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

63048800
Laikrakstu iespējams 
saņemt arī redakcijā  
Pasta ielā 47 – 214.

Sintija Čepanone

aizvadītā gada nogalē 
pirmo reizi pasniegta 
jelgavas pilsētas izglī-
tības kvalitātes balva 
skolotājam. novērtējot 
augstos sasniegumus 
mācību un audzinā-
šanas darbā, naudas 
prēmiju saņēma sep-
tiņpadsmit mūsu pil-
sētas pedagogi.

«Cik kvalitatīvi sagatavosim 
jauno paaudzi, cik apņēmīga un 
drosmīga tā būs savu lēmumu 
pieņemšanā, tik kvalitatīvi mēs 
dzīvosim savā ģimenē, pilsētā un 
būvēsim savu valsti,» akcentējot 
pedagoga nozīmīgo lomu mūsu 
nākotnes veidošanā, uzrunā sko-
lotājiem norādīja Jelgavas domes 



17 skolotājiem pasniedz pilsētas 
izglītības kvalitātes balvu

priekšsēdētājs Andris Rāviņš, 
sakot paldies gan drosmīgajiem 
pedagogiem, kuri pieteicās paš-
valdības izsludinātajā konkursā 
«Jelgavas pilsētas izglītības 
kvalitātes balva skolotājam», 
gan direktoriem, kuri atbalsta 
viņu centienus mācību procesu 
padarīt vēl interesantāku un 
kvalitatīvāku. «Mēs nevaram 
skatīties uz vakardienu, mums 
jāskatās rītdienā un jāstrādā 

tā, lai jaunā paaudze kļūtu vēl 
atbildīgāka, vēl radošāka un 
drosmīgāka lēmumu pieņemša-
nā,» tā viņš.

Konkursa metodiskā vadītāja 
un Zemgales reģiona Kompe-
tenču attīstības centra direktore 
Sarmīte Vīksna skaidro, ka atšķi-
rībā no citiem konkursiem šajā 
akcents likts uz to, lai skolotājs 
īstenotu savas ieceres un sasnieg-
tu paša izvirzītos mērķus, par 

Ilze Knusle-Jankevica

decembra domes sēdē 
tika apstiprināti pašval-
dības saistošie noteiku-
mi «nekustamā īpašuma 
nodokļa piemērošana 
jelgavas pilsētas admi-
nistratīvajā teritorijā 
2013. – 2014. gadā», 
kas paredz graustiem 
piemērot maksimālo 
nekustamā īpašuma no-
dokļa (nĪn) likmi – trīs 
procentu apmērā no 
kadastrālās vērtības.

Likums paredz, ka graustiem 
var piemērot NĪN trīs procentu 
apmērā no kadastrālās vērtības, 
bet pašvaldības pašas ir tiesīgas 
lemt, piemērot vai nepiemērot šo 
normu. Pērn Jelgavas pašvaldība 
nolēma šo nodokli nepiemērot, 
lai motivētu graustu īpašniekus 
īpašumus sakārtot, tomēr, redzot 
viņu gausumu, nolemts šogad 
NĪN tomēr piemērot. Saskaņā 
ar saistošajiem noteikumiem 
Jelgavā būves, kas klasificētas 
kā vidi degradējošas, sagruvušas 
vai cilvēku drošību apdraudošas, 
tiks apliktas ar nekustamā īpašu-
ma nodokļa likmi trīs procentu 
apmērā no lielākās kadastrālās 
vērtības: būvei piekritīgās zemes 

 vai būves kadastrālās vērtības.
«Visa 2012. gada garumā mēs 

apsekojām bīstamās būves un iz-
sūtījām to īpašniekiem atzinumus. 
Neviens no tiem nav apstrīdēts, bet 
arī lietas labā neviens neko nav da-
rījis,» situāciju ieskicē pašvaldības 
Būvinspekcijas vadītāja Natālija 
Ļubina. Šobrīd tiek sastādīts to 
ēku saraksts, kurām plānots pie-
mērot maksimālo NĪN likmi. Tajā 
iekļauti aptuveni desmit objekti. 
«Dažiem no šiem objektiem īpaš-
nieki ir mainījušies, bet progress 
tik un tā nav redzams,» norāda 
N.Ļubina, piebilstot, ka vieni no 
bīstamākajiem objektiem, par 
kuru sakārtošanu vai nojaukšanu 
pašvaldība cīnās jau gadiem, ir 
ēka Vecpilsētas ielā 14, nepabeigtā 
jaunbūve Pumpura ielā 3a, pirts 
Sakņudārza ielā 7, bīstamā nepa-
beigtā jaunbūve Dobeles šosejā 86 
un citas. 

Jāpiebilst, ka šogad cīņai ar 
graustiem tiks atvēlēti arī lielāki 
cilvēkresursi – Būvinspekcijā dar-
bu sāks vēl viens būvinspektors, 
kura pārziņā būs tieši bīstamās 
un neestētiskās būves. «Tas mums 
ļaus šai problēmai pievērst lielāku 
uzmanību, un cerams, ka īpašnieki 
tomēr sāks izturēties atbildīgāk 
pret savu īpašumu un tuvākajā lai-
kā pilsētvides sakārtošanā būs ma-
nāmi uzlabojumi,» tā N.Ļubina.

Pašvaldība pastiprina cīņu 
pret graustu īpašniekiem

Sintija Čepanone

jelgavas svētās trīsvie-
nības baznīcas tornim 
ir mainīts pulksteņa 
zvanīšanas grafiks – nu 
tas spēlēs piecas reizes 
dienā, bet svētkos – ik 
stundu. turklāt šogad 
torņa pulksteņa zvanu 
izpildījumā būs iespē-
jams dzirdēt arī dzies-
mas «satiksimies jelga-
vā!» melodiju, informē 
jelgavas reģionālā tū-
risma centra pārstāve 
alise Ozoliņa.

«Jau divus gadus kopš renovētā 
Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas 
torņa atklāšanas jelgavniekus ik 
dienu pulksten 12 un 18 priecēja 

 torņa pulksteņa dziesma. Taču 
pērn ierasto divu reižu vietā šo-
gad pulkstenis melodijas zvanīs 
piecas reizes dienā – pulksten 9, 
pulksten 12, 15, 18 un pulksten 
21,» stāsta A.Ozoliņa, piebilstot, 
ka svētkos pulkstenis darbosies 
pēc īpaša režīma un katru stundu 
no pulksten 9 līdz 21 zvanīs tema-
tisku svētku melodiju.

Jāpiebilst, ka, sākot ar šo gadu, 
torņa zvanu izpildījumā būs dzir-
damas arvien jaunas melodijas 
– tās tiks mainītas katru mēnesi. 
«Melodijām piemeklēti latviešu 
tautasdziesmu, patriotisku un svēt-
ku dziesmu aranžējumi,» skaidro 
Jelgavas reģionālā Tūrisma centra 
pārstāve, atklājot, ka torņa pulkste-
ņa zvanu izpildījumā būs iespējams 
dzirdēt arī mūsu pilsētas dziesmas 
«Satiksimies Jelgavā!» melodiju.

sv.trīsvienības baznīcas torņa 
pulkstenis zvanīs biežāk

Autobuss uz Ziemassvētku kauju atceres pasākumiem
Lai dotu iespēju interesentiem sestdien, 5. janvārī, apmeklēt Ziemassvētku kauju atceres 
96. gadskārtai veltītos pasākumus, Jelgavas pilsētas dome nodrošina autobusu uz kauju 
piemiņas vietām. Autobusa izbraukšana – pulksten 13.30 no pilsētas kultūras nama 
(Krišjāņa Barona iela 6).  

Autobusa maršruts: kultūras nams–Valgunde–Kalnciema vidusskola–Kalnciema DUS–Ba-
bītes novada Antiņu kapi–Valgundes pagasta Ložmetējkalns. Ap pulksten 20 autobuss no 
Ložmetējkalna dosies atpakaļ uz Jelgavu.

Ziemassvētku kaujas bija lielākā militārā operācija Pirmā pasaules kara laikā, kas risinājās 
Latvijas teritorijā, un tās gaitā latviešu strēlnieki, cīnoties ar daudz lielāku pārspēku, parādīja 
apbrīnojamu varonību.

Konkursa «Jelgavas pilsētas izglītības kvalitātes balva skolotājam» laureāti
Iveta Šileiko (Jelgavas 6. vidusskola, 4.a klase)
Agnese Veidemane (Jelgavas 3. pamatskola, 3.a klase)
Laimdota Zikunova (Jelgavas 3. pamatskola, 1.a klase)
Gaļina Mateikoviča (Jelgavas 6. vidusskola, 5.b klase)
Iveta Krūmiņa (Jelgavas 4. pamatskola, 3.f klase)
Dina Sēja (Jelgavas 4. pamatskola, 5.a klase)
Dzintra Zingule (Jelgavas 3. pamatskola, 4.b klase)
Ira Rozīte (Jelgavas 4. pamatskola, 2.c klase)
Sandra Klēģere (Jelgavas 3. pamatskola, 2.b klase)
Sanita Priede (Jelgavas 3. pamatskola, 1.e klase)

Ilze Klāva (Jelgavas 4. vidusskola, 9.b klase)
Dace Lejēja (Jelgavas Spīdolas ģimnāzija,  
7. komerczinību un vides izglītības klase)
Margita Jirgensone (Jelgavas Spīdolas ģimnāzija,  
8. komerczinību klase)
Irina Timofejeva (Jelgavas 6. vidusskola, 7.b klase)
Silva Sandra Dārzniece (Jelgavas Valsts ģimnāzija, 
9.e klase)
Ligita Silova (Jelgavas 6. vidusskola, 8.b klase)
Sandra Jāne (Jelgavas 6. vidusskola, 7.a klase)

turpinājums 3.lpp.

Pirmais jelgavnieks šajā 
gadā – puisītis Maikls

1. janvārī pulksten 8.25 jelgavas pilsētas slimnīcā piedzima pirmais jelgavnieks – puisītis Maikls. «Patiesībā jau bērniņu arī gai-
dījām ierodamies 1. janvārī, taču pat nenojautām, ka viņš kļūs par pirmo jelgavnieku, kas piedzimis 2013. gadā,» saka mamma 
elvīra Mereščenkova, atklājot, ka gadu miju ģimenes lokā sagaidījusi mājās, bet trijos naktī jau posusies uz slimnīcu. elvīras un 
Krišjāņa grazdes-graznas dēliņš piedzima četrus kilogramus smags un 56 centimetrus garš. «ja reiz viņš ir pirmais jelgavnieks 
2013. gadā, tad lai mēģina būt pirmais visur!» tā mamma. jauno ģimeni sveica arī jelgavas domes priekšsēdētājs andris rā-
viņš, vēlot labu veselību gan Maiklam, gan viņa mammai. «Lai mazo ik uz soļa pavada mīlestība un ģimenes siltums,» tā viņš. 
jāpiebilst, ka jelgavas slimnīcā šogad pirmais bērniņš – meitenīte Melānija – pasaulē nāca 1. janvārī pulksten 2 baušķenieku 
elīnas veršinskas un andreja Kumakova ģimenē. Foto: Ivars Veiliņš

to saņemot pašvaldības balvu. 
S.Vīksna atklāj, ka, izstrādājot 
konkursa kritērijus, akcentētas 
trīs jomas: pedagoga mācību 
darbs, audzināšanas darbs un 
skolotāja personība. Turklāt pašā 
vērtēšanas procesā tika iesaistīti 
arī skolēni un viņu vecāki. «Katrs 
skolotājs, piesakoties konkur-
sam, izveidoja savu rīcības plānu, 
radīja idejas tā sasniegšanai un to 
īstenoja. Tāpat viņi veidoja «pie-
rādījumu» materiālus – fotogrā-
fijas, filmas, prezentācijas – kā 
apliecinājumu tam, ka plānotais 
īstenots,» konkursa principus 
skaidro S.Vīksna, uzteicot peda-
gogu radošumu, oriģinālās idejas 
un to izpildījumu.

Jāpiebilst, ka pedagogi tika 
vērtēti 1. – 6. un 7. – 9. klašu 
grupā.



Pilsētnieks vērtē
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Ko jūs  
sagaidāt  
no jaunā gada?

jau pirmajā dienā, kad Zem-
gales reģiona Kompetenču 
attīstības centrā (ZrKaC) 
bija iespēja pieteikties sa-
biedrības integrācijas fonda 
finansētiem latviešu valodas 
kursiem, interese bija milzī-
ga – dienas laikā pieteiku-
mus iesniedza 69 cilvēki. Lai 
gan pieteikšanās turpinājās 
vēl nedēļu, kopumā kursos 
bez maksas latviešu valodu 
apgūt varēs vien 120 pre-
tendenti. Papildus gan 40 
interesenti iekļauti rezervis-
tu sarakstā – ja nu gadījumā 
kāds no 120 cilvēkiem kaut 

kādu iemeslu dēļ pēdējā 
brīdī atteiktos no iespējas 
mācīties latviešu valodu. 
Kā atzīst ZrKaC tālākizglītī-
bas nodaļas vadītāja astra 
vanaga, šāda iespēja – mā-
cīties latviešu valodu bez-
maksas kursos – nav bijusi 
vairākus gadus. «var teikt, 
ka kaut kas tāds mūsu valstī 
notiek pēc ilga pārtrauku-
ma. arī iepriekšējās reizēs 
valodas apguvi finansēja sa-
biedrības integrācijas fonds, 
un līdz ar programmas at-
jaunošanu mums ir cerība, 
ka tā varētu tikt turpināta 

arī 2013. gadā, kad varbūt 
vēl kādam lokam cilvēku 
varētu tikt piedāvāta šāda 
iespēja.»
Šobrīd grupas ir nokomplek-
tētas, un tie, kas pieteicās, 
mācības ZrKaC sāks nākam-
nedēļ. Šie kursi paredzēti 
jelgavas un Zemgales reģio-
na iedzīvotājiem, kuri nav 
bezdarbnieki, darba mek-
lētāji vai skolēni un kuriem 
dzimtā valoda nav latviešu 
valoda, lai viņi varētu apgūt 
vai pilnveidot latviešu valo-
du pamata un vidējā līmenī. 
jāpiebilst, ka priekšroka tika 

dota jauniešiem vecumā līdz 
25 gadiem.
Kopumā organizētas astoņas 
mācību grupas mācībām a1, 
a2, B1, B2 valodas prasmes 
līmeņos. Kursu apjoms ir 80 
mācību stundas, un noslē-
gumā 80 studentiem tiks 
nodrošināta iespēja kārtot 
valsts valodas prasmes pār-
baudi valsts izglītības satura 
centrā vai naturalizācijas 
eksāmenu.  
ZrKaC ir iespēja latviešu 
valodu apgūt arī maksas kur-
sos, kur 120 stundu mācību 
programma maksā 250 latus. 

«visbiežāk šos kursus izvēlas 
cilvēki, kuriem latviešu va-
lodas zināšanas nepiecieša-
mas karjeras pilnveidošanai. 
Pārsvarā tie ir gadījumi, kad 
cilvēks vēlas apgūt latviešu 
valodu augstākajā – C – līme-
nī,» skaidro a.vanaga.
Kas jūs pamudināja pie-
teikties bezmaksas latviešu 
valodas apguves kursiem 
– «jelgavas vēstnesis» jautā 
kursantiem, kuri jau nākam-
nedēļ sāks mācīties latviešu 
valodu ZrKaC sabiedrības 
integrācijas fonda finansē-
tajā programmā.

Pāvels Levuškāns, 39 
gadi:

«Esmu Sibīrijas bērns – tētis 
no Latgales nonāca Sibīrijā, 
kur piedzimu arī es, taču, ne-
skatoties uz to, ka esmu dzimis 
Sibīrijā, jau no apzinīga vecuma 
– gadiem 16 – vienmēr esmu 
vēlējies atgriezties Latvijā. Tas 
bija tāds kā sapnis, bet nebija 
ticības, ka tas varētu īstenoties, 
līdz uzzināju par repatriācijas 
iespējām. Diemžēl Latvija jau 
skaļi nesauca atpakaļ savus 
cilvēkus, tāpēc es par šo iespēju 
uzzināju tikai 2004. gadā, kad 
arī nekavējoties nolēmu to iz-
mantot. Latvijā ierados ar sievu 
un bērniņu, otrs bērniņš mums 
piedzima jau Jelgavā. Kāpēc 
Jelgava? Pievilcīga pilsēta, Zem-
gales centrs, vieta, kas attīstās, 
mēs pat krīzes gados izjutām, ka 
šeit nevis kaut kas sarūk, tiek 
slēgts, bet, gluži pretēji, dzīve 
neapstājas. Tāpēc arī savu mā-
jokli iegādājāmies šeit, jo Rīga, 
kas arī varētu šķist pievilcīga, 
atbaidīja ar savām augstajām 
cenām.

Un tad nu šķiet loģiski: ja 
esmu šeit, dzīvoju Latvijā, tad 
man ir jāprot latviešu valo-
da. Ilgu laiku esmu meklējis 
iespējas mācīties latviešu va-
lodu – pirms gadiem pieciem, 

Aļona Židkova, 21 gads:
«It kā jau, mācoties Jelgavas 

6. vidusskolā, es mācījos lat-
viešu valodu, bet droši vien ne 
tik uzcītīgi, kā būtu vajadzējis 
– toreiz eksāmenu nokārtoju un 
dabūju zemu – D – līmeni. Tikai 
tagad, nonākot darba tirgū, 
es saprotu, ka man pietrūkst 
latviešu valodas, un tikai tagad 
apzinos, cik svarīgi bija latvie-
šu valodu mācīties jau skolā. 
Bet, jāatzīst, skolā mācoties, 
jaunietim ir pavisam cita at-
tieksme. Tāpēc es tagad, tiklīdz 
uzzināju par iespēju bez maksas 
mācīties latviešu valodu, uzreiz 
pieteicos kursiem. Tagad – jau 
pieaugušam cilvēkam – stimuls 
mācīties ir pavisam cits, un es 
ceru, ka kursi man tiešām būs 
vērtīgi un es iegūšu to, kas man 
nepieciešams. Vēl jo vairāk, 
ja mans nākotnes mērķis ir 
studēt – gribu kļūt par psiho-
logu. Turklāt, ja reiz es dzīvoju 
Latvijā, man ir jāprot latviski 
izteikties, sazināties, lai varētu 
mācīties augstskolā un vēlāk 
arī strādāt. Šobrīd strādāju 
šūšanas uzņēmumā «KKR» par 
iepakotāju, un, par laimi, šeit 
man netiek prasītas augstas 
latviešu valodas zināšanas, jo 

Jeļena Mihailovska, 27 
gadi:

«Man nepieciešams iegūt latvie-
šu valodas vidējo līmeni, jo šobrīd 
manas zināšanas ir novērtētas 
pamatlīmenī. Droši vien, ka vai-
rāk tas nepieciešams tieši darba 
tirgū. Lai gan šobrīd jau piekto 
gadu strādāju par apkopēju Bēr-
nu slimnīcā Rīgā un darba vieta 
it kā neuzstāj uz labāku latviešu 
valodu, es saprotu: ja vēlos attīs-
tīties, tas ir nepieciešams. Vēl jo 
vairāk, ja mūsu valstī likumi un 
noteikumi tik strauji mēdz mainī-
ties... Es labi saprotu latviski, arī 
draugi man ir latvieši, bet lielākā 
problēma ir pašai pareizi runāt 
– it sevišķi traucē garumzīmes. 
Kad mācījos skolā, latviešu valoda 
netika tik labi pasniegta, tāpēc 
tagad jāmeklē kursi, un ir liels 
prieks, ka šāda iespēja tiek piedā-
vāta bez maksas. Es vienmēr esmu 
uzskatījusi, ka valodas zināšanas 
ir liels pluss, tāpēc arī jau pašlaik 

Artjoms Stešanovs, 21 
gads:

«Latvijā no Krievijas pilsētas 
Magadanas pirmo reizi ierados 
pirms četriem gadiem, lai studē-
tu LLU pārtikas tehnologos. Tā 
bija iespēja, ko man nodrošināja 
Jelgavas un Magadanas pilsētu 
sadraudzība. Mana mamma nāk 
no Latvijas – te viņa savulaik sa-
tika manu tēti, kurš no Krievijas 
bija atbraucis šurp mācīties. Tā nu 
arī es līdzīgi kā tētis no Krievijas 
atbraucu studēt uz Latviju. Augst-
skolā jau būšu nomācījies četrus 
gadus – pavasarī LLU jābeidz, tā-
pēc tagad ir pats karstākais laiks, 
kad gala darbs jāraksta, jāaizstāv, 
un šajā situācijā ļoti izjūtu, cik liela 
nozīme ir labām latviešu valodas 
zināšanām. Protams, pa šiem 
gadiem jau esmu iemācījies kaut 
ko latviski, arī lasu latviski, bet, 
neraugoties uz to, bieži vien gadās 

kuriozi, kad cilvēks man kaut ko 
saka, es domāju, ka saprotu, bet 
izrādās – tomēr esmu pārpratis. 
Tieši tāpēc šie kursi, turklāt vēl 
bez maksas, man ir ļoti lieliska 
iespēja uzlabot savas latviešu 
valodas zināšanas. Vēl jo vairāk, 
ja jau šobrīd esmu nolēmis – at-
griešanās Magadanā mani vismaz 
šobrīd pārāk nevilina. Es gribu pēc 
studijām palikt Jelgavā un strādāt 
savā specialitātē. Ceru, ka man tas 
arī izdosies! Es vienkārši esmu 
šeit iedzīvojies, atradis draugus 
– tagad gribas pamēģināt sevi 
pierādīt šajā pilsētā. Mājās atgriez-
ties vienmēr paspēšu! Bet šobrīd 
cenšos noskaidrot, kā nokārtot 
uzturēšanās atļauju Latvijā uz vēl 
vismaz pieciem gadiem, kad būšu 
pabeidzis šeit studijas. Un, ja reiz 
palieku, tad ir tikai loģiski, ka ma-
nām latviešu valodas zināšanām ir 
jāuzlabojas.»

«gribu zināt vecmāmiņas 
un vectētiņa valodu»

ja nemaldos, bija bezmaksas 
kursi, kuros piedāvāja mācīties 
cukurfabrikas darbiniekiem, 
bet es jau nebiju cukurfabrikas 
darbinieks... Tagad, uzzinot 
par piedāvājumu bez maksas 
mācīties latviešu valodu, neka-
vējoties to izmantoju. Man taču 
gribas zināt savas vecmāmiņas 
un vectētiņa valodu, jo, jāatzīst, 
tētis latviešu valodā tā īsti ne-
kad nav runājis – viņa valoda 
bija latgaliešu. Pašam vienkārši 
skumji, ka runāju krievu un vēl 
dažās citās valodās, bet latviešu 

joprojām neprotu. Taču ir arī citi 
iemesli: paša bērni šobrīd mācās 
5. vidusskolā, kur latviešu valo-
du māca labi, bet man gribētos 
viņiem mācībās palīdzēt – bez 
latviešu valodas zināšanām tas 
nav iespējams. Tāpat vēl darba 
ziņā latviešu valoda noteikti 
būtu pluss, lai gan šobrīd strā-
dāju krievu valodas vidē – esmu 
žurnālists starptautiskā inter-
neta portālā... Un, protams, ja 
reiz šāda iespēja ir piedāvāta un 
vēl bez maksas, būtu ārkārtīgi 
muļķīgi to neizmantot.»

«Tikai tagad es saprotu, cik svarīgi bija 
latviešu valodu mācīties jau skolā»

darbs nav saistīts ar klientu 
apkalpošanu, taču man ir tikai 
21 gads – protams, visu mūžu es 
nevēlos strādāt par iepakotāju. 
Tā attieksme mainās ar gadiem 
– tagad pati esmu mamma un 
jau šobrīd mācu savai meitai 
vārdus latviešu valodā, lai viņai 
dzīvē nebūtu jāsaskaras ar va-
lodas barjeru. Arī mans brālis, 
kuram ir tikai septiņi gadi un 
kurš sācis mācības 6. vidussko-
lā, jau šobrīd latviski zina vairāk 
nekā es savulaik viņa vecumā. Ir 
jūtams, ka situācija mainās un 
cilvēki, kuri dzīvo Latvijā, arvien 
vairāk izprot valodas nepieciešamī-

bu. Protams, ģimenē mēs runājam 
krieviski, lai gan mans tētis ir 
latvietis, bet tas jau nemaina fak-
tu, ka ir nepieciešams papildināt 
savas zināšanas, apgūt ko jaunu, 
mācīties citas valodas. Man ir salī-
dzinoši daudz draugu latviešu, ar 
kuriem arī cenšos runāt latviski, 
taču saprotu, ka nespēju pareizi 
izteikties, un tad vēl, protams, 
latviešu valodas lielākais klupšanas 
akmens garumzīmes, kas sagādā 
lielas grūtības. 

Ir tā, ka daudzi mani krievu 
tautības draugi jau no mazotnes 
labi runā latviski, jo viņi kopš 
bērnības pagalmā kontaktējās ar 
latviešu bērniem. Tad jau tā va-
loda vienkārši ienāk tavā dzīvē 
un nesagādā nekādas problēmas, 
bet man kaut kā bērnībā tādas 
iespējas nebija – apkārt tikai 
krievvalodīgi bērni. Tāpēc ceru, 
ka kursi būs tiešām noderīgi un 
manas valodas zināšanas būtiski 
uzlabosies, lai jau tuvākajā laikā 
es varētu doties uz augstskolu 
un perspektīvā kļūt par labu 
psihologu Latvijā.»

Sagatavoja  
Kristīne Langenfelde,  

foto Ivars Veiliņš  
un no personīgā arhīva

«Mana trīsgadīgā 
meitiņa latviski jau 
skaita līdz desmit»

savai trīsgadīgajai meitiņai mācu 
latviešu valodu. Viņa jau labi prot 
skaitīt līdz desmit latviešu valodā! 
Arī mana mamma ir nokārtojusi 
latviešu valodas eksāmenu vidējā 
līmenī, viņa lasa arī latviešu avī-
zes – nav tā, ka mēs dzīvotu tikai 
krievu vidē.»

«atgriešanās Magadanā 
mani vismaz šobrīd 
pārāk nevilina» 

ina, studen-
te:
– Gribas, lai 
2013. gads 
būtu  jauks 
un gaišs gan 
man un ma-
nai ģimenei, gan ikvienam 
cilvēkam. Lai visi ir apmierināti, 
lai veicas darbā un mācībās. 
Vienkārši – lai šis gads būtu vēl 
veiksmīgāks par iepriekšējo!
aldis, IT spe-
ciālists:
– Prieku un 
l a i m i !  B e t 
v i s s  j au  i r 
paša cilvēka 
rokās – gaus-
ties nav nekāda lielā māka, jo 
no tā jau var gūt tikai negatī-
vas emocijas, nevis pozitīvas 
pārmaiņas. Tāpēc es uzskatu, 
ka cilvēkiem ir jāpilnveidojas, 
jāiet uz priekšu, un tad viss 
būs labi. Es, piemēram, esmu 
iecerējis papildināt savas zinā-
šanas: pilnveidot sevi un pa-
mācīties – tā varētu būt mana 
jaunā gada apņemšanās.
antra, daiļ-
dārzniece:
– Lai visiem 
būtu labāks 
n o s k a ņ o -
j u m s ,  l a i 
cilvēki būtu 
smaidīgāki un naudiņas vairāk, 
lai visi veseli – pārējais jau būs 
tāpat! Es tiešām sagaidu vairāk 
optimisma visās jomās, jo la-
bais vairo labo – ja katrs cilvēks 
būs apmierināts, tad tāda kļūs 
arī visa sabiedrība!
Marita, uz-
ņēmēja:
– Es sagaidu 
vairāk prie-
ka – paska-
t ie t ies ,  c ik 
daudz drū-
mu, bēdīgu un skumīgu cilvēku 
mums apkārt! Mums visiem 
dzīvē pietrūkst vairāk prieka. 
Esmu kristīgs cilvēks, tāpēc 
mana jaunā gada apņemšanās 
varētu būt sniegt vairāk prieka 
un mīlestības citiem.
gunārs, bau-
da atvaļinā-
jumu:
– Pats galve-
nais – labu 
veselību, jo 
l īdz  ar  ga -
diem uzrodas visādas vainas, 
un veselība ir svarīgākais. Tad 
vēl gribu, lai būtu labs darbs, 
lai es varu strādāt, lai nav tik 
ļoti jāiespringst par naudu un 
varu vairāk baudīt dzīvi. Un tad 
vēl mīlestību sagaidu. Ja ir šīs 
trīs lietas – veselība, darbs un 
mīlestība –, tad, manuprāt, 
gads būs patiesi veiksmīgs.  
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jelgavas plastmasas cauruļu 
ražotājs sia «evopipes» atzīts par 
konkursa «eksporta un inovācijas 
balva 2012» otro labāko importa 
aizstājējprodukta ražotāju Latvijā. 
Pirmajā vietā šajā kategorijā ierin-
dojas a/s «Dobeles dzirnavnieks» ar 
pastu «Presto» un «Dobeles dzirnav-
nieks». Konkurss, ko rīko LIAA sadar-
bībā ar Ekonomikas ministriju, notika 
jau astoto gadu. Šogad tika iesniegti 
114 pieteikumi no uzņēmumiem, 
tostarp trīs Jelgavas uzņēmumiem. 
Pārējie divi uzņēmumi saņēma at-
zinību – e-pasta mārketinga servisa 
«Mailigen» izstrādātājs un kādrei-
zējais Jelgavas biznesa inkubatora 
uzņēmums SIA «imedia» startēja 
kategorijā «Importa aizstājējpro-
dukts», bet SIA «Jelgavas tipogrāfija» 
– kategorijā «Eksportspējīgākais 
komersants» lielo/vidējo komercsa-
biedrību grupā.   

no 2013. gada 1. janvāra jelga-
vas pilsētā deklarētajiem bērniem 
nav jāmaksā par interešu izglītību 
pašvaldības iestādēs: Jelgavas 
Mākslas skolā, Jelgavas bērnu un 
jauniešu centrā «Junda», Jelgavas 
Bērnu un jaunatnes sporta skolā un 
Jelgavas Specializētajā peldēšanas 
skolā. Šajās Jelgavas pilsētas pašval-
dības iestādēs dalības maksa mēnesī 
par interešu izglītības programmu 
apguvi ir  pieci lati. Šāds lēmums 
tika pieņemts 20. decembra domes 
sēdē.

Latvijā tomēr tiks demonstrē-
ta jelgavā filmētā džekija Čana 
filma «Chinese Zodiac» («Ķīniešu 
zodiaks»). «Šī filma ir iekļauta 
mūsu filmu plānos un uz ekrāniem 
parādīsies jau 15. martā,» informē 
«Forum Cinemas» administrācija. 
Filmas «Ķīniešu zodiaks» filmēša-
na šovasar notika arī Jelgavā. Pie 
mums tika filmētas epizodes Jelga-
vas vēja tunelī – Holivudas zvaigzne 
instruktoru vadībā mācījās lidot. 
Trīs nedēļās Jelgavā Dž.Čans no-
filmēja astoņas filmas minūtes. 
Pirmizrādi šī filma piedzīvoja zīmīgā 
datumā – 12.12.2012. 

«Latvijas gāzes» jelgavas iecirk-
nis pielāgots cilvēkiem ar īpašām 
vajadzībām. «Tagad arī mūsu ēka 

ir pielāgota cilvēkiem ar kustību 
traucējumiem – cilvēks ratiņkrēslā 
bez problēmām var iekļūt ēkā un 
pats bez citu palīdzības nokļūt 
pie visiem nepieciešamajiem spe-
ciālistiem. Tāpat viņu vajadzībām 
pielāgotas arī labierīcības,» stāsta 
«Latvijas gāzes» Jelgavas iecirkņa 
vadītājs Uldis Auniņš. Taču tas ir 
tikai viens no būtiskākajiem iegu-
vumiem pēc iecirkņa ēkas un telpu 
rekonstrukcijas. Noslēgušies pus-
gadu ilgušie rekonstrukcijas darbi, 
kuru laikā renovēta ēkas fasāde un 
iekštelpas, kā arī nomainīts viss ap-
rīkojums. Kopumā darbos ieguldīts 
nepilns pusmiljons latu. U.Auniņš 
norāda, ka būtiski remontdarbi ēkā 
nebija veikti kopš 1994. gada, kad 
Jelgavas iecirknis pārcēlies uz ēku 
4. līnijā 35. Pašlaik te strādā ap 60 
darbinieku.

sākusies pretendentu pie-
teikšana ikgadējai kampaņai 
«uzslavē labu servisu!», kas notiks 
jau devīto reizi. Mājas lapā www.
uzslave.lv uzņēmumus var ieteikt 
iedzīvotāji. «Ikviens var ieteikt jeb-
kuru uzņēmumu, iestādi, kafejnīcu, 
veikaliņu, kas sniedzis vislabāko 
pieredzi klientu apkalpošanā,» tā 
kampaņas organizatore Unda Krie-
viņa. Sabiedrībai ir iespēja ieteikt 
uzņēmumus līdz 28. februārim. 
Savukārt uzņēmumi var pieteikties, 
aizpildot anketu kampaņas organi-
zatoru mājas lapā www.labsserviss.
lv. Uzvarētājus plānots paziņot 12. 
aprīlī.

Ilze Knusle-Jankevica











Gandarīti par pašvaldības or-
ganizēto konkursu, tā norisi un 
rezultātu ir arī paši skolotāji. «Ņe-
mot vērā, ka kaut kas tāds notika 
pirmo reizi, piedalīšanās konkursā 
bija izaicinājums – nebija neviena, 
kam paprasīt, kā tas notiek, uz ko 
jāgatavojas, nebija pieredzes! Taču 
esmu gandarīta par to, ka uzdro-
šinājos,» saka 3. pamatskolas 4.b 
klases audzinātāja Dzintra Zingule, 
atzīstot, ka ir patīkami būt skolotā-
jam tieši Jelgavā. Un viņai piekrīt 
arī konkursa laureātes Laimdota 

Zikunova un Sanita Priede, kuras 
šajā mācību gadā audzina mazos 
pirmklasniekus. «Mēs ar saviem 
skolēniem satikāmies 1. septembrī, 
tāpēc piedalīšanās konkursā bija 
vērtīga pieredze kā mums pašām, 
tā bērniem. Konkurss noteikti bija 
labs stimuls uzlabot sasniegumus 
gan mācību, gan audzināšanas dar-
bā, taču, protams, tas ir tikai pats 
sākums – mēs vēl aizvien turpinām 
iepazīt cits citu,» tā skolotājas.  

Kaut arī pedagogi neslēpj, ka 
pašvaldības naudas balva ir mo-
tivējošs stimuls strādāt vēl labāk, 

pirmām kārtām jau gandarījumu 
sniedz pašvaldības atzinība. «Un 
galu galā – skolās taču strādā 
tie cilvēki, kuriem bērni rada 
prieku un gandarījumu,» piebilst 
Dz.Zingule.

«Jelgavas Vēstnesis» jau rakstīja, 
ka pagājušā mācību gada izskaņā 
pašvaldība izglītības kvalitātes 
balvu par labiem mācību sasnie-
gumiem pasniedza arī skolēniem 
– naudas balva 50 latu apmērā tika 
piešķirta 134 skolēniem, kuriem 
sekmju vidējais vērtējums bija 8,5 
balles vai augstāks. 

17 skolotājiem pasniedz 
izglītības kvalitātes balvu

Lai veicinātu kvalitatīvu un konkurētspējīgu izglītību, paaugstinot jelgavas pašvaldības izglītī-
bas iestāžu mācību un audzināšanas darbu, pašvaldība organizēja konkursu «jelgavas pilsētas 
izglītības kvalitātes balva skolotājam». tajā piedalījās septiņpadsmit mūsu pilsētas pedagogi, 
un viņi atzīst: ir patīkami būt skolotājam tieši jelgavā.

no 1.lpp.

Foto: Ivars Veiliņš

Sintija Čepanone

ar pasākumu «ar sli-
dām ieslidojam 2013. 
gadā» 2. janvārī at-
klāta trīs dienu ziemas 
brīvlaika akcija jaunie-
šiem, ko organizē jel-
gavas jauniešu centrs. 
jaunieši vecumā no 
13 līdz 19 gadiem vēl 
šodien un rīt aicināti 
izbaudīt «jauniešu zie-
mas brīnumu laiku».

Kā norāda Sabiedrības integ-
rācijas pārvaldes jaunatnes lietu 
speciāliste Jeļena Grīsle, līdz 4. 
janvārim jauniešiem ir iespēja 
bez maksas apmeklēt tematis-
kus pasākumus, lai attīstītu ne 
tikai savu fizisko sagatavotību, 
bet arī atjautību un radošumu. 
Ziemas prieki uz slidām kopā 
ar Jelgavas Ledus sporta sko-
las audzēkņiem izbaudīti jau 
vakar, bet šodien, 3. janvārī, 
no pulksten 13 līdz 15.30 jau-
nieši aicināti tikties Jelgavas 1. 
speciālās internātpamatskolas 
sporta zālē Institūta ielā 4 un 
iesaistīties Sporta un alpīnisma 
dienas aktivitātēs. «Sporta zāle 
ir aprīkota ar alpīnisma elemen-
tiem, jo ikdienā sporta kluba 
«Remoss» jaunieši tur trenējas 
sporta tūrismā un alpīnismā. 
Šajā jauniešiem veltītajā pasā-
kumā varēs izmēģināt dažādus 
alpīnisma elementus, pārbaudot 
savus spēkus un izturību,» tā 
J.Grīsle, solot, ka Sporta un 

 alpīnisma dienā būs arī jautras, 
atraktīvas sporta stafetes. Vi-
siem dalībniekiem jāierodas uz 
pasākumu ar maiņas apaviem 
un sporta tērpu.

Savukārt rīt, 4. janvārī, jau-
nieši varēs veidot savu apņem-
šanos grāmatu, rakstīt dzeju 
un rotāt prjaņikus pasākumā 
«Kraukšķis no dzejas un no prja-
ņika». Jauniešu lietu speciāliste 
norāda, ka šis pasākums notiks 
Sabiedrības integrācijas pārval-
dē Sarmas ielā 4 no pulksten 
13 līdz 14.30 un tas ieplānots 
trijās daļās. «Pirmajā daļā «Es 
apņemos 2013. gadā...» veido-
sim savu apņemšanās grāmatu. 
Otrajā daļā «Ziemā sasildos ar 
vārdiem» iecerēts dzejas snieg-
putenis jeb konkurss – jaunieši 
sacerēs dzejoli vai stāstu par zie-
mu un to prezentēs citiem. Sa-
vukārt trešajā daļā «Kraukšķis 
no prjaņika» būs iespēja izzināt 
prjaņika noslēpumu un pašiem 
to izrotāt,» stāsta J.Grīsle.

Pasākumiem iepriekš nav 
jāpiesakās – jaunieši aicināti 
vien izvēlēties sev interesējošās 
aktivitātes un atbilstošā apģēr-
bā ierasties pasākuma norises 
vietā. Sīkāku informāciju ie-
spējams iegūt pie J.Grīsles pa 
tālruni 63022724, 27842165 vai 
e-pastu: jelena.grisle@dome.
jelgava.lv.

Jāpiebilst, ka jauniešu brīv-
laika pasākumu kopums tiek 
īstenots sadarbībā ar neformā-
lās izglītības programmas «Piln-
veidojiES» dalībniekiem.

Šodien un rīt – brīvlaika 
pasākumi jauniešiem  

temperatūru nosaka 
iebūvēts termometrs Sintija Čepanone

sākot ar šo gadu, par 
braukšanu bez biļetes 
pilsētas un reģionālajos 
starppilsētu maršrutu 
autobusos pasažieriem 
tiks piemērots līgum-
sods attiecīgi trīs un 
piecu latu apmērā.

Kā skaidro SIA «Jelgavas Au-
tobusu parks» valdes loceklis 
Pēteris Salkazanovs, arī iepriekš 
pasažieri, kuri autobusā brauc 
bez biļetes, tika kontrolēti, taču 
pasažieru pārvadātājam nebija 
likumisku tiesību viņus sodīt 
– administratīvi sodīt pārkāpēju 
drīkstēja vien valsts un pašvaldību 
institūcijas. Taču jaunie Ministru 
kabineta noteikumi «Sabiedriskā 

 transporta pakalpojumu snieg-
šanas un izmantošanas kārtība» 
nosaka izmaiņas sodu sistēmā 
– sākot ar 2013. gada 1. janvāri par 
braukšanu sabiedriskajā transpor-
tā bez biļetes administratīvā soda 
vietā tiek noteikts līgumsods, un 
to var piemērot arī pasažieru pār-
vadātājs. «Saskaņā ar jaunajiem 
noteikumiem turpmāk, iegādājo-
ties braukšanas biļeti, pasažieris 
stāsies līgumattiecībās ar pārva-
dātāju, tādējādi iegūstot tiesības iz-
mantot tā sniegtos pakalpojumus, 
un par braukšanu bez biļetes pasa-
žierim tiks piemērots līgumsods,» 
skaidro P.Salkazanovs. 

Līgumsoda apmērs Jelgavas 
pilsētas nozīmes maršruta auto-
busos noteikts trīs lati, savukārt 
reģionālajos starppilsētu maršrutu 
autobusos – pieci lati. 

Kā skaidro JAP, līgumsodu būs 
iespēja samaksāt uzreiz sabied-
riskajā transportlīdzeklī – šādā 
gadījumā kontrolieris bezbiļetnie-
kam izsniegs kvīti par līgumsoda 
samaksu. Savukārt, ja pārkāpējs 
samaksāt līgumsodu nevarēs uz-
reiz, pastāv iespēja to izdarīt arī vē-
lāk – uzrādot personu apliecinošu 
dokumentu, kontrolieris noformēs 
un pasažierim, kurš sabiedriskajā 
transportā brauc bez biļetes, iz-
sniegs rēķinu. Tajā būs norādīta 
informācija par līgumsoda apmēru 
un apmaksas vietu un laiku. 

«Ja līgumsods noteiktajā laikā 
netiks apmaksāts, pārvadātājam 
būs tiesības izmantot pasažieru 
bezbiļetnieku personas datus 
un nodot tos piedziņas darbību 
veikšanai trešajām personām,» uz 
izmaiņām norāda P.Salkazanovs.

Bezbiļetnieki autobusos tiks sodīti

Ilze Knusle-Jankevica

jelgavā, Mātera ielā 29, 
darbu sācis e.gulbja la-
boratorijas pacientu pie-
ņemšanas punkts. tajā 
iespējams nodot visu 
veidu analīzes un ērti sa-
ņemt analīžu rezultātus 
speciālā kioskā.

E.Gulbja laboratorijas valdes 
locekle Sandra Dimante stāsta, ka 
laboratorija ar Jelgavas ģimenes 
ārstiem un ginekologiem sadarbojas 
jau vairākus gadus. «Katru dienu 
mūsu kurjers apmeklē desmit ad-
reses Jelgavā. Arī citi ārsti un mūsu 
pacienti Jelgavā, kas līdz šim devās 
analīzes nodot uz Rīgu vai Dobeli, 
izteica vēlēšanos nodot analīzes 
Jelgavā. Vienlaicīgi pie mums vēr-
sās telpu īpašnieks ar piedāvājumu 
Jelgavas centrā, tuvu pie autoostas, 
tādēļ arī tika pieņemts lēmums at-
vērt pieņemšanas punktu Jelgavā,» 
viņa stāsta. Jāpiebilst, ka agrāk 

 šajās telpās atradās stila salons 
«Pils putns».

Pieņemšanas punkts strādā 
darba dienās no pulksten 8 līdz 16. 
Tajā pacienti var nodot jau sagata-
votu materiālu visu veidu analīžu 
veikšanai, arī mājdzīvnieku. Uzņē-
muma pārstāve skaidro, ka Jelgavas 
pieņemšanas punktā tiek pieņemti 
visu veidu materiāli medicīnisko 
analīžu veikšanai (asinis, urīns, 
fēces utt.), asinis tiek ņemtas uz vie-
tas, bet var arī atnest jau sagatavotu 
materiālu, piemēram, mājdzīvnieku 
asinis vai urīnu. Uz vietas mate-
riālam tiek veikta reģistrācija un 
pirmapstrāde, lai paraugus varētu 
transportēt speciālos transportē-
šanas konteineros uz laboratoriju, 
kurā tiek veiktas analīzes. Ja me-
dicīnisko pakalpojumu apmaksā 
Nacionālais veselības dienests vai 
apdrošinātājs, nepieciešams ārsta 
nosūtījums. Ja pacients maksā pats, 
tad nosūtījums nav obligāts. 

Parasti analīžu rezultātus var sa-
ņemt jau tās pašas dienas vakarā – 

tie tiek nosūtīti uz ārsta vai pacienta 
e-pasta adresi. Ja analīžu veikšanas 
process ir sarežģīts un ilgst vairākas 
dienas vai arī tiek veikts tikai reizi 
nedēļā, rezultāti tiek paziņoti vēlāk 
– pēc to veikšanas. Rezultātus var 
saņemt arī jebkurā E.Gulbja labora-
torijas pieņemšanas punktā Latvijā 
neatkarīgi no analīžu nodošanas 
vietas. «Piemēram, pacients nodod 
analīzes E.Gulbja laboratorijas 
pieņemšanas punktā Liepājā, bet 
atbildi var saņemt Jelgavā, un otrā-
di. Šajos punktos – arī Jelgavā – ir 
izvietoti speciāli atbilžu saņemšanas 
kioski, lai pacientam nav jāstāv 
rindā pēc atbilžu saņemšanas, kā arī 
lai varētu saņemt dublikātu. Atliek 
vien noskenēt svītrkoda uzlīmi, ko 
izsniedz, reģistrējot analīzes, un 
printeris izdrukā atbildi. Esam pār-
liecinājušies, ka pacientiem patīk 
šī ierīce, pat vecāka gadagājuma 
cilvēki vienkārši apgūst šo procesu,» 
tā S.Dimante.

Jāpiebilst, ka E.Gulbja laboratori-
jā Jelgavā strādā trīs darbinieki.

Paplašinās medicīnisko pakalpojumu klāsts

Ilze Knusle-Jankevica

Laikraksta «jelgavas 
vēstnesis» redakcija 
saņēmusi zvanus no 
vērīgiem jelgavniekiem, 
kuri pamanījuši, ka jau-
najos afišu stabos, kas 
izvietoti raiņa ielā, par 
dažiem grādiem atšķi-
ras āra temperatūras 
rādījumi. Pašvaldības 
iestādes «Pilsētsaimnie-
cība» direktors andrejs 
Baļčūns apstiprina, ka 
rādījumos ir atšķirības, 
un šobrīd tiek meklēti 
risinājumi, kā situāciju 
sakārtot.

Šobrīd pilsētā ir trīs afišu stabi 
ar displeju, uz kura tiek rādīts 
laiks, datums, gaisa temperatū-
ra un cita aktuāla informācija. 
Tie atrodas Raiņa ielā pie ban-
kas «Citadele», Raiņa un Pasta 
ielas krustojumā un pie LLU 
peldbaseina.

«Pilsētsaimniecības» dator-
sistēmu administrators Māris 
Skudra stāsta, ka šobrīd afi-
šu stabi informāciju par gaisa 

 temperatūru nolasa no tajos 
iebūvētajiem sensoriem, tāpēc 
arī temperatūras rādījumi katrā 
vietā var būt atšķirīgi. «Tas ir 
līdzīgi kā ar termometru pie 
loga – vienu brīdi uzspīd saule, 
un termometra stabiņš pakāpjas 
augstāk; ja tas atrodas ēnas pusē, 
temperatūru rāda zemāku, vēl 
arī ir vēja, lietus, sniega ietek-
me,» skaidro M.Skudra.

«Pilsētsaimniecības» vecākā 
projektu speciāliste Daina Done 
norāda, ka Raiņa ielas un Čak-
stes bulvāra rekonstrukcijas 
laikā tika panākta vienošanās 
ar būvniekiem, ka afišu stabi 
tiks pieslēgti optiskajam tīklam. 
Līdz ar to tie ir vadāmi no Paš-
valdības operatīvās informācijas 
centra – atjaunināt vai mainīt 
informāciju, kas parādās uz 
displejiem, ir daudz vienkāršāk. 
«Afišu stabi ir pieslēgti vieno-
tajai pilsētas vadības sistēmai, 
un šobrīd meklējam tehniskos 
risinājumus, lai nodrošinātu, ka 
gaisa temperatūras rādījumi tik-
tu ņemti no meteoroloģiskajām 
stacijām, kas izvietotas pilsētā 
un kuru rādījumi ir daudz ob-
jektīvāki,» stāsta D.Done. 

Foto: Ivars Veiliņš
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vīri gados spriež, ka viņu jaunībā jelgavā bijušas pat septiņas astoņas sli-
dotavas vienlaicīgi – «žukovkas», raF māju pagalmos, daugavas stadionā 
un citviet. sākumā maziem puikiņiem tās ziemā veidojuši vecāki, vēlāk 
jau puiši paši ledu lējuši un slidotavu uzraudzījuši. un tagad, skatoties uz 
izveidoto publisko slidotavu skvērā aiz kultūras nama, viņi ir gandarīti, ka 
atkal mūsu pilsētā ziemā ir iespēja slidot ārā. 22. decembrī atklāta pirmā 
publiskā slidotava jelgavā, un šo dienu laikā tā guvusi tādu pilsētnieku 
atsaucību, ka pat slidošanas starplaikos, kad tiek atjaunots ledus, cilvēki 
jau gaida iespēju paslidot. Plānots, ka publiskā slidotava skvērā aiz kultūras 
nama būs atvērta līdz pat 31. martam. jāpiebilst, ka ideju par bezmaksas 
slidotavu pilsētas centrā izdevās īstenot ar jelgavas pašvaldības, Zemgales 
Olimpiskā centra un Latvijas Olimpiskās komitejas atbalstu.

slidotavā dabūtie zilumi nesāp

Sagatavoja Sintija Čepanone,  
foto Ivars Veiliņš

decembra nogalē atklātā publiskā slidotava skvērā aiz kultūras nama kļuvusi par teju iecienītāko brīvā laika pavadī-
šanas vietu jelgavā. tieši tā ne vienam vien jelgavniekam likusi saņemties pirmo reizi uzkāpt uz ledus vai iegādāties 
savas pirmās slidas. slidotavas atmosfēra apmeklētājus aizrauj, un, kaut gan slidotgribētāju ir ka biezs un brīvdienās 
vienlaicīgi slido pat ap sešdesmit cilvēku, apmierināti ir visi: «Kaut ko tādu jelgavā sen jau vajadzēja!»

vēl krietni pirms 
tiek dots starts, 
vienpadsmit ga-
dus vecais emīls 
Z i tmans  kopā 
ar māsīcu aneti 
Birzmali jau gata-
vojas slidošanai. 
«Kamēr ir brīv-
laiks, slidot nākam 
gandrīz katru die-
nu – gan vieni, gan 
kopā ar ģimeni. te 
ir forši, un galve-
nais, ka varam sli-
dot bez maksas!» 

priecājas emīls un anete. anete nu «mantojusi» mammas slidas, jo no savām jau 
izaugusi, bet emīls šajos Ziemassvētkos ticis pie pavisam jaunām. «Ziemassvēt-
ku vecītis man atnesa!» par dāvanu priecājas viņš, piebilstot, ka, lai gan slidot 
viņam patīk, šī būs pirmā ziema, kad to varēs darīt, cik vien sirds vēlas. 

gandrīz 20 x 40 met-
rus plašajā slidotavā 
pašlaik sasaldētas ap 
30 – 40 tonnas ledus, 
kas regulāri – ik pēc 
stundas intensīvas 
slidošanas – tiek līdzi-
nāts ar karstu ūdeni. 
«vispirms no ledus 
tiek notīrīts sniegs, bet 
pēc tam ar karstu ūde-
ni tiek uzlieta jauna 
kārta. Karstais ūdens 
labāk ļauj izlīdzināt 
slidošanas procesā ra-
dušās plaisas,» skaidro 
maiņas vecākais rai-
monds, kurš uzrauga 
notiekošo publiskajā slidotavā. Pēc tam dziļākās plaisas tiek apstrādātas ar karstu 
ūdeni no lejkannas, lai ledus būtu pēc iespējas līdzenāks, un tad tam «jāpievelkas». 
gan iesācēji, gan pieredzējušie slidotāji atzīst, ka ledus āra slidotavā ir gana kvali-
tatīvs. «Protams, ar ledus halli nesalīdzināt, taču, ņemot vērā publiskās slidotavas 
noslodzi – pat ap sešdesmit slidotāju vienlaicīgi – un specifiku – te slido arī tādi, kuri 
to īsti vēl neprot –, ledu izdodas uzturēt pienācīgā kvalitātē,» apliecina raimonds.   

«super! astoņus gadus nebiju kāpusi 
uz slidām, un šī slidotava pilsētas 
centrā ir labākais iemesls atsākt 
slidot!» priecājas Kristella neilande. 
viņa atzīst, ka lielais pārtraukums 
slidotprasmei nav traucējis, un paš-
laik viņa ir apņēmības pilna iemācīt 
slidot arī sešus gadus vecajam dēlam 
robertam. «galvenais jau ir tas, ka 
viņam patīk un ir gribēšana slidot 
– tad iemācīties var ātri. un es vēl 
vīru pielauzīšu – viņš arī nemāk slidot, 
kaut kad bērnībā pēdējo reizi to darī-
ja! Mēs te nāksim regulāri,» enerģiski 
bilst Kristella. roberts neslēpj, ka slidot nav viegli, bet iemācīties slidot viņš vēlas. 
«un, kad nokrītu, man nesāp,» par pirmajiem zilumiem saka sešgadnieks.

Četrgadīgais emīls uz ledus izska-
tās un jūtas kā īsts profesionālis. 
«Man jau tagad pašam uz slidām 
kauns kāpt – dēls tik labi māk slidot, 
ka nespēju turēt līdzi,» neslēpj tētis 
jānis Mētra, kuram nu atliek vien no-
raudzīties uz dēla labo slidotprasmi. izrādās, 
pirmo reizi uz slidām emīls uzkāpis divu gadu 
vecumā un šobrīd arī individuāli trenējas.

«jaunībā biju gandrīz profesionāls sportists, bet 
nu pats uz ledus vairs nekāpju – tagad es te esmu 
sančo Pansa,» sienot puikām slidas, saka Leopolds, 
kurš novērtēt publisko slidotavu atvedis savus trīs 
mazdēlus – Bruno, Martinu un Kārli. Bruno neslēpj, 
ka viņam vienīgajam ir savas slidas – Martins un 
Kārlis no savām jau izauguši, tāpēc tās iznomā 
turpat slidotavā. «Lats par stundu nav dārgi – tā ir 
normāla un pieņemama cena slidu īrei. Šajā gadī-
jumā svarīgākais ir tas, ka tāda iespēja vispār tiek 
nodrošināta,» spriež vectēvs, kurš gan pauž neap-
mierinātību par to, ka iepriekš nekur nebija lasījis, 
ka slidotava strādā ar divu stundu pārtraukumu. 
«redz, šodien uz slidotavu nācām divas reizes, jo 
pirmajā reizē izrādījās, ka tiek gatavots ledus un 
slidot nemaz nelaiž. tāda vilšanās! Bet bērns visu 
dienu dīca!» saka Leopolds.

slidotavā lēš, 
ka nu veikaliem 
ir slidu noiets, 
jo dienā vismaz 
divi trīs cilvē-
ki ierodas ar 
tikko nopirktām 
slidām. «Lai 
gan šeit slidas 
var iznomāt, 
es tomēr esmu 
par to, ka 
tām vajag būt 
savām – gan 
no slidošanas 
kvalitātes, gan 

no higiēnas viedokļa. Pret iznomātajām slidām attieksme ir cita – tās apmek-
lētāji nesaudzē, triecas apmalēs, un tas viss slidām par labu nenāk. savējās 
ir asākas, svaram atbilstošas – slidošanas kvalitāte ir jūtami labāka,» spriež 
slidotavas maiņas vecākais raimonds. savas slidas nu ir arī Lindai. «tā ir 
vecmammas dāvana Ziemassvētkos,» velkot kājās tikko iegādātās slidas, saka 
meitene. tās nopirktas par 16 latiem, un viņa spriež, ka slidošanai būs gana 
labas. «Kaut ko tādu sen mūsu pilsētā vajadzēja. iepriekš slidojām hallē, bet 
šeit slidot noteikti ir patīkamāk – gan tāpēc, ka slidotava izveidota pilsētas 
centrā, gan tāpēc, ka tā ir par brīvu, gan tāpēc, ka var nākt, kad grib – uz šī 
ledus treniņi nenotiek,» publisko slidotavu uzteic Lindas mamma una.

Publiskā slidotava 
ikvienam apmeklē-
tājam ir bez maksas, 
taču ar latu stundā 
jārēķinās tiem, ku-
riem nav personīgo 
slidu – tās iespējams 
iznomāt turpat slido-
tavā. Lielākais pieeja-
mais slidu izmērs ir 
47., mazākie – 28. – 
29. slidotavā norāda, 
ka slidu ir pietiekami 
daudz, lai tās varētu 
iznomāt visi gribē-
tāji, vien problēma esot ar pieprasītākajiem vidējiem izmēriem. «Bet slidotāji 
izprot situāciju un gadījumos, ja atbilstoša izmēra nav, izlīdzas ar lielākām vai 
nedaudz mazākām slidām,» saka slidotavas maiņas vecākais raimonds.

Darba dienās
No pulksten 13 līdz 14;
No pulksten 16 līdz 17;
No pulksten 19 līdz 20.

Brīvdienās
No pulksten 10 līdz 11; 
No pulksten 13 līdz 14; 
No pulksten 16 līdz 17; 
No pulksten 19 līdz 20.

Slidošanas grafiks publiskajā slidotavā

«nemaz nevarējām iedomāties, ka 
kaut kas tik foršs var būt arī jelga-
vā – te ir kā filmās!» saka māsa un 
brālis inese un andris Kārkliņi. un 
tieši šī slidotava abus pamudinājusi 
pirmo reizi kāpt uz slidām. «es gan 
vienreiz mēģināju slidot, bet brālis 
vispār nekad to nav darījis!» saka 
inese, un, kaut arī pirmajā reizē abi 
vairāk turas pie bortiem un viens 
pie otra, viņi vērtē, ka slidot ir forši, 
tāpēc noteikti kļūs par pastāvīgajiem 
publiskās slidotavas apmeklētājiem.



sPOrts 5
www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lvCeturtdiena, 2013. gada 3. janvāris

abas izlases izkļūst  
no B grupas

Latvijas vīriešu un 
sieviešu kērlinga 
izlases nodroši-
nājušas sev vietu 
2013. gada Eiropas 
kērlinga čempionā-
ta A grupā. Šī gada 

Eiropas čempionātā vīriešu izlase B grupā 
ieguva 2. vietu un neieguva tiesības cīnī-
ties par dalību 2013. gada pasaules čem-
pionātā. Sieviešu izlase B grupā uzvarēja 
un piedalīsies arī pasaules čempionātā, 
jo šīs tiesības ieguva kā čempionāta rīko-
tājvalsts. Izlasē: Ritvars Gulbis, Normunds 
Šaršūns, Roberts Krusts, Aivars Avotiņš; 
Iveta Staša-Šaršūne, Ieva Krusta, Zanda 
Bikše, Dace Munča, Una Ģērmane.

sasniedz karjeras  
labāko rezultātu
JLSS daiļslidotāja Diāna Ņikitina starptautis-
kās sacensībās Vācijā «NRW Trophy» izcīnīja 
1. vietu un sasniedza savā karjerā labāko re-
zultātu. Diāna kategorijā «Advanced Novice 
Girls» (10 – 15 gadi) pēc kļūdas un 5. vietas 
īsajā programmā spēja savākties, lieliski no-
startēt izvēles programmā un, atspēlējot 10 
punktus, ne tikai uzvarēt kopvērtējumā, bet 
arī sasniegt savas karjeras labāko rezultātu 

– 99,72 punktus. Otra 
JLSS audzēkne Alīna 
Fjodorova kategorijā 
«Senior Ladies» pieļāva 
trīs rupjas kļūdas lē-
cienos un ar rezultātu 
99,62 punkti ierindo-
jās 29. vietā.

revanšējas par neveiksmi PČ
Uzvaru pēdējā prem-
jerlīgas posmā kara-
tē Zalcburgā izcīnījis 
jelgavnieks Kalvis 
Kalniņš. Izcīnītās trīs 
uzvaras deva viņam 
uzvaru arī premjerlīgas kopvērtējumā. 
Starts Zalcburgā Kalvim bija goda lieta 
pēc pasaules čempionātā piedzīvotās 
neveiksmes. «Mēs jau tikai tāpēc brau-
cām uz Zalcburgu, lai gūtu kaut nelielu 
gandarījumu pēc neveiksmīgā starta 
pasaules čempionātā. Kalvis taču uz 
čempionātu devās labā formā, gatavs 
cīnīties par medaļām, bet neizdevās,» tā 
sportista tētis Druvis. 2013. gada prem-
jerlīga startēs jau janvārī, bet maijā notiks 
Eiropas čempionāts pieaugušajiem.

uzvar trīs no piecām grupām
Jelgavas, Latvijas atklātajā čempionātā 
svaru stieņa spiešanā guļus bez speciāla 
ekipējuma klubs «Apolons» uzvarēja 
sieviešu, jauniešu (līdz 18 gadiem) un 
senioru grupā, bet open grupā ieguva 
3. vietu kopvērtējumā. Zelta godalgas 
individuāli izcīnīja «apoloni» Artjoms 
Melkumjans, Ints Dedelis, Maksims 
Gordejevs, Oļegs Illarionovs, Jānis 
Lasmanis, Egils Zeilišs, Ēriks Dumarovs 
un Aleksandrs Smelovs. Sieviešu grupā 
uzvarēja jelgavniece Jekaterina Plaksina, 
kura startēja individuāli, bet stiprākā 
jelgavniece Jana Jansone palika otrā. 
Sacensībās piedalījās 30 komandas no 
Latvijas, Lietuvas un Igaunijas. Nākamā 
tikšanās būs 9. martā, kad notiks kārtē-
jais Latvijas čempionāts.

Ilze Knusle-Jankevica

12. un 13. janvārī jelgavā, 
«tonuss boulingā», notiks 
Latvijas skolēnu meistarsa-
cīkstes boulingā. tajās var 
piedalīties bērni vecumā 
no astoņiem līdz 14 ga-
diem. Pieteikšanās – līdz 
10. janvārim.

«A – Z Boulinga akadēmija» pār-
stāve Andra Gailuma stāsta, ka par 
I «Brunswick» Latvijas skolēnu meis-
tarsacīkšu boulingā dalībnieku var 
kļūt jebkurš skolēns, kurš pieteicis 
savu dalību. «Aicinām piedalīties 
katru, kurš vēlas atklāt sev ko jaunu, 
izmēģināt savus spēkus vai pierādīt 
savu prasmi šajā gudrajā un atrak-
tīvajā spēlē,» tā viņa. 

Dalībnieki startēs četrās vecuma 
grupās: U-8 (7 – 8 gadi), U-10 (9 – 10 
gadi), U-12 (11 – 12 gadi) un U-14 
(13 – 14 gadi). Katrā vecuma grupā 
atsevišķi tiks noteikti čempioni mei-
tenēm un zēniem. Kopā tiks izspēlēti 
astoņi medaļu komplekti. Dalības 
maksa ir pieci lati, un cenā iekļauta 

 arī apavu un bumbu īre. Pieteikties 
var līdz 10. janvārim pa tālruni 
29218352, 22366512 vai e-pastu: 
boulingaakademija@inbox.lv.

A.Gailuma stāsta, ka turnīrs sa-
stāv no atlases kārtas un finālkārtas. 
Atlases kārtā ir trīs spēles, kas tiek 
summētas. Katras vecuma grupas as-
toņi labākie spēlētāji (gan meitenes, 
gan zēni) iekļūs finālā, kur tiks izspē-
lētas divas spēles – labākie spēlētāji 
tiks noteikti abu spēļu summā.

Pirmo trīs vietu ieguvēji saņems 
medaļas. Katras grupas 1. vietas ie-
guvēji iegūs balvas no galvenā spon-
sora – boulinga inventāra ražotāja 
«Brunswick». Īpaša balva būs U-14 
grupas uzvarētājiem – bezmaksas 
dalības kartes «DV8 Youth open 
2013» junioru boulinga turnīrā, kas 
norisināsies Helsinkos, Somijā. Ar 
atsevišķu balvu tiks apbalvots arī 
katras vecuma grupas labākā rezul-
tāta ieguvējs vienā spēlē. «Veicinā-
šanas balvu saņems visi čempionāta 
dalībnieki,» piebilst organizatore.

Jāpiebilst, ka sacensības rīko «A 
– Z Boulinga akadēmija» sadarbībā 
ar Latvijas Boulinga federāciju.

novembrī labākie –  
peldētāji
Jelgavas domē 
sveikti sportisti par 
sasniegumiem no-
vembrī – šoreiz seši 
Jelgavas Specializē-
tās peldēšanas sko-
las audzēkņi, kuri 
kļuvuši par Latvijas čempioniem. Latvijas 
2012. gada sprinta čempionātā peldēšanā 
zelta medaļas izcīnīja Gundega Jankovska, 
Zane Tīrumniece un Jānis Maniņš. Savukārt 
Latvijas 2012. gada junioru (1996. dz. g. un 
jaunāki) čempionātā peldēšanā zelta me-
daļas Kristiānai Kalniņai, Sandijam Bečim 
un Jevgeņijam Boicovam. Tagad peldētāji 
gatavojas Latvijas čempionātam garajās 
distancēs, kas notiks pēc Jaunā gada.

notiks bērnu  
boulinga čempionāts

Spēļu kārtība 
12. janvāris
No pulksten 11 līdz 17 atlases kārta

13. janvāris
No pulksten 10 līdz 13 atlases kārta
No pulksten 13.30 līdz 15.30 U-8 un U-10 fināli
No pulksten 15.30 līdz 17.30 U-12 un U-14 fināli

Ilze Knusle-Jankevica

no 3. līdz 7. janvārim Zemga-
les Olimpiskajā centrā (ZOC) 
notiks eiropas čempionāta 2. 
kvalifikācijas kārta jauniešiem, 
kurā Latvijas izlase tiksies ar 
vienaudžiem no Krievijas, uk-
rainas, slovēnijas, igaunijas un 
norvēģijas. 

 
Latvijas jauniešu (1995. – 1996. dzim-

šanas gads) izlasei izvirzītais mērķis ir 
iekļūt Eiropas čempionāta finālā, kaut arī 
2. kvalifikācijas kārtā pretinieki ir spēcīgi, 
īpaši Krievijas un Ukrainas izlase. Vēl 
raizes mūsu valstsvienības galvenajam 
trenerim Jānim Bomiņam dara tas, ka 
dažiem pamatsastāva spēlētājiem ir 
traumas, ar kurām jātiek galā, tomēr 
kopējais noskaņojums ir pozitīvs. Arī 
darbs ielikts pamatīgs. «Gatavošanās 
periods bija diezgan noslogots. Mums 
bija treniņnometne, aizvadītas vairākas 
spēles Latvijas čempionāta 1. līgā. Tad 
vēl Ziemassvētku turnīrā tikāmies ar 
Baltkrievijas, Somijas un Latvijas klubu 
komandām,» tā treneris, piebilstot, ka no 
25. decembra izlasei bija treniņnometne 
Jelgavā, lai labāk izjustu spēles laukumu, 
atmosfēru. 

Izlases sastāvā iekļauts Raimonds 
Liniņš, Matīss Senkāns, Aleksands 
Avdejevs, Artūrs Beisa, Sandis Cauns, 
Klements Aleksāns, Vlads Smirnovs, 
Rihards Jablonskis, Toms Spodris, Māris 



Ilze Knusle-Jankevica

Par FK «jelgava» galveno 
treneri apstiprināts leģen-
dārais Latvijas futbolists 
un treneris jānis dreimanis, 
bet par viņa asistentu atkār-
toti – sergejs golubevs.

Informācija FK «Jelgava» mājas 
lapā liecina, ka J.Dreimanis ir profe-
sionāls futbola treneris, kurš augstāko 
izglītību ir ieguvis Malahova treneru 
skolā Maskavā – viņam pašlaik ir 
UEFA A kategorijas trenera licence. 
Karjerā viņš ir bijis galvenais treneris 
tādos futbola klubos kā «Alfa Rīga» 
(kopā ar šo klubu 1985. gadā iegūts 
LPSR čempionu tituls), «Pārdaugava 
Rīga», «Gemma Rīga», «Auda», JFC 
«Olimps», kā arī par treneri ir strā-
dājis JFC «Rīga» («Skonto» sākotnējā 
versija) un vadījis gan U-17, gan U-19, 
gan U-21 Latvijas izlases. J.Dreimanis 
bijis arī nacionālās izlases trenera pa-
līgs. Savukārt savā futbolista karjerā 
J.Dreimanis kā aizsargs un pussargs 
ir spēlējis gan LPSR, gan PSRS čem-
pionātos.

Jāpiebilst, ka S.Golubevs FK «Jel-
gava» galvenā trenera asistenta 
pienākumus sāka pildīt 2010. gadā. 
Plānots, ka februārī viņš iegūs UEFA 



Jelgavā – Eiropas jauniešu volejbols
Lancmanis, Edgars Potasovs, Jānis Ruks, 
Ričards Ziediņš (dzīvo Jelgavas novada 
Valgundē), Kārlis Levinskis, Uvis Bērtul-
sons, Kaspars Lapiņš, Arnolds Siksnāns, 
Bruno Briņķis, Pāvels Jemeļjanovs. 

Jāpiebilst, ka skatītājiem uz spēlēm 
ieeja būs bez maksas.

Spēļu kalendārs
3. janvāris 
Pulksten 15 Krievija – Slovēnija
Pulksten 17 Ukraina – Igaunija
Pulksten 19.30 Latvija – Norvēģija

4. janvāris
Pulksten 15 Slovēnija – Ukraina
Pulksten 17 Norvēģija – Krievija
Pulksten 19.30 Latvija – Igaunija

5. janvāris
Pulksten 15 Ukraina – Norvēģija
Pulksten 17 Igaunija – Slovēnija
Pulksten 19.30 Latvija – Krievija

6. janvāris
Pulksten 15 Norvēģija – Igaunija
Pulksten 17 Krievija – Ukraina
Pulksten 19.30 Latvija – Slovēnija

7. janvāris
Pulksten 15 Igaunija – Krievija
Pulksten 17 Slovēnija – Norvēģija
Pulksten 19.30 Latvija – Ukraina

nākamsezon FK «jelgava» 
vadīs jānis dreimanis

A kategorijas trenera licenci. 
Plašāk par FK «Jelgava» plāniem 

jaunajā sezonā lasiet nākamajā «Jel-
gavas Vēstneša» numurā.

Zināms arī, ka FK «Jelgava» dub-
lieru komandas treneris būs Kaspars 
Tiltiņš, bet viņa asistents – Raimonds 
Aleksandrovs. K.Tiltiņš FK «Jelgava 
2» vadīs jau trešo sezonu pēc kārtas. 
Savukārt par FK «Jelgava» jaunatnes 
skolas jeb Jelgavas Futbola akadēmijas 
vadītāju apstiprināts Jānis Čaplinskis 
– viņa galvenie uzdevumi būs Futbola 
akadēmijas mācību programmu li-
cencēšana, skolas akreditācija, kā arī 
ikdienas procesu pārraudzība.

Foto: www.lff.lv

   
Sporta pasākumi

   Sporta pasākumi – portālawww.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

sadaļā «Pasākumi»

5. janvārī – basketbols: pulksten 14 
– BK «Jelgava 2» – RSU; pulksten 17 – BK 
«Jelgava» – BK «Ventspils» (Sporta hallē).

8. janvārī pulksten 21 – Jelgavas 
čempionāts telpu futbolā (ZOC).

11. janvārī pulksten 21 – Jelgavas 
čempionāts telpu futbolā (ZOC).

12. janvārī pulksten 10 – galda tenisa 
sacensību «Veselības dienas 2013» 1. 
kārta (Sporta hallē). 

12. janvārī pulksten 12.30 – Ventspils 
sporta skolas «Spars» balvas izcīņas 3. 
posms šorttrekā (ledus hallē).

15. janvārī pulksten 21 – Jelgavas 
čempionāts telpu futbolā (ZOC).

18. janvārī pulksten 21 – Jelgavas 
čempionāts telpu futbolā (ZOC).

19. janvārī pulksten 16 – volejbols: 
VK «Biolars/Jelgava» – «Rakvere Fruit» 
(ZOC).

20. janvārī pulksten 16 – volejbols: 
VK «Biolars/Jelgava» – «Bigbank Tartu» 
(ZOC).

22. janvārī pulksten 21 – Jelgavas 
čempionāts telpu futbolā (ZOC).

24. – 27. janvārī – Eiropas Jaunatnes 
basketbola līgas U-16 čempionāta 3. 
posms meitenēm (Jelgavā).

24. un 25. janvārī pulksten 21 – Jel-
gavas 2013. gada Ziemas čempionāts ga-
rajās distancēs peldēšanā (LLU baseinā).

























Foto: Ivars Veiliņš

Līdzjūtības

Kā putni aiziet dusēt
Gar vakara debess malu,

Tā aiziet mūsu mīļie
Uz kluso mūžības salu... 

/K.Skalbe/

Visdziļākā līdzjūtība Jelgavas novada 
domes priekšsēdētājam Ziedonim 

Caunem, sievu zaudējot. 

Jelgavas pilsētas dome  
un pašvaldības administrācija

Pārtrūka stīga, apklusa dziesma, 
Apdzisa zvaigznes, saira sapņi. 

Viss tas notika pēkšņi un strauji. 
Pielijis sāpju un asaru trauks.

Izsakām patiesu līdzjūtību  
Ziedonim Caunem, sievu pavadot 

smilšu kalniņā.

Valsts policijas Zemgales reģiona  
pārvalde un VP ZRP Jelgavas iecirknis

Aiz tevis dzīvība
Un gaisma paliek,

Un atmiņas 
Kā krāšņs zieds.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību un  
skumju brīdi esam kopā ar Ziedoni 

Cauni, sievu mūžības ceļos pavadot.

Latvijas Zemnieku savienības  
Jelgavas nodaļa

aizsaulē aizgājuši
vaLdis PĒteris MangaLis 
(dz. 1936. g.)
andris sauLgrieZis (dz. 1938. g.)
juris ZareCKis (dz. 1958. g.)
aLeKsejs radiOnOvs (dz. 1937. g.)
jadviga starOstenKOva (dz. 1935. g.)



 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom» 
klientiem iespējama valodas izvēle.

7. janvāris, pirmdiena
LTV1  
  6.45 «Nellija un Cēzars». Daudzsēr. anim. f. 2.sērija. 
  6.52 «Labrīt, Latvija!» 
  8.30  «Mīlas viesulis 7». 1541.sērija. 
  9.25 «Sieva uz pilnu slodzi». 23.sērija. 
10.00 Pareizticīgo Ziemassvētku dievkalpojums. 
12.30 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs». 
12.45  Romantisko filmu kolekcija. «Sapņu viesnīca: 

Maldivu salas» (ar subt.). Daudzsēr. melodrāma. 
14.20 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs». 
14.35  «Ziemeļu daba». Dok. f. 3.sērija Uz robežas. 
15.30 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs». 
15.50  «Jaunie pētnieki». Dokumentāla filma. 1.sērija. 
16.15 «Džungļu grāmata». Anim. seriāls. 37. un 38.sērija. 
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs». 
17.05  «Mīlas viesulis 7». Vācijas seriāls. 1541.sērija. 
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Likteņa līdumnieki». LTV videofilma. 3.sērija. 
19.30 «100 g kultūras». 
20.00 «Latvijas teātru vēsture». Valmieras teātris. 1.daļa. 

Astoņas sērijas par Valmieras teātra dzīvi gandrīz 
gadsimta garumā. Katra sērija aptver teātra 
desmitgadi. Par notikumiem, radošām veiksmēm 
un problēmām stāstīs aculiecinieki – teātra aktieri 
un režisori. 

20.30 «Panorāma».
21.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle.
21.55 «Viss notiek!» 
22.25 «Latvija var!» 
22.55 Nakts ziņas. 
23.10 «Klostera aicinājums». Dokumentāla filma. 
23.40 «100 g kultūras».*

LTV7
  7.35 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs» (ar subt.). 
  8.15 «Praktiski padomi». «Televeikala skatlogs».* 
  8.35 «Vide, veselība un mēs». «Televeikala skatlogs».* 
  8.55 «Iespējas un risinājumi». «Televeikala skatlogs».* 
  9.15 «Vienmēr formā!» Deutsche Welle žurnāls  

(angļu val., ar subt. latviešu val.). 
  9.45 «Ģimenes detektīvs» (ar subt.). 4.sērija. 
10.40  «Zobenu karaliene». 13.sērija. 
11.35 «Surikātu raibā dzīve». Dok. ser. 5. un 6.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Kurzemes televīzija*.
13.15 «Labākais no Euromaxx». Deutsche Welle žurnāls 

(angļu val., ar subt. latviešu val.). 
13.45 VTB Vienotās līgas spēle. Triumf – VEF Rīga.*
15.45  «Zobenu karaliene». Seriāls. 14.sērija. 
16.40 «Surikātu raibā dzīve». Dok. ser. 7. un 8.sērija.
17.35 «Zveja» (ar subt.).* 
18.05 «Ģimenes detektīvs» (ar subt.). Seriāls. 5.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.)
19.30  «Pasaules garša kopā ar Paskālu».  

Dokumentāla daudzsēriju filma. 9.sērija.
20.00 «1000 jūdzes Persijā». 1. un 2.sērija.*
21.00  «Ar vilcienu pa Indiju». Dokumentāla filma. 1.sērija.
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).  
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā Talsu TV.
22.55 «Ārns – templiešu bruņinieks».  

Zviedrijas vēsturiska drāma. 2008.g. 1.sērija.
  0.40  «Pasaules garša kopā ar Paskālu».  

Dokumentāla daudzsēriju filma. 9.sērija.

LNT
  5.05 «Trauma». 17.sērija. 
  5.45 «Ticīgo uzvaras balss». 
  6.30 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».* 
  7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums. 
  9.10 «Trakie Tūņi bērnībā». Animācijas seriāls. 12.sērija. 
  9.35 «Televeikala skatlogs». 
10.00 «Kāzas renesanses stilā». Rom. kom. 2009.g. 
12.00 «Komisārs Reksis 13». Seriāls. 5.sērija. 
13.00 «Mans mīļais draugs 4».
13.30 «Gadās arī trakāk». ASV komēdijseriāls. 11.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas. 
14.20 «Televeikala skatlogs». 
14.35 «Saldais pārītis». Latvijas situāciju komēdija. 
14.55 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 205.sērija. 
15.55 «Bīstamais eņģelis». Seriāls. 127. un 128.sērija. 
18.00 «Ziņas sešos». 
18.10 «Labvakar, Latvija!» Informatīvi izklaidējošs raidījums.
19.00 «Reinbergu dinastija». Seriāls. 2009.g. 1.sērija.
20.00 LNT ziņas. 
20.30 Sporta un laika ziņas. 
20.40 «Degpunktā». 
21.10 «Vella kalpi». Rīgas kinostudijas piedzīvojumu 

komēdija. 1970.g.
22.55 «Mobilā misija 2». 
23.00 «Klients». ASV trilleris. 1994.g. 
  1.15 «Labvakar, Latvija!» 
  2.00 «Reinbergu dinastija». Vācijas seriāls. 1.sērija. 
  2.55 «Saldais pārītis». Latvijas situāciju komēdija. 
  3.25 «Bīstamais eņģelis». Seriāls. 127. un 128.sērija. 
  5.00 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 205.sērija. 

TV3
  5.00 «Krēms» (ar subt.). 76.sērija. 
  5.45 «Glābiet Greisu! 2». 4.sērija. 
  6.35 «Auniņa Šona piedzīvojumi 2». Anim. ser. 14.sērija. 
  6.45 «Pūķu mednieki». Anim. ser. 14.sērija. 
  7.10 «Bakugani 4». Anim. ser. 11.sērija. 
  7.35 «Ziņkārīgais Džordžs». Anim. ser. 12.sērija. 
  8.00 «Visi mīl Reimondu 5». 107. un 108.sērija. 
  9.00 «Kobra 8». 10.sērija. 
10.00 «Televeikala skatlogs». 
10.15 «Ar gardu muti 2».* 
10.45 «Māmiņu klubs».* 
11.15 «Ekstrasensu cīņas» (ar sub.). 1.sērija. 
12.15 «Televeikala skatlogs». 
12.30 «Visi mīl Reimondu 5». Seriāls. 109. un 110.sērija. 
13.40 «Bakugani 4». Animācijas seriāls. 12.sērija. 
14.05 «Pūķu mednieki». Animācijas seriāls. 15.sērija. 
14.35 «Aģents Dadlijs». Animācijas seriāls. 1.sērija. 
15.00 «Mīlestības sirdspuksti». Vācijas seriāls. 59.sērija. 

16.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 2». 1.sērija. 
17.00 «Voroņini 2» (ar subt.). Seriāls. 43. un 44.sērija. 
18.00 «Radu būšana 3» (ar subt.). Seriāls. 1.sērija. 
19.00 TV3 ziņas. 
19.30 «Bez tabu». 
20.20 «Īpašo uzdevumu vienība Hawaii 5-0 2». Seriāls. 9.sērija.
21.20 «Svešais starp savējiem». Seriāls. 2011.g. 1.sērija. 
22.30 «Radīti skatuvei 3». ASV seriāls. 11.sērija. 
23.25 «C.S.I. Ņujorka 7». Seriāls. 157. un 158.sērija. 
  1.10 «Kobra 8». Seriāls. 10.sērija. 
  2.05 «Gandrīz ideālas vakariņas 2». 1.sērija. 
  3.00 «Mīlestības sirdspuksti». Seriāls. 59.sērija. 
  3.45 «Voroņini 2» (ar subt.). Krievijas seriāls. 44.sērija. 
  4.10 «Bez tabu».

8. janvāris, otrdiena
LTV1  
  6.45 «Nellija un Cēzars». Daudzsēr. anim. f. 3.sērija. 
  6.52 «Labrīt, Latvija!» 
  8.30  «Mīlas viesulis 7». 1542.sērija. 
  9.25 «Sieva uz pilnu slodzi». 24.(noslēguma) sērija. 
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».* 
10.20 «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 66.sērija. 
11.10 «Taksiste». Itālijas komēdija. 2004.g. 1.sērija.  
13.00 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs». 
13.15  «Neatklātā Āfrika» (ar subt.).  

Dokumentāla daudzsēriju filma. 10.sērija. 
14.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs». 
14.30 «Viss notiek!»*
15.00 «Ielas garumā». Stabu iela. 1.daļa.*
15.30 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs». 
15.50 «Mārvijs Hemmers. Nacionālās ģeogrāfijas pasau-

le» (ar subt.). Populārzinātnisks seriāls bērniem. 
100.sērija. 

16.15 «Džungļu grāmata». Anim. ser. 39. un 40.sērija. 
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs». 
17.05  «Mīlas viesulis 7». Vācijas seriāls. 1542.sērija. 
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Likteņa līdumnieki». LTV videofilma. 4.sērija. 
19.30 «100 g kultūras». 
20.00 «Latvijas teātru vēsture». Valmieras teātris. 2.daļa. 

Pēckara laiks. Režisores Annas Lāces laiks. 
20.30 «Panorāma».
21.15 «Ir lietas, kas jāzina». Sekojam Horvātijai. 
22.05 «Sekotāji». TV spēle.
23.15 Nakts ziņas. 
23.30 «Laika dimensija».
24.00 «100 g kultūras».* 

LTV7
  7.35 «Aktualitātes». «Televeikala skatlogs».* 
  7.55 «Laiks uzņēmējiem». «Televeikala skatlogs».* 
  8.15 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs» (ar subt.).*
  8.55 «Nedēļas apskats». «Televeikala skatlogs».* 
  9.15 «Globalizācija 3000». Deutsche Welle žurnāls  

(angļu val., ar subt. latviešu val.). 
  9.45 «Ģimenes detektīvs» (ar subt.). 5.sērija. 
10.40  «Zobenu karaliene». 14.sērija. 
11.35 «Surikātu raibā dzīve». Dok. ser. 7. un 8.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Talsu TV*.
13.15 «Vienmēr formā!» Deutsche Welle žurnāls  

(angļu val., ar subt. latviešu val.).
13.45 2012.gada pasaules meistarsacīkstes biatlonā.  

10 km sprints vīriešiem.*
15.00 2012.gada pasaules meistarsacīkstes biatlonā. 

Iedzīšanas sprints vīriešiem.*
15.45  «Zobenu karaliene». Seriāls. 15.sērija. 
16.40 «Surikātu raibā dzīve». Dok. ser. 9. un 10.sērija.
17.35 «Makšķerēšanas noslēpumi».* 
18.05 «Ģimenes detektīvs» (ar subt.). Seriāls. 6.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  «Nanotehnoloģijas elektromobiļos». Dok. f.
21.15  Eiropas kausa izcīņa basketbolā.  

Valencia Basket – VEF Rīga.
23.30 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).  
23.45 «SeMS. Laboratorija».*
  0.15  «Ar vilcienu pa Indiju». Dok. f. 1.sērija.
  1.05  «Ziloņu vārdotāja». Dokumentāla filma. 22.10 

«Latvijas stāsti». Piedāvā Ogres TV.
  2.00  «Noziegums». Daudzsēriju krimināldrāma. 17.sērija.

LNT
  5.45 «Ticīgo uzvaras balss». 
  6.15 «Universitāte» (ar subt.). 45.sērija. 
  6.45 «Šodien novados». 
  7.00 «900 sekundes». 
  8.58 «Mobilā misija 2». 
  9.00 «Degpunktā». 
  9.35 «Televeikala skatlogs». 
10.00 «Seksa noslēpums». Vācijas melodrāma. 2009.g. 
12.00 «Kāzas saulainajā Grieķijā». Realitātes šovs. 2011.g. 
13.00 «Gadās arī trakāk». Komēdijseriāls. 12. un 13.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas. 
14.20 «Televeikala skatlogs». 
14.35 «Saldais pārītis». Latvijas situāciju komēdija. 
14.55 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 206.sērija. 
15.55 «Bīstamais eņģelis». Seriāls. 129. un 130.sērija. 
18.00 «Ziņas sešos». 
18.10 «Labvakar, Latvija!» Informatīvi izklaidējošs raidījums.
19.00 «Reinbergu dinastija». Vācijas seriāls. 2.sērija. 
20.00 LNT ziņas. 
20.30 Sporta un laika ziņas. 
20.40 «Degpunktā». 
21.00 «Vasara Elzasā». Vācijas melodrāma. 2011.g. 
23.10 «Intrigante 4». ASV seriāls. 19.sērija.
  0.05 «Labie puiši». ASV seriāls. 6.sērija. 
  0.55 «Universitāte» (ar subt.). Krievijas seriāls. 45.sērija. 
  1.25 «Labvakar, Latvija!» 
  2.10 «Reinbergu dinastija». Vācijas seriāls. 2.sērija. 
  3.00 «Saldais pārītis». Latvijas situāciju komēdija. 
  3.25 «Bīstamais eņģelis». Seriāls. 129. un 130.sērija. 
  5.00 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 206.sērija. 

TV3
  5.00 «Krēms» (ar subt.). 77.sērija. 

  5.45 «Glābiet Greisu! 2». 5.sērija. 
  6.35 «Auniņa Šona piedzīvojumi 2». Anim. ser. 15.sērija. 
  6.45 «Pūķu mednieki». Anim. ser. 15.sērija. 
  7.10 «Bakugani 4». Anim. ser. 12.sērija. 
  7.35 «Ziņkārīgais Džordžs». Anim. ser. 13.sērija. 
  8.00 «Visi mīl Reimondu 5». 109. un 110.sērija. 
  9.00 «Kobra 8». 11.sērija. 
10.00 «Televeikala skatlogs». 
10.20 «Īpašo uzdevumu vienība Hawaii 5-0 2». 9.sērija. 
11.15 «Ekstrasensu cīņas» (ar sub.). 2.sērija. 
12.15 «Televeikala skatlogs». 
12.30 «Visi mīl Reimondu 5». Seriāls. 111. un 112.sērija. 
13.40 «Bakugani 4». Animācijas seriāls. 13.sērija. 
14.05 «Pūķu mednieki». Animācijas seriāls. 16.sērija. 
14.35 «Aģents Dadlijs». Animācijas seriāls. 2.sērija. 
15.00 «Mīlestības sirdspuksti». Vācijas seriāls. 60.sērija. 
16.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 2». 2.sērija. 
17.00 «Voroņini 2» (ar subt.). Seriāls. 45. un 46.sērija. 
18.00 «Radu būšana 3» (ar subt.). Seriāls. 2.sērija. 
19.00 TV3 ziņas. 
19.30 «Bez tabu». 
20.20 «Kāsla metode 3». ASV seriāls. 2011.g. 1.sērija. 
21.20 «Doktors Hauss 8». ASV seriāls. 4.sērija. Uzņēmējs 

Teds Bārtons ir izlēmis pārcelt uzņēmumu uz Ķīnu, 
kur izmaksas būtu lētākas. Pašā nepiemērotākajā 
brīdī Tedu piemeklē neizprotama kaite, un viņš 
nonāk Hausa rokās. Tajā Hauss saskata iespēju tikt 
pie finansējuma Diagnostikas nodaļas atjaunošanai. 

22.20 «Mahinatori 3». ASV seriāls. 2011.g. 1.sērija. 
23.10 «NCIS izmeklēšanas dienests 6». Seriāls. 114. un 

115.sērija.
  0.55 «C.S.I. Ņujorka 7». Seriāls. 159.sērija. 
  1.40 «Kobra 8». Seriāls. 11.sērija. 
  2.30 «Gandrīz ideālas vakariņas 2». 2.sērija. 
  3.20 «Mīlestības sirdspuksti». Seriāls. 60.sērija. 
  4.10 «Bez tabu». 
  4.45 «Nakts joki». 

9. janvāris, trešdiena  
LTV1  
  6.45 «Nellija un Cēzars». Anim. ser. 4.sērija. 
  6.52 «Labrīt, Latvija!» 
  8.30  «Mīlas viesulis 7». 1543.sērija. 
  9.25 «Tumsas puķe». LTV iestudējums. 1.sērija. 10.00 

«Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».* 
10.20  «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 67.sērija. 
11.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle.* 
11.50 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs». 
12.10 «Ir lietas, kas jāzina». Sekojam Horvātijai.*
13.00 «Vertikāle».* 
13.30 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs». 
13.45 «100.panta preses klubs».*
14.45 «Latvija var!»* 
15.15 «Latvijas zelts». Dokumentāla filma.
15.25 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs». 
15.45 «Kas te? Es te!»*
16.15 «Vipo piedzīvojumi Laika salā». Anim. ser. 9. un 10.sērija. 
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs». 
17.05  «Mīlas viesulis 7». Vācijas seriāls. 1543.sērija. 
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Likteņa līdumnieki». LTV videofilma. 5.sērija. 
19.30 «100 g kultūras». 
20.00 «Latvijas teātru vēsture». Valmieras teātris. 3.daļa. 

50. gadu beigas un 60. gadi. Sākas teātra vadītāja 
režisora Pētera Lūča “zelta laiks”, teātrī ienāk 
režisors Oļģerts Kroders. Viņa pirmie panākumi. 

20.30 «Panorāma».
21.12 «Latloto. Viking Lotto». 
21.20 «Sastrēgumstunda». Diskusiju tiešraidē vada G.Rēders.
22.30 «Nākotnes parks». 
22.45 «Zebra». 
23.00 Nakts ziņas. 
23.15 «Vides fakti» (ar subt.).*
23.45 «100 g kultūras».*

LTV7
  7.35 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs». 
  8.15 «Rezgalības». Anim. f.  
  8.30 «Rezgalības 2». Anim. f. 
  8.45 «Burvju mākslinieks». Anim. f. 
  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.). 6.sērija. 
10.40  «Zobenu karaliene». 15.sērija. 
11.35 «Surikātu raibā dzīve». Dok. ser. 9. un 10.sērija.
12.30 The Verve koncerts.
13.00 «Pašattīrošās ēkas». Dokumentāla filma. 
13.15 «Globalizācija 3000». Deutsche Welle žurnāls  

(angļu val., ar subt. latviešu val.). 
13.45 2012.gada pasaules meistarsacīkstes biatlonā.  

15 km distance sievietēm.*
15.45  «Zobenu karaliene». Seriāls. 16.sērija. 
16.40 «Surikātu raibā dzīve». Dok. ser. 11. un 12.sērija.
17.35 «Autosporta programma nr.1».*
18.05 «Ģimenes detektīvs» (ar subt.). Seriāls. 7.sērija. 
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.). 
19.30  «Pasaules garša kopā ar Paskālu».  

Dokumentāla daudzsēriju filma. 10.sērija.
20.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».
20.30 «Ātruma cilts».
21.00  «Uguns kaimiņi». Dokumentāla filma. 2.sērija.
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).  
22.10 «Prāta vētras». Dokumentāla filma. 1.sērija.
22.40 «Enerģija – pilnīga kontrole». Dokumentāla filma.
22.55 «SOKO Vismāra». Seriāls. 62.sērija.
23.45  «Ziloņu vārdotāja». Dokumentāla filma. 
  0.45  «Pasaules garša kopā ar Paskālu».  

Dokumentāla daudzsēriju filma. 10.sērija.

LNT
  5.45 «Ticīgo uzvaras balss». 
  6.15 «Universitāte» (ar subt.). Seriāls. 46.sērija. 
  6.45 «Šodien novados». 
  7.00 «900 sekundes». 
  8.58 «Mobilā misija 2». 
  9.00 «Degpunktā». 
  9.35 «Televeikala skatlogs». 
10.00 «Vasara Elzasā». Vācijas melodrāma. 2011.g. 

12.00 «Intrigante 4». ASV seriāls. 19.sērija. 
13.00 «Gadās arī trakāk». Komēdijseriāls. 14. un 15.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas. 
14.20 «Televeikala skatlogs». 
14.35 «Saldais pārītis». Latvijas situāciju komēdija. 
14.55 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 207.sērija. 
15.55 «Bīstamais eņģelis». Seriāls. 131. un 132.sērija. 
18.00 «Ziņas sešos». 
18.10 «Labvakar, Latvija!» Informatīvi izklaidējošs raidījums.
19.00 «Reinbergu dinastija». Vācijas seriāls. 3.sērija.
20.00 LNT ziņas. 
20.30 Sporta un laika ziņas. 
20.40 «Degpunktā». 
21.10 «Dzimuši policisti». ASV seriāls. 2010.g. 1.sērija.
22.10 TV pirmizrāde! «Slēgtā sala». ASV trilleris. 2010.g. 
  0.55 «Labie puiši». ASV seriāls. 7.sērija. 
  1.45 «Labvakar, Latvija!» 
  2.30 «Reinbergu dinastija». Vācijas seriāls. 3.sērija. 
  3.25 «Bīstamais eņģelis». Seriāls. 131. un 132.sērija. 
  5.00 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 207.sērija. 

TV3
  5.00 «Krēms» (ar subt.). 78.sērija. 
  5.45 «Glābiet Greisu! 2». 6.sērija. 
  6.35 «Auniņa Šona piedzīvojumi 2». Anim. ser. 16.sērija. 
  6.45 «Pūķu mednieki». Anim. ser. 16.sērija. 
  7.10 «Bakugani 4». Anim. ser. 13.sērija. 
  7.35 «Ziņkārīgais Džordžs». Anim. ser. 14.sērija. 
  8.00 «Visi mīl Reimondu 5». 111. un 112.sērija. 
  9.00 «Kobra 8». 12.sērija. 
10.00 «Televeikala skatlogs». 
10.20 «Kāsla metode 3». 1.sērija. 
11.15 «Ekstrasensu cīņas» (ar sub.). 3.sērija. 
12.15 «Televeikala skatlogs». 
12.30 «Visi mīl Reimondu 5». Seriāls. 113. un 114.sērija. 
13.40 «Bakugani 4». Animācijas seriāls. 14.sērija. 
14.05 «Pūķu mednieki». Animācijas seriāls. 17.sērija. 
14.35 «Ekstrasensu cīņas» (ar subt.). Real. šovs. 3.sērija.
15.00 «Mīlestības sirdspuksti». Vācijas seriāls. 61.sērija. 
16.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 2». 3.sērija. 
17.00 «Voroņini 2» (ar subt.). Seriāls. 47. un 48.sērija. 
18.00 «Radu būšana 3» (ar subt.). Seriāls. 3.sērija. 
19.00 TV3 ziņas. 
19.30 «Bez tabu». 
20.20 «Ekstrasensu cīņas 12» (ar subt.). Real. šovs. 14.sērija. 
21.30 «Ievas pārvērtības 4». 3.sērija. 
22.10 «Firma». Kanādas un ASV seriāls. 2.sērija.
23.05 «Kinomānija». 
23.40 «Purvāji 2». ASV seriāls. 18.sērija.
  0.30 «C.S.I. Ņujorka 7». Seriāls. 160.sērija. 
  1.20 «Kobra 8». Seriāls. 12.sērija. 
  2.10 «Gandrīz ideālas vakariņas 2». 3.sērija. 
  3.00 «Mīlestības sirdspuksti». Seriāls. 61.sērija. 
  3.45 «Voroņini 2» (ar subt.). Seriāls. 48.sērija. 
  4.10 «Bez tabu». 
  4.45 «Nakts joki». 

10. janvāris, ceturtdiena 
LTV1 
  6.45  «Luijs». Anim. ser. 20.sērija. 
  6.52 «Labrīt, Latvija!» 
  8.30  «Mīlas viesulis 7». 1544.sērija. 
  9.25 «Tumsas puķe». LTV iestudējums. 2.sērija. 
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».* 
10.20  «Tieši sirdī». 68.sērija. 
11.15 «Province» (ar subt.).* 
11.45 «Kas var būt labāks par šo?» (ar subt.).* 
12.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs». 
12.30 «Sastrēgumstunda» (ar surdotulk.).*
13.40 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs». 
13.55 «Eksporta un inovācijas balva 2012».*
14.55 «Enerģija – pilnīga kontrole». Dokumentāla filma.
15.05 «Zebra»*. 
15.20 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs». 
15.40 «Kas te? Es te!»*
16.10  «Luijs». Animācijas seriāls. 36.sērija. 
16.17 «Auniņa Timija laiks». Anim. ser. 13. un 14.sērija. 
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs». 
17.05  «Mīlas viesulis 7». Vācijas seriāls. 1544.sērija. 
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Likteņa līdumnieki». LTV videofilma. 6.sērija. 
19.30 «100 g kultūras piedāvā... Kinotēka». 
20.00 «Latvijas teātru vēsture». Valmieras teātris. 4.daļa. 

60. gadu beigas, 70. gadi. Teātrī ar panākumiem 
sāk strādāt Māra Ķimele. Triju atšķirīgu režisoru 
izcilā spēja radoši līdzāspastāvēt un pilnveidot 
savas un teātra mākslinieciskās iespējas. O.Krodera 
aiziešana no teātra. 

20.30 «Panorāma».
21.15 «Firmas noslēpums». 
22.15  «Parādes beigas».  

BBC daudzsēriju vēsturiska drāma. 2.sērija.
23.20 Nakts ziņas. 
23.35 «100 g kultūras piedāvā... Kinotēka».* 
  0.05 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».* 

LTV7
  7.35 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs».* 
  8.15 «Skudrulauva». Anim. f.  
  8.30 «Munks un Lemijs. Aste». Anim. f. 
  8.35 «Munks un Lemijs. Degunradzis». Anim. f. 
  8.45 «Iedziļinoties klimata pārmaiņās». Dok. f. 
  9.15 «Pie stūres». Deutsche Welle žurnāls  

(angļu val., ar subt. latviešu val.).
  9.45 «Ģimenes detektīvs» (ar subt.). 7.sērija. 
10.40  «Zobenu karaliene». 16.sērija. 
11.35 «Surikātu raibā dzīve». Dok. ser. 11. un 12.sērija.
12.30 «Prāta vētras». Dokumentāla filma. 1.sērija.
13.00 «Sprādzienizturīgs audums». Dokumentāla filma.
13.15 «Projekts Nākotne». Deutsche Welle žurnāls  

(angļu val., ar subt. latviešu val.).
13.45 2012.gada pasaules meistarsacīkstes biatlonā.  

4 x 7,5 km stafete vīriešiem.*
15.45  «Zobenu karaliene». Seriāls. 17.sērija. 
16.40 «Surikātu raibā dzīve». Dok. ser. 13. un 14.sērija.
17.35 «Ātruma cilts».*
18.05 «Ģimenes detektīvs» (ar subt.). Seriāls. 8.sērija. 
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30  «Pasaules garša kopā ar Paskālu». 11.sērija.

20.00 «Piedzīvojumi dabā». 
20.30 «Lidojuma plāns». 
21.00  «Kāpēc nabadzība?» Dok. f. 6.sērija Āfrikas izzagšana.
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).  
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā Aizputes TV: «Cilvēki, 

darbi, tradīcijas Lejaskurzemē».
22.55  «Uguns kaimiņi». Dokumentāla filma. 2.sērija.
23.55  «Pasaules garša kopā ar Paskālu». Dok. f. 11.sērija.

LNT
  5.45 «Ticīgo uzvaras balss». 
  6.15 «Universitāte» (ar subt.). 47.sērija. 
  6.45 «Šodien novados». 
  7.00 «900 sekundes». 
  8.58 «Mobilā misija 2». 
  9.00 «Degpunktā». 
  9.35 «Televeikala skatlogs». 
10.00 «Vaļu noslēpums». Rom. drāma. 2010.g. 1.sērija. 
12.00 «Dzimuši policisti». ASV seriāls. 2010.g. 1.sērija. 
13.00 «Gadās arī trakāk». Komēdijseriāls. 16. un 17.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas. 
14.20 «Televeikala skatlogs». 
14.35 «Saldais pārītis». Latvijas situāciju komēdija. 
14.55 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 208.sērija. 
15.55 «Bīstamais eņģelis». Seriāls. 133. un 134.sērija. 
18.00 «Ziņas sešos». 
18.10 «Labvakar, Latvija!» 
19.00 «Reinbergu dinastija». Vācijas seriāls. 4.sērija.
20.00 LNT ziņas. 
20.30 Sporta un laika ziņas. 
20.35 «Basketbols TV». 
20.40 «Degpunktā». 
21.15 «Brīnumu paralēles». Dok. f. cikls. 2011.g. 1.sērija. 
21.50 «Viņpus 2». Kanādas un ASV seriāls. 29.sērija. 
23.00 «Mobilā misija 2». 
23.05 «Atnācēji». Seriāls. 12.(sezonas noslēguma) sērija. 
24.00 «Cīņa līdz nāvei». ASV spraiga sižeta filma. 1995.g. 
  1.45 «Labvakar, Latvija!» 
  2.30 «Reinbergu dinastija». Vācijas seriāls. 4.sērija. 
  3.25 «Bīstamais eņģelis». Seriāls. 133. un 134.sērija. 
  5.00 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 208.sērija. 

TV3
  5.00 «Krēms» (ar subt.). 79.sērija. 
  5.45 «Glābiet Greisu! 2». 7.sērija. 
  6.35 «Auniņa Šona piedzīvojumi 2». Anim. ser. 17.sērija. 
  6.45 «Pūķu mednieki». Anim. ser. 17.sērija. 
  7.10 «Bakugani 4». Anim. ser. 14.sērija. 
  7.35 «Ziņkārīgais Džordžs». Anim. ser. 15.sērija. 
  8.00 «Visi mīl Reimondu 5». 113. un 114.sērija. 
  9.00 «Kobra 8». 13.sērija. 
10.00 «Televeikala skatlogs». 
10.20 «Ekstrasensu cīņas 12» (ar subt.). 
11.15 «Ekstrasensu cīņas» (ar subt.). 
12.15 «Televeikala skatlogs». 
12.30 «Visi mīl Reimondu 5». Seriāls. 115. un 116.sērija. 
13.40 «Bakugani 4». Animācijas seriāls. 15.sērija. 
14.05 «Pūķu mednieki». Animācijas seriāls. 18.sērija. 
14.35 «Aģents Dadlijs». Animācijas seriāls. 4.sērija. 
15.00 «Mīlestības sirdspuksti». Vācijas seriāls. 62.sērija. 
16.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 2». 4.sērija. 
17.00 «Voroņini 2» (ar subt.). Seriāls. 49. un 50.sērija. 
18.00 «Radu būšana 3» (ar subt.). Seriāls. 4.sērija. 
19.00 TV3 ziņas. 
19.30 «Bez tabu». 
20.20 «Slepkavība». ASV un Kanādas seriāls. 6.sērija.
21.20 «Spiegu spēle». Piedzīvojumu drāma. 2001.g. 
23.45 «Overtime TV». Latvijas raidījums par sportu. 
  0.35 «Dragnets 2». Seriāls. 14.sērija. 
  1.30 «Pārkāpt robežu 2». Seriāls. 3.sērija. 
  2.20 «Gandrīz ideālas vakariņas 2». 4.sērija. 
  3.10 «Mīlestības sirdspuksti». Seriāls. 62.sērija. 
  3.55 «Voroņini 2» (ar subt.). Krievijas seriāls. 50.sērija. 
  4.20 «Bez tabu». 

11. janvāris, piektdiena   
LTV1  
  6.45  «Luijs». Animācijas seriāls. 21.sērija. 
  6.52 «Labrīt, Latvija!» 
  8.30 «Rozmarija un Timiāna». Seriāls. 17.sērija. 
  9.25 «Tumsas puķe». LTV iestudējums. 3.sērija. 
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».* 
10.20  «Tieši sirdī». 69.sērija. 
11.10 «Tagad vai nekad». Seriāls. 37. un 38.sērija. 
12.50 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs». 
13.05 «Firmas noslēpums».* 
14.05 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs». 
14.20 «Daži stāsti no tūkstošiem». Dokumentāla filma.
15.00 «Sveika, Robij!» Seriāls. 26.sērija. 
15.50 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs». 
16.10  «Luijs». Animācijas seriāls. 37.sērija. 
16.17 «Auniņa Timija laiks». Anim. ser. 15. un 16.sērija. 
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs». 
17.05 «Rozmarija un Timiāna». Detektīvseriāls. 17.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi». 
19.25  «Pirmā dzīvība». BBC dokumentāla filma. 1.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.15 «100. panta preses klubs». 
22.10  «Midsomeras slepkavības 9» (ar subt.). 8.sērija. 
23.55 Nakts ziņas. 
  0.10  «Parādes beigas». BBC vēsturiska drāma. 2.sērija.

LTV7
  7.35 «Sadarbības partneri». «Televeikala skatlogs». 
  7.55 «Praktiski padomi». «Televeikala skatlogs».* 
  8.15 «Rezgalības 3»; «Rezgalības 4»; «Munks un Lemijs. 

Mamma». Anim. filmas. 
  8.45 «Sapnis par Ziemeļpolu». Dok. f.
  9.15 «Labākais no Euromaxx». Deutsche Welle žurnāls 

(angļu val., ar subt. latviešu val.). 
  9.45 «Ģimenes detektīvs» (ar subt.). 8.sērija. 
10.40  «Zobenu karaliene». 17.sērija. 
11.35 «Surikātu raibā dzīve». Dok. ser. 13. un 14.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Aizputes TV: «Cilvēki, 

darbi, tradīcijas Lejaskurzemē»*.
13.15 «Pie stūres». Deutsche Welle žurnāls  

(angļu val., ar subt. latviešu val.).
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13.45 2012.gada pasaules meistarsacīkstes biatlonā.  
15 km distance ar kopēju startu vīriešiem.*

14.40 2012.gada pasaules meistarsacīkstes biatlonā. 
12,5 km distance ar kopēju startu sievietēm.*

15.45  «Zobenu karaliene». Seriāls. 18.sērija. 
16.40 «Surikātu raibā dzīve». Dok. ser. 15. un 16.sērija.
17.35 «Tavs auto».* 
18.05 «Ģimenes detektīvs» (ar subt.). Seriāls. 9.sērija. 
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30  «Pasaules garša kopā ar Paskālu». Dok. f. 12.sērija.
20.00  «Lanževēna burvju triki 3». 14.sērija.
20.30 «Izdzīvotāji 5». Dokumentāla daudzsēriju filma. 11.sērija.
21.25 «Zveja» (ar subt.).
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).  
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā Jūrmalas TV.
22.55  «Lulū. Banku aplaupītāja sieva». Krimināldr. 9.sērija. 
23.45 «Pēdējais liecinieks». Seriāls. 16.sērija. 
  0.35  «Pasaules garša kopā ar Paskālu». Dok. f. 12.sērija.

LNT
  5.45 «Ticīgo uzvaras balss». 
  6.15 «Universitāte» (ar subt.). 48.sērija. 
  6.45 «Šodien novados». 
  7.00 «900 sekundes». 
  9.00 «Basketbols TV». 
  9.05 «Degpunktā». 
  9.35 «Televeikala skatlogs». 
10.00 «Vaļu noslēpums».  

Romantiska drāma. 2010.g. 2.sērija.
12.00 «Viņpus 2». Seriāls. 29.sērija. 
13.00 «Gadās arī trakāk». Komēdijseriāls. 18. un 19.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas. 
14.20 «Televeikala skatlogs». 
14.35 «Saldais pārītis». Latvijas situāciju komēdija. 
14.55 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 209.sērija. 
15.55 «Bīstamais eņģelis». Seriāls. 135. un 136.sērija. 
18.00 «Ziņas sešos». 
18.10 «Labvakar, Latvija!» 
19.00 «Reinbergu dinastija». Vācijas seriāls. 5.sērija.
20.00 LNT ziņas. 
20.25 Sporta un laika ziņas. 
20.35 «Degpunktā». 
21.05 «Ivans Vasiļjevičs maina profesiju» (ar subt.). Komēdija.
23.05 TV pirmizrāde! «Mīlestība un citas zāles». Kom. 2010.g. 
  1.15 «Universitāte» (ar subt.). Krievijas seriāls. 48.sērija. 
  1.45 «Labvakar, Latvija!» 
  2.30 «Reinbergu dinastija». Vācijas seriāls. 5.sērija. 
  3.25 «Bīstamais eņģelis». Seriāls. 135. un 136.sērija. 
  5.00 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 209.sērija. 

TV3
  5.00 «Krēms» (ar subt.). 80.sērija. 
  5.45 «Glābiet Greisu! 2». 8.sērija. 
  6.35 «Auniņa Šona piedzīvojumi 2». Anim. ser. 18.sērija.
  6.45 «Pūķu mednieki». Anim. ser. 18.sērija. 
  7.10 «Bakugani 4». Anim. ser. 15.sērija. 
  7.35 «Ziņkārīgais Džordžs». Anim. ser. 16.sērija. 
  8.00 «Visi mīl Reimondu 5». 115. un 116.sērija. 
  9.00 «Kobra 8». 14.sērija. 
10.00 «Televeikala skatlogs». 
10.20 «Slepkavība». 6.sērija. 
11.15 «Ekstrasensu cīņas» (ar subt.). 
12.15 «Televeikala skatlogs». 
12.30 «Visi mīl Reimondu 5». Seriāls. 117. un 118.sērija. 
13.40 «Bakugani 4». Animācijas seriāls. 16.sērija. 
14.05 «Pūķu mednieki». Animācijas seriāls. 19.sērija. 
14.35 «Aģents Dadlijs». Animācijas seriāls. 5.sērija. 
15.00 «Mīlestības sirdspuksti». Vācijas seriāls. 63.sērija. 
16.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 2». 5.sērija. 
17.00 «Voroņini 2» (ar subt.). Seriāls. 51. un 52.sērija. 
18.00 «Radu būšana 3» (ar subt.). Seriāls. 5.sērija. 
19.00 TV3 ziņas. 
19.30 «Bez tabu». 
20.20 «Tikai ar ielūgumiem». Izklaidējošs raidījums. 
20.50 «Ņujorkas taksometrs». Spraiga sižeta filma. 2004.g.
22.45 «Hitlers kaput!» (ar subt.). Komēdija. 2008.g. 
  0.40 «Mīlas klusums man ausīs». ASV drāma. 2008.g. 
  2.20 «Gandrīz ideālas vakariņas 2». 5.sērija. 
  3.05 «Mīlestības sirdspuksti». Seriāls. 63.sērija. 
  3.50 «Voroņini 2» (ar subt.). Krievijas seriāls. 52.sērija. 
  4.20 «Bez tabu». 

12. janvāris, sestdiena   
LTV1  
  8.00 «Auniņa Timija laiks». Anim. ser. 47. un 48.sērija. 
  8.20  «Luijs». Anim. ser. 38.sērija. 
  8.30  «Dinozauru vilciens 2». Anim. ser. 7.sērija. 
  9.05 «Kas te? Es te!» 
  9.35 «Džungļu grāmata». Anim. ser. 41. un 42.sērija. 
10.00 «Ķepa uz sirds». 
10.30 «Kas var būt labāks par šo?» 
11.00 «Varžu karalis». Vācijas pasaku filma. 2008.g. 
12.05 «Cēsīm – 800». Raimonda Paula dziedāšanas svētki.*
14.25  «Marisa Jansona portrets». Dokumentāla filma.
15.25 «Nākotnes parks».* 
15.40 LV jaunatklāšanas raidījums «TE!» 3.sērija.*
16.40  «Pirmā dzīvība» (ar subt.).  

BBC dokumentāla filma. 1.sērija. 
17.45 «Kopā» (ar subt.).
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Vides fakti».
19.00 «Teātris.zip». «Leo. Pēdējā bohēma». Latvijas 

Nacionālā teātra izrāde. Ievērojamais latviešu 
gleznotājs Leo Kokle reiz tālajos sešdesmitajos 
uzgleznoja sava drauga jaunā, talantīgā mūziķa 
Raimonda Paula portretu. Pienācis laiks “parāda” 
atdošanai, un Raimonds Pauls mūzikā ir “uzglez-
nojis” Leo. Būdams kuprītis un zinādams, ka mūžs 
nebūs garš, Leo dzīvi svinēja, aizraudams sev līdzi 
veselos un kļūdams par Rīgas mākslinieku bohēmas 
dvēseli, par namatēvu, kura durvis atvērtas visiem, 
kam māksla ir dzīvesveids un riebj pelēkā ikdiena 
aiz loga. 

20.30 «Panorāma». 
21.12 «Latloto». 
21.20 «Teātris.zip». «Leo. Pēdējā bohēma».  

Latvijas Nacionālā teātra izrāde.
22.45  «Bēgšana no Šoušenkas». Krimināldrāma. 1994.g. 
  1.20 Nakts ziņas. 

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 «Sadarbības partneri». «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 Tiešraide! Pasaules kausa izcīņa skeletonā.  

1.brauciens. Pārraide no Kēnigszē Vācijā.
12.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
12.30 Tiešraide! Pasaules kausa izcīņa skeletonā. 

2.brauciens. 
13.30 «Zveja» (ar subt.).*
14.00 «Lidojuma plāns».*
14.30 Tiešraide! Pasaules kausa izcīņa bobslejā.  

1.brauciens divniekiem.
15.30  «Lanževēna burvju triki 3». 14.sērija.
16.00 Tiešraide! Pasaules kausa izcīņa bobslejā.  

2.brauciens divniekiem.
17.00 «Paveiksies mīlestībā» (ar subt.).  

Melodr. 2012.g. 2.sērija. 
18.35  «Kāpēc nabadzība?» Dok. f. 6.sērija  

Āfrikas izzagšana.
19.30 «Nekurienes iemītnieki». Dok. f. 2.sērija.
20.05 «Skaistule un briesmonis» (ar subt.). 2012.g. 1.sērija.
21.10  «Lulū. Banku aplaupītāja sieva». Krimināldr. 10.sērija. 
22.00 «Pīkoka». ASV spraiga sižeta drāma. 2010.g. 
23.40 «Izdzīvotāji 5». Dok. daudzsēriju filma. 11.sērija.

LNT
  5.50 «Luī». 3.sērija. 
  6.15 «Ceļojošais bruņinieks 3». 48.sērija. 
  7.15 «Degpunktā». 
  7.45 Animācijas filmu rīts.
  9.30 «Sirmā ēdienkaratē». 
10.00 «Galileo». 
11.00 «Detektīve Veronika Marsa 3». 46.sērija. 
12.00 «Smolvila. Leģenda par Supermenu 3». Seriāls. 51.sērija. 
13.00 «Kāzas saulainajā Grieķijā». Realitātes šovs. 2.sērija. 
14.00 «Mīlestība, kāzas, laulība». Rom. kom. 2011.g. 
15.50 «Trīs māsas». ASV seriāls. 18.sērija.
16.45 «Fišeres kundzes izmeklēšanas noslēpumi».  

Austrālijas seriāls. 13.(sezonas noslēguma) sērija. 
18.00 «Ziņas sešos».
18.10 «Ivans Vasiļjevičs maina profesiju» (ar subt.). Komēdija.
20.00 LNT ziņas. 
20.30 Sporta un laika ziņas. 
20.35 «Degpunktā». 
21.00 Raimonda Paula un Liepājas simfoniskā orķestra 

koncerts Dziesmas bez vārdiem. 
22.40 «Greizais spogulis» (ar subt.). Humora šovs. 
  0.45 «Apburtais ierocis». Piedzīvojumu filma. 2000.g. 
  2.20 «Ceļojošais bruņinieks 3». Seriāls. 48.sērija. 
  3.15 «Detektīve Veronika Marsa 3». Seriāls. 46.sērija. 
  3.55 «Luī». Seriāls. 3.sērija. 
  4.15 «Saldais pārītis». Latvijas situāciju komēdija. 
  5.00 «Smolvila. Leģenda par Supermenu 3». 51.sērija. 

TV3
  5.00 «Krēms» (ar subt.). 81.sērija. 
  5.45 «Glābiet Greisu! 2». 9.sērija. 
  6.30 «Amerikāņu ģimenīte 3». 19. un 20.sērija. 
  7.30 «Naskais Andželo». Anim. ser. 24.sērija. 
  7.45 «Maģiskās laumiņas». Anim. ser. 5. un 6.sērija. 
  8.10 «Dinozauru mednieki 4». 5.sērija. 
  9.05 «Simpsoni 19». Anim. seriāls. 15. un 16.sērija. 
10.00 «Autoziņas 2». 1.raid. 
10.35 «Ievas pārvērtības 4».* 
11.15 «Kinomānija». 
11.50 «Televeikala skatlogs». 
12.05 «Smieklīgākie videokuriozi 20».
12.45 «Skolotājā iemīlēties nedrīkst».  

ASV romantiska komēdija. 1999.g. 
14.50 «Ņujorkas taksometrs».  

ASV komiska spraiga sižeta filma. 2004.g. 
16.40 «Holivudas policisti».  

ASV kriminālkomēdija. 2003.g. 
19.00 TV3 ziņas.  
19.30 TV3 ziņas piedāvā… «ES un mēs. Nauda». 
20.00 «Delgo». ASV animācijas filma. 2008.g. 
21.40 «Mana labākā drauga kāzas».  

ASV romantiska komēdija. 1997.g.
23.45 TV pirmizrāde! «Podpauris». ASV drāma. 2005.g. 
  1.55 «Dinozauru mednieki 4». Seriāls. 5.sērija. 
  2.45 «Amerikāņu ģimenīte 3». Seriāls. 19. un 20.sērija. 
  3.30 «Simpsoni 19». Animācijas seriāls. 15. un 16.sērija. 
  4.10 «Nakts joki». 

13. janvāris, svētdiena 
LTV1
  8.00 «Auniņa Timija laiks». Anim. ser. 49. un 50.sērija. 
  8.20  «Luijs». Anim. ser. 39.sērija. 
  8.30  «Dinozauru vilciens 2». Anim. ser. 8.sērija. 
  9.05 «Kas te? Es te!» 
  9.35 «Džungļu grāmata». Anim. ser. 43. un 44.sērija. 
10.05 «Mārvijs Hemmers. Nacionālās ģeogrāfijas  

pasaule». Populārzin. ser. 101.sērija. 
10.30  «Jaunie pētnieki». Dokumentāla filma. 2.sērija. 
11.00   «Neatklātā Āfrika» (ar subt.). Dok. f. 11.sērija.
12.00 Dievkalpojums. 
13.00 «Vertikāle». 
13.30 «Daudz laimes!»
14.25 «Kabīrijas naktis». Ielūdz Raimonds Pauls.* 
15.10 «Ķepa uz sirds».*
15.40 «Kas var būt labāks par šo?»* 
16.10 «Janvāra kauja». Dokumentāla filma. 2011.g. 
17.00  «Ziemeļu daba». Dokumentāla filma. 4.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.20 «Province». 
18.50  Romantisko filmu kolekcija. «Sapņu viesnīca: 

Tobago» (ar subt.). Daudzsēriju melodrāma. 
20.30 «Panorāma».
21.40 «Pasaule bez gala» (ar subt.). Vēst. dr. 2.sērija. 
23.30 Nakts ziņas. 
23.40  «Midsomeras slepkavības 9» (ar subt.). 8.sērija. 

PaZiņOjuMs Par PuBLisKO  
aPsPrieŠanu

jelgavas pilsētas attīstības programmas  
2014. – 2020. gadam 1. redakcija 

un aktualizētā jelgavas pilsētas ilgtermiņa attīstības stratēģijas 2007. –  
2020. gadam 1. redakcija

Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta «Jelgavas pilsētas attīstības plānošanas kapaci-
tātes paaugstināšana», vienošanās Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/080/046, gaitā Jelga-
vas pilsētai tika izstrādātas 1. redakcijas jaunajai attīstības programmai laika periodam 
no 2014. līdz 2020. gadam (turpmāk tekstā – Programma) un aktualizētai ilgtermiņa 
attīstības stratēģijai 2007. – 2020. gadam (turpmāk tekstā – Stratēģija).
Lai nodrošinātu plānošanas procesa kvalitāti un plānošanas rezultātu atbilstību sa-
biedrības vajadzībām un interesēm, Jelgavas pilsētas dome aicina pilsētas iedzīvotājus, 
nevalstiskās organizācijas un citus interesentus, kuri vēlas ar savām idejām piedalīties 
Jelgavas pilsētas izaugsmes plānošanā, sniegt savus priekšlikumus, piedaloties Pro-
grammas un Stratēģijas 1. redakcijas publiskajā apspriešanā no 2013. gada 7. janvāra 
līdz 2013. gada 18. februārim.  

Programmas 1. redakcijas saturs
1. Esošās situācijas raksturojums:
• sniedz visaptverošu informāciju par notiekošajiem sociālajiem un ekonomiskiem pro-
cesiem; 
• identificētas galvenās attīstības problēmas un iespējamie risinājumi;
• Jelgavas attīstības tendences, būtiskākie pilsētas attīstības rādītāji salīdzināti ar valsts un 
citu lielo pilsētu vidējiem rādītājiem.
2. Stratēģiskā daļa un rīcības plāns:
• nosaka stratēģiskos uzstādījumus un rīcības to īstenošanai;
• definēti vidējā termiņa un ilgtermiņa attīstības scenāriji, pilsētas specializācija, trīs hori-
zontālās prioritātes, sešas rīcībpolitikas. 
3. Investīciju plāns – ietver informāciju par plānotajiem projektiem Programmas īsteno-
šanai.
stratēģijas 1. redakcijas saturs
1. Plānošanas principi – atspoguļotas būtiskākās pamatnostādnes un principi, kas jāņem 
vērā plānošanas procesā, un Jelgavas pilsētas teritorijas plānošanas dokumentu sasaiste. 
2. Stratēģiskā daļa – ietverts ilgtermiņa attīstības redzējums (vīzija), ilgtermiņa stratēģiskais 
mērķis, rezultatīvie rādītāji, attīstības prioritātes un teritorijas specializācija.
3. Telpiskās attīstības perspektīva – apraksta un grafiski attēlo vēlamo Jelgavas pilsētas 
teritorijas telpisko struktūru un sasaista Stratēģiju ar Teritorijas plānojumu.
dokumenti publiski pieejami:
• elektroniski – www.jelgava.lv/pilseta/sabiedriba/sabiedribas-lidzdaliba/;  
• drukātas dokumentu versijas – pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā, bibliotēkās 
(Zinātniskajā bibliotēkā, bibliotēkā «Miezīte», bibliotēkā «Pārlielupe», Zemgales reģiona 
Kompetenču attīstības centra bibliotēkā).
Priekšlikumu iesniegšana:
• elektroniski – uz e-pastu attistiba@dome.jelgava.lv;
• pa pastu – Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldei ar norādi «Publiskai apspriešanai» uz 
adresi Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001;
• pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā Lielajā ielā 11, Jelgavā.
Atbildīgā amatpersona – Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldes vadītājas vietniece Ilga 
Līvmane, tālrunis 63005485; e-pasts: ilga.livmane@dome.jelgava.lv.
Sabiedriskā apspriede plānota nedēļā no 2013. gada 4. februāra. Visa ar sanāksmi saistītā 
informācija būs pieejama mājas lapā www.jelgava.lv/pilseta/sabiedriba/sabiedribas-lidzda-
liba/ ne mazāk kā 14 dienas pirms sabiedriskās apspriedes.

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

          Pienākumi:

• organizēt un pārraudzīt portāla www.jelgavasvestnesis.lv darbību,
• sagatavot publikācijas portālam un laikrakstam «Jelgavas Vēstnesis»,
• piedalīties citos iestādes projektos un iespieddarbu sagatavošanā.

Prasības:

• iepriekšēja darba pieredze žurnālistikas vai sabiedrisko attiecību jomā 
vismaz trīs gadus (priekšrocības kandidātiem ar pieredzi darbā ziņu portālos),
• augstākā vai nepabeigta augstākā izglītība, 
• ļoti labas latviešu literārās valodas prasmes un spēja tās izpaust,
• svešvalodu zināšanas.

Piedāvājam:

• iespēju sevi radoši apliecināt,
• stabilu atalgojumu un sociālās garantijas.

Jūsu CV un motivācijas vēstuli lūdzam sūtīt uz e-pastu 
birojs@info.jelgava.lv līdz 24. janvārim.

JPPI «Zemgales INFO», Pasta ielā 47 – 214, Jelgava, LV – 3001, tālrunis 63048800

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde «Zemgales INFO»

aicina darbā

portāla redaktoru

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde «Zemgales INFO»
aicina darbā

portāla redaktoru.
 
Pienākumi:

• organizēt un pārraudzīt portāla www.jelgavasvestnesis.lv darbību,
• sagatavot publikācijas portālam un laikrakstam «Jelgavas Vēstnesis»,
• piedalīties citos iestādes projektos un iespieddarbu sagatavošanā.

Prasības:

• iepriekšēja darba pieredze žurnālistikas vai sabiedrisko attiecību jomā 
vismaz trīs gadus (priekšrocības kandidātiem ar pieredzi darbā ziņu  
portālos),
• augstākā vai nepabeigta augstākā izglītība, 
• ļoti labas latviešu literārās valodas prasmes un spēja tās izpaust,
• svešvalodu zināšanas.

Piedāvājam:

• iespēju sevi radoši apliecināt,
• stabilu atalgojumu un sociālās garantijas.

Jūsu CV un motivācijas vēstuli lūdzam sūtīt uz e-pastu  
birojs@info.jelgava.lv līdz 24. janvārim.

JPPI «Zemgales INFO», Pasta iela 47 – 214, Jelgava, LV – 3001,  
tālrunis 63048800.

Izstādes atklāšana
4.janvārī, pl.15:00

Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas tornī

MĀRA VAIČUNAS
“Tornis. Glezniecība”

SIA «Valodu Vēstniecība» aicina uz 
sadarbību apmācību jomā cilvēku ar 

angļu filologa  
vai tulkotāja izglītību  

(var būt pēdējā kursa students).  

CV angļu valodā sūtīt uz  
applyforajob@valodu-vestnieciba.lv. 

Tālrunis 25422077.

Jelgavas 1. ģimnāzija (Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola) 
Meiju ceļā 9, Jelgavā

2013. gada 7. janvārī pulksten 8.30 skolā sāks reģistrēt bērnus, kuri 2013./2014. mācību gadā uzsāks mācības 
1. klasē.

Pēc 2013. gada 7. janvāra vecāki (aizbildņi) pieteikt bērnu skolai var katru darba dienu skolas kancelejā no 
pulksten 8.30 līdz 16.

Vecākiem, piesakot bērnu uzņemšanai 1. klasē, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un jāiesniedz:
 1. vecāka (aizbildņa) iesniegums (uz izveidotas skolas veidlapas);
 2. bērna dzimšanas apliecība (tikai iesniegumā norādīto datu pārbaudei);
 3. izziņa par deklarēto dzīvesvietu (tikai iesniegumā norādīto datu pārbaudei).

Tālrunis uzziņām 63045548.

LTV7
  7.50 «Veiksmīgas idejas». «Televeikala skatlogs». 
  8.10 «Pie rīta kafijas». «Televeikala skatlogs». 
  8.30 «Sadarbības partneri». «Televeikala skatlogs».* 
  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 «Piedzīvojumi dabā».* 
11.30 «Autosporta programma nr.1».* 
12.00 «Paveiksies mīlestībā» (ar subt.). Melodr. 2012.g. 2.sērija. 
13.45 Tiešraide! Pasaules kausa izcīņa bobslejā.  

1.brauciens četriniekiem.
14.50 «Zebra» (ar subt.).*
15.15 Tiešraide! Pasaules kausa izcīņa bobslejā.  

2.brauciens četriniekiem. 
16.15 «SeMS. Laboratorija».
16.45 Tiešraide! VTB Vienotās līgas spēle.  

VEF Rīga – Neptunas.
19.00 «Eiropas neskartā daba». Dokumentāla filma. 
19.30 «Ārns – templiešu bruņinieks».  

Zviedrijas vēsturiska drāma. 2008.g. 2.sērija.
21.20 «Bīstamā robeža 3». Spraiga sižeta seriāls. 2.sērija.
22.10  «Noziegums». Daudzsēriju krimināldrāma. 18.sērija. 
23.15 «Pīkoka». ASV spraiga sižeta drāma. 2010.g. 

LNT
  5.50 «Luī». 4.sērija. 
  6.15 «Ceļojošais bruņinieks 3». 49.sērija. 
  7.10 «Nedēļa novados. Kopsavilkums». 
  7.40 Animācijas filmu rīts.
  9.30 «Mans mīļais draugs 4». 
10.00 «Galileo». 
11.00 «Trīs māsas». 18.sērija. 
12.00 «Fišeres kundzes izmeklēšanas noslēpumi».  

Austrālijas seriāls. 13.(sezonas noslēguma) sērija. 
13.10 «Aģents Čaks 4». Seriāls. 7.sērija.
14.10 «Briesmīgais Henrijs». Piedz. kom. ģimenei. 2011.g. 
16.00 «Trauma». Seriāls. 18.sērija. 
17.00 «Komisārs Reksis 13». Itālijas seriāls. 6.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 TV pirmizrāde! «Amēlija». Drāma. 2009.g. 
23.10 «Izpriecas brauciens». ASV trilleris. 2001.g. 
  1.05 «Izrāviens» (ar subt.). Krievijas drāma. 2007.g. 
  2.35 «Ceļojošais bruņinieks 3». Seriāls. 49.sērija. 
  3.30 «Aģents Čaks 4». Seriāls. 7.sērija. 
  4.15 «Luī». Seriāls. 4.sērija. 
  4.35 «Saldais pārītis». Latvijas situāciju komēdija. 

TV3
  5.00 «Krēms» (ar subt.). 82.sērija. 
  5.45 «Glābiet Greisu! 2». 10.sērija. 
  6.30 «Amerikāņu ģimenīte 3». 21. un 22.sērija. 
  7.35 «Naskais Andželo». Anim. ser. 25.sērija. 
  7.50 «Maģiskās laumiņas». Anim. ser. 7. un 8.sērija. 
  8.20 «Kinomānija».
  8.55 «Māmiņu klubs». 
  9.25 «Ar gardu muti 2». 
10.00 «Superbingo». TV spēle. 
11.00 «Tikai ar ielūgumiem».* 
11.30 «Delgo». Anim. f.
13.10 «Televeikala skatlogs». 
13.35 «Mana labākā drauga kāzas». Rom. kom. 1997.g. 
15.40 «Labās burves dārzs». Fantāzijas filma. 2009.g.
17.30 «Neiespējamā misija». Kanādas šovs. 
18.30 «Mūsdienu Latvijas garša 2». 1.sērija. 
19.00 «Nekā personīga». 
20.00 «Neiespējamā misija». Spraiga sižeta filma. 1996.g.
22.10 «Universālais kareivis: Atgriešanās».  

ASV fantastikas spraiga sižeta filma. 1999.g. 
23.55 «Algotnis». ASV spraiga sižeta filma. 2006.g. 
  1.40 «Glābiet Greisu! 2». Seriāls. 10.sērija. 
  2.25 «Amerikāņu ģimenīte 3». Seriāls. 21. un 22.sērija. 
  3.05 «Krēms» (ar subt.). Seriāls. 82.sērija.
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Ceturtdiena, 2013. gada 3. janvāris

Izstādes

Ilze Knusle-Jankevica

«Biju aizsūtījusi «Laimai» vēs-
tuli. neilgi pirms man bija jāli-
do uz Latviju, saņēmu atbildi, 
ka esam izvēlētas, un mammai 
teicu: «Pako čemodānus!» 
viņa nesaprata un pārjautāja, 
kāpēc viņai tas jādara. tikai 
tad es pateicu, ka šajos Zie-
massvētkos mēs abas būsim 
pie ģimenes Latvijā,» stāsta 
anna voronko.

Lai gan ģimene tiekas aptuveni reizi 
gadā, būt kopā Ziemassvētkos ir īpaši. 

 «Mamma Sandra Latvijā Ziemassvēt-
kus nebija pavadījusi pēdējos astoņus 
gadus. Kad lidostā ar māsu, brāli un 
diviem mammas mazbērniem viņu sa-
gaidījām, visi apraudājāmies,» meitene 
neslēpj aizkustinājumu, norādot, ka 
tieši emocionālā satikšanās lidostā ir 
aizvadītā gada spilgtākais un skaistā-
kais brīdis. Ģimene svētkos pavadījusi 
laiku kopā – cepuši piparkūkas un kēk-
siņus, pārrunājuši notikumus. Sandra 
gan vēl pirms gadu mijas atgriezās 
Anglijā, bet Anna lidos prom tikai 7. 
janvārī. Gandrīz ikreiz, kad ir mājās, 
Anna cenšas aiziet līdz Jelgavas pilij – tā 
ir viņas mīļākā vieta pilsētā. «Mums ar 

kaimiņieni ir tāda tradīcija – lejā pie pils 
pasēdēt, papļāpāt un apēst kaut ko gar-
šīgu, piemēram, saldējumu. Visskaistāk 
tur ir vakaros, kad visas gaismas deg,» 
piebilst A.Voronko.

Saldumu ražotājs «Laima» īstenoja 
akciju «Apvieno ģimenes» – tās mērķis 
bija palīdzēt satikties piecām Latvijas 
ģimenēm, kuras ir šķirtas un dažādu 
iemeslu dēļ saviem spēkiem svētkos ne-
varēja satikties. Viena no šīm ģimenēm 
ir Voronko ģimene – Jelgavas pusē dzīvo 
ģimenes galva Jānis, dēls Jānis un meita 
Ieva ar ģimenēm, bet Anglijā – mamma 
Sandra un jaunākā meita Anna. Vēstuli 
konkursam sūtīja tieši viņa.

«Manas mājas ir Latvijā»

voronko ģimene ir viena no piecām Latvijas ģimenēm, kam a/s «Laima» konkursā «apvieno ģimenes» palīdzēja 
svētkos satikties. anna voronko, kura konkursam nosūtīja vēstuli, atzīst: lai gan anglijā ir skola, ikdiena un mam-
ma, viņas mājas ir Latvijā, bet jelgava ir viņas īpašā pilsēta ar labi zināmajiem stūrīšiem un kaktiņiem. «Pat nevar 
īsti paskaidrot, kāpēc tā, bet, atbraucot uz Latviju, nevajag neko īpašu, lai es justos labi.» voronko ģimene (no 
kreisās): vecākā meita ieva ar dēlu artūru, anna, ievas meita Marika, mamma sandra, dēls jānis ar meitu viktoriju 
un sievu nadeždu.

«Mani sauc Anna, man ir 16 gadi. 
Līdz pat 2003. gadam mana ģimene 
bija saliedēta, vienmēr turējāmies kopā. 
Kopā stājāmies pretī šķēršļiem, ko dzī-
ve mums lika priekšā, kopā izbaudījām 
priekus, ģimenes pieaugumu. Kopā arī 
bēdājāmies, ja notika kas slikts. Visi 
kopā arī strādājām. Mums bija pašiem 
savs biznesiņš – kūpinājām garšīgu 
gaļu, taisījām desas. Nekas dižs jau tas 
nebija, bet dzīvot varēja.  

Tad viss pamazām sāka iet uz grunti, 
sāka aptrūkties naudiņas, nebija ko 
ēst, nerunājot par to, ka nebija ko vilkt 
mugurā.

Kad es sāku iet pirmajā klasē, mana 
mamma Sandra aizbrauca uz Angliju. 
Tas bija, kā tautā saka, brīvprātīgi pie-
spiedu kārtā. Jo naudas nebija, parādi 
tikai auga, citas izejas nebija, kā pamest 
mīļās mājas un doties finansiālā labu-
ma meklējumos. Tā kā Latvija tajā lai-
kā vēl nebija Eiropas Savienībā, mam-
ma iebrauca Anglijā kā viltus tūrists. 
Pirmais laiks svešajā zemē viņai bija 
ļoti smags, brīžiem nebija kur dzīvot, 
nebija ko ēst, bet mūsu mammīte ne-
padevās, jo bija iemesls, kā dēļ tiekties 
uz priekšu – viņai bija jāpalīdz mums, 
Latvijā palikušajiem. Sazvanīties tajā 
laikā nevarējām, jo tas bija ļoti dārgi, 
tādēļ sazinājāmies, rakstot vēstules, 
uz kurām atbilde brīžiem bija jāgaida 
pat mēnesi. Arī naudu mamma mums 
sūtīja pa pastu, aploksnēs, un citreiz tā 
līdz mums arī nenonāca.

Man bija tikai 7 gadi, bija ļoti grūti 
pierast pie tā, ka mammas vairs nav 
blakus. Pirmos mēnešus pēc viņas 
aizbraukšanas gulēju, apķērusi viņas 
šalli. Neviens nespēja mani kontrolēt, 
nevienu neklausīju. Bastoju skolu, 

taisīju blēņas un, kad kāds kaut ko 
aizrādīja, uzreiz atcirtu: «Tu neesi 
mana mamma!» Es tik spilgti atceros 
kartītes, ko mamma man sūtīja, ar 
dažādiem Anglijas skatiem dažādās 
pilsētās. Bet visspilgtāk es atceros to 
vēstuli, kurā mamma atbildēja uz ma-
nis uzdoto jautājumu: «Kad es braukšu 
pie tevis?» Viņa rakstīja tā: «Es nevaru 
tevi paņemt pie sevis, kamēr es esmu 
tik nestabila. Man nav stabila darba, 
braukāju no vienas vietas uz otru. 
Nav arī stabilas dzīvesvietas, brīžiem 
vispār nakts jāpavada parkā uz soliņa. 
Kad es visu nokārtošu, tu brauksi pie 
manis.»

Es tik ļoti ilgojos pēc savas mammas, 
gāju vēlu vakaros pastaigāties viena 
pati, ar asarām acīs atceroties, kā pa 
šiem pašiem ceļiem staigāju ar savu 
mammu. Šī daļa no manas bērnības 
man bija ļoti smaga, un apkārt esošie 
cilvēki to padarīja vēl smagāku. Skolā 
visi teica: «Tava mamma tevi ir pame-
tusi, viņa tevi nemīl.» Nebija viegli. Bet 
es to visu pārcietu un pašlaik, skatoties 
atpakaļ, nemainītu neko. Lai arī cik 
smagi bija, tas viss mani padarīja stip-
rāku un palīdzēja salikt prioritātes pa-
reizā secībā, ģimeni vienmēr ierindojot 
pirmajā vietā jebkurā situācijā.

Kad pabeidzu 4. klasi, mamma mani 
beidzot paņēma pie sevis. Sāku iet 
angļu skolā, iemācījos valodu. Pa va-
saru un uz lielākajām jubilejām braucu 
ciemos uz Latviju. Tagad jau esmu šeit 
pabeigusi skolu un eju koledžā, visi 
sapņi un mērķi saistās ar Angliju, jo 
esmu sapratusi, ka Latvijā kaut ko sas-
niegt ir gandrīz neiespējami. Bet tajā 
pašā laikā Latvija ir un paliks sapņu 
zeme. Tur atrodas manas mājas. Šeit, 

Anglijā, ir tikai ēka, bez emocijām, bet 
Latvija ir tā vieta, kuru es saucu par 
savām mājām. 

Mēs te dzīvojam divatā – es un mana 
mamma. Latvijā ir palikuši visi pārējie. 
Mans tētis, māsa, brālis. Māsai jau ir 
divi bērniņi, vienam ir astoņi gadi, 
otram – divi. Brālim arī ir meitiņa, 
kurai ir divi gadiņi. Atrodoties šeit, 
esam palaidušas garām to, kā mazie sāk 
staigāt, runāt, palaižam garām negulē-
tās naktis, kad zobiņi nāk. Aizbraucot 
ciemos, mazie ģimenes locekļi mūs ne-
maz neatpazīst. Tas ir šausmīgi smagi 
– apzināties, ka tu nevari atrasties tur, 
kur vēlies būt. Protams, viens pluss ir 
tas, ka mēs varam finansiāli palīdzēt 
Latvijā palikušajiem, bet ir brīži, kad 
nepieciešams morāls atbalsts. Māsai 
pašlaik iestājusies krīze attiecībās ar 
vīru – stundu abas norunājām pa tele-
fonu raudot. Sāp sirds, ka nevaru būt 
blakus, kad tas nepieciešams.

Ziemassvētki ir mīļuma un ģimenes 
svētki, bet manai mammai šie būs jau 
devītie Ziemassvētki svešā zemē, bez 
saviem mīļajiem apkārt. Šogad bija plā-
nots, ka abas brauksim Ziemassvētkos 
uz Latviju, bet sanāca tāda nelaime, 
ka mamma salauza kāju, un viņa jau 
mēnesi nestrādā. Par naudiņu, ko bija 
iekrājusi ārkārtas gadījumiem, viņa 
man nopirka lidmašīnas biļetes, lai es 
tiktu uz Latviju, bet viņa atkal paliek 
te... Devīto reizi. Devītos Ziemassvēt-
kus viņa ceps pīrādziņus vientuļa.

Es ļoti, ļoti vēlētos, lai jūs palīdzat 
mums apvienot manu ģimeni. Tas 
mums nozīmētu tiešām ļoti daudz, jo 
attālums starp mīļajiem cilvēkiem ir 
viena ļoti sāpīga lieta, it īpaši svētku 
laikā.» 

4. janvārī pulksten 15 un 18 – filma «Sapņu komanda 1935». Biļešu cena: Ls 2; 
skolēniem, studentiem un pensionāriem – Ls 1 (kultūras nama Lielajā zālē).

5. janvārī pulksten 12, 15 un 18 – filma «Sapņu komanda 1935». Biļešu cena: Ls 
2; skolēniem, studentiem un pensionāriem – Ls 1 (kultūras nama Lielajā zālē).

6. janvārī pulksten 13 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra izrāde pēc M.Stārastes pasaku 
motīviem «Zvaigznes stāsts». Režisore K.Zotova (latviešu valodā). Stāsts par trīs žiperī-
giem, taču neapdomīgiem un kašķīgiem rūķēniem, kuri neilgi pirms Ziemassvētkiem 
sadomājuši no rūķu ciema aizdzīt Ziemu. Biļešu cena – Ls 1,50 (kultūras namā).

6. janvārī pulksten 16 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra un teātra studijas «Čaika» izrāde 
pēc J.Švarca lugas motīviem «Sarkangalvīte un vilks». Režisori A.Matisons un A.Bolmanis 
(krievu valodā). Biļešu cena – Ls 1,50 (kultūras namā).

10. janvārī pulksten 19 – Maskavas vīru kora «Pravoslavnije pevčije» («Pareizticīgie 
dziedoņi») koncerts. Biļetes nopērkamas kultūras nama un «Biļešu servisa» kasēs, cena 
– Ls 6; 5; 4 (kultūras namā).

11. janvārī pulksten 19 – Dailes teātra viesizrāde «Arī sievietes zaudēja karā». Lo-
mās: K.Nevarauska, M.Janaus, I.Ķuzule-Skrastiņa, I.Segliņa, A.Līvmane, I.Briķe, P.Liepiņš, 
A.Siliņš, G.Andžāns. Biļešu cena – Ls 10; 9; 8; 6; 5 (kultūras namā).

12. janvārī pulksten 15 – Ulda Stabulnieka atceres koncerts «Tik un tā». Biļešu cena 
– Ls 6; 5; 4 (kultūras namā).

17. janvārī pulksten 17.30 – koncerts «Mūsu mājā dejo tā». Piedalās Jelgavas pilsētas 
bērnu un jauniešu deju kolektīvi. Biļešu cena – Ls 0,50 (kultūras namā).

19. janvārī pulksten 14 – labdarības koncerts. BJDK «Vēja zirdziņš» horeogrāfisks 
uzvedums «Ziemas pasaka» pēc M.Stārastes stāsta motīviem. Kolektīva mākslinieciskā 
vadītāja Alda Skrastiņa (kultūras namā).

20. janvārī pulksten 14 – Lāsmas Kugrēnas jubilejas izrāde pēc Andas Līces grāmatu 
motīviem «Jaucības un nejaucības». Režisore Virdžīnija Lejiņa. Piedalās Jānis Mūrnieks 
un Jēkabs Reinis. Muzikālais pavadījums – Elīna Līce (ģitāra). Uzvedumā skan Elīnas Līces 
kompozīcijas un latviešu tautas dziesmas (kultūras namā).

20. janvārī pulksten 16 – kluba «Pīlādzītis» sarīkojums (kultūras namā).
23. janvārī pulksten 19 – Raimonds Pauls, Imants Ziedonis «Vēja ziedi». Imanta 

Ziedoņa jubilejas gadā komponists Raimonds Pauls un Latvijas Nacionālā teātra aktieri 
Madara Botmane un Juris Jope parādīs mūs un mūsu dzīvi kā spogulī dziesmās ar 
Imanta Ziedoņa dzeju. Biļešu cena – Ls 12; 10; 8; 6 (kultūras namā).

24. janvārī pulksten 19 – grupas «Keksi» muzikālais «Skudru pūznis 2013». Grupas 
vadītājs – Aleksandrs Sircovs (Muravejs), solists – Aļģirds Šuminskus. Jauna programma 
un pārsteigumi. Muravejam – 55. Biļešu cena – Ls 7; 6; 5 (kultūras namā).

29. janvārī pulksten 13 – muzikāla izrāde bērniem «Viens pats Ziemassvētkos no 
citas planētas». Lomās: māmiņa – Olga Rajecka, tēvs – Dainis Porgants, pārdevēja – Indra 
Burkovska, Kosmohuligāni – šova «Dejo nost!» uzvarētāji Deniss Tumakovs, Sarmīte Prule 
un Andrejs Turanovs. Galvenais varonis – deviņgadīgais Raivo Jānis Johansons no «Rīgas 
akmentiņiem», viņa māsiņa – Betija Bedikere. Biļešu cena – Ls 5; 4; 3 (kultūras namā).

15. februārī pulksten 19 – Andra Ērgļa jubilejas koncerts. Biļešu cena – Ls 10; 8; 
6; 5 (kultūras namā).

28. februārī pulksten 19 – J.Lūsēns, M.Zālīte rokopera «Kaupēn, mans mīļais». 
Biļešu cena – Ls 12; 10; 8; 7; 5 (kultūras namā).

4. janvārī pulksten 15 – gleznotājas Māras Vaičunas darbu izstādes «Tornis. Glez-
niecība» atklāšana. Izstāde būs apskatāma līdz 1. martam (Jelgavas Svētās Trīsvienības 
baznīcas tornī).

Līdz 4. janvārim – Gunāra Ezernieka jubilejas izstāde «Tā reiz gleznoju» (Svētās 
Trīsvienības baznīcas tornī).

Līdz 7. janvārim – Mārča Stumbra personālizstāde «... un arī ziedi». 7. janvārī pulksten 
13 – tikšanās ar mākslinieku (Ādolfa Alunāna memoriālajā muzejā Filozofu ielā 3).

Līdz 7. janvārim – Jelgavas pilsētas kultūras nama Tautas gleznošanas studijas da-
lībnieces Tatjanas Iljinas izstāde «Gleznas» (Jelgavas Mūzikas vidusskolas foajē).








































Ilze Knusle-Jankevica

4. un 5. janvārī kultūras namā 
tiks demonstrēta viena no 
jaunākajām latviešu filmām 
– «sapņu komanda 1935». Ko-
pumā paredzēti pieci seansi.

«1935. gadā Ženēvā tiek rīkots pirmais 
Eiropas čempionāts basketbolā. Basket-
bols Eiropā ir jauna un ne īpaši populāra 
spēle, komandas iepriekš nav tikušās 
starptautiskās sacīkstēs. Visi grib būt 
pirmie, ierakstīt savas valsts vārdu spor-
ta vēsturē. Čempionātam gatavojas arī 
Latvijas valsts vienība. Jaunais treneris 
Baumanis pārliecināts, ka viss ir iespē-
jams, viņš tic, ka basketbols var kļūt par 
populāru spēli, ka var apvienot cilvēkus 
ar dažādām interesēm un ambīcijām vie-
notam mērķim, ka visas valstis Eiropā ir 
vienlīdz svarīgas un līdzvērtīgas un uzva-
rēs labākais. Intrigas un sīkas nebūšanas, 
pārpratumi un raksturu cīņas – tas ir ceļš 
uz čempionātu. Uzvarēt var tikai, vispirms 

 uzvarot sevi,» teikts filmas anotācijā.
Lai gan filma ir par basketbolu, Jelga-

vas BJSS basketbola trenere Gundega 
Vaščenko uzskata, ka tā patiks ikvienam, 
kurš nodarbojas ar kādu sporta veidu, un 
arī tiem, kuriem ar sportu ir mazs sakars. 
«Šī filma māca, ka ar neatlaidību sportā 
var panākt daudz. Mūsdienu bērniem tas 
nav raksturīgi, tāpēc domāju, ka ir vērts 
noskatīties filmu. Es to skatījos kopā ar 
jaunās sieviešu basketbola līgas komandas 
meitenēm, un mums visām tā ļoti pati-
ka,» tā trenere. Arī viņas kolēģis Pēteris 
Lagzdiņš norāda, ka piektdien uz filmu ies 
kopā ar saviem audzēkņiem – U-13, U-15 
un U-19 grupu basketbolistiem.

Lomās: Jānis Āmanis, Inga Alsiņa, 
Vilis Daudziņš, Andris Bulis, Mārtiņš 
Liepa un citi. Režisori: Aigars Grauba, 
Andrejs Ēķis.

Filma tiks demonstrēta kultūras nama 
Lielajā zālē 4. janvārī pulksten 15 un 18 
un 5. janvārī pulksten 12, 15, 18. Biļešu 
cena – divi lati; skolēniem, studentiem un 
pensionāriem – lats.

demonstrēs filmu  
«sapņu komanda 1935»

Foto: www.forumcinemas.lv

Foto: Ivars Veiliņš

annas voronko vēstule a/s «Laima»


