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Bērnudārzi un skolas saņem
Jelgavas pamatzināšanu rulli

 Ritma Gaidamoviča

Lai veicinātu piederības
sajūtu savai pilsētai, Jelgavas pašvaldība izstrādājusi īpašu Jelgavas
pamatzināšanu rulli ar
vēsturiskiem un interesantiem faktiem par
pilsētu, ko svarīgi būtu
zināt ikvienam jelgavniekam. Šonedēļ Draudzīgā
aicinājuma dienā pamatzināšanu ruļļus dāvināja pilsētas izglītības
iestādēm. Pirmsskolas
izglītības iestāžu vadītāji
un skolu direktori atzīst:
«Tas būs labs palīgs darbā un noteikti palīdzēs
mūsu audzēkņos vairot
lokālpatriotismu!»
Jelgavas pamatzināšanu rullī
iekļauta informācija par pilsētas
simboliku, apkopoti būtiskākie
gadskaitļi par pilsētas vēsturi un
desmit sadaļās fakti par šodienu
– par Jelgavas iedzīvotājiem, kuri
mācās, strādā, sporto un atpūšas,
par mūsu pilsētā esošiem uni-

kālajiem objektiem, interesanta
informācija par pilsētas parkiem,
ielām un citiem infrastruktūras
objektiem, kā arī par ražošanas
nozarēm. Piemēram, Jelgavā sporto
3000 cilvēki, dejo – 2500, Jelgavas
ielu kopgarums ir 265 kilometri,
Jelgavā ir 14 parki, Jelgavas īpašie
ēdieni ir «Hercoga bura», «Šarlotes
skūpsts» un dzēriens «Jelgavas
bellini».
Jāpiebilst, ka šis ir jau otrais
pamatzināšanu rullis – pērn bērnudārzi un skolas, kurās bērni apgūst
pirmsskolas izglītības programmu,
dāvanā saņēma pirmo Jelgavas
pamatzināšanu rulli – krāsainu
plakātu ar informāciju par Jelgavas
karogu, ģerboni, logo un saukli.
Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāji stāsta, ka tie izvietoti katrā
grupiņā un ir labs palīgs pedagogu
darbā. Vadītāji atzīst – tagad droši
var apgalvot, ka mazais jelgavnieks
zina, kāds izskatās Jelgavas karogs,
kas ir Jelgavas simbols, un viņi
uzsver, ka jaunais pamatzināšanu rullis ir loģisks turpinājums.
«Patiesi novērtējam pašvaldības
ieguldījumu, izveidojot nākamo pamatzināšanu rulli, kas ietver daudz

vairāk faktu par mūsu pilsētu, ko
pat pieaugušais, ja viņam pajautātu,
diezin vai tā uzreiz zinātu. Pateicoties iepriekšējam krāsainajam
pamatzināšanu rullim, mūsu bērni
zina, kādas ir pilsētas karoga krāsas, kas attēlots Jelgavas ģerbonī un
ka pilsētas simbols ir Alnītis. Tieši
tas mūs mudināja iestādē izveidot
īpašu patriotisko Jelgavas stūrīti,
kurā esam izvietojuši fotogrāfijas
un aprakstus par dažādām Jelgavas
vietām, lai veicinātu mazo jelgavnieku piederību savai pilsētai,»
atzīst bērnudārza «Kamolītis»
vadītāja Anita Bērziņa.
Saņemot jauno pamatzināšanu
rulli, Jelgavas Valsts ģimnāzijas direktore Ināra Daščinska atzina, ka
augstu vērtējama ikviena dāvana,
kas veicina zināšanu apguvi. Šajā
gadījumā – zināšanu apguvi par
savu pilsētu. «Patriotisms sākas no
ģimenes, skolas un pilsētas. Ja mēs
nemācīsim audzēkņiem mīlēt un
cienīt savu pilsētu, nekas nesanāks.
Jauniegūtais rullis ir ļoti vērtīgs, jo
atklāj daudz interesantu faktu par
pilsētu. Tas noteikti noderēs audzināšanas stundās,» tā I.Daščinska,
piebilstot, ka pamatzināšanu rullis

«Nezinājām,
ka Jelgavā
ražo arī
sauso ledu
un apģērbu!
Gribētu uz
šīm ražotnēm aiziet,»
saka 5.
klases skolnieks Matīss
Laugalis,
kurš kopā ar
klasesbiedriem izpētījis
Jelgavas pamatzināšanu
rulli. Skolēni
atzīst, ka
tajā ir arī
daudz citu
faktu, kurus
viņi līdz šim
nav zinājuši.
Foto: Ivars
Veiliņš
tiks izvietots gan klasēs, gan skolas
gaitenī, lai to varētu redzēt arī
vecāki.
«Visu nekad nevaram zināt – pat
par savu pilsētu ne. Turklāt Jelgava
ir pilsēta izaugsmei un nepārtraukti
mainās. Tāpēc uzskatu, ka šis rullis,
kas ietver tik būtisku informāciju,
ir ļoti noderīgs. Tas būs labs špikeris, ko iegaumēt kā skolēniem, tā
skolotājiem,» pēc ruļļa saņemšanas
atzina Jelgavas 2. pamatskolas
direktore Ināra Pampe.
Reizē ar pamatzināšanu rulli
pilsētas vidusskolas un pamatskolas
saņēma Ojāra Spārīša grāmatu
par Jelgavas Svētās Trīsvienības
baznīcu, albumus par gleznotājiem
Gunāru Ezernieku un Uldi Rogu.
Vidusskolu bibliotēkas vēl arī grāmatu «Kārlim Ulmanim 135», bet
pamatskolu – populārzinātnisku
izdevumu «Kā dzīvoja toreiz». Savukārt 17 pilsētas bērnudārziem
dāvināts populārzinātnisks izdevums «Kā dzīvoja toreiz», «Lielo
grāmata mazajiem» ar interesantu
un izglītojošu lasāmvielu un dažādiem uzdevumiem, krāšņi ilustrēts
Raiņa dzejoļu krājums bērniem un
pasaku grāmata «Brīnumu mežs».

Ātrā palīdzība saņem jaunas mašīnas
 Sintija Čepanone

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta
(NMPD) Zemgales reģions ticis pie četrām jaunām
ātrās palīdzības mašīnām. Vienu moderni aprīkotu
mašīnu pagājušajā nedēļā saņēma arī Jelgavas brigāde, un drīzumā tai tiks piegādāta vēl viena.
Kā informē NMPD Zemgales
reģionālā centra vadītājs Roberts
Fūrmanis, Jelgavas ātrās palīdzības mediķu rīcībā kopumā ir sešas

automašīnas – nupat viena aizstāta
ar jaunu, un līdz februāra beigām
plānots nomainīt vēl vienu, būtiski
uzlabojot brigādes darba apstākļus

un iespējas. «Vecās ātrās palīdzības
automašīnas savu jau nokalpojušas,
un būtiskākais trūkums ir to lielais
nobraukums. Tāda situācija ir ne
tikai Jelgavā, bet visā Zemgales
reģionā,» tā viņš. Pirmās četras
automašīnas Zemgales reģionā
saņēmušas Jelgavas, Bauskas, Iecavas un Pļaviņu ātrās palīdzības
brigādes, bet kopumā Zemgales
reģionālajam centram būs desmit
jauni transportlīdzekļi.

Jāpiebilst, ka Zemgales reģionālais centrs ikdienā vada 23 brigādes,
kas izvietotas 13 punktos visā reģionā, savukārt kopumā NMPD rīcībā
ir 154 operatīvie transportlīdzekļi
un rezerves mašīnas – 67 procenti
operatīvo transportlīdzekļu ir no
septiņiem līdz pat 20 gadiem veci,
turklāt to nobraukums ir ievērojams – no 300 000 līdz pat 870 000
kilometru.
Turpinājums 3.lpp.
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Policija 2012. gadā uz
karstām pēdām atklājusi
divreiz vairāk noziegumu
 Ilze Knusle-Jankevica

Valsts policijas Jelgavas iecirknis pagājušajā gadā reģistrējis 8857 notikumus
– vidēji dienā tie ir 24
notikumi, uz kuriem
izbraukuši policijas
darbinieki. Lai gan
nācies strādāt ar 16
darbinieku deficītu,
jo aizpildīt brīvās štata vietas ir ļoti grūti, Jelgavas iecirkņa
priekšniece Tatjana
Flandere sasniegtos
darba rezultātus vērtē
kā labus.
«Pagājušajā gadā no darba
Jelgavas policijas iecirknī aizgāja 11 pieredzējuši darbinieki
ar darba stāžu 15 – 20 gadi.
Tādus darbiniekus vietā dabūt
nevaram. Policijas akadēmijas
vairs nav, arī Policijas koledžas absolventi darbā policijā
piesakās kūtri. Lielākoties tie,
kas pie mums atnāk, ir cilvēki
ar augstāko izglītību kādā no
jomām, ne vienmēr pat juridiskajā. Viņiem jāiziet speciālas
pusgada apmācības un jānokārto medicīniskā, psiholoģiskā un fiziskā pārbaude. Tikai
tad viņi sāk strādāt, bet, lai
kļūtu par policistu, jānostrādā

vismaz gads,» situāciju ieskicē
T.Flandere.
Viņa spriež, ka aizvadītais gads
nav iezīmējies ar kādām īpašām
tendencēm: kā ierasts, daudz
bijuši mantiski noziegumi, apkarota kontrabanda un narkotisko
vielu izplatība, izglītota sabiedrība un it īpaši jaunieši. Jelgavas
iecirkņa Kriminālpolicijas nodaļas priekšnieks Uldis Markus gan
uzsver, ka pagājušajā gadā tika
aizturēta Rīgas narkomānu grupa, kas zaga no dzīvokļiem visā
Latvijā, arī Jelgavā, tāpat tika
atklāta automašīnu detaļu (lielākoties spoguļu, lukturu, magnetolu) zādzību sērija. Tomēr viņa
verdikts ir: «Noziedzības līmenis
pilsētā nav krasi mainījies.»
Pērn Jelgavā kopumā uzsākti
2183 kriminālprocesi. Valsts policijas Zemgales reģiona pārvalde
informē, ka aizvadītajā gadā
ievērojami pieaudzis uz karstām
pēdām atklāto noziegumu skaits
– 527, salīdzinājumam 2011.
gadā tika atklāti 280 noziedzīgi
nodarījumi. «Ļoti svarīgi ir tas,
cik ātri policija saņem informāciju par notikušu noziedzīgu nodarījumu vai likumpārkāpumu.
Jo ātrāk par to tiek paziņots,
jo operatīvāk varam reaģēt,»
skaidro Zemgales reģiona pārvaldes priekšnieka palīdze Ieva
Sietniece.
Turpinājums 3.lpp.

Karjeras nedēļā
iepazīs uzņēmumus un
iemēģinās roku profesijā
 Ritma Gaidamoviča

No 11. līdz 15. februārim Jelgavā notiks «Karjeras
nedēļa 2013». Tās laikā 6. – 12. klašu skolēniem,
lai pārdomāti izvēlētos savu nākamo profesiju,
būs iespēja apmeklēt praktiskas radošas nodarbības pilsētas profesionālajās skolās, iepazīties
ar LLU, doties mācību ekskursijās uz septiņiem
Jelgavas uzņēmumiem, kā arī piedalīties Ēnu dienā. Pasākumiem jāpiesakās līdz 6. februārim.
Turpinājums 3.lpp.

Konkursa
«Atrodi Jelgavas pilsētas ģerboni» rezultāti
Paldies visiem 143 aktīvajiem jelgavniekiem, kuri
piedalījās konkursā laikrakstā «Jelgavas Vēstnesis»,
kur bija jāatrod un jāsaskaita, cik pilsētas ģerboņu ir
publicēti 24. janvāra numurā.
Pareizā atbilde – šoreiz laikrakstā bija publicēti 13
pilsētas ģerboņi, un pareizi atbildēja 105 dalībnieki.
Balvas saņem katrs desmitais pareizās atbildes autors – Ilze Paladinska,
Dace Stalaža, Velta Grīnberga, Mirdza Stalaža, Indulis Straume, Marina Dumpe, Aleksejs Koteļeņecs, Egita Jēkabsone, Rolands Grīnblats,
Lolita Blumfelde.
Balvu no Jelgavas pilsētas pašvaldības var saņemt, iepriekš piesakoties
pa tālruni 63005556 vai 63005574.
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Valainis: «Saeimā visi zina,
ka esmu no Jelgavas!»
 Jānis Kovaļevskis

Mūsu pilsēta parlamentā
nekad nav bijusi plaši pārstāvēta. Arī 11.
Saeimā šobrīd ir tikai
divi jelgavnieki – Inga
Vanaga un Viktors Valainis, kuri tika ievēlēti
no Reformu partijas saraksta. V.Valainis gan ar
domubiedriem drīz vien
pameta reformistus un
šobrīd pārstāv «Brīvos
demokrātus» jeb tā saukto Olšteina sešinieku.
Sarunā V.Valainis norāda, ka
cenšas uzturēt ciešu saikni ar saviem vēlētājiem un nav aizmirsis
par savu atbildību jelgavnieku
priekšā. Kā vienu no uzskatāmākajiem piemēriem, iestājoties par
mūsu pilsētas interesēm, deputāts
min pašvaldības ieceri par Ziemeļu
tilta būvniecību, kuru pēc viņa
iniciatīvas iekļāva Nacionālajā
attīstības plānā (NAP) kā vienu no
tuvākajos gados realizējamajiem
stratēģiskajiem projektiem valsts
mērogā.
Pārstāvat biedrību «Brīvie demokrāti». Kas īsti ir šī
biedrība, un ar ko ideoloģiski
atšķiras jūsu piedāvājums no
pārējām labēji orientētajām
partijām?
Mums nebija pieņemams veids,
kā darbojās Reformu partija, tādēļ,
lai saglabātu savu neatkarību,
nodibinājām biedrību, kurā apvienojušies seši neatkarīgie deputāti.
Balsojumi Saeimā apliecina, ka
esam uzticami valdošās koalīcijas
partneri un pildām tos solījumus,
ko uzņēmāmies pirms vēlēšanām.
Nevienam no mums, izņemot Klāvu Olšteinu, nebija politiskās pieredzes, tādēļ nevēlamies pieņemt
pārsteidzīgus lēmumus attiecībā
uz savu nākotni politikā. Kaut
kas šajā ziņā varētu mainīties pēc
pašvaldību vēlēšanām, kurās gan
paši nestartēsim.
Pagājušajā nedēļā parlamentā tika skatīts lēmumprojekts
par deputātu skaita samazināšanu, un to noraidīja. Kādēļ
neatbalstījāt šo iniciatīvu?
Uzskatu, ka dažus mēnešus
pirms pašvaldību vēlēšanām pieņemt šādus lēmumus nav korekti.
Turklāt lēmumprojekts atbildīgajā
komisijā tika iesniegts novēloti.
Noteikti atbalstīsim ieceri par deputātu skaita samazināšanu pašvaldībās līdz pieciem tūkstošiem
iedzīvotāju, bet pārējās vismaz līdz
šīm vēlēšanām viss varētu palikt,
kā bijis iepriekš. Pie diskusijas par
to, cik deputātu nepieciešams, lai
nodrošinātu demokrātisku pašvaldības pārvaldi, varētu atgriezties
pēc pašvaldību vēlēšanām.

Parakstot koalīcijas līgumu
kā neatkarīgo deputātu grupa,
uzņēmāties solidāru atbildību
kopā ar premjera pārstāvēto
«Vienotību» par Satiksmes
ministriju. Kā izpaužas jūsu
atbildība, un cik drīz varētu
būt skaidrība par ministra
amata pretendentu, kurš varētu nomainīt demisionējušo
Aivi Roni?
Jā, koalīcijas līgums paredz, ka
esam atbildīgi par satiksmes nozari,
un K.Olšteins ieņem parlamentārā
sekretāra amatu šajā ministrijā,
tomēr tas nenozīmē, ka mēs tiešā veidā iejaucamies ministrijas
pakļautībā esošo organizāciju un
uzņēmumu darbībā. Tā tomēr ir
ministra un valsts sekretāra kompetence. Domāju, ka līdz februāra
vidum jaunais satiksmes ministra
kandidāts tiks izvirzīts.
Kā prioritātes satiksmes jomā
esam izvirzījuši kopējās mobilitātes un nozares uzņēmumu
konkurētspējas veicināšanu, īpašu
uzsvaru liekot uz dzelzceļa kravu
un pasažieru pārvadājumiem, kā arī
finansējuma palielināšanu autoceļu
rekonstrukcijai. Ja vēl 1990. gadā
dzelzceļš gada laikā apkalpoja 20
miljonus pasažieru, tad šobrīd tie
ir divi miljoni. Joprojām neesam
zaudējuši pārliecību, ka izdosies
vienoties ar Spānijas kompāniju
«CAF» par jauno vilcienu piegādi, kas kontekstā ar Daugavpils,
Rēzeknes, Liepājas un Ventspils
virzienu elektrifikāciju varētu dot
ievērojamu grūdienu vilciena pasažieru pārvadājumiem Latvijas teritorijā. Ne mazāk svarīgi ir panākt,
lai lielākajos satiksmes mezglos,
tostarp Jelgavā, tiktu savienoti
autotransporta un dzelzceļa pārvadājumi vienotā satiksmes mezglā.
Piedalījāties arī NAP izstrādes darba grupā. Kā kopumā
vērtējat šo plānošanas dokumentu?
Sākotnēji šajā plānā, no attīstības
viedokļa, runa bija tikai par Rīgu,
ostām, dzelzceļu un valsts galvenajiem autoceļiem. Neviens no Jelgavas projektiem nebija iezīmēts kā
valsts mērogā stratēģiski nozīmīgs.
Tomēr argumenti un ekonomiskie
aprēķini liecināja, ka Ziemeļu šķērsojums, kas savienos Loka maģistrāli ar bijušās lidostas teritoriju, ir
būtisks pilsētas un valsts attīstībai,
radot priekšnoteikumus investīciju
piesaistei. Mums izdevās pārliecināt
Pārresoru koordinācijas centru un
sadarbības partnerus Saeimā, ka šis
projekts ir atbalstāms, tādēļ nākamajā ES budžeta plānošanas periodā šī projekta uzsākšanai iezīmēti
11 miljoni latu. Tāpat, strādājot pie
NAP galējās redakcijas, akcentējām
enerģētikas un energoefektivitātes
jautājumus. Mums izdevās panākt
to, ka ēku renovācijai kopumā
nākamajā plānošanas periodā tiks

Nedēļas jautājums

Vai esat izmantojis bezmaksas tālruni

31%
Jā, tas ir labs veids, kā operatīvi
paziņot par nebūšanām pilsētā

«Esam veikuši aprēķinus, ka teju
puse no aptuveni 40 procentiem
pelēkās ekonomikas valstī zināmā mērā ir saistīta ar parādu
piedziņu. Proti, cilvēki izvairās
uzrādīt savus patiesos ienākumus un gadiem bēguļo no
kreditoriem, tādēļ būtiski
panākt, lai pēc iespējas
vienkāršākā procesā
cilvēki varētu pasludināt maksātnespēju,»
savu nostāju pauž
Saeimas deputāts
Viktors Valainis.
Foto: Ivars Veiliņš

atvēlēti 200 miljoni latu.
Tas nozīmē, ka tie dzīvokļu
īpašnieki, kuri vēl nav izšķīrušies par savu ēku renovāciju,
varēs cerēt uz valsts atbalstu
arī turpmākajos gados?
Jā, tomēr jārēķinās, ka līdzšinējā
programmā paredzētie līdzekļi
varētu beigties jau šogad, bet jaunā
programma sāks darboties tikai
no 2015. gada. Tādēļ vēl meklēsim risinājumus, kādus atbalsta
mehānismus piedāvāt tiem, kuri
vēlēsies veikt renovāciju 2014. gadā.
Lai iedzīvotāji izšķirtos par ēku
renovāciju, ļoti svarīgi ir pozitīvie
piemēri, un Jelgavā tādu netrūkst,
piemēram, Helmaņa ielā 3 renovētā
ēka joprojām ir labākais piemērs
Latvijā, kur tiek ietaupīti līdz pat 70
procentiem no patērētās enerģijas.
Diemžēl citviet Latvijā ir arī slikti
piemēri. Galvenokārt tas saistīts
ar to, ka iedzīvotāji izšķiras nevis
par kompleksu, bet daļēju ēkas
renovāciju. Tas bieži vien neatmaksājas, jo iegūtā ekonomija nespēj segt
ieguldījumus. Nozarē kopumā gan
ledus ir sakustējies, jo arī Rīgā privātajā sektorā ir pietiekami daudz labu
daudzdzīvokļu māju renovācijas piemēru. Diemžēl Rīgas pašvaldība nav
bijusi pietiekami aktīva, lai process
aizsāktos arī pašvaldības uzņēmuma
apsaimniekotajos namos.
Vai ir kāda skaidrība par to,
kādu atbalstu varēs saņemt tie
dzīvokļu īpašnieki, kuri sava
nama renovāciju veiks, sākot
ar 2015. gadu?
Skaidrs ir tas, ka kopumā atbalsta
apmērs konkrētam projektam nepalielināsies, jo jau šobrīd tas ir 50 – 60
procenti no kopējām izmaksām. Tiek
piedāvāti vairāki atbalsta varianti.
Kā viens no reālākajiem ir subsīdijas
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piešķiršana kredītprocentu dzēšanai,
kas varētu būt pielīdzināma līdzšinējam 50 procentu atbalstam, jo arī
šobrīd aizņēmuma procentos bankai
iedzīvotāji samaksā aptuveni tikpat,
cik aizņēmušies. Arvien aktīvākas
kļūst arī energoservisa kompānijas,
kuras piedāvā veikt renovāciju
daudzdzīvokļu mājās un pelnīt uz
maksājumu starpību, vienlaikus
nodrošinot augstāku komforta
līmeni iedzīvotājiem. Te gan būtiski
ir iestrādāt likumdošanā saprātīgas peļņas rādītājus, jo pats esmu
redzējis aprēķinus, kur šāda veida
kompānijas paredzējušas savus ieguldījumus atpelnīt četros gados,
bet maksājumus no iedzīvotājiem
turpināt iekasēt 15 gadu termiņā.
Šobrīd izskatīšanas stadijā ir
Privātpersonu maksātnespējas
likums, kas paredz atvieglotu
bankrota procedūru. Esat viens
no šī likumprojekta iniciatoriem.
Esam veikuši aprēķinus, ka teju
puse no aptuveni 40 procentiem
pelēkās ekonomikas valstī zināmā
mērā ir saistīta ar parādu piedziņu.
Proti, cilvēki izvairās uzrādīt savus
patiesos ienākumus un gadiem
bēguļo no kreditoriem. Lai risinātu
šo situāciju, piedāvājam atvieglot
kārtību, kādā privātpersonas varēs
pasludināt savu maksātnespēju. Vēlamies panākt, lai cilvēks,
nonākot ekonomiskās grūtībās,
aptuveni gada laikā varētu atbrīvoties no parādiem atbilstoši tā
sauktajam atstāto atslēgu principam un turpināt pilnvērtīgu dzīvi.
Diemžēl ekonomiskās krīzes laikā
daudzi mūsu valsts iedzīvotāji bija
spiesti bēgt no Latvijas, jo viņi tika
izmesti no mājokļiem ar vairākus
desmitus tūkstošu latu lielu parādu nastu. Arī bankām jāuzņemas

solidāra atbildība šādās situācijās.
Piedāvātajā likuma redakcijā esam
noņēmuši lielāko daļu birokrātisko
šķēršļu, lai maksimāli atvieglotu
maksātnespējas procesu. Šīs iespējas gan netiks attiecinātas uz
uzņēmumiem un nekustamā īpašuma spekulantiem. Pieļauju, ka,
neskatoties uz mūsu argumentiem,
komercbankas centīsies panākt, lai
šis likums netiktu pieņemts. Mūsu
koalīcijas partneri no «Vienotības»
un Reformu partijas jau divas
reizes pagarinājuši pieteikumu
iesniegšanas termiņu likumprojekta izskatīšanai otrajā lasījumā,
lai gan konceptuāli esam saņēmuši
atbalstu šai iniciatīvai.
Parlamenta līmenī esat aktualizējis arī jautājumu par
tirdzniecības uzņēmumu darbu
svētdienās.
Faktiski tas ir aicinājums pārvērtēt sabiedrībā valdošās vērtības.
Lielveikali mums ir kļuvuši par tādām kā svētnīcām, kurās pavadām
pārāk daudz sava brīvā laika. Tajā
pašā laikā virkne valsts finansētu
muzeju svētdienās nemaz nestrādā.
Tas nav pareizi arī no tā viedokļa, ka
šajos tirdzniecības centros strādā
ļoti daudz cilvēku, kuri nevar būt
kopā ar savu ģimeni pat valsts svētkos. Ar šo iniciatīvu vēlējos uzsākt
plašāku diskusiju par sabiedrības
vērtībām un iespējām kvalitatīvi
pavadīt brīvdienas.
Aizvadītā gada nogalē piedalījāties Jelgavas Roņu kausa
sacensībās – vai esat kļuvis par
aktīvu ziemas peldētāju?
Ar sportu nodarbojos ikdienā,
tomēr šis vairāk bija kā izaicinājums
– vai es to varu. Esmu apsolījis,
ka arī nākamgad startēšu šajās
sacensībās.
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Pilsētnieks vērtē

Vai jūs apmierinātu, ja
lielveikali svētdienās
un svētku dienās
nestrādātu?
Ivans, autoceltņa vadītājs:
– Man šī ideja nepatīk. Es
darba dienās
no agra rīta līdz
vēlam vakaram
strādāju, vienīgās dienas, kad varam
ar ģimeni kopīgi iepirkties, ir sestdienas un svētdienas. Tās tad arī izmantojam. Tiesa, varbūt svētdienās
lielveikali var strādāt līdz, teiksim,
pulksten 15, nav nepieciešams pārdevējām nīkt līdz pulksten 22.
Natālija, bārmene:
– Piekrītu tam,
ka svētkos lielveikalus var
slēgt, lai arī
pārdevējas var
pavadīt tos kopā ar ģimeni. Cilvēki
svētkiem gatavojas laicīgi un visu sapērk iepriekš. Domāju, nekas nenotiktu, ja veikali svētkos nestrādātu.
Attiecībā uz svētdienām – šī doma
gan man nepatīk, jo ir taču cilvēki,
kuriem nedēļā tikai viena brīvdiena
– svētdiena. Ja grib iegādāties ko
jaunu, tas būtu liegts.
Evita, apkopēja:
– Atceros, ka
agrāk šāda
kārtība bija un
neviens nesūdzējās. Cilvēki
laicīgi visu plānoja, sapirka. Brīvdienas izmantoja, lai atpūstos pie
dabas, dotos ciemos. Neredzu
iemeslu, kāpēc tā nevarētu būt arī
šodien. Tagad iešana uz veikalu brīvdienās cilvēkiem ir kā izklaide, taču,
manuprāt, ir daudz citu interesantu
lietu, ko darīt.
Benita, konduktore:
– Es drīzāk atbalstītu to, lai
svētdienās saīsina lielveikalu darba laiku
– gan apģērbu, gan arī pārtikas
veikalu. Piemēram, tie varētu strādāt
līdz pulksten 17. Pēc pieredzes zinu,
ka svētdienu vakaros nemaz tik
daudz cilvēku veikalos nav. Dažreiz
žēl pārdevēju – sēž, kaut veikalā
neviena nav, un mājās nevar iet.
Kam tad pulksten 20 pēkšņi savajadzēsies, piemēram, kažoku?!
Dainis, meklē
darbu:
– Man būtībā ir
vienalga, bet,
ja tā padomā,
svētdienās uz
veikalu nemaz
neeju. Visu parasti jau esam sapirkuši sestdienā, arī svētkiem gatavojamies laikus. Es drīzāk atbalstītu
šo ideju, lai arī veikalnieki atpūšas.
Tiesa, varbūt mazie piemājas veikaliņi varētu strādāt – ja nu kaut
ko savajagas.
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Policija 2012. gadā
uz karstām pēdām atklājusi
divreiz vairāk noziegumu
No 1.lpp.

Runājot par šo gadu, Jelgavas
iecirkņa vadītāja izvirza četrus
galvenos uzdevumus: sevišķi
smagu un smagu noziegumu
apkarošana; nelegālas izcelsmes
akcizēto preču apkarošana; noziedzīgu nodarījumu pret nepilngadīgajiem samazināšana un
preventīvs darbs ar nepilngadī-

gajiem; sabiedriskās kārtības un
ceļu satiksmes drošības nodrošināšana. «Tomēr pats svarīgākais
mums būs uz sabiedrību vērsts
policijas darbs. Mums mazliet
citādāk ir jāpaskatās uz darba
pienākumu veikšanu, jo strādājam sabiedrības, iedzīvotāju labā.
Mums ir jāiet pie cilvēkiem un jābūt pieejamiem,» tā T.Flandere.
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Ātrā palīdzība saņem
jaunas mašīnas

Valsts policijas Jelgavas iecirknī 2012. gadā
reģistrētie noziegumi un pārkāpumi
• 5 slepkavības
• 8 smagi miesas bojājumi
• 11 dzimumnoziegumi
• 33 laupīšanas
• 884 zādzības:
– 119 zādzības no dzīvokļa un
privātmājas
– 36 automašīnu zādzības
• 47 APP nepilngadīgajiem
• 142 APP par alkohola lietošanu
vai atrašanos reibuma stāvoklī
sabiedriskā vietā
• 83 APP par pārkāpumiem
akcīzes preču jomā (izņemot
tirgošanu)
• 46 uzsāktie kriminālprocesi par
akcizētām precēm
• 5515,9 litri nelegālā alkohola
izņemti
• 197 482 nelegālās cigaretes
izņemtas
• 64 uzsāktie kriminālprocesi par
narkotisko vielu apriti
• 4 uzsāktie kriminālprocesi par

kukuļdošanu
• 13 391 APP satiksmē:
– 3271 ātruma pārsniegšana
– 2198 drošības jostas nelietošana
– 1604 gājēju pārkāpumi
– 1596 velosipēdistu pārkāpumi
– 330 iereibuši velosipēdisti un
mopēdu vadītāji
– 202 iereibuši autovadītāji
• 490 ceļu satiksmes negadījumi
bez cietušajiem
• 126 ceļu satiksmes negadījumi
ar cietušajiem
• 9 bojāgājušie ceļu satiksmes
negadījumos
• 167 cietušie ceļu satiksmes
negadījumos
Reģistrēti 3057 ieroči
APP – administratīvā pārkāpuma
protokols
Avots: Valsts policija

Pārtikas ražošanas
uzņēmums meklē telpas
 Ilze Knusle-Jankevica

SIA «Lat Eko Food»
meklē pārtikas ražotnei
piemērotas telpas tuvākajā Rīgas apkaimē,
tostarp Jelgavā, kas tiek
uzskatīta par stratēģiski
izdevīgu vietu. «Tas ir
tikai loģisks turpinājums
– vienkārši visu uzreiz
izdarīt nevar,» norāda
uzņēmuma, kas ražo
dabīgos augļu biezeņus
«Rūdolfs» mazuļiem, vadītāja Egija Martinsone.
Savu darbību uzņēmums sāka
Jelgavas Biznesa inkubatorā un
līdz šim ražošanas pakalpojumu
iepirka, bet nu ir pienācis laiks
veidot savu ražotni. «Meklējam ap
1000 kvadrātmetru plašas telpas,
kurās izvietot ražotni un noliktavu.
Vēlams, lai tās atbilstu Pārtikas un
veterinārā dienesta prasībām un
būtu piemērotas pārtikas ražošanai.
Taču izskatīsim visus piedāvājumus. Jelgava būtu labs variants,
jo tā ir tuvu Rīgai – tieši atrašanās
vieta šoreiz ir viens no galvenajiem
kritērijiem,» tā E.Martinsone.
«Rīgas tuvums svarīgs ir jebkuram
ražotājam, kam plānota loģistika un
preces noiets ne tikai eksportam,

bet arī vietējam tirgum – puse no
Latvijas iedzīvotājiem ir koncentrējušies Rīgā, tātad puse produkcijas
loģistikas ir saistīta ar piegādi Rīgā.
Savukārt Jelgava ir Latvijas centrālajā daļā un izdevīga izejvielu
piegādātājiem. Loģistika šodien
ir ļoti svarīgs un respektējams
jautājums, kuru nevar neņemt
vērā, tāpēc Jelgava ir stratēģiski
izdevīgā zonā gan vietējam tirgum,
gan eksporta tirgum, gan izejvielu
piegādātājiem,» viņa papildina.
Ar piedāvājumiem var vērsties pa
tālruni 29409211 vai e-pastu: egija.
martinsone@gmail.com.
Uzņēmums uzsācis nopietnas
sarunas par produkta eksportu,
tāpēc arī aktualizējās jautājums
par ražotnes izveidi – līdz ar tirgus
paplašināšanu palielināsies arī ražošana. Jauno ražotni plānots izveidot
gada laikā, un sākotnēji darbs tajā
varētu būt 5 – 20 darbiniekiem.
«Lat Eko Food» ir vienīgais bērnu
pārtikas ražotājs Latvijā. Uzņēmuma ražotie augļu un dārzeņu
biezeņi «Rūdolfs» radīti tikai no
Latvijas sertificētajās bioloģiskajās
saimniecībās gūtām izejvielām,
vadoties pēc pediatru ieteikumiem.
Šobrīd tirgū pieejami septiņu veidu
biezeņi. Tie nopērkami gandrīz
visā Latvijā, Jelgavā – eko veikalā
«dbdaba».

Jelgavas pilsētas dome sadarbībā ar pašvaldības iestādi
«Jelgavas Sociālo lietu pārvalde» īsteno projektu «Sociālās
rehabilitācijas programma Jelgavas pilsētā dzīvojošām romu
eiropas savienība
tautības ģimenēm ar pirmsskolas vai skolas vecuma bērniem», IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ
Nr.1DP/1.4.1.2.4./11/APIA/NVA/065.
Projekta mērķis: attīstīt jaunu sociālo pakalpojumu Jelgavas pilsētā, lai mazinātu romu tautības
pārstāvju sociālo atstumtību, iesaistītu tos izglītību un nodarbinātību veicinošās aktivitātēs,
integrētu sabiedrībā.
Projekta gaitā ir izstrādāta sociālās rehabilitācijas un analfabētisma mazināšanas programma. 10
romu tautības ģimenes ar pirmsskolas vai skolas vecuma bērniem apgūst lasīšanas un rakstīšanas
prasmes, skolēni saņem mācību atbalstu, psihologa un sociālā rehabilitētāja konsultācijas. Romi
aktīvi apgūst pašaprūpes prasmes, piedalās dažādās nodarbībās, piemēram, kulinārijas, mākslas,
šūšanas, dārzkopības un mūzikas prasmju apgūšanā. Ģimenes apvienošanas un izglītošanas nolūkos
romu bērni kopā ar vecākiem katru mēnesi dodas ekskursijās un apmeklē nozīmīgas vietas.
Līdz 2013. gada beigām plānots, ka projekta aktivitātēs iesaistīsies 50 personas.
Projekta īstenošanas vieta: pašvaldības iestādes «Jelgavas Sociālo lietu pārvalde» dienas centrs
«Atbalsts» Stacijas ielā 13, Jelgavā.
Projekta norises laiks: 01.01.2012. – 31.12.2013. (24 mēneši).
Projekta kopējās izmaksas: 78 729,91 LVL – 100% ESF finansējums.
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Īsi
 Apdrošināšanas kompānija «Balta» paziņojusi gada balvas «Drošākais
uzņēmuma autoparks 2012» laureātus. Ceturtajā vietā no desmit laureātiem ierindojas Jelgavas Autobusu
parks (JAP). «Baltas» pārstāve Ilze Rassa
informē, ka konkursantu izvērtēšana notika divās kārtās. Izvērtējot pirmās kārtas
anketas, tika izvirzīti desmit uzņēmumi,
pie kuriem konkursa žūrija viesojās
klātienē, lai gan padziļināti iepazītu uzņēmuma vadības iesaisti autoparku pārvaldībā un rūpes par darbiniekiem, gan
izvērtētu tādus skaitliskus rādītājus kā
auto nobraukums, negadījumu skaits.
Tāpat uzmanība pievērsta faktoram, vai
uzņēmums veic negadījumu izpēti un
izdara secinājumus nākotnei.
 Tēlnieks Kārlis Īle un pašvaldības
iestādes «Kultūra» vadītājs Mintauts
Buškevics Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures
un mākslas muzejam nodeva 2011.
gadā prestižajā Ķīnas ledus un sniega
festivālā izcīnīto kausu un zelta medaļu.

Foto: Ivars Veiliņš

Kauss nopelnīts par skulptūru «Alise Brī-

Jelgavā ir sešas ātrās palīdzības mašīnas, un pašlaik uzsākta pakāpeniska to nomaiņa – pagājušajā numzemē», kas veidota, strādājot mīnus
nedēļā ar jaunu un moderni aprīkotu viena jau aizstāta, bet līdz februāra beigām Jelgavā tiks nogādāta 30 grādu salā. Tas skatītāju apskatei tiks
vēl viena šāda automašīna. «Vecās ātrās palīdzības automašīnas savu jau nokalpojušas, un būtiskā- nodots no 1. februāra.
kais trūkums ir to lielais nobraukums,» ātrās palīdzības autoparku vērtē Neatliekamās medicīniskās
Ritma Gaidamoviča
palīdzības dienesta Zemgales reģionālā centra vadītājs Roberts Fūrmanis.
No 1.lpp.

«Lai gan ātrās palīdzības šoferi
ir profesionāli un mašīnas uzturējuši labā tehniskā kārtībā, ir lietas,
kuras viņi ietekmēt nevar. Un arī
šajā gadījumā Zemgales reģionā
vienai otrai mašīnai nobraukums
ir pat 700 000 kilometru, tās ir sarūsējušas, bet attālumi, kas jāmēro, lai pacientu nogādātu slimnīcā,
ir lieli. Teiksim, Bauskā slimnīcas
nav, tāpēc pacients tiek vests
uz Jelgavu vai Rīgu, tāpat bieži
jābrauc maršrutā Jelgava–Rīga,
un šie attālumi arī veido to lielo
mašīnu «noskrējienu»,» stāsta
ātrās palīdzības šoferis Haralds
Uvens. Viņš norāda – lai mašīnas
telpu izmantotu racionāli, jaunās
automašīnas aprīkotas sadarbībā
ar brigādes mediķiem, jo tieši viņi
vislabāk zina, kā aprīkojumu izvietot tā, lai tas būtu ērti pieejams un
lietojams, vedot pacientu. «Vidēji
dienā vienai brigādei ir ap desmit
izsaukumu, taču ir dienas, kad to
ir krietni vairāk – pat divdesmit,

īpaši jau gripas laikā. Ir labi, ka tagad uz izsaukumiem varam doties
ar jaunu automašīnu,» tā viņš.
Jāpiebilst, ka jaunās ātrās palīdzības mašīnas ir atbilstoši noteiktām prasībām uzbūvēti, aprīkoti
un trafarēti operatīvie medicīniskie transportlīdzekļi, nodrošinot
arī augstas kvalitātes prasības
pacienta un autovadītāja nodalījumiem, braucēju komfortam, tāpat
arī drošības, garantijas un servisa
prasības.
«Nav noslēpums, ka sliktas
mašīnas un slikti ceļi ir nopietns
apdraudējums pacienta dzīvībai,
tādēļ ir gandarījums, ka autoparka
nomaiņa norit veiksmīgi,» Zemgales reģiona brigādēm nododot
jaunās mašīnas, norādīja veselības
ministre Ingrīda Circene, piebilstot, ka autoparka nomaiņa ir tikai
viens no apliecinājumiem, ka ideja
izveidot vienotu NMP dienestu ir
attaisnojusies – jau pašlaik Latvijā
izveidots labākais vadības centrs
Baltijā, un arī citās jomās «kvali-

tātes latiņa ir pacelta ļoti augstu».
«Pati esmu mediķe, tāpēc ļoti labi
izprotu mediķu vajadzības, tāpat
pati, uzsākot darba gaitas, 3,5
gadus nostrādāju ātrajā palīdzībā.
Tā brīža situācija un automašīnas,
ar kādām brigādes izsaukumos
var doties šodien, ir kā diena pret
nakti,» vērtē ministre, solot, ka
pakāpeniski tiks nomainīts viss
NMPD autoparks, lai mašīnas nebūtu vecākas par pieciem gadiem.
Pašlaik atsevišķas mašīnas sasniegušas pat 20 gadu vecumu.
Zemgales reģionālā centra vadītājs, atzinīgi novērtējot jaunieguvumu, uzteic arī Jelgavas
pašvaldības ieguldījumu operatīvās palīdzības sniegšanā. «Mums
ir ļoti būtiski, ka Jelgavā tiek
ieviesta inteliģentā satiksmes
vadības sistēma, kas arī ātrās
palīdzības mašīnas ļauj aprīkot tā,
lai, dodoties izsaukumā, operatīvajam transportam uz ceļa būtu
priekšroka, ieslēdzoties zaļajam
signālam luksoforos,» tā viņš.

Karjeras nedēļā iepazīs uzņēmumus
un iemēģinās roku profesijā
No 1.lpp.

Jelgavas Sabiedrības integrācijas pārvaldes (SIP) jaunatnes
lietu speciāliste Jeļena Grīsle
uzsver, ka par profesijas izvēli jādomā jau laikus, tālab
Karjeras nedēļas pasākumos
piedalīties aicināti skolēni jau
no 6. klases. Domājot tieši par
viņiem, Karjeras nedēļas laikā
Atvērto durvju dienas notiks
arī pilsētas vidusskolās un
ģimnāzijās.
Lai popularizētu profesionālo
izglītību, 12., 13. un 14. februārī
skolēnus pie sevis gaidīs Jelgavas Amatu vidusskola un Jelgavas tehnikums. «Skolas šogad ir
īpaši ņēmušas vērā iepriekšējo
gadu skolēnu ieteikumus – viņi
vēlas darboties praktiski. Tieši
tāpēc šogad skolas, iepazīstinot
ar savu piedāvājumu, akcentu
liek uz radošām nodarbībām,
kurās jauniešiem piedāvās pašiem praktiski iemēģināt roku
kādā profesijā. Piemēram, viņi
paši varēs mācību laboratorijās
ko pagatavot, mācību frizētavā
ieveidot matus, automehāniķu
darbnīcā skrūvēt auto,» stāsta

J.Grīsle. Ar precīziem radošo
nodarbību laikiem un pieteikšanās kārtību praktiskajām
nodarbībām var iepazīties SIP
mājas lapā www.sib.jelgava.lv.
Iepazīt dažādas profesijas,
ielūkojoties darba dienā, skolēni
aicināti 13. februārī, kad notiks
tradicionālā Ēnu diena. «Ēnot»
var arī Jelgavas pašvaldības, to
iestāžu un kapitālsabiedrību
speciālistus. Visu «ēnojamo»
speciālistu sarakstu var atrast
SIP mājas lapā www.sib.jelgava.
lv. Par «ēnu» var kļūt arī LLU
studentiem un mācībspēkiem.
Bet 14. februārī, iepazīstot
universitāti, pulksten 12 skolēni aicināti doties ekskursijā
«Tavs ceļš studiju labirintā»
pa LLU. Tās laikā varēs iepazīt
mācību vidi visās universitātes
fakultātēs. Ekskursijas sākums
– Lauku inženieru fakultātē
Akadēmijas ielā 19, bet tā noslēgsies Jelgavas pilī.
Tāpat Karjeras nedēļas laikā
var doties mācību ekskursijās
uz vairākiem pilsētas uzņēmumiem. J.Grīsle stāsta, ka skolēniem piedāvā apmeklēt ceļa

zīmju ražotni SIA «Signum»,
SIA «Latvijas piens» rūpnīcu,
SIA «Jelgavas tipogrāfija», SIA
«Nakts mēbeles», «Amo Plant»,
Pašvaldības operatīvās informācijas centru un bistro «Silva»,
kur būs iespēja piedalīties praktiskā nodarbībā.
Savukārt pasākumā «Ej un
dari!» jaunieši varēs uzklausīt
uzņēmēju veiksmes un neveiksmes stāstus, bet saņemt
ieteikumus, idejas, uzsākot biznesu, būs iespējams pasākumā
«Jauniešu biznesa klubs». Tāpat
13. un 15. februārī skolēni varēs
konsultēties ar Nodarbinātības valsts aģentūras karjeras
konsultanta konsultantu par
karjeras izvēli.
Ar pilnu pasākumu programmu nedēļas garumā un precīziem norises laikiem iespējams
iepazīties SIP mājas lapā www.
sib.jelgava.lv. Svarīgi zināt, ka
visiem pasākumiem iepriekš
obligāti jāpiesakās. Tas jāizdara
līdz 6. februārim pie atbildīgajiem pasākuma koordinatoriem,
kuru kontakti atrodami SIP
mājas lapā.

SIA «Voldemārs» pastāvīgam darbam
meklē tirdzniecības starpniekus(-ces)
Jelgavā un tās apkārtnē
Darba pienākumi:
• jaunu klientu piesaiste un darbs ar esošajiem
uzņēmuma klientiem;
• preču pasūtījumu pieņemšana, preču izvietojuma veikalu plauktos kontrole;
• preču pārdošanas līgumu slēgšana;
• sadarbība ar uzņēmuma kredītu nodaļu.
Prasības:
• darba pieredze tirdzniecības starpnieka
amatā ne mazāka kā 2 gadi;
• labas latviešu un krievu valodas zināšanas;
• labas komunikācijas spējas, būt tendētam uz
rezultātu sasniegšanu;
• spējas strādāt komandā, saspringtos darba
apstākļos;
• datoru un «MS Office» programmu lietošanas
spējas labā lietotāja līmenī;
• B kategorijas autovadītāja tiesības un
automašīnas vadīšanas pieredze ne mazāka
kā divus gadus.
Piedāvājam:
• konkurētspējīgu atalgojumu ar sociālām
garantijām;
• dinamisku darbu draudzīgā kolektīvā;
• apmācības un profesionālās izaugsmes
iespējas.
Darba vieta: centrālais ofiss Rīgā,
Skaistkalnes ielā 3
Darba vietas statuss: pastāvīgs darbs
Darba laiks: no plkst.8 līdz 17
CV un pieteikuma vēstuli lūgums sūtīt uz
e-pasta adresi: personals@valdo.lv līdz šī
gada 17. februārim.
Kontaktpersona: Danuta Valpētere, tālrunis
+371 67614900.

Lūgums atsaukties
Jelgavas pilsētas dome aicina Minadoras
Jemeļjanovas (dzimusi 1935. gada 16. septembrī, mirusi 2013. gada 7. janvārī) piederīgos
pieteikties Jelgavas pilsētas domē Lielajā ielā
11, 110. kabinetā (kontakttālrunis 63005523),
divu nedēļu laikā no aicinājuma publikācijas
dienas, lai vienotos par rīcību ar Minadoras
Jemeļjanovas īrētajā dzīvoklī atstātajiem sadzīves priekšmetiem un mantām. Ja minētajā
termiņā Minadoras Jemeļjanovas piederīgie
nepieteiksies, mantas tiks iznīcinātas.

Lūgums atsaukties
Jelgavas pilsētas dome aicina Zinaidas Smirnovas (dzimusi 1933. gada 24. maijā, mirusi 2012.
gada 4. decembrī) piederīgos pieteikties Jelgavas
pilsētas domē Lielajā ielā 11, 110. kabinetā
(kontakttālrunis 63005523), divu nedēļu laikā no
aicinājuma publikācijas dienas, lai vienotos par
rīcību ar Zinaidas Smirnovas īrētajā dzīvoklī atstātajiem sadzīves priekšmetiem un mantām. Ja
minētajā termiņā Zinaidas Smirnovas piederīgie
nepieteiksies, mantas tiks iznīcinātas.
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Attīstības programmā definētas pilsētas
vajadzības; iedzīvotāji aicināti tās apspriest
 Ilze Knusle-Jankevica

7. februārī pulksten 18 Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centra (ZRKAC) Lielajā zālē
(Svētes ielā 33) notiks Jelgavas
pilsētas Attīstības programmas
2014 – 2020 un aktualizētās
ilgtermiņa Attīstības stratēģijas 2007. – 2020. gadam 1. redakcijas publiskā apspriešana.
Savu viedokli aicināts izteikt
ikviens, kuram nav vienalga,
kāda Jelgava izskatīsies pēc
septiņiem, desmit, divdesmit
gadiem.
Jelgavnieki savu viedokli par pilsētas
attīstības dokumentiem var izteikt līdz 18.
februārim. «Iedzīvotāji ir aicināti izvērtēt
gan to, kas rakstīts Attīstības programmā,
gan norādīt, ko pilsētā vēl vajadzētu, bet
kas programmā varbūt šobrīd nav iekļauts.
Šoreiz iedzīvotājus aicinu paskatīties uz
Jelgavu kā pilsētas saimniekiem,» uzsver
Jelgavas pilsētas pašvaldības Attīstības
un pilsētplānošanas pārvaldes vadītāja
Gunita Osīte.

Caurteku un grāvīšu
programmā nav

Viņa norāda, ka, plānojot pilsētas attīstību, tādas lietas kā ielu, lietus notekūdeņu
kanalizācijas sistēmas, ielu apgaismojuma
sakārtošana tiek vērtētas pilsētā kopumā,
tāpēc šajā dokumentā plānotie darbi nav
norādīti līdz tādai detalizācijas pakāpei
kā caurteka, grāvītis vai mājas žogs. Taču
tajā ietvertas gan tranzītielas, gan starpkvartālu ielas, ko plānots sakārtot. «Tomēr
tas nekādi neierobežo iedzīvotāju domu
lidojumu – mēs gaidām ikvienu ideju, jo
arī dokumenta izstrādātājiem kaut kas var
paslīdēt garām,» tā G.Osīte. Visas idejas
tiks izvērtētas un racionālākās, konkrētākās iekļautas Attīstības programmā, bet

pārējās – uzkrātas ideju bankā un noderēs
turpmākajā pilsētas attīstības plānošanas
procesā.
Attīstības programma ir plānošanas
dokuments, kurā definēti vidēja termiņa
mērķi un uzdevumi, kā tos sasniegt. Dokuments ir tiešā veidā saistīts ar pilsētas
teritorijas plānojumu, kas apstiprināts
2009. gadā un ir spēkā līdz 2021. gadam.
«Šie dokumenti ir cieši saistīti, jo nevar
būt tā, ka pašvaldība sev par nākotnes
prioritāti izvirza ražošanu, bet teritorijas
plānojumā ir tikai zaļās zonas,» skaidro
Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldes
vadītāja.

Prioritātes – cilvēks,
zināšanas un kvalitatīva vide

Izstrādātajos attīstības dokumentos
definētas trīs Jelgavas ilgtermiņa attīstības prioritātes: izglītots, konkurētspējīgs,
vesels, sociāli aktīvs un radošs iedzīvotājs;
ekonomiski attīstīts zināšanu, tehnoloģiju
un jauninājumu centrs; mūsdienīga un
ilgtspējīga dzīves vide. Un virkne pasākumu, lai tās sasniegtu. Šajā kontekstā
ļoti būtisks ir investīciju plāns, ko G.Osīte
skaidrības labad aicina dēvēt par Jelgavas
vajadzību plānu. «Tur ir uzskaitītas tās
lietas, ko vajadzētu paveikt, lai sasniegtu
izvirzītos pilsētas attīstības mērķus, un
norādīts aptuvenais finansējums, kas
būtu tam nepieciešams,» tā Attīstības
un pilsētplānošanas pārvaldes vadītāja,
piebilstot, ka šī saraksta prioritārā secība
var tikt pārskatīta reizi gadā, izstrādājot
pašvaldības ikgadējo budžetu. Tas ir
būtiski arī no cita aspekta: izstrādājot
Attīstības programmu, nebija iespējams to
sasaistīt ar ES programmu piedāvājumu
nākamajam plānošanas periodam. Tikai
šonedēļ Ministru kabineta sēdē tika skatīts
Finanšu ministrijas sagatavotais informatīvais ziņojums par ES fondu investīciju
prioritātēm Latvijā 2014. – 2020. gada
plānošanas periodam. Tajā kā ES fondu

Foto: Ivars Veiliņš
investīciju prioritātes minētas pētniecība,
tehnoloģiju attīstība un inovācijas; informācijas un komunikācijas tehnoloģiju
pieejamība; mazo un vidējo uzņēmumu
konkurētspējas palielināšana; pielāgošanās klimata pārmaiņām, riska novēršana
un pārvaldība; vides aizsardzība un efektīva resursu izmantošana; ilgtspējīgs transports; nodarbinātības veicināšana; izglītība
un mūžizglītība; efektīva valsts pārvalde.
«Atbalstāmo nozaru un prioritāšu saraksts
tieši ietekmēs arī mūsu plānus, jo no tā
būs atkarīgs, kāda veida projektiem nākamajā plānošanas periodā būs iespējams
piesaistīt Eiropas finansējumu,» norāda

Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldes liskai apspriešanai», Lielā iela 11, Jelgava,
vadītāja.
LV-3001; pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā Lielajā ielā 11. «Savas idejas
Idejas gaida līdz 18. februārim
var izteikt arī, nepiedaloties sabiedriskās
Ar plānošanas dokumentiem var iepa- apspriešanas sēdē 7. februārī,» precizē
zīties pašvaldības Klientu apkalpošanas G.Osīte. Pēc publiskās apspriešanas beicentrā Lielajā ielā 11, Jelgavas Zinātnis- gām saņemtie priekšlikumi tiks apkopoti,
kajā bibliotēkā un tās filiālēs «Pārlielupe» dokumentos iestrādātas nepieciešamās
un «Miezīte», ZRKAC bibliotēkā un paš- izmaiņas un to gala redakcijas virzītas
valdības mājas lapas www.jelgava.lv sadaļā apstiprināšanai domes sēdē. Attīstības
«Pašvaldība». Savus priekšlikumus un programmu plānots izstrādāt līdz šā gada
idejas iedzīvotāji var iesniegt līdz 18. feb- jūnijam un pēc Zemgales plānošanas reruārim: elektroniski pa e-pastu attistiba@ ģiona pozitīva atzinuma saņemšanas gala
dome.jelgava.lv; pa pastu Attīstības un redakciju paredzēts apstiprināt Jelgavas
pilsētplānošanas pārvaldei ar norādi «Pub- pilsētas domes septembra sēdē.

Nozīmīgākās pilsētas vajadzības, kas iekļautas Attīstības programmas 1. redakcijā
IZGLĪTĪBA: Ls 48,2 milj.

SPORTS: Ls 8,25 milj.

Jauna bērnudārza izveide (2014 – 2018): Ls 2 milj.
Bērnudārzu «Rotaļa», «Zemenīte», «Gaismiņa», «Sprīdītis» energoefektivitātes paaugstināšana (2016 – 2018): Ls 2,8 milj.
Mājturības un tehnoloģiju kabinetu renovācija skolās (2014 – 2020):
Ls 350 000
Jelgavas Valsts ģimnāzijas, Spīdolas ģimnāzijas ēkas rekonstrukcija (2015
– 2017): Ls 2,1 milj.
6. vidusskolas baseina rekonstrukcija (2018 – 2019): Ls 250 000
6. vidusskolas, 1. ģimnāzijas, 4. pamatskolas, 1. speciālās internātpamatskolas, Jelgavas Speciālās internātpamatskolas energoefektivitātes paaugstināšana (2015 – 2018): Ls 2,07 milj.
Skolu sporta zāļu un stadionu rekonstrukcija (2016 – 2020): Ls 1,6 milj.
1. speciālās internātpamatskolas sporta laukuma izveide (2016 – 2017):
Ls 200 000
Jelgavas Speciālās internātpamatskolas sporta zāles un aktivitāšu laukuma
izbūve (2015 – 2016): Ls 400 000
Jelgavas tehnikuma infrastruktūras uzlabošana (2014 – 2018): Ls 12,9
milj.
Jelgavas Amatu vidusskolas kabinetu un darbnīcu, aktu zāles, administrācijas un koplietošanas telpu renovācija, sporta zāles rekonstrukcija (2015
– 2017): Ls 720 000
Programmu «Loģistika» un «Grāmatvedība» ieviešana Jelgavas Amatu
vidusskolā (2015 – 2018): Ls 150 000
BJC «Junda» ēku rekonstrukcija, nometnes «Lediņi» labiekārtošana (2015
– 2020): Ls 1,5 milj.
Zemgales mākslas vidusskolas izveide (uz esošās bāzes) (2015 – 2017):
Ls 800 000
Bērnu un jauniešu jaunrades nama būvniecība (2015 – 2016): Ls 4 milj.
Jauniešu brīvā laika pavadīšanas centra izveide Pārlielupē (2018 – 2020):
Ls 100 000

Lielupes ūdenstransporta bāzes rekonstrukcija (2014 – 2020): Ls 1,05
milj.
Jaunas sporta bāzes un administratīvās ēkas būvniecība ZOC (2016 – 2020):
Ls 4 milj.
Viesnīcas (150 vietas) izbūve pie ZOC (2015 – 2020): Ls 2 milj.
Peldbaseina kompleksa ZOC tehniskā projekta izstrāde (2019 – 2020):
Ls 500 000
Skeitparka paplašināšana pie ledus halles (2015 – 2017): Ls 50 000
Brīvpieejas sporta laukumu izbūve (2015 – 2020): Ls 200 000

EKONOMIKA: Ls 11,24 milj.
Dzelzceļa pieturas izbūve pie mašīnbūves uzņēmuma «Amo Plant» (2015
– 2020): Ls 3 milj.
Lidlauka teritorijas infrastruktūras sakārtošana (2016 – 2020): Ls 5 milj.
Infrastruktūras sakārtošana Peldu ielas rajonā (2015 – 2018): Ls 2 milj.

KULTŪRA: Ls 9,16 milj.
Multifunkcionāla Zemgales kultūras centra izveide (koncertzāle, izstāžu
zāle) (2017 – 2020): Ls 10 milj.
Kultūras nama renovācija (2015 – 2020): Ls 800 000
Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja reprezentācijas telpu
izveide 2. stāvā, skatu torņa restaurācija, jumta renovācija, muzeja krātuves
Raiņa ielā 6 rekonstrukcija (2014 – 2020): Ls 2,65 milj.
Zemgales restaurācijas centra izveide Raiņa ielā 6 (2018 – 2020): Ls 2,5
milj.
Jaunas Zinātniskās bibliotēkas būvniecība (2016 – 2020): Ls 3 milj.

PILSĒTVIDE: Ls 17,85 milj.
Pasta salas labiekārtošana (2017 – 2020): Ls 1,2 milj.
Raiņa parka rekonstrukcija (2016 – 2018): Ls 1,57 milj.
Hercoga Jēkaba laukuma rekonstrukcija (2017 – 2020): Ls 3 milj.
Zemā parka iepretim Jelgavas pilij izveide (2017 – 2020): Ls 500 000
Promenāde gar Lielupi pils pusē (2017 – 2020): Ls 300 000
Atpūtas vietu ierīkošana (meža labiekārtošana RAF, bērnu pilsētiņas izbūve
u.c.) (2015 – 2020): Ls 2 milj.

TŪRISMS: Ls 7,75 milj.
Amatu mājas izveide vecpilsētā (2018 – 2020): Ls 1,6 milj.
Metālapstrādes muzeja attīstība (2015 – 2016): Ls 300 000
Treilera parka, telšu novietnes izveide, pansijas tipa nakšņošanas pakalpojumu izveide (2016 – 2020): Ls 500 000

MEDICĪNA: Ls 7,42 milj.
Jelgavas poliklīnikas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana
(2014 – 2016): Ls 300 000
5. stāva izbūve poliklīnikas
jaunajā korpusā (2016 –2020):
Ls 1 milj.
Slimnīcas nodaļu, virtuves bloka
renovācija, nepabeigtā dzemdību nama iekonservēšana (2014
– 2020): Ls 3,2 milj.

SATIKSME: Ls 105,63 milj.
Miera ielas tilta, Loka maģistrāles viadukta, Lietuvas šosejas
gaisa pārvada rekonstrukcija (2015
– 2020): Ls 10,2 milj.
Tranzītielu (Loka maģistrāle,
Kalnciema ceļš, Lietuvas šoseja,
Tērvetes iela, Miera iela, Rūpniecības–Atmodas iela, Garozas iela)
rekonstrukcija (2014 – 2020):
Ls 30,58 milj.
Starpkvartālu ielu un sabiedriskā
transporta maršruta ielu sakārtošana (2014 – 2020): Ls 29,88 milj.
Autostāvvietu nodrošinājums
(daudzstāvu autostāvlaukuma
izbūve, stāvlaukuma izbūve pie
kultūras nama, stāvlaukumu izveide pie izglītības iestādēm) (2015
– 2020): Ls 1,35 milj.
Ziemeļu šķērsojuma pār Lielupi
izbūve (2015 – 2020): Ls 60 milj.
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Cīnās atklātajā ringā

Jelgavas atklātā ringa sacensībās piedalījās
31 bokseris no Jelgavas, Bauskas un Lietuvas boksa klubiem. Jelgavnieki uzvaru
izcīnīja septiņās disciplīnās. Boksa tiesnesis
Nikolajs Tabunovs informē, ka no jelgavniekiem uzvaru izcīnīja Ralfs Rube («Jelgavas
rings», 35 kg), Edmunds Lindermanis
(Jelgavas Cīņas sporta veidu centrs, 47 kg),
Elvis Golers («Jelgavas rings», 47 kg), Gatis
Pedkovics («Madara», 60 kg), Artūrs Bilerts
(«Madara», 68 kg). Tāpat par uzvarētājiem
kļuva Deins Reinicāns («Jelgavas rings», 36
kg) un Ņikita Bobkovs (Jelgavas Cīņas sporta veidu centrs, 53 kg), kuri cīnījās neizšķirti.
«Pēdējos gados ir tāda prakse: ja nevar noteikt uzvarētāju, cīņa beidzas ar neizšķirtu,»
skaidro N.Tabunovs. Jāpiebilst, ka martā
notiks Jelgavas čempionāts boksā.

Daiļslidotājai 26. vieta

Eiropas čempionātā daiļslidošanā Jelgavas Ledus
sporta skolas
audzēkne
Alīna Fjodorova izcīnīja
26. vietu 36 daiļslidotāju konkurencē. Alīna
īsajā programmā ieguva 44,87 punktus – ar
to nepietika, lai kvalificētos to 24 sportistu
vidū, kuras slidoja arī izvēles programmu.
Šoreiz gan svarīgāk bija iegūt noteiktu
punktu skaitu tehniskajās komponentēs,
lai varētu piedalīties pasaules čempionātā,
kas savukārt kalpos kā atlases sacensības
2014. gada Ziemas Olimpiskajām spēlēm,
bet arī te Alīnai mazliet pietrūka.

«Sporta laureāts 2012»
Nominācija

Par augstiem
sporta
sasniegumiem –
sportisti

Par augstiem
sporta
sasniegumiem –
treneri
Gada sporta spēļu
komanda
Gada sporta skolotājs

Gada sportists
olimpiskajos veidos
Gada sportiste
olimpiskajos veidos
Gada treneris olimpiskajos veidos

Laureāti
Romans Astapovs (kanoe airēšana) – Bērnu un jaunatnes sporta skola
6. vieta Eiropas Olimpiskās kvalifikācijas sacensībās C-1 laivu klasē 200
m; 11. vieta Eiropas čempionātā; 20. vieta Pasaules kausā
Elīna Ēdole (kanoe airēšana) – Bērnu un jaunatnes sporta skola
3. vieta Pasaules kausā C-4 laivu klasē 500 m, 5. vieta C-2 500 m, 7.
vieta C-1 2000 m; 5. vieta Eiropas junioru un U-23 čempionātā C-1 200
m; 1. vieta Latvijas čempionātā C-1 200 m
Mārtiņš Upītis (smaiļošana) – klubs «KC»
16. vieta Eiropas čempionātā K-1 200 m; trīskārtējs Latvijas Republikas
čempions: K-1 200 m, K-4 500 m, stafetē
Kristens Krīgers (BMX riteņbraukšana) – klubs «Mītavas kumeļi»
1. vieta Eiropas čempionātā jauniešiem; 2. vieta pasaules čempionātā
jauniešiem; 1. vieta Latvijas čempionātā jauniešiem
Zane Tīrumniece (peldēšana) – Specializētā peldēšanas skola
Latvijas Republikas rekords 50 m uz muguras – 29,69 s; Latvijas Republikas rekords 4×100 m brīvā stila stafetē; 2. vieta Baltijas čempionātā
4×100 m brīvā stila stafetē; 1. vieta Latvijas Republikas sprinta čempionātā; 4 zelta medaļas Latvijas Republikas vasaras čempionātā
Gundega Jankovska (peldēšana) – Specializētā peldēšanas skola
Latvijas Republikas rekords 4×100 m brīvā stila stafetē; 2. vieta Baltijas
čempionātā 4×100 m brīvā stila stafetē; 1. vieta Latvijas Republikas
sprinta čempionātā
Nikolajs Lapšins (džudo) – Bērnu un jaunatnes sporta skola
5. vieta Eiropas čempionātā junioriem; 2. vieta Latvijas Republikas
čempionātā junioriem
Alberts Jurčenko (brīvā cīņa) – klubs «Milons»
5. vieta Eiropas čempionātā kadetiem; 1. vieta Latvijas Republikas
čempionātā kadetiem
Andrejs Romaņivs (vieglatlētika) – Bērnu un jaunatnes sporta skola
Latvijas III olimpiādē laboja Latvijas olimpiādes rekordu un 29 gadus
vecu Jelgavas rekordu – 51,79 s
Andris Grīnfelds (triāls) – klubs «Agarska triāla klubs»
1. vieta Latvijas čempionātā absolūtajā vērtējumā; 1. vieta Baltijas
čempionātā absolūtajā vērtējumā
Ņikita Gorbatko (ziemas peldēšana) – klubs «Jelgavas roņi»
1. vieta pasaules čempionātā 25 m brasā un brīvajā stilā, 2. vieta 50
m brīvajā stilā
Andrejs Iļjuks (ziemas peldēšana) – klubs «Jelgavas roņi»
1. vieta pasaules čempionātā 25 m un 50 m brīvajā stilā
Dmitrijs Silovs (vieglatlētika invalīdu sportā) – ISRK «Cerība»
9. vieta Londonas Paraolimpiskajās spēlēs; 1. vieta Eiropas čempionātā
tāllēkšanā un 4. vieta šķēpa mešanā; 1. vieta Latvijas Republikas ziemas
čempionātā tāllēkšanā un 200 m skriešanā; 1. vieta Latvijas Republikas
čempionātā 100 m, tāllēkšanā un šķēpa mešanā
Mārcis Ošs (futbols, aizsargs) – FK «Jelgava»
Guntis Pujāts (hokejs) – HK «Zemgale /JLSS»
Lauris Mizis (basketbols) – BK «Jelgava»
Lelde Laure (smaiļošana un kanoe airēšana) – Bērnu un jaunatnes
sporta skola
Andželika Paegle (peldēšana) – Specializētā peldēšanas skola
Harijs Zelčs (basketbols) – Bērnu un jaunatnes sporta skola
Jevgeņijs Ļinkevičs (hokejs) – Ledus sporta skola
Raimonds Aleksandrovs (futbols) – FK «Jelgava»
Kims Usačevs (džudo un sambo) – Bērnu un jaunatnes sporta skola
Jelgavas kērlinga kluba sieviešu kērlinga komanda: Iveta Staša-Šaršūne, Una Grava-Ģērmane, Ieva Krusts, Zanda Bikše, Dace Munča
1. vieta Eiropas čempionātā B grupā; 1. vieta Latvijas Republikas
čempionātā
Jānis Rihards – Jelgavas Spīdolas ģimnāzija
Gatis Pranks (kanoe airēšana) – Bērnu un jaunatnes sporta skola
5. vieta Eiropas Olimpiskās kvalifikācijas sacensībās C-1 1000 m; 7. vieta
Pasaules kausā C-1 500 m; 8. vieta Eiropas Olimpiskās kvalifikācijas
sacensībās C -2 1000 m; 1. vieta Latvijas Republikas čempionātā C-2
1000 m, C-4 1000 m, C-2 500 m, C-4 500 m un C-4 200 m; 1. vieta
Latvijas Republikas čempionātā garajās distancēs C-2 5000 m
Alīna Fjodorova (daiļslidošana) – Ledus sporta skola
16. vieta Eiropas čempionātā; 21. vieta pasaules junioru čempionātā;
27. vieta pasaules čempionātā
Andrejs Brovenko (daiļslidošana) – Ledus sporta skola
Kalvis Kalniņš (karate) – klubs «Milons»

Gada sportists neolimpiskajos veidos 2. vieta Eiropas čempionātā
Gada treneris neolimpiskajos veidos Viktors Krūmiņš (šahs) – šaha klubs «Jelgava»
C-1 – kanoe vieniniekiem, C-2 – kanoe divniekiem, C-4 – kanoe četriniekiem, K-1 – smaiļošana vieniniekiem,
K-4 – smaiļošana četriniekiem
Par ieguldījumu sportā – Raisa Palašina, Jelgavas Specializētās peldēšanas skolas trenere (strādā no 1969. gada).
Viņa peldētprasmi iemācījusi daudziem Jelgavas pilsētas un novada bērniem, ielikusi peldēšanas pamatus vairākiem
LR čempioniem un sporta meistariem. Raisa sistemātiski pilnveido savu profesionālo kompetenci, labprāt atbalsta
jaunos pedagogus, sniedzot vērtīgus padomus ikdienas darbā. Ar savu augsto profesionalitāti, iejūtību un sapratni
iemantojusi audzēkņu, treneru un vecāku cieņu, Raisa ir autoritāte peldēšanas treneriem. R.Palašina regulāri piedalās
arī pilsētas un valsts nozīmes sacensību organizēšanā un tiesāšanā.
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Nobalso
Pieci Jelgavas čempioni
par Zvaigžņu spēles sastāvu! Jelgavas atklātajā čempionātā peldēšanā
23. februārī pulksten 15 Vidzemes
Olimpiskajā centrā Valmierā notiks
Latvijas basketbola Zvaigžņu spēle.
Līdz 11. februārim interneta portālos
basket.lv, draugiem.lv un delfi.lv rit
balsojums par Latvijas Basketbola līgas
(LBL) spēlētāju un leģionāru komandu
pamatsastāviem. Kandidātu vidū ir arī
BK «Jelgava» spēlētāji. Kad balsojums
noslēgsies, vēl pa pieciem spēlētājiem
katrai komandai izraudzīsies LBL.
Zvaigžņu spēles laikā notiks arī tradicionālais tālmetienu konkurss, slam
dunk konkurss, meistarības konkurss,
treneru sacensības metienos no centra
un komandu karsējmeiteņu konkurss.
LBL Zvaigžņu spēle notiks 21. reizi.

garajās distancēs pirmo vietu izcīnīja pieci
Jelgavas Specializētās peldēšanas skolas
audzēkņi: Jānis Maniņš, Rēzija Paeglīte,
Zane Tīrumniece, Dmitrijs Žigunovs un
Kristiāna Kalniņa. «Jānis uzvarēja 400
metros brīvajā stilā un 1500 metros izcīnīja 3. vietu. Tas ir labs sasniegums, jo
viņš galvenokārt peld tauriņstilā. Savukārt
Zane uzvarēja 400 metros uz muguras,
bet 800 metros brīvajā stilā izcīnīja
bronzu. Zane
ir sprintere, nevis garo gabalu peldētāja,»
peldētājus slavē
skolas direktore
Zelma Ozoliņa.

Apbalvo
labākos sportā
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Sporta pasākumi
 1. februārī pulksten 21 un 3. februārī
pulksten 15 – Jelgavas čempionāts telpu
futbolā (ZOC).
 2. februārī – basketbols: pulksten 14
– BK «Jelgava 2» – «Saldus»; pulksten
17 – BK «Jelgava» – «BA Turība» (Sporta
hallē).
 2. februārī pulksten 16 – volejbols: VK
«Biolars/Jelgava» – «TTU» (ZOC).
 5. februārī pulksten 19 – basketbols:
BK «Jelgava» – «Palanga/Triobet» (ZOC).
 5. un 8. februārī pulksten 21 – Jelgavas čempionāts telpu futbolā (ZOC).
 6. un 7. februārī pulksten 14 – Jelgavas skolēnu 42. spartakiāde: volejbols
(Sporta hallē).
 7. februārī pulksten 18.30 – basketbols: BK «Jelgava 2» – «VEF skola» (ZOC).
 7. un 8. februārī pulksten 16 – peldēšanas sacensības «Jaunie talanti» (LLU
baseinā).
 9. februārī pulksten 11 – sieviešu basketbols: «Jelgavas BJSS» – «Ogre» (ZOC).

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

Meklē darbu
Masieris. Tālrunis 27552878.
Elektriķis. Tālrunis 28342767.
Meklēju apkopējas vai mājkalpotājas
darbu. Tālrunis 28918515.
LU studente var palīdzēt mācīties latviešu,
krievu, angļu valodu un matemātiku.
Tālrunis 28738453.
Vīrietis (53) meklē darbu. Var dzīvot uz
vietas. Tālrunis 20339412.
Mūrnieks. Varu mūrēt kamīnus,
skursteņus, plītis, krāsnis, siltummūrus,
pirts krāsnis. Tālrunis 28893830.
Vīrietis steidzami meklē darbu.
Tālrunis 20333489.

Piedāvā darbu
SIA «LDM KOKS» piedāvā darbu lentzāģa
un daudzzāģa operatoriem(-ēm) un operatoru palīgiem, kā arī kurinātājam(-ai).
Interesēties pa tālruni 29482548.

Pārdod
Šāļus, dēļus, malku, briketes. T.26488881

«Sporta laureātam 2012» tika izgatavotas speciālas medaļas. «Kompānija,
kas izgatavoja medaļas, mums piedāvāja vairākas skices, bet palikām pie
šīs – ar Sporta servisa centra logo un Jelgavas pili kā pilsētas simbolu,» tā
Sporta servisa centra direktors Juris Kaminskis, piebilstot, ka laureāti saņems
arī pateicības rakstus, bet labākie – naudas balvas.
Foto: Ivars Veiliņš

Kantainās ozola skaidu briketes ar piegādi
125 Ls/t. Bērzs 110. T.29907466

 Ilze Knusle-Jankevica

Metāllūžņus (visu veidu). Sver, griež,
maksā uzreiz. Izbraucam. T.25454592

Piektdien, 1. februārī, pulksten 18 kultūras namā notiks
svinīgs pasākums «Sporta
laureāts 2012». Tas ir laiks,
kad apkopoti un izanalizēti
visi mūsu sportistu starti,
veiksmes un neveiksmes
pagājušajā gadā un paziņoti gada labākie sportisti un
treneri Jelgavā.
Pavisam «Sporta laureātam 2012»
izvirzītas desmit nominācijas: noskaidrots gada sportists un treneris,
gada sporta spēļu komanda, labākais
sporta skolotājs, pateikts paldies par
sasniegumiem sportā un novērtēts
mūža ieguldījums sportā.
Par gada labākajiem sportistiem
olimpiskajos sporta veidos atzīti kanoe
airētājs Gatis Pranks un daiļslidotāja
Alīna Fjodorova, kuriem 2012. gads
tiešām bijis panākumiem un augstvērtīgiem rezultātiem bagāts: Alīna
labi startēja gan Eiropas, gan pasaules čempionātā, bet Gatis palika soļa
attālumā no Londonas Olimpiskajām
spēlēm. Par labāko sportistu neolimpiskajos sporta veidos atzīts karatists
Kalvis Kalniņš, kurš šo titulu ieguva
arī pagājušajā gadā. Kalvim izdevās
Latvijai nebijis sasniegums – medaļa
Eiropas čempionātā. Gada trenera
godu izpelnījušies Jelgavas Ledus
sporta skolas daiļslidošanas treneris
Andrejs Brovenko (olimpiskie sporta
veidi) un Jelgavas BJSS šaha treneris Viktors Krūmiņš. «Bieži šo titulu
iegūst gada sportista treneris, bet
Kalvja treneris ir rīdzinieks. Tad nu

izvērtējām citas kandidatūras un palikām pie šaha: Latvijas izlasē ir trīs
Viktora audzēkņi, kuri piedalījušies
pasaules šaha olimpiādē. Tas ir ļoti
ievērojams notikums ar lielu dalībvalstu skaitu, turklāt mūsējie nostartēja
samērā labi,» stāsta Sporta servisa
centra direktors Juris Kaminskis.
Viņš piebilst, ka tas ir ļoti grūts un
smalks darbs – izvērtēt sportistu un
treneru sasniegumus, jo jāņem vērā
ne tikai medaļas, bet arī citi kritēriji,
piemēram, sporta veida popularitāte,
sacensību dalībvalstu skaits. «Turklāt
šaham Jelgavā ir labas tradīcijas, tikai
Viktors šobrīd ir vienīgais treneris,»
tā J.Kaminskis, atgādinot, ka sports
ir ne tikai fiziski smags darbs.
Lai vairāk akcentētu tieši augstu sasniegumu sportu, no šā gada
nedaudz mainīsies arī ikmēneša
sportistu sveikšana. «Februārī tiks
apstiprināta jauna ikmēneša sportistu sveikšanas pasākuma «Sporta
laureāts» kārtība. Tas, kā ierasts,
notiks katru mēnesi, bet plānojam
pacelt vecuma slieksni un sasniegumus sākt vērtēt no 14 gadiem. Tas ir
vecums, kad sportisti var tikt iekļauti
Olimpiskajā vienībā, arī valsts izlases
tiek veidotas, sākot no šī vecuma,»
stāsta Sporta servisa centra direktors.
Ja nozīmīgi sasniegumi būs jaunākiem sportistiem, viņi tiks apsveikti
kādā no masu pasākumiem – Sporta
dienā vai Olimpiskajā dienā. Savukārt Latvijas Jaunatnes olimpiāžu
uzvarētāji jau tradicionāli tiek sveikti
atsevišķi.
Fotoreportāžu no pasākuma «Sporta laureāts 2012» skatieties portālā
www.jelgavasvestnesis.lv.

Divistabu dzīvokli koka mājā ar daļējām
ērtībām. T.20341565

Pērk
Krāsainos un melnos metāllūžņus.
T.26843830, 26984528

Dažādi
Vajadzīga mūža apgādniece pret nekustamo un kustamo īpašumu. T.29767320
Kravu pārvadājumi, auto evakuācija.
T.25904905.
Autoserviss Ozolniekos piedāvā dzinēju
un ritošās daļas remontu, metināšanu,
nestandarta darbus. Adrese: Ozolnieki,
Pavasara 19. T.29977287
Kodēšana pret alkoholu. T.29180708
SIA «Velis – A» – apbedīšanas pakalpojumi,
piederumi un konsultācijas, nelaiķu nogādāšana morgā. Diennakts tālruņi: 63020151 un
28651582 vai ierodoties personīgi SIA «Velis
– A» biroja telpās Sakņudārza ielā 5a, Jelgavā.

Aizsaulē aizgājuši
PRASKOVJA SKREBELE (dz. 1925. g.)
OĻEGS KORŠEKOVS (dz. 1954. g.)
SKAIDRĪTE REITUPE (dz. 1932. g.)
VALENTĪNA BARIĻAKA (dz. 1934. g.)
ALEKSANDRS RAMUTIS (dz. 1969. g.)
ALEKSANDRS MARKOVS (dz. 1955. g.)
NIKOLAJS MIHAILOVS (dz. 1945. g.)
VASILIJS SUNOPĻA (dz. 1921. g.)
JĀZEPS CIMOŠKA (dz. 1935. g.)
ĻUBOVA KAĻIŠA (dz. 1947. g.)
VALENTĪNS PETĻUROVS (dz. 1937. g.)
JEKATERINA KARVELE (dz. 1933. g.)
ARKĀDIJS LARIONOVS (dz. 1941. g.)
JEFROSINIJA ŠEVČENKO (dz. 1916. g.).
Izvadīšana 31.01. plkst.12 Bērzu kapsētā.
VINCENTS TAUTVAIŠS (dz. 1917. g.).
Izvadīšana 31.01. plkst.14.30 Bērzu kapsētā.
VALENTĪNA SAJANOKA (dz. 1934. g.).
Izvadīšana 31.01. plkst.13 Bērzu kapsētā.
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

4. februāris, pirmdiena
LTV1
6.45 «Nellija un Cēzars». Daudzsēr. anim. f. 14.sērija.
6.52 «Labrīt, Latvija!»
8.30  «Mīlas viesulis 7». 1557.sērija.
9.25 «Tumsas puķe». LTV iestudējums. 19.sērija.
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20  «Alpu klīnika» (ar subt.). Melodrāma. 2008.g. 1.sērija.
12.00 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.15  «Dzīvība» (ar subt.). BBC dok. f. 2.sērija.
13.15 «Ielas garumā».*
13.45 «Eirobusiņš».*
14.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
14.30 «Norvēģijas dabā». Dok. f. 1. un 2.sērija.
15.30 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.45  «Jaunie pētnieki». Dok. f. 5.(noslēguma) sērija.
16.15  «Mežainīši». Animācijas seriāls. 1.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05  «Mīlas viesulis 7». Vācijas seriāls. 1557.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.29 «Naudas zīmes. Ekonomikas ABC».
18.30 «Likteņa līdumnieki». LTV videofilma. 19.sērija.
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «Latvijas teātru vēsture». Dailes teātris. 8.daļa.*
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 «De facto».*
23.55 «100 g kultūras».*

LTV7
7.35 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs» (ar subt.).
8.15 «Praktiski padomi». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Komercdarbība šodien». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Automoto raidījums nr.2». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «Vienmēr formā!» Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
9.45 «Ģimenes detektīvs» (ar subt.). 24.sērija.
10.40 «Hārtlenda». Seriāls. 8.sērija.
11.35 «Surikātu raibā dzīve 3». Dok. ser. 39.sērija.
12.00 «Eirotaksometrs. Stāsts par kinorežisoru Radu
Mihaileanu». Dok. f.
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Kurzemes televīzija*.
13.15 «Labākais no Euromaxx». Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
13.45 Olimpiskais atlases turnīrs hokejā.
Latvija – Ungārija. 5.02.2009.*
15.45 «Hārtlenda». Seriāls. 9.sērija.
16.40 «Surikātu raibā dzīve 4». Dok. ser. 40. un 41.sērija.
17.35 «Zveja» (ar subt.).*
18.05 «Ģimenes detektīvs» (ar subt.). Seriāls. 25.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.15 Tiešraide! VTB Vienotās līgas spēle. VEF Rīga – Jeņisej.
21.35  «Pasaules garša kopā ar Paskālu». Dok. f. 19.sēr.
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā Talsu TV.
22.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
23.10  «Dzintara istabas meklējumi». Piedz. f. 2012.g.
1.10  «Pasaules garša kopā ar Paskālu». Dok. f. 19.sērija.

LNT
5.00 «Maiami neatliekamā palīdzība». 3.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.30 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».*
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
9.00 «Degpunktā».
9.35 «Televeikala skatlogs».
10.00 «Novice Megana». Vācijas melodrāma. 2010.g.
12.00 «Komisārs Reksis 13». Seriāls. 9.sērija.
13.00 «Mans mīļais draugs 4».
13.30 «Sirmā ēdienkaratē».
14.00 LNT dienas ziņas.
14.30 «Televeikala skatlogs».
14.50 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 225.sērija.
15.50 «Bīstamais eņģelis». Seriāls. 167. un 168.sērija.
18.00 «Ziņas sešos».
18.10 «Labvakar, Latvija!» Informatīvi izklaidējošs raidījums.
19.00 «Reinbergu dinastija». Seriāls. 21.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā».
21.10 «Dāvana vientuļai sievietei». 1973.g.
22.40 LNT ziņu Top 10.
23.35 «Laimīgs un vesels».
0.05 «Labie puiši». Seriāls. 20.(sezonas noslēguma) sērija.
1.05 «Likums un kārtība 3». Seriāls. 1.sērija.
1.55 «Labvakar, Latvija!»
2.35 «Reinbergu dinastija». Vācijas seriāls. 21.sērija.
3.25 «Bīstamais eņģelis». Seriāls. 167. un 168.sērija.

TV3
5.00 «Melu teorija 2». 33.sērija.
5.45 «Glābiet Greisu! 3». 18.sērija.
6.35 «Pūķu mednieki». Anim. ser. 34.sērija.
7.00 «Bakugani». Anim. ser. 5.sērija.
7.35 «Ziņkārīgais Džordžs 2». Anim. ser. 2.sērija.
8.00 «Mana mīļā aukle» (ar subt.). 25.sērija.
8.30 «Mana mīļā aukle 2» (ar subt.). 1.sērija.
9.05 «Garšu ekspresis».*
9.40 «Mūsdienu Latvijas garša 2».*
10.15 «Māmiņu klubs».*
11.00 «Ekstrasensu cīņas 3» (ar subt.).
12.05 «Televeikala skatlogs».
12.20 «Mana mīļā aukle 2» (ar subt.). Seriāls. 2. un 3.sērija.
13.30 «Bakugani». Animācijas seriāls. 6.sērija.
14.00 «Pūķu mednieki». Animācijas seriāls. 35.sērija.
14.30 «Skunksa kungfu». Animācijas seriāls. 1.sērija.
14.45 «Mīlestības sirdspuksti». Vācijas seriāls. 80.sērija.
15.45 «Gandrīz ideālas vakariņas 2». 37.sērija.
16.45 «Voroņini 2» (ar subt.). Seriāls. 83. un 84.sērija.
17.50 «Radu būšana 4» (ar subt.). Seriāls. 9.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.30 «Bez tabu».
20.20 «Īpašo uzdevumu vienība Hawaii 5-0 2». 13.sērija.

21.20 «Svešais starp savējiem». ASV seriāls. 5.sērija.
22.25 «Radīti skatuvei 3». ASV seriāls. 15.sērija.
23.20 «Nekā personīga».
0.15 «Bokseris». ASV seriāls. 11.sērija.
1.05 «Cīņas likums 2». ASV seriāls. 39. un 40.sērija.
2.45 «Gandrīz ideālas vakariņas 2». 37.sērija.
3.30 «Mīlestības sirdspuksti». Seriāls. 80.sērija.
4.15 «Bez tabu».

5. februāris, otrdiena
LTV1
6.45 «Nellija un Cēzars». Daudzsēr. anim. f. 15.sērija.
6.52 «Labrīt, Latvija!»
8.30  «Mīlas viesulis 7». 1558.sērija.
9.25 «Tumsas puķe». LTV iestudējums. 20.sērija.
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20  «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 82.sērija.
11.10 «Atsaukšanās 2013». LNSO koncertprogramma.*
12.50 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.05  «Garšvielu ceļš» (ar subt.). Dok. f. 1.sērija.
14.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
14.30 «Viss notiek!»*
15.00 «Neizmantotās līdzības». Dokumentāla filma.
15.30 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.50 «Mārvijs Hemmers. Nacionālās ģeogrāfijas pasaule» (ar
subt.). Populārzinātnisks seriāls bērniem. 104.sērija.
16.15  «Mežainīši». Animācijas seriāls. 2.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05  «Mīlas viesulis 7». Vācijas seriāls. 1558.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.29 «Naudas zīmes. Ekonomikas ABC».
18.30 «Likteņa līdumnieki». LTV videofilma. 20.sērija.
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «Latvijas teātru vēsture». Dailes teātris. 9.daļa.*
20.30 «Panorāma».
21.13 «Naudas zīmes. Ekonomikas ABC».*
21.15 «Eiropa. Mīti un realitāte».
22.05 «Sekotāji». TV spēle.
23.15 Nakts ziņas.
23.30 «Laika dimensija».
24.00 «Kopā» (ar subt.).*
0.15 «100 g kultūras».*

LTV7
7.35 «Reģionālā attīstība Latvijā. Agro 2013».
«Televeikala skatlogs».*
7.55 «Nedēļas apskats». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs» (ar subt.).*
8.55 «Iespējas un risinājumi». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «Globalizācija 3000». Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
9.45 «Ģimenes detektīvs» (ar subt.). 25.sērija.
10.40 «Hārtlenda». Seriāls. 9.sērija.
11.35 «Surikātu raibā dzīve 4». Dok. ser. 40. un 41.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Talsu TV*.
13.15 «Vienmēr formā!» Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
13.45 VTB Vienotās līgas spēle. VEF Rīga – Jeņisej.*
15.45 «Hārtlenda». Seriāls. 10.sērija.
16.40 «Surikātu raibā dzīve 4». Dok. ser. 42. un 43.sērija.
17.35 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
18.05 «Ģimenes detektīvs» (ar subt.). Seriāls. 26.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Aktuālais jautājums» (krievu val.). Diskusiju raidījums.
20.00 «Tavs auto».
20.30 «Autosporta programma nr.1».
21.00 «Tas ir skunkss?» Dokumentāla filma.
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā Ogres TV.
22.55 «SeMS. Laboratorija».*
23.25 «Ķerot vilni». Vācijas dokumentāla filma. 2009.g.

LNT
5.00 «Mātes mīlestības spēks». 225.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.15 «Universitāte 2» (ar subt.). 52.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes».
9.00 «Degpunktā».
9.35 «Televeikala skatlogs».
10.00 «Vieta, kur sirdij atgriezties». Melodrāma. 2010.g.
12.00 «Kāzas saulainajā Grieķijā». Realitātes šovs. 5.sērija.
13.00 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 11.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.30 «Televeikala skatlogs».
14.50 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 226.sērija.
15.50 «Bīstamais eņģelis». Seriāls. 169. un 170.sērija.
18.00 «Ziņas sešos».
18.10 «Labvakar, Latvija!» Informatīvi izklaidējošs raidījums.
19.00 «Precamies!?! 2». 1.raidījums.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā».
21.10 «Ilgas pēc mīlestības līča». Melodrāma. 2011.g.
23.10 «Intrigante 5». ASV seriāls. 1.sērija.
0.05 «Elles vārti». ASV seriāls. 2010.g. 1.sērija.
1.05 «Likums un kārtība 3». Seriāls. 2.sērija.
1.55 «Universitāte 2» (ar subt.). Seriāls. 52.sērija.
2.25 «Labvakar, Latvija!»
3.15 «Šodien novados».
3.25 «Bīstamais eņģelis». Seriāls. 169. un 170.sērija.

TV3
5.00 «Melu teorija 2». 34.sērija.
5.45 «Glābiet Greisu! 3». 19.sērija.
6.35 «Pūķu mednieki». Anim. ser. 35.sērija.
7.00 «Bakugani». Anim. ser. 6.sērija.
7.35 «Ziņkārīgais Džordžs 2». Anim. ser. 3.sērija.
8.00 «Mana mīļā aukle 2» (ar subt.). 2. un 3.sērija.
9.05 «Kobra 9». 11.sērija.
10.00 «Īpašo uzdevumu vienība Hawaii 5-0 2». 13.sērija.
11.00 «Ekstrasensu cīņas 3» (ar subt.). 5.sērija.
12.05 «Televeikala skatlogs».
12.20 «Mana mīļā aukle 2» (ar subt.). Seriāls. 4. un 5.sērija.
13.30 «Bakugani». Animācijas seriāls. 7.sērija.
14.00 «Pūķu mednieki». Animācijas seriāls. 36.sērija.
14.30 «Skunksa kungfu». Animācijas seriāls. 2.sērija.
14.45 «Mīlestības sirdspuksti». Vācijas seriāls. 81.sērija.
15.45 «Gandrīz ideālas vakariņas 2». 38.sērija.

tv programma
16.45 «Voroņini 2» (ar subt.). Seriāls. 85. un 86.sērija.
17.50 «Radu būšana 4» (ar subt.). Seriāls. 10.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.30 «Bez tabu».
20.20 «Kāsla metode 3». ASV seriāls. 5.sērija.
21.20 «Doktors Hauss 8». ASV seriāls. 8.sērija.
22.15 «Mahinatori 3». ASV seriāls. 5.sērija.
23.10 «NCIS izmeklēšanas dienests 6». 122. un 123.sērija.
0.55 «Bokseris». ASV seriāls. 12.sērija.
1.40 «Cīņas likums 2». ASV seriāls. 41.sērija.
2.30 «Gandrīz ideālas vakariņas 2». 38.sērija.
3.15 «Mīlestības sirdspuksti». Seriāls. 81.sērija.
4.00 «Voroņini 2» (ar subt.). Seriāls. 85.sērija.
4.25 «Bez tabu».

6. februāris, trešdiena
LTV1
6.45 «Nellija un Cēzars». Anim. ser. 16.sērija.
6.52 «Labrīt, Latvija!»
8.30  «Mīlas viesulis 7». 1559.sērija.
9.25 «Tumsas puķe». LTV iestudējums. 21.sērija.
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20  «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 83.sērija.
11.10 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle.*
11.55 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.15 «Eiropa. Mīti un realitāte».*
13.05 «Vertikāle».*
13.40 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.55 «100.panta preses klubs».*
14.55 «Latvija var!»*
15.25 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.45 «Kas te? Es te!»*
16.15 «Vipo piedzīvojumi Laika salā». Anim. ser. 17. un 18.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05  «Mīlas viesulis 7». Vācijas seriāls. 1559.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.29 «Naudas zīmes. Ekonomikas ABC».
18.30 «Likteņa līdumnieki». LTV videofilma. 21.sērija.
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «Latvijas teātru vēsture». Dailes teātris. 10.daļa.*
20.30 «Panorāma».
21.12 «Latloto. Viking Lotto».
21.18 «Naudas zīmes. Ekonomikas ABC».*
21.20 «Sastrēgumstunda». Diskusiju tiešraidē vada G.Rēders.
22.30 «Nākotnes parks».
22.45 «Zebra».
23.00 Nakts ziņas.
23.15 «Vides fakti» (ar subt.).*
23.45 «100 g kultūras».*

LTV7
7.35 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs».
8.15 «Veiksmīgas idejas». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Pie rīta kafijas». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Brīvdienu ceļvedis». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «Projekts Nākotne». Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
9.45 «Ģimenes detektīvs» (ar subt.). 26.sērija.
10.40 «Hārtlenda». Seriāls. 10.sērija.
11.35 «Surikātu raibā dzīve 4». Dok. ser. 42. un 43.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Ogres TV*.
13.15 «Globalizācija 3000». Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
13.45 «Surikātu raibā dzīve 4». Dokumentāls seriāls.
14.10 TIEŠRAIDE! Pārbaudes spēle futbolā. Japāna
– Latvija. Pārraide no Japānas.
16.15 «Hārtlenda». Seriāls. 11.sērija.
17.05 «Surikātu raibā dzīve 4». Dok. ser. 44. un 45.sērija.
17.35 «Autosporta programma nr.1».*
18.05 «Ģimenes detektīvs» (ar subt.). Seriāls. 27.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30  «Sieviete pasaules malā». Dok. ser. 1.sērija.
20.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».
20.30 «Ātruma cilts».
21.00  «Uguns kaimiņi». Dokumentāla filma. 3.sērija.
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Prāta vētras». Dokumentāla filma. 3.sērija.
22.40 «Spilgtie ekrāni». Dokumentāla filma.
22.55 Pārbaudes spēle futbolā. Japāna – Latvija.*
0.55 «SeMS piedāvā...» Mūzikas grupu konkurss Troksnis 4.*
1.55 «SOKO Vismāra». Seriāls. 66.sērija.

LNT
5.00 «Mātes mīlestības spēks». 226.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.15 «Universitāte 2» (ar subt.). Seriāls. 53.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes».
9.00 «Degpunktā».
9.35 «Televeikala skatlogs».
10.00 «Ilgas pēc mīlestības līča». Melodrāma. 2011.g.
12.00 «Intrigante 5». ASV seriāls. 1.sērija.
13.00 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 12.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.30 «Televeikala skatlogs».
14.50 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 227.sērija.
15.50 «Bīstamais eņģelis».Sseriāls. 171. un 172.sērija.
18.00 «Ziņas sešos».
18.10 «Labvakar, Latvija!» Informatīvi izklaidējošs raidījums.
19.00 «Precamies!?! 2». 2.raidījums.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā».
21.10 «Dzimuši policisti». ASV seriāls. 5.sērija.
22.10 «Pārkāpums». ASV krimināldrāma. 2011.g.
0.05 «Elles vārti». ASV seriāls. 2.sērija.
1.05 «Likums un kārtība 3». ASV seriāls. 3.sērija.
1.55 «Universitāte 2» (ar subt.). Seriāls. 53.sērija.
2.25 «Labvakar, Latvija!»
3.15 «Šodien novados».
3.25 «Bīstamais eņģelis». Seriāls. 171. un 172.sērija.

TV3
5.00 «Melu teorija 2». 35.sērija.
5.45 «Ekstrasensu cīņas 10» (ar subt.). 1.sērija.
6.40 «Pūķu mednieki». Anim. ser. 36.sērija.
7.10 «Bakugani». Anim. ser. 7.sērija.
7.35 «Ziņkārīgais Džordžs 2». Anim. ser. 4.sērija.
8.00 «Mana mīļā aukle 2» (ar subt.). 4. un 5.sērija.

Ceturtdiena, 2013. gada 31. janvāris
9.05 «Kobra 9». 12.sērija.
10.00 «Kāsla metode 3». 5.sērija.
11.00 «Ekstrasensu cīņas 3» (ar subt.). 6.sērija.
12.05 «Televeikala skatlogs».
12.20 «Mana mīļā aukle 2» (ar subt.). Seriāls. 6. un 7.sērija.
13.30 «Bakugani». Animācijas seriāls. 8.sērija.
14.00 «Pūķu mednieki». Animācijas seriāls. 37.sērija.
14.30 «Skunksa kungfu». Animācijas seriāls. 3.sērija.
14.45 «Mīlestības sirdspuksti». Vācijas seriāls. 82.sērija.
15.45 «Gandrīz ideālas vakariņas 2». 39.sērija.
16.45 «Voroņini 2» (ar subt.). Seriāls. 87. un 88.sērija.
17.50 «Radu būšana 4» (ar subt.). Seriāls. 11.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.30 «Bez tabu».
20.20 «Ekstrasensu cīņas 12» (ar subt.). Real. šovs. 18.sērija.
21.30 «Ievas pārvērtības 4». 7.sērija.
22.10 «Firma». Kanādas un ASV seriāls. 6.sērija.
23.10 «Kinomānija».
23.45 «Purvāji 2». ASV seriāls. 22.sērija.
0.40 «Bokseris». ASV seriāls. 13.sērija.
1.30 «Gandrīz ideālas vakariņas 2». 39.sērija.
2.20 «Kobra 9». Seriāls. 12.sērija.
3.10 «Mīlestības sirdspuksti». Seriāls. 82.sērija.
3.55 «Voroņini 2» (ar subt.). Seriāls. 87.sērija.
4.20 «Bez tabu».

7. februāris, ceturtdiena
LTV1
6.45  «Luijs». Anim. ser. 28.sērija.
6.52 «Labrīt, Latvija!»
8.30  «Mīlas viesulis 7». 1560.sērija.
9.25 «Tumsas puķe». LTV iestudējums. 22.sērija.
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20  «Tieši sirdī». 84.sērija.
11.10 «Province» (ar subt.).*
11.40 «Kas var būt labāks par šo?» (ar subt.).*
12.10 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.25 «Sastrēgumstunda» (ar surdotulk.).*
13.35 «De facto» (ar subt.).*
14.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
14.30 «Laiks vīriem?»*
15.05 «Zebra»*.
15.20 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.40 «Kas te? Es te!»*
16.10  «Luijs». Animācijas seriāls. 44.sērija.
16.15 «Auniņa Timija laiks». Anim. ser. 29. un 30.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05  «Mīlas viesulis 7». Vācijas seriāls. 1560.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.29 «Naudas zīmes. Ekonomikas ABC».
18.30 «Likteņa līdumnieki». LTV videofilma. 22.sērija.
19.30 «100 g kultūras piedāvā... Kinotēka».
20.00 «Latvijas teātru vēsture». Nacionālais teātris. 1.daļa.*
20.30 «Panorāma».
21.13 «Naudas zīmes. Ekonomikas ABC».*
21.15 «Firmas noslēpums».
22.15 LV jaunatklāšanas raidījums TE! 5.sērija.
23.15 Nakts ziņas.
23.26 Laika ziņas.
23.30 «100 g kultūras piedāvā... Kinotēka».*
24.00 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi»*.

3.15 «Šodien novados».
3.25 «Bīstamais eņģelis». Seriāls. 173. un 174.sērija.

TV3
5.00 «Ceļojošais bruņinieks». 1.sērija.
5.45 «Ekstrasensu cīņas 10» (ar subt.). 2.sērija.
6.40 «Pūķu mednieki». Anim. ser. 37.sērija.
7.10 «Bakugani». Anim. ser. 8.sērija.
7.35 «Ziņkārīgais Džordžs 2». Anim. ser. 5.sērija.
8.00 «Mana mīļā aukle 2» (ar subt.). 6. un 7.sērija.
9.05 «Kobra 9». 13.sērija.
10.00 «Ekstrasensu cīņas 12» (ar subt.).
11.00 «Ekstrasensu cīņas 3» (ar subt.).
12.05 «Televeikala skatlogs».
12.20 «Mana mīļā aukle 2» (ar subt.). Seriāls. 8. un 9.sērija.
13.30 «Bakugani». Animācijas seriāls. 9.sērija.
14.00 «Pūķu mednieki». Animācijas seriāls. 38.sērija.
14.30 «Skunksa kungfu». Animācijas seriāls. 4.sērija.
14.45 «Mīlestības sirdspuksti». Vācijas seriāls. 83.sērija.
15.45 «Gandrīz ideālas vakariņas 2». 40.sērija.
16.45 «Voroņini 2» (ar subt.). Seriāls. 89. un 90.sērija.
17.50 «Radu būšana 4» (ar subt.). Seriāls. 12.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.30 «Bez tabu».
20.20 «Mans draugs Mārtiņš Freimanis». Koncertuzvedums.
23.30 «Overtime TV». Latvijas raidījums par sportu.
0.30 «Dragnets 2». Seriāls. 18.sērija.
1.15 «Pārkāpt robežu 2». Seriāls. 8.sērija.
2.05 «Gandrīz ideālas vakariņas 2». 40.sērija.
2.50 «Kobra 9». Seriāls. 13.sērija.
3.35 «Mīlestības sirdspuksti». Seriāls. 83.sērija.
4.20 «Bez tabu».

8. februāris, piektdiena
LTV1
6.45  «Luijs». Animācijas seriāls. 29.sērija.
6.52 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Rozmarija un Timiāna». Seriāls. 21.sērija.
9.25 «Tumsas puķe». LTV iestudējums. 23.sērija.
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20  «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 85.sērija.
11.10 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
11.25 «Firmas noslēpums».*
12.25 «Sniegs». Dokumentāla filma.
13.10 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.25 «Karla un Katrīne». Dānijas ģimenes filma. 2009.g.
15.00 «Sveika, Robij!» Seriāls. 30.sērija.
15.50 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
16.10  «Luijs». Animācijas seriāls. 45.sērija.
16.17 «Auniņa Timija laiks». Anim. ser. 31. un 32.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05 «Rozmarija un Timiāna». Detektīvseriāls. 21.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.29 «Naudas zīmes. Ekonomikas ABC».
18.30 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».
19.30  «Madagaskara». BBC dokumentāla filma. 1.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.13 «Naudas zīmes. Ekonomikas ABC».*
21.15 «Dziesma 2013. Eirovīzijas dziesmu konkurss». 1.pusfin.
23.30 Nakts ziņas.
23.45  «Tišu ģimene». Francijas komēdija. 2011.g.

LTV7

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».*
9.15 «Pie stūres». Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
9.45 «Ģimenes detektīvs» (ar subt.). 27.sērija.
10.40 «Hārtlenda». Seriāls. 11.sērija.
11.35 «Surikātu raibā dzīve 4». Dok. ser. 44. un 45.sērija.
12.30 «Prāta vētras». Dokumentāla filma. 3.sērija.
13.00 «Manas zaļās mājas». Dokumentāla filma.
13.15 «Projekts Nākotne». Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
13.45 Olimpiskais atlases turnīrs hokejā.
Latvija – Itālija. 8.02.2009.*
15.45 «Hārtlenda». Seriāls. 12.sērija.
16.40 «Surikātu raibā dzīve 4». Dok. ser. 46. un 47.sērija.
17.35 «Ātruma cilts».*
18.05 «Ģimenes detektīvs» (ar subt.). Seriāls. 28.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.15 Tiešraide! Olimpiskais atlases turnīrs hokejā.
Latvija – Lielbritānija.
21.50 Pasaules meistarsacīkstes biatlonā. Jauktā stafete.
23.20 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
23.35 «Lidojuma plāns».
0.05 «Makšķerē kopā ar Olti!»
0.35 «Tas ir skunkss?» Dokumentāla filma.

7.35 «Sadarbības partneri». «Televeikala skatlogs».
7.55 «Aktualitātes». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «Skatpunkti». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Tādas lietas». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Attīstības kods». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «Labākais no Euromaxx». Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
9.45 «Ģimenes detektīvs» (ar subt.). 28.sērija.
10.40 «Hārtlenda». Seriāls. 12.sērija.
11.35 «Surikātu raibā dzīve 4». Dok. ser. 46. un 47.sērija.
12.30  «Sieviete pasaules malā». Dok. ser. 1.sērija.
12.55 «Kultūras mantojums 3D». Dokumentāla filma.
13.05 «Tunzivju audzētavas». Dokumentāla filma.
13.15 «Pie stūres». Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
13.45 Olimpiskais atlases turnīrs hokejā. Latvija – Lielbritānija.*
15.45 «Hārtlenda». Seriāls. 13.sērija.
16.40 «Surikātu raibā dzīve 4». Dok. ser. 48. un 49.sērija.
17.35 «Tavs auto».*
18.05 «Ģimenes detektīvs» (ar subt.). Seriāls. 29.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.15 Tiešraide! Olimpiskais atlases turnīrs hokejā.
Latvija – Kazahstāna.
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā Jūrmalas TV.
22.55 «Zveja» (ar subt.).
23.25  «Lulū. Banku aplaupītāja sieva». Krimināldr. 12.sēr.
0.10 «Pēdējais liecinieks». Seriāls. 21.sērija.
1.00  «Uguns kaimiņi». Dokumentāla filma. 3.sērija.

LNT
5.00 «Mātes mīlestības spēks». 227.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.15 «Universitāte 2» (ar subt.). 54.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes».
9.00 «Degpunktā».
9.35 «Televeikala skatlogs».
10.00 R.Pilčere. «Sirdslietas». Vācijas melodrāma. 2011.g.
12.00 «Dzimuši policisti». ASV seriāls. 5.sērija.
13.00 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 13.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.30 «Televeikala skatlogs».
14.50 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 228.sērija.
15.50 «Bīstamais eņģelis». Seriāls. 173. un 174.sērija.
18.00 «Ziņas sešos».
18.10 «Labvakar, Latvija!» Informatīvi izklaidējošs raidījums.
19.00 «Precamies!?! 2». 3.raidījums.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Basketbols TV».
20.40 «Degpunktā».
21.15 «Brīnumu paralēles». Dok. f. cikls. 5.sērija.
21.50 «Viņpus 2». Kanādas un ASV seriāls. 33.sērija.
23.00 «Atnācēji 2». Kanādas un ASV seriāls. 4.sērija.
24.00 «Dārgie tautieši». ASV piedzīvojumu komēdija. 1996.g.
1.55 «Universitāte 2» (ar subt.). Seriāls. 54.sērija.
2.25 «Labvakar, Latvija!»

LNT
5.00 «Mātes mīlestības spēks». 228.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.15 «Universitāte 2» (ar subt.). 55.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes».
9.00 «Basketbols TV».
9.05 «Degpunktā».
9.35 «Televeikala skatlogs».
10.00 «Mīlas spārni». Vācijas melodrāma. 2010.g.
12.00 «Viņpus 2». Seriāls. 33.sērija.
13.00 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 14.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.30 «Televeikala skatlogs».
14.50 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 229.sērija.
15.50 «Bīstamais eņģelis». Seriāls. 175. un 176.sērija.
18.00 «Ziņas sešos».
18.10 «Labvakar, Latvija!»
19.00 «Precamies!?! 2». 4.raidījums.
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Degpunktā».
21.05 «Veči laupītāji» (ar subt.). Komēdija. 1971.g.
23.00 TV pirmizrāde! «Neredzamā saikne». Drāma. 2007.g.
1.05 «Likums un kārtība 3». ASV seriāls. 4.sērija.
2.00 «Universitāte 2» (ar subt.). Seriāls. 55.sērija.
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2.25 «Labvakar, Latvija!»
3.15 «Šodien novados».
3.25 «Bīstamais eņģelis». Seriāls. 175. un 176.sērija.

TV3
5.00 «Ceļojošais bruņinieks». 2.sērija.
5.45 «Ekstrasensu cīņas 10» (ar subt.). 3.sērija.
6.40 «Pūķu mednieki». Anim. ser. 38.sērija.
7.10 «Bakugani». Anim. ser. 9.sērija.
7.35 «Ziņkārīgais Džordžs 2». Anim. ser. 6.sērija.
8.00 «Mana mīļā aukle 2» (ar subt.). 8. un 9.sērija.
9.05 «Kobra 9». 14. un 15.sērija.
11.00 «Ekstrasensu cīņas 3» (ar subt.).
12.05 «Televeikala skatlogs».
12.20 «Mana mīļā aukle 2» (ar subt.). Seriāls. 10. un 11.sērija.
13.30 «Bakugani». Animācijas seriāls. 10.sērija.
14.00 «Pūķu mednieki». Animācijas seriāls. 39.sērija.
14.30 «Skunksa kungfu». Animācijas seriāls. 5.sērija.
14.45 «Mīlestības sirdspuksti». Seriāls. 84. un 85.sērija.
16.45 «Voroņini 2» (ar subt.). Seriāls. 91. un 92.sērija.
17.50 «Radu būšana 4» (ar subt.). Seriāls. 13.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.30 «Bez tabu».
20.20 «Tikai ar ielūgumiem». Izklaidējošs raidījums.
21.00 «Spiegs kaimiņos». ASV komēdija. 2010.g.
22.50 «Aplenkumā». ASV krimināltrilleris. 1998.g.
0.55 «Salauztā bulta». Spraiga sižeta trilleris. 1996.g.
2.45 «Mīlestības sirdspuksti». Seriāls. 84. un 85.sērija.
4.15 «Bez tabu».

9. februāris, sestdiena
LTV1
8.00 «Auniņa Timija laiks». Anim. ser. 63. un 64.sērija.
8.20  «Luijs». Anim. ser. 46.sērija.
8.30  «Dinozauru vilciens 2». Anim. ser. 15.sērija.
9.05 «Kas te? Es te!»
9.35  «Mežainīši». Anim. filma. 3.sērija.
10.00 «Ķepa uz sirds».
10.30 «Kas var būt labāks par šo?»
11.00 «Karla un Katrīne». Dānijas ģimenes filma. 2009.g.
12.35 «Dziesma 2013. Eirovīzijas dziesmu konkurss». 1.pusf.*
14.50 «Caurspīdīgā elektronika». Dokumentāla filma.
15.00 «Nākotnes parks».*
15.15 «Laiks vīriem?»
15.45 LV jaunatklāšanas raidījums TE! 5.sērija.*
16.45  «Madagaskara» (ar subt.). BBC dok. f. 1.sērija.
17.45 «Kopā» (ar subt.).
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Es – savai zemītei».
19.00 «Vides fakti».
19.30 «Latvijas šlāgeraptauja 2013».
20.30 «Panorāma».
21.12 «Latloto. Eurojackpot».
21.25 «Dziesma 2013. Eirovīzijas dziesmu konkurss». 2.pusf.
23.40 Nakts ziņas.
23.50 «Kafija un cigaretes». Traģikomēdija. 2004.g.

LTV7
7.50 «Komercdarbība šodien». «Televeikala skatlogs».
8.10 «Rīta intervija». «Televeikala skatlogs».
8.30 «Skatpunkti». «Televeikala skatlogs».
8.50 «Automoto raidījums nr.2». «Televeikala skatlogs».
9.10 «TV mozaīka». «Televeikala skatlogs».
9.30 «Brīvdienu ceļvedis». «Televeikala skatlogs».
9.50 «Tādas lietas». «Televeikala skatlogs».
10.10 «Attīstības kods». «Televeikala skatlogs».
10.30 «Ātruma cilts».*
11.00 «Zveja» (ar subt.).*
11.30 «Lidojuma plāns».*
12.00 «Arfa mīļotajai» (ar subt.). Melodrāma. 2008.g.
13.40 «Munks un Lemijs. Fotogrāfs». Animācijas filma.
13.50 Tiešraide! Pasaules meistarsacīkstes biatlonā.
15.15 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
15.45 «Ceļojumi uz pasaules malu». Dok. f. 2.sērija.
16.40 «Latviešu skvoteri». Dokumentāla filma.
17.05 Pasaules meistarsacīkstes biatlonā. 7,5 km sprints siev.
18.10 «Mīlu 9.martu» (ar subt.). Rom. kom. 2010.g.
19.30 «Nekurienes iemītnieki». Dok. f. 4.sērija.
20.00 «SeMS piedāvā...» Mūzikas grupu konkurss Troksnis 4.
21.15 Red Bull Crashed Ice. Pārraide no Nīderlandes.
22.40 «Izpirkuma maksa». Trilleris. 2007.g.
0.25 «Mikrofona dziesmas».

LNT
5.00 «Mātes mīlestības spēks». 229.sērija.
5.50 «Luī». 11.sērija.
6.15 «Ceļojošais bruņinieks 3». 56.sērija.
7.15 «Degpunktā».
7.45 Animācijas filmu rīts.
9.25 «Sirmā ēdienkaratē».
10.00 «Laimīgs un vesels».
10.30 «Precamies!?! 2».*
12.30 «Detektīve Veronika Marsa 3». 50.sērija.
13.25 «Smolvila. Leģenda par Supermenu 3». Seriāls. 55.sērija.
14.25 «Džo jaunais dzīvoklis». Muzikāla fant. kom. 1996.g.
16.00 «Trīs māsas». Seriāls. 22.(sezonas noslēguma) sērija.
17.00 «Herijas likums». ASV seriāls. 4.sērija.
18.00 «Ziņas sešos».
18.10 Gada balva medicīnā. Apbalvošanas ceremonija.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Degpunktā».
21.00 «Erkils Puaro». Detektīvseriāls. 3. un 4.sērija.
23.10 «Greizais spogulis» (ar subt.). Humora šovs.
1.25 «Līdz pēdējam vīram». Spraiga sižeta drāma. 1996.g.
3.10 «Detektīve Veronika Marsa 3». 50.sērija.
3.50 «Ceļojošais bruņinieks 3». Seriāls. 56.sērija.
4.35 «Luī». Seriāls. 11.sērija.

TV3
5.00 «Ceļojošais bruņinieks». 3.sērija.
5.45 «Ekstrasensu cīņas 10» (ar subt.). 4.sērija.
6.40 «Savi čomi». 11. un 12.sērija.
7.30 «Maģiskās laumiņas». Anim. ser. 21. un 22.sērija.
8.05 «Dinozauru mednieki 5». 2.sērija.
9.05 «Simpsoni 20». Anim. ser. 1. un 2.sērija.
10.00 «Autoziņas 2». 5.raid.
10.30 «Ievas pārvērtības 4».*
11.15 «Kinomānija».

11.55 «Televeikala skatlogs».
12.10 «Naskais Andželo». Anim. ser. 31.sērija.
12.20 «Smieklīgākie videokuriozi 20».
13.20 «Raselu meita». ASV drāma. 2008.g.
15.15 «Spiegs kaimiņos». ASV komēdija. 2010.g.
17.10 «Džonam Takeram ir jāmirst». Rom. kom. 2006.g.
19.00 TV3 ziņas.
19.30 TV3 ziņas piedāvā... «ES un mēs. Nācija».
20.00 «Ledus laikmets 2: atkusnis». Anim. f. 2006.g.
21.40 «Kāzu plānotāja». Romantiska komēdija. 2001.g.
23.50 «Ekspresis». ASV biogrāfiska drāma. 2008.g.
2.00 «Ekstrasensu cīņas 10» (ar subt.). 4.sērija.
2.55 «Dinozauru mednieki 5». Seriāls. 2.sērija.
3.50 «Ceļojošais bruņinieks». Seriāls. 3.sērija.
4.30 «Smieklīgākie videokuriozi 20».

10. februāris, svētdiena
LTV1
8.00 «Auniņa Timija laiks». Anim. ser. 65. un 66.sērija.
8.20  «Luijs». Anim. ser. 47.sērija.
8.30  «Dinozauru vilciens 2». Anim. ser. 16.sērija.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30  «Mežainīši». Anim. filma. 4.sērija.
9.55 «Mārvijs Hemmers. Nacionālās ģeogrāfijas pasaule». 1.sēr.
10.25  «Garšvielu ceļš» (ar subt.). Dok. filma. 2.sērija.
11.30 «Vertikāle».
12.00 Dievkalpojums.
13.00 «Daudz laimes!»
13.55 «Ķepa uz sirds».*
14.25 «Kas var būt labāks par šo?»*
15.00 «Eirobusiņš».
15.40 «Dziesma 2013. Eirovīzijas dziesmu konkurss». 2.pusf.*
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.20 «Province». Sava pūra locītājas.
18.50  «Alpu klīnika» (ar subt.). Melodr. 2008.g. 2.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.40 «Labirints» (ar subt.). Vēsturiska drāma. 2012.g. 1.sērija.
23.25 Nakts ziņas.
23.35 «Sadursme». Krimināldrāma. 2004.g.

LTV7
7.50 «Veiksmīgas idejas». «Televeikala skatlogs».
8.10 «Pie rīta kafijas». «Televeikala skatlogs».
8.30 «Vide. Veselība un mēs». «Televeikala skatlogs»
(krievu val., ar subt. latv. val.).
8.50 «Iespējas un risinājumi». «Televeikala skatlogs».
9.10 «Nedēļas apskats». «Televeikala skatlogs».
9.30 «Laiks uzņēmējiem». «Televeikala skatlogs».
9.50 «Aktualitātes». «Televeikala skatlogs».
10.10 «Vārds uzņēmējiem». «Televeikala skatlogs».
10.30 «Tavs auto».*
11.00 «Makšķerē kopā ar Olti!»*
11.30 «Autosporta programma nr.1».*
12.00 «Zebra» (ar subt.).*
12.15 «SeMS piedāvā...» Mūzikas grupu konkurss Troksnis 4.*
13.25 «Kā tapa lidojums no TV torņa». Dokumentāla filma.
13.50 Tiešraide! Pasaules meistarsacīkstes biatlonā. 12,5
km iedzīšanas sprints vīriešiem.
14.45 «SeMS. Laboratorija».
15.15 «Misija Londonā». Ineta Radēviča.
15.45 «Misija Londonā». Mārtiņš Pļaviņš un Jānis Šmēdiņš.
16.15 «Misija Londonā». Māris Štrombergs.
16.45 Tiešraide! Olimpiskais atlases turnīrs hokejā. Latvija
– Francija.
19.20 VTB Vienotās līgas spēle. Žalgiris – VEF Rīga.
21.35 Pasaules meistarsacīkstes biatlonā. 10 km iedzīšanas sprints sievietēm.
22.25 «Arfa mīļotajai» (ar subt.). Melodrāma. 2008.g.
23.55 «Izpirkuma maksa». Trilleris. 2007.g.

LNT
5.00 «Smolvila. Leģenda par Supermenu 3». 55.sērija.
5.50 «Luī». 12.sērija.
6.15 «Ceļojošais bruņinieks 3». 57.sērija.
7.10 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
7.40 Animācijas filmu rīts.
9.30 «Mans mīļais draugs 4».
10.00 «Precamies!?! 2».*
12.00 «Herijas likums». ASV seriāls. 4.sērija.
13.00 «Aģents Čaks 4». Seriāls. 11.sērija.
14.00 «Erkils Puaro». Detektīvseriāls. 3. un 4.sērija.
16.00 «Maiami neatliekamā palīdzība». Seriāls. 4.sērija.
17.00 «Komisārs Reksis 13». Itālijas seriāls. 10.sērija.
18.00 «Ziņas sešos».
18.10 «Greizais spogulis» (ar subt.). Humora šovs.
20.00 LNT ziņas.
20.10 LNT ziņu Top 10.
21.00 «Sapņu meitenes». ASV muzikāla drāma. 2006.g.
23.25 «Atgriešanās spoku namā». ASV trilleris. 2007.g.
1.10 «Ģimenes bizness». ASV kriminālkomēdija. 1989.g.
3.10 «Aģents Čaks 4». Seriāls. 11.sērija.
3.50 «Ceļojošais bruņinieks 3». Seriāls. 57.sērija.
4.35 «Luī». Seriāls. 12.sērija.

TV3
5.00 «Ceļojošais bruņinieks». 4.sērija.
5.45 «Ekstrasensu cīņas 10» (ar subt.). 5.sērija.
6.40 «Savi čomi». 13.sērija.
7.05 «Boba burgeri». Anim. ser. 1.sērija.
7.30 «Naskais Andželo». Anim. ser. 32.sērija.
7.45 «Maģiskās laumiņas». Anim. ser. 23. un 24.sērija.
8.15 «Kinomānija».
8.50 «Māmiņu klubs».
9.25 «Garšu ekspresis».
10.00 «Superbingo». TV spēle.
11.00 «Tikai ar ielūgumiem».*
11.30 «Ledus laikmets 2: atkusnis». Anim. f.
13.20 «Televeikala skatlogs».
13.35 «Smieklīgākie videokuriozi 20».
14.30 «Kāzu plānotāja». Romantiska komēdija. 2001.g.
16.35 «Nolaist periskopu». ASV komēdija. 1996.g.
18.30 «Mūsdienu Latvijas garša 2».
19.00 «Nekā personīga».
20.00 «Karību jūras pirāti: Melnās pērles lāsts». Piedz. f. 2003.g.
22.40 «Rokijs 4». ASV sporta drāma. 1985.g.
0.35 «Meteors». Fant. katastrofu filma. 2009.g. 2.sērija.
2.20 «Ekstrasensu cīņas 10» (ar subt.). 5.sērija.
3.15 «Ceļojošais bruņinieks». Seriāls. 4.sērija.
3.55 «Smieklīgākie videokuriozi 20».

TV programma
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Projekts «Jelgavas pilsētas pašvaldības
kapacitātes stiprināšana, II kārta»
(1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/092/66)
Pētījuma «Par iespējām piesaistīt
finansējumu teritorijas attīstībai» izstrāde

eiropas savienība

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Projekta gaitā ir izstrādāts pētījums «Par iespējām piesaistīt finansējumu teritorijas attīstībai», kura izstrādi saskaņā ar 2012. gadā noslēgto pakalpojumu līgumu veica SIA
«Baltkonsult».
Pētījuma mērķis bija veikt pašvaldības īpašumā esošu neapbūvētu, rūpnieciskajai ražošanai
paredzētu zemes īpašumu Riekstu ceļā 11A (platība 11,8 ha), Slokas ielā 7 (platība 139,2
ha), Lapskalna ielā 47 (platība ~ 4,8 ha), Meiju ceļā 89 (platība 18,9 ha) un Garozas ielā
72 (platība 4,6 ha) esošās situācijas analīzi un apzināt iespējamo finanšu resursu piesaisti
teritoriju attīstībai.
Pētījuma laikā tika noteikts teritoriju izvietojums pilsētvidē un apkārtējo teritoriju raksturojums, nosakot iespējamos riskus vides piesārņojumam saistībā ar ražošanas vai
loģistikas attīstību. Tika apzināti esošie pievedceļi, inženierkomunikāciju nodrošinājums,
apgrūtinājumi, grunts tehniskais raksturojums, noteikti tehniski ekonomiskie rādītāji, t.sk.
atļautās apbūves raksturlielumi. Pētījumā analizēta inženierkomunikāciju (elektrība, gāze,
ūdensvads, saimnieciskā kanalizācija, lietus ūdens kanalizācija) un transporta infrastruktūras (pievedceļi, dzelzceļš, upju transports) pieslēguma attīstības iespējas.
Pētījuma noslēgumā veikta analīze par iespējamiem finansējuma avotiem teritoriju
inženiertehniskās infrastruktūras izveidei un sakārtošanai un aprēķināts potenciālā
finansējuma apjoms.
Izstrādātais pētījums kalpos par pamatu tālākai rūpniecisko teritoriju attīstībai, tehniskās
dokumentācijas izstrādei un investīciju piesaistei pilsētas uzņēmējdarbības attīstībai.
Projektu 100% finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.

A/s «RAUTAKESKO» ir «Kesko» korporācijas uzņēmums,
kam pieder «K-rauta» veikalu tīkls, kas specializējas
būvniecības, dārza un saimniecības preču, darba rīku un
iekārtu tirdzniecībā.
Aicinām pievienoties savai komandai «K-rauta» veikalā
Jelgavā:

Pārdevēju
Pienākumi:
• aktīva produktu pārdošana mazumtirdzniecībā;
• klientu apkalpošana un konsultēšana, nodrošinot augstu
klientu apkalpošanas līmeni;
• rūpes par preču izkārtojumu un kārtību veikalā.
Prasības:
• pieredze tirdzniecībā un klientu apkalpošanā;
• plašas zināšanas ar būvniecību saistītās produktu
grupās;
• teicamas komunikāciju spējas, augsta aktivitāte un
atbildības sajūta;
• vēlme attīstīties un apgūt jaunas zināšanas.
Piedāvājam:
• interesantu un dinamisku darbu stabilā starptautiskā
uzņēmumā;
• nepieciešamās apmācības;
• profesionālās un karjeras izaugsmes iespējas.
CV ar norādi «Pārdevējs Jelgavā» lūdzam sūtīt
uz e-pasta adresi: cv@rautakesko.lv.

Apstiprināti ar Jelgavas pilsētas domes 2012. gada 29. novembra lēmumu Nr.15/4
JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2012. GADA 29. NOVEMBRA SAISTOŠIE
NOTEIKUMI NR.12-28
«GROZĪJUMS JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2006. GADA 23. MARTA SAISTOŠAJOS
NOTEIKUMOS NR.119 «PAR PAŠVALDĪBAS PALĪDZĪBU AUDŽUĢIMENĒM»»
Izdoti saskaņā ar likuma «Par pašvaldībām»
43. panta trešo daļu, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35. panta
ceturto daļu,
Ministru kabineta 2006. gada 19. decembra
noteikumu Nr.1036 «Audžuģimenes noteikumi» 41. punktu
Izdarīt Jelgavas pilsētas pašvaldības 2006. gada 23. marta saistošajos noteikumos Nr.119
«Par pašvaldības palīdzību audžuģimenēm» (apstiprināti ar Jelgavas domes 23.03.2006.
lēmumu Nr.5/14) grozījumu un 2.1. apakšpunktā aizstāt skaitļus un vārdus «Ls 3,00 (trīs
lati 00 santīmi)» ar skaitļiem un vārdiem «Ls 4,00 (četri lati 00 santīmi)».

Atbilde tiks sniegta kandidātiem, kuri tiks aicināti
uz darba pārrunām.

Info kasieri
Darba pienākumi:
• organizēt un pārraudzīt kasieru darbu;
• organizēt naudas plūsmu kasēs;
• noformēt kases dokumentāciju;
• veikt inkasāciju atbilstoši procedūrai;
• informēt klientus par veikala precēm un pakalpojumiem;
• noformēt līzinga dokumentus;
• sagatavot preču apmaiņas un atgriešanas dokumentāciju;
• noformēt un izdrukāt preču pavadzīmes;
• apkalpot klientus kasē saskaņā ar veikala apkalpošanas
standartiem.
Prasības:
• pieredze darbā ar kases aparātu;
• pieredze klientu apkalpošanā;
• uz klientu apkalpošanu vērsta attieksme;
• teicamas latviešu un krievu valodas zināšanas;
• labas iemaņas darbā ar datoru;
• godīgums un atbildības sajūta.
Piedāvājam:
• interesantu un dinamisku darbu stabilā starptautiskā
uzņēmumā;
• profesionālās un karjeras izaugsmes iespējas;
• nepieciešamās apmācības.
Pieteikumu un CV ar norādi «Info kasieris Jelgavā»
lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: cv@rautakesko.lv
līdz 2013. gada 10. februārim.

SIA «Mītavas Elektra»
PII «Varavīksne»
Uzņemam bērnus no 1 gada vecuma
PII «Varavīksne» 2013. gada aprīlī atver
pirmsskolas izglītības mazākumtautību grupu bērniem no 3 gadu vecuma. Interesentus
aicinām pieteikties līdz 22. februārim.
Tālrunis: 63021000, 27221402; e-pasta adrese:
Jolanta.kuprisa@inbox.lv; adrese: Vaļņu iela 6,
Jelgava; www.draugiem.lv/varaviksne
Mēs piedāvājam: atbildīgus un pieredzējušus
pedagogus, elastīgu un saprātīgu uzturmaksu,
ar mīlestību uz vietas gatavotu ēdienu, muzikālo
studiju, ritmiku, logopēda pakalpojumus.
Kosmofozijas institūts «Saskarsme»
(Jelgavā)
aicina interesentus pieteikties uz alternatīvās
un tautas dziedniecības mācību
programmām, kā arī saņemt zināšanas citos
ezotēriskos virzienos. Sākums – februārī.
Tālrunis 29379805.
Katru, kurš vēlas iegūt izglītību jebkurā vecumā
un sev izdevīgā laikā, aicinām uz
atvērto durvju dienu
Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskolā
Skolotāju ielā 8
11. februārī no plkst.12 līdz 19
(stundu apmeklējumi, viesošanās māmiņu istabā,
ekskursija pa skolu, tikšanās ar skolotājiem un skolas
atbalsta personālu, plkst.15 – tikšanās ar skolas
vadību, prezentācija par skolu).
Sīkāka informācija un pieteikšanās
pa tālruni 63021897.
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Ledus planēta Uzvaras parkā
 Ritma Gaidamoviča

No 8. līdz 10. februārim
Jelgavā norisināsies Starptautiskais Ledus skulptūru
festivāls, kad Uzvaras parks
pārvērtīsies par Ledus planētu. Šis ir 15. jubilejas
festivāls, kas apmeklētājiem
sola daudz pārsteigumu
– lielākas ledus skulptūras,
sešas uguņošanas, multimediālus šovus, slīdkalniņu ar
vairāk nekā 100 metru garu
nobraucienu, četras foto
skulptūras un pat ledus pirti, kurā apmeklētāji varēs arī
nopērties. Skatītāji Uzvaras
parkā gaidīti 8. februārī no
pulksten 18.
Rosība Uzvaras parkā jau sākusies.
Šonedēļ CBS «Igate» sākusi būvēt
slīdkalniņu ar piecām nobrauktuvēm.
Pašvaldības iestādes «Kultūra» vadītājs Mintauts Buškevics ieintriģējot
stāsta, ka garākās un reizē ekstrēmākās nobrauktuves būs pat astoņus
metrus augstas un vairāk nekā 100
metru garas.
Šobrīd parkā darbojas arī pirmie
mākslinieki – Donāts Mockus un Inese
Valtere-Ūlande būvē «Koskenkorva»
ledus bāru. Jāpiebilst, ka vienu darbu

Jelgavas festivālam viņi jau izveidojuši
– ledus piegādātāja «FrostiArt» saldētavā izgatavota viena no četrām foto
skulptūrām jeb divi kosmonauti, kuru
«ādā» festivāla laikā varēs iejusties
ikviens. Pārējās trīs foto skulptūras
saldētavās veido Kārlis Īle, Ainars
Zingniks un Krists Zariņš.
Bet darbu pie konkursa skulptūrām
visi festivāla mākslinieki sāks pirmdien. «Ja pirmajā festivālā piedalījās
tikai divi mākslinieki, tad šogad – jau
30, kuri jubilejas reizē sola uzbūvēt
vairāk nekā 50 ledus skulptūru. Turklāt lielie konkursa darbi šogad būs apjomīgāki,» tā M.Buškevics, piebilstot,
ka māksliniekiem kopumā atvēlētas
60 tonnas ledus. Festivālā piedalīsies
mākslinieki no Krievijas, Bulgārijas,
Ukrainas, Francijas, Vācijas, Latvijas,
Lietuvas, Ungārijas, Lielbritānijas un
ASV. Konkurence solās būt īpaši sīva,
jo lielākā daļa no viņiem ir dažādu
festivālu pirmo godalgu ieguvēji.
Lai apmeklētājiem patiešām ļautu
izjust kosmiskās planētas Ledus auru,
skulptūras festivāla dienās papildinās multimediāli priekšnesumi ar
oriģinālām uguns, gaismas un video
instalācijām. M.Buškevics stāsta, ka
šobrīd tiek gatavots multimediāls
stāsts par to, kā top Ledus planēta.
To ar videoprojektoriem paredzēts
rādīt uz parkam piegulošo ēku sienām.

Tāpat uz festivāla laiku Uzvaras parkā
apmetīsies 4,5 metrus augsti spīdoši
kosmiskie tēli un tiks uzbūvēta īsta
ledus pirts, kurā apmeklētāji varēs
arī nopērties.
Paralēli skulptūru apskatei būs arī
izklaidējoša programma visai ģimenei.
Mazākajiem apmeklētājiem brīvdienās
būs iespēja tikties ar Jūrmalas teātra
un «Pasaku nama» lielajām lellēm,
bet lielākie aicināti doties kosmosa
izpētē ar grupām «Musiqq», «Lady’s
Sweet» un «Karakums» vai sasildīties
deju ritmos «Sensation ICE» ballītē ar
dīdžeju [Ex] da Bass.
M.Buškevics piebilst, ka īsta dzimšanas diena nav iedomājama bez dāvanām, tāpēc Ledus skulptūru festivālā
katru dienu pirmās 15 minūtes pēc
parka atvēršanas ieeja būs par brīvu.
Biļešu cena uz pusi samazināta arī
pilsētas skolēniem. Proti, Jelgavas
skolēni, uzrādot skolēna apliecību,
iepriekšpārdošanā līdz 7. februārim
biļetes Jelgavas kultūras namā var
iegādāties par latu.
Jāpiebilst, ka dāvanu saņems arī
pats festivāls – pašlaik top grāmata
albums par Ledus festivāla vēsturi, ko «Sildošā gaisma» – Viļus Matuta
veido Jelgavas Mākslinieku biedrības individuālā skulptūra
vadītājs Māris Brancis. Grāmatu, kurā
Informācija par precīziem norises
apkopotas fotogrāfijas, ziņas par dalībniekiem un nelieli apraksti par katru laikiem, izmaiņām un papildinājufestivālu, paredzēts atklāt 6. februārī. miem festivālā pieejama mājas lapā

«Pieskarties saulei» – Kārļa Īles skulptūra

Sanda Kondrāta un Krista Zariņa
komandas skulptūra «Ledus liesma»
www.icelv.lv. Ledus skulptūru festivālam līdzi varēs sekot arī portālā www.
jelgavasvestnesis.lv.

Paldies Tev, Lūcij!
Arī šoreiz viņa vietu nemainīs un ar eksemplāru rokās stāvēs labajā
pusē aiz pirmās kulises. Viņa – mūsu šīs nedēļas jubilāre režisore
Lūcija Ņefedova, kura svētdien, 3. februārī, atzīmēs 80. dzīves
jubileju. Savos svētkos viņa jelgavniekiem 2. februārī pulksten 17
un 3. februārī pulksten 14 dāvina Mārtiņa Zīverta izrādi «Minhauzena precības». Ar kādām sajūtām režisore gaida savus svētkus?
L.Ņefedova mazliet padomā un saka: «Par sajūtām ir ļoti grūti
runāt, jo tās nav viennozīmīgas, drīzāk pat pretrunīgas. Taču es
pateicos Dievam par spēju strādāt kopā ar jauniem un radošiem
cilvēkiem. Vēl joprojām ir griba daudz ko padarīt, tāpēc pie sevis
lūdzu, lai tiek dots spēks un veselība. Lai pietiktu labestības un
cilvēkmīlestības, jo citādi režisors nespēj strādāt. Lai nemocītu pati
sevi ar lietām, ko vairs nespēju mainīt, un darītu to, ko spēju vēl
paveikt!» Daudz laba vēlējumu režisorei noteikti vēl skanēs, taču īsi
pirms svētkiem «Jelgavas Vēstnesis» viņas bijušajiem audzēkņiem
un tuviem cilvēkiem jautāja, kādu viņi redz režisori L.Ņefedovu.

«Pie viņas nedrīkst
braukt pa virsu»

Māris Brancis, Ā.Alunāna teātra
aktieris:
«Varu droši apgalvot, ka manu personību tiešāk vai netiešāk ir ietekmējusi
jubilāre. Jaunības dienās Lūcija man bija
gandrīz vai ideāls, kurp pašam tiekties.
Neaizmirstamas ir sarunas ar viņu. Viņa
man ir kā garīgā mamma. Teātris un Lūcija mani ir cēlis un veidojis. Viņas teātra
galvenā tēma ir cilvēks, tā jūtu un domu
atklāšana, iekšējo spēku izcentrēšana.
Viņa mīl cilvēku. Mīlestība ir otra galvenā
tēma. Nekad Lūcijas izrādēs nedominē
negācija. Tāpēc viņa allaž izvēlas tādu dramaturģiju, kas nopietni iegaismo cilvēka
jūtu pasauli. Darbs ar Lūciju ir aizraujošs.
Viņa fascinē, paceļ aktierus garīgi augstākā līmenī. Ļoti patīk nopietnība, ar kādu
teātris strādā, un atmosfēra, kāda valda.
Lūcija joprojām strādā ļoti enerģiski, ik
mēģinājumā prasa no aktieriem maksimālu atdevi, iedziļināšanos lugā un lomā. Nedrīkst, kā teātrinieku valodā saka, «braukt
pa virsu», «iztaisīties», spēlējot lomu, – ir
burtiski jāielien sava tēla ādā.»

«Droši ņemos viņu
saukt par fenomenu»

Arvīds Matisons, Ā.Alunāna teātra
direktors:
«Nepilnus 50 gadus Lūcija ir nostrādājusi vienā teātrī. Cilvēks tik fanātiski
pieķēries šai teātra lietai, ka droši ņemos
viņu saukt par zināmu fenomenu. Apbrīnojama ir režisores bezgalīgā uzticība tam,
ko viņa dara. Viņa vienmēr cēlusi aktieru

meistarību, lai nenolaistu teātra līmeni. Tā
teikt – tur augstu Ā.Alunāna teātra karogu.
Mēs, jelgavnieki, esam vienīgie, kuru teātris
var saukties teātra tēva vārdā. Domāju, ka
Alunāna gars visu laiku ir ar mums, un caur
Lūciju arī mēs to jūtam. Lūcija ir ne tikai
mana kolēģe, bet arī skolotāja. Prasīga un
stingra – darbs, ko dari, ir jāpadara izcili.
Labāk prasīgs režisors nekā čoms. Citādi
nekas nesanāks. Lai Lūcijai ir spēks, dzīvesprieks, veselība, azarts un vēlme strādāt
tālāk!»

«Ar viņu mēs ātri kļuvām
par vadošo tautas teātri»

Dzintra Zilberte, Ā.Alunāna teātra
aktrise:
«Grūti iedomāties, kurš vēl 40 cilvēku
lielo kolektīvu aizvestu uz Vissavienības
tautsaimniecības sasniegumu izstādi 1970.
gadā, kur tikās simtiem kolektīvu no visām
Padomju Savienības republikām, un rādītu
izrādi krievu valodā par latviešu strēlniekiem, par mūsu tradīcijām. Tolaik neviens
par to nerunāja, bet viņa to izdarīja, un mēs
pārvedām zeltu. Ar Lūciju esmu kopā jau
no 60. gadiem, kad viņa ieradās Ā.Alunāna
teātrī. Mums nebija režisora, bet atnāca
Lūcija un īsā laikā ar savām milzīgajām
darba spējām, augstajām prasībām, radot
lielas izrādes, panāca, ka kļuvām par vadošo
tautas teātri. Šo latiņu cenšamies turēt jau
vairāk nekā 40 gadu. Lūcija mācījusies pie
lielām zvaigznēm Maskavā un ir kā Dieva
dāvana mums, jo katrā mēģinājumā vēl
šodien viņa iedod kādu teorētisku gudrību.
Uzskatu, ka, pateicoties viņai, neklātienē
esmu izgājusi konservatoriju. Paldies viņai

Lūcija Ņefedova (no kreisās) ir mākslas cilvēks. Māksla ir ne tikai viņas
darbs, bet arī ikdiena. Foto mirklis – no mākslas zinātnieka Māra Branča
jubilejas ar aktrisi Dzintru Zilberti un Intu Rogu. Foto: Andrejs Vītoliņš
par skaistajām lomām, ko man uzticējusi, pārliecināšanas spējām un to nav zaudējusi
par gudrībām, ko devusi.»
arī šodien. Pateicoties viņai, Alunāna teātrī
bija sapulcējusies pilsētas radošā inteliģen«Gods un slava Lūcijai!»
ce. Uz viņas izrādēm kultūras nama zāle
Indra Roga, Latvijas Nacionālā vienmēr bija skatītāju pilna, un cilvēki
teātra aktrise, režisore:
brauca pat no Rīgas. Šobrīd ir grūti atrast
«Lūcija ir Alunāna teātra galvenais cilvēkus, kas prot tik ļoti aizdegties par savu
cilvēks. Kad tikko ienācu teātrī, domāju darbu – Lūcija ir šis fenomens. Sievišķīga
– iespaidīga, barga, stingra kundze, no ku- režisore ar dzelžainu gribu, asu prātu, kas
ras jābaidās. Tā patiešām bija. Pie Lūcijas iemāca cilvēcību un neatlaidību.»
gan esmu spēlējusi tikai vienā izrādē, kad
mācījos 6. klasē, kopā ar krustmāti Dzintru
«Viņas vieta labajās aizkulisēs,
Zilberti, biju tur kaut kāda kalponīte. Pamamana – kreisajās»
ta lietas man mācīja Agris Krūmiņš, taču
Edvīns Kalnenieks, režisores ilggaes jutu to Lūcijas auru teātrī. Cilvēki pie dējs scenogrāfs:
Lūcijas turas, ir ieinteresēti strādāt, teātrim
«Ne vienmēr dzīvē gadās sastapt cilvēveltot savu brīvo laiku, jo šis jau nav profe- kus, kuri tik ļoti tev uzticas. Lūcija diezgan
sionālais teātris, kur par darbu maksā. Gods ātri paļāvās uz mani, un, jāteic, vienmēr
un slava Lūcijai – viņa savā dzīvē ir uzņēmu- arī piekritusi manām idejām bez lielām
sies lielu misiju. Lūcija neskrien līdzi modei, debatēm, tāpēc mums ir viegli sastrādāties.
izcili kopj tās tradīcijas, kas viņai dārgas, Saprotam viens otru no pusvārda. Tiesa,
tuvas, un, manuprāt, tieši pateicoties tam, dažreiz pirmizrāžu steigā pakašķējamies,
viņas vadītais amatierteātris ir tik augstā jo viņa iedomājas, ka visu tā uzreiz var
līmenī. Viņa ciena stabilas vērtības, un tas dabūt gatavu. Taču tie ir sīkumi, un kopā
viņai ir kompliments. Sveiciens Lūcijai, un jau esam no 1965. gada. Paldies viņai, ka
lai viss izdodas!»
ļāvusi darīt man savu darbu! Izrādē viņas
vieta ir labajās aizkulisēs, lai koriģētu teks«Grūti atrast cilvēku, kurš tā
tu, mana – kreisajās koriģēt, lai neapgāžas
aizdegas par savu darbu»
dekorācijas. No aizkulisēm esmu redzējis
Aigars Vilims, Valmieras Drāmas visas viņas iestudētās izrādes un priecājos,
teātra aktieris:
ar kādu aizrautību viņa strādā.»
«Tā laime būt blakus Lūcijai man bija divus gadus – tieši Alunāna teātrī es iemācījos
«Pietiek tev te gorīties,
teātra pamatus. Man gan vairāk nodarbības
marš uz mājām mācīties
notika pie viņas kolēģes Intas Alekses,
iestājeksāmeniem!»
taču redzēju, kā Lūcija strādā, un obligāti
Anna Jansone, vairāku Dziesmu un
apmeklēju viņas izrādes. Viņa vienmēr ir deju svētku režisore:
izcēlusies ar lielu entuziasmu, talantīgām
«Spilgti atceros, kā Lūcija mani «aiztrie-

ca» uz iestājeksāmeniem Latvijas Valsts
konservatorijā. Spēlēju Alunāna teātrī,
paralēli halturēju, vadot pasākumus.
Reiz – dienu pirms iestājeksāmeniem
konservatorijā – Jelgavas orķestrim
«Gamma» «Liepājas dzintarā» bija
jāvada programma. Mēs kultūras
namā mēģinām, un Lūcija atnāk un
saka: «Pietiek tev te gorīties, marš uz
mājām mācīties iestājeksāmeniem!»
Iedomājieties, 40 nopietni vīri to dzird!
Man, divdesmitgadīgam skuķim, tas bija
liels pārdzīvojums. Taču, ja viņa nebūtu
mani nostrostējusi, es tagad nebūtu
režisore. Viņa ir ļoti nozīmīgs cilvēks
manā dzīvē. Lūcijai piemīt milzīga spēja
ieinteresēt auditoriju, viņa māca ne tikai
profesiju, bet arī dzīves gudrības. Pie
viņas nekad nebija atlaides – ne slimojot,
ne mājas apstākļu dēļ. Tu zināji: nebūšanas jāatstāj aiz durvīm. Lūcija iemācīja
uz pasauli skatīties plašāk, lika lasīt
daudz grāmatu. Viņa prot radīt interesi.
Paldies Lūcijai par to visu!»

«Lūcija ir mūsu karaliene»

Maija Matisa, Ā.Alunāna muzeja vadītāja, Ā.Alunāna teātra
aktrise:
«Mūsu režisorē Lūcijā es redzu
Ādolfu Alunānu. Viņš ir latviešu teātra
izveidotājs, viņa – pēckara laba tautas
teātra izveidotāja Jelgavā. Ja uzņemies
kāda kolektīva vadību, tad tev ir jābūt
personībai; ja tāda neesi – neviens pie
tevis nenāks savu brīvo laiku tērēt.
Lūcija ir mūsu karaliene, no kuras var
gūt ne tikai profesionāli, bet arī mācīties dzīves gudrības. Cilvēks, kas spēj
aizraut jebkuru. Viņas dvēseles gara
spēks mums palīdz katrā izrādē. Tikai
obligāta prasība – Lūcijai vienmēr ar
lugas eksemplāru jāstāv skatuves labajā
pusē aiz pirmās kulises. Ja viņas tur
nav, mums iet slikti. Ne teksta dēļ, bet
gan tāpēc, ka viņa ar savu enerģiju mūs
bīda uz priekšu. Tas nav izskaidrojami.
Protams, arī mēs esam dabūjuši brāzienu no viņas, taču viņa vienmēr atvainojas, paskaidrojot, ka tas bijis, lai mēs
sāktu domāt. Lūcija necieš slinkošanu
– ja ej uz mēģinājumu, tad zini: jāstrādā
ar pilnu atdevi. Esmu bezgala pateicīga,
ka varu smelties zināšanas un pieredzi
no viņas personības.»
Sagatavoja Ritma Gaidamoviča

