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Policija: 2011. gadā
noziegumu skaits sarucis
 Ilze Knusle-Jankevica

Izanalizējot 2011. gada
darba datus, Valsts policijas Zemgales reģiona
pārvalde (VP ZRP) secina:
kriminogēnā situācija reģionā uzlabojas – pastrādāto noziegumu skaits
sarucis un atklāto noziegumu skaits pieaudzis.
VP ZRP priekšnieks Haralds Laidiņš uzskata – lai uzlabotu policijas
darbu, vairāk noziegumu jāatklāj uz
karstām pēdām, jāturpina apkarot
kontrabanda un narkotisko vielu
aprite, jācīnās ar kukuļdošanu, kā
arī jāpievērš uzmanība policistu
disciplīnas jautājumiem. Kā sāpīgākos jautājumus viņš norāda tieši
disciplīnu un policijas darbinieku
izglītību. ZRP pērn bijušas 192
dienesta pārbaudes, no kurām
Jelgavas iecirknī – 30, un 52 amatpersonas sauktas pie atbildības,
divas pat atbrīvotas no darba.
«Mans uzstādījums ir tāds: labos
darbus un panākumus atbalstām,
tostarp iespēju robežās stimulējot
finansiāli, bet esam stingri pret
disciplināriem pārkāpumiem,» tā
viņš, daudzos pārkāpumus saistot
ar kolektīva «atjaunošanos» un

darbinieku pieredzes trūkumu kā
profesionālajā, tā psiholoģiskajā un
saskarsmes ziņā.
Policijas dati liecina, ka kriminogēnā situācija reģionā uzlabojas,
un būtiskākie uzlabojumi vērojami
noziegumu atklāšanā uz karstām
pēdām un kontrabandas apkarošanā. Pērn Zemgalē konfiscētas 2 374
324 nelegālās cigaretes un 3047,36
litri alkohola, tostarp Jelgavā 671
446 nelegālās cigaretes un 475,7
litri alkohola. Kā norāda VP ZRP
Kriminālpolicijas biroja priekšnieks
Juris Staļģevics, pērn izņemto nelegālo akcīzes preču vērtība «melnajā
tirgū» sasniedz ap 200 000 latu. Tomēr policijas šefs Ints Ķuzis aicina
lielāku uzmanību pievērst ne tikai
tirdzniecības vietām, bet ķerties
klāt arī tirdzniecības organizatoriem. Savukārt uz karstām pēdām
atklāto noziegumu skaits pēdējos
gados trīskāršojies – 2009. gadā
atklāti 95 noziedzīgi nodarījumi un
aizturētas 157 personas; 2010. gadā
atklāti 230 noziegumi un aizturētas
314 personas, 2011. gadā atklāti
275 noziegumi un aizturētas 365
personas. «Rezultātus deva novitāte
noziegumu atklāšanā iesaistīt patruļdienestu – tas spēj reaģēt daudz
operatīvāk,» skaidro H.Laidiņš.
Turpinājums 3.lpp.

Veido jaunu Alunāna bareljefu;
naudu piedzīs no zagļa

Spīdolas ģimnāzijas divpadsmitie neslēpj, ka, mācoties 10., 11. klasē, sekmes esot bijušas salīdzinoši viduvējas, jo skolas beigšana
šķitusi vēl tālu, taču vidusskolas pēdējā klasē visi sāk iespringt, jo gribas iestāties izvēlētajā augstskolā, turklāt vēl tikt budžeta
grupā. «Patiesībā jau atzīmju ziņā mēs vispirms tā veselīgi sacenšamies savā starpā, tad vēl motivē iespēja par labām sekmēm
iegūt skolas zelta, sudraba vai bronzas liecību, bet tagad uzlabot vidējo atzīmi ir papildu stimuls – pašvaldības atbalsts 50 lati,  Ritma Gaidamoviča
kas vidusskolēniem ir liela nauda un balva par ieguldīto darbu mācoties,» spriež 12. klases jaunieši.
Foto: Ivars Veiliņš
 Sintija Čepanone

Pašvaldība vienreizēju
atbalstu 50 latu apmērā
šogad piešķirs skolēniem,
kuriem mācību gada noslēgumā vidējā atzīme
būs ne mazāka par 8,5
ballēm, paredz apstiprinātais Jelgavas pilsētas
2012. gada budžets.
Kā informē pašvaldības preses
sekretāre Līga Klismeta, iespēja par
augstām sekmēm saņemt pašvaldības atbalstu 50 latu apmērā būs
skolēniem, sākot no septītās klases.
«Vidējais vērtējums 8,5 balles ir
ļoti augsts rādītājs, kas apliecina
skolēna sistemātisku un mērķtiecīgu mācību darbu, un iespēja par to
saņemt pašvaldības atzinību, manuprāt, ir svarīga ikvienam skolēnam,»
pašvaldības atbalstu sekmīgākajiem
7. – 12. klašu skolēniem šajā mācību

gadā vērtē Izglītības pārvaldes vadītāja Gunta Auza.
Noslēdzot pirmo mācību semestri, Jelgavas skolās kopumā mācās
59 skolēni, kuru vidējā atzīme ir
ne mazāka par 8,5 ballēm. Vidējo
vērtējumu analizējot pa klasēm,
G.Auza norāda, ka pilsētas skolu
septītajās klasēs ir kopumā 20 skolēni, kas mācībās uzrādījuši augstas
sekmes, astotajās un devītajās klasēs
– pa deviņiem, desmitajās klasēs
– divi, vienpadsmitajās – seši, bet
vidusskolas pēdējās klasēs – trīspa
dsmit. «Taču, noslēdzoties mācību
gadam, šādu skolēnu, visticamāk,
būs vairāk, jo jāņem vērā, ka pirmais
semestris ir īsāks, tādēļ skolēnam
ir arī grūtāk sevi pierādīt, turklāt
iespēja saņemt pašvaldības atzinību
noteikti motivēs tos jauniešus, kuru
vidējais vērtējums ir, piemēram, 8,3
balles, pacensties, lai uzlabotu šo rādītāju,» prognozē G.Auza. Viņasprāt,
šī ir iespēja saņemt pašvaldības atzi-

nību par godprātīgi un centīgi veiktu
darbu visa mācību gada garumā.
«Mūsu skolā vērtējums 8,5 balles un vairāk ir 27 skolēniem, un
vismērķtiecīgākie ir divpadsmitie
– viņi apzinās, ka augstāka vidējā
atzīme vidusskolā ir būtisks priekšnoteikums, lai iestātos augstskolā.
Taču augstākais vidējais vērtējums
visā skolā pašlaik ir 9,5 balles, un
šādas sekmes ir 9. klases skolniekam
Tomasam Andersonam,» stāsta
Spīdolas ģimnāzijas direktore Ilze
Vilkārse, norādot, ka uz pašvaldības
atbalstu saskaņā ar pirmā semestra
rezultātiem pretendē vienpadsmit
divpadsmitās klases skolēni no
kopumā 71.
Taču paši jaunieši ir pārliecināti,
ka līdz gada beigām būs krietni
vairāk to, kas varēs saņemt pašvaldības dāvinātos 50 latus, jo vidējo
atzīmi uzlabot gatavojas teju katrs.
«Pašlaik mana vidējā atzīme ir 8,1
balle, taču līdz mācību gada bei-

gām esmu apņēmusies to uzlabot
vismaz līdz 8,5. Pirmkārt, jau sev
gribu pierādīt, ka to spēju, jo tas dod
papildu cerību iekļūt budžeta grupā
augstskolā, otrkārt, par labām sekmēm iegūt 50 latus no pašvaldības
– tas ir liels stimuls. Gan tāpēc, ka
tas mūsu pilsētā ir vēl kas nebijis,
gan tāpēc, ka, mācoties vidusskolā,
nav iespējas saņemt stipendiju, bet
50 lati vidusskolēniem ir tiešām
liela nauda – kaut nedaudz varēšu
atslogot vecākus,» stāsta 12. kom
klases skolniece Veronika Kozlova.
Pašlaik viņas «klupšanas akmens»
esot sešas balles ekonomikā. Arī
Inga Jakovļeva, kurai vidējā atzīme
ir 8,8 balles, spriež, ka sekmes vajadzētu uzlabot līdz vismaz deviņām
ballēm. «Tas jau ir pašcieņas jautājums,» saka Inga, atzinīgi vērtējot arī
pašvaldības soli prēmēt sekmīgākos
skolēnus – viņa to uztver kā sava
darba novērtējumu, dāvanu, ko varēs ieguldīt turpmākā izglītībā.

Autoosta plāno samazināt iebraukšanas maksu
 Sintija Čepanone

Kaut arī akciju sabiedrība «Rīgas Starptautiskā autoosta»
vēl aizvien uzsver, ka pasažieru pārvadātājiem savus
pakalpojumus neuzspiež un tie paši var izvēlēties, vai
sadarbību turpināt, saņemti pirmie signāli, kas liecina:
autoostas spiestas vairāk domāt par to, kā klientus tomēr
noturēt. Viena no iespējām – vasaras mēnešos samazināt
maksu par autobusu iebraukšanu autoostā.

Grozījumi MK noteikumos
pārvadātāju uzņēmumiem devuši iespējas izvēlēties – turpmāk
izmantot vai arī atteikties no autoostu pakalpojumiem. Pirmais
šāds precedents bija pārvadātāja
SIA «Migar» lēmums no 1. janvāra pārtraukt biļešu tirdzniecību
Jelgavas autoostas kasē. Taču

līgums par autobusu iebraukšanu
autoostā gan pagarināts, jo, kā
norāda SIA «Migar» valdes loceklis Aleksandrs Maļko, sabiedriskā transporta pakalpojuma
pasūtītājs, plānošanas reģions,
ar pašvaldību vēl nav saskaņojis
citu pieturvietu.
Turpinājums 3.lpp.

Aģentūra «Pilsētsaimniecība» kopā ar mākslinieku nolēmusi, ka nozagtā
Ādolfa Alunāna bareljefa
vietā jaunu veidos nevis
no bronzas, bet gan smilš
akmens, kas izmaksās
lētāk un, iespējams, atturēs no vēlmes to nozagt. Šobrīd mākslinieks
Edgars Grīnfelds sācis
darbu pie formas atliešanas, bet jaunais bareljefs
gatavs varētu būt marta
sākumā.
Aģentūras «Pilsētsaimniecība»
pilsētas zaļo zonu apsaimniekošanas speciāliste Ilze Gamorja stāsta,
ka jaunais bareljefs tiks veidots no
smilšakmens – tas būs rupjākas
smilts faktūras. E.Grīnfelds jau
sācis veidot bareljefa formu. «Kad
tā būs gatava, viņš izlies pašu
bareljefu, kuram vismaz divas
nedēļas būs jācietē. Plānojam, ka
bareljefs gatavs varētu būt marta
sākumā. Tiklīdz tas būs pabeigts,
piestiprināsim to pie pieminekļa,»
tā I.Gamorja. Viņa stāsta, ka šis
ir viens no lētākajiem variantiem,
kas vienlaikus labi izskatīsies.
Jaunā bareljefa izveide kopā ar
uzstādīšanu izmaksās vairāk nekā
600 latus. I.Gamorja stāsta, ka
iepriekšējais bronzas bareljefs, ko
metāla tīkotājs nozaga īsi pirms
Ā.Alunāna dzimšanas dienas un

policija atrada metāla pieņemšanas
punktā sadalītu četrās daļās, tiks
atjaunots un nodots Ā.Alunāna
memoriālajam muzejam. Šie darbi
varētu izmaksāt ap 150 latiem.
Muzeja direktore Maija Matisa
atzīst, ka par vietu, kur bareljefu
novietos, vēl tiks domāts. «Mēs to
glabāsim, un ceru, ka pienāks labāki
laiki un to varēsim uzlikt atpakaļ,»
tā M.Matisa, uzsverot, ka šobrīd
izvēlēts labākais variants – veidot
bareljefu no smilšakmens masas.
«Metāla tīkotāji šobrīd zog visur
un visu, un, šķiet, tas neapsīkst,»
piebilst muzeja direktore.
«Jelgavas Vēstnesis» jau rakstīja, ka septembra beigās no
Ā.Alunāna pieminekļa tika nozagts A.Alunāna bronzas bareljefs, kuru policijai izdevās atrast
pēc nedēļas kādā metāllūžņu
pieņemšanas punktā. Tas bija
sadalīts četrās vienādās daļās. Pēc
desmit dienām policijai izdevās
aizturēt arī vainīgo – 1965. gadā
dzimušu vīrieti, kura dzīvesvieta
deklarēta Jelgavas novadā. Viņš
iepriekš nebija sodīts. 20. janvārī
notika tiesa. «Pilsētsaimniecības»
juriste Diāna Štopene informē, ka
vainīgais sodīts pēc Krimināllikuma 175. panta 1. daļas, viņam
piespriests 180 stundas piespiedu
darba un atlīdzināt aģentūrai
«Pilsētsaimniecība» 772,39 latus,
sedzot materiāla un darba izmaksas jaunā bareljefa izgatavošanai,
par sazāģētā bronzas bareljefa
atjaunošanu un uzstādīšanu.

2

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Jelgavas mēra viedoklis

«Nevaram sevi
mierināt ar to, ka
citiem iet sliktāk»
Andris Rāviņš, Jelgavas domes
priekšsēdētājs:

«Provizoriskie tautas skaitīšanas
dati, kas apliecina, ka Jelgavā
iedzīvotāju skaits desmit gados samazinājies par 4200 cilvēkiem jeb
6,7 procentiem, manā skatījumā ir
katastrofāli. Protams, pašvaldība
prognozēja, ka iedzīvotāju skaits
ir sarucis un neatbilst tiem datiem,
ko katru gadu sniedz Pilsonības un
migrāciju lietu pārvalde, taču mēs
negaidījām tik ievērojamu kritumu. Un šī nav tā reize, kad varam
apsēsties, skatīties uz skaitļiem un
priecāties, ka Jelgava izceļas uz pārējo lielo pilsētu fona, jo citur iedzīvotāju skaita samazinājums ir vēl
lielāks – Rīgā par 14,2 procentiem,
Jūrmalā par 8,9, bet Daugavpilī pat
par 19,3 procentiem. Ir nevis jāskatās uz to, ka citiem iet sliktāk, bet
ļoti atbildīgi jāvērtē pašiem sava
situācija. Pagājušajā nedēļā pieņēmām šā gada Jelgavas budžetu un
tajā, vēl nezinot tautas skaitīšanas
datus, par prioritāti izvirzījām jaunus atbalsta veidus ģimenēm un
bērniem – jaundzimušo pabalsts
50 latu apmērā, ārpuskārtas rinda
daudzbērnu ģimeņu bērniem bērnudārzā, skolēnu nodarbinātība
vasarā, stipendijas labākajiem
skolotājiem un skolēniem, tāpat
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi, uzņēmējdarbības vides
pilnveidošana. Tie ir instrumenti,
ko pašvaldība var izmantot, lai
iedzīvotāji arvien vairāk justu, ka
viņi pilsētai ir svarīgi. Protams, nav
tā, ka pašvaldība to ir apjautusi
tikai vakar, taču vēl pirms gada vai
diviem pašvaldībai vienkārši nebija
šādu finansiālu iespēju. Tāpēc labvēlīga ir tā sakritība, ka tieši šogad
pilsētas budžets sāk kaut nedaudz
pieaugt, un mēs varam izmantot
šos resursus, lai atbalstītu ģimenes.
Pieļauju, ka tas ir tikai sākums un
nākamgad būs jāizskata iespēja
pievienot vēl jaunus atbalsta veidus. Jā, varbūt kādai citai jomai
līdzekļus nāksies ietaupīt, bet tam,
lai saglabātu un palielinātu iedzīvotāju skaitu, atbalsts no budžeta
jānodrošina.
Ir pilnīgi skaidrs, ka cilvēks izvēlēsies palikt Jelgavā un Latvijā
tikai tad, ja viņam šeit spēs nodrošināt darba vietu un atbilstošu
atalgojumu. Tieši tāpēc mēs vairākkārt esam norādījuši Finanšu
ministrijai, Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijai,
kā arī Ministru prezidentam, ka
nākamā perioda ES fondu līdzekļi
prioritāri jāsadala pilsētvides
un uzņēmējdarbības attīstības
projektiem. Ja valsts šodien neatbalstīs uzņēmējdarbību, uz
labi atalgotu darbu Latvijā nevar
cerēt, un valstij tas ir jāsaprot. Pēc
ilgstošām sarunām mums ir izdevies panākt vienošanos, ka mūsu
ierosinājums tiks ņemts vērā.
Un, ja visi šie apstākļi sakritīs,
tam būtu jāveicina iedzīvotāju
skaita pieaugums Latvijā.
Pagājušās nedēļas domes sēdē
pieņēmām arī lēmumu iznomāt
zemesgabalu jaunas ražotnes
izveidei Langervaldes ielā, šogad
sāks darboties jaunā «Latvijas
piena» rūpnīca, jauno darbinieku apmācību sācis uzņēmums
«AKG», kas arvien nostiprinās un
paredz otras ražotnes būvniecību
Jelgavā – tie ir lielākie uzņēmumi,
kas šogad nodrošinās jaunas darba vietas pilsētā.»

viedokļi
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Apdrošināšanas kompānijas sāk runāt par izaugsmi pēc tam, kad pēdējos gados apdrošināšanas tirgus pamatīgi bija noplacis.
Izteiktās prognozes liecina, ka šogad tirgus pieaugums varētu būt septiņu procentu robežās, bet kādas kompānijas veiktais
pētījums apliecina, ka Latvijā vidēji viena mājsaimniecība apdrošināšanai gadā tērē līdz 200 latiem. Neapšaubāmi, katras
apdrošināšanas firmas uzdevums ir uzteikt savu pakalpojumu, taču apdrošināšanas brokeri ir tie, kuri šo tirgu var vērtēt no
malas. Jo apdrošināšanas brokeris ir starpnieks starp apdrošināšanas firmu un klientu – viņš nenosaka pakalpojuma cenu
vai kvalitāti, bet apkopo visu kompāniju piedāvājumus un ļauj izvēlēties klientam. Jelgavā darbojas dažas apdrošināšanas
brokeru firmas, kuras atzīst – arī mūsu pilsētā pamazām var just, ka cilvēki apdrošina ne tikai to, ko nosaka likums vai piespiež kredītiestādes, bet arī paši kļūst apzinīgāki un apdrošināšanai pievērš lielāku nozīmi.

Ko pasaka vēl padomju laika
tālruņa numuri 01, 02, 03?
Andris Lāčplēsis, SIA «Apdrošināšanas aģentūra 777»
valdes loceklis:
«Pats lielākais kritums apdrošināšanas jomā bija pirms gadiem
diviem trim, kad arī izveidojām savu
firmu. Varbūt sākotnēji šķiet neloģiski veidot jaunu kompāniju, kad
pieprasījums ir tik strauji krities,
bet patiesībā tam bija savs aprēķins.
Kaut arī kā firma esam jauni, mūsu
speciālisti ir pat ar desmit un vairāk
gadu pieredzi apdrošināšanas jomā.
Arī pats tolaik vēl strādāju kā apdrošināšanas speciālists «Gjensidige
Baltic» – klientu skaits saruka par
40 procentiem, nopelnīt praktiski
nevarēja neko. Un tad bija jāizšķiras
– turpināt knapināties vai uzdrošināties un dibināt savu brokeru
kompāniju, jo, pārstāvot tikai vienu
apdrošinātāju, nopelnīt nevarēja.
Šodien ir skaidrs, ka lēmums bija
pareizs – izdzīvošanas rezultātu
esam panākuši, un jau var just,
ka viss atkal pamazām sāk stabilizēties. Ne velti mēs esam lielākā
Jelgavas apdrošināšanas brokeru
kompānija. Nedomāju, ka šobrīd
apdrošinātāji jūt strauji augošu
interesi par saviem pakalpojumiem,
bet zināma atdzīvošanās notiek.
Cilvēki vairāk interesējas, domā par
apdrošināšanu, tāpat uzņēmumi,
kas pārdzīvojuši krīzi, pievēršoties
eksportam, tagad sper kādus attīstības soļus, pārkreditējas un ierodas
apdrošināt savus jaunos objektus,
biznesu. Taču es lēšu, ka mums
vēl pāragri runāt par ekonomikas
augšupeju – pieļauju, ka tas kāpums
varētu būt 2 – 3 procenti. Tātad, ja

kritums bija par 40 procentiem, tad
tagad varbūt no labākajiem gadiem
mūs šķir 37 procenti.
Viens no aspektiem, kas šobrīd
mudina vairāk apdrošināt īpašumu,
noteikti ir kriminālās situācijas
ne pārāk iepriecinošie skaitļi – kā
jau katrā krīzē, zādzību skaitam
ir tendence pieaugt, un tie, kas uz
savas ādas izjutuši auto nozagšanu
vai mājokļa apzagšanu, noteikti
aizdomājas par apdrošināšanu.
Neapšaubāmi, šobrīd populārākie apdrošināšanas veidi ir OCTA,
ko gan grūti nosaukt par populāru,
jo tā ir obligāta, kā arī KASKO,
nekustamā īpašuma un ceļojumu
apdrošināšana. Ceļojumu apdrošināšana cilvēkiem ir saprotama
un samērā lēti pieejama par vidēji
trīs latiem par ceļojumu, kas arī ir
iemesls, kāpēc, izbraucot no valsts,
to vairums arī noformē. Cilvēks
apzinās, ka ārzemēs ārstēšanas
izdevumi ir ļoti dārgi. Bija man tāds
piemērs: cilvēks ar busiņu aizbrauca
uz Eiropu, brauca kalnos, ceļš tik
šaurs, ka divas mašīnas pat nevar
samainīties, un uzvārījās motors.
Cilvēks atsedza mašīnas pārsegu
un pamatīgi apdedzinājās. Bet tajā
brīdī uz ceļa jau bija izveidojies sastrēgums no abām pusēm, un ātrie
pie viņa piekļūt nevarēja. Lai nogādātu cilvēku slimnīcā, tika izsaukts
helikopters, kā rezultātā rēķins bija
25 000 latu... Tā kā cilvēkam bija
ceļojumu apdrošināšana, izdevumi
tika segti, pretējā gadījumā tā viņam
būtu finansiāla katastrofa. Bet, ja
tā kopumā paskatās, tad joprojām
cilvēki visbezatbildīgāk attiecas

tieši pret savu veselību. To šobrīd
apdrošina tikai retais. Jā, no vienas
puses, tagad tas nav lēts prieks,
jo laba veselības apdrošināšanas
polise maksā, sākot no 200 latiem,
bet, no otras puses, kas ir 200 lati
savai veselībai? Iespējams, tas ir
sava veida latviešu fenomens, ko
man ļoti labi savulaik izskaidroja
kāda kolēģe: atceraties vēl padomju
gadus, kādi bija tālruņa numuri
palīdzības izsaukšanai? 01, 02 un 03
– tātad vispirms ugunsdzēsēji (tavs
īpašums), policija (tava manta), ātrie
(tava veselība). Tā arī ir atbilde, jo
sanāk, ka vēl šodien cilvēki dzīvo
pēc tāda paša principa un vispirms
parūpējas par savu mantu – apdrošina mašīnas, mājas, bet paši par
savu veselību aizmirst...
Jā, esmu dzirdējis arī par dažādām krāpniecības shēmām, ko
izmanto, lai izkrāptu apdrošinātājiem naudu, jo cilvēks jau vienmēr
kaut ko izdomās. Man gan praksē

Jelgavā nav bijuši tādi kliedzoši
gadījumi, bet par to, ka cilvēks
var piezvanīt un droši pajautāt,
vai nav iespējams noformēt polisi
ar atpakaļejošu datumu, zina visi.
Agrāk varbūt arī tādas shēmas
kāds piekopa, jo tad vēl daudzviet
apdrošināšanas kompānijās bija ar
roku rakstīti papīri, bet tagad visas
kompānijas strādā elektroniskajā
vidē, kur šāda krāpniecība ir pilnībā
izslēgta. Tā kā velti cerēt, ka kāds
jums palīdzēs pēc tam, kad, piemēram, jau nozagta mašīna. Ir arī pa
kādam, kurš varbūt cer nopelnīt
no tās pašas OCTA polises, bet
domāju, ka tie ir atsevišķi gadījumi
– lielākais, par ko esmu dzirdējis, ir
piecas OCTA atlīdzības gadā, katra
ap 500 latiem. Nu, pieņemsim, ka
1000 latus tur arī var nopelnīt, bet
tie papīru kalni un laiks, kas jāvelta
shēmojot, diezin vai atmaksāsies, jo
apdrošinātāji šādus gadījumus ļoti
ātri pamana.»

«Kompānijām ir savi melnie saraksti»

Ilona Ozoliņa, SIA «K.O.
Partneri» valdes locekle:
«Visvairāk apdrošināšanas kritumu izjuta tieši veselības apdrošināšanas joma, jo, tiklīdz beidza
pastāvēt Rīgas Slimokase, šis pakalpojums pilnībā mainījās – atsevišķas
kompānijas, kas to piedāvāja, bija
dārgas un ne tik izdevīgas. Šobrīd
joprojām veselības apdrošināšanu fiziskām personām piedāvā trīs kompānijas – «Compensa Life», «Ergo
Life Insurance SE Latvijas filiāle»
un «If P&C Insurance AS Latvijas
filiāle». Un arī tad kompānijas ir piesardzīgas – «If», piemēram, piedāvā
iegādāties polisi, kura sāk darboties
tikai pēc trīs mēnešu noilguma.
Tas nozīmē, ka vairs nevar piekopt
ierasto shēmu: man pēc nedēļas
operācija – apdrošināšos. Polisēm

bieži tiek piemērots pašrisks, kas
nozīmē, ka tā procentuāli nesedz
tik lielu daļu no pakalpojuma izmaksām kā agrāk. Lai gan, skatoties uz veselības apdrošināšanas
sistēmu, tas nav nepareizi, jo pēc
būtības apdrošināšana nav paredzēta kā īstermiņa pakalpojums,
skaidri zinot, ka to izmantos par
visiem 100 procentiem. Tai jābūt
sistēmai, kad cilvēki to uztver kā
pašsaprotamu – ik gadu iegādāties
polisi, bet pie speciālista vērsties,
kad nepieciešams. Latvijā šī sistēma
līdz šim bijusi izkropļota, jo vai katrs
uzskatīja par savu pienākumu – ja
reiz ir polise, jāizmanto viss un pat
vēl vairāk. Šādā veidā pakalpojums
nav dzīvotspējīgs. Tāpat apdrošinātāji labi zina, ka ārsti grēko – tiklīdz
pamana, ka pacients atnāk ar polisi,

tā pakalpojuma cena jau ir pavisam
cita, jo skaidrs, ka cilvēkam to nevajadzēs segt no savas kabatas. Bet,
protams, tādus gadījumus pierādīt
ir ļoti grūti.
Un šobrīd par veselības apdrošināšanu privātpersonām mēs varam runāt kā par salīdzinoši jaunu
produktu, kura piedāvājums vēl
tiek izstrādāts apdrošināšanas
kompānijās. Kas šobrīd pērk veselības apdrošināšanu? Es teiktu,
ka tie pārsvarā ir strādājoši cilvēki
vecumā no 30 līdz 50 gadiem.
Ja mēs skatāmies, kāpēc cilvēks
pērk apdrošināšanu mājai vai
mašīnai, bet ne veselībai, tad es
domāju, ka vairumā gadījumu
visu nosaka cena – ja dzīvokli var
apdrošināt apmēram par 20 – 40
latiem gadā, tad veselību – sākot
no 120 latiem. Tur tā sāls! Lai
gan arvien biežāk mums izsaka
vēlmi apdrošināšanas prēmiju jeb
maksājumu par apdrošināšanas
polisi segt nevis vienā reizē, bet
dalīt ikmēneša maksājumos, kas
arī varētu būt risinājums, pagaidām apdrošināšanas kompānijas
to nepiedāvā.
Ja paskatāmies pa atsevišķiem
apdrošināšanas veidiem un kompānijām, tad jāsaka, ka OCTA polišu
pārdošanas līderi nosaukt ir grūti,
jo šoferi OCTA polisi pērk tur, kur
tā tajā brīdī ir lētākā. Bet tas varētu mainīties, kad sāks darboties
pagājušā gada nogalē pieņemtie

grozījumi OCTA likumā par tiešā
zaudējuma regulēšanu, kas paredz,
ka cietušā transportlīdzekļa vadītājs
atlīdzību par zaudējumiem varēs
saņemt pie sava apdrošinātāja, ja
apdrošināšanas kompānija būs
pievienojusies tiešā zaudējuma
regulēšanas sistēmai.
Protams, arī apdrošināšanas
joma nav izņēmums – krāpnieciskas darbības izdomāt cilvēks
ir spējīgs jebkurā sfērā. Man,
par laimi, savā praksē nav nācies
saskarties ar negodprātīgiem
klientiem. Nezinu arī, ka brokeri veidotu šādus negodprātīgo
klientu sarakstus, jo pēc būtības
mēs esam starpnieki starp apdrošināšanas kompānijām un
klientiem. Taču skaidri zinu, ka
katrai apdrošināšanas kompānijai
ir savs drošības dienests un sava
datu bāze, kurā nepieciešamības
gadījumā tiek iekļauti dati arī par
negodīgajiem klientiem. Tāpēc, jā,
praksē ir iespējami gadījumi, kad
mēs kā brokeri piedāvājam klientam viena vai otra apdrošinātāja
pakalpojumus, bet apdrošināšanas
kompānija, izskatot pieteikumu,
to noraida un paziņo, ka ar šo
klientu strādāt nevēlas... Tāpēc, kā
jau katrā jomā, godīgs un apzinīgs
klients vienmēr būs ieguvējs.»
Sagatavoja
Kristīne Langenfelde,
foto Ivars Veiliņš

Pilsētnieks vērtē

Vai un ko
jūs apdrošināt?
Kristīne, strādā «Pasažieru
vilcienā»:
– Man ir dzīvības un veselības apdrošināšana, kuras
izmaksas daļēji sedz darba vieta,
daļēji – es pati. Mēnesī par apdrošināšanu šķiros no nedaudz
vairāk kā 12 latiem. Augstu novērtēju to, ka šajos laikos darba
vieta var atļauties darbiniekiem
nopirkt apdrošināšanu. Uzskatu,
ka no manis prasītā summa nav
liela. Nekad jau nevar zināt, kas
ar tevi notiks. Īpaši atspaidu jūtu,
dodoties pie ārstiem.
Kaspars, pašnodarbināta
persona:
– Iepriekšējos
gados atļāvos
pats par savu
naudu apdrošināt dzīvību, taču šogad vairs to
nevaru atļauties, jo rocība nav
tik liela. Vienīgi nopirkām bērniem veselības apdrošināšanu.
Viņi tādi kustīgi, visu grib darīt,
tāpēc lielāka iespējamība gūt
traumas.
Anita, gide:
– Protams,
auto ir apdrošināts, kā to
paredz noteikumi. Banka
man savulaik
ieteica apdrošināt abas mājas,
jo visādi notiek. Es paklausīju
ieteikumam, jo tas jau ir tikai
pašu drošībai. Šobrīd maksāju
70 latus gadā par māju, un, manuprāt, tā nav liela summa. Arī
firma apdrošina manu dzīvību
un veselību, kad dodos darbā
uz ārzemēm. Paldies dievam,
līdz šim nekādi starpgadījumi
nav notikuši.
Evija, auto
mazgātāja:
– Dzīvokli
īrējam, tālab
īpašums nav
apdrošināts,
bet, domājot
par bērniem, esam apdrošinājuši
viņu veselību un dzīvību. Bērni ir
aktīvi, un jo īpaši tagad, ziemā,
var gadīties traumas, tāpēc apdrošināšanas polise ir ļoti noderīga. Visi trīs bērni apdrošināti.
Andris, zemnieks:
– Esmu nopircis komplekso
apdrošināšanu – īpašuma,
dzīvības un
veselības. Dzīve pierādīja, ka tas
ir vērtīgi – uz to naudu nevajag
žēlot. Vētrā vējš sabojāja mājai
jumtu, apdrošinātāji atmaksāja
radušos zaudējumus. Guvu
lūzumu, atmaksāja ārstēšanās
izdevumus. Par to visu gadā es
maksāju 250 latus.
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Autoosta plāno samazināt
iebraukšanas maksu
No 1.lpp.

Tikmēr autoosta pasažieru pārvadātājiem plāno piedāvāt izdevīgākus
nosacījums līgumā par autobusu
iebraukšanu autoostā. Kā skaidro
Jelgavas autoostas apsaimniekotājas Rīgas Starptautiskās autoostas
Loģistikas daļas vadītāja Elita Lukjanoviča, pašreizējās aplēses liecina,
ka iebraukšanas maksu varētu
samazināt periodā no 1. aprīļa līdz
31. oktobrim. «Mūsu piedāvātais
variants ir maksu par iebraukšanu
autoostā samazināt no 2,30 līdz 2
latiem, neieskaitot PVN, lielajiem
autobusiem un no 1,80 līdz 1,70
latiem bez PVN vidējas ietilpības
autobusiem,» tā E.Lukjanoviča,
gan akcentējot, ka šīs izmaiņas attiektos tikai uz vasaras mēnešiem,
kad autoostas kopējās uzturēšanas
izmaksas ir zemākas. «Samazinājums būtu iespējams, jo vasarā nav
nepieciešami tik lieli ieguldījumi
teritorijas uzkopšanā, piemēram, to
nevajag atbrīvot no sniega, nav jāsedz apkures izmaksas,» piedāvājumu pamato E.Lukjanoviča, un šāds
variants, meklējot kompromisu,
arī piedāvāts SIA «Migar», ja uzņēmums atjaunotu biļešu tirdzniecību
autoostā. «Taču samazinājumu

varētu attiecināt arī uz citiem pārvadātājiem,» tā viņa, gan uzsverot,
ka pārvadātāji var izvēlēties arī citu
pieturvietu, nevis autoostu.
SIA «Jelgavas Autobusu parks»
(JAP) sadarbību ar autoostu pašlaik turpina gan biļešu tirdzniecībā,
gan autoostas izmantošanā, taču
uzņēmuma valdes loceklis Pēteris
Salkazanovs norāda, ka jebkura
iespēja ieekonomēt līdzekļus uz
izmaksu samazinājuma ir vērtējuma pozitīvi, jo tas šajos apstākļos
ļautu optimālāk strādāt. Savukārt
A.Maļko spriež, ka piedāvātais
samazinājums ir pārāk niecīgs, lai
uzņēmums mainītu savu nostāju.
«Saskaņā ar likumu pašlaik mēs
nevaram atteikties no autobusu
iebraukšanas autoostā, taču ceram,  Sintija Čepanone
ka tomēr tiks atrisināts jautājums
par citas pieturvietas ierādīšanu,
Jau tuvākajās dienās paškas izdevumus ļautu samazināt uz
valdība izsludinās iepirkuautobusu iebraukšanas maksas,
mu, lai noskaidrotu Lielās
kas, manuprāt, ir neadekvāta.
ielas rekonstruētāju. Taču
Optimālākais risinājums būtu 3.
pirms darbu uzsākšanas
perons autoostā, kas atrodas uz
pašvaldība uz tikšanos
pašvaldības zemes, un šādā gaaicinās iedzīvotājus, lai iedījumā pat tiktu apsvērta iespēja
pazīstinātu ar Lielās ielas
atjaunot biļešu tirdzniecību kasēs,
rekonstrukcijas plāniem.
kas nodrošinātu lielākas ērtības
mūsu pasažieriem,» tā viņš.
«Sabiedrības informēšana, ņemot
vērā paredzēto darbu vērienīgumu,
ir nepieciešama, lai veicinātu cilvēku
izpratni par plānoto Lielās ielas
gadiem, turklāt vairumā gadījumu posma rekonstrukciju un tās laikā
šie ir pastāvīgie klienti. Patversmē notiekošajiem darbiem. Turklāt
ir 35 vietas, taču rasts optimāls iedzīvotājiem tā būtu iespēja iegūt
risinājums, lai nepieciešamības nepastarpinātu informāciju par
gadījumā šeit varētu uzturēties arī gaidāmajām izmaiņām, tostarp,
vairāk cilvēku – līdz 50.
kā būvdarbu laikā tiks organizēta
Līdz ar spēcīgo salu reģistrēti satiksme, kādi darbi tiks veikti,
pirmie gadījumi, kad Jelgavas kāda Lielā iela izskatīsies pēc reslimnīcas Uzņemšanas nodaļā konstrukcijas, kā arī gūt atbildes uz
vērsušies pacienti, kuri guvuši interesējošiem jautājumiem saistībā
ķermeņa apsaldējumus. Nodaļas ar Lielās ielas sakārtošanu,» pašvalvadītāja Mudīte Zborovska informē, dības ieceri organizēt šādu tematiska līdz šim apsaldējumus guvuši ku tikšanos skaidro Attīstības un
divi cilvēki – viens apakšstilbu un
pēdu, otrs – plaukstu apsaldējumus.
«Būtiski uzsvērt, ka abos gadījumos
cilvēki bija alkohola reibumā,» tā
M.Zborovska. Tāpat arvien biežāk  Ritma Gaidamoviča
nākas sniegt palīdzību cilvēkiem,
Četros mēnešos Iekļaukas guvuši dažādas ziemas sezonai
jošās izglītības atbalsta
raksturīgas traumas, visbiežāk
centrā, kas darbojas kā
– slideno ietvju dēļ. Līdz janvāra
Izglītības pārvaldes strukbeigām palīdzība sniegta vairāk
tūrvienība, atbalsta pernekā desmit cilvēkiem, kuri guvuši
sonāla – psihologa, logotā dēvētās ielu traumas, taču tiek
pēda, speciālā pedagoga
prognozēts, ka cietušo skaits, pietu– konsultācijas saņēmuroties salam, turpinās augt.
šas 189 personas.
Kā liecina informācija Latvijas
Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas
Iekļaujošās izglītības atbalsta
centra mājas lapā, februāra pirmacentra,
kas darbu sāka septembrī
jās dienās gaisa temperatūra naktī
vietām pazemināsies līdz mīnus 25 ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu,
– 28 grādiem, arī dienā saglabāsies galvenais mērķis ir izveidot atbalsta
sistēmu izglītojamiem ar funkciosals virs mīnus 15 grādiem.
nāliem traucējumiem. Tā funkcijās
ietilpst speciālistu konsultāciju un
atbalsta nodrošināšana skolēniem,
vecākiem un pedagogiem, kā arī
715 autovadītāji bijuši alkohola centrs veic pedagoģiski medicīnisreibumā, 984 iereibušie braukuši kās komisijas darbu.
ar riteni vai mopēdu. Pērn bijuši
Četros mēnešos centra speciālisti
515 ceļu satiksmes negadīju- konsultējuši 56 izglītības iestāžu
mi ar cietušajiem un 327 – bez darbiniekus, 128 vecākus, trīs skocietušajiem. Kā uzsver policijā, lēnus un divus sociālo iestāžu darbiežākie avāriju iemesli joprojām biniekus. «Pieprasījums pēc speciāir neatbilstoša ātruma izvēle, tas, listiem ir ļoti liels. Vispieprasītākie
ka gājēji nelieto atstarotājus, un ir psihologi, pie kuriem nereti pat
braukšana reibumā.
nākas pagaidīt rindā. Cilvēki labPolicijas vadība uzteic sadarbību prāt izmanto šo iespēju konsultēties
ar pašvaldībām, ar kuru atbalstu bez maksas, lai risinātu problēmas,»
ir kaut cik iespējams uzlabot kri- tā centra vadītāja Anita Stāvause.
tiskos policistu darba apstākļus, Viņa stāsta, ka šobrīd ir mainījusies
un pašvaldību policiju, kas atslogo vecāku domāšana. «Kādreiz vecāki
Valsts policijas darbiniekus.
baidījās prasīt padomu, bet tagad
viņi ir sapratuši, ka labs padoms noJelgavā 2011. gadā
der, lai risinātu problēmsituācijas,»
Sevišķi smagi noziegumi – 35
stāsta A.Stāvause. Visbiežāk pie
Laupīšanas – 41
psihologa vecāki vēršas par bērna
Zādzības – 894
uzvedību, audzināšanu, lai speciāZādzības no dzīvokļiem – 134
lists palīdz izpētīt bērna spējas. BiAutomašīnu zādzības – 41
juši gadījumi, kad pie speciālistiem
Kukuļdošana – 4
vērsušies paši pusaudži, lai runātu
Dienesta pārbaudes – 30
par savām problēmām, piemēram,
Disciplinārsodi – 10
nespēju iejusties klases kolektīvā,
Avots: Valsts policija
grūtībām mācībās.

Nakts patversmē apmeklētāju rekords
 Sintija Čepanone

Šī nedēļa Nakts patversmē sākās ar klientu skaita
rekordu šosezon – naktsmājas bija nepieciešamas
48 cilvēkiem. Arī Jelgavas
slimnīcas Uzņemšanas
nodaļā reģistrēti pirmie
pacienti, kas guvuši apsaldējumus vai ziemai
raksturīgās traumas.
«Situācija nav nekas ārkārtējs,
jo, sākoties ziemai, klientu skaits
strauji pieaug ik gadu. Ja iepriekš
nakšņoja vidēji 35 cilvēki, tad ar sala
iestāšanos pie mums uzturas par 10
klientiem vairāk,» tā patversmes
direktors Artis Āns. Viņš stāsta,
ka šogad pirmais rekords klientu
skaita ziņā sasniegts naktī uz 30.
janvāri, kad patversmē uzturējušies
48 klienti, taču vidēji 40 klientu
ziemas sezonā šeit uzturas ik nakti.
«Arī dienā šeit drīkst uzturēties tad,
ja gaisa temperatūra ir zemāka par
mīnus astoņiem grādiem, un šo
iespēju pašlaik izmanto apmēram
30 klienti. Viņi tiek iesaistīti telpu
uzkopšanas un citos palīgdarbos
patversmē,» tā A.Āns, norādot, ka
lielākoties patversmes klienti ir
pirmspensijas vecumā, sākot no 45

Noziegumu skaits sarucis
No 1.lpp.

Kopumā pērn reģionā reģistrēto pastrādāto noziegumu skaits
ir samazinājies, bet atklāto
– palielinājies. «Tādu noziegumu
kā smagi miesas bojājumi un
zādzības bijis mazāk, bet laupīšanas – vairāk. Tas izskaidrojams
ar to, ka pieaug tādu gadījumu
skaits, kad izmeklēšanas gaitā
laupīšana neapstiprinās. Piemēram, cilvēks apzināti sniedzis
nepatiesu liecību, lai varētu
vienkāršāk atjaunot pazaudētus dokumentus vai noslēptu
no radiem kādu informāciju vai
faktus,» tā J.Staļģevics. Jelgavā
pērn reģistrēta 41 laupīšana.
«Prioritātes šogad būs narkotiku
apkarošana un cīņa ar kontrabandas precēm,» ieskicē Kriminālpolicijas biroja vadītājs.
Runājot par satiksmes uzraudzību, 2011. gadā Zemgalē reģistrēti 42 897 ceļu satiksmes
pārkāpumi, no kuriem ap 15 000
gadījumos tika pārsniegts ātrums,
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Pa Lielo ielu –
20 000 auto
dienā
Foto: Ivars Veiliņš
pilsētplānošanas pārvaldes vadītāja
Gunita Osīte, piebilstot, ka tā, visticamāk, notiks martā un iedzīvotāji
par precīzu tikšanās laiku un vietu
tiks savlaicīgi informēti.
Pašvaldības aģentūras «Pilsētsaimniecība» projektu vadītāja Eva
Kidere norāda, ka Lielā iela tiks
rekonstruēta 1298 metru garumā,
saglabājot četras braukšanas joslas
– pa divām abos virzienos. «Lai uzlabotu sabiedriskā transporta pasažieru drošību, izbūvēs paplašinājumu
kabatas autobusu pieturās, savukārt
mašīnu novietošana tiks atrisināta,
paralēli brauktuvei izbūvējot stāvvietu kabatas. Būtiski, ka, rekonstruējot gājēju ietves, veloceliņš tiks
izbūvēts abpus ielai,» plānoto ieskicē
E.Kidere. Tāpat būvdarbu laikā tiks
sakārtotas arī apakšzemes komunikācijas, rekonstruēts ielas apgaismojums un ar jauniem apstādījumiem
panākts atšķirīgs no līdz šim ierastā
vizuālais risinājums.
«Pilsētsaimniecības» speciālisti
arī izskatījuši iespējamos variantus
satiksmes organizācijai būvdarbu
laikā un izstrādājuši rekomendāciju.

«Jāņem vērā, ka Lielā iela ir pilsētas
maģistrālā iela, tādēļ satiksmes
intensitāte ir ļoti augsta – atbilstoši
janvārī veiktajai transporta plūsmas
skaitīšanai dienā kopējā transporta
plūsma virzienā uz centru bija 10
902 automašīnas, virzienā uz Pārlielupi – 9449. Turklāt būvniekam,
plānojot satiksmes organizāciju
un transporta novirzīšanu pa apvedceļiem, jāņem vērā, ka paralēli
turpināsies Raiņa ielas un Čakstes
bulvāra rekonstrukcijas nobeiguma
darbi,» tā E.Kidere.
Reāli būvdarbi, ņemot vērā iepirkumu procedūras un visas ar tām
saistītās formalitātes, varētu sākties,
vēlākais, vasaras pirmajā pusē.
Lielās ielas rekonstrukcija no
Dambja ielas līdz Čakstes bulvārim
ir daļa no pašvaldības projekta «Ielu
infrastruktūras attīstība un Driksas
upes krastmalas sakārtošana», kura
laikā tiek sakārtota arī Raiņa iela un
Čakstes bulvāris gar Driksas krastu.
Paralēli tam tiek realizēta arī ūdenssaimniecības projekta 2. kārta arī
Lielajā ielā posmā no Mātera ielas
līdz Čakstes bulvārim.

Atbalsta konsultācijas saņēmuši 189 cilvēki
Centrs pilda arī pedagoģiski
medicīniskās komisijas funkcijas.
Pirmajā semestrī tas izskatījis 42
izglītojamo pieteikumus un sniedzis
atzinumu par to, vai bērnam ir
jāmaina izglītības programma un
mācības jāturpina mājapmācībā.
Arī šajā mācību pusgadā centra
speciālisti turpinās sniegt bez-

maksas konsultācijas. Tās tiek
organizētas Izglītības pārvaldes
303. kabinetā un atsevišķās skolās
un pirmsskolas izglītības iestādēs.
Speciālisti konsultē gan pa tālruni, gan norādītajos pieņemšanas
laikos. Iepriekš gan jāpiesakās pie
speciālista pa tālruni, lai neveidotos rindas.

Iekļaujošās izglītības atbalsta centra speciālistu konsultāciju grafiks
Jelgavas Izglītības pārvaldē Svētes ielā 22, 303. kabinetā, tālrunis 63012487

Pirmdiena
Trešdiena
Ceturtdiena
Piektdiena
16 – 19
9.30 – 12
8 – 12
8 – 12
			
14 – 17
Psihologs
Psihologs
Centra
Centra
vadītāja
vadītāja
Regīna
Aiga
Anita
Anita
Baltušīte
Jankevica
Stāvause
Stāvause
(tālr.29724427)
(tālr.26314559)
(tālr.26135016)
(tālr.26135016)
Speciālais
Logopēds
Sekretāre
Sekretāre
pedagogs				
Anna
Bella Bērziņa
Kristīne Kizāne
Lilija Stepanova
Brigmane-Briģe
(tālr.29905903)
(tālr.29597551)
(tālr.26806139)
(tālr.26735289)
Jelgavas izglītības iestādēs

Pirmdiena
9 – 15.30

Otrdiena

13.30 – 16.30

		
Psihologs
Speciālais
pedagogs
Regīna
Anna
Baltušīte
Brigmane-Briģe
(Jelgavas
(Jelgavas
5. vidusskolā)
Speciālajā
(tālr.63025363, pamatskolā)
29724427)
(tālr.63028818,
26735289)

Trešdiena

Ceturtdiena

(mēneša pēdējā) 13 – 17

14 – 18
Psihologs

Speciālais
pedagogs
Aiga
Anna
Jankevica
Brigmane-Briģe
(tālr.26314559) (Jelgavas
Logopēds
Speciālajā
(tālr.29905903) pamatskolā)
(Jelgavas
(tālr.63028818,
pirmsskolas
26735289)
izglītības iestādē
		
«Kamolītis»)		
Centra vadītāja Centra vadītāja Centra vadītāja
9 – 12
9 – 12
9 – 12
Anita Stāvause
Anita Stāvause
Anita Stāvause
(Jelgavas
(Jelgavas
(Jelgavas
1. speciālajā
1. speciālajā
1. speciālajā
internātpamatskolā) internātpamatskolā) internātpamatskolā)
(tālr.63021014,
(tālr.63021014,
(tālr.63021014,
26135016)
26135016)
26135016)

Piektdiena

12 – 15

Sekretāre
Lilija
Stepanova
(Jelgavas
Izglītības
pārvaldē)
(tālr.63012463,
26806139)

3

Īsi
 Jelgavas reģionālā Tūrisma
centra (JRTC) veiktā aptauja
liecina – pērn Jelgavā un tās
apkārtnē apmeklētākais objekts
ir Svētās Trīsvienības baznīcas
tornis, kurā gada laikā bijuši 39
965 cilvēki. Otrajā vietā ar 14 562
apmeklētājiem ir Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs
(apmeklētāju skaits, salīdzinot ar
2010. gadu, samazinājies par 27
procentiem), trešajā vietā – Ziemassvētku kauju muzejs «Mangaļi»
ar 10 282 apmeklētājiem (kritums
par astoņiem procentiem). JRTC
Informācijas nodaļas vadītāja
Vita Kindereviča stāsta – tāpat kā
Latvijā kopumā, arī Jelgavā pērn
pieaudzis Lietuvas, Igaunijas un
Krievijas tūristu skaits. «Pagājušajā
sezonā mūsu reģionā vidēji par 35
procentiem pieaudzis nakšņotāju
skaits, palielinājies arī tūristu grupu skaits, turklāt šīs grupas vairāk
izmanto mūsu ēdināšanas sektora
piedāvājumu. Tāpat palielinājies
pieprasījums pēc gidu vadītajām
ekskursijām,» uz pagājušās sezonas
tendencēm norāda V.Kindereviča.
 Jelgavā apstiprināti divi gripas
gadījumi, informē Latvijas Infektoloģijas centra (LIC) speciāliste
Elvīra Brūvere. Tiesa gan – šie
dati ir no ārstniecības iestādēm,
kuras iesaistījušās LIC monitoringā,
tādēļ iespējams, ka patiesībā mūsu
pilsētā saslimušo ir vairāk. Nedēļas
laikā vidēji pusotru reizi augusi
arī saslimstība ar akūtām augšējo
elpceļu infekcijām, un pašlaik tā sasniedz 2091 gadījumu uz 100 000
iedzīvotāju. «Saaukstēšanās visvairāk skārusi pirmsskolas un skolas
vecuma bērnus, un ar augšējām
elpceļu infekcijām visbiežāk slimo
bērni līdz četrpadsmit gadiem.
Tiesa gan – pirmsskolas izglītības
iestāžu un skolu apmeklējums
vēl aizvien ir normas robežās:
bērnudārzus apmeklē apmēram
75 procenti audzēkņu, skolas – 90
procenti,» tā E.Brūvere, skaidrojot,
ka īpaši bērnudārzu apmeklējumu
ietekmē arī aukstie laikapstākļi, kā
dēļ vecāki uz dārziņu bērnu izvēlas nelaist. Gripas sezonas laikā
iedzīvotāji vēl lielāku uzmanību
aicināti pievērst profilaktiskajiem
pasākumiem, tostarp telpu vēdināšanai, personīgajai higiēnai,
tāpat jāizvairās no plašu publisku
pasākumu apmeklēšanas.
 Mazo dzīvnieku izolatorā Helmaņa ielā 8 pagājušajā gadā kopumā nogādāti 859 klaiņojoši dzīvnieki, tostarp 311 suņi, 535 kaķi un
13 citi dzīvnieki, piemēram, stirnas,
lapsas, putni, informē aģentūra «Pilsētsaimniecība». Izvērtējot saņemtās
iedzīvotāju sūdzības par klaiņojošajiem suņiem, tie parasti ir sastopami
privātmāju un dārziņu rajonos un
visbiežāk ir saimnieku nepieskatīti.
Par klaiņojošiem mājdzīvniekiem
iedzīvotāji var ziņot «Pilsētsaimniecībai» pa tālruni 63026513 vai
Pašvaldības operatīvās informācijas
centram pa tālruni 8787. Savukārt
par agresīviem dzīvniekiem, kuri
apdraud citus dzīvniekus vai cilvēkus,
jāsazinās ar Pašvaldības policiju pa
tālruni 63028550 vai 8787.
 Dodot iespēju darba devējiem
saņemt bezmaksas konsultācijas
darba tiesību un darba aizsardzības jautājumos tuvāk savai
dzīvesvietai, Jelgavā izveidots Latvijas Darba devēju konfederācijas
centrs, kurš atrodas Pasta ielā 47
– 308. Tajā bezmaksas konsultācijas darba devējiem sniedz darba
un sociālo tiesību eksperte juriste
Līga Matīsiņa. Centrā tiek apkalpoti darba devēji no visa Zemgales
reģiona. Pieejamas arī ekspertes
konsultācijas pa tālruni 63020449,
e-pastu: jelgava@lddk.lv vai klātienē
– attiecīgajā uzņēmumā, iepriekš
par to vienojoties. Pirmdienas un
piektdienas ir izbraukumu dienas uz
uzņēmumiem, taču, ja neviens nav
pieteicies, centrs ir atvērts, iepriekš
gan vēlams sazināties pa minēto
tālruni. Pārējās darba dienās centrs
apmeklētājus pieņem no pulksten
9 līdz 17.

Ritma Gaidamoviča
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tēma

Ceturtdiena, 2012. gada 2. februāris

Kam un par ko jāmaksā NĪN;
kādi atvieglojumi tiek paredzēti?
 Ilze Knusle-Jankevica

Pagājušā gada nogalē Saeima pieņēma
grozījumus likumā par nekustamā īpašuma nodokli. Tie ne tikai paredz jaunus ar
nodokli apliekamus objektus, bet arī paplašina pašvaldību tiesības un kompetenci
jautājumos par NĪN objektiem un NĪN
apmēra noteikšanu.

Jelgava paliek pie standarta

NĪN 2012. gadā

Par individuālo dzīvojamo māju (160 m2)*:

centrā (Pulkveža O.Kalpaka ielā) – ap 50 latiem,
Apiņu ielā – ap 45 latiem,
Loka maģistrālē (platība 530 m2) – ap 300 latiem.
*Nodoklis norādīts bez zemes, jo katrai mājai
piesaistīto zemju platības atšķiras.

garāžu īpašnieki par atsevišķi uzbūvētu
garāžu maksāja tikai nodokli par zemi zem
tās. Saskaņā ar likumu nodoklis garāžām
tiek aprēķināts, pamatojoties uz VZD
noteikto kadastrālo vērtību un piemērojot
mājokļu nodokļa likmi. Tā ir 0,2 procenti,
ja kadastrālā vērtība ir līdz 40 000 latu; 0,4
procenti, ja kadastrālā vērtība ir no 40 līdz
75 tūkstošiem latu; 0,6 procenti, ja vērtība
pārsniedz 75 000 latu. Finanšu nodaļas
speciālists norāda, ka lielākajai daļai garāžu,
varbūt ar retiem izņēmumiem, tiks piemērota 0,2 procentu likme ar nosacījumu, ja tā
nav saimnieciskās darbības objekts (ja tā ir
saimnieciskās darbības objekts, NĪN likme
ir 1,5 procenti).
Speciālistu aprēķini liecina, ka, piemēram, par 16,5 kvadrātmetru lielu garāžu
Elektrības ielā NĪN šogad par ēku būs 1,09
lati. Tāpat kā pagājušajā gadā būs jāmaksā
arī nodoklis par zemi.

Viens no jautājumiem, par ko nu jālemj
pašvaldībai, ir NĪN pieauguma apmērs par
zemi. «Kopš 2008. gada bija spēkā kārtība,
ka ik gadu nodoklis nedrīkst pieaugt vairāk
kā par 25 procentiem no iepriekšējā taksācijas gadā aprēķinātās nodokļa summas. Līdz
šim Saeima, ik gadu grozot likumu par NĪN,
šo nosacījumu pagarināja, bet, sākot ar
2012. gadu, par ierobežojuma noteikšanu jālemj pašvaldībām,» skaidro I.Bušs. Jelgavā Palīgēkas šogad neapliks
Grozījumi likumā arī paredz, ka dzīvojašogad ir saglabāts pieauguma ierobežojums
zemei līdz 25 procentiem no pagājušajā mo māju palīgēkas līdz 25 kvadrātmetriem
gadā aprēķinātā nodokļa apmēra. Savukārt, ar NĪN netiks apliktas, bet jautājums par
ja NĪN objekts ir jauns un par to iepriekšējā dzīvojamo māju palīgēkām virs 25 kvadrātgadā nodoklis nav maksāts, ierobežojums metriem tika nodots pašvaldību kompetennetiek piemērots – šādā gadījumā nodok- cē. Jelgavas pašvaldība nolēma šogad NĪN
lis tiks aprēķināts 1,5 procentu apmērā vēl nepiemērot, lai dotu iedzīvotājiem gadu
no zemes kadastrālās vērtības. «Jelgava laika sakārtot savas saimniecības un salāgot reģistros rakstīsaglabāja standartu,
to ar reālo situāciju.
pie kura cilvēki jau
Saskaņā ar likumu nekustamā I.Bušs norāda, ka
bija pieraduši. Būtībā Saeima šo ierobeīpašuma nodoklis maksājams šajā NĪN objektu
ietilpst,
žojumu atcēla, un,
reizi ceturksnī – ne vēlāk kā 31. kategorijā
piemēram, šķūņi,
ja pašvaldība savos
martā, 15. maijā, 15. augustā un pagrabi, siltumnīcas,
saistošajos noteikumos to nenoteiktu,
15. novembrī – vienas ceturt- pirtis, nojumes.
Lēmums par to,
tad nodokļa apmēdaļas apmērā no nodokļa gada vai 2013. gadā šīs para pieaugums daļai
summas. Nodokli var nomaksāt līgēkas tiks apliktas
īpašumu būtu nevis
līdz 25 procentiem,
arī reizi gadā, līdz 31. martam, ar nodokli, pašvaldībai jāpieņem līdz 1.
bet varētu sasniegt
avansa veidā.
oktobrim.
arī 125 vai pat 200
procentus,» norāda
No reģistra var dzēst bez maksas
Finanšu nodaļas vadītājas vietnieks.
VZD komunikāciju projektu vadītājs
Nodoklis tiek rēķināts, pamatojoties
uz īpašuma kadastrālo vērtību, un tad Andris Sproģis informē, ka palīgēkas, kas
tiek izvērtēts, vai jāpiemēro pieauguma dažādu iemeslu dēļ dabā vairs nepastāv,
ierobežojums, kas ne vienmēr sasniedz 25 bet ir reģistrētas Kadastra reģistrā un par
procentus. Piemēram, ja pērn NĪN bijis 50 kurām tāpēc var tikt aprēķināts nekustalati, tad šogad tas nedrīkstēs pārsniegt 62,50 mā īpašuma nodoklis, līdz 1. oktobrim ir
latus. Ja, pamatojoties uz kadastrālās vēr- iespējams dzēst no reģistra bez maksas. Lai
tības izmaiņām, nodokļa apmērs šogad ir pilnīgāk informētu nodokļu maksātājus par
mazāks par šo summu, ierobežojums nebūs šo pakalpojumu, papildu informācija par
jāpiemēro, bet, ja pārsniegs, tad maksimālā šādu iespēju ēku īpašniekiem tiks nosūtīta
kopā ar ikgadējo nekustamā īpašuma noNĪN summa būs 62,50 lati.
dokļa paziņojumu.
Lai dzēstu palīgēku no Kadastra reģistra,
Nodoklis – par visām garāžām
Izmaiņas likumā «Par nekustamā īpa- īpašniekam būs jāsaņem pašvaldības atzišuma nodokli» nosaka, ka šogad ar NĪN nums, ka reģistrētā būve dabā nepastāv, un
tiks apliktas visas garāžas, kas atrodas at- tas jāiesniedz VZD, kura darbinieki neesošo
sevišķā ēkā. I.Bušs norāda, ka līdz ar to tiek palīgēku no reģistra dzēsīs bez maksas.
novērsta netaisnība, jo līdz šim privātmāju Interesenti bez maksas var arī pārliecināīpašnieki, kuriem garāža iebūvēta mājā, ties, kādas būves ir reģistrētas īpašuma
par garāžu jau maksāja nodokli, jo tā tika sastāvā. Tas izdarāms portālā www.latvija.
ierēķināta kopējā mājas platībā, kamēr citi lv, izmantojot pakalpojumu «Mani dati

Par trīsistabu dzīvokli (~ 60 m2)*:
centrā (Raiņa ielā) – ap 32 latiem,
Kalnciema ceļā – ap 25 latiem,
Dobeles šosejā – ap 22 latiem.

Ilustrācija: Raitis Supe

Jelgavas pašvaldībā pieņemti saistošie noteikumi,
saskaņā ar kuriem 2012.
gadā tiks aprēķināts nekustamā īpašuma nodokļa
(NĪN) apmērs par pilsētas
administratīvajā teritorijā
esošajiem īpašumiem. NĪN
aprēķina pašvaldības, par
pamatu ņemot zemes, ēku
un būvju kadastrālo vērtību, nekustamā īpašuma
nodokļa likumā noteiktās
nodokļa likmes un konkrētās
pašvaldības pieņemtos saistošos noteikumus par NĪN
atvieglojumiem. «Kadastra
vērtību nosaka Valsts zemes
dienests (VZD), un tā tiek
aktualizēta katru gadu. Līdz
ar to arī nodokļa apmērs var
mainīties – gan pieaugt, gan
samazināties – atkarībā no
īpašuma kadastrālās vērtības,» skaidro pašvaldības
Finanšu nodaļas vadītājas
vietnieks Ingars Bušs.

Jelgavas pilsēta

Individuālās dzīvojamās apbūves
zemes bāzes vērtība/ēkas bāzes
vērtība (Ls/m2)

Nodokļu maksātāju kategorijas, kas var pretendēt uz NĪN atvieglojumiem Jelgavā 2012. gadā

kadastrā», portālā www.kadastrs.lv, kā
arī VZD Klientu apkalpošanas centros vai
pašvaldībā.

    Nodokļu maksātāju kategorija

Par nereģistrētiem
stāvlaukumiem būs jāmaksā vairāk

* nestrādājošam pensionāram, pirmās un otrās grupas invalīdam, kuram nav I šķiras likumisko
mantinieku un kura ienākumi mēnesī nepārsniedz Ministru kabineta noteikto minimālo algu

70

* personai, kuras ģimenē nav darba spējīgu personu un kurai I un II šķiras likumiskie mantinieki ir
pirmās vai otrās grupas invalīdi, kuru ienākumi uz vienu ģimenes locekli nepārsniedz Ministru kabineta
noteikto minimālo darba algu

50

personai, kurai noteikta atbilstība trūcīgas (maznodrošinātas) personas vai ģimenes statusam

90

** personai, kura veic saimniecisko darbību savā īpašumā, ja tā uzsākta Jelgavas pilsētā ne agrāk
kā 2010. gadā, izņemot zemes un/vai ēku, ēku daļu nomu (īri)

90

personai, kura ir ieguldījusi finanšu līdzekļus koplietošanas infrastruktūras objektā, kas tiek izmantots
sabiedriskajām vajadzībām un pēc objekta nodošanas ekspluatācijā tiek uzdāvināts Jelgavas pilsētas
pašvaldībai, pie nosacījuma, ka ieguldījuma summa ir ne mazāka par 100 000 latiem un piešķirto
atvieglojumu apmērs nevar pārsniegt 75% no ieguldīto līdzekļu apjoma

90

** personai, kura veic uzņēmējdarbību īpašumā, kas robežojas ar infrastruktūras objektu, kurā notiek
celtniecības un/vai rekonstrukcijas darbi, kas būtiski ierobežo uzņēmēja saimniecisko darbību, ar
nosacījumu, ka celtniecības un/vai rekonstrukcijas darbi notiek ilgāk par vienu mēnesi

25

** personai par īpašumu, kurš tiek izmantots pirmsskolas izglītības iestādes programmas īstenošanai,
kura ir saņēmusi atbilstošu licenci vai īsteno licencētu programmu

90

** personai, kura veic saimniecisko darbību savā īpašumā, iznomājot zemi un/vai ēku uzņēmumam,
ar kuru nomas līgums noslēgts līdz 2012. gada 1. janvārim, kurā vidēji nodarbināti ne mazāk kā 10
darbinieki, par iznomātās zemes un/vai ēkas platību, kurā notiek rūpnieciskā ražošana

25

biedrībām un nodibinājumiem, kuras nav nodokļu maksātāji likuma «Par pievienotās vērtības nodokli»
izpratnē un kuras apsaimnieko pašvaldības nekustamo īpašumu platībā, kas pārsniedz 20 000
kvadrātmetrus

90

Šogad ar NĪN aplikti arī maksas stāvlaukumi – inženierbūves, kas kā tādi tiek izmantoti. Saistošajos noteikumos paredzēts
pārejas laiks līdz 1. jūlijam – līdz tam šādas
inženierbūves jāreģistrē kā NĪN objekts.
«Ja tas netiks izdarīts, nodokļa apmērs
tiks aprēķināts nevis no inženierbūves
kadastrālās vērtības, bet no šīm būvēm
piekritīgās zemes vērtības,» skaidro I.Bušs,
piebilstot, ka parasti zeme ir dārgāka nekā
šāda veida inženierbūves.

Disciplinēs graustu īpašniekus

Likumā ir paredzēts, ka graustiem var
piemērot NĪN trīs procentu apmērā no
būvei piekritīgās zemes kadastra vērtības,
bet pašvaldības pašas lēma, vai šogad
grausti tiks vai netiks aplikti ar nodokli.
Jelgavas pašvaldība, tāpat kā, piemēram,
Rīga, nolēma graustus ar NĪN aplikt. Kā
skaidro pašvaldības izpilddirektore Irēna
Škutāne, tas ir instruments, kā sakārtot
pilsētas vidi un tomēr likt īpašniekiem sekot
līdzi īpašuma stāvoklim.

Noteikti atvieglojumu saņēmēji

Pagājušajā nedēļā Jelgavas domes sēdē
pieņemti saistošie noteikumi, kas paredz
atvieglojumu piešķiršanas kārtību NĪN
maksātājiem 2012. gadā. Šajos noteikumos
definētas nodokļu maksātāju kategorijas,
kas var saņemt atvieglojumus, to apmērs
un nosacījumi, pie kādiem atvieglojumi
var tikt piešķirti. Salīdzinot ar iepriekšējo
gadu, uz atvieglojumiem varēs pretendēt
biedrības, kas apsaimnieko pašvaldības
nekustamo īpašumu, bet atvieglojumi vairs
nepienāksies personām par nekustamo
īpašumu (tā daļu), kam ir mainīts zemes
lietošanas mērķis.
Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi tiek piešķirti uz nodokļa maksātāja
motivēta iesnieguma pamata, kam pievienoti nepieciešamie dokumenti. Personai
iesniegums par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu 2012. gadam
jāiesniedz pašvaldībā līdz 30. decembrim.
Galvenās mērķgrupas, uz kurām attiecināmi saistošie noteikumi, ir nestrādājoši
pensionāri, cilvēki ar invaliditāti, trūcīgas
personas, uzņēmēji, kuri darbojas Jelgavas
teritorijā un ir veikuši ieguldījumus koplietošanas objektos, nodrošina darba vietas.
Šo noteikumu mērķis ir uzlabot sociāli
neaizsargāto nodokļa maksātāju dzīves
kvalitātes rādītājus un stiprināt atbalstu
uzņēmējdarbībai. Saistošie noteikumi
stāsies spēkā pēc publicēšanas laikrakstā
«Latvijas Vēstnesis».
Ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem par NĪN varēs iepazīties mājas lapā
www.jelgava.lv.

Nodokļa
atvieglojuma
apmērs, %

* Papildu nosacījumi: aprēķinātā NĪN apmērs taksācijas gadam pārsniedz 25 latus; nodokļa maksātājam tas ir vienīgais
nekustamais īpašums (tā daļa), īpašums ir reģistrēts Zemesgrāmatā un tas netiek izmantots saimnieciskajā darbībā;
nekustamais īpašums ir nodokļa maksātāja deklarētā dzīvesvieta un tajā dzīvesvietu nav deklarējušas citas personas,
izņemot tabulas otrajā kategorijā minētos nodokļa maksātājus; zemes gabala platība, kas piesaistīta individuālās
dzīvojamās mājas apbūvē ietilpstošām ēkām, nepārsniedz 1500 kvadrātmetrus; par nekustamo īpašumu (tā daļu) nav
NĪN parāda par iepriekšējiem gadiem.
** Papildu nosacījumi: saimnieciskā darbība notiek NĪN maksātājam piederošā īpašumā; nav NĪN parāda par iepriekšējiem gadiem.
Avots: Jelgavas pašvaldības saistošie noteikumi «Atvieglojumu piešķiršana nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem
Jelgavas pilsētā 2012. gadā»

NĪN ir atkarīgs no īpašuma kadastrālās vērtības
Valsts zemes dienests (VZD) īpašumu kadastrālo vērtību pārskata ik gadu – mainoties nekustamā īpašuma
tirguscenām, mainās arī tās. Turklāt šogad izmaiņas var radīt arī pilnveidotais ēku kadastrālās vērtības
aprēķins. «Līdz šim daudzdzīvokļu mājās viena vērtība par kvadrātmetru tika piemērota neatkarīgi no tā, vai
tas ir dzīvoklis vai pagrabs, bet tagad, aprēķinot telpu kadastrālo vērtību, tiks ņemta vērā to izmantošana,»
izmaiņas ieskicē VZD Nekustamā īpašuma vērtēšanas departamenta Vērtības uzturēšanas un aprēķina daļas
novērtētāja Dace Riekstiņa.
No šī gada izmaiņas vērtības aprēķinā visvairāk ietekmēs dzīvokļu un privātmāju īpašniekus. VZD speciāliste
skaidro, ka jaunais aprēķina modelis papildus līdz šim izvērtējamiem ēku datiem (ēkas tips, apjoms, fiziskais
stāvoklis, apgrūtinājumi – vai ēkai ir kultūras pieminekļa statuss) savrupmājām paredz izvērtēt labiekārtojuma
līmeni (elektrība un kanalizācija), kā arī samazināt kadastrālo vērtību, ja to sastāvā ietilpst ārtelpas (terase, nojume,
balkons) un palīgtelpas (pagrabs, garāža, kūts, šķūnis). Savukārt daudzfunkcionālajās ēkās papildus izvērtēs telpu
grupu izmantošanu – vai tās ir dzīvojamās, komerciālās, koplietošanas telpas, garāžas. «Dzīvoklim papildus izvērtē
labiekārtojumu – vai ir kanalizācija un sanitārais mezgls –, pielieto samazinošu koeficientu ārtelpām un samazina
vērtību dzīvokļiem, kas atrodas zemāk par 2. stāvu, jo nekustamā īpašuma tirgus informācija uzrāda, ka dzīvojamās
telpas pirmajā stāvā un īpaši pagrabstāvā ir ar daudz zemāku vērtību. Tāpat kā iepriekš, kadastrālā vērtība dzīvokļiem,
kas atrodas koka daudzdzīvokļu mājās, būs zemāka nekā dzīvokļiem mūra mājās,» skaidro D.Riekstiņa.
Joprojām svarīgi ir arī tas, kurā vērtību zonā īpašums atrodas. Šogad Jelgavā ir izdalītas desmit dzīvojamās apbūves vērtību zonas, un jaunas, labiekārtotas privātmājas iekštelpu vērtība svārstās no 160 līdz 180 latiem par
kvadrātmetru, savukārt jauna, labiekārtota dzīvokļa iekštelpu vērtība Jelgavā svārstās no 140 līdz 200 latiem par
kvadrātmetru atkarībā no tā, kurā vērtību zonā īpašums atrodas. Individuālajām garāžām – no 50 līdz 60 latiem
par kvadrātmetru. Detalizētāka informācija pieejama VZD mājas lapā www.vzd.gov.lv un VZD datu publicēšanas
portālā www.kadastrs.lv.
D.Riekstiņa apmeklētājus jautājumos par īpašuma kadastrālo vērtību pieņem Jelgavā, Akadēmijas ielā 19, mēneša
pirmajā un trešajā otrdienā no pulksten 13 līdz 17 (iepriekš jāreģistrējas pie VZD Zemgales reģionālās nodaļas
vecākās lietvedes Anitas Rekes personīgi vai pa tālruni 63012100).

Ceturtdiena, 2012. gada 2. februāris

Ir divas slēpošanas trases

Orientēšanās kluba «Alnis» aktīvisti iedzinuši Būriņu mežā slēpju špūres, un tās var
izmantot ikviens ziemas aktivitāšu cienītājs.
Rudenī mežā tika izveidots orientēšanās
poligons ar 28 stacionāriem kontrolpunktiem, tāpat izveidotas speciālas kartes, kas
pieejamas arī slēpotājiem. Papildu informācija – pa tālruni 29376115. Slēpošanas trase
izveidota arī Daugavas stadionā. Slēpotgribētāji gan aicināti iepriekš sazināties ar Salvi
Brasavu pa tālruni 26335551. «Saskaņojot
slēpošanas laikus, varam slēpot kopā, un,
kad beigsim slēpot, sakopsim trasi un – pa
mājām. Tikai tā trase var pastāvēt ilgtermiņā,» tā S.Brasavs, piebilstot, ka 12. februārī
Daugavas stadionā plānotas adaptētā
biatlona sacensības (informācija: www.
adventurelab.lv vai pa tālruni 29727745).

Jauns šorttreka treneris

Jelgavas Ledus sporta skolā sācis strādāt vēl
viens šorttreka treneris – Raivis Rakickis, kurš
savulaik nodarbojies ar hokeju. «Tas mums
ļauj atrisināt divas lietas. Pirmkārt, varam
palielināt grupu skaitu. Otrkārt, varam nodrošināt treniņprocesu, kad treneres Evitas
Krievānes nav – viņa pati joprojām aktīvi
sporto un piedalās sacensībās, tāpēc šādas
situācijas mēdz gadīties,» skaidro ledus skolas direktors Andris Lukss. Šobrīd
pavisam skolā ir
11 treneri, kuri
nodrošina gan slidotprasmju, gan
hokeja, gan daiļslidošanas, gan
šorttreka apguvi.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

sports
Sākas pilsētas
čempionāts basketbolā

5. februārī sāksies Jelgavas pilsētas atklātais čempionāts basketbolā vīriešiem. Tajā
piedalīsies 18 komandas, kas sadalītas trīs
grupās – «Valauto», «Brāļi Ilmāri», «Rokiji»,
«Ozoland», «5MV», «Armets»; «Ķepas»,
«NĪP», «Krogs 33», «Baikals», «Pēc piektdienas» un aģentūras «Kultūra» komanda;
«Doks», «Ozols», «Olaine», «Vilki», «BJSS»,
«LLU». Svētdien spēles sāksies pulksten 10,
bet pirmdien pulksten 18.30 tiksies «Ozols»
un «BJSS». Sporta servisa centra metodiķis
Valdis Ilmers stāsta, ka tālāk tiks katras
grupas pirmās divas komandas un divas
labākās 3. vietas ieguvējas – šajā grupā
komandas cīnīsies par medaļām. Spēļu
kalendārs pieejams mājas lapā www.jelgavasvestnesis.lv un www.sports.jelgava.lv.

Izcīna septiņas medaļas

Starptautiskajā mākslas vingrošanas festivālā «Baltijas
puķe 2012», kas nedēļas
nogalē norisinājās ZOC, medaļu izcīnīja septiņas Jelgavas
vingrotājas. Sacensību organizatore Irina Smelova informē, ka zelta godalgu izcīnīja
Zlata Karpoviča (2006. dz.g.) un Karolīna
Mizūne (1999. dz.g.). Jāpiebilst, ka Karolīna
divu vingrojumu summā savu tuvāko sekotāju apsteidza tikai par 750 tūkstošdaļām. Sudraba godalga Annai Murikovai (2003. dz.g.)
un Valērijai Kuzmenko (2005. dz.g.). Bronza
– Alisei Lazarevai (2003. dz.g.), Veronikai Vaznei (2006. dz.g.) un Sofijai Hristaļovai (1996.
dz.g.). Sacensībās piedalījās vairāk nekā 200
dalībnieču no septiņām valstīm.

«Alīna izdarīja visu, kas bija jāizdara»
 Ilze Knusle-Jankevica

Lielisku sniegumu Eiropas
čempionātā daiļslidošanā
pieaugušajiem nodemonstrējusi Jelgavas Ledus sporta
skolas (JLSS) audzēkne 16
gadus vecā Alīna Fjodorova – viņa izcīnīja 16. vietu.
«Alīna izdarīja visu, kas viņai
bija jāizdara, un vēl vairāk,»
viņas sniegumu vērtē treneris Andrejs Brovenko.
Alīna šajā čempionātā uzstādīja vairākus personīgos rekordus un nodrošināja, ka nākamajā Eiropas čempionātā
Latvijas pārstāvei kvalifikācijas sacensībās vairs nebūs jāpiedalās – viņa
kopā ar 17 labākajām daiļslidotājām
sacensības sāks ar īso programmu.

Labo trīs rekordus

«Alīnas minimālais uzdevums šajā
čempionātā bija izcīnīt 18. vietu, bet
maksimālais – iekļūt labāko desmitniekā,» tā pirms čempionāta norādīja
A.Brovenko. Un viņai tas izdevās.
Kvalifikācijas sacensībās, demonstrējot izvēles programmu, Alīna sasniedza savu pirmo rekordu, iegūstot 87
punktus. Tie viņai deva 6. vietu un
nodrošināja vietu pamatsacensībās.

izteiksmē katra dotu
puspunktu,» tā viņš.
Par čempioni kļuva
itāliete Karolīna Kostnere (viņa Alīnu apsteidza par 50 punktiem),
otrā – somiete Kīra
Korpi, trešā – Gruzijas
daiļslidotāja Elena Gedevanišvili.

Tikai viena rupja kļūda

Šobrīd daiļslidotāja
atpūšas, bet jau drīzumā
sāks gatavoties startam
pasaules čempionātā
junioriem, kas notiks
februāra beigās Minskā.
«Tur būs grūtāk nekā
Eiropas čempionātā, jo
jāizpilda viens noteikts
lēciens – lucs, visgrūtākais. Eiropas čempio- Jelgavas Ledus sporta skolas aunātā sportists var lēkt, dzēkne Alīna Fjodorova Eiropas
kurus lēcienus grib,» čempionātā daiļslidošanā demonsskaidro A.Fjodorova. trēja savu līdz šim labāko sniegumu
Viņa uzskata, ka ļoti bū- un izcīnīja augsto 16. vietu.
tiski ir koncentrēties uz Foto: no organizatoru arhīva
programmas izpildi, jo
tik liela mēroga sacensībās tomēr ir arī Rīgā, bet trenējas JLSS pie A.Brovenko
stress, kas var traucēt sniegumam.
un Krievijā pie trenera Jevgeņija RuJāpiebilst, ka Alīna dzīvo un mācās kavicina.

Piektdien, 3. februārī, pulksten 18 Jelgavas kultūras
nama Mazajā zālē jau 12.
reizi notiks pilsētas labāko
sportistu apbalvošanas ceremonija «Sporta laureāts».
«Šogad atkal būsim kuplākā lokā – uz
pasākumu ir aicināti ne tikai labākie
sportisti un viņu treneri, bet arī sporta
klubu vadītāji un pārstāvji, veterāni, lai
pabūtu kopā un redzētu, ka sportistu
saime mūsu pilsētā nesamazinās un
mēs viņus cienām, novērtējam sasniegto,» tā Sporta servisa centra direktors
Juris Kaminskis.
Sportisti tiks sveikti desmit nominācijās. Kā ierasts, tiks nosaukti pagājušā
gada labākie sportisti un treneri gan
olimpiskajos, gan neolimpiskajos veidos.
«Šajās nominācijās tiek izvērtēti tikai

sportiskie sasniegumi, tomēr sveiksim
arī sporta spēļu pārstāvjus, jo saprotams,
ka tādos veidos kā basketbols un hokejs
ir daudz grūtāk iekļūt Latvijas izlasē,
starptautiskajā apritē nekā individuālajos veidos,» skaidro J.Kaminskis. Līdzās
aizvadītā gada labākajiem tiks uzteikti
vēl 18 sportisti, kuri pagājušajā gadā
uzrādījuši augstus rezultātus starptautiskā mērogā un devuši ieguldījumu
sporta veida attīstībā un popularizēšanā.
Vēl tiks sveiks gada sporta skolotājs un
populārākais sportists, kā arī pasniegta
balva par mūža ieguldījumu.
2011. gada sporta laureātus sveiks
Jelgavas domes un Sporta servisa
centra vadība, kā arī attiecīgo sporta
veidu federāciju pārstāvji. Bet īpašus
sveicienus būs sarūpējuši Latvijā
labi pazīstami mūziķi un deju grupa
– uzstāsies Aija Andrejeva jeb Aiša,
Kaža un stepa deju grupa «Top tap
Company» Māra Pūres vadībā.

JELGAVAS PILSĒTAS KULTŪRAS NAMĀ
19. februārī plkst.12 – M.Čehova Rīgas Krievu teātra viesizrāde visai ģimenei «Mazās
eglītes lielais ceļojums» (krievu valodā). Biļešu cena: Ls 5; 4; 3.
21. februārī plkst.10 un 13 – Valmieras kinostudija piedāvā muzikālu izrādi bērniem
«Pingvīni nāk!». Lomās: I.Puķe vai T.Lasmane, K.Salmiņš, M.Lūsis vai I.Strads, A.Apinis,
A.Berģis vai M.Zvagulis. Režisors I.Strads. Izrādes garums – 1h 15 min. Biļešu cena: Ls 2.
26. februārī plkst.19 – Nacionālais teātris sadarbībā ar Jelgavas pilsētas domi
piedāvā E.Radziņas 95. jubilejai veltītu pasākumu. Piedalās: režisori E.Freibergs,
M.Kublinskis. Atmiņas stāsta un fragmentus no izrādēm spēlē M.Zemdega, U.Dumpis,
L.Cauka, Ģ.Jakovļevs, D.Lūriņa. D.Gaismiņa, M.Maņjakovs, J.Āmanis, A.Krūzkops, jelgavnieks E.Liepiņš, Ā.Alunāna Jelgavas teātra aktieri un rež. L.Ņefedova. Piedalās komponists
V.Zilveris un A.Daņiļenko. Biļešu cena: Ls 4; 3; 2.
Kases darba laiks: no otrdienas līdz piektdienai 14 – 19, sestdienā 9 – 14
un stundu pirms sarīkojuma! Kases tālrunis: 63084679.

 3. februārī pulksten 21 – Jelgavas
atklātais čempionāts telpu futbolā (ZOC).
 3. februārī pulksten 15.30 un 4.
februārī pulksten 12 – JSPS sacensības
«Jaunie talanti» (LLU peldbaseinā).
 4. februārī pulksten 17 – hokeja spēle:
Saeima – Zemnieku saeima (ledus hallē).
 5. februārī pulksten 14 – «Schenker» volejbola līgas spēle: VK «Biolars»
– «Lāse-R/Rīga» (ZOC).
 7. februārī pulksten 19 – LBL 2. divīzijas
spēle: BK «Jelgava/LLU» – Ogres BS (ZOC).
 7., 8. un 10. februārī pulksten 21
– Jelgavas atklātais čempionāts telpu
futbolā (ZOC).
 11. februārī pulksten 10 – triādes
«NO-DO-MO» priekšsacīkstes domino.
Pieteikšanās no pulksten 9 (1. ģimnāzijā).
 11. februārī pulksten 10 – Jelgavas
čempionāts biljardā, 8. Jelgavas pilsētas kauss biljardā (6. vidusskolā).
 11. februārī pulksten 10 – galda
tenisa sacensību «Veselības dienas 2012»
3. kārta (Sporta hallē).

Meklē darbu
Masieris. Tālrunis 29649375.
Vīrietis meklē darbu. Augstākā izglītība,
pieredze nekustamo īpašu vērtēšanā,
apdrošināšanā. Tālrunis 29497467.
Vīrietis meklē darbu. Tālrunis 63028129,
20333489.

Gatavojas pasaules
čempionātam

Vīrietis meklē jebkādu darbu. Izskatīšu
visus piedāvājumus. Tālrunis 29987357.
Santehniķis (apkures sistēmu montāža, radiatoru nomaiņa). Tālrunis 27079957, 26279736.
Vīrietis meklē jebkādu darbu.
Tālrunis 25875825.
Sertificēts elektroinženieris, ir augstākā
profesionālā izglītība darba aizsardzībā.
Tālrunis 29434932.
Celtnieks. Varu veikt kapitālo dzīvokļu remontu no 0 līdz atslēgai. Arī santehnika un
elektroinstalācija. Tālrunis 28861525 (Jānis).
Vīrietis (37) meklē darbu. Varu tīrīt sniegu no
pagalmiem, jumtiem. Tālrunis 27478204.
Celtnieks. Varu tīrīt, labot skursteņus, mūrīšus, plītis, krāsnis. Tālrunis 20328896.

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

Pārdod

Izvērtēs aizvadītā gada sasniegumus
 Ilze Knusle-Jankevica

Sporta pasākumi

www.jelgavas
vestnesis.lv
Pasākumus meklē portālā
www.jelgavasvestnesis.lv

«Kvalifikācijā slidoja 23 meitenes,
un tikai desmit tika tālāk,» piebilst
treneris. Pamatsacensībās vispirms
bija jāslido īsā programma, kurā Alīnai atkal izdevās sasniegt personīgo
rekordu – 44 punkti un 14. vieta. Viņa
bija viena no 24 sportistēm, kas iekļuva
finālā. «Finālā vēlreiz bija jādemonstrē
izvēles programma, un atkal rekords
– 89 punkti!» komentē treneris. Kopsummā A.Fjodorovai 133,48 punkti un
16. vieta.
A.Brovenko lēš, ka pa trim slidojumiem Alīna pieļāva tikai vienu rupju
kļūdu – finālā neizpildot lēcienu, trīskāršo tulupu, kas būtu devis klāt trīs
punktus. «Tas ir saprotams, jo lēciens
bija programmas otrajā daļā, un, visticamāk, mazliet pietrūka spēka,» tā
treneris, prognozējot, ka šie trīs punkti
varbūt būtu ļāvuši Latvijas sportistei
pacelties par vienu vietu, bet šajā situācijā tam nav izšķirošas nozīmes. «Es
sāku steigties, tāpēc sanāca kļūda, bet
pēc tam uzreiz sev teicu: «Nomierinies!» Savācos un tālāk visu izdarīju,
kā vajag,» tā pati sportiste.
Vēl treneris pamanījis nelielu kļūdu
soļu virknējumā kvalifikācijas sacensību laikā un piruetē īsajā programmā. «Bet tās ir nianses, kas punktu
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Apkures briketes. Cena 115 Ls/t vai 1,25
Ls/iepak. (10 kg). Piegāde pilsētā – Ls 3.
T. 25448677.
Sausu malku. Alksnis, ozols, apse. Iepakojums (40 l) – Ls 1,50; berkubs – Ls 20; sterā
– Ls 25. Piegāde pilsētā – Ls 3. T. 25448677.
Malku Ls 16,5 un šāļus Ls 12 sterā, zāģētus un
krāmētus konteineros ar piegādi. T. 29726198.

Līdzjūtības
Tuvs cilvēks nemirst,
Tikai pārstāj blakus būt.
/R.Skujiņa/
Izsakām visdziļāko līdzjūtību direktorei
Sarmītei Vīksnai, pavadot māti
mūžības ceļā.
Zemgales reģiona Kompetenču
attīstības centra kolektīvs
Ir sāpes, ko nevar dalīt uz pusēm,
Nav tādu vārdu, kas mierināt spētu...
/R.Skujiņa/
Izsakām līdzjūtību
Sarmītei Vīksnai,
mammu zaudējot.
JPPA «Zemgales INFO» kolektīvs
Caur mani pasaule iziet,
saule noriet.
Un tumsa
savu palagu pakar,
lai būtu zvaigznēm kur krist
un man uzrakstīt –
viss.
/G.Godiņš/
Izsakām visdziļāko līdzjūtību Sarmītei
Vīksnai, mammu mūžības ceļā pavadot.
Aģentūras «Kultūra» kolektīvs

Ir apklusuši soļi,
Vien paliek mīlestības gaišais stars.
/O.Vācietis/
Skumju brīdī, atvadoties no māmiņas,
esam kopā ar kolēģi Sarmīti Vīksnu.
Jelgavas Izglītības pārvaldes kolēģi un
izglītības iestāžu vadītāji
Lai sapnis balts viņas dvēseli aijā
Un klusais miers ar saviem spārniem sedz.
			
/Ā.Elksne/
Visdziļākā līdzjūtība Zemgales reģiona
Kompetenču attīstības centra direktorei
Sarmītei Vīksnai, māti pavadot pēdējā gaitā.
Jelgavas pilsētas
pašvaldības administrācija

Man nogura dvēselīte,
Šai saulē dzīvojot.
Dod, Dieviņi, vieglu dusu
Baltā smilšu kalniņā.
/T.dz./
Mūžībā aizgājusi LĪGA MATVEJA
(19.02.1933. – 29.01.2012.)
Zemes klēpī guldīsim 4. februārī plkst.13
Dzērbenes jaunajos kapos.
Piederīgie

Ozola briketes. Cena ar piegādi Ls 120.
Bērzs Ls 105. T. 29907466
Pārdod skaidu briketes. T. 29482548
Itāļu duškabīni. Steidzami. T. 20463954
Slapju, sausu un skaldītu malku. T. 27715117

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

Dažādi
Kravu, mēbeļu pārvadājumi, auto evakuācija. T. 25904905.
Saremontēsim jūsu datoru.
www.lpcomputer.lv T.25543333
Ceturtdien, 02.02.12., un sestdien, 04.02.12.,
gaļas paviljonā tirgū būs iespēja iegādāties gaļas kūpinājumus no Lapmežciema mājražotāja,
kā arī lauku maizi no Lēdmanes.
Parkā pretī 3. pamatskolai atrastas sešas
atslēgas ar piekariņu. Tālrunis 26703419.

Aizsaulē aizgājuši
VALERIJS NIKOLAJEVS (dz. 1940. g.)
ALEKSEJS STRAŠNOVS (dz. 1946. g.).
Izvadīšana 03.02. plkst.15 Bērzu kapsētā.
AINA LIŠKOVSKA (dz. 1932. g.).
Izvadīšana 02.02. plkst.15 Zanderu kapsētā.
VOLDEMĀRS MĀRKS (dz. 1926. g.).
Izvadīšana 03.02. plkst.13 Zanderu kapsētā.
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www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

6. februāris, pirmdiena
LTV1  
  6.45 «Labrīt, Latvija!»
  8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1354.sērija.
  9.25 «Piecas māsas». Seriāls. 35.sērija.
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20 «Drosme mīlēt». Vācijas melodrāma. 2011.g.
12.05 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.20 «Krievijas neskartā daba». Dok. f. ser. 1.sērija Kamčatka.
13.20 «Ielas garumā».*
13.50 «Eirobusiņš».*
14.20 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
14.40 «Šeit un tagad».*
15.20 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.40 «Dillī Dallī Saules dārzā».
Studijas Dauka animācijas filma.
15.50 «Lemuru iela». Dok. seriāls. 3.sērija.
16.15 «Lauku peles un pilsētas peles piedzīvojumi». 7.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1354.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.29 «Naudas zīmes. Ekonomikas ABC».
18.30 «Neprāta cena». LTV seriāls. 43.sērija.
19.00 «100 g kultūras».
19.30 «Auniņa Timija laiks». Animācijas filmu seriāls.
19.45 Ziņas.
20.00 «100.pants».
20.30 «Panorāma».
21.13 «Naudas zīmes. Ekonomikas ABC».*
21.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle.
22.00 «Viss notiek».
22.30 «Latvija var!»
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Garīgā dimensija».
23.45 «De facto».*
  0.25 «100 g kultūras».*

LTV7
  7.35 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs»
(krievu val.).*
  8.15 «Praktiski padomi». «Televeikala skatlogs».*
  8.35 «Rīta karuselis». «Televeikala skatlogs».*
  8.55 «Automoto raidījums nr.2». «Televeikala skatlogs».*
  9.20 «Vienmēr formā!» Deutsche Welle žurnāls (angļu
val., ar subt. latviešu val.).
  9.55 «Tiesa» (ar subt.). Krievijas seriāls. 17.sērija.
10.50 «Zobenu karaliene». Seriāls. 18.sērija.
11.40 «Izdzīvošanas māka». Dok. filmu seriāls. 4.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Kurzemes TV*.
13.20 «Labākais no Euromaxx». Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).*
13.50 Eiropas meistarsacīkstes daiļslidošanā. Izvēles
programma pāru slidojumos.*
15.45 «Zobenu karaliene». Seriāls. 18.sērija.
16.35 «Izdzīvošanas māka». Dokumentālu filmu seriāls. 4.sērija.
17.30 «Zveja» (krievu val.).*
18.05 «Tiesa» (ar subt.). Krievijas seriāls. 17.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Kad stārķis palidojis garām». Dok. f. 5.sērija.
20.00 «Aiz horizonta». Dokumentāla filma. 4.sērija.
21.00 «Ātruma alkas». Dokumentāla filma. 1.sērija.
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā Talsu TV.
22.55 «Krāpnieki». ASV trilleris. 1990.g.

LNT
  6.05 «Ticīgo uzvaras balss».
  6.35 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».*
  6.55 «Eiropa novados, novadi Eiropā».
  7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
  8.40 «Basketbols TV».*
  8.45 «Dzīvais mērķis». ASV seriāls. 5.sērija.
  9.45 «Anna un mīlestība». Vācijas seriāls. 21.sērija.
10.15 «Brīvdienu dakteris: Vahavas ielejā». Melodrāma. 2004.g.
12.10 «Lapsa virtuvē».*
12.45 «Mans mīļais draugs».*
13.15 «Toma un Džerija piedzīvojumi». Animācijas filma;
«Lācītis Padingtons». Animācijas seriāls. 13.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «OKartes skatuve. Dzimuši mūzikai». Seriāls.
15.00 «Daiļā neveiksminiece». Seriāls. 16.sērija.
16.00 «Tu būsi mana». Meksikas seriāls. 129.sērija.
17.00 «Viss notiek uz labu». Krievijas seriāls. 161.sērija.
18.00 «Ievas pārvērtības». Stila raidījums (arhīvs).
18.55 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Starptautiskās ekstrasensu cīņas». Real. šov. 6.sērija.
21.40 «Tikai nesaki man Bizu 2». Latvijas seriāls. 2.sērija.
22.40 «Dzīvs pēc pieprasījuma 2». ASV seriāls. 2.sērija.
23.35 «Mākslīgais skaistums 3». ASV seriāls. 11.sērija.
  0.35 «LNT ziņu Top 10».*
  1.25 «Apslēptais». ASV fantastikas detektīvfilma. 1987.g.
  3.00 «Ekstrēms tuvplānā».
  3.50 «Daiļā neveiksminiece». Seriāls. 16.sērija.
  4.35 «Tu būsi mana». Meksikas seriāls. 129.sērija.
  5.20 «Viss notiek uz labu». Krievijas seriāls. 161.sērija.

TV3
  5.00 «Zaudējumi 4». 4.sērija.
  5.50 «Anarhijas dēli 2». 25.sērija.
  6.40 «Ragi un nagi». Anim. ser. 26.sērija.
  7.10 «Ziņkārīgais Džordžs». Anim. ser. 29.sērija.
  7.35 «Gormiti». Anim. ser. 25.sērija.
  8.00 «Tētuka meitiņas 6» (ar subt.). 7. un 8.sērija.
  9.00 «Smieklīgākie videokuriozi 20».
  9.30 «Uzmanību! Virtuvē bērni».*
10.00 «Divi buras».*
10.35 «Māmiņu klubs».*
11.10 «10 gadu jaunāka 4». 32. un 33.sērija.
12.10 «Televeikala skatlogs».
12.25 «Visi mīl Reimondu 3». Seriāls. 73.sērija.
13.00 «Visi mīl Reimondu 4». Seriāls. 74.sērija.
13.30 «Gormiti». Animācijas seriāls. 26.sērija.
13.55 «Ziņkārīgais Džordžs». Anim. ser. 30.sērija.
14.20 «Smieklīgākie videokuriozi 20».
14.50 «Vārds sievietei 2» (ar subt.). Seriāls. 91.sērija.
15.50 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 36.sērija.

16.50 «Mantojuma lāsts». Seriāls. 125.sērija.
17.50 «Slēgtā skola» (ar subt.). Krievijas seriāls. 26.sērija.
19.00 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Īpašo uzdevumu vienība Hawaii 5-0». Seriāls. 15.sērija.
21.20 «C.S.I. Ņujorka 7». Seriāls. 153.sērija.
22.20 «Radīti skatuvei 2». Seriāls. 18.sērija.
23.20 «Nekā personīga».
  0.20 «Taras piecas personības 3». Seriāls. 11. un 12.sērija.
  1.25 «Krietnie zagļi». Seriāls. 11.sērija.
  2.15 «Sarežģītais prāts». Seriāls. 1.sērija.
  3.00 «Zaudējumi 4». Seriāls. 4.sērija.
  3.45 «Anarhijas dēli 2». Seriāls. 25.sērija.
  4.30 «Nakts joki».

7. februāris, otrdiena
LTV1  
  6.45 «Labrīt, Latvija!»
  8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1355.sērija.
  9.25 «Piecas māsas». Seriāls. 36.sērija.
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20 «Violeta». Vēsturiska mākslas filma. 2011.g. 1.sērija.
12.10 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.30 «Starp debesīm un zemi... Aizmirstās pasaules».
Dokumentāla filma. 4.sērija.
13.30 «Viss notiek».*
14.00 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
14.20 «Latvija var!»*
14.50 «100.pants».*
15.20 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.35 «Auniņa Timija laiks». Animācijas filmu seriāls.
15.50 «Mārvijs Hemmers. Nacionālās ģeogrāfijas pasaule». Populārzinātnisks seriāls bērniem. 55.sērija.
16.15 «Lauku peles un pilsētas peles piedzīvojumi». 8.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1355.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.29 «Naudas zīmes. Ekonomikas ABC».
18.30 «Neprāta cena». Latvijas TV seriāls. 44.sērija.
19.00 «100 g kultūras».
19.30 «Auniņa Timija laiks». Animācijas filmu seriāls.
19.45 Ziņas.
20.00 «Eņģeļu māja». LTV seriāls. 16.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.13 «Naudas zīmes. Ekonomikas ABC».*
21.15 «Jauna nedēļa».
22.05 «Kenediji». Biogrāfiska daudzsēriju mākslas filma. 6.sērija.
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Šeit un tagad». “Skaitļu maģija”. Tiešraide.
23.55 «100 g kultūras».*

LTV7
  7.35 «Reģionālā attīstība Latvijā. Agro 2012». «Televeikala skatlogs».*
  7.55 «Nedēļas apskats». «Televeikala skatlogs».*
  8.15 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs».*
  8.55 «Iespējas un risinājumi». «Televeikala skatlogs».*
  9.20 «Globalizācija 3000». Deutsche Welle žurnāls (angļu
val., ar subt. latviešu val.).
  9.55 «Tiesa» (ar subt.). Krievijas seriāls. 18.sērija.
10.50 «Zobenu karaliene». Seriāls. 19.sērija.
11.40 «Izdzīvošanas māka». Dokumentālu filmu seriāls. 5.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Talsu TV*.
13.20 «Vienmēr formā!» Deutsche Welle žurnāls (angļu
val., ar subt. latviešu val.).*
13.50 Eiropas meistarsacīkstes daiļslidošanā. Izvēles
programma dejās uz ledus.*
15.45 «Zobenu karaliene». Seriāls. 19.sērija.
16.35 «Izdzīvošanas māka». Dokumentālu filmu seriāls. 5.sērija.
17.30 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
18.05 «Tiesa» (ar subt.). Krievijas seriāls. 18.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 Tiešraide! Jaunatnes hokeja līgas spēle. HK Rīga
– Maskavas Krasnaja armija.
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā Ogres televīzija: «Post scriptum».
22.55 «Tavs auto».
23.25 «Autosporta programma nr.1».
23.55 «Ātruma alkas». Dokumentāla filma. 1.sērija.

LNT
  6.05 «Ticīgo uzvaras balss».
  6.35 «Toms un Džerijs 2». Animācijas filma.
  6.40 «Šodien novados».
  6.55 «Eiropa novados, novadi Eiropā».
  7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
  8.40 «Dzīvais mērķis». Seriāls. 6.sērija.
  9.40 «Anna un mīlestība». Seriāls. 22.sērija.
10.05 «Dzīves karuselis». Melodrāma. 1994.g.
12.05 «Mājokļa jautājums 5».*
13.00 «Fostera māja iedomu draugiem». 21. un 22.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «OKartes skatuve. Dzimuši mūzikai». Seriāls.
15.00 «Daiļā neveiksminiece». Seriāls. 17.sērija.
16.00 «Tu būsi mana». Meksikas seriāls. 130.sērija.
17.00 «Viss notiek uz labu». Krievijas seriāls. 162.sērija.
18.00 «Ievas pārvērtības». Stila raidījums (arhīvs).
18.55 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Laiks piedot». Vācijas melodrāma. 2010.g.
22.35 «Mazās jaukās meles». Seriāls. 1.sērija.
23.35 «Džērsijas meitene». Romantiska komēdija. 2004.g.
  1.30 «Ūdensmeitene». ASV fantāzijas komēdija. 2006.g.
  3.25 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
  3.50 «Daiļā neveiksminiece». Seriāls. 17.sērija.
  4.35 «Tu būsi mana». Meksikas seriāls. 130.sērija.
  5.20 «Viss notiek uz labu». Krievijas seriāls. 162.sērija.

TV3
  5.00 «Zaudējumi 4». 5.sērija.
  5.50 «Anarhijas dēli 2». 26.sērija.
  6.40 «Zinātkārā Dora». Anim. ser. 1.sērija.
  7.10 «Ziņkārīgais Džordžs». Anim. ser. 30.sērija.
  7.35 «Gormiti». Anim. ser. 26.sērija.
  8.00 «Tētuka meitiņas 6» (ar subt.). 9. un 10.sērija.
  9.00 «Dullās sacensības Neiespējamā misija 4».
10.10 «Īpašo uzdevumu vienība Hawaii 5-0». 15.sērija.
11.10 «10 gadu jaunāka 4». 34. un 35.sērija.

tv programma
12.10 «Televeikala skatlogs».
12.25 «Visi mīl Reimondu 4». Seriāls. 75. un 76.sērija.
13.30 «Gormiti 2». Animācijas seriāls. 1.sērija.
13.55 «Ziņkārīgais Džordžs 2». Animācias seriāls. 1.sērija.
14.20 «Smieklīgākie videokuriozi 20».
14.50 «Vārds sievietei 2» (ar subt.). Seriāls. 92.sērija.
15.50 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 37.sērija.
16.50 «Mantojuma lāsts». Seriāls. 126.sērija.
17.50 «Slēgtā skola» (ar subt.). Krievijas seriāls. 27.sērija.
19.00 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Dzīve kā košums». Mārtiņa Freimaņa piemiņas
koncerts. 2011.g.
24.00 «Pagātnes ēnas». Spraiga sižeta trilleris. 2005.g.
  1.45 «Krietnie zagļi». Seriāls. 12.sērija.
  2.30 «Būt par papucīti». Komēdijseriāls. 2010.g. 1. un 2.sērija.
  3.20 «Zaudējumi 4». Seriāls. 5.sērija.
  4.00 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 37.sērija.
  4.40 «Nakts joki».

8. februāris, trešdiena  
LTV1  
  6.45 «Labrīt, Latvija!»
  8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1356.sērija.
  9.25 «Eņģeļu māja». LTV seriāls. 16.sērija.
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20 «Kenediji». Biogrāfiska daudzsēriju mākslas filma. 6.sērija.
11.10 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle.*
11.55 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.15 «Jauna nedēļa».*
13.05 «Latvji, brauciet jūriņā!»*
13.35 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.55 «100.panta preses klubs».*
14.55 «Kopā» (ar subt.).*
15.10 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.30 «Auniņa Timija laiks». Animācijas filmu seriāls.
15.45 «Kas te? Es te!»*
16.15 «Džeronīmo Stiltons». Animācijas filmu seriāls. 26.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1356.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.29 «Naudas zīmes. Ekonomikas ABC».
18.30 «Neprāta cena». LTV seriāls. 45.sērija.
19.00 «100 g kultūras».
19.30 «Auniņa Timija laiks». Animācijas filmu seriāls.
19.45 Ziņas.
20.00 «Eņģeļu māja». LTV seriāls. 17.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.12 «Latloto. Viking Lotto».
21.18 «Naudas zīmes. Ekonomikas ABC».*
21.20 «Sastrēgumstunda». Diskusiju tiešraidē vada G.Rēders.
22.30 «Misija – meklēt un atrast». LTV videofilma. 2.daļa.
22.45 «Zebra».
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Vides fakti».*
23.45 «100 g kultūras».*
  0.15 «Vertikāle».*

LTV7
  7.35 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs».
  8.15 «Veiksmīgas idejas». «Televeikala skatlogs».*
  8.35 «Pie rīta kafijas». «Televeikala skatlogs».*
  8.55 «Brīvdienu ceļvedis». «Televeikala skatlogs».*
  9.20 «Projekts Nākotne». Deutsche Welle žurnāls (angļu
val., ar subt. latviešu val.).
  9.55 «Tiesa» (ar subt.). Krievijas seriāls. 19.sērija.
10.50 «Zobenu karaliene». Seriāls. 20.sērija.
11.40 «Izdzīvošanas māka». Dok. f. seriāls. 6.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». «Post scriptum»*.
13.20 «Globalizācija 3000». Deutsche Welle žurnāls (angļu
val., ar subt. latviešu val.).*
13.50 Jaunatnes hokeja līgas spēle. HK Rīga – Maskavas
Krasnaja armija.*
15.45 «Zobenu karaliene». Seriāls. 20.sērija.
16.35 «Izdzīvošanas māka». Dokumentālu filmu seriāls. 6.sērija.
17.30 «Autosporta programma nr.1».*
18.05 «Tiesa» (ar subt.). Krievijas seriāls. 19.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Kad stārķis palidojis garām». Dokumentāla filma. 6.sērija.
20.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».
20.30 «Ātruma cilts».
21.00 «Postošais spēks». Dokumentāla filma. 4.sērija.
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Radošā darbnīca Stremsē». Dokumentāla filma. 2.sērija.
22.55 «Mafijas klans». Seriāls. 4.sērija.
23.55 «SeMS».*

LNT
  6.05 «Ticīgo uzvaras balss».
  6.35 «Toms un Džerijs 2». Animācijas filma.
  6.40 «Šodien novados».
  6.55 «Eiropa novados, novadi Eiropā».
  7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
  8.40 «Dzīvais mērķis». ASV seriāls. 7.sērija.
  9.40 «Anna un mīlestība». Vācijas seriāls. 23.sērija.
10.05 «Mīlas rotaļas». Vācijas melodrāma. 1995.g.
12.05 «Mājokļa jautājums 4».*
13.00 Bērnu stunda. «Fostera māja iedomu draugiem».
Animācijas seriāls. 23. un 24.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «OKartes skatuve. Dzimuši mūzikai». Seriāls.
15.00 «Daiļā neveiksminiece». Seriāls. 18.sērija.
16.00 «Tu būsi mana». Meksikas seriāls. 131.sērija.
17.00 «Viss notiek uz labu». Krievijas seriāls. 163.sērija.
18.00 «Ievas pārvērtības». Stila raidījums (arhīvs).
18.55 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Cilvēki ar pārdabiskām spējām». Dok. raid. 3.sērija.
21.40 «Mums pieder nakts». ASV krimināldrāma. 2007.g.
  0.05 «Izšķirošais lēmums». Spraiga sižeta filma. 1996.g.
  2.25 «Smolvila. Leģenda par Supermenu». Seriāls. 1.sērija.
  3.20 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
  3.50 «Daiļā neveiksminiece». Seriāls. 18.sērija.
  4.35 «Tu būsi mana». Meksikas seriāls. 131.sērija.
  5.20 «Viss notiek uz labu». Krievijas seriāls. 163.sērija.

TV3
  5.00 «Zaudējumi 4». 6.sērija.
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  5.50 «Anarhijas dēli 3». 1.sērija.
  6.40 «Zinātkārā Dora». Anim. ser. 2.sērija.
  7.10 «Ziņkārīgais Džordžs 2». Anim. ser. 1.sērija.
  7.35 «Gormiti 2». Anim. ser. 1.sērija.
  8.00 «Tētuka meitiņas 6» (ar subt.). 11. un 12.sērija.
  9.00 «Dullās sacensības Neiespējamā misija 4».
10.10 «Smieklīgākie videokuriozi 20».
11.10 «10 gadu jaunāka 4». 36. un 37.sērija.
12.10 «Televeikala skatlogs».
12.25 «Visi mīl Reimondu 4». Seriāls. 77. un 78.sērija.
13.30 «Gormiti 2». Animācijas seriāls. 2.sērija.
13.55 «Ziņkārīgais Džordžs 2». Anim. ser. 2.sērija.
14.20 «Smieklīgākie videokuriozi 20».
14.50 «Vārds sievietei 2» (ar subt.). Seriāls. 93.sērija.
15.50 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 38.sērija.
16.50 «Mantojuma lāsts». Seriāls. 127.sērija.
17.50 «Slēgtā skola» (ar subt.). Krievijas seriāls. 28.sērija.
19.00 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Ekstrasensu cīņas 11» (ar subt.). Real. šovs. 6.sērija.
21.30 «Kaukāza gūstekne» (ar subt.). Komēdija. 1966.g.
23.10 «Izmeklēšanas noslēpumi 9». Seriāls. 11. un 12.sērija.
  1.05 «Miliči 2» (ar subt.). Krievijas seriāls. 11. un 12.sērija.
  2.55 «Zaudējumi 4». Seriāls. 6.sērija.
  3.45 «Anarhijas dēli 3». Seriāls. 1.sērija.
  4.35 «Nakts joki».

9. februāris, ceturtdiena  
LTV1  
  6.45 «Labrīt, Latvija!»
  8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1357.sērija.
  9.25 «Eņģeļu māja». LTV seriāls. 17.sērija.
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20 «Province».*
10.50 «Kas var būt labāks par šo?»*
11.20 «Sastrēgumstunda». Diskusiju vada G.Rēders.*
12.30 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.45 «Laiks vīriem?»*
13.15 «Zebra».*
13.30 «Norvēģijas dabā». Dokumentālu filmu seriāls. 5.sērija.
14.00 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
14.15 «Izvēlies zaļi!»*
14.45 «Vertikāle».*
15.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.30 «Auniņa Timija laiks». Animācijas filmu seriāls.
15.45 «Kas te? Es te!»*
16.15 «Džeronīmo Stiltons 2». Anim. f. seriāls. 1.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1357.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.29 «Naudas zīmes. Ekonomikas ABC».
18.30 «Neprāta cena». LTV seriāls. 46.sērija.
19.00 «100 g kultūras» iesaka… «Kinotēka».
19.30 «Auniņa Timija laiks». Animācijas filmu seriāls.
19.45 Ziņas.
20.00 «Eņģeļu māja». LTV seriāls. 18.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.13 «Naudas zīmes. Ekonomikas ABC».*
21.15 «Eiropa. Mīti un realitāte».
22.00 «Grejas anatomija 6». Seriāls. 23.sērija.
22.45 «Balsosim!» Tautas nobalsošana 18.februārī.
23.00 Nakts ziņas.
23.15 «Šeit un tagad». “Skaitļu maģija”. Tiešraide.
23.55 «Kinotēka».*

LTV7
  7.35 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs».*
  8.15 «TV mozaīka». «Televeikala skatlogs».*
  8.35 «Darbs. Izglītība. Karjera». «Televeikala skatlogs».*
  8.55 «Vārds uzņēmējiem». «Televeikala skatlogs».*
  9.20 «Pie stūres». Deutsche Welle žurnāls (angļu val., ar
subt. latviešu val.).
  9.55 «Tiesa» (ar subt.). 20.sērija.
10.50 «Zobenu karaliene». Seriāls. 21.sērija.
11.40 «Izdzīvošanas māka». Dok. f. seriāls. 7.sērija.
12.30 «Radošā darbnīca Stremsē». Dokumentāla filma. 2.sērija.
13.20 «Projekts Nākotne». Deutsche Welle žurnāls (angļu
val., ar subt. latviešu val.).*
13.50 Eiropas meistarsacīkstes daiļslidošanā. Izvēles
programma vīriešu vienslidojumos.*
15.50 «Ātruma cilts».*
16.25 Tiešraide! Euro Ice Hockey Challenge turnīrs. Latvija
– Dānija. Pārraide no Norvēģijas.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Kad stārķis palidojis garām». Dok. f. 7.sērija.
20.00 «Piedzīvojums dabā».
20.30 «Gads mākoņos». Dokumentāla filma.
21.35 «SeMS».
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā Aizputes TV: «Cilvēki,
darbi, tadīcijas Lejaskurzemē».
22.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
23.10 «Postošais spēks». Dokumentāla filma. 4.sērija.
  0.05 «Zobenu karaliene». Seriāls. 21.sērija.
  0.50 «Izdzīvošanas māka». Dok. f. seriāls. 7.sērija.
  1.40 «Tiesa» (ar subt.). Krievijas seriāls. 20.sērija.

LNT
  6.05 «Ticīgo uzvaras balss».
  6.35 «Toms un Džerijs 2». Animācijas filma.
  6.40 «Šodien novados».
  6.55 «Eiropa novados, novadi Eiropā».
  7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
  8.40 «Dzīvais mērķis». ASV seriāls. 8.sērija.
  9.40 «Anna un mīlestība». Vācijas seriāls. 24.sērija.
10.05 «Vasaras beigas». Melodrāma. 1995.g.
12.05 «Mājokļa jautājums 4».*
13.00 «Fostera māja iedomu draugiem». 25. un 26.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «OKartes skatuve. Dzimuši mūzikai». Seriāls.
15.00 «Daiļā neveiksminiece». Seriāls. 19.sērija.
16.00 «Tu būsi mana». Meksikas seriāls. 132.sērija.
17.00 «Viss notiek uz labu». Krievijas seriāls. 164.sērija.
18.00 «Ievas pārvērtības». Stila raidījums (arhīvs).
18.55 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā. Slepenās lietas».
21.20 «Mentālists 2». ASV seriāls. 20.sērija.
22.20 «Vampīra dienasgrāmatas». ASV seriāls. 6.sērija.

23.15 «Supernatural 4». Seriāls. 5.sērija.
  0.10 «Mākslīgais skaistums 3». ASV seriāls. 12.sērija.
  1.05 «Mums pieder nakts». ASV krimināldrāma. 2007.g.
  3.05 «Dzīvs pēc pieprasījuma 2». ASV seriāls. 2.sērija.
  3.50 «Daiļā neveiksminiece». Seriāls. 19.sērija.
  4.35 «Tu būsi mana». Meksikas seriāls. 132.sērija.
  5.20 «Viss notiek uz labu». Krievijas seriāls. 164.sērija.

TV3
  5.00 «Zaudējumi 4». 7.sērija.
  5.55 «Anarhijas dēli 3». 2.sērija.
  6.40 «Zinātkārā Dora». Anim. ser. 3.sērija.
  7.10 «Ziņkārīgais Džordžs 2». Anim. ser. 2.sērija.
  7.35 «Gormiti 2». Anim. ser. 2.sērija.
  8.00 «Tētuka meitiņas 6» (ar subt.). 13. un 14.sērija.
  9.00 «Dullās sacensības Neiespējamā misija 4».
10.10 «Ekstrasensu cīņas 11» (ar subt.).*
11.10 «10 gadu jaunāka 4». 38. un 39.sērija.
12.10 «Televeikala skatlogs».
12.25 «Visi mīl Reimondu 4». Seriāls. 79. un 80.sērija.
13.30 «Gormiti 2». Animācijas seriāls. 3.sērija.
13.55 «Ziņkārīgais Džordžs 2». Animācijas seriāls. 3.sērija.
14.20 «Smieklīgākie videokuriozi 20».
14.50 «Vārds sievietei 2» (ar subt.). Seriāls. 94.sērija.
15.50 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 39.sērija.
16.50 «Mantojuma lāsts». Seriāls. 128.sērija.
17.50 «Slēgtā skola» (ar subt.). Krievijas seriāls. 29.sērija.
19.00 «Bez tabu». Informatīvi izklaidējoša programma.
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Nozieguma skelets 6». ASV seriāls. 112.sērija.
21.20 «Master and Commander: Uz pasaules malu». 2003.g.
24.00 «Kinomānija».
  0.35 «Sudraba zvaniņi». ASV ģimenes drāma. 2005.g.
  2.25 «Zaudējumi 4». Seriāls. 7.sērija.
  3.20 «Anarhijas dēli 3». Seriāls. 2.sērija.
  4.05 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 39.sērija.
  4.45 «Nakts joki».

10. februāris, piektdiena   
LTV1  
  6.45 «Labrīt, Latvija!»
  8.30 «Rožu dārzs». Seriāls. 18.sērija.
  9.30 «Eņģeļu māja». LTV seriāls. 18.sērija.
10.05 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.25 «Mīlestība pie Gardas ezera». Seriāls. 15. un 16.sērija.
12.05 «Latvijas šlāgeraptauja 2012».*
13.05 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.20 «Eiropa. Mīti un realitāte».*
14.10 «Kur vēsture sastopas ar mākslu». Cēsis.*
14.20 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
14.35 «Šeit un tagad».
15.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.30 «Auniņa Timija laiks». Animācijas filmu seriāls.
15.45 «Dabas grāmata».*
16.15 «Džeronīmo Stiltons 2». Anim. f. seriāls. 2.sērija.
16.40 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.00 «Rožu dārzs». Seriāls. 18.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.29 «Naudas zīmes. Ekonomikas ABC».
18.30 «100 g kultūras». «Nacionālie dārgumi».
19.30 «Trejādas saules». Dokumentāla filma.*
20.30 «Panorāma».
21.13 «Naudas zīmes. Ekonomikas ABC».*
21.15 «100. panta preses klubs».
22.10 «Mazie noziegumi». Detektīvseriāls. 3.sērija
23.50 «Nakts ziņas».
  0.05 «Grejas anatomija 6». Seriāls. 23.sērija.

LTV7
  7.35 «Veiksmīgas idejas». «Televeikala skatlogs».*
  7.55 «Aktualitātes». «Televeikala skatlogs».*
  8.15 «Skatpunkti». «Televeikala skatlogs».*
  8.35 «Tādas lietas». «Televeikala skatlogs».*
  8.55 «Attīstības kods». «Televeikala skatlogs».*
  9.20 «Labākais no Euromaxx». Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
10.00 Pasaules kausa izcīņa skeletonā. 1.brauciens
vīriešiem. Pārraide no Kalgari Kanādā.
11.00 Pasaules kausa izcīņa skeletonā. 2.brauciens vīriešiem.
12.00 «Kad stārķis palidojis garām». Dok. f. 7.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Aizputes TV: «Cilvēki,
darbi, tadīcijas Lejaskurzemē»*.
13.20 «Pie stūres». Deutsche Welle žurnāls (angļu val., ar
subt. latviešu val.).*
13.50 Euro Ice Hockey Challenge turnīrs. Latvija – Dānija.*
15.45 «Zobenu karaliene». Seriāls. 22.(noslēguma) sērija.
16.35 «Izdzīvošanas māka». Dok. f. seriāls. 8.sērija.
17.30 «Tavs auto».*
18.05 «Tiesa» (ar subt.). Krievijas seriāls. 21.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.25 «Zveja» (krievu val.).
19.55 Tiešraide! Euro Ice Hockey Challenge turnīrs. Latvija
– Norvēģija. Pārraide no Norvēģijas.
22.20 «Latvijas stāsti». Piedāvā TV Jūrmala.
23.05 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
23.20 Pasaules kausa izcīņa skeletonā. 1.brauciens
vīriešiem. Pārraide no Kalgari Kanādā.*
  0.20 Pasaules kausa izcīņa skeletonā. 2.brauciens vīriešiem.*
  1.25 «Darījums» (ar subt.). 2006.g. 1. un 2.sērija.

LNT
  6.05 «Ticīgo uzvaras balss».
  6.35 «Toms un Džerijs 2». Animācijas filma.
  6.40 «Šodien novados».
  6.55 «Eiropa novados, novadi Eiropā».
  7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
  8.40 «Dzīvais mērķis». ASV seriāls. 9.sērija.
  9.40 «Anna un mīlestība». Vācijas seriāls. 25.sērija.
10.05 «Vasara pie jūras». Melodrāma. 1995.g.
12.05 «Mājokļa jautājums 4».*
13.00 «Toma un Džerija piedzīvojumi»; «Lazlo nometne». 1.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «OKartes skatuve. Dzimuši mūzikai». Seriāls.
15.00 «Daiļā neveiksminiece». Seriāls. 20.sērija.
16.00 «Tu būsi mana». Meksikas seriāls. 133.sērija.
17.00 «Viss notiek uz labu». Krievijas seriāls. 165.sērija.
18.00 «Ievas pārvērtības». Stila raidījums (arhīvs).
18.55 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
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20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «OKartes skatuve». Koncerts.
23.00 «Izsitēji». ASV krimināldrāma. 2001.g.
  0.50 «Labs darbs». ASV krimināldrāma. 1995.g.
  2.30 «Lielā zādzība». ASV kriminālkomēdija. 2004.g.
  3.50 «Daiļā neveiksminiece». Seriāls. 20.sērija.
  4.35 «Tu būsi mana». Meksikas seriāls. 133.sērija.
  5.20 «Viss notiek uz labu». Krievijas seriāls. 165.sērija.

TV3
  5.00 «Zaudējumi 4». 8.sērija.
  5.50 «Anarhijas dēli 3». 3.sērija.
  6.40 «Zinātkārā Dora». Anim. ser. 4.sērija.
  7.10 «Ziņkārīgais Džordžs 2». Anim. ser. 3.sērija.
  7.35 «Gormiti 2». Anim. ser. 3.sērija.
  8.00 «Tētuka meitiņas 6» (ar subt.). 15. un 16.sērija.
  9.00 «Dullās sacensības Neiespējamā misija 4».
10.10 «Nozieguma skelets 6». 12.sērija.
11.10 «10 gadu jaunāka 4». 40. un 41.sērija.
12.10 «Televeikala skatlogs».
12.25 «Visi mīl Reimondu 4». Seriāls. 81. un 82.sērija.
13.30 «Gormiti 2». Animācijas seriāls. 4.sērija.
13.55 «Ziņkārīgais Džordžs 2». Anim. ser. 4.sērija.
14.20 «Smieklīgākie videokuriozi 20».
14.50 «Vārds sievietei 2» (ar subt.). Seriāls. 95.sērija.
15.50 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 40. un 41.sērija.
17.50 «Slēgtā skola» (ar subt.). Krievijas seriāls. 30.sērija.
19.00 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Eiss Ventura: dabas aicinājums». Komēdija. 1995.g.
22.00 «Greizais spogulis» (ar subt.).
  0.30 «Un no rīta viņi pamodās» (ar subt.). Komēdija. 2003.g.
  2.10 «Un ja Dievs būtu saule?» ASV drāma. 2007.g.
  3.40 «Zaudējumi 4». Seriāls. 8.sērija.
  4.25 «Visi mīl Reimondu 4». Seriāls. 82.sērija.
  4.50 «Nakts joki».

11. februāris, sestdiena   
LTV1  
  8.10 «Latvji, brauciet jūriņā!»*
  8.40 «Nūnborijs un varenais septītnieks». Anim. f. ser. 20.sērija.
  9.05 «Kas te? Es te!»
  9.35 «Lauku peles un pilsētas peles piedzīvojumi». 9.sērija.
10.00 «Ķepa uz sirds».
10.30 «Kas var būt labāks par šo?»
11.00 «Mazie noziegumi». Detektīvser. 3.sērija Saindētā spalva.
12.45 «Eirodziesma 2012». 1.pusfināls.*
14.35 «Radošā darbnīca Stremsē». Dokumentāla filma. 4.sērija.
15.20 «100 g kultūras». «Nacionālie dārgumi».*
16.15 «Laiks vīriem?»
16.45 «Zibens, uzlādēts». Dokumentāla filma. 2010.g.
17.45 «Kopā» (ar subt.).
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.30 «Es – savai zemītei».
19.00 «Vides fakti».
19.30 «Latvijas šlāgeraptauja 2012».
20.30 «Panorāma».
21.12 «Latloto».
21.20 «Kilograms kultūras. Raidījuma 100 g kultūras gada balva».
22.35 «Baseins». Krimināldrāma. 1969.g.
  0.35 «Nakts ziņas».

LTV7
  8.00 «Rīta karuselis». «Televeikala skatlogs».
  8.20 «Rīta intervija». «Televeikala skatlogs».
  8.40 «Skatpunkti». «Televeikala skatlogs».
  9.00 «Automoto raidījums nr.2». «Televeikala skatlogs».
  9.20 «TV mozaīka». «Televeikala skatlogs».
  9.40 «Brīvdienu ceļvedis». «Televeikala skatlogs».
10.00 Pasaules kausa izcīņa bobslejā. 1.brauciens divniekiem.
11.00 Pasaules kausa izcīņa bobslejā. 2.brauciens divniekiem.
12.00 «Attīstības kods». «Televeikala skatlogs».
12.20 «Zveja» (krievu val.).*
12.50 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
13.25 Tiešraide! Euro Ice Hockey Challenge turnīrs.
Latvija – Francija. Pārraide no Norvēģijas.
15.50 «Ātruma cilts».*
16.20 «SeMS».*
16.45 Tiešraide! VTB Vienotās līgas spēle. VEF – Krasnije kriļja.
19.00 «Kā uzvarēt Dakārā». Dokumentāla filma.
19.30 «Dabas formas». Dokumentāla filma. 5.sērija.
20.00 «Mana vecākā māsa» (ar subt.). Melodrāma. 2008.g.
21.40 «Krējums... saldais».*
22.10 «Losandželosas stāsts». Romantiska komēdija. 1991.g.
23.55 «Prezidenta sargs 2. Epicentrs». Spraiga sižeta filma. 2002.g.
  1.30 «Gads mākoņos». Dokumentāla filma.

LNT
  6.05 «Mīlestības vārdā». Seriāls. 145.sērija.
  6.55 Animācijas filmu rīts. «Pankūciņa lieliskie negadījumi 2». 4.sērija; «Toma un Džerija piedzīvojumi»;
«Silvestra un Tvītija piedzīvojumi». 6.sērija; «Pīle
Dodžers». 13.sērija. «Pīle Dodžers 2». 1.sērija.
  9.00 «Brokastis Briselē».
  9.30 «Rīta mikslis».
10.25 «Nedienas ar mērkaķi». Ģimenes komēdija. 1994.g.
12.20 «Latvijas zelta talanti 2012».*
14.35 «Smolvila. Leģenda par Supermenu». Seriāls. 2.sērija.
15.30 «Cilvēki ar pārdabiskām spējām». Dok. raid. 2.sērija.
16.30 «Jums pienācis pasts». Romantiska komēdija. 1998.g.
19.00 «Ekstrasensi kā detektīvi». Realitātes šovs. 16.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Pelnrušķīte». Realitātes šovs.
21.40 «Māja uz ezera». Melodrāma. 2006.g.
23.40 «Manolete». Biogrāfiska melodrāma. 2008.g.
  1.30 «Izsitēji». ASV krimināldrāma. 2001.g.
  3.00 «Labs darbs». ASV krimināldrāma. 1995.g.
  4.40 «Gadījuma spiegs». Piedzīvojumu komēdija. 2001.g.

TV3
  5.00 «Zaudējumi 4». 9.sērija.
  5.50 «Anarhijas dēli 3». 4.sērija.
  6.40 «Paldies par pirkumu! 3». 3.sērija.
  7.20 «Robinsons Krūzo». 8.sērija.
  7.50 «Mazie kloni». Anim. ser. 1.sērija.
  8.00 «Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums». 1.sērija.
  8.35 «Pērtiķu karalis». Anim. ser. 42.sērija.
  9.00 «Simpsoni 12». Anim. ser. 2. un 3.sērija.

10.00 «Uzmanību! Virtuvē bērni».
10.35 «Kastanis – Centrālparka varonis». Ģimenes f. 2004.g.
12.25 «Televeikala skatlogs».
12.40 «Kinomānija».
13.10 «Smieklīgākie videokuriozi 20».
13.45 «Greizais spogulis» (ar subt.).
16.00 «Eiss Ventura: dabas aicinājums». Komēdija. 1995.g.
18.00 «Skatuves zvaigzne». Ģimenes komēdija. 2004.g.
19.50 TV3 ziņas.
20.20 «Supersuns Bulta». ASV animācijas filma. 2008.g.
22.10 «Superpolicisti». ASV komēdija. 2001.g.
  0.10 «Bīstamās spēles 3». ASV trilleris. 2004.g.
  1.50 «Šausmu ezers 2». ASV šausmu filma. 2007.g.
  3.25 «Zaudējumi 4». Seriāls. 9.sērija.
  4.20 «Paldies par pirkumu! 3». Seriāls. 3.sērija.
  4.40 «Nakts joki».

12. februāris, svētdiena
LTV1
  8.10 «Garīgā dimensija».*
  8.40 «Nūnborijs un varenais septītnieks». Anim. ser. 21.sērija.
  9.05 «Kas te? Es te!»
  9.35 «Lauku peles un pilsētas peles piedzīvojumi». 10.sērija.
10.05 «Mārvijs Hemmers. Nacionālās ģeogrāfijas pasaule». Populārzinātnisks seriāls bērniem. 56.sērija.
10.30 «Lemuru iela». Dok. seriāls. 4.sērija.
11.00 «Starp debesīm un zemi... Aizmirstās pasaules 2».
Dokumentāla filma. 1.sērija.
12.00 Dievkalpojums.
13.00 «Vertikāle».
13.30 «Daudz laimes!»
14.25 «Latvijas šlāgeraptauja 2012».*
15.30 «Ķepa uz sirds».*
16.00 «Kas var būt labāks par šo?»*
16.30 «Eirobusiņš».*
17.00 «Krievijas neskartā daba». Dok. f. seriāls. 2.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.20 «Province».
18.50 «Dievišķā smarža». Vācijas melodrāma. 2009.g.
20.30 «Panorāma».
21.33 Laika ziņas.
21.40 «Violeta». Vēsturiska mākslas filma. 2011.g. 2.sērija.
23.25 «Nakts ziņas».
23.35 «Kilograms kultūras». Raidījuma 100 g kultūras
gada balva.*

LTV7
  7.40 «Veiksmīgas idejas». «Televeikala skatlogs».
  8.00 «Pie rīta kafijas». «Televeikala skatlogs».
  8.20 «Vide, veselība un mēs». «Televeikala skatlogs».
  8.40 «Iespējas un risinājumi». «Televeikala skatlogs».
  9.00 «Nedēļas apskats». «Televeikala skatlogs».
  9.20 «Darbs. Izglītība. Karjera». «Televeikala skatlogs».
  9.40 «Aktualitātes». «Televeikala skatlogs».
10.00 Pasaules kausa izcīņa bobslejā. 1.brauciens četriniekiem.
11.00 Pasaules kausa izcīņa bobslejā. 2.brauciens četriniekiem.
12.00 «Vārds uzņēmējiem». «Televeikala skatlogs».
12.20 «Tavs auto».*
12.50 «Piedzīvojums dabā».*
13.20 «Autosporta programma nr.1».*
13.50 «Zebra».*
14.05 «Losandželosas stāsts». Romantiska komēdija. 1991.g.
15.50 «SeMS. Laboratorija».
16.20 «Uguns kaimiņi». Dokumentāla filma. 1.sērija.
17.20 «Mana vecākā māsa» (ar subt.). Melodrāma. 2008.g.
19.00 «Krējums... saldais».
19.30 «Darījums» (ar subt.). Detektīvfilma. 2006.g. 1. un 2.sērija.
21.10 «Pēdējais liecinieks». Seriāls. 47.sērija.
22.05 «Grēksūdzes noslēpums». ASV trilleris. 2004.g.
23.45 «Kā uzvarēt Dakārā». Dokumentāla filma.
  0.15 Pasaules kausa izcīņa bobslejā un skeletonā.
6.posma apskats.

LNT
  6.05 «Mīlestības vārdā». 146.sērija.
  6.55 «Dabas stihiju varā».
  7.20 «Mūka Omi noslēpums 2». 25.sērija; «Toma un
Džerija piedzīvojumi»; «Vāverpuika 2». 13.sērija.
  8.30 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
  9.00 «Autoziņas».
  9.30 «Mans mīļais draugs».
10.00 «Lapsa virtuvē».
10.35 «Tikai nesaki man Bizu 2». Seriāls. 2.sērija.
11.35 «Pelnrušķīte». Real. šovs.*
12.30 «Aģents Čaks 2». ASV seriāls. 1.sērija.
13.30 «Māja uz ezera». Melodrāma. 2006.g.
15.50 «Žilbinošais Barijs un diskosliekas». Anim. f. 2008.g.
17.25 «Mazais Nikijs». ASV komēdija. 2000.g.
19.10 LNT ziņu Top 10.
20.00 LNT ziņas.
20.15 «Basketbols TV».
20.20 «Latvijas zelta talanti 2012».
23.30 «Brašais Džeksons». ASV piedzīvojumu filma. 1988.g.
  1.20 «Jums pienācias pasts». Komēdija. 1998.g.
  3.15 «Manolete». Biogrāfiska melodrāma. 2008.g.
  4.50 «Ekstrēms tuvplānā».

TV3
  5.00 «Zaudējumi 4». 10.sērija.
  6.00 «Anarhijas dēli 3». 5.sērija.
  6.50 «Paldies par pirkumu! 3». 4.sērija.
  7.15 «Mazie kloni». Anim. ser. 2.sērija.
  7.25 «Pērtiķu karalis». Anim. ser. 43.sērija.
  7.50 «Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums». 2.sērija.
  8.15 «Kinomānija».
  8.50 «Māmiņu klubs».
  9.25 «Divi buras».
10.00 «Superbingo». TV spēle.
11.00 «Arnold!» Anim. f.
12.30 «Pietaupi man pēdējo deju 2». Muzik. f.
14.40 «Svētais». ASV trilleris. 1997.g.
17.00 «Iepazīstieties, spartieši!» ASV komēdija. 2008.g.
18.50 «Neiespējamā misija 4».
19.50 «Nekā personīga».
20.40 «Zeltacs». Spraiga sižeta filma. 1995.g.
23.25 «Tīmeklis». ASV trilleris. 1995.g.
  1.35 «1612» (ar subt.). Vēsturiska Piedzīvojumu drāma. 2007.g.
  4.05 «Anarhijas dēli 3». Seriāls. 5.sērija.
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AKCIJA autoskolā «AUTO PRIEKS»!
Autoskola «Mustangs» –
apmācība vakaros un brīvdienās.
Teorija, reģistrācija, dokumentu noformēšana, apmācības karte, ieskaite

– bez maksas.
Maksā tikai par braukšanas apmācību
– 5 Ls/45 min. Tālrunis 63026392.

Jelgavas 5. vidusskolai

– 40

Mīļie skolotāji! Cienījamie vecāki!
Bijušie un esošie skolēni!
Skolas draugi!
2012. gads ir mūsu Jelgavas 5. vidusskolas četrdesmitās jubilejas gads, kuru pēc
tradīcijas skola gatavojas svinēt februāra
otrajā sestdienā.
40 gadi nav ievērojams vecums skolai, bet
cilvēkiem, kuri šajā skolā ir mācījušies un
strādājuši ilgu gadu garumā, tā ir nozīmīga
mūža daļa, kas lielā mērā ietekmējusi gan
attieksmi pret dzīvi, gan noteikusi turpmāko izvēli. Šo gadu laikā vidējo izglītību
skolā ir ieguvuši 2524 audzēkņi, dažāda
ilguma darba mūžu skolā ir vadījuši 155
skolotāji.
Visus jūs, kas rada Jelgavas 5. vidusskolas
vēsturi, atbalsta tās attīstību, mēs gaidām
11. februārī plkst.16 uz tikšanās svinīgo
pasākumu Jelgavas kultūras namā un no
plkst.19 – skolā, kur klasesbiedri, kolēģi,
draugi un domubiedri dāvāsim viens otram
kopā būšanas prieku.
Jelgavas 5.vidusskolas kolektīva vārdā –
direktore Natela Seļiščeva

Aicinām darbā angļu valodas skolotāju
3. – 6. klasei (8 stundas nedēļā).
Izglītībai jāatbilst MK noteikumiem
Nr.347.
Darba laiks – pēcpusdienās.
CV sūtīt uz e-pastu: junda@junda.lv.
Informācija pa tālruni 63022298.

V/a «Valsts tehniskās
uzraudzības aģentūra»
izsludina konkursu uz ierēdņa
amatu –
Tehniskās uzraudzības nodaļas
inspektors Jelgavā (2 vakances).
Sīkāka informācija mājas lapā:
www.vtua.gov.lv

Elektroenerģijas patērētājus,
kuri no š.g. 1. aprīļa spiesti pāriet uz
elektroenerģijas atvērto tirgu,
konsultēšu par tās tirgotājiem.
Jūsu uzdevumā veikšu cenu
aptauju, aprēķināšu optimālo tarifa
plānu.
Mans e-pasts: alvis@vveg.lv.
Tālrunis 29194021.

Aicina darbā

pasniedzēju – instruktoru
ar savu autobusu.
Lielajā ielā 19
Tālrunis 29641277,
63024355

Mācies autoskolā
un maksā TIKAI par braukšanu 5 Ls/stundā!
Reģistrācija, teorija, dokumentu
noformēšana un eksāmens – BEZ MAKSAS!!!

Sarmas ielā 2, 79. kab. (2. pamatskolā),
tālrunis 29881119, 67210099.
Vienīgās Latvijā sertificētās
pretuzlaužamās tērauda

AKCIJA
līdz
mēneša
beigām!
jelgava@skydas.lv

www.skydas.lv

www.autoprieks.lv

DURVIS

Sertificētas Vācijas institūtā «IFT Rosenheim».

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

Lsmo2n2tā0ža.
+

+ akcijas cenas «Skydas Standart» un «Skydas Standart 3» durvīm

Labākās durvis pilsētā!

Jelgava, Rīgas iela 2. Tālrunis 63081745, 28612596

Rīga, Hanzas iela 6, tālrunis 67704154, 26668000
Rīga, Slokas iela 111, tālrunis 67871914, 26661117
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notikumi

Kultūras pasākumi
 3. februārī pulksten 19 – «Putnu balle» un «Per» Mārtiņa Freimaņa dziesmu koncertā
«Tu esi mans draugs». Biļešu cena – Ls 5; 4 (kultūras namā).
 4. februārī pulksten 12 – praktiskā radošā nodarbība: pelnu maisiņu izšūšana lentīšu tehnikā. Maksa – Ls 3; pirmsskolas vecuma bērniem – Ls 1. Sīkāka informācija un
pieteikšanās pa tālruni 63005445 (Svētās Trīsvienības baznīcas tornī).
 4. februārī pulksten 18 – koncerts «Mēs mīlam dejā». Piedalās tautas deju ansambļi
«Dancis», «Rotaļa», «Līgo», «Teiksma», «Diždancis», «Lielupe». Biļešu cena – Ls 2,50; 2;
1,50 (kultūras namā).
 5. februārī pulksten 14 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra izrāde V.Šekspīrs «Jautrās vind
zorietes». Režisore Lūcija Ņefedova. Biļešu cena – Ls 3; 2,50; 2 (kultūras namā).
 No 10. līdz 12. februārim – Starptautiskais Ledus skulptūru festivāls. Pasākumu
programmu skatīt 7. lpp. (Uzvaras parkā).
 12. februārī pulksten 16 – M.Sālzirnes deju koncerts «Māras zīmē». Piedalās TDA
«Diždancis», «Ritums», «Kalve», VPDK «Laipa» un «Rota», senioru deju kolektīvs «Ozolnieki», bērnu deju kolektīvs «Jundaliņi» un «Jundēns». Biļešu cena – Ls 1; 0,50 (kultūras
namā).
 16. februārī pulksten 19 – izrāžu apvienības «Panna» stand-up izrāde «Puse no
sirds». Lomās Z.Daudziņa un A.Siliņš. Pētījums par vidējo latviešu laulību. Pasākumu
nav ieteicams apmeklēt bērniem, kas jaunāki par 12 gadiem. Biļešu cena – Ls 6; 5; 4
(kultūras namā).
 17. februārī pulksten 19 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra izrāde J.Jaunsudrabiņš «Jo
pliks, jo traks». Režisori A.Matisons un A.Bolmanis. Biļešu cena – Ls 3; 2,50; 2 (kultūras
namā).
 21. februārī pulksten 10 un 13 – Valmieras kinostudija piedāvā muzikālu izrādi
bērniem «Pingvīni nāk!». Lomās: I.Puķe vai T.Lasmane, K.Salmiņš, M.Lūsis vai I.Strads,
A.Apinis, A.Berģis vai M.Zvagulis. Režisors I.Strads. Biļešu cena – Ls 2 (kultūras namā).
 24. februārī pulksten 18 – Nacionālo bruņoto spēku orķestra bigbenda koncerts.
Viesdiriģents – Somijas Bruņoto spēku bigbenda vadītājs Sami Hannula. Ieeja – bez
maksas (kultūras namā).
 25. februārī pulksten 16 – Ventspils teātra viesizrāde M.Zīverts «Zaļā krūze». Biļešu
cena – Ls 2,50; 1,50 (kultūras namā).

Izstādes
 8. februārī pulksten 14 – tikšanās ar mākslinieci Olitu Gulbi un viņas izstādes noslēgums (Jelgavas Zinātniskās bibliotēkas galerijā).
 Līdz 5. februārim – Latvijas Tekstilmākslas asociācijas dalībnieku darbu izstāde «Tekstils.lv», kas veltīta Latvijas Mākslas akadēmijas Tekstilmākslas katedras 50 gadu jubilejai
(Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 Līdz 18. februārim – fotoizstāde «Par jelgavniekiem janvāra barikādēs» (Ģederta
Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 Līdz februāra beigām – Čehijas vēstniecības Latvijā organizēta izstāde «Liberecas
jumti». Čehi piedāvā lielformāta fotogrāfijās iepazīt Čehijas pilsētu Liberecu, ļaujot
paskatīties uz pilsētu no tās ēku jumtiem (kultūras namā).
 Līdz 22. februārim – Daga Viduleja izstāde «Randevu» (galerijā «Suņa taka» Dobeles
ielā 68).
 Līdz 29. februārim – Māra Branča gleznu kolekcijas «Manas bildes» izstāde. Ieejas
maksa uz izstādi un skatu laukumu – Ls 0,80 (pieaugušajiem); Ls 0,40 (skolēniem, studentiem un pensionāriem) (Svētās Trīsvienības baznīcas tornī).
 Līdz 29. februārim – Mākslas skolas pedagogu un mākslinieku Induļa Landau un
Nellijas Skujenieces darbu izstāde (Jelgavas Mākslas skolā).

Iespēja «paklejot» pa
Čehijas pilsētas jumtiem
 Ritma Gaidamoviča

Turpinot sadarbību kultūras
jomā, Jelgavas kultūras namā
apskatāma jauna Čehijas vēstniecības Latvijā organizēta
izstāde. Šoreiz čehi piedāvā
lielformāta fotogrāfijās iepazīt
Čehijas pilsētu Liberecu, ļaujot
paskatīties uz to no ēku jumtiem. Vēstniecības pārstāvis
Mihals Koreckis pieļauj, ka
izstāde varētu rosināt arī kādu
Jelgavas fotogrāfu paklejot
pa ēku jumtiem un uz pilsētu
paskatīties mazliet citādāk.
Šī jau ir devītā izstāde, kas tapusi
sadarbībā ar Čehijas vēstniecību, un
šoreiz skatītājiem divu fotogrāfu bildēs
aplūkojama Libereca. «Lūdzu nedomāt,
ka izstādē tikai jumti redzami, tie tikai
kalpo kā skatupunkts, no kura fotogrāfi
ķēruši interesantus kadrus. Izstāde ir
neparasta – tā nav tradicionāla, kurā
aicinām tūristus apmeklēt dažādas ievērojamas vietas mūsu valstī. Šoreiz ļau-

jam uz pilsētu paskatīties citām acīm,»
tā M.Koreckis, piebilstot, ka fotogrāfijās
redzamas arī vietas, par kurām liecina
vairs tikai bildes.
Fotogrāfiju autori stāsta, ka šis projekts sācies pirms trim gadiem, kad paši
nejauši fotografējušies Svētā Antonīna
baznīcas tornī. «Kad bijām nonākuši
apmēram 50 metru augstumā, mums
bija skaidrs, ka ir sācies nākamais
mūsu lielais piedzīvojums. Skats ir ļoti
interesants. Mēs bijām iegājuši gandrīz
vai pasaku pasaulē virs ļaužu mitekļu jumtiem,» stāsta fotogrāfe Lenka
Dostālova-Kroupova, piebilstot, ka tas
iedvesmoja un mudināja uz jauniem
atklājumiem.
Fotogrāfiem izdevies savākt plašu
fotogrāfiju kopu, kas fiksē Liberecas pilsētu no tāda skatupunkta, kas parastam
gājējam uz ielas nav pieejams. Dažādi
skaisti logi un jumti, tornīši, erkeru
nostūri un skulptūru aprises vai bezgalīgie daudzdzīvokļu blokmāju logu,
margu un satelītu uztvērēju plūdi – tas
viss Jelgavas kultūras namā apskatāms
līdz februāra beigām.
Kas notiek
telpā virs mūsu
galvām? Kas
mums, parastajiem gājējiem,
paliek apslēpts,
kad staigājam
pa ielām? Šie ir
jautājumi, uz kuriem atbildes var
rast jaunākajā
Čehijas vēstniecības veidotajā
izstādē «Liberecas jumti».
Foto: Ivars Veiliņš

Ceturtdiena, 2012. gada 2. februāris

«Deja ir kā prece,
un skate ir tirgus»
 Ritma Gaidamoviča

Valmierā aizvadīta Jaunrades
deju skate, kurā tika rādītas arī
piecas Jelgavas jauno deju autoru – tautas deju ansambļa «Liel
upe» studijas sastāva vadītājas
un horeogrāfes Baibas Sokolovas, «Diždanča» dejotājas Santas Kancevičas un «Jaunības»
vadītāja Arvila Novika – dejas.
Mūsējie mājās pārbraukuši ar
divām balvām. B.Sokolovas deja
«Pa pāriem(i) ābolīt’s» ieguva
Jelgavas novada balvu. Jāteic,
ka B.Sokolovai sevi izdevās pierādīt jau iepriekšējā Jaunrades
deju skatē un viņas dejas nu
dejo arī citur Latvijā. «Esmu vēl
dikti jauna, bet, ja manas dejas
dejo jau arī ārpus Jelgavas, šķiet,
dodos pareizajā virzienā,» saka
B.Sokolova.
Šogad Jaunrades skatē jeb, kā paši dejotāji
to sauc, deju tirgū Baiba piedāvāja divas
dejas, kuras izdejoja «Lielupes» jaunieši
un vidējā paaudze. Jauniešu dejotā «Pa
pāriem(i) ābolīt’s» ieguva Jelgavas novada
balvu, bet A.Novika deja «Puiši, puiši, rudens nāk» saņēma veicināšanas balvu jauno
autoru grupā.
Stāstot par deju radīšanu, B.Sokolova
atzīst – tas nav viegls process, tās ir negulētas naktis, domājot par vajadzīgo dejai,
ilgi mēģinājumi, raugoties, kā «uz papīra
uzliktais» izskatās dzīvē.
«Mani draugi, kuri zina, kā es strādāju,
ķiķina. Es sēžu, bet kājas zem galda un rokas
virs galda kustas, zīmēju zīmējumus. Kad
domas «uzliktas uz papīra», ceļos un mēģinu, kā izskatīsies,» darba procesu pārstāsta
Baiba, gan piebilstot, ka viens ir izdomāt
un to uzzīmēt, taču otrs – ar dejotājiem
mēģināt, kā tas izskatās dzīvē. «Uz papīra
jau varu gribēt daudz, taču viss ir atkarīgs
no dejotājiem. Vai tās kombinācijas, ko es
gribu, vispār ir iespējamas, ko tas prasa. Dejotāji man ir kā māls, ko iespējams veidot pēc
savas patikas. Tomēr, tikai kopā strādājot,
mēģinot, saproti – tur vajag tā, tur citādāk,
un tikai tādā veidā rodas gatavs produkts,
kuram vēlāk citi, protams, var pielikt arī
savu odziņu, taču – ar mēru,» tā Baiba. Viņasprāt, katram horeogrāfam nepieciešams
kolektīvs – eksperimenta dalībnieks, ar ko
kopā paveic smagāko darbu.

«Es noskatīju
«Lielupi», Elita – mani»

Horeogrāfes
Baibas Sokolovas jaunākās
dejas varēs
novērtēt jau
sestdien, 4. februārī, pulksten 18
koncertā «Mēs mīlam
dejā», kas šogad svin
desmito jubileju.
Foto: Ivars Veiliņš
kolektīvs ir draudzīgs, saskaņots, labi dejo,
tāda laba aura. Bet 2009. gadā es izveidoju
deju ar «Ieviņu», kuru noskatīja «Lielupes»
vadītāja Elita Simsone. Viņa deju ievēroja
un uzaicināja to iekļaut «Lielupes» jauniešu
sastāva repertuārā. Nedomājot piekritu.
Tā nu sākās mūsu sadarbība, un nu jau
no dejotājas esmu kļuvusi par atspaidu
Elitai kā horeogrāfe,» tā Baiba, piebilstot,
ka ar «lielupiešiem» izdejota ne viena vien
viņas deja.

«Made in Jelgava»

Viņa nenoliedz, ka jaunajiem arī šajā
jomā ielīst ir grūti, jo sevi spilgti jāpierāda.
Latvijā horeogrāfi uzstādījuši augstu latiņu,
taču tajā pašā laikā ir daudz lielmeistaru,
no kā mācīties. «Grūti latviešu tautas
dejā atrast ko jaunu, kas neparādītos citās
dejās, tāpēc jāiegulda liels darbs,» tā Baiba,
piebilstot, ka mūsdienās lielas problēmas
sagādā mūzikas atrašana dejām. Tautas
mūzikas diski atšķirībā no popmūzikas
neiznāk svītrām vien, tāpēc deju autora
uzdevums ir ne tikai zīmēt deju rakstus,
bet arī meklēt cilvēkus, kas palīdzēs radīt
mūziku. «Protams, katru gadu iznāk kāds
tautas mūzikas albums, taču nereti pie šīs
mūzikas nevar dejot. Turklāt horeogrāfu
ir daudz, tāpēc gadās, ka ar šo mūziku ir
tā: kurš pirmais paķers. Cik tad skatītāji
gribēs vienu gabalu klausīties?» stāsta Baiba. Tieši tālab teju katram horeogrāfam ir
kāds komponists, ar kuru sadarbojas. Baibai
šobrīd sadarbība izveidojusies ar Tirkīza
kora dalībnieku ansambli «Tirkizband».
«Uldis Timma izveidoja aranžējumu tautas
dziesmai «Tumša, tumša tā eglīte», ko ar
kolēģiem iedziedāja. Tāpēc varu lepni teikt:
mums deja ir simtprocentīgs jelgavnieku
ražojums jeb «made in Jelgava»,» tā Baiba,
cerot, ka jelgavnieki turpinās «ražot».

Ikdienā Baiba strādā par deju skolotāju
Aizupes pamatskolā un turpina studijas
Rīgas Pedagoģijas un vadības akadēmijā,
bet vakaros ir kopā ar «lielupiešiem». Viņa
nāk no Smiltenes. Mācoties Rīgā, vadījusi
Smiltenes deju kolektīvu «Ieviņa», un
tieši ar šiem dejotājiem tapusi pirmā viņas
deja «Rikāz randa». Uz Jelgavu viņu atvilināja «Lielupe». «Vispirms es noskatīju Rakstus izdomā, aužot grāmatzīmes
«Lielupi». Sanāca tā, ka Dziesmu un deju
«Deja pati par sevi nepastāv, jo skatītājs
svētkos «Ieviņas» sastāvā dejoju blakus vispirms klausās mūziku un tad skatās,
«lielupiešiem». Ar prieku noskatījos, cik šis kā tā sasaistās ar kustību. Tāpēc kustības

Tornī dzejas vakars
Rīt, 3. februārī, pulksten 18 Jelgavas
Svētās Trīsvienības baznīcas torņa skatu
laukumā būs saruna ar dzejnieci Astrīdi
Ivasku. Šajā vakarā, kam dots nosaukums
«Atdodu pasauli atpakaļ», skanēs dzejproza un dzeja A.Ivaskas, Elīnas Apsītes
un Jolantas Markotas lasījumā. Dzejas
vārdus ar kokles stīgu skaņām papildinās Vita Pinne. A.Ivaska ir viena no tām
dzejniecēm, kas savu lielāko mūža daļu ir
pavadījusi, kā pati saka, pasaules pagalmos – Vācijā, ASV, Īrijā –, bet 2001. gadā
atgriezusies uz dzīvi Rīgā. Tādēļ šis būs
satikšanās, atgriešanās un iepazīšanās
vakars. Ieeja uz dzejas vakaru: pieaugušajiem – 0,80 lati; skolēniem, studentiem
un pensionāriem – 0,40 lati.

domāju, neskaitāmas reizes klausoties
mūziku,» tā Baiba. Runājot par rakstiem,
Baibas hobijs ir aust grāmatzīmes latviešu
rakstos un tautiskās jostas, tālab nereti
raksti dejām tiek atrasti tieši šādā veidā.
«Meklējot rakstus grāmatzīmēm un jostām,
raisās iztēle, un gar acīm aizslīd cilvēki
noskatītajos rakstos,» smaidot saka Baiba.
Jaunā horeogrāfe uzskata, ka Jaunrades
skate ir liels dzinulis radīt ko jaunu, jo tā
ir iespēja sevi pieteikt. «Deja ir kā prece,
un skate ir tirgus, kurā mums dota iespēja
to nosacīti notirgot. Piemēram, Jūrmalas
kolektīvs, ar ko man veidojusies sadarbība,
gatavojas jubilejas koncertam un tieši uz
skati brauca noskatīt dejas, ko tajā dejot,»
stāsta Baiba, piebilstot, ka obligātais repertuārs ir viens, bet šī ir skate, kas ļauj padarīt
krāšņāku kolektīva repertuāru, atrast tieši
sev raksturīgāko.

Latvieši zina vērtības

Viņa atzīst, ka pēdējos gados audzis deju
kolektīvu līmenis un arī no horeogrāfiem
tiek prasīts vairāk. «Cik tad ilgi dejosi
plaukstiņpolku? Ir jākāpj augstāk, un tas ir
labi. Ceļas gan dejotāju, gan deju līmenis,» tā
Baiba. Šobrīd iezīmējusies vēl kāda tendence
– arvien vairāk cilvēku vēlas dejot tautas
dejas, un to izjūtot arī pašā «Lielupē». «Tas
ir tikai apsveicami. Uzskatu – ja cilvēki grib
dejot, viņiem interesē, kas notiek ar mūsu
tautas vērtībām, lai tās nezustu, ne tikai
tas, kā ārzemēs naudu nopelnīt,» tā Baiba.
To apstiprina fakts, ka ārzemēs, kur dzīvo
latvieši, tiek dibināti tautas deju kolektīvi,
kori. Pagājušajā nedēļā Tallinā izveidots
latviešu koris. Un šie kolektīvi cer, ka 2013.
gadā arī varēs piedalīties Dziesmu un deju
svētkos. «Liels prieks ir par to, ka mēs ne
tikai visu laiku radām jaunas dejas, bet arī
cenšamies saglabāt zelta fondu, lai tas neaizietu zudībā. Šobrīd, gatavojoties Dziesmu
un deju svētkiem, gaismā tiek celtas dejas,
kas dejotas pirms 20 gadiem. Un tās visas ir
daudz grūtākas nekā jaunradītās. Tās dejot
ir liels gods,» tā Baiba.

«Pils putnā» – ziema pret vasaru Flamenko nodarbības
Spīdolas ģimnāzijā
Līdz 29. februārim stila
salonā «Pils putns» valdīs absolūti pretstati
– tos ienesīs Mariannas
Strautnieces gleznu izstāde «Ziema pret vasaru». Gleznās redzami
sniegoti meži un aizputinātas ielejas, kas ienesīs mieru un vēsumu. Tām pretī stāsies
ziedošas pļavu puķes un nemierīgi lauki
ar siena gubām. Māksliniece zināšanas
papildinājusi pie kostīmu mākslinieces
Mirdzas Briedes-Vārdaunes, nopelniem
bagātā Latvijas scenogrāfa Rūdolfa Vārdauņa, akvarelista Visvalža Garokalna un
mākslinieka Ivara Klapera.

Jelgavā atgriezusies pasniedzēja Ilze Zariņa, kura pirms desmit gadiem bērnu un
jauniešu centrā «Junda» piedāvāja apgūt
vēderdejas un flamenko. Viņa piektdienās Spīdolas ģimnāzijā atsākusi piedāvāt
flamenko nodarbības. «Tā ir sarežģīta
deja, toties pretī tā dod labu garastāvokli,
pašapziņu, taisnu muguru, labu ritmu un
temperamentu. Sievietes, dejojot flamenko, izmainās gan iekšēji, gan ārēji. Iestājas
lielāks iekšējais miers un lepnums par sevi,
ārēji – mainās ģērbšanās stils un gaita,» tā
pasniedzēja. Nodarbības notiek piektdienās pulksten 18 un 19.30. Ar pasniedzēju
iespējams sazināties pa e-pastu: alegria.
ilze@inbox.lv vai tālruni 29453434.

