«Nupat saņēmām rēķinu par
siltumu decembrī – mūsu mājā
jāmaksā 1,55 lati par kvadrātmetru.
Tāpat jumts un inženierkomunikācijas ir kritiskā stāvoklī. Apzināmies, ka mainīt tikai jumtu par
saviem līdzekļiem nav racionāli, ja,
piesaistot Eiropas līdzfinansējumu,
vienlaicīgi varam savest kārtībā arī
komunikācijas un visu ēkas fasādi,
darbus veicot kompleksi. Situācija
visās apkārtējās mājās ir līdzīga
– galu galā tās visas celtas 1959.
– 1960. gadā –, tāpēc prieks, ka,
pateicoties kaimiņmājas dzīvokļu
īpašnieku pilnvarotās personas
iniciatīvai, vienlaicīgi tiks sakārtotas četras līdzīgas mājas Dobeles
ielā,» spriež Dobeles ielas 10 mājas
vecākais Aivars Zikmanis, gan
neslēpjot, ka šāds lēmums nācis ne
bez grūtībām.
Turpinājums 3.lpp.
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Atbilstoši izstrādātajam projektam pašvaldības budžets šajā
gadā būs 45 577 160 lati. Šogad
iedzīvotāju ienākuma nodokli
plānots iekasēt 21 099 273 latu
apmērā, nekustamā īpašuma
nodokli plānots ieņemt 2 335 860
latu apmērā, savukārt azartspēļu
nodokli – 180 000 latu apmērā.
Tāpat kā iepriekšējā gadā
būtiski pašvaldības budžeta
līdzekļi tiks atvēlēti izglītībai.
Šai jomai paredzēti 13 896 915
lati. Līdzās izglītības iestāžu
uzturēšanai nepieciešamajiem
izdevumiem nozīmīgs budžeta
finansējums paredzēts izglītības
iestāžu remontiem – skolām un
bērnudārziem tie kopā ir vairāk
nekā divi miljoni latu. Lai palielinātu vietu skaitu pirmsskolas
izglītības iestādēs Jelgavā deklarētajiem bērniem, šobrīd notiek
projektēšanas darbi pašvaldības
bērnudārzam Ganību ielā, vasarā plānots sākt tā rekonstrukciju, bet atklāts tas tiks 2014.
gadā. Pašvaldības dotācija bērna
uzturēšanai privātajā bērnudārzā tiks palielināta par pieciem
latiem, un šogad atbalsts ģimenei
būs jau 90 lati mēnesī.
Pašvaldība turpinās arī piešķirt iedibinātās Izglītības kvalitātes balvas skolēniem un pedagogiem. Skolēnu nodarbinātības
pasākumiem vasarā pašvaldības
budžetā ieplānoti 50 tūkstoši

latu. Lai nodrošinātu iespēju
bērniem iesaistīties ārpusskolas
nodarbībās, no šī gada Jelgavā
deklarētajiem bērniem atcelta
dalības maksa par interešu izglītību.
Sociālajai aizsardzībai Jelgavas pilsētas budžetā plānoti
3 437 504 lati, kuri tiks izlietoti
sociālā atbalsta iestāžu uzturēšanai un pakalpojumu sniegšanai jelgavniekiem. Pašvaldība
līdzās jau iepriekš maksātajiem
pabalstu veidiem šogad ir apstiprinājusi vairākus jaunus, īpaši
sniedzot lielāku atbalstu ģimenēm ar bērniem un daudzbērnu
ģimenēm.
No šī gada pabalstu 1000 latu
apmērā saņems ģimenes, kurās
piedzimuši dvīņi. No 15 līdz
30 latiem palielināts pabalsts
ēdināšanas maksas segšanai
pirmsskolas izglītības iestādēs
trūcīgām un daudzbērnu ģimenēm. Daudzbērnu ģimenes var
saņemt pabalstu dalības maksas
segšanai profesionālās ievirzes
programmās un citus atbalsta
veidus.
Pašvaldība līdz 80 procentiem
paaugstinājusi finansējumu
pilsētas sabiedriskā transporta
biļešu apmaksai visiem pilsētā
deklarētajiem skolēniem, savukārt trūcīgu un daudzbērnu
ģimeņu bērni pilsētas maršrutu
autobusos var braukt bez maksas.
Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai šogad ir
paredzēti 2 006 460 lati, kas ir
par 133 tūkstošiem latu vairāk
nekā pagājušajā gadā. Tas ir
tāpēc, ka pērn pilsētā ir pabeigti
vairāki jauni infrastruktūras
objekti, kuru uzturēšana prasa
papildu izmaksas.
Papildu izdevumi no pašvaldības budžeta būs nepieciešami, lai
nodrošinātu Pašvaldības operatīvās informācijas centra darbu
un moderno sistēmu darbību
jaunatklātajos rekonstruētajos
objektos.
Par pašvaldības budžeta projektu deputāti lems 31. janvāra
domes sēdē. Detalizēti par jau
pieņemto Jelgavas pilsētas šā
gada budžetu – «Jelgavas Vēstneša» 7. februāra numurā.

Uzmanību – konkurss!
Šī laikraksta numura lappusēs gan slēptā, gan atklātā
veidā vairākkārt publicēts Jelgavas pilsētas ģerbonis
Saskaitiet, cik pilsētas ģerboņu publicēti laikrakstā, un
atbildi paziņojiet 25. janvārī laikā no pulksten 8 līdz 12,
zvanot pa tālruni 63005556 vai 63005574.
Katrs desmitais pareizās atbildes autors saņems balvu no Jelgavas
pilsētas pašvaldības – lietussargu, krekliņu, vējjaku ar pilsētas simboliku vai «Ielūgumu uz Jelgavu».

2

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

viedokļi

Ceturtdiena, 2013. gada 24. janvāris

Trīspadsmit Jelgavas uzņēmumi
iekļuvuši starp 500 lielākajiem Latvijā
Laikraksts «Dienas Bizness», izmantojot informāciju par 2011.
gadu, apkopojis ikgadējo lielāko uzņēmumu topu – tajā starp 500
lielākajiem Latvijā iekļuvuši arī trīspadsmit Jelgavas uzņēmumi.
Augstākajās pozīcijās nostiprinājušies ar lauksaimniecību saistīti
uzņēmumi – graudu vairumtirgotāji. Visticamāk, atrašanos topā
ietekmē šo produktu cenas pasaules tirgū, un arī eksperti uzsver:
tas, ka lielāko apgrozījumu sasniedz tieši vairumtirgotāji, ir tikai likumsakarīgi. Divi no trīspadsmit uzņēmumiem topā ir jaunpienācēji
– «Ceļu būvniecības kompānija «Igate»» un «Evopipes». Jāpiebilst,
ka Jelgavā ir arī vairāki uzņēmumi, kuri lielajā topā nav iekļauti, bet
ir vieni no lielākajiem spēlētājiem savā nozarē valstī.
Savu atrašanos topā komentē paši uzņēmēji, kā arī izvērtē aizvadītos gadus un ieskicē tuvāko nākotni.
Nozaru tops 2011. gadā
Nozare

Uzņēmums

Vieta (Vieta 2010. gadā)

Mēbeļu ražošana

«Elīza-K»
«Eibe-L»
«Marks M»
«AKG Thermotechnik Lettland»
«Rīgas miesnieks»
«Igate»
«Evopipes»
«Jelgavas tipogrāfija»
«PET Baltija»
«Jelgavfarm»
«VT East», metālapstrāde

3. (4.)
7. (9.)
17. (18.)
10. (14.)
7. (8.)
11. (11.)
3. (3.)
9. (8.)
4. (6.)
8. (10.)
27. (–)

Metālapstrāde un mašīnbūve
Pārtikas ražošana
Ceļu un tiltu būvniecība
Būvmateriālu ražošana
Poligrāfija
Ķīmiskā rūpniecība
Zāļu vairumtirdzniecība
Rentablākie uzņēmumi

Pilsētnieks vērtē

Vai jūs izmantojat
«ātros» kredītus?

Jelgavas uzņēmumi starp lielākajiem uzņēmumiem Latvijā pēc neto apgrozījuma 2011. gadā
Vieta (2011) Vieta (2010) Uzņēmums
Darbības joma
				

Apgrozījums
(milj. Ls)

Izmaiņas pret
2010, %

Peļņa
(milj. Ls)

Darbinieki

70.
59.
«Elagro»
			
76.
80.
«Elagro Trade»
			
118.
103.
«Linas Agro»
			
122.
219.
«Danfort»
			
			
149.
151.
«Rīgas miesnieks»
231.
404.
«AKG Thermotechnik
		
Lettland»
251.
238.
«Astarte-Nafta»
318.
475.
«Fero M»
337.
421.
«Jelgavfarm»
346.
468.
«PET Baltija»
376.
–
«CBS Igate»
455.
360.
«Fortum Jelgava»
476.
–
«Evopipes»

Lauksaimniecības produktu
eksports un imports
Graudu un lopbarības
vairumtirdzniecība
Lauksaimniecības produktu
vairumtirdzniecība
Kokmateriālu tirdzniecība;
degvielas, naftas produktu
vairumtirdzniecība
Gaļas izstrādājumu ražošana
mašīnbūves detaļu ražošana

49,42

3,64

0,19

47

47,14

24,11

1,22

25

32,94

–1,86

0,13

nav datu

32,66

97,13

0,04

30

27,24
18,8

12,56
102,55

0,09
2,65

127
168

Degvielas mazumtirdzniecība
Metāllūžņu vairumtirdzniecība
Zāļu vairumtirdzniecība
PET pudeļu otrreizējā pārstrāde
Ceļu būve
Siltumapgāde
Plastmasas cauruļu ražošana

17,4
13,89
13,1
12,74
11,91
9,84
9,38

13,28
77,42
48,57
60,99
59,91
–5,92
58,51

0,12
0,01
0,93
1,53
0,21
0,48
0,53

155
81
26
83
127
88
63

Avots: «Dienas Biznesa» izdevums «Top 500» 2013

Svarīgāki ir uzņēmuma
rentabilitātes rādītāji
«Šogad pieaugs ražošanas izmaksas»
Avots: «Dienas Biznesa» izdevums «Top 500» 2013

Janeks Kalbins, a/s «Rīgas
miesnieks» valdes loceklis:
«Fakts, ka mūsu pozīcijas uzņēmumu topā 2010. un 2011. gadā
ir līdzīgas, liecina par uzņēmuma
stabilu attīstību un to, ka mūsu
stratēģija piedāvāt plašu augstas
kvalitātes gaļas un gaļas produktu
klāstu ir veiksmīga. Konkurence
gaļas tirgū joprojām ir ļoti spēcīga,
un, tā kā patērētāju ienākumu
līmenis nepieaug, tad konkurences
cīņa notiek uz cenu bāzes. Pieaugošās ražošanas izmaksas un izej-

vielu cenas
bija izaicinājums
ražotājiem
2012. gada
beigās un
paliks tāds
2013. gadā,
bet mēs turpināsim ieguldīt spēkus
un līdzekļus ražošanas attīstībā
un jaunu produktu izstrādē, lai
piedāvātu jaunus, interesantus
un garšīgus produktus Latvijas
iedzīvotājiem.»

Vietējais tirgus – emocionāli svarīgāks
Juris Sīlis, SIA «Jelgavas
tipogrāfija» valdes priekšsēdētājs:
«2009. gadā piedzīvojām ekonomisko lejupslīdi, un tieši tas deva
sparu aktīvi sākt strādāt eksporta
tirgus apgūšanā. Arī šobrīd Jelgavas tipogrāfija piedalās un apmeklē
starptautiskās izstādes, personīgi
kontaktējamies ar potenciālajiem
klientiem, tādā veidā nostiprinot
savas pozīcijas ārvalstu tirgū. Eksporta tirgus palīdz noturēt ekonomisko stabilitāti, tomēr jāatzīst, ka
lielāku gandarījumu rada pašmāju
grāmatas. Mums emocionāli ļoti
svarīgs ir vietējais tirgus, kurā nupat ir manāma lielāka aktivitāte.
Apmēram 50 procenti no saražotās
produkcijas paliek Latvijas grāmatu
mīļotājiem.
2011. un 2012. gadu varētu rak-

sturot kā
attīstības
gadus:
strādājam
ar patiku
un entuziasmu, tas
dod rezultātus izaugsmē. Gan Latvijas, gan
ārvalstu klientiem piedāvājam sabalansētu precīzas cenas, kvalitātes
un servisa komplektu. Arī šogad
tupināsim iesākto attīstības ceļu
– investēsim tehnoloģijās, meklēsim
un ieviesīsim inovatīvus risinājumus
grāmatu ražošanā, veiksim darbinieku apmācību. Mūsu pašmērķis
ir attīstīties un strādāt ar prieku
par paveikto. Uzņēmumu topā par
visām varēm iekļūt necenšamies, bet
atrašanās tajā ir apliecinājums, ka
uzņēmums iet uz priekšu un aug.»

«Āzijas valstīs ražošanas izmaksas
pieaug, Eiropas tirgotāji priekšroku
dod Eiropas ražojumiem»
Aleksejs Koročkins, a/s «Elīza-K» valdes loceklis:
«Noturēties bija nepieciešams
2008. – 2009. gadā, kad apgrozījums nokritās par apmēram 30
procentiem. 2011. – 2012. gadā
situācija jau nostabilizējās un bija
apgrozījuma pieaugums: vietējā
tirgū 2011. gadā tas pieauga par 22
procentiem, 2012. gadā – par deviņiem procentiem. Lielo apgrozījuma
kritumu vietējā tirgū kompensējām
ar eksportu, līdz ar to kopējais pieaugums 2011. gadā bija 18 procenti,
bet 2012. gadā – 10 procenti. Šobrīd
Latvijā mūsu nozarē situācija ir
stabila ar tendenci uz ikgadēju pieaugumu gan vietējā tirgū, gan eksportā – visi Latvijas vadošie mēbeļu

ražotāji attīstās un nostiprina savas
pozīcijas Eiropā (tajā skaitā Latvijā)
un ASV. Ņemot vērā, ka Latvijas
iedzīvotāju labklājības līmenis ir
pieaudzis un ka ražojam mēbeles
cilvēkiem ar vidējiem ienākumiem
un uz augšu, šogad plānojam realizētās produkcijas pieaugumu. Vēl ir
jāņem vērā arī pasaules tendences:
Āzijas valstīs ražošanas izmaksas
ir pieaugušas, tāpēc daudzi lielie
Eiropas tirgotāji dod priekšroku Eiropas ražojumiem. Līdz ar to uz šo
gadu raugāmies pozitīvi, jo pieaugs
pircēju skaits Eiropas valstīs.
Mūsu atrašanās topā ir absolūti pamatota un atbilst realitātei
– esam viens no labākajiem Latvijas
uzņēmumiem.»

Edgars Viļķins, SIA «Evopipes» valdes priekšsēdētājs:
«Uzņēmumam 2011. gads bija
trešais pamatdarbības gads. Tika
turpināts mērķtiecīgi iesāktais
darbs un virzīšanās uz mērķiem,
kuri jau ir spēkā kopš ražošanas
uzsākšanas brīža: turpinājām iesākto darbu gan vietējā, gan eksporta
tirgū. 2012. gadā mērķi eksporta
tirgos bija izvirzīti augstāki par
sasniegtajiem, bet kopumā sasniegumus vērtējam ļoti pozitīvi,
jo infrastruktūras būvniecības
apjomi Rietumeiropas valstīs bija
neprognozēti kritušies – vidēji par
20 procentiem 2012. gadā. Savukārt eksporta tirgos sasniedzām
pārdošanas pieaugumu vidēji ap 10
procentiem.
Latvijas tirgū pagaidām situācija
ir pozitīva, tiek realizēti daudzi infrastruktūras būvniecības projekti, kuros ir iespēja piegādāt mūsu
ražotās caurules. Kamēr noris ES
Kohēzijas fondu plānošanas perioda 2007. – 2013. gadam apgūšana,
prognozes Latvijā ir pozitīvas,
pieprasījums pēc mūsu produkcijas saglabāsies stabils. Ar šaubām
skatāmies uz 2014. un 2015. gadu,
kad iepriekšējais plānošanas un
Kohēzijas finansējuma periods būs
beidzies, jo pagaidām nav skaidrības par nākamo (2014. – 2020.)
plānošanas periodu. Latvijai savas
iespējas finansēt apjomīgus infrastruktūras objektus pagaidām ir

visai niecīgas, un mūsu nozare to
varētu smagi izjust.
Ja runājam par eksporta tirgiem, tad mūsu pamatfokuss ir
Eiropas tirgus. Eiro zonas parādu
krīze ir ietekmējusi visas nozares.
Manuprāt, pēc krituma 2012. gadā
(atkarībā no valsts, bet vidēji 15 – 25
procentu kritums) infrastruktūras
būvniecības apjomi būs stabili un
lielāks būvapjomu kritums vairs
nav gaidāms, drīzāk 2013. gadā ir
sagaidāma minimāla izaugsme.
Mēs turpināsim intensīvi strādāt
ar partneriem pie mūsu produkcijas noieta palielināšanas un esam
uzsākuši arī darbu Polijas, Beļģijas
un Nīderlandes tirgos, kā rezultātā
paredzam aptuveni 15 procentu
pārdošanas apjoma pieaugumu.
Mēs vēl esam jauns uzņēmums,

bet ar samērā lielu brīvu ražošanas
kapacitāti, tāpēc sasniegtais rezultāts ir tikai matemātiski likumsakarīgs. Kopējā «Evopipes» maksimālā
ražošanas kapacitāte spētu nodrošināt aptuveni 20 – 22 miljonus latu
lielu apgrozījumu, tāpēc turpināsim
virzīties uz maksimālo kapacitāšu
noslogojumu. Priecāsimies, ja nākamgad arī būsim starp Top 500
uzņēmumiem, un, protams, cerēsim
pavirzīties uz augšu sarakstā, bet
tas nav pašmērķis. Svarīgākais,
manuprāt, ir uzņēmuma rentabilitātes rādītāji. Tieši peļņa ir tas,
kas ļauj uzņēmumam attīstīties un
atļauties investēt arvien efektīvākās
tehnoloģijās, attīstīt savu servisu un
pakalpojuma kvalitāti saviem klientiem, lai ilgtermiņā nodrošinātu
ilgtspējīgu uzņēmuma izaugsmi.»

Atgriešanās topā nav nejaušība

Māris Peilāns, SIA «Ceļu būvniecības sabiedrība «Igate»»
valdes priekšsēdētājs:
«Šī gan mums ir atgriešanās
topā pēc gada pārtraukuma, un
tā nebija nejaušība vai pārsteigums, jo mūsu uzņēmums ir

viens no vadošajiem ceļu
būves uzņēmumiem
Latvijā. Tikai svarīgi ir
saprast, ka
apgrozījuma
rādītājs un
pašu spēkiem
paveikto darbu/saražoto
preču rādītājs ir atšķirīgi lielumi ļoti
daudziem šī topa uzņēmumiem.
2011. un 2012. gadā uzņēmumam ļāva noturēties tas, ka tika
strādāts objektos, kas atrodas
salīdzinoši tuvu uzņēmuma ražošanas bāzēm – Jelgavas, Dobeles,
Ozolnieku un Saldus novados. Tas

mums ļāva startēt tuvējo pašvaldību izsludinātajos iepirkumos ar
izdevīgākām cenām nekā konkurentiem – citiem vadošajiem ceļu
būves uzņēmumiem no tālākiem
reģioniem –, jo materiālu transportēšanas izmaksas ceļu nozarē
ir būtisks cenu veidošanās faktors.
Šis gads gan būs smagāks, jo ceļu
nozare Latvijā nav definēta kā
prioritāte – mūsu valstī ceļiem atvēlētais finansējums nestāv tuvu pat
Lietuvai un Igaunijai, par Eiropu
nemaz nerunājot. Šīs bažas nozarē
izjūtamas arī kā konkurences palielināšanās «Latvijas valsts ceļu»
izsludinātajos konkursos.»
Sagatavoja
Ilze Knusle-Jankevica,
foto Ivars Veiliņš,
publicitātes foto

Jānis, šobrīd
bezdarbnieks:
– Esmu pāris
reižu ņēmis 25
latu aizņēmumu, lai iztiktu
līdz nākamajai
algai. Visus «ātros» kredītus arī
veiksmīgi izdevies atmaksāt. Taču
ir arī negatīva pieredze – nāca
ziema, aizņēmos 200 latus malkas iegādei, taču kārtīgi neizlasīju
atmaksas noteikumus. Rezultātā
man bija jāatmaksā 400 lati, lai
gan biju rēķinājies, ka procentu
summa būs daži desmiti latu.
Dzintra, pensionāre:
– Nē, ko jūs!
Protams, arī
man ir bijušas
situācijas, kad
līdz nākamajai
pensijai mazliet pietrūkst naudas,
taču pie «ātrajiem» kredītiem neķeros. Labāk izvēlos aizņemties no
draugiem, kas neprasīs procentus.
Dzirdēts, ka ar šiem kredītiem
cilvēki tikai sagādā sev lielas
problēmas, jo nespēj atmaksāt
vājprātīgos procentus.
Pēteris, celtnieks:
– Ir nācies trīs
reizes ņemt
200 latu lielu
aizņēmumu,
jo laikā netika izmaksāta alga. Bankā man
neviens kredītu nedod, bet ēst
vajag, un «ātrais» kredīts ir vienīgā
iespēja, kā tikt pie naudas. Šī ir
iespēja tiem cilvēkiem, kuriem nav
pastāvīga darba. Bankā prasa, lai
vismaz sešus mēnešus esi vienā
vietā strādājis.
Igors, konstruktors:
– Pats neesmu
izmantojis,
taču, ja kādreiz ātri vajadzētu naudu,
noteikti apdomātu šo variantu.
Tiesa, nekādas labās atsauksmes
par «ātro» kredītu kompānijām
nav dzirdētas. Internets pilns ar
sūdzībām, ka to var viegli paņemt,
izmantojot cita cilvēka datus, par
to, ka jāmaksā lieli procenti. Varbūt stingrāka personu pārbaude
jāievieš.
Ilonda, konditore:
– Divas reizes
esmu ņēmusi
pa 100 latiem,
lai nomaksātu komunālos
rēķinus, samaksātu par siltumu,
iegādātos pārtiku. Vienkārši līdz
algai vēl bija ilgi jāgaida, un šis ir
ērtākais veids, kā tikt pie naudas.
Tiesa, obligāti internetā jāizpēta,
kurai kompānijai mazāki procenti,
lai nebūtu pārsteigumu. Piemēram, es paņēmu 100 latus, bet
atmaksāt vajadzēja 110. Manuprāt, saprātīgi.
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Izsolīs nomas tiesības
kafejnīcai pie Mītavas tilta
 Ilze Knusle-Jankevica

Jau šovasar pie Mītavas
tilta varētu tikt atvērta
kafejnīca – pašvaldība
izsludinājusi nomas tiesību izsoli ēkai, kas atrodas starp Lielupi un
Driksu blakus Mītavas
gājēju tiltam, Pasta salā
1. Objekts tiek iznomāts
sabiedriskās ēdināšanas
un rekreācijas pakalpojumu sniegšanai uz 12
gadiem.
Saskaņā ar konkursa «Nekustamā īpašuma Pasta salā 1, Jelgavā, nomas tiesības» nolikumu
jaunbūves kopējā platība ir 409,5
kvadrātmetri. 1. stāvā atrodas inventāra glabātuve – nomas punkts
(159,3 kvadrātmetri), bet 2. stāvā
– iekštelpa (123,2 kvadrātmetri)
un ārtelpa – kafejnīcas terase (127
kvadrātmetri). Objektam ir pelēkā
apdare un nodrošināti kanalizācijas,
ūdensvada, elektrības, apkures
pievadi līdz ēkai. Objektam ir piesaistīta ēkas apsaimniekošanai
nepieciešamā zemes platība 342
kvadrātmetri.

Jauniešu komanda «Brīvprātīgie Jelgavai» rīko
labdarības akciju, kurā aicina jelgavniekus ziedot
dažādus būvmateriālus,
lai vēlāk saviem spēkiem
varētu iepriecināt kādu
no pilsētas trūcīgajām
ģimenēm – izremontēt
mājokli.
«Pilsētā ir daudz ģimeņu, kuras
vēlētos kaut nelielu kosmētisko
remontu savā mājoklī, taču diemžēl
šobrīd paši to finansiāli nevar atļauties, jo ģimenes ienākumi jāatvēl
citām primārākām vajadzībām.
Tāpēc šoreiz esam nolēmuši palīdzēt kādai no maznodrošinātajām
ģimenēm, veicot nelielu remontu
kaut vai kādā no istabām, taču, lai
to īstenotu, mums nepieciešama
līdzcilvēku palīdzība,» skaidro
«Brīvprātīgie Jelgavai» vadītāja Eva
Vītola, piebilstot, ka ne reizi vien ir
pierādījies, ka, apvienojot spēkus,
var paveikt daudz vairāk. Tieši

tālab jelgavnieki tiek aicināti ziedot
materiālus remonta veikšanai, bet
jaunieši no Jelgavas tehnikuma ir
gatavi bez maksas izremontēt kādas ģimenes mājokli. Ģimene, kam
palīdzēt, tiks izvēlēta sadarbībā ar
Sociālo lietu pārvaldi.
«Pieļauju, ka ne vienam vien jelgavniekam no savas mājas remonta
ir saglabājušies dažādi materiāli,
kas netika izmantoti vai palika pāri
un kuriem pielietojums līdz šim
nav rasts. Aicinām ikvienu, kurš
var palīdzēt un gatavs iepriecināt
citus, šos celtniecības materiālus
– tapetes, līmi, otas, krāsas, flīzes
– nogādāt mums,» tā E.Vītola.
Remontam paredzētos materiālus darba dienās var nest uz
Sabiedrības integrācijas pārvaldi
Sarmas ielā 4, tāpat ziedotāji var
sazināties ar akcijas organizatoriem
pa e-pastu: ilga.antuza@dome.
jelgava.lv vai tālruni 29225919 (Ilga
Antuža).
«Brīvprātīgie Jelgavai» savai
komandai aicina pievienoties arī
puišus, kas būtu gatavi iesaistīties
akcijā – palīdzēt remontēt.

Martā slēgs «GE Money Bank» filiāli
 Ilze Knusle-Jankevica

Filiāļu tīkla restrukturizācijas gaitā «GE Money Bank» pieņēmusi
lēmumu slēgt filiāli
Jelgavā, Katoļu ielā 18.
Filiāles pēdējā darba
diena būs 7. marts.
Šobrīd «GE Money Bank» izvērtē
iespējas nodot filiāļu telpas – Jelgavā
banka atrodas «Vivo centrā» – un ikdienas operācijas citām bankām, kas
darbojas tirgū. Tāpat šīs pārmaiņas
skars bankas darbiniekus – Jelgavas
filiālē strādā astoņi cilvēki.
Bankas pārstāvis Jānis Beseris
skaidro, ka slēgtas tiks vairākas
bankas filiāles visā Latvijā. «Plānotajai filiāļu aizvēršanai nebūs tiešas
ietekmes uz bankas klientu depozītiem un saistībām. Klienti, kurus
skars šī restrukturizācija, tiks
aicināti turpināt saņemt pakalpojumus tuvākajā bankas filiālē, kā arī
turpināt izmantot bankomātus un
internetbanku, lai piekļūtu saviem
līdzekļiem,» tā viņš, norādot, ka

Zobu labošanu
padara mazāk sāpīgu

Objekta nomas maksa ir noteikta
1,98 lati par vienu kvadrātmetru
mēnesī bez pievienotās vērtības
nodokļa. Papildus nomas maksai
nomniekam būs jāmaksā arī pievienotās vērtības nodoklis un nekustamā īpašuma nodoklis – 2013.
gadā tas ir 1,5 procenti no objekta
kadastrālās vērtības (uz 14. janvāri
tā noteikta 46 487 lati).
Jāpiebilst, ka piesaistītā zemesgabala nomas maksa ir 1,5 procenti
no tā kadastrālās vērtības gadā, par
ko arī jāmaksā pievienotās vērtības
nodoklis un nekustamā īpašuma
nodoklis. Arī zemesgabala nekustamā īpašuma nodoklis šogad ir 1,5
procenti no zemes vērtības, kas uz
14. janvāri noteikta 1505 lati.
Nomniekam pakalpojumu sniegšana objektā jānodrošina četru
mēnešu laikā no nomas līguma
noslēgšanas dienas.
Pieteikumi dalībai izsolē jāiesniedz līdz 11. februāra pulksten
14 Jelgavas pilsētas pašvaldības
Klientu apkalpošanas centrā (131.
kabinets, Lielā iela 11, Jelgava). Ar
Foto: Ivars Veiliņš
nolikumu var iepazīties pašvaldības
«Oho! Tas jau ir labi! Ja tikai mamma izmaksās...» uzzinot par jauno iespēju zobu pirms labošanas
mājas lapas www.jelgava.lv sadaļā
nomērdēt bez sāpīgā adatas dūriena, priecīgs ir deviņgadīgais Rihards Bečers. Zēna mamma Kristīne
«Pašvaldība», apakšsadaļā «Izsoles,
Nartiša teic, ka par šādu pakalpojumu ir ar mieru maksāt, jo tieši pote ir tā, kas, apmeklējot zobārstu,
konkursi, paziņojumi».
dēlu baidot visvairāk. «Optima 1» šo maksas pakalpojumu – zoba anestēziju ar īpašu anestēzijas aparātu
– gan bērniem, gan pieaugušajiem piedāvās jau no nākamās nedēļas, norāda zobārste Dace Taube.

Brīvprātīgie jaunieši lūdz
ziedot materiālus remontam
 Ritma Gaidamoviča

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

šajā gadījumā neatkārtojas «Krājbankas» situācija. «Mūsu banka ir
droša un stabila: bankas likviditātes
rādītājs divas reizes pārsniedz regulatora noteikto minimumu, un tās
kapitāla pietiekamības rādītājs saglabājas virs 14 procentiem,» uzsver
J.Beseris, aicinot bankas klientus
turpināt kredītu atmaksu atbilstoši
līgumā noteiktajam grafikam. Specifisku jautājumu gadījumā klienti
aicināti zvanīt pa tālruni 1878
vai apmeklēt bankas mājas lapu
www.gemoneybank.lv.
Jāpiebilst, ka kopumā visā Latvijā tiks slēgtas 19 filiāles – kā uzsver
bankas pārstāvis, tas ir likumsakarīgi. ««GE Money Bank Latvija»
mātes kompānija «GE Capital»
lēmumu aiziet no Latvijas tirgus
paziņoja vairāk nekā pirms gada.
Kamēr tiek izskatītas stratēģiskās
iespējas apdomīgai un atbildīgai
aiziešanai no Latvijas tirgus, banka
turpina darbu, kā ierasts,» tā viņš.
Darbu turpinās astoņas bankas
filiāles: četras Rīgā un pa vienai
Daugavpilī, Ludzā, Liepājā un
Līvānos.

 Sintija Čepanone

Sākot ar nākamo nedēļu, pašvaldības kapitālsabiedrība «Optima 1»
Raiņa ielā 42 piedāvā
jaunu pakalpojumu zobārstniecībā – zoba anestēziju ar īpašu anestēzijas
aparātu. Tiesa, valsts šo
pakalpojuma veidu pagaidām neatmaksā, līdz
ar to tas ir par maksu ne
tikai pieaugušajiem, bet
arī bērniem.
«Jelgavā tas ir ekskluzīvs jaunums – esam pirmie, kas pirms zoba
labošanas piedāvā noņemt sāpes, izmantojot zoba anestēzijas aparātu,
nevis tik ierasto injekciju smaganās.
Tas nozīmē, ka pacientam netiek
potēts, bet gan pie zoba pamatnes
klāt pielikts kas līdzīgs venozai sistēmai, tādējādi nomērdējot konkrēto
zobu. Medikaments, ko izmanto
zoba nomērdēšanai, ir tas pats, kas
injekcijai, bet būtiskā atšķirība ir tā,
ka, izmantojot aparātu, nomērdēts
tiek tikai zobs – vaigs, mēle, lūpas
paliek neskartas, turklāt nav sāpīgā
adatas dūriena,» par jauno pakalpojumu stāsta «Optima 1» valdes
locekle Ingrīda Budrēvica.
Zoba anestēzijas aparāts iegādāts
par medicīnas iestādes līdzekļiem,
šim mērķim atvēlot ap 2000 latu.
Taču I.Budrēvica lēš, ka investētie
līdzekļi attaisnosies, jo beidzot arī
Jelgavā pacienti varēs izvēlēties
anestēzijas veidu zobam. «Īpaši
pieprasīts šis pakalpojums varētu
būt bērniem, jo nav noslēpums,

ka tieši adatas dūriens smaganā ir
tas, kas sāp visvairāk. Un nereti šīs
sāpes arī veido bērna priekšstatu
par zobārsta apmeklējumu, līdz
ar to bailes no zobu labošanas
saglabājas uz visu mūžu. Jaunais
aparāts ir laba alternatīva,» spriež
iestādes vadītāja, piebilstot, ka tā
izmantošana zoba nomērdēšanā
būtiskas priekšrocības sniedz arī
pieaugušajiem. «Tradicionāli pēc
zobārsta apmeklējuma jārēķinās,
ka vairākas stundas nejūtīgs ir
arī vaigs, mēle, lūpas, radot virkni
neērtību, tostarp apgrūtinot komunikāciju, kas īpaši traucējoši ir
publisko profesiju pārstāvjiem. Zoba
nomērdēšana ar venozo sistēmu
no tā ļauj izvairīties,» priekšrocības
min I.Budrēvica.
Abas zobārstes, kas pacientus pieņem medicīnas sabiedrībā «Optima
1», beigušas speciālas apmācības
aparāta izmantošanā, taču, lai
gan zobārstniecības pakalpojumi
bērniem līdz 18 gadu vecumam ir
bez maksas, vismaz pagaidām jaunā
iespēja nomērdēt zobu bez sāpēm
nav iekļauta valsts apmaksāto
pakalpojumu sarakstā. I.Budrēvica
norāda, ka, izvērtējot pakalpojuma
izmaksas un nosakot tā cenu, primāri domāts nevis par peļņu, bet
gan pacientu ērtībām, tieši tādēļ
maksa par pakalpojumu noteikta
pieci lati. Šajā summā iekļauts arī
procedūrai nepieciešamais vienreizlietojamais inventārs.
Kā skaidro Nacionālā veselības
dienesta (NVD) sabiedrisko attiecību speciāliste Evija Štālberga,
NVD apmaksā tās zobārstniecības
manipulācijas, kas ir iekļautas

Ministru kabineta noteikumos
Nr.1046 «Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība».
Katrai zobārstniecības pakalpojuma manipulācijai, kuru veic ārsts,
ir noteikts tarifs, atbilstoši kuram
tiek veikta apmaksa no valsts budžeta līdzekļiem. «Lai NVD varētu
izvērtēt jauna veselības aprūpes
pakalpojuma iekļaušanu no valsts
budžeta līdzekļiem apmaksājamo
veselības aprūpes pakalpojumu
klāstā, NVD jāvēršas ar iesniegumu
par pakalpojuma iekļaušanu. NVD
izvērtē iesniegumā norādīto informāciju un sagatavo atzinumu par
iespēju iekļaut veselības aprūpes
pakalpojumu no valsts budžeta
līdzekļiem apmaksājamo veselības
aprūpes pakalpojumu klāstā,»
informē E.Štālberga. Pagaidām
neviens par šī pakalpojuma iekļaušanu valsts apmaksāto klāstā NVD
nav vērsies.
Jāatgādina, ka zobārstniecības
palīdzību valsts apmaksā bērniem
līdz 18 gadu vecumam. Pacientiem
iedzimtu sejas-žokļu šķeltņu gadījumos – vecumā līdz 22 gadiem, un
arī bērniem līdz 18 gadu vecumam
tiek apmaksāta pirmreizēja ortodontiska konsultācija. Černobiļas
atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušo un seku likvidēšanas
dalībnieku izdevumus par zobārstniecības palīdzību sedz 50 procentu
apmērā, bet izdevumus par zobu
protezēšanu ar izņemamām plastmasas protēzēm – pilnā apmērā.
Pārējiem zobārstniecības palīdzība
ir par maksu – atbilstoši ārstniecības iestādes maksas pakalpojumu
cenrādim.

Šogad būs par 12 renovētām mājām vairāk
No 1.lpp.

«Tas bija milzīgs darbs – iet,
runāt, pārliecināt kaimiņus, jo
daudziem jau ir kredīts, un, tā kā
dzīvojam trīs stāvu mājā, jārēķinās,
ka renovācijas izmaksas būs augstākas – provizoriski rēķinot, tie varētu
būt ap 2500 latu no dzīvokļa. Taču
iedzīvotāji apzinās, ka šī iespēja ir
jāizmanto, citādi pie sakārtotas,
turklāt vēl ekonomiskas mājas tikai
par saviem līdzekļiem netiksim,» tā
A.Zikmanis.
Raiņa ielas 9 dzīvokļu īpašnieku
pilnvarotā persona U.Ozols neslēpj,
ka noteicošais faktors lēmuma
pieņemšanā par savas mājas siltināšanu bija nesen renovētā Raiņa

iela 3. «Cilvēki saprata, ka izmaksas
pēc renovācijas Raiņa ielas 3 iedzīvotājiem ir spēcīgi samazinājušās,
tāpēc uz sapulcēm dalīties pieredzē
uzaicinājām viņu mājas vecāko – arī
lai darbu procesā nepieļautu kļūdas, kuras varbūt pieļāva viņi. Tas
nostrādāja,» piebilst U.Ozols, kurš
pārliecināts, ka, aktīvi iesaistoties
visos ar mājas renovāciju saistītajos
procesos, iespējams panākt iedzīvotājiem vislabāko rezultātu.
Jāpiebilst, ka projektu pieņemšana par daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumiem LIAA notiks, līdz pieejamais finansējums būs izlietots,
un O.Kukuts, vērtējot iedzīvotāju

aktivitāti, norāda: «Dzīvokļu īpašnieki vēl aizvien var pretendēt uz
savas daudzdzīvokļu mājas siltināšanu, taču būtiski apzināties, ka
saskaņā ar pašreizējām prognozēm
lielākas cerības iegūt ES atbalstu
renovācijai ir tiem, kas pieteikumu
pagūs iesniegt, vēlākais, līdz vasaras
sākumam.»

Daudzdzīvokļu mājas, kuras
plānots renovēt šogad*
Katoļu iela 1, 17; Dobeles iela 8, 10, 12, 14;
Kronvalda iela 5; Miezītes ceļš 38; Lielā iela
39; Kalnciema ceļš 99, 101; Raiņa iela 9.
* Vēl ap 10 māju ir projekta realizācijas
sākumstadijā
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Īsi
 Par būvniecības laikā bojātām
vai deformētām caurtekām un
grāvju aizbēršanu iedzīvotāji lūgti
informēt Pašvaldības operatīvās
informācijas centru (POIC), zvanot
pa bezmaksas tālruni 8787. «Tā
kā pilsētā notiek daudzu objektu
būvniecība, piemēram, Romas ielas
rajonā, Klijēnu ceļa rajonā, Lietuvas
šosejas rajonā un citur, «Pilsētsaimniecība» lūdz Jelgavas pilsētas iedzīvotājus ziņot POIC pa tālruni 8787
par būvniecības laikā bojātām vai
deformētām caurtekām, kas atrodas zem ielām un iebrauktuvēm, kā
arī ziņot par grāvju aizbēršanu, lai
savlaicīgi varētu novērst virszemes
notekūdeņu novadīšanas problēmas,» teikts «Pilsētsaimniecības»
paziņojumā.
 Jelgavā šobrīd apstiprināti
septiņi gripas gadījumi, liecina
gripas monitoringa dati, līdz ar
to pārsniegts epidemioloģiskais
slieksnis – 107 saslimušie uz 100
000 iedzīvotāju. Tiesa gan – šie dati
ir no ārstniecības iestādēm, kuras
iesaistījušās monitoringā, tādēļ iespējams, ka patiesībā saslimušo ir vairāk.
Jelgavā lielākoties slimo bērni un
cilvēki darbspējas vecumā. Šonedēļ
Jelgavas pilsētas pašvaldībā stājies
spēkā rīkojums «Par gripas un citu
aktuālo augšējo elpošanas ceļu infekcijas slimību profilaksi» sociālajās,
ārstniecības un izglītības iestādēs, un
no trešdienas noteikta karantīna
Jelgavas pilsētas slimnīcā. Tas nozīmē, ka tuvinieki drīkst apmeklēt tikai
ļoti smagi slimus pacientus, kuriem
nepieciešama kopšana un kuriem
atļauju apciemojumam devis ārsts,
izsniedzot īpašu caurlaidi. Pārējiem
apmeklētājiem slimnīca nodrošina
iespēju garderobē pacientam atstāt sūtījumu, kuru sanitāri nodos
konkrētam slimniekam. Jāatgādina,
ka gripas epidēmijas laikā no valsts
budžeta līdzekļiem tiek apmaksātas
ģimenes ārstu mājas vizītes pie gripas
slimniekiem. Pacientiem ar gripas
saslimšanu par ģimenes ārsta mājas
vizīti ir jāmaksā tikai valstī noteiktā
pacienta iemaksa – divi lati.
 Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs aicina
atsaukties jelgavniekus, kuriem
mājās saglabājušās videofilmas
par dažādiem notikumiem pilsētā, kas veido pilsētas vēsturi 20.
gadsimtā. «Mūsu iecere ir apzināt
videofilmas par nesenās pagātnes
notikumiem. Varbūt kādam ir mājās
video, kurā, piemēram, iemūžināts,
kā demontē Ļeņina pieminekli, kaut
kas no padomju laikiem, Atmodas
laika. Gaidām videofilmas gan par
svētkiem pilsētā, gan par ievērojamu
cilvēku viesošanos Jelgavā, arī kāzām
un citiem godiem, ja vien cilvēks ir ar
mieru to rādīt. Tēmu spektrs ir ļoti
plašs,» tā muzeja direktores vietniece
Marija Kaupere. Iesniegtos videomateriālus muzeja darbinieki iecerējuši
apkopot un Muzeju naktī rādīt jelgavniekiem. Filmas muzejs atdos
īpašniekiem. Iedzīvotāji, kuru īpašumā ir videofilmas, filmu projekcijas
aparāti un filmu pārtīšanas ierīces,
aicināti sazināties ar M.Kauperi pa
tālruni 63023383 vai 29554212.
 LLU retorikas pasniedzējas Elīna
Apsīte un Evija Caune piedāvā
piedalīties nodarbību ciklā personības izaugsmei. Desmit nodarbībās
interesentiem būs iespēja iemācīties,
kā pārvarēt bailes, runāt, pārvaldīt ķermeņa valodu, kā sagatavot
teicamu publisko uzstāšanos, kā
pārliecināt diskusijā, ieraudzīt savus
«klupšanas akmeņus» uzstājoties.
Pirmā nodarbība notiks 6. februārī
pulksten 18 Svētās Trīsvienības baznīcas tornī. Pieteikties nodarbībām un
iegūt sīkāku informāciju var, zvanot
pasniedzējām pa tālruni 29428487
(Elīna) vai 28399197 (Evija).

Ritma Gaidamoviča
Aicinām uz bezmaksas
poļu valodas kursiem.
Nodarbības notiks Sarmas ielā 4, Jelgavā.
Nodarbības pasniedz skolotāja Joanna
Jurēviča no Polijas. Pirmā tikšanās – 25.
janvārī plkst.17 Sabiedrības integrācijas
pārvaldē Sarmas ielā 4.
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Jelgavnieks Mārtiņš atkalapvienojis 275 ģimenes
It kā šķiet, ka mūsdienās – moderno tehnoloģiju laikmetā – nepieliekot lielas pūles,
var atrast jebkuru personu, lai kurā pasaules malā tā atrastos. Taču ne vienmēr
tas izdodas – šobrīd Latvijā ar Krievijas populārā raidījuma «Gaidi mani», ko
translē Pirmais Baltijas kanāls, starpniecību tiek meklēti vairāk nekā 3000 cilvēku.
Cilvēki viens no otra redzesloka nepazūd tikai traģisku vai kriminālu negadījumu
rezultātā – viņi maina dzīvesvietu, ģimenes izšķiras, pazūd kontakti... Vairumā
gadījumu cilvēkus Latvijā meklē viņu radinieki no bijušām PSRS valstīm. Pēc
desmit, divdesmit un pat trīsdesmit gadiem daudziem no viņiem satikties palīdz
raidījuma brīvprātīgie palīgi – tāds ir arī jelgavnieks Mārtiņš Ziebergs, kurš ir kā
cilvēku meklēšanas detektīvs Latvijā. Pusotra gada laikā viņam izdevies atrast
275 personas. Ar viņa palīdzību arī vairāki desmiti jelgavnieku ir satikuši savus
bērnus, māsīcas, tantes, brāļus. Taču meklējamo skaits ik dienu aug, un šobrīd
viņš Jelgavā meklē jau vairāk nekā 20 cilvēku, kurus grib satikt radi.

Jelgavnieki, kuri atraduši
savus radiniekus
Laima Peršidska, atrada brāli:
«Kad to atceros, uz rokām saceļas spalviņas! Tas bija tik saviļņojoši – pēc vairāk
nekā 40 gadiem satikt jaunāko brāli. Bērnībā pēc mātes bojāejas autoavārijā
tikām izšķirti – jaunākā māsa un brālis, kuriem bija cits tētis, nonāca bērnunamā. Viņus adoptēja, tika nomainīts vārds, uzvārds. Kad sāku mācīties Rīgā,
pati centos viņus meklēt, staigāju pa iestādēm, arhīviem, pat kukuļus solīju, ja
man palīdzēs, bet – nekā. Neskaitāmas reizes biju arī pie ekstrasensiem. Tie  Ritma Gaidamoviča
man norādīja, ka brālis ir Latvijā, Vidzemes pusē, taču ar to viss beidzās. Tad
Neticami, ka tikai pēc vārda
izlasīju par Mārtiņu un nolēmu sazināties. Viņš ieteica uzrakstīt raidījumam
un dzimšanas gada iespē«Gaidi mani», un kopīgiem spēkiem viņu atradām. Brālis dzīvo Gulbenē, viņam
jams atrast cilvēku. Taču tieši
ir laba audžuģimene. Biju ciemos pie viņa uz 50. dzimšanas dienu. Skatījos uz
to apliecina pensionāra Mārbrāli un nespēju noticēt, ka viņš stāv manā priekšā! Nevarēju ne acu nolaist,
tiņa Zieberga darbs – viņš ar
un gribējās viņu turēt cieši, cieši...»

cilvēku meklēšanu Latvijā

nodarbojas pusotru gadu.
Ruslana Arhipova, viņu atrada māsīca no Gruzijas:
«Mana lielākā darba alga,
«Joprojām nespēju noticēt tam, ka pēc 24 gadu meklējumiem cilvēkiem toko naudā nevar sarēķināt, ir
mēr izdodas satikties. Iedomājieties, māsīca Kristīne «Gaidi mani» komandai
to laimīgo cilvēku pateicības
bija iedevusi tikai manu vārdu un aprakstījusi, kur es savulaik Jelgavā dzīvoju
vārdi un prieka asaras, kuri
– divstāvu mājā netālu no dzelzceļa stacijas, mājas pirmajā stāvā atradies maipēc tik daudz gadiem atkal
zes veikals. Kad izlasīju Mārtiņa otro vēstuli, kurā viņš man to aprakstīja, biju
satikušies,» atzīst Mārtiņš.
šokā – tās bija manas bērnības atmiņas. Tikai tad sapratu, ka runa tik tiešām
ir par mani, jo līdz tam domāju, ka Mārtiņš ko sajaucis. Pēdējo reizi ar Kristīni
Mārtiņš visu mūžu strādājis, tāpēc, aiztikāmies 1989. gadā, kad bijām pavisam mazas. Šobrīd viņa dzīvo Tbilisi, un
ejot pensijā, nobijies no bezdarbības dzīvokļa
mēs ik pa laikam abas sazināmies internetā.»
četrās sienās un sācis meklēt nodarbošanos.
«Regulāri skatījos Krievijas raidījumu «GaiJevgeņijs Jeroščenkovs, kuru atrada māsīca no Krievijas:
«Kontakti ar māsīcu Krievijā man un māsai pazuda pirms 15 gadiem, kad gan di mani» un nolēmu palīdzēt tā veidotājiem.
mēs Jelgavā, gan viņa tur nomainīja dzīvesvietu. Vēstules nesasniedza adresātu. Pats esmu uzaudzis bērnunamā un ļoti labi
Gribēdams atjaunot sakarus, pats internetā reiz meklēju viņas kontaktus, taču saprotu, ko izjūt un pārdzīvo cilvēki, kuri
bez rezultātiem. Atmetu ar roku. Šķiet neticami, taču pagājuši divi mēneši, meklē vecākus un radiniekus. Tāpēc nosūtīkopš ar Mārtiņa palīdzību māsīca mani atrada. Esmu bezgala laimīgs, ka mūsu ju uz Maskavu lūgumu atļaut man kļūt par
ceļi atkal krustojušies. Šobrīd sazināmies ar skaipa palīdzību, iepazīstam viens raidījuma brīvprātīgo palīgu,» tā Mārtiņš.
otru no jauna. Esmu saņēmis arī ielūgumu braukt ciemos. Ziniet, šodien notiek Kopš apstiprinājuma saņemšanas brīža
visādas lietas, un, kad Mārtiņš ar mani pagājušajā vasarā sazinājās, domāju, 2011. gada jūlijā Mārtiņam jau izdevies
ka kāds mani izjoko. Kāda daļa radījumam «Gaidi mani» gar maniem radiem?! atrast 275 cilvēkus, kuri dzīvo tepat Jelgavā,
Taču viņš bija uzstājīgs, un es atsaucos. Bija tā vērts! Jāpiebilst, ka ļoti novērtēju citur Latvijā, Vācijā, Francijā... «Tas ir maz,
šo iespēju, un arī mana mamma ar brīvprātīgo palīdzību šādi ir atradusi savu ja salīdzina ar to, ka Latvijā pavedieni tiek
meklēti 3000 personām, un skaits ik dienu
māsīcu Baltkrievijā.»
aug,» nosaka Mārtiņš.

Šobrīd Jelgavā tiek meklēti

• Tēvu Mihailu Maslovu, kurš dzimis 1936. gadā, jau kopš 1986. gada meklē viņa meita Lilija Voroņecka. Mihails
dienējis Baltkrievijā, bija precējies. Ģimenē piedzimusi meita Lilija. Pirms meitas piedzimšanas viņš pārcēlies uz dzīvi
Latvijā, Jelgavā.
• Tēvu un vectēvu Benediktu Šaškevicu meklē dēls Igors Lakotko un mazmeita. Benedikts kopā ar sievu Laumu Zenkeviču
strādājis rūpnīcā RAF Jelgavā. Igora mammai toreiz bija 19 gadi, bet tēvam – pāri 30. Viņi izšķīrušies.
• Vectēvu Aleksandru Stepanovu, kurš dzimis 1927. gadā, vai viņa bērnus meklē mazdēls Dmitrijs Stepanovs. Sakari
ar vectēvu pazuduši 1992. gadā.
• Nikolaju Gorlovu, kurš dzimis 1941. gadā, kopš 1985. gada meklē Valentīna Černišova. Nav zināms, kas ar Nikolaju
noticis – viņš nav atbildējis ne uz vēstulēm, ne telegrammām.
• Brāli Grigoriju Jerjomenko, dzimis 1951. gadā, un viņa dēlu Ruslanu kopš 2000. gada meklē Grigorija māsa Gaļina,
brālis Sergejs un citi radi.
• Tamāru Jačinovu meklē Ludmila Djukova. Kundzēm pazuduši sakari, un Tamāra neatbild uz vēstulēm.
• Radinieku Vladimiru Plugatirevu, dzimis 1960. gadā, meklē Alla Sterlikova.
• Tēva brāli Alekseju Jerlomenko meklē Alla Čurikova. Sakari ar Alekseju Allai pazuduši pēc tēva nāves.
• Tēvoci Nikolaju Pozņjaku, dzimis 1917. gadā, un tanti Mariju Pozņjaku, dzimusi 1920. gadā, vai viņu bērnus jau kopš
1950. gada meklē Nadežda Naumjuka.
• Vecomāti Regīnu Bankovsku (Sinkeviču), dzimusi 1951. gadā, meklē Anželika Sinkeviča. Sievietes vecmamma un
tēvs dzīvo Jelgavā. Anželikai bija četri gadi, kad kopā ar mammu pārcēlusies uz dzīvi Ukrainā. Tētis un vecmamma
palikusi Latvijā. Sakari ar viņiem Anželikai pārtrūkuši 1992. gadā.
• Meitu Liliju Kucevoju, dzimusi 1976. gadā, meklē tēvs Anatolijs Kucevojs. Pēdējo reizi viņš meitu redzējis 1983.
gadā.
• Gunti Vanišovu kopš 1985. gada meklē Tatjana Vanišova. Sakari ar Gunti pazuduši, kad viņš devies uz Latviju,
Jelgavu.
• Brālēnu Vladimiru Zizevski meklē Natālija Porjadina.
• Bērnības draugu Genādiju Levincevu, dzimis 1955. gadā, meklē Genādijs Geifmans. Pēdējo reizi kungi tikušies
1990. gadā.
• Radinieku Vitāliju Kavunu, dzimis 1983. gadā, kopš 1985. gada meklē Svetlana Kučerenko. Vitālija māti sauc Lilija.
• Tatjanu Ignatjevu (Murahovsku) meklē Zinaida Hatkeviča. Ignatjevu ģimene dzīvojusi Jelgavā. Tatjana bija bērnudārza
vadītāja. Viņas vīra vārds ir Nikolajs, bērnu – Irina un Katerina.
• Māsīcu Gaidu Poļuļanu, dzimusi 1945. gadā, kopš 1970. gada meklē Jadviga Ščita. Sakari māsīcām pazuduši
1970. gadā.
• Draugu Mihailu Rudeņju, dzimis 1937. gadā, vai viņa bērnus meklē Sergejs Kolodko. Mihails 2007. gadā ciemojies
pie Sergeja, taču kopš tā laika sakari pārtrūkuši.
• Māsu Viku, dzimusi 1976. gadā, kopš 1985. gada meklē Gaļina Ivanova. Pēdējo reizi māsas tikušās bērnībā.
• Valentīnu Streļņikovu, Alekseja meitu, kura dzīvojusi Jelgavā, Uzvaras ielā, meklē Marina Karpova.
• Svetlanu, dzimusi 1974. gadā, meklē Sergejs Jelavins. Sergejs ar Svetlanu iepazinušies 1996. gadā, kad sieviete
kopā ar draudzeni atpūtusies sanatorijā. Svetlana teikusi, ka dzīvo Jelgavā.
• Radinieci Valentīnu Matuhno kopš 1979. gada meklē Anatolijs Matuhno.
Ja kādam ir zināms, kur varētu meklēt minētos cilvēkus, lūgums zvanīt raidījuma «Gaidi mani» Zemgales reģiona
brīvprātīgajam palīgam Mārtiņam Ziebergam pa tālruni 29923833.

viens vien no Latvijas pie viņa vērsies pēc
padoma, kā un ko darīt, jo pašiem pietrūcis
pacietības. Cilvēki var vērsties pašvaldībās
vai Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē,
taču Mārtiņš pēc savas pieredzes zina, ka
ne visās pašvaldībās ir atsaucīgi cilvēki,
bet Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē
pie datiem netiek kurš katrs, turklāt tas ir
maksas pakalpojums.

Meklēšanas rīki – dators un telefons

Lai atrastu pazudušos tuviniekus, Mārtiņam nav pieejamas īpašas datubāzes.
Viņa vienīgie meklēšanas rīki ir dators un
telefons. Pēdas viņš dzen internetā, telefona
grāmatās un pie saviem informatoriem.
Palīdzība tiek lūgta arī pašvaldību darbiniekiem un laikrakstiem, kas ievieto meklēto
cilvēku sarakstu. «Šobrīd vislielākais palīgs
ir dažādi sociālie tīkli, kas glabā ļoti daudz
informācijas. Tur visātrāk arī izdodoties
sazināties ar cilvēkiem. Ir gadījumi, kad
uz vēstulēm meklētā persona atbild dažu
minūšu laikā, citreiz – tikai pēc pusgada, ja
internetu lieto reti,» stāsta Mārtiņš. Tāpat
neatsverams palīgs ir telefona grāmata.
«Apzvanu visus ar šādu uzvārdu un taujāju,
vai pazīst attiecīgo cilvēku. Ja jūs zinātu, kas
notiek klausules otrā pusē! Citreiz prieka
izsaucieni, citreiz asaras. Nereti nākas būt
par psihologu,» stāsta Mārtiņš.

«Tas ir viņš, tas ir viņš –
mamma sēž krēslā un raud»

Pazaudēšanās galvenie iemesli –
Katrs gadījums slēpj savu stāstu. Piemēmainīti pasta indeksi un telefoni ram, bijusī jelgavniece, kura šobrīd dzīvo
Kāpēc cilvēki cits citu pazaudē? Mārtiņš
atzīst, ka liela ietekme bijusi PSRS sabrukumam. Vēl joprojām ir simtiem ģimeņu,
kuras visā bijušajā PSRS teritorijā cenšas
atrast savus noklīdušos radiniekus, arī
Latvijā. Vairumā gadījumu iemesls ir tas,
ka mainīti pasta indeksi vai tālruņa numuri. «Vēstules un zvani vairs adresātu
nesasniedz,» tā Mārtiņš. Tāpat ir ļoti daudz
gadījumu, kad cilvēki pazaudējušies, šķiroties ģimenēm. Ņemot vērā, ka lielākoties
savus radiniekus meklē cilvēki no Krievijas,
Baltkrievijas, Ukrainas, viņi nezina par
izmaiņām, kas notikušas Latvijā, nepārzina
mūsu valsts sistēmu, nezina, kā iespējams
veikt meklēšanas procesu.
Runājot par cilvēkiem, kas tiek meklēti,
Mārtiņš stāsta, ka nereti bērni meklē
savus vecākus, visbiežāk – tētus, kuri nav
zinājuši par bērna eksistenci. Meklētas tiek
arī mammas. Tāpat brāļi un māsas meklē
viens otru, māsīcas un brālēni, draugi meklē
draugus, jaunības dienu mīlestības.

Cilvēki nezina, kā meklēt

Kāpēc cilvēki paši neuzņemas savu radu
meklēšanu? Mārtiņš atzīst, ka nereti viss
apstājas pie tā, ka viņi nezina, kā to darīt.
«Cilvēks zina, ka grib atrast, bet nezina,
kur vērsties pēc palīdzības. Liela daļa
meklētāju ar modernajām tehnoloģijām
ir uz «jūs». Viņi nezina, pie kurām durvīm
klauvēt un jautāt,» tā Mārtiņš. Meklēšanu,
protams, apgrūtina arī tas, ka cilvēki, kuri
vēlas atrast savus radiniekus Latvijā, galvenokārt dzīvo kādā citā bijušās Padomju
Savienības valstī. Mārtiņš atzīst, ka ne

Krievijā, meklēja savu meitu Jelgavā. Pēc
šķiršanās ar vīru mātei Latvija bija jāpamet,
bet meita palika pie tēva Jelgavā. «Pēc vārda, uzvārda un dzimšanas gada es atradu
šo meiteni – Kristīni. Kā parasti to daru,
internetā uzrakstīju viņai vēstuli tikai ar
tekstu: «Labdien! Jums raksta raidījuma
«Gaidi mani» brīvprātīgais palīgs. Lūdzu,
piezvaniet man.» Viņa piezvanīja, izstāstīju viņai situāciju, Kristīne neticēja. Vēlāk
Jelgavā ieradās arī raidījuma filmēšanas
grupa un viņu pārliecināja. Pēc kāda laika
mamma ar meitu tikās raidījuma studijā
Maskavā. Ja jūs zinātu, cik viņas bija laimīgas!» stāsta Mārtiņš. Spilgti viņš atceras
arī pirmo meklējamo – kungu, kurš tagad
dzīvo RAF masīvā. Viņu Jelgavā meklēja
radinieki no Baltkrievijas. Tagad Mārtiņš
ar šo kungu kļuvuši labi draugi un ik pa
laikam sazinās. «Dzinu pēdas vienam zēnam. Sākumā teica, ka vajadzētu būt Valkā,
bet atradu Siguldā. Viņu meklēja mamma
un māsa, kas dzīvo Pleskavas apgabalā.
Atradu, uzrakstīju puisim draugos vēstuli.
Sākumā domāja, ka viņu kāds nes cauri,
tomēr atbildēja. Aizsūtīju māsai fotogrāfiju,
un viņa man zvana un klausulē sauc: «Tas
ir viņš, tas ir viņš – mamma sēž krēslā un
raud!» Atkalsatikšanās ģimenei bija pagājušo Ziemassvētku dāvana,» stāsta pazudušo
cilvēku meklētājs.

«Negrib, lai viņu atrod...»

Tiesa, ne visi gadījumi beidzas laimīgi.
Vairākkārt ir bijis, kad bērni meklē tētus,
vecumā ap gadiem piecdesmit. Viens atrastais tēvs pat atteicis atzīt savu bērnu,

Šomēnes vien
Krievijas raidījuma «Gaidi mani»
brīvprātīgajam
palīgam jelgavniekam Mārtiņam Ziebergam
izdevies atrast
sešus cilvēkus,
kurus vēlējās satikt radinieki. Ar
viņa palīdzību arī
vairāki desmiti
jelgavnieku pusotra gada laikā
ir satikuši savus
bērnus, māsīcas,
tantes, brāļus.
Taču meklējamo
skaits ik dienu
aug, un šobrīd
viņš Jelgavā meklē jau vairāk nekā
20 cilvēku.
Foto: Ivars Veiliņš
kamēr nebūšot DNS analīzes. Cits tēvs to
noraksta uz jaunības dullumu un nevēlas
satikt nevienu no savas pagātnes. «Tepat
Jelgavā atradu tēti, kura dēls ar mazmeitu
dzīvo Īrijā. Vienu reizi ar tēti sazvanījos,
bet vēlāk viņš nomainīja tālruņa numuru,
lai es viņu vairs nevarētu atrast,» atceras
Mārtiņš, atzīstot, ka par šiem gadījumiem
viņam ļoti sāp sirds. Reiz viens tētis atzvanījis no brāļa telefona, lai pateiktu, ka
kontaktus nedos un lai liek viņu mierā.
Šobrīd viņš atradis arī kādu jelgavnieku,
kurš cukurfabrikas rajonā dzīvo bomža
dzīvi un nevēlas sazināties ar brāli, kas
viņu meklē. «Taču es nepadošos, jo cerība
vienmēr mirst pēdējā. Ir diezgan daudz
gadījumu, kad pēc kāda laika cilvēks savas
domas tomēr maina,» piebilst Mārtiņš.
Taču vairumā gadījumu tomēr ir pretēji.
Tepat Jelgavā kāds tēvs bijis ļoti laimīgs, ka
meita viņu meklē, jo viņš viņai bija rakstījis,
taču bērna mamma vēstules savulaik meitai
nebija atdevusi.

Meklētais dzīvo kaimiņos

Interesants gadījums esot bijis, kad
meklētā persona, kā izrādījās, dzīvo Mārtiņam kaimiņos. «Ar šo cilvēku regulāri
pagalmā sveicinājos, pa reizei parunājāmies, taču man nebija ne jausmas, ka viņš
ir manis meklētā persona. Tas bija tāds
pārsteigums!» atminas Mārtiņš. Uz avīzēs
publiskoto informāciju nereti atsaucoties arī
meklēto cilvēku kaimiņi. Tiesa, Mārtiņam
mazliet sāp sirds par to, ka citus cilvēkus
viņam izdodas iepriecināt, taču paša sievai
palīdzēt nespēj. Jau ilgāku laiku ar citu
brīvprātīgo palīdzību viņš meklē sievas radus Baltkrievijā, taču līdz šim tas rezultātu
nav devis.

Meklēšana var ilgt gadiem

Cik atšķirīgs ir katra cilvēka dzīvesstāsts,
tik dažāds arī laika periods, līdz cilvēks tiek
atrasts. Dažkārt tas izdodas nedēļas laikā,
citreiz pēdas jādzen gadiem. Vieglāk, protams, meklēt, ja par cilvēku ir zināms kas
vairāk par viņa vārdu, bet ir gadījumi, kad
tiek atsūtīts tikai vārds un dzimšanas gads.
Taču bijušas reizes, kad arī ar to ir pieticis,
lai cilvēku atrastu.

«Paldies – tā ir mana lielākā alga»

Mārtiņa darbs beidzas brīdī, kad viņš ir
ieguvis meklētās personas kontaktus un
nosūtījis tos raidījuma pārstāvjiem. Brīvprātīgais gan atzīst, ka daļa atrasto latviešu
kontaktus ar Mārtiņu nepazaudē un nereti
piezvana, lai vēlreiz pateiktu paldies par to,
ka savedis kopā ģimeni.
Darbu Mārtiņš veic bez atlīdzības – visus
izdevumus viņš sedz pats. «Mani izdevumi
– telefona rēķins, maksa par internetu
un transports,» tā Mārtiņš. Taču viņš
šim mērķim nežēlo ne santīma. «Nereti
man draugi jautā: «Mārtiņ, kāpēc tu bez
samaksas strādā?!» Bet ziniet – ne par
kādu pasaules naudu nevar nopirkt to sajūtu, kas rodas, kad ir izdevies pēc desmit,
trīsdesmit gadiem savest kopā bērnus ar
vecākiem, māsas ar brāļiem... Tas vienkārši
pateiktais paldies – tā ir mana lielākā alga,»
tā Mārtiņš.

sports

Ceturtdiena, 2013. gada 24. janvāris

Atkal uzlabo
personīgo rekordu

Jau otro reizi
īsā laikā Jelgavas Ledus
sporta skolas
(JLSS) audzēkne Diāna Ņikitina uzlabojusi
savu personīgo
rekordu – viņa starptautiskās daiļslidošanas sacensībās «Volvo Cup 20th» izcīnīja
1. vietu «Advanced Novice Girls» kategorijā un sacensību kopvērtējumā sasniedza jaunu personīgo rekordu: 101,05
punktus. Vēl 1. vietu šajās sacensībās izcīnīja JLSS audzēknis Kims Pavlovs «Cubs
A Boys» kategorijā. Sacensībās pavisam
startēja astoņi JLSS daiļslidotāji.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Var pieteikties
basketbola čempionātam

Līdz 1. februārim, zvanot pa tālruni
29269718, interesenti var pieteikties
Jelgavas pilsētas 2013. gada atklātajam
čempionātam basketbolā vīriešiem.
Sacensības notiks no februāra līdz
maijam. Saskaņā ar sacensību nolikumu
čempionātā nevar piedalīties Latvijas
Basketbola līgas 1. divīzijas spēlētāji.
Čempionātā viens dalībnieks drīkst
spēlēt tikai vienas komandas un grupas
sastāvā. Uz pirmo spēli komandai jāiesniedz spēlētāju vārdisks pieteikums,
kuru nedrīkst mainīt visu turnīra laiku.
Papildu spēlētājus var pieteikt līdz
turnīra izslēgšanas spēļu kārtai. Sacensības organizē un vada Jelgavas Sporta
servisa centrs.

Uzvar Latvijas čempionātā
triatlonā

Jelgavniece
Elza Mestere no kluba
«Piramida
Tr i a t h l o n
Club» kļuvusi
par Latvijas
čempioni junioriem ziemas triatlonā. Viņas distance bija 3,2 kilometri skriešana, 7,2 kilometri riteņbraukšana un 5,5 kilometri
slēpošana. Savukārt jelgavnieks Salvis
Brasavs no kluba «Sportlats» vīriešu elites grupā kopvērtējumā ierindojās 18.
vietā. Viņa distance bija 4,8 kilometri
skriešana, 10,8 kilometri riteņbraukšana un 8,5 kilometri slēpošana.

Sācies Ziemas kauss

Šodien pulksten 13 Rīgā, Skonto hallē,
FK «Jelgava» aizvadīs otro «Ziemas kausa
2013» spēli – pretinieki būs FC «Skonto».
Pirmajā spēlē mūsu futbolisti ar 4:0 piekāpās «Daugavai» no Rīgas. Jelgavnieki
spēlēja ar eksperimentālu sastāvu, vārtus
sargāja bijušais FK «Ventspils» pamatvārtsargs Aleksandrs Vlasovs, kurš pievienojies klubam. «Galvenais uzdevums Ziemas
kausā ir pārbaudīt tos spēlētājus, kuri pievienojušies komandai starpsezonā,»
norāda FK «Jelgava»
galvenā trenera vietas izpildītājs Sergejs
Golubevs. Ziemas
kausā spēlē astoņas
komandas.

Mācās no Kaspara Kambalas
 Ilze Knusle-Jankevica

Lai gan Latvijā ieradies tikai uz dažām dienām, basketbolists Kaspars Kambala
atrada laiku un vadīja treniņu savā dzimtajā pilsētā
Jelgavas BJSS 16 – 17 gadus
vecajiem zēniem. «Varēju
izkustēties, arī emocionāli
tas ir kas īpašs, un, domāju, arī zēniem forši,» tā
basketbolists. Viņš Latvijā
ieradies no ASV un šobrīd
ir jauna kontrakta gaidās.
Lai gan to, kuram klubam
varētu pievienoties, basketbolists neatklāj, viņš
norāda – tas būs Eiropā.
Viens no galvenajiem iemesliem,
kāpēc K.Kambala atrada laiku atbraukt uz Jelgavu, ir vēlēšanās satikt
savu pirmo basketbola treneri Alvilu
Eglīti – viņa audzēkņiem K.Kambala
arī vadīja treniņu, uzsvaru liekot uz
dažādiem vingrinājumiem. «Kaspars
ir vienīgais, kas nav lepns. Viņš ir
augsta līmeņa spēlētājs, bet joprojām
tiekas ar saviem bijušajiem treniņu
biedriem, arī mēs satiekamies,» tā
A.Eglītis. Starp viņa audzēkņiem
ir arī kādreizējais Latvijas izlases
spēlētājs Edgars Šneps, kurš tagad ir

Latvijas Basketbola savienības ģenerālsekretārs un sporta direktors.
Jaunieši atzinīgi vērtē iespēju
trenēties kopā ar K.Kambalu. «Vingrinājumus var noskatīties youtube
– treniņi praktiski visiem ir vienādi,
atšķiras tikai izpildījums. Tāpēc man
vairāk interesē māņkustības un praktiski padomi, kā nomierināties pirms
spēles un savākties,» tā Armands
Gražulis, kurš basketbolā trenējas
astoņus gadus. Viņš ir pārsteigts, cik
nepiespiestā gaisotnē notika treniņš,
kaut gan tajā piedalījās tik augsta
līmeņa spēlētājs. Jāpiebilst, ka šo treniņu apmeklēja arī citi interesenti,
kas bija padzirdējuši, ka tajā piedalīsies K.Kambala. «Gribētu iemācīties
jaunas māņu kustības, aizsardzības
elementus, bet vairāk man tomēr
interesē K.Kambalas spēles uztvere
un Eiropas klubu virtuve,» stāsta
Jēkabs Dambergs. Viņš basketbolu
spēlē jau 12 gadus – agrāk trenējās
pie A.Eglīša, bet nu studē un piedalās
Jelgavas pilsētas basketbola čempionātā, spēlē amatieru līgā.
Kad K.Kambala bija tādā vecumā
kā tagadējie A.Eglīša audzēkņi, viņš
jau trenējās Rīgā un, kā pats sportists smej, bija izaudzis tik garš kā
tagad – 206 centimetrus – un bija
par viņiem daudz garāks. «Viņā ir
tāds cīnītāja raksturs, viņš ātri visu

eiropas savienība

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Zemgales reģiona senioru interešu aizstāvības projekts turpinās
Jelgavas Pensionāru biedrība sadarbībā ar Latvijas Pensionāru federāciju turpina īstenot ESF atbalstīto projektu «Senior,
piedalies!» (1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/067/92).
25. janvārī plkst.10 notiks divas paneļdiskusijas:
• Par sociālo aizsardzību (pensijām) (Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā Svētes ielā 33);
• Par veselības aizsardzību (JPB dienas centrā «Sadraudzība» Dobeles ielā 62a).
No 2012. gada 1. novembra divas reizes mēnesī Jelgavā pulcējas seniori no 31 NVO, kopā 118 dalībnieki, lai papildinātu
savas zināšanas komunikāciju, tiesību un IT jomās.
Līdz šim jau notikuši trīs semināri:
Pirmajā seminārā seniori tika iepazīstināti ar LLU Sociālo zinātņu fakultātes Socioloģijas katedras docentes Andas Grīnfeldes pētījumu «Pensionāru dzīves kvalitāte Latvijas reģionos». Galvenais secinājums: starp reģioniem ir atšķirīgs ne tikai
materiālais nodrošinājums, bet arī materiālā stāvokļa pašvērtējums. Piemēram, pēc aptaujāto domām, Rīgā nabadzības
slieksnis ir Ls 150, bet Latgalē – Ls 105 uz vienu personu.
Otrajā seminārā, kas notika 20. decembrī, seniori uzklausīja Dr.oec. Edgaru Voļski par pensiju sistēmu Latvijā. Galvenās
atziņas: pensiju sistēma mums visiem ir aktuāla – jo agrāk mēs to apzināsimies, jo vairāk no tās baudīsim; tā vienmēr ir
kritizēta un uzskatīta par negodīgu un neperspektīvu, taču nekas labāks nav izgudrots, un tā ir vislabākais sociālekonomiskais
modelis šodienas individuālisma laikmetā.
Trešajā seminārā, kas notika 11. janvārī, ar tiesībām veselības aprūpē seniorus iepazīstināja Labklājības ministrijas Nacionālā veselības dienesta Ārstniecības pakalpojumu departamenta Ambulatoro pakalpojumu nodaļas vadītāja Līga Gaigala.
Secinājumi: Satversmes 111. pantā teikts, ka valsts aizsargā cilvēka veselību un garantē ikvienam medicīniskās palīdzības
minimumu, bet par kvalitāti atbild pakalpojumu sniedzēji, ko nosaka cilvēciskais faktors un viņa attieksme pret pienākumu;
galvenais iemesls, kāpēc netiek veiktas savlaicīgas pārbaudes un ārstēšanās – pakalpojumi ir pārāk dārgi. Risinājums:
obligātā veselības apdrošināšana, kā tas ir Igaunijā, un veselības aprūpes budžeta palielināšana.
25. janvārī, pamatojoties uz semināros iegūtajām zināšanām, ekspertu un moderatoru vadībā seniori paneļdiskusijās
diskutēs un formulēs ierosinājumus, kā uzlabot senioru dzīves kvalitāti sociālās aizsardzības un veselības aprūpes
jomā, kā rezultātā taps dokuments «Iniciatīvas senioru sociālekonomisko interešu aizstāvībai 2013. – 2017. gadam».
Seniori arī deleģēs savus pārstāvjus Sadarbības padomei deviņu cilvēku sastāvā (trīs pārstāvji katrā jomā: pensijas, veselība,
sociālā palīdzība), kuras uzdevums būs iniciatīvu prezentācija Labklājības un Veselības aizsardzības ministrijai.
Paralēli projektā pašlaik tiek īstenota izglītības programma «IT un komunikācijas prasmes kvalitatīvai līdzdalībai lēmumu
pieņemšanas procesos» 48 stundu apjomā, ko sadarbībā ar Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centru pasniedzējas
Ingas Viļumsones vadībā apgūst 34 seniori divās grupās. Nodarbībās tiek apgūtas prasmes interneta vietņu izmantošanai
saziņā, dokumentu noformēšanā atbilstoši lietvedības prasībām, sociālo tīklu apgūšana un prezentācijas sagatavošana.
Šīs zināšanas palīdzēs senioriem sagatavot un prezentēt topošo dokumentu «Iniciatīvas senioru sociālekonomisko interešu
aizstāvībai 2013. – 2017. gadam».
92,07% no projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību.
Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.
Par šī materiāla saturu atbild Jelgavas Pensionāru biedrība, un tas neatspoguļo Eiropas Savienības oficiālo viedokli.
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Sporta pasākumi
 24. un 25. janvārī pulksten 16.15
– Jelgavas ziemas čempionāts garajās
distancēs peldēšanā (LLU baseinā).
 25. – 27. janvārī – Eiropas Jaunatnes
basketbola līgas U-16 čempionāta 3.
posms meitenēm (ZOC). Jelgavas spēles:
25. janvārī pulksten 10.30 pret HBA
«PHYK Cadets», pulksten 16.30 pret BC
«Djursholm Indians»; 26. janvārī pulksten
12 pret BC «BMS», pulksten 18 pret BC
«Kerevan Kori-80»; 27. janvārī pulksten
12.30 pret BS «Rīga».
 26. janvārī pulksten 10 – galda tenisa
sacensību 2. kārta (Sporta hallē).
 26. janvārī pulksten 15.30 – hokejs:
HK «Zemgale» – HS «Rīga/Prizma II» (ledus
hallē).
 27. janvārī pulksten 11 – Jelgavas
čempionāts ātrspēlē šahā (1. ģimnāzijā).
 27. janvārī pulksten 16 un 29. janvārī
pulksten 21 – Jelgavas čempionāts telpu
futbolā (ZOC).
 1. februārī pulksten 21 un 3. februārī
pulksten 15 – Jelgavas čempionāts telpu
futbolā (ZOC).

www.jelgavas
vestnesis.lv
Sporta pasākumi – portāla
www.jelgavasvestnesis.lv
sadaļā «Pasākumi»

Meklē darbu
Masieris. Tālrunis 27552878.
Elektriķis. Tālrunis 28342767.
Aprūpētājas darbu. Ir darba pieredze.
Tālrunis 20420700.
Santehniķis. Profesionāli varu veikt santehnikas darbus ēkās, kā arī ārdarbus. Tālrunis
26279736.
Meklēju apkopējas vai mājkalpotājas darbu. Tālrunis 28918515.
Autovadītājs. Ir B, C kategorija. Tālrunis
26758442.
Meklēju darbu – varu uzkopt dzīvokli, auklēt bērnus, pieskatīt vecus cilvēkus. Tālrunis
29583672.

Jelgavas BJSS audzēkņiem bija iespēja trenēties kopā ar slaveno basketbolistu Piedāvā darbu
Kasparu Kambalu – viņš Jelgavā ieradās, lai satiktu savu pirmo basketbola SIA «LDM KOKS» piedāvā darbu lentzāģa
treneri Alvilu Eglīti un vadītu viņa audzēkņiem nodarbību. Foto: Ivars Veiliņš un daudzzāģa operatoriem(-ēm) un opeapgūst,» K.Kambalu raksturo viņa
pirmais treneris. «Manuprāt, mūsdienu jauniešiem trūkst motivācijas
– arvien mazāk ir tādu, kas izvēlas
profesionāla sportista gaitas kaut vai
sapņa līmenī. Iespējams, viņus baida
smagais darbs, kas jāiegulda,» spriež
A.Eglītis. Jāpiebilst, ka viņš trenē arī
2002. gadā dzimušos zēnus.
Šī ir pirmā reize, kad K.Kambala
vadīja treniņu Jelgavas BJSS audzēkņiem.

Jaunieši tvīto
K.maninsh @Kmaninsh: «Protams, kā tad bez bildes
kopā ar pašu Kasparu Kambalu.»
Toms Pavārs Juniors @TheCatKilla: «Milzīgs motivācijas
pieplūdums pēc treniņa ar Kasparu Kambalu.»
Armands Gražulis @Armands96: «Šodien vērtīgs treniņš
ar Kasparu Kambalu, sanāca arī uzspēlēt ;).»
Mārtiņš @Buuda7: «Kaspars Kambala bija pie mums
treniņā! Treniņš tāds viegls!»
Mareks Doroskevics @Marg3els: «Treniņš aizvadīts.
Paldies Kasparam Kambalam.»
Gatis Gamorja @punduris23: «Bija fors trenins ar
Kasparu Kambalu.»

Pilsētā izveidotas divas
slēpošanas trases
 Ilze Knusle-Jankevica

kā ierasts, iebraukuši orientēšanās
kluba «Alnis» aktīvisti. «Špūres mežā
sadzītas krustu šķērsu, un katrs var
Šogad pie Zemgales Olimizvēlēties, cik lielu gabalu slēpot. Kur
piskā centra slēpošanas traredz špūres, var braukt – pazust jau
ses nebūs, jo netika panākta
nepazudīs,» tā orientieriste Māra Bolvienošanās ar slēpošanas
šteina. Viņa norāda, ka trasei ir divas
inventāra nomnieku. Bet
starta vietas, kur var atstāt automašītie, kuriem ir pašiem savas
nu, – pie Kalna Būriņiem un Garajiem
slēpes, slēpot var divās traKalniem.
sēs pilsētā.
Tie, kuri paši neslēpo, aicināti cienīt
Sporta servisa centrs sadarbībā ar citus un pa trasēm nestaigāt, lai nesaslēpošanas entuziastiem trasi ierīkojis bojātu iebrauktās sliedes.
Jelgavas Sporta halles Mātera ielā 44a
stadiona teritorijā. Tai nav noteikti
slēpošanas laika ierobežojumi, vienīgi
interesentiem jānāk ar savām slēpēm.
«Slēpot var kaut visu diennakti gan
darba dienās, gan brīvdienās. Darba
dienu vakaros no pulksten 17 līdz 22
trase tiek daļēji izgaismota,» stāsta
Sporta servisa centra pārstāve Irīna
Anškina. Inventāra nomas iespējas
gan netiek piedāvātas – interesentiem
jānāk ar savām slēpēm. Par trases
izmantošanu nav jāmaksā – tas ir
par brīvu. I.Anškina piebilst, ka trase Foto: Ivars Veiliņš
piemērota gan slīdsoļa, gan klasiskā
slēpošanas stila cienītājiem un tās
Uzziņas par trasi Mātera ielā – 27068144
garums ir 400 metri.
Uzziņas par trasi Būriņu mežā – 29376115
Otra trase ierīkota Būriņu mežā – to,

ratoru palīgiem, kā arī kurinātājam(-ai).
Interesēties pa tālruni 29482548.

SIA «Archer AG» apsardzes kompānija
aicina darbā apsardzes darbiniekus(-ces)
ar derīgu apsardzes sertifikātu, labām
latviešu valodas zināšanām un pieredzi
apsardzes darbā. Piedāvājam stabilu atalgojumu, elastīgu darba grafiku. Zvaniet,
lai pieteiktos pārrunām, darba dienās no
plkst.9 līdz 18. Tālrunis 27150693.

Pārdod
Briketes ar piegādi. Tālrunis 22122227
Šāļus, dēļus, malku, briketes. T.26488881

Pērk
Pirmskara mēbeles un grāmatas. T.27166669
Latviešu mākslinieku gleznas, porcelāna
izstrādājumus. T.27166669
Metāllūžņus (visu veidu). Sver, griež,
maksā uzreiz. Izbraucam. T.25454592
Krāsainos un melnos metāllūžņus.
T.26843830, 26984528

Dažādi
Kravu pārvadājumi, auto evakuācija.
T.25904905.
Juridisko pakalpojumu centrs un nekustamo īpašumu aģentūra Ademide. Meiju c.
6b, Jelgava. T.29179847
Zāģējam baļķus dēļos jūsu sētā T.26547957
Licencēta firma veic ūdens sk. apmaiņu
Ls 8 gab. Janvāra akcija. T.29758491.
SIA «Velis – A» – apbedīšanas pakalpojumi, piederumi un konsultācijas, nelaiķu
nogādāšana morgā. Diennakts tālruņi:
63020151 un 28651582 vai ierodoties
personīgi SIA «Velis – A» biroja telpās
Sakņudārza ielā 5a, Jelgavā.

Aizsaulē aizgājuši
VJAČESLAVS SOHINS (dz. 1935. g.)
ZOJA VOSLOBOJŅIKOVA (dz. 1958. g.)
NIKOLAJS DAŅILOVS (dz. 1923. g.)
VERA NOVIKOVA (dz. 1935. g.)
LINARDS BRAMBERGS (dz. 1934. g.)
ROBERTS BOKUMS (dz. 1965. g.)
GENĀDIJS GOSTEVS (dz. 1925. g.)
VALIJA SPĒLMANE (dz. 1928. g.).
Izvadīšana 24.01. plkst.15 Bērzu kapsētā.
ALĪDA ANA (dz. 1940. g.).
Izvadīšana 24.01. plkst.11 Bērzu kapsētā.
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

28. janvāris, pirmdiena
LTV1
6.45 «Nellija un Cēzars». Daudzsēr. anim. f. 11.sērija.
6.52 «Labrīt, Latvija!»
8.30  «Mīlas viesulis 7». 1553.sērija.
9.25 «Tumsas puķe». LTV iestudējums. 14.sērija.
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20  Romantisko filmu kolekcija. «Sapņu viesnīca:
Brazīlija» (ar subt.). Daudzsēr. melodrāma.
12.00 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.15  «Dzīvība» (ar subt.). BBC dok. f. 1.sērija.
13.15 «Es – savai zemītei».*
13.45 «Eirobusiņš».*
14.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
14.30 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».*
15.30 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.50  «Jaunie pētnieki». Dokumentāla filma. 4.sērija.
16.15 «Džungļu grāmata». Anim. ser. 49. un 50.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05  «Mīlas viesulis 7». Vācijas seriāls. 1553.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Likteņa līdumnieki». LTV videofilma. 15.sērija.
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «Latvijas teātru vēsture». Dailes teātris. 5.daļa.*
20.30 «Panorāma».
21.15 «Aculiecinieks. Ceļš uz eiro. Lietuva» (ar subt.).
21.30 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle.
22.15 «Viss notiek!»
22.45 «Latvija var!»
23.15 Nakts ziņas.
23.30 «De facto».*
0.10 «100 g kultūras».*

LTV7
7.35 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs» (ar subt.).
8.15 «Rīta intervija». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Komercdarbība šodien». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Automoto raidījums nr.2». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «Vienmēr formā!» Deutsche Welle žurnāls.
9.45 «Ģimenes detektīvs» (ar subt.). 19.sērija.
10.40  «80 dienās apkārt zemeslodei». Piedz. kom. 2004.g.
12.45 «Prāta vētras». Dokumentāla filma. 2.sērija.
13.15 «Labākais no Euromaxx». Deutsche Welle žurnāls.
13.45 2012.gada pasaules meistarsacīkstes biatlonā. 10
km sprints vīriešiem.*
15.00 2012.gada pasaules meistarsacīkstes biatlonā.
Iedzīšanas sprints vīriešiem.*
15.45 «Hārtlenda». Seriāls. 4.sērija.
16.40 «Surikātu raibā dzīve 3». Dok. seriāls. 31. un 32.sērija.
17.35 «Zveja» (ar subt.).*
18.05 «Ģimenes detektīvs» (ar subt.). Seriāls. 20.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30  «Pasaules garša kopā ar Paskālu». Dok. f. 16.sērija.
20.00 «1000 jūdzes Persijā». 7. un 8.sērija.*
21.00 «Ceļojumi uz pasaules malu». Dok. filma. 1.sērija.
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Latvijas stāsti». Latgales reģionālā televīzija.
22.55  «Likteņa šķēps». Piedzīvojumu filma. 2010.g.
1.00  «Pasaules garša kopā ar Paskālu». Dok. f. 16.sērija.

LNT
5.00 «Maiami neatliekamā palīdzība». 2.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.30 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».*
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
9.00 «Degpunktā».
9.35 «Televeikala skatlogs».
10.00 «Mana mīļotā kāzas». Vācijas melodrāma. 2011.g.
12.00 «Komisārs Reksis 13». Seriāls. 8.sērija.
13.00 «Mans mīļais draugs 4».
13.30 «Sirmā ēdienkaratē».
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Saldais pārītis». Latvijas situāciju komēdija.
14.55 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 220.sērija.
15.55 «Bīstamais eņģelis». Seriāls. 157. un 158.sērija.
18.00 «Ziņas sešos».
18.10 «Labvakar, Latvija!» Informatīvi izklaidējošs raidījums.
19.00 «Reinbergu dinastija». Vācijas seriāls. 16.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā».
21.10 «Mans draugs – nenopietns cilvēks». 1975.g.
23.10 LNT ziņu Top 10.
0.05 «Labie puiši». Seriāls. 16. un 17.sērija.
1.50 «Labvakar, Latvija!»
2.35 «Reinbergu dinastija». Vācijas seriāls. 16.sērija.
3.25 «Bīstamais eņģelis». Seriāls. 157. un 158.sērija.

TV3
5.00 «Melu teorija 2». 26.sērija.
5.45 «Glābiet Greisu! 3». 11.sērija.
6.30 «Pūķu mednieki». Anim. ser. 29.sērija.
7.00 «Bakugani 4». Anim. ser. 26.sērija.
7.30 «Ziņkārīgais Džordžs». Anim. ser. 27.sērija.
7.50 «Mana mīļā aukle» (ar subt.). 15. un 16.sērija.
9.00 «Smieklīgākie videokuriozi 20».
9.25 «Televeikala skatlogs».
9.40 «Ar gardu muti 2».*
10.15 «Mūsdienu Latvijas garša 2».*
10.45 «Māmiņu klubs».*
11.15 «Ekstrasensu cīņas» (ar subt.). 16.sērija.
12.15 «Televeikala skatlogs».
12.30 «Mana mīļā aukle» (ar subt.). Seriāls. 17. un 18.sērija.
13.40 «Bakugani». Animācijas seriāls. 1.sērija.
14.10 «Pūķu mednieki». Animācijas seriāls. 30.sērija.
14.35 «Aģents Dadlijs». Animācijas seriāls. 16.sērija.
15.00 «Mīlestības sirdspuksti». Vācijas seriāls. 74.sērija.
16.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 2». 24.sērija.
17.00 «Voroņini 2» (ar subt.). Seriāls. 73. un 74.sērija.
18.00 «Radu būšana 4» (ar subt.). Seriāls. 4.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.30 «Bez tabu».
20.20 «Īpašo uzdevumu vienība Hawaii 5-0 2». 12.sērija.
21.20 «Svešais starp savējiem». ASV seriāls. 4.sērija.
22.20 «Radīti skatuvei 3». ASV seriāls. 14.sērija.

23.10 «Nekā personīga».
0.10 «Bokseris». ASV seriāls. 7. un 8.sērija.
1.55 «Gandrīz ideālas vakariņas 2». 24.sērija.
2.40 «Mīlestības sirdspuksti». Seriāls. 74.sērija.
3.30 «Bez tabu».
4.10 «Nakts joki».

29. janvāris, otrdiena
LTV1
6.45 «Nellija un Cēzars». Daudzsēr. anim. f. 12.sērija.
6.52 «Labrīt, Latvija!»
8.30  «Mīlas viesulis 7». 1554.sērija.
9.25 «Tumsas puķe». LTV iestudējums. 15.sērija.
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20  «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 78.sērija.
11.10 «Taksiste». Itālijas komēdija. 2004.g. 4.sērija.
12.50 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.05 «Zemei līdzīga planēta». Dokumentāla filma.
13.15  «Neatklātā Āfrika» (ar subt.). Dok. f. 13.sērija.
14.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
14.30 «Viss notiek!»*
15.00 «Es un skola».*
15.30 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.50 «Mārvijs Hemmers. Nacionālās ģeogrāfijas pasaule»
(ar subt.). Populārzinātnisks seriāls bērniem. 103.sērija.
16.15 «Džungļu grāmata». Anim. seriāls. 51. un 52.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05  «Mīlas viesulis 7». Vācijas seriāls. 1554.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Likteņa līdumnieki». LTV videofilma. 16.sērija.
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «Latvijas teātru vēsture». Dailes teātris. 6.daļa.*
20.30 «Panorāma».
21.15 «Eiro. CV» (ar subt.). 1. daļa.
21.30 «Ir lietas, kas jāzina». Sekojam Latvijai.
22.20 «Sekotāji». TV spēle.
23.30 Nakts ziņas.
23.45 «Laika dimensija».*
0.15 «Kopā» (ar subt.).*
0.30 «100 g kultūras».*

LTV7
7.35 «Skatpunkti». «Televeikala skatlogs».*
7.55 «Nedēļas apskats». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs» (ar subt.).*
8.55 «Iespējas un risinājumi». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «Globalizācija 3000». Deutsche Welle žurnāls.
9.45 «Ģimenes detektīvs» (ar subt.). 20.sērija.
10.40 «Hārtlenda». Seriāls. 4.sērija.
11.35 «Surikātu raibā dzīve 3». Dok. ser. 31. un 32.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā reģionālā televīzija*.
13.15 «Vienmēr formā!» Deutsche Welle žurnāls.
13.45 2012.gada pasaules meistarsacīkstes biatlonā.
4 x 7,5 km stafete vīriešiem.*
15.45 «Hārtlenda». Seriāls. 5.sērija.
16.40 «Surikātu raibā dzīve 3». Dok. seriāls. 33. un 34.sērija.
17.35 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
18.05 «Ģimenes detektīvs» (ar subt.). Seriāls. 21.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Aktuālais jautājums» (krievu val.). Diskusiju raidījums.
20.00 «Tavs auto».
20.30 «Autosporta programma nr.1».
21.00 «Kīlauea: Spēles ar uguni». Dokumentāla filma.
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā Skrundas TV.
22.55 «SeMS. Laboratorija».*
23.25  «Noziegums». Daudzsēriju krimināldrāma. 20. sēr.

LNT
5.00 «Mātes mīlestības spēks». 220.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.15 «Universitāte 2» (ar subt.). 48.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes».
9.00 «Degpunktā».
9.35 «Televeikala skatlogs».
10.00 «Svena mantojums». Vācijas melodrāma. 2011.g.
12.00 «Kāzas saulainajā Grieķijā». Realitātes šovs. 4.sērija.
13.00 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 7.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Saldais pārītis». Latvijas situāciju komēdija.
14.55 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 221.sērija.
15.55 «Bīstamais eņģelis». Seriāls. 159. un 160.sērija.
18.00 «Ziņas sešos».
18.10 «Labvakar, Latvija!» Informatīvi izklaidējošs raidījums.
19.00 «Reinbergu dinastija». Vācijas seriāls. 17.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā».
21.10 «Tikai nesaki tētim». Vācijas melodrāma. 2012.g.
23.10 «Intrigante 4». Seriāls. 22.(sezonas noslēguma) sērija.
0.05 «Labie puiši». ASV seriāls. 18.sērija.
1.00 «Universitāte 2» (ar subt.). Seriāls. 48.sērija.
1.25 «Labvakar, Latvija!»
2.10 «Reinbergu dinastija». Vācijas seriāls. 17.sērija.
3.00 «Saldais pārītis». Latvijas situāciju komēdija.
3.25 «Bīstamais eņģelis». Seriāls. 159. un 160.sērija.

TV3
5.00 «Melu teorija 2». 27.sērija.
5.45 «Glābiet Greisu! 3». 12.sērija.
6.30 «Pūķu mednieki». Anim. ser. 30.sērija.
7.00 «Bakugani». Anim. ser. 1.sērija.
7.30 «Ziņkārīgais Džordžs». Anim. ser. 28.sērija.
7.50 «Mana mīļā aukle» (ar subt.). 17. un 18.sērija.
9.00 «Kobra 9». 7.sērija.
10.00 «Televeikala skatlogs».
10.20 «Īpašo uzdevumu vienība Hawaii 5-0 2». 12.sērija.
11.15 «Ekstrasensu cīņas» (ar subt.). 17.sērija.
12.15 «Televeikala skatlogs».
12.30 «Mana mīļā aukle» (ar subt.). Seriāls. 19. un 20.sērija.
13.40 «Bakugani». Animācijas seriāls. 2.sērija.
14.10 «Pūķu mednieki». Animācijas seriāls. 31.sērija.
14.35 «Aģents Dadlijs». Animācijas seriāls. 17.sērija.
15.00 «Mīlestības sirdspuksti». Vācijas seriāls. 75.sērija.
16.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 2». 25.sērija.
17.00 «Voroņini 2» (ar subt.). Seriāls. 75. un 76.sērija.
18.00 «Radu būšana 4» (ar subt.). Seriāls. 5.sērija.

tv programma
19.00 TV3 ziņas.
19.30 «Bez tabu».
20.20 «Kāsla metode 3». ASV seriāls. 4.sērija.
21.20 «Doktors Hauss 8». ASV seriāls. 7.sērija.
22.20 «Mahinatori 3». ASV seriāls. 4.sērija.
23.10 «NCIS izmeklēšanas dienests 6». 120. un 121.sērija.
1.00 «Bokseris». ASV seriāls. 9.sērija.
1.45 «Kobra 9». Seriāls. 7.sērija.
2.35 «Gandrīz ideālas vakariņas 2». 25.sērija.
3.20 «Mīlestības sirdspuksti». Seriāls. 75.sērija.
4.05 «Bez tabu».

30. janvāris, trešdiena
LTV1
6.45 «Nellija un Cēzars». Anim. ser. 13.sērija.
6.52 «Labrīt, Latvija!»
8.30  «Mīlas viesulis 7». 1555.sērija.
9.25 «Tumsas puķe». LTV iestudējums. 16.sērija.
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20  «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 79.sērija.
11.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle.*
12.00 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.20 «Ir lietas, kas jāzina». Sekojam Latvijai.*
13.10 «Vertikāle».*
13.40 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.55 «100.panta preses klubs».*
14.55 «Latvija var!»*
15.25 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.45 «Kas te? Es te!»*
16.15 «Vipo piedzīvojumi Laika salā». Anim. ser. 15. un 16.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05  «Mīlas viesulis 7». Vācijas seriāls. 1555.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Likteņa līdumnieki». LTV videofilma. 17.sērija.
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «Latvijas teātru vēsture». Dailes teātris. 7.daļa.*
20.30 «Panorāma».
21.12 «Latloto. Viking Lotto».
21.20 «Sastrēgumstunda». Diskusiju tiešraidē vada G.Rēders.
22.30 «Nākotnes parks».
22.45 «Zebra».
23.00 Nakts ziņas.
23.15 «Vides fakti» (ar subt.).*
23.45 «100 g kultūras».*

LTV7
7.35 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs».
8.15 «Veiksmīgas idejas». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Pie rīta kafijas». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Brīvdienu ceļvedis». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «Projekts Nākotne». Deutsche Welle žurnāls.
9.45 «Ģimenes detektīvs» (ar subt.). 21.sērija.
10.40 «Hārtlenda». Seriāls. 5.sērija.
11.35 «Surikātu raibā dzīve 3». Dok. ser. 33. un 34.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Skrundas TV*.
13.15 «Globalizācija 3000». Deutsche Welle žurnāls.
13.45 2012.gada pasaules meistarsacīkstes biatlonā.
15 km distance ar kopēju startu vīriešiem.*
14.40 2012.gada pasaules meistarsacīkstes biatlonā.
12,5 km distance ar kopēju startu sievietēm.*
15.45 «Hārtlenda». Seriāls. 6.sērija.
16.40 «Surikātu raibā dzīve 3». Dok. seriāls. 35. un 36.sērija.
17.35 «Autosporta programma nr.1».*
18.05 «Ģimenes detektīvs» (ar subt.). Seriāls. 22.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.15 Tiešraide! Eiropas kausa izcīņa basketbolā.
VEF Rīga – Nymburk.
21.30 «Makšķerēšanas noslēpumi».
22.00 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā TV Spektrs.
22.55 «Ātruma cilts».
23.25 «SOKO Vismāra». Seriāls. 65.sērija.
0.15 «Ceļojumi uz pasaules malu». Dok. f. 1.sērija.

LNT
5.00 «Mātes mīlestības spēks». 221.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.15 «Universitāte 2» (ar subt.). Seriāls. 49.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes».
9.00 «Degpunktā».
9.35 «Televeikala skatlogs».
10.00 «Tikai nesaki tētim». Vācijas melodrāma. 2012.g.
12.00 «Intrigante 4». Seriāls. 22.(sezonas noslēguma) sērija.
13.00 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 8.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Saldais pārītis». Latvijas situāciju komēdija.
14.55 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 222.sērija.
15.55 «Bīstamais eņģelis». Seriāls. 161. un 162.sērija.
18.00 «Ziņas sešos».
18.10 «Labvakar, Latvija!» Informatīvi izklaidējošs raidījums.
19.00 «Reinbergu dinastija». Vācijas seriāls. 18.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā».
21.10 «Dzimuši policisti». ASV seriāls. 4.sērija.
22.10 «Ideālā izglābšanās». Psiholoģisks trilleris. 2008.g.
0.05 «Labie puiši». ASV seriāls. 19.sērija.
1.00 «Universitāte 2» (ar subt.). Seriāls. 49.sērija.
1.30 «Labvakar, Latvija!»
2.15 «Reinbergu dinastija». Vācijas seriāls. 18.sērija.
3.10 «Saldais pārītis». Latvijas situāciju komēdija.
3.25 «Bīstamais eņģelis». Seriāls. 161. un 162.sērija.

TV3
5.00 «Melu teorija 2». 28.sērija.
5.45 «Glābiet Greisu! 3». 13.sērija.
6.30 «Pūķu mednieki». Anim. ser. 31.sērija.
7.00 «Bakugani». Anim. ser. 2.sērija.
7.30 «Ziņkārīgais Džordžs». Anim. ser. 29.sērija.
7.50 «Mana mīļā aukle» (ar subt.). 19. un 20.sērija.
9.00 «Kobra 9». 8.sērija.
10.00 «Televeikala skatlogs».
10.20 «Kāsla metode 3». 4.sērija.
11.15 «Ekstrasensu cīņas 3» (ar subt.). 1.sērija.
12.15 «Televeikala skatlogs».
12.30 «Mana mīļā aukle» (ar subt.). Seriāls. 21. un 22.sērija.
13.40 «Bakugani». Animācijas seriāls. 3.sērija.
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14.10 «Pūķu mednieki». Animācijas seriāls. 32.sērija.
14.35 «Aģents Dadlijs» (ar subt.). Anim. seriāls. 18.sērija.
15.00 «Mīlestības sirdspuksti». Vācijas seriāls. 76.sērija.
16.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 2». 26.sērija.
17.00 «Voroņini 2» (ar subt.). Seriāls. 77. un 78.sērija.
18.00 «Radu būšana 4» (ar subt.). Seriāls. 6.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.30 «Bez tabu».
20.20 «Ekstrasensu cīņas 12» (ar subt.). Real. šovs. 17.sērija.
21.30 «Ievas pārvērtības 4». 6.sērija.
22.10 «Firma». Kanādas un ASV seriāls. 5.sērija.
23.10 «Kinomānija».
23.40 «Purvāji 2». ASV seriāls. 21.sērija.
0.35 «Bokseris». ASV seriāls. 10.sērija.
1.25 «Kobra 9». Seriāls. 8.sērija.
2.15 «Gandrīz ideālas vakariņas 2». 26.sērija.
3.00 «Mīlestības sirdspuksti». Seriāls. 76.sērija.
3.45 «Bez tabu».
4.25 «Nakts joki».

31. janvāris, ceturtdiena
LTV1
6.45  «Luijs». Anim. ser. 26.sērija.
6.52 «Labrīt, Latvija!»
8.30  «Mīlas viesulis 7». 1556.sērija.
9.25 «Tumsas puķe». LTV iestudējums. 17.sērija.
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20  «Tieši sirdī». 80.sērija.
11.10 «Province» (ar subt.).*
11.40 «Kas var būt labāks par šo?» (ar subt.).*
12.10 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.25 «Sastrēgumstunda» (ar surdotulk.).*
13.35 «De facto» (ar subt.).*
14.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
14.30 «Laiks vīriem?»*
15.05 «Zebra»*.
15.20 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.40 «Kas te? Es te!»*
16.10  «Luijs». Animācijas seriāls. 42.sērija.
16.17 «Auniņa Timija laiks». Anim. ser. 25. un 26.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs». Zinātniskā
fantastika – jaunākajās latviešu autoru grāmatās.
17.05  «Mīlas viesulis 7». Vācijas seriāls. 1556.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Likteņa līdumnieki». LTV videofilma. 18.sērija.
19.30 «100 g kultūras piedāvā... Kinotēka».
20.00 «Dzīve ar vai bez eiro? Latvijas reģioni» (ar subt.)
20.30 «Panorāma».
21.15 «Eiro. CV» (ar subt.). 2. daļa.
21.30 «Firmas noslēpums».
22.30  «Parādes beigas». BBC daudzsēr. vēst. drāma. 5.sērija.
23.35 Nakts ziņas.
23.50 «100 g kultūras piedāvā... Kinotēka».*

LTV7
7.35 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «TV mozaīka». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Laiks uzņēmējiem». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Vārds uzņēmējiem». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «Pie stūres». Deutsche Welle žurnāls.
9.45 «Ģimenes detektīvs» (ar subt.). 22.sērija.
10.40 «Hārtlenda». Seriāls. 6.sērija.
11.35 «Surikātu raibā dzīve 3». Dok. ser. 35. un 36.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā TV Spektrs*.
13.15 «Projekts Nākotne». Deutsche Welle žurnāls.
13.45 Eiropas kausa izcīņa basketbolā. VEF Rīga – Nymburk.*
15.45 «Hārtlenda». Seriāls. 7.sērija.
16.40 «Surikātu raibā dzīve 3». Dok. ser. 37. un 38.sērija.
17.35 «Ātruma cilts».*
18.05 «Ģimenes detektīvs» (ar subt.). Seriāls. 23.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30  «Pasaules garša kopā ar Paskālu». Dok. f. 17.sērija.
20.00 «Uz meža takas».
20.30 «Lidojuma plāns».
21.00  «Kāpēc nabadzība? Saules mātes». Dok. f. cikls. 7.sērija.
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā Valmieras TV.
22.55 «Kīlauea: Spēles ar uguni». Dokumentāla filma.
23.55  «Pasaules garša kopā ar Paskālu». Dok. f. 17.sērija.

LNT
5.00 «Mātes mīlestības spēks». 222.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.15 «Universitāte 2» (ar subt.). 50.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes».
9.00 «Degpunktā».
9.35 «Televeikala skatlogs».
10.00 «Frederika vaina». Melodrāma. 2011.g.
12.00 «Dzimuši policisti». ASV seriāls. 4.sērija.
13.00 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 9.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Saldais pārītis». Latvijas situāciju komēdija.
14.55 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 223.sērija.
15.55 «Bīstamais eņģelis». Seriāls. 163. un 164.sērija.
18.00 «Ziņas sešos».
18.10 «Labvakar, Latvija!»
19.00 «Reinbergu dinastija». Vācijas seriāls. 19.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Basketbols TV».
20.40 «Degpunktā».
21.15 «Brīnumu paralēles». Dok. f. cikls. 4.sērija.
21.50 «Viņpus 2». Kanādas un ASV seriāls. 32.sērija.
23.00 «Atnācēji 2». Kanādas un ASV seriāls. 3.sērija.
23.55 «Bruņotas un bīstamas». Spraiga sižeta f. 1996.g.
2.05 «Labvakar, Latvija!»
2.50 «Reinbergu dinastija». Vācijas seriāls. 19.sērija.
3.25 «Bīstamais eņģelis». Seriāls. 163. un 164.sērija.

TV3
5.00 «Melu teorija 2». 29.sērija.
5.45 «Glābiet Greisu! 3». 14.sērija.
6.30 «Pūķu mednieki». Anim. ser. 32.sērija.
7.00 «Bakugani». Anim. ser. 3.sērija.
7.30 «Ziņkārīgais Džordžs». Anim. ser. 30.sērija.
7.50 «Mana mīļā aukle» (ar subt.). 21. un 22.sērija.
9.00 «Kobra 9». 9.sērija.

10.00 «Televeikala skatlogs».
10.15 «Ekstrasensu cīņas 12» (ar subt.).
11.15 «Ekstrasensu cīņas 3» (ar subt.).
12.15 «Televeikala skatlogs».
12.30 «Mana mīļā aukle» (ar subt.). Seriāls. 23. un 24.sērija.
13.40 «Bakugani». Animācijas seriāls. 4.sērija.
14.10 «Pūķu mednieki». Animācijas seriāls. 33.sērija.
14.35 «Aģents Dadlijs». Animācijas seriāls. 19.sērija.
15.00 «Mīlestības sirdspuksti». Vācijas seriāls. 77.sērija.
16.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 2». 27.sērija.
17.00 «Voroņini 2» (ar subt.). Seriāls. 79. un 80.sērija.
18.00 «Radu būšana 4» (ar subt.). Seriāls. 7.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.30 «Bez tabu».
20.20 «Slepkavība». ASV un Kanādas seriāls. 9.sērija.
21.20 «Telefona būda». ASV trilleris. 2002.g.
22.55 «Overtime TV». Latvijas raidījums par sportu.
23.50 «Dragnets 2». Seriāls. 17.sērija.
0.45 «Pārkāpt robežu 2». Seriāls. 6. un 7.sērija.
2.30 «Gandrīz ideālas vakariņas 2». 27.sērija.
3.15 «Mīlestības sirdspuksti». Seriāls. 77.sērija.
4.00 «Bez tabu».
4.40 «Nakts joki».

1. februāris, piektdiena
LTV1
6.45  «Luijs». Animācijas seriāls. 27.sērija.
6.52 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Rozmarija un Timiāna». Seriāls. 20.sērija.
9.25 «Tumsas puķe». LTV iestudējums. 18.sērija.
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20  «Tieši sirdī». 81.sērija.
11.10 «Tagad vai nekad». Seriāls. 43. un 44.(noslēguma) sērija.
12.50 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.05 «Firmas noslēpums».*
14.05 «Sapnis par Ziemeļpolu». Dokumentāla filma.
14.45 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.00 «Sveika, Robij!» Seriāls. 29.sērija.
15.50 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
16.10  «Luijs». Animācijas seriāls. 43.sērija.
16.17 «Auniņa Timija laiks». Anim. seri. 27. un 28.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05 «Rozmarija un Timiāna». Detektīvseriāls. 20.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».
19.30  «Kā darbojas Zeme». BBC dok. f. 2.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.15 «100. panta preses klubs».
22.10  «Midsomeras slepkavības 10» (ar subt.). 3.sērija.
23.55 Nakts ziņas.
0.10  «Parādes beigas». BBC vēsturiska drāma. 5.sērija.

LTV7
7.35 «Sadarbības partneri». «Televeikala skatlogs».
7.55 «Aktualitātes». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «Skatpunkti». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Tādas lietas». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Attīstības kods». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «Labākais no Euromaxx». Deutsche Welle žurnāls.
9.45 «Ģimenes detektīvs» (ar subt.). 23.sērija.
10.40 «Hārtlenda». Seriāls. 7.sērija.
11.35 «Surikātu raibā dzīve 3». Dok. ser. 37. un 38.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Valmieras TV*.
13.15 «Pie stūres». Deutsche Welle žurnāls.
13.45 «Munks un Lemijs. Elks». Animācijas filma.
14.00 Tiešraide! Pasaules meistarsacīkstes skeletonā.
1.brauciens. Pārraide no Sanktmoricas.
15.00 «Radošā darbnīca Stremsē». Dok. f. 1.sērija.
15.45 Tiešraide! Pasaules meistarsacīkstes skeletonā.
2.brauciens.
16.45 «Hārtlenda». Seriāls. 8.sērija.
17.35 «Tavs auto».*
18.05 «Ģimenes detektīvs» (ar subt.). Seriāls. 24.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30  «Pasaules garša kopā ar Paskālu». Dok. f. 18.sērija.
20.00 «Surikātu raibā dzīve 3». Dok. ser. 39.sērija.
20.30 «Izdzīvotāji 5». Dok. daudzsēriju filma. 13.sērija.
21.25 «Zveja» (ar subt.).
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā Kurzemes televīzija.
22.55 «Pēdējais liecinieks». Seriāls. 19. un 20.sērija.
0.40  «Pasaules garša kopā ar Paskālu». Dok. f. 18.sērija.

LNT
5.00 «Mātes mīlestības spēks». 223.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.15 «Universitāte 2» (ar subt.). 51.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes».
9.00 «Basketbols TV».
9.05 «Degpunktā».
9.35 «Televeikala skatlogs».
10.00 «Mīlestība aiz horizonta». Melodrāma. 2010.g.
12.00 «Viņpus 2». Seriāls. 32.sērija.
13.00 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 10.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.30 «Televeikala skatlogs».
14.50 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 224.sērija.
15.50 «Bīstamais eņģelis». Seriāls. 165. un 166.sērija.
18.00 «Ziņas sešos».
18.10 «Labvakar, Latvija!»
19.00 «Reinbergu dinastija». Vācijas seriāls. 20.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Degpunktā».
21.05 «Mimino» (ar subt.). Krievijas komēdija. 1977.g.
23.00 «Privātās lietas». ASV un Vācijas drāma. 2009.g.
1.05 «Universitāte 2» (ar subt.). Seriāls. 51.sērija.
1.35 «Labvakar, Latvija!»
2.20 «Reinbergu dinastija». Seriāls. 20.sērija.
3.10 «Šodien novados».
3.25 «Bīstamais eņģelis».Seriāls. 165. un 166.sērija.

TV3
5.00 «Melu teorija 2». 30.sērija.
5.45 «Glābiet Greisu! 3». 15.sērija.
6.30 «Pūķu mednieki». Anim. ser. 33.sērija.
7.00 «Bakugani». Anim. ser. 4.sērija.
7.30 «Ziņkārīgais Džordžs 2». Anim. ser. 1.sērija.
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7.50 «Mana mīļā aukle» (ar subt.). 23. un 24.sērija.
9.00 «Kobra 9». 10.sērija.
10.00 «Slepkavība». 9.sērija.
11.00 «Ekstrasensu cīņas 3» (ar subt.).
12.00 «Televeikala skatlogs».
12.30 «Mana mīļā aukle» (ar subt.). Seriāls. 25.sērija.
13.05 «Mana mīļā aukle 2» (ar subt.). Seriāls. 1.sērija.
13.40 «Bakugani». Animācijas seriāls. 5.sērija.
14.10 «Pūķu mednieki». Animācijas seriāls. 34.sērija.
14.35 «Aģents Dadlijs». Animācijas seriāls. 20.sērija.
15.00 «Mīlestības sirdspuksti». Seriāls. 78. un 79.sērija.
17.00 «Voroņini 2» (ar subt.). Seriāls. 81. un 82.sērija.
18.00 «Radu būšana 4» (ar subt.). Seriāls. 8.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.30 «Bez tabu».
20.20 «Tikai ar ielūgumiem». Izklaidējošs raidījums.
21.00 «Kur ir mans autiņš, vecīt?» ASV komēdija. 2000.g.
22.35 «Mušpapīrs». Kriminālkomēdija. 2011.g.
0.15 «Klausoties klusumu» (ar subt.). Melodrāma. 2007.g.
2.05 «Mīlestības sirdspuksti». Seriāls. 78. un 79.sērija.
3.40 «Voroņini 2» (ar subt.). Seriāls. 81.sērija.
4.05 «Bez tabu».

2. februāris, sestdiena
LTV1
8.00 «Auniņa Timija laiks». Anim. ser. 59. un 60.sērija.
8.20  «Luijs». Anim. ser. 44.sērija.
8.30  «Dinozauru vilciens 2». Anim. ser. 13.sērija.
9.05 «Kas te? Es te!»
9.35  «Mežainīši». Anim. filma. 1.sērija.
10.00 «Ķepa uz sirds».
10.30 «Kas var būt labāks par šo?»
11.00 «Olsena bandas bērni un sudraba raktuvju noslēpums». Norvēģijas ģimenes komēdija. 2006.g.
12.40 «Nāc līdzās Ziemassvētkos!»*
14.25 «Ziemassvētki Maltā. Ciemos pie Kļaviņu-Lozdu
ģimenes».*
15.00 «Blaumaņa kods. Darbības laiks: 2013.gada 1.janvāris».*
16.00 «Nākotnes parks».*
16.15 «Laiks vīriem?»
16.45  «Kā darbojas Zeme» (ar subt.). BBC dok. f. 2.sērija.
17.45 «Kopā» (ar subt.).
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Ielas garumā». Stabu iela. 3.daļa.
19.00 «Vides fakti».
19.30 «Latvijas šlāgeraptauja 2013».
20.30 «Panorāma».
21.12 «Latloto. Eurojackpot».
21.25 «Teātris zip.» Valmieras drāmas teātra izrāde.
0.40 Nakts ziņas.

LTV7
7.50 «Praktiski padomi». «Televeikala skatlogs».
8.10 «Komercdarbība šodien». «Televeikala skatlogs».
8.30 «Skatpunkti». «Televeikala skatlogs».
8.50 «Automoto raidījums nr.2». «Televeikala skatlogs».
9.10 «TV mozaīka». «Televeikala skatlogs».
9.30 «Brīvdienu ceļvedis». «Televeikala skatlogs».
10.00 Tiešraide! Pasaules meistarsacīkstes bobslejā.
1.brauciens četriniekiem.
11.00 «Tādas lietas». «Televeikala skatlogs».
11.20 «Attīstības kods». «Televeikala skatlogs».
11.45 Tiešraide! Pasaules meistarsacīkstes bobslejā.
2.brauciens četriniekiem.
12.45 «Ātruma cilts».*
13.15 «Zveja» (ar subt.).*
13.45 «Lidojuma plāns».*
14.15 Tiešraide! Pasaules meistarsacīkstes skeletonā.
3.brauciens.
15.15 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
15.45 Tiešraide! Pasaules meistarsacīkstes skeletonā.
4.brauciens.
17.00 Tiešraide! JHL spēle. HK Rīga – Krasnaja armija.
19.20 «Troksnis viss vēl nav bijis...»
20.10 «SeMS piedāvā...» Mūzikas grupu konkurss Troksnis 4.
21.20  «Lulū. Banku aplaupītāja sieva». Krimināldr. 12.sērija.
22.10  «Edisona». ASV krimināldrāma. 2005.g.
23.55 «Izdzīvotāji 5». Dok. daudzsēriju filma. 13.sērija.
0.50  «Kāpēc nabadzība? Saules mātes». Dok. f. cikls. 7.sērija.

LNT
5.00 «Mātes mīlestības spēks». 224.sērija.
5.50 «Luī». 9.sērija.
6.15 «Ceļojošais bruņinieks 3». 54.sērija.
7.15 «Degpunktā».
7.45 Animācijas filmu rīts.
9.25 «Sirmā ēdienkaratē».
10.00 «Laimīgs un vesels».
10.30 «Galileo».
11.00 «Detektīve Veronika Marsa 3». 49.sērija.
12.00 «Smolvila. Leģenda par Supermenu 3». 54.sērija.
13.00 «Kāzas saulainajā Grieķijā». Realitātes šovs. 5.sērija.
14.00 «No Pradas līdz skrandām». Komēdija. 2011.g.
16.00 «Trīs māsas». ASV seriāls. 21.sērija.
17.00 «Herijas likums». ASV seriāls. 3.sērija.
18.00 «Ziņas sešos».
18.10 «Mimino» (ar subt.). Krievijas komēdija. 1977.g.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Degpunktā».
21.00 A.Kristi. «Erkils Puaro». Detektīvser. 1989.g. 1. un 2.sērija.
23.10 «Greizais spogulis» (ar subt.). Humora šovs.
1.05 «Amerikāņu pagātne». ASV drāma. 2007.g.
3.00 «Detektīve Veronika Marsa 3». 49.sērija.
3.45 «Ceļojošais bruņinieks 3». Seriāls. 54.sērija.
4.35 «Luī». Seriāls. 9.sērija.

TV3
5.00 «Melu teorija 2». 31.sērija.
5.45 «Glābiet Greisu! 3». 16.sērija.
6.35 «Savi čomi». 7. un 8.sērija.
7.25 «Naskais Andželo». Anim. ser. 29.sērija.
7.35 «Maģiskās laumiņas». Anim. ser. 17. un 18.sērija.
8.10 «Dinozauru mednieki 5». 1.sērija.
9.05 «Leģendas par Chima». Anim. seriāls. 1. un 2.sērija.
10.00 «Autoziņas 2». 4.raid.
10.30 «Ievas pārvērtības 4».*
11.15 «Kinomānija».
11.55 «Televeikala skatlogs».

12.10 «Auniņa Šona piedzīvojumi 2». Anim. ser. 1.sērija.
12.30 «Smieklīgākie videokuriozi 20».
13.35 «Manas pirmās kāzas». Komēdija. 2006.g.
15.30 «Kur ir mans autiņš, vecīt?» ASV komēdija. 2000.g.
17.15 «Billijs Medisons». ASV komēdija. 1995.g.
19.00 TV3 ziņas.
19.30 «Ledus laikmets». ASV animācijas filma. 2002.g.
21.05 «Smagi iemīlējies». Komēdija. 2001.g.
23.15 «Svešie 3». ASV fantastikas trilleris. 1992.g.
1.25 «Dinozauru mednieki 5». Seriāls. 1.sērija.
2.20 «Melu teorija 2». Seriāls. 31.sērija.
3.05 «Glābiet Greisu! 3». Seriāls. 16.sērija.
3.50 «Savi čomi». Seriāls. 7. un 8.sērija.
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TV programma
n

w

Sandijs Semjonovs - stāsti par pasaules karstajiem punktiem un to, kas paliek aizkadrā...

LTV7
7.50 «Veiksmīgas idejas». «Televeikala skatlogs».
8.10 «Pie rīta kafijas». «Televeikala skatlogs».
8.30 «Reģionālā attīstība Latvijā. Agro 2013».
«Televeikala skatlogs».
8.50 «Iespējas un risinājumi». «Televeikala skatlogs».
9.10 «Nedēļas apskats». «Televeikala skatlogs».
9.30 «Darbs. Izglītība. Karjera». «Televeikala skatlogs».
9.50 «Aktualitātes». «Televeikala skatlogs».
10.10 «Vārds uzņēmējiem». «Televeikala skatlogs».
10.30 «Tavs auto».*
11.00 Tiešraide! Pasaules meistarsacīkstes bobslejā.
3.brauciens četriniekiem.
12.00 «Uz meža takas».*
12.30 «Zebra» (ar subt.).*
12.45 Tiešraide! Pasaules meistarsacīkstes bobslejā.
4.brauciens četriniekiem.
13.45 «Autosporta programma nr.1».*
14.15 «Troksnis viss vēl nav bijis...»*
15.05 «SeMS piedāvā...» Mūzikas grupu konkurss Troksnis 4.*
16.15 «Uz Medžugorji». Dokumentāla filma.
16.50 «SeMS. Laboratorija».
17.20 «Ķerot vilni». Vācijas dokumentāla filma. 2009.g.
19.00 JHL spēle. HK Rīga – Krasnaja armija.
21.05 «Bīstamā robeža 3». Spraiga sižeta seriāls. 5.sērija.
21.55  «Dzintara istabas meklējumi». Piedz. f. 2012.g.
23.55  «Edisona». ASV krimināldrāma. 2005.g.

LNT
5.00 «Smolvila. Leģenda par Supermenu 3». Seriāls. 54.sērija.
5.50 «Luī». 10.sērija.
6.15 «Ceļojošais bruņinieks 3». 55.sērija.
7.10 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
7.40 Animācijas filmu rīts.
9.30 «Mans mīļais draugs 4».
10.00 «Galileo».
11.00 «Trīs māsas». 21.sērija.
12.00 «Herijas likums». ASV seriāls. 3.sērija.
13.00 «Aģents Čaks 4». Seriāls. 10.sērija.
14.00 A.Kristi. «Erkils Puaro». Detektīvser.
1989.g. 1. un 2.sērija.
16.00 «Maiami neatliekamā palīdzība». ASV seriāls. 3.sērija.
17.00 «Komisārs Reksis 13». Itālijas seriāls. 9.sērija.
18.00 «Ziņas sešos».
18.10 «Greizais spogulis» (ar subt.). Humora šovs.
20.00 LNT ziņas.
20.10 LNT ziņu Top 10.
21.00 «Mēs. Ticam mīlestībai». Romantiska drāma. 2011.g.
23.35 «Elles slimnīcā». ASV trilleris. 2007.g.
1.45 «Mirt vēlreiz». ASV romantisks trilleris. 1991.g.
3.30 «Ceļojošais bruņinieks 3». Seriāls. 55.sērija.
4.20 «Aģents Čaks 4». Seriāls. 10.sērija.

TV3
5.00 «Melu teorija 2». 32.sērija.
5.45 «Glābiet Greisu! 3». 17.sērija.
6.40 «Savi čomi». 9. un 10.sērija.
7.30 «Naskais Andželo». Anim. ser. 30.sērija.
7.45 «Maģiskās laumiņas». Anim. ser. 19. un 20.sērija.
8.15 «Kinomānija».
8.50 «Māmiņu klubs».
9.25 «Garšu ekspresis».
10.00 «Superbingo». TV spēle.
11.00 «Tikai ar ielūgumiem».*
11.30 «Ledus laikmets». Anim. f.
13.05 «Televeikala skatlogs».
13.20 «Smieklīgākie videokuriozi 20».
14.25 «Smagi iemīlējies». Romantiska komēdija. 2001.g.
16.35 «Tomijs». ASV komēdija. 1995.g.
18.30 «Mūsdienu Latvijas garša 2».
19.00 «Nekā personīga».
20.00 «Sešas dienas, septiņas naktis». Piedz. f. 1998.g.
22.00 «Rokijs 3». ASV sporta drāma. 1982.g.
24.00 «Meteors». Katastrofu filma. 2009.g. 1.sērija.
1.45 «Melu teorija 2». Seriāls. 32.sērija.
2.35 «Glābiet Greisu! 3». Seriāls. 17.sērija.
3.20 «Smieklīgākie videokuriozi 20».
4.05 «Savi čomi». Seriāls. 9. un 10.sērija.

«Vārds uzņēmējiem»
e

s

Vakara viesis
iepazīstinās ar Tuvo
Austrumu zemju
kultūrām, stāstīs par
savu ceļošanas
pieredzi un rādīs
videomateriālus un
fotogrāfijas no
braucieniem uz
Afganistānu, Irāku un
Balkānu valstīm.

3. februāris, svētdiena
LTV 1
8.00 «Auniņa Timija laiks». Anim. ser. 61. un 62.sērija.
8.20  «Luijs». Anim. ser. 45.sērija.
8.30  «Dinozauru vilciens 2». Anim. ser. 14.sērija.
9.05 «Kas te? Es te!»
9.35  «Mežainīši». Anim. filma. 2.sērija.
10.00 «Mārvijs Hemmers. Nacionālās ģeogrāfijas pasaule».
10.25  «Jaunie pētnieki». Dok. f. 5.(noslēguma) sērija.
10.55  «Garšvielu ceļš» (ar subt.). Dok. filma. 1.sērija.
12.00 Dievkalpojums.
13.00 «Vertikāle».
13.30 «Daudz laimes!»
14.25 «Latvijas šlāgeraptauja 2013».*
15.25 «Ķepa uz sirds».*
16.00 «Kas var būt labāks par šo?»*
16.30 «Eirobusiņš».
17.00  «Dzīvība» (ar subt.). BBC dok. f. 2.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.20 «Province».
18.50  «Alpu klīnika» (ar subt.). Daudzsēr. melodr. 1.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.40 «Atsaukšanās 2013». LNSO koncertprogramma.
23.20 Nakts ziņas.
23.30  «Midsomeras slepkavības 10». Detektīvser. 3.sērija.
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Ieejas maksa:
2,00 Ls pieaugušajiem,
1,50 Ls skolēniem.
Ieejas maksā iekļauts
Jelgavas Sv.Trīsvienības
baznīcas torņa skatu
laukuma apmeklējums.

Plašāka informācija par tūrisma vakaru un vietu rezervēšana pa tālruni 63005445.

«Pienavīrs» aicina uz jauno veikalu
Steidzam jūs informēt, ka Jelgavā, RAF mikrorajonā,
esam atvēruši jaunu tirdzniecības vietu Pērnavas ielā
10 – vienās telpās ar gaļas veikalu «Bauska».
Vienmēr svaigi dabīgi piena produkti par ražotāja
cenām!
Būsim ļoti priecīgi jūs sagaidīt! Jūsu «Pienavīrs»

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

PIEDĀVĀ KURSUS JANVĀRĪ UN FEBRUĀRĪ
Valodu kompetence
Kursu nosaukums (mācību stundu skaits)
Angļu valoda – Beginner, A1(100 māc.st.)
Krievu valoda – pamata līmenis, A1 (100 māc.st.)

Mācības uzsāk

28.01.2013.
28.01.2013.

Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetence

CorelDraw Graphic, padziļināti (24 māc.st.)

Citas kompetences

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

29.01.2013.
25.01.2013.
29.01.2013.
30.01.2013.
30.01.2013.

Radošās darbnīcas, gatavojoties Valentīndienai!
4. un 11. februārī - Tamborēti aksesuāri (9 māc.st.)
4. un 11. februārī - Pērļu rotas (9 māc.st.)
5. un 12. februārī - Dabas materiāli rotās un dāvanu noformējumā (9 māc.st.)
6. un 13. februārī - Konfekšu pušķu veidošana (9 māc.st.)

Uzzināt vairāk un pieteikties uz šiem un citiem kursiem, Jūs varat:
Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001
Tālrunis: 63082101, Fakss: 63007033, E-pasts: birojs@zrkac.jelgava.lv

www.zrkac.lv

Valodu centrs «PASSWORD»
izsludina uzņemšanu šādās grupās:
PIEAUGUŠAJIEM:
- Angļu valoda iesācējiem – P./T. no plkst.18 līdz 19.30
(40 LVL/mēn.),
- Angļu sarunvalodas kurss – P./T. no plkst.19.30 līdz 21
vai O./C. no plkst.18 līdz 19.30 (40 LVL/mēn.),
- Norvēģu valodas kurss iesācējiem – P./T. no plkst.19.30
līdz 21 (45 LVL/mēn.),
- Krievu valoda iesācējiem – O./C. no plkst.19.30 līdz 21
(35 LVL/mēn.),
- Krievu sarunvalodas kurss – O./C. no plkst.18 līdz 19.30
(35 LVL/mēn.);
JAUNIEŠIEM:
- Matemātikas kurss 9. klasēm – C. no plkst.15.30 līdz 17
un S. no plkst.11 līdz 14 (30 LVL/mēn.),
- Matemātikas kurss 12. klasēm – Pk. no plkst.15 līdz
18 (25 LVL/mēn.);
BĒRNIEM:
- Angļu valoda 1. klašu bērniem – Pk. no plkst.18.30 līdz
19.30 (12 LVL/mēn.),
- Angļu valoda 2. un 3. klašu bērniem – S. no plkst.10
līdz 11 (12 LVL/mēn.).
Pieteikšanās un tuvāka informācija – pa tālruni 28816925;
e-pasts: passwordkursi@inbox.lv; www.password.lv.

Jelgavas 6. vidusskolā
turpinās bērnu reģistrēšana 1. klasē.
Skola piedāvā:
1. Pamatizglītības mazākumtautību programmu ar angļu
valodas un peldētprasmes 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, pedagoga palīgs.
Ir pagarinātās dienas grupa.
Pēc mācību stundām skolēniem ir iespēja nodarboties ar
futbolu, peldēšanu, akrobātiku, boksu, šahu, dejām, poļu
valodu, dziedāšanu, attīstīt aktiermākslu dramatiskajā
pulciņā un leļļu teātrī.
Kontakttālrunis 63027467.

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

Piedāvā daudzveidīgu mācību programmu ar iespējām
apgūt astrologa profesiju, kā arī saņemt zināšanas
citos ezotēriskos virzienos. Jauna grupa sāk nodarbības
jau februārī. Pieteikties pa tālruni 29379805.
Jelgavas 2. pamatskola turpina izglītojamo
uzņemšanu 1. klasē 2013./2014. mācību gadam.
Pieteikties skolas kancelejā no plkst.8.30 līdz 15
Sarmas ielā 2.
Nākamo pirmklasnieku vecāki būs gaidīti atvērto durvju
dienā 2013. gada 26. janvārī plkst.12.

Katru, kurš vēlas iegūt izglītību jebkurā vecumā
un sev izdevīgā laikā, aicinām uz
atvērto durvju dienu
Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskolā
Skolotāju ielā 8
11. februārī no plkst.12 līdz 19
(stundu apmeklējumi, viesošanās māmiņu istabā,
ekskursija pa skolu, tikšanās ar skolotājiem un skolas
atbalsta personālu, plkst.15 – tikšanās ar skolas
vadību, prezentācija par skolu).
Sīkāka informācija un pieteikšanās
pa tālruni 63021897.
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notikumi

Kultūras pasākumi
 24. janvārī no pulksten 10 līdz 17 – Inovācijas diena uzņēmējiem (Zemgales reģiona
Kompetenču attīstības centrā).
 24. janvārī pulksten 19 – grupas «Keksi» muzikālais «Skudru pūznis 2013». Grupas
vadītājs – Aleksandrs Sircovs (Muravejs), solists – Aļģirds Šuminskus. Jauna programma
un pārsteigumi. Muravejam – 55. Biļešu cena – Ls 7; 6; 5 (kultūras namā).
 25. janvārī pulksten 19 – JPPI «Kultūra» sieviešu vokālā ansambļa «Guns» koncerts
«Ja dvēsele vaļā...». Kolektīva mākslinieciskā vadītāja – Guna Jumiķe. Biļešu cena –
Ls 1 (kultūras namā).
 26. janvārī pulksten 16 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra izrāde: Šeridans «Atjautīgā
aukle». Dzīvespriecīga komēdija ar pārpratumiem 2 daļās. Režisori A.Matisons un
A.Bolmanis. Biļešu cena – Ls 3; 2,50; 2 (kultūras namā).
 29. janvārī pulksten 13 – muzikāla izrāde bērniem «Viens pats Ziemassvētkos no
citas planētas». Lomās: māmiņa – Olga Rajecka, tēvs – Dainis Porgants, pārdevēja – Indra
Burkovska, Kosmohuligāni – šova «Dejo nost!» uzvarētāji Deniss Tumakovs, Sarmīte Prule
un Andrejs Turanovs. Galvenais varonis – deviņgadīgais Raivo Jānis Johansons no «Rīgas
akmentiņiem», viņa māsiņa – Betija Bedikere. Biļešu cena – Ls 5; 4; 3 (kultūras namā).
 31. janvārī pulksten 18 – tematisks tūrisma vakars «Iedvesmu un realitātes stāsti».
Sandijs Semjonovs – stāsti par ceļošanas pieredzi pasaules karstajos punktos un to, kas
paliek aizkadrā. Ieejas maksa – Ls 2; skolēniem – Ls 1,50 (Jelgavas Svētās Trīsvienības
baznīcas tornī).
 2. februārī pulksten 17 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra pirmizrāde: Mārtiņš Zīverts «Minhauzena precības». Režisore L.Ņefedova. Biļešu cena – Ls 3; 2,50; 2 (kultūras namā).
 3. februārī pulksten 14 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra režisores Lūcijas Ņefedovas
jubilejas izrāde: Mārtiņš Zīverts «Minhauzena precības». Biļešu cena – Ls 3; 2,50; 2
(kultūras namā)
 5. februārī pulksten 13 – piemiņas brīdis 1945. gada represiju upuriem pie kultūras
nama «Rota» piemiņas akmens.

Izstādes
 Janvārī – Indras Grasbergas gleznas (Ā.Alunāna memoriālajā muzejā).
 Līdz 26. janvārim – fotogrāfiju izstāde «Jelgavas elpa» (kultūras namā).
 No 28. janvāra līdz 25. februārim – Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas audzēkņu darbu
izstāde «Mandalas. Filozofija zīdā» (kultūras namā).
 Līdz 31. janvārim – ceļojošā fotoattēlu izstāde «Tu esi. Tu vari». Izstādē apkopotas
fotogrāfijas, kurās iemūžināti 15 dažādi sporta veidi no paraolimpiskajām spēlēm.
Šogad Londonā fotografēja Juris Bērziņš-Soms, un izstādē redzamas 52 fotogrāfijas
(Zemgales Olimpiskā centra vestibilā Kronvalda ielā 24). Februārī izstāde būs apskatāma
ledus hallē Rīgas ielā 11.
 Līdz 31. janvārim – Dāvja Drazdovska fotoizstāde [cilvēks:daba] jeb stāsts par cilvēka,
vides un klimata mijiedarbību un tās sekām (kultūras namā).
 Līdz 31. janvārim – Sandras Milleres izstāde «RE+ANIMATIO» (Jelgavas Mākslas
skolā).
 Līdz 31. janvārim – Ilgvara Gradovska izstāde «Mans laiks. Cilvēku zeme zem kājām»
(Jelgavas Mākslas skolā).
 Līdz 31. janvārim – audzēkņu darbu izstādes (Jelgavas Mākslas skolā).
 Līdz 1. februārim – Haralda Smilgas fotoizstāde «Tepat ir labi – mans ielas stūris»
(Sabiedrības integrācijas pārvaldē Sarmas ielā 4).
 No 1. līdz 28. februārim – audzēkņu darbu izstādes (Jelgavas Mākslas skolā).

Ceturtdiena, 2013. gada 24. janvāris

«Mis un misters Jelgava 2012»
Mis un misters Jelgava 2012 –
Sintija Blūma un Roberts Kovaļevskis
Vicemis un vicemisters – Madara
Muraško un Artūrs Burmeistars
Mis un misters skatītāju simpātija
– Madara Muraško un Aivis Pētersons
Mis un misters foto – Ilona Skujiņa un
Edgars Kreilis
«Fitland» simpātija – Aivis Pētersons
Jura Zēberga foto un dizaina studijas
simpātija – Madara Muraško, kura
saņēma 50 latu dāvanu karti mākslas
foto izgatavošanai
Apakšveļas veikala No.1.lv simpātija
– Ilona Skujiņa, kura kļūs par jaunākās
veikala kolekcijas seju

Uzvaras laurus šogad konkursā plūca vidusskolniece Sintija Blūma (otrā no labās) un picu cepējs topošais ārējo sakaru speciālists Roberts Kovaļevskis (otrais no labās). Par viņu uzvaru pārējie dalībnieki nebija pārsteigti, jo abi bijuši
iekšējie konkursa līderi jau no paša sākuma. «Ikdienā cepu picas, tāpēc radošā joma man bija pilnīgi svešs lauciņš.
Tagad gan priecājos, ka pieņēmu izaicinājumu – iemācījos sevi pasniegt, iziet uz skatuves, strādāt kopā ar dažādiem
cilvēkiem, dejot. Gribas ticēt, ka tas dzīvē pavērs plašākas iespējas, kļūšu atpazīstamāks,» spriež Roberts, piebilstot,
ka konkurss pamudinājis viņu meklēt, kur pilsētā var turpināt dejot. Jau 21. aprīlī Roberts piedalīsies Latvijas skaistumkonkursā. Sintija uz to nolēmusi pretendēt nākamgad, jo šobrīd svarīgākais esot pabeigt ģimnāziju. «Apzinos,
ka kronis un tituls man tagad uzliek lielāku atbildību, tāpēc nevaru palaisties – jāmācās,» nosaka Sintija.

Vislielākās skatītāju ovācijas, katru
reizi uznākot uz skatuves, izpelnījās
Aivis Pētersons, kurš dien Nacionālajos Bruņotajos spēkos. Viņš
saņēma vislielāko skatītāju balsu
skaitu – 93 – un pārliecinoši kļuva
par skatītāju simpātiju.
«Protams, ka priecājos par šo titulu.
Svarīgākais jau ir, lai patīku cilvēkiem. Domāju, ka skatītājus «paņēmu» ar to, ka dienu NBS, jo līdz
šim neviens karavīrs nav piedalījies
skaistumkonkursā,» tā Aivis.
Savukārt par mis skatītāju simpātiju
kļuva Madara Muraško, kura saņēma 62 skatītāju balsis.

Jelgavas ģerbonim šogad – 440
Šonedēļ laikrakstā «Jelgavas
Vēstnesis» – konkurss, kurā
lasītāji aicināti avīzē atrast un
saskaitīt izvietotos pilsētas ģerboņus. Šogad Jelgavas pilsētas
ģerbonim aprit 440 gadi. Par
šo Jelgavas simbolu viens no
zinošākajiem ekspertiem Latvijas heraldikas vēsturē Rundāles
pils muzeja direktors Imants
Lancmanis saka: «No visiem
Latvijas pilsētu ģerboņiem
Jelgavas pārdzīvojis visvairāk
transformāciju, pārpratumu un
citu dīvainību.»
Savu identitātes zīmi – ģerboni – pilsētas
iegūst reizē ar pilsētas tiesībām. Vēsturiskajā literatūrā minēts, ka Jelgavai pilsētas
tiesības piešķirtas 1573. gadā. Pirmās
atsauces gan uz ģerboni saglabājušās no
1574. gada, kad pilsētas kases grāmatā
ir ieraksts par to, ka kādam zeltkaļa zellim Hansam samaksāta 11 marku liela
atlīdzība par pilsētas zīmoga grebšanu,
stāsta Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures
un mākslas muzeja direktore Gita Grase.
Tomēr pats pirmais zināmais pilsētas ģerboņa attēls tapis 1576. gadā, un tas attēlo
aļņa galvu.
«Alnis Eiropas heraldikā ir ļoti reti
sastopams dzīvnieks un bieži tiek jaukts
ar briedi, par spīti abu acīmredzamajai
atšķirībai. Tas attiecināms arī uz Jelgavas
ģerboni. Ja skatāmies ģerboņu dažādos
attēlojumos, biežāk tas zīmēts kā briedis
ar tieviem, nevis alnim raksturīgajiem
platajiem ragiem. Taču rakstveida liecības
neļauj šaubīties par to, kā attēlotā galva
dēvējama. Tas nozīmē, ka visi heraldiskā
dzīvnieka attēlojumi pēc tam ir mākslinieku patvaļa,» konstatē I.Lancmanis, stāstot,
ka līdz ar varu maiņu pilsētā un politiskajām pārmaiņām gadu gaitā Jelgavas ģerbonis piedzīvojis lielas transformācijas.
Dažādos vēstures avotos tiek minēts,
ka zīmējumā attēlota gan aļņa, gan brieža
galva. 1579. gadā alnim uz krūtīm attēlots
vilka žoklis, vēlāk – katla kāsis jeb zobains

rīks, kas ļāva regulēt katla pakāršanas augstumu virs uguns. Vēlāk arī tas izzudis, bet
vietā parādījies celms, uz kura sēž putns
ar priekšā šķērsām noliktām atslēgām.
1795. gadā norisinājās kārtējās izmaiņas
– uz aļņa krūtīm tika novietots Krievijas
impērijas simbols – divgalvainais ērglis.
I.Lancmanis norāda, ka pilsētas ģerbonis
vairākkārt mainīts, variējot ģerboņa fonu
un vairoga izskatu, taču heraldiskais dzīvnieks savu izskatu saglabāja. Nodibinoties
Latvijas valstij, 1925. gadā apstiprināja arī
Jelgavas ģerboni, un tā aprakstā teikts:
«Sarkanā laukā brieža galva dabīgā krāsā. Uz kakla valsts mazais ģerbonis bez
zvaigznēm.» Un tikai 1939. gadā kļūdaino
dzīvnieka nosaukumu «briedis» laboja uz
«alnis». Diemžēl tūlīt sekojošo okupācijas
gadu dēļ sabiedrības apziņā šis fakts palika nepamanīts, un, atgūstot neatkarību,
Jelgavas pilsētas ģerboni atjaunoja 1925.
gada variantā, kur heraldiskais dzīvnieks
nosaukts par briedi. Šo kļūdu laboja
2002. gada 11. jūlija Heraldikas komisijas
lēmums, kurā Jelgavas pilsētas ģerboņa
apraksts ir šāds: «Purpura laukā aļņa
galva dabiskā krāsā, uz kakla valsts mazais
ģerbonis (bez zvaigznēm).»
Sīkāk par pilsētas ģerboņa veidošanos
iespējams uzzināt pilsētas mājas lapā www.
jelgava.lv, sadaļā «Pilsēta», apakšsadaļā
«Simboli», kā arī Svētās Trīsvienības baznīcas torņa 3. stāva ekspozīcijā.

Aivis Pētersons talantu konkursā
visus pārsteidza ar savdabīgu priekšnesumu – defilē ar ieroci.
Konkursantu pikantākais uznāciens – peldkostīmos. Dažādu modeļu miesaskrāsas
peldkostīmi ar zeltītiem rotājumiem īpaši ar to, ka tie veidoti speciāli konkursa
«Mis un misters Jelgava» finālam. To autore ir interneta apakšveļas veikala No.1.lv
īpašniece jelgavniece Sintija Gribule. Arī viņa konkursā noteica savu simpātiju, kas
kļūs par veikala jaunākās kolekcijas seju, un šo balvu saņēma Ilona Skujiņa.

Par vicemisteru un vicemis kļuva studenti Artūrs Burmeistars un Madara Muraško,
kura saņēma arī titulu «Skatītāju simpātija». «Līdz šim uzskatīju, ka mans dēls ir
kautrīgs, nekur neiesaistās. Taču šodien redzētais man lika pārdomāt: vai patiešām
pazīstu savu bērnu?» tā Artūra mamma Anita Burceva. Artūrs, kuru uz konkursu
atnākt mudināja māsa, ir izcīnījis iespēju piedalīties arī «Mis un misters Latvija 2012»,
taču viņš atteikšoties. «Galveno balvu neieguvu, tāpēc man tur nav ko darīt,» saka
Artūrs, gan uzsverot, ka konkurss esot bijusi lieliska iespēja gūt pārliecību par saviem
Sagatavoja Ritma Gaidamoviča spēkiem, iemācīties dejot un sastrādāties komandā.

Interesantu talantu šoreiz demonstrēja
konkursa fināliste Liene Kesmina – 3D
origami. Šai nodarbei viņa pievērsusies
pēc redzētā ebay.com, kur tiek pārdoti
šādi origami. «Teikšu godīgi, izskatās
grūtāk, nekā patiesībā ir,» tā Liene, gan
piebilstot, ka jārēķinās ar lielu pacietību,
jo šis hobijs prasa laiku. Konkursā viņa
skatītājiem rādīja piecus no saviem darbiem, tostarp lielu gulbi, kas salocīts no
vairākiem desmitiem A4 lapu, un pandu,
kuras veidošanā izmantotas simts 7x10
centimetrus lielas papīra loksnītes. Tās
veidošanai Liene veltījusi nedēļu.
Sagatavoja Ritma Gaidamoviča,
foto Ivars Veiliņš

