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Sākas Jelgavas tehnikuma
rekonstrukcija
Jelgavas tehnikumā sākušies ilgi gaidītie rekonstrukcijas darbi, kuru realizācijai
atvēlēti 16 mēneši. To laikā
tiks veikta skolas telpu,
darbnīcu korpusa, dienesta
viesnīcas, savienojošā korpusa, sporta zāles un citu
telpu rekonstrukcija, esošo
ēku siltināšana un divu jaunu celtniecība. Darbi sākti
ar dienesta viesnīcas ziemeļu daļas sakārtošanu, un
tikmēr audzēkņi izmitināti
kopmītņu dienvidu daļā.
Foto: Ivars Veiliņš

 Sintija Čepanone

Ar demontāžas darbiem
dienesta viesnīcas ziemeļu daļā un pārejas gaitenī
no skolas uz laboratorijas
telpām sākusies Jelgavas tehnikuma rekonstrukcija. Tā kā būvdarbi
notiek vienlaicīgi ar mācību procesu, drošības
nolūkos remontdarbu
zonas norobežotas, liedzot iespēju tajās iekļūt
nepiederošām personām. Pašlaik tehnikuma
ēkās notiek būvniecības
1. kārtas darbi, taču viss
iecerētais jāpabeidz līdz
2015. gada 20. maijam.
Kopējās projekta darbu
izmaksas ir 10,9 miljoni
latu.
Reāli būvdarbi Jelgavas tehnikumā sākti pagājušajā nedēļā,
un ik dienu tur strādā ap 30
būvuzņēmuma SIA «Arčers» darbinieku. «Lai būvdarbi netraucētu mācību procesam, dienesta

viesnīcas ēka sadalīta divās daļās
– ziemeļu un dienvidu. Kamēr
ziemeļu daļā visu piecu stāvu
augstumā notiek remontdarbi,
audzēkņi, kuriem nepieciešama
dienesta viesnīca, izmitināti dienvidu daļā. Pēc dienesta viesnīcas
ziemeļu daļas rekonstrukcijas
audzēkņi pārcelsies uz izremontētajām istabiņām un remontdarbi
sāksies telpās, kuras viņi apdzīvo
pašlaik,» par darbu secību stāsta
Jelgavas tehnikuma projekta vadītājs Normunds Osīts, norādot,
ka iekšdarbiem dienesta viesnīcas
ziemeļu daļā jābūt pabeigtiem
vasarā. SIA «Arčers» vecākais
darbu vadītājs Aldis Dambis papildina, ka pašlaik daļā dienesta
viesnīcas tiek demontētas vecās
grīdas, griesti, istabiņu starpsienas un komunikācijas – atbilstoši
projektam pēc remontdarbiem
nedaudz mainīsies kopmītņu
telpu plānojums, būs nomainītas
visas savu laiku jau nokalpojušās
komunikācijas un modernizēti
sanitārie mezgli.
Savukārt pavasarī paralēli šiem
darbiem varēs sākties rekons-

trukcijas 2. kārtas īstenošana, kas
paredz uzsākt jauno ēku pamatu
būvniecību. N.Osīts skaidro, ka,
noslēdzoties mācību gadam, būvnieku rīcībā tiks nodota arī visa
skolas ēka un tur līdz augusta
vidum darbi jāpabeidz tiktāl, lai
septembrī audzēkņi netraucēti
varētu uzsākt mācības. «Protams,
būvdarbi turpināsies paralēli
mācību procesam, taču vasaras
mēnešos jāpagūst uzcelt plānotās
jaunbūves, izbūvēt ārējos inženierkomunikāciju tīklus un ēkas
nosiltināt, iekšdarbus atstājot uz
ziemas sezonu. Taču Zinību dienas svinības jau plānojam rīkot
jaunajā aktu zālē,» tā viņš.
Jāpiebilst, ka vērienīgā Jelgavas
tehnikuma rekonstrukcija notiek
ar Eiropas Reģionālās attīstības
fonda (ERAF) atbalstu projekta
«Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana
Jelgavas tehnikumā» gaitā, rekonstrukcijā ieguldot 10,9 miljonus latu, ieskaitot PVN. Projekta
gaitā plānots rekonstruēt dienesta
viesnīcu, mācību korpusu, sakārtojot iekšējās inženierkomunikā-

cijas, tiks paplašināts arī ieejas
mezgls no Pulkveža O.Kalpaka
ielas, kas līdz šim kalpojis kā
pārejas gaitenis no vienas ēkas
uz otru, lai tur izvietotu mācību
programmas «Viesmīlības pakalpojumu speciālists» laboratorijas
un četras mācību klases. Visām
ēkām tiks veikti energoefektivitātes pasākumi: nomainīti logi,
durvis un siltināta fasāde. Šajā
ERAF projektā skola tiks pieslēgta
arī pilsētas kanalizācijas sistēmai.
Pagalmā tiks demontēta garāža un
laboratorija, kurā vairs nestrādā,
tā vietā izveidojot stāvlaukumu.
Nozīmīga ir divu jaunu laboratoriju būvniecība un aprīkošana. Proti, pie jaunām laboratorijām tiks
automehāniķi un jaunieši, kuri
mācās būvdarbu izglītības programmās. Tāpat tiks sakārtota arī
skolai piegulošā teritorija. Nauda
paredzēta arī mācību iekārtu un
aprīkojuma uzlabošanai atbalstāmajās izglītības programmās.
Būvniecības līgums noslēgts
ar SIA «Arčers» un būvuzraugu
«Būves un būvsistēmas». Darbu
termiņš ir 2015. gada 20. maijs.
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Spēcīgā sala dēļ aizsalst
ūdensvada caurules
 Sintija Čepanone

Pašlaik zemes slānis sasalis apmēram metra
dziļumā, savukārt pilsētas ūdenssaimniecības
komunikācijas atrodas
vismaz pusmetru dziļāk,
tāpēc pagaidām maģistrālo un ielu ūdensvadu plīsumi sala dēļ vēl
nav aktuāli. Taču citāda
situācija ir ar komunikācijām, par kurām
atbildīgi māju īpašnieki
– šobrīd jau reģistrēti
vismaz septiņi ūdensvada cauruļu aizsalšanas
gadījumi privātmājās
un deviņi – daudzdzīvokļu ēkās.
SIA «Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde» (JNĪP) direktors
Juris Vidžis stāsta, ka pašlaik
fiksēti jau deviņi gadījumi, kad
ilgstošā sala dēļ daudzdzīvokļu
mājās aizsalušas komunikācijas:
Dobeles ielā 39, Vīgriežu ielā 28,
Egas ielā 1, Ausekļa ielā 38, Dobeles ielā 30, Kārļa ielā 2, Dobeles
ielā 52, Pētera ielā 21 un Raiņa
ielā 18. «Jāatzīst, ka visos šajos
gadījumos lielākoties komunikāciju aizsalšanu veicinājusi atsevišķu
dzīvokļu īpašnieku bezatbildība,
nenodrošinot minimālo nepieciešamo gaisa temperatūru ne
tikai koplietošanas telpās, bet arī
atsevišķajā dzīvokļa īpašumā. Ja
aizsalis ūdens ievads mājai, JNĪP
Avārijas dienests ūdens padevi
nekavējoties atjauno, savukārt
situācijās, kad caurules aizsalušas
atsevišķā dzīvoklī, kas ilgstoši
netiek apkurināts, pārvaldnieks
ir bezspēcīgs. Turklāt tas izrai-

sa ne tikai cauruļu aizsalšanu,
bet arī rada papildu apkures
izmaksas kaimiņiem,» skaidro
J.Vidžis, atgādinot, ka atbilstoši
normatīviem gaisa temperatūra
dzīvoklī nedrīkst būt zemāka par
15 grādiem.
Viņš norāda, ka pagājušajā
gadā, pateicoties pašvaldības piešķirtajam finansējumam, septiņās
dzīvojamās mājās, kurās gadu no
gada sals radīja vislielākās problēmas, bija iespējams veikt ūdens
ievada siltināšanu, un šoziem tajās
no ūdensvada aizsalšanas izdevies
izvairīties. Šogad problēmas lielākoties rodas tieši neapkurinātu
atsevišķu dzīvokļu dēļ.
Apsekojot minētās adreses,
JNĪP speciālisti pārsvarā gadījumu konstatējuši elementāru
energoefektivitātes pasākumu
ignorēšanu koplietošanas telpās
– neaizvērtus vai nepietiekami
noblīvētus pagrabu logus, vaļā
atstātas durvis koridoros, bēniņos vai pagrabos. Jāpiebilst, ka
komunikāciju aizsalšanas risks
pastāv ne tikai mājās ar daļējām
ērtībām, kurās siltumu nodrošina paši dzīvokļu īpašnieki, bet
arī pilnībā labiekārtotās mājās
ar centralizēto siltumapgādi, ja
iedzīvotāji nevērīgi izturas pret
siltumnoturības pasākumiem
koplietošanas telpās.
«Katru gadu, gatavojoties apkures sezonai, pārvaldnieks apseko
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas,
un dzīvokļu īpašniekiem tiek piedāvāts sakārtot gan pagraba logus,
gan ārdurvis – tie ir primārie remontdarbi, kas ļauj izvairīties no
nepatīkamām situācijām, strauji
pazeminoties āra gaisa temperatūrai,» tā viņš.
Turpinājums 3.lpp.

Konkursa
«Atrodi Jelgavas pilsētas logo» rezultāti
Paldies 169 aktīvajiem jelgavniekiem, kuri piedalījās konkursā laikrakstā «Jelgavas Vēstnesis»,
kur bija jāatrod un jāsaskaita, cik pilsētas logo ir
publicēti 23. janvāra numurā.
Pareizā atbilde: šoreiz laikrakstā bija publicēti 14 pilsētas logo. Pareizi
atbildēja 89 dalībnieki.
Balvas saņem katrs desmitais pareizās atbildes autors – Leonīda
Īriste, Madara Arāja, Arnis Šenkevics, Velta Zjatkova, Zigismunds
Andržejevskis, Ilze Paegle, Daina Gerbaševska un Kaspars Tumovs.
Balvu no Jelgavas pilsētas pašvaldības var saņemt,
iepriekš piesakoties pa tālruni 63005556 vai 63005574.

Populārākie bērnu vārdi pērn Jelgavā – Roberts un Sofija
 Ritma Gaidamoviča

Tāpat kā Latvijā kopumā,
arī Jelgavā 2013. gadā
populārākie bērnu vārdi
bijuši Roberts un Sofija,
liecina Jelgavas Dzimtsarakstu nodaļas apkopotie dati. Topā iekļuvuši
arī tādi vārdi kā Viktorija,
Paula, Alise, Markuss,
Alekss un Ralfs.

Vā r d s R o b e r t s
vecāki, bet par to popu2013. gada populārākie vārdi
Jelgavā 2013. gadā
lārāks bija vārds Mardots 12 zēniem, bet
kuss un Daniels – katrs
jaundzimušajiem Jelgavā
Sofija – 17 meite- Zēniem
dots 13 zēniem. Sofija
Meitenēm
nēm. Dzimtsaraks- • Roberts – 12
2012. gadā ieņēma ce• Sofija – 17
tu nodaļas vadītāja • Markuss, Alekss, Ralfs – 9
• Viktorija, Paula, Alise – 8 turto vietu, bet 2013.
Aina Rokjāne stās- • Gustavs, Daniels, Maksims – 7 • Marta, Milana – 6
gadā – jau pirmo.
ta, ka daži no 2013.
Jāpiebilst, ka arī pā• Anna – 5
gada populārākarējie populārākie Jeljiem vārdiem jau bija 2012. gada topā. Piemēram, pērn populā- gavā dotie vārdi ir atrodami
populārāko vidū, tikai šoreiz tie rāko puišu vārdu Roberts 2012. Latvijas topā. Pilsonības un
ir mazliet pamainījuši pozīciju gadā savam bērnam deva deviņi migrācijas lietu pārvalde gan

norāda, ka no 1993. gada līdz
2013. gadam Latvijā pilnībā
mainījušās tendences vīriešu
un sieviešu vārdu izvēlē. Apkopotie dati liecina, ka 2013. gadā
pieci populārākie vīriešu vārdi
Latvijā bijuši Roberts (dots
267 bērniem), Markuss (228),
Gustavs (208), Daniels (206)
un Artjoms (195). Tikmēr 1993.
gadā – Jānis (dots 657 bērniem),
Artūrs (483), Edgars (477), Kris-

taps (379) un Mārtiņš (dots 366
bērniem).
2013. gadā pieci populārākie
sieviešu vārdi Latvijā bija Sofija
– tas dots 255 meitenēm –, Marta (225), Emīlija (221), Anna
(212) un Alise (208 meitenēm).
Savukārt 1993. gadā sieviešu
vārdu topā bija Kristīne (dots
476 meitenēm), Laura (408),
Elīna (327), Linda (286) un
Santa (265).
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viedokļi

Valdība šā gada sākumā atbalstīja Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM)
priekšlikumu no 2015./2016. mācību gada ieviest piekto obligāto centralizēto eksāmenu, nosakot, ka 12. klases absolventiem obligāti būs jāizvēlas
starp eksāmenu ķīmijā vai fizikā. Savukārt skolēniem, kuri mācās vispārējās
vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena programmās un vispārējās
vidējās izglītības profesionāli orientēta virziena programmās, būs jākārto
eksāmens dabaszinībās, nevis ķīmijā vai fizikā.
Šādas izmaiņas valdība ieviesa, izskatot Izglītības attīstības pamatnostādnes
2014. – 2020. gadam. Patlaban vidusskolēni kārto četrus centralizētos eksāmenus – latviešu valodā, matemātikā, svešvalodā un izvēles priekšmetā.
Sākotnēji jaunos eksāmenus IZM sola ieviest pakāpeniski – 2015./2016.

«Savulaik fizikā eksāmens
jau bija obligāts»
Baiba Daģe, Jelgavas pilsētas
Fizikas metodiskās apvienības
vadītāja:
«Es uzskatu, ka šis process ir
sākts no nepareizā gala – ja kaut
kas tiek pārkārtots, tas jādara «no
apakšas». Mums ir pamatskola, kur
sāk mācīt gan fiziku, gan ķīmiju, un
būtu tikai loģiski, ka, arī pamatskolu beidzot, audzēkņiem būtu
obligāts valsts pārbaudes darbs
šajos priekšmetos. Mēs runājam
par nepietiekamu uzmanību, kas
pievērsta eksaktajiem priekšmetiem. Ja paskatāmies, kas notiek
pamatskolā: to beidzot, mums ir
pārbaudes darbs vēsturē, angļu
valodā, latviešu valodā, krievu valodā – neviens no tiem nav eksaktais
priekšmets. Šiem priekšmetiem
pretī stāv tikai matemātika. Šāda
situācija nav īsti pareiza. Arī citi
pilsētas fizikas skolotāji šādu strauju lēmuma maiņu neatbalsta. Es
nedomāju, ka tas nav izdarāms,
tomēr procesam vajadzētu būt pakāpeniskam, nevis, kā tas ir šobrīd,
vienā dienā pamosties, un tev spēles
noteikumi ir mainīti.
Ja skolēns tam ir gatavojies gadiem, ir bijusi apziņa un mērķis, tad
eksāmens nevar nobaidīt. Arī visi
mani trīs pašas bērni ir kārtojuši
eksāmenu fizikā. Un nevis tāpēc, ka
pēc tam būtu izvēlējušies mācīties
fiziku, gluži pretēji – viņi tagad ir
juristi, ekonomisti. Tātad tas ir
izdarāms. Tāpat katru gadu skolā ir

kāds humanitārā virziena skolēns,
kurš izvēlas eksāmenu fizikā un
ar labām sekmēm to arī nokārto.
Atceros arī savu skolas laiku, kad
mums visiem bija obligāts valsts
pārbaudes darbs fizikā. Tāpēc
varu teikt, ka tas nav nekas jauns
un ir izdarāms, taču tas nevar būt
sasteigts lēmums.
Protams, katrs skolēns ir indivīds, arī zināšanas ir tik dažādas,
tāpēc, lai nokārtotu eksāmenu, ir
pamatīgi jāstrādā. Valstī vidusskolās fizika tiek mācīta tik dažādos
līmeņos – man ir grūti iedomāties,
ka visi spētu nokārtot eksāmenu
vienādi. Ir valstī skolas, kur fiziku
māca tikai vienu reizi nedēļā, un ir
skolas, kur fizika ir pat desmit stundas nedēļā, piemēram, Āgenskalna
Valsts ģimnāzija, arī Rīgas Valsts 1.
ģimnāzijā fizika ir sešas un septiņas
stundas nedēļā. Tas jau vien parāda, cik atšķirīgs ir līmenis. Tāpēc
ļoti daudz kas būs atkarīgs no tā,
kādas grūtības pakāpes eksāmens
tiks piedāvāts.
Šobrīd biežāk eksāmenu fizikā
kā alternatīvu izvēlas kārtot skolēni
drošības dēļ – ja nu es netieku tur,
kur esmu izvēlējies?! Piemēram,
RTU ir pietiekami daudz vietu, uz
kurām vēl ir iespējams pretendēt.
Es neesmu pret eksāmenu fizikā – zinu, ka, nopietni mācoties,
skolēni to arī ar labām sekmēm
nokārtotu –, vienkārši esmu pret
šā brīža sasteigtību.»

Fizikas un ķīmijas eksāmenu Jelgavā kārtoja
• No 588 absolventiem 2010./2011. m.g. ķīmijā eksāmenu kārtoja 39,
bet fizikā 97 vidusskolēni.
• No 500 absolventiem 2011./2012. m.g. ķīmijā eksāmenu kārtoja 26,
bet fizikā 49 vidusskolēni.
• No 410 absolventiem 2012./2013. m.g. ķīmijā eksāmenu kārtoja 20,
bet fizikā 47 vidusskolēni.
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mācību gadā notiks piloteksāmeni, bet 2016./2017. mācību gadā – pirmais eksāmens. Skolēni, kuri kārtos piloteksāmenu, varēs izvēlēties, vai iegūto rezultātu
atspoguļot vispārējās vidējās izglītības sertifikātā. Savukārt, sākot ar 2016./2017.
mācību gadu, rezultāti tiks iekļauti vispārējās vidējās izglītības sertifikātā.
Valdības lēmums bija pārsteigums gan pedagogiem, gan skolēniem – līdz šim
pārāk maz bija diskutēts par jauna eksāmena ieviešanu, tāpēc daudziem šāds
lēmums bija pārāk negaidīts.
Taču tajā pašā laikā Jelgavas pedagogi atzīst, ka nokārtot eksāmenu kādā no
šiem priekšmetiem vidējās izglītības iestāžu absolventiem neesot nereāli – viss
atkarīgs no tā, kāds būs eksāmenu saturs un cik atbildīgi pret šo procesu izturēsies kā skolēni, tā pedagogi.

«Līdzsvars starp sociālajām
un inženierzinātnēm
mūsu valstī ir izjaukts»
Gunta Auza, Jelgavas Izglītības
pārvaldes vadītāja:
«Pēc Ministru kabineta lēmuma,
apstiprinot Izglītības attīstības
pamatnostādnes 2014. – 2020.
gadam, kas paredz ieviest arī obligāto eksāmenu ķīmijā vai fizikā,
izvērtēju situāciju mūsu pilsētā.
Šobrīd skolēni fiziku un ķīmiju sāk
apgūt pamatskolas 8. klasē, kad
gan 8., gan 9. klasē šie priekšmeti
tiek mācīti divas stundas nedēļā.
Izņēmums ir izglītojamie ar mācīšanās grūtībām, kuri katru šo
priekšmetu apgūst vienu stundu
nedēļā. Manuprāt, ārkārtīgi svarīgi
pirms vidusskolas absolvēšanas ir
apzināties, ka šo priekšmetu pamati
tiek ielikti ne tikai pamatskolā, bet
arī sākumskolas klasēs, kad bērns
iemācās izprast likumsakarības
dabā. Jāatzīst, ka tieši ķīmija un fizika šobrīd skolēniem sagādā vienas
no lielākajām grūtībām. It sevišķi,
ja mēs raugāmies uz vidusskolas
klasēm, kur katrs skolēns izvēlējies
noteiktu izglītības programmu.
Visbūtiskākās grūtības varētu būt
tieši humanitāro un sociālo zinātņu
izglītības programmu skolēniem,
piemēram, Spīdolas ģimnāzija,
Tehnoloģiju vidusskola, arī 6. vidusskola īsteno izglītības programmas,
kurās izglītojamie visus trīs gadus
apgūst nevis ķīmiju un fiziku, bet
gan mācās dabas zinības. Pagaidām
Izglītības un zinātnes ministrijai ir
tikai plāni, bet es ļoti ceru, ka tiks
īstenota iecere ļaut šiem vidusskolas absolventiem kārtot eksāmenu
dabas zinībās, nevis atsevišķi ķīmijā
vai fizikā. Tā ir būtiska atšķirība, cik

mācību stundu katrā priekšmetā
skolēnam tiek nodrošinātas. Patlaban, īstenojot vispārējās vidējās
izglītības programmas, vairumā
gadījumu skolēni ķīmiju un fiziku
apgūst divas vai trīs stundas nedēļā. Izņēmums ir, piemēram, Valsts
ģimnāzija, kur ķīmijas un bioloģijas
novirziena 12. klasē ir jau piecas
ķīmijas stundas nedēļā. Tāpat ne
viegls šis process varētu būt Vakara
(maiņu) vidusskolas audzēkņiem,
kur ir tikai viena fizikas un ķīmijas
stunda nedēļā, kas jau paredz maksimālu individuālu darbu.
Tieši tāpēc varētu būt diskusija
par nepieciešamību palielināt šiem
mācību priekšmetiem stundu skaitu. Lai gan jau šobrīd ir zināms, ka
slodze skolēniem pieaugs, jo par
vienu palielināsies sporta stundu
skaits nedēļā. Līdz ar to pašlaik
es neredzu iespēju kādam citam
priekšmetam samazināt stundu
skaitu, lai to palielinātu fizikas
vai ķīmijas mācību priekšmetam.
Vienlaikus arī jāapzinās, ka problemātiska ir situācija ar šo priekšmetu
pedagogiem – patlaban Jelgavā nav
brīvu pedagogu darba vietu, bet katram fizikas vai ķīmijas skolotājam
slodze jau tā ir liela. Tas savukārt
nozīmē, ka pedagogam praktiski
nav laika, lai ar skolēniem darbotos
individuāli, kas eksaktajos priekšmetos ir būtiski.
Jā, katru gadu gan Latvijas
Universitāti, gan Daugavpils Universitāti, kas sagatavo šo priekšmetu skolotājus, absolvē pietiekams
skaits jauno pedagogu, taču diemžēl
viņi darbu skolā izvēlas ārkārtīgi

negribīgi mums visiem labi zināmo
iemeslu dēļ – speciālista novērtējums privātajā sektorā ir daudz
augstāks nekā skolās. Ir atsevišķi
atbalsta pasākumi, kas var stimulēt jaunā pedagoga izvēli par labu
darbam skolā, kā tas ir Jelgavā:
dienesta dzīvoklis, iespēja saņemt
pašvaldības finansētu tālākizglītību,
taču tas ir nepietiekami.
Emocionāli visgrūtāk ziņas par
jauna obligāta eksāmena ieviešanu
noteikti uztver šā brīža 10. klašu
skolēni, taču es gribu teikt, ka jebkurā gadījumā viss būs atkarīgs no
skolēna un pedagoga mērķtiecības
un atbildības, jo nokārtot eksāmenu,
savlaicīgi tam gatavojoties, ir iespējams. Visās Jelgavas skolās dabas
zinātnēm ir laba mācību materiālā
bāze, un, sadarbojoties skolēnam
un pedagogam, tiks sasniegti labi
rezultāti. Tagad tikai jāsaprot, ka
jāiegulda noteikts darbs un jāpārvar grūtības. Nenoliedzami, valstī
trūkst inženierzinātņu speciālistu,
un valsts plāno motivēt vidusskolēnus atbildīgāk apgūt zināšanas,
ilgtermiņā veicinot valsts izaugsmi.
Vidusskolēns domā par savu nākotni – manuprāt, pietiekami laba
pārliecība jau ir tā, ka, kļūstot par
inženieri, viņam pēc augstskolas
būs iespēja atrast darbu Latvijā. Jā,
arī šobrīd sociālās jomas jaunie speciālisti man saka: «Mēs jau neesam
bez darba!» Bet uz jautājumu, vai
strādā savā specialitātē, viņi visbiežāk tomēr atbild, ka nē. Un tas liek
domāt, ka līdzsvars starp sociālajām
un inženierzinātnēm mūsu valstī ir
izjaukts.»

«Zēni priekšroku dos fizikai, meitenes – ķīmijai»
Agnese Freiberga, Jelgavas
pilsētas Ķīmijas un dabaszinību
metodiskās apvienības vadītāja:
«Manuprāt, tas ir reāli – prognozēju, ka vismaz 80 procentiem no
šā brīža 10. klašu skolēniem nebūtu
problēmas nokārtot eksāmenu
ķīmijā, par to saņemot vērtējumu,
kas izteikts vismaz 50 procentos. Arī
pārējie eksāmenu spētu nokārtot,
tikai procentuālais vērtējums būtu
zemāks. Pārsniegt piecu procentu
barjeru nav nekas neiespējams.
Vienīgais, kas šobrīd mulsina, ir,

no vienas puses, Ministru kabineta
jau apstiprinātais plāns, bet, no
otras, – jaunā valdība, kas tikko sākusi darbu un kuras jaunā ministre
jau izsakās, ka kaut kas varētu tikt
mainīts. Un, ja mēs vēl padomājam,
ka pēc deviņiem mēnešiem mums
atkal būs jauna valdība, tad nav
iespējams prognozēt, ka viss notiks
tieši tā, kā šobrīd ieplānots. Tas,
protams, uztrauc.
Savukārt man kā pedagogam
lēmums par obligātu eksāmenu
lieku stresu nerada, jo ik gadu

kāds no izglītojamiem izvēlas likt
eksāmenu ķīmijā, un tas nozīmē,
ka arī viena bērna dēļ es jau klasē
strādāju tā, lai katrs no viņiem
būtu spējīgs nokārtot eksāmenu.
Es pieļauju, ka šobrīd noteikti katrā
klasē var atrast skolēnu, kuru šis
eksāmens baida, tāpēc izvēle nākotnes profesijai ir par labu kādai
citai jomai. Taču, ja eksāmens būs
obligāts, skolēns varbūt apzināsies:
jā, es to varu, un arī savu nākotnes
izvēli saistīs ar ķīmijas virzienu.
Savā praksē atceros gadījumus, kad

kāds ir vēlējies studēt medicīnu, bet
eksāmens ķīmijā ir atbaidījis. Te
būs iespēja pārliecināties, uz ko esi
spējīgs, un nolikts eksāmens varbūt
radīs pārliecību, ka tu vari. Arī tad,
ja tas būs tikai viens bērns skolā,
ilgākā periodā tas dos rezultātu.
Runājot par to, kuram no priekšmetiem skolēni varētu dot priekšroku, es saskatu vienkāršu likumsakarību – zēni noteikti biežāk
izvēlēsies fiziku, kas viņiem tehniski
šķiet saprotamāka, bet meitenes
varētu izšķirties par labu ķīmijai.

Jāatzīst, ka man pašai par fiziku
bija attālināta izpratne.
Mans spriedums ir viennozīmīgs
– ja jau matemātikā visi ir spējīgi
kārtot eksāmenu, tad ne fizika, ne
ķīmija nav grūtāks priekšmets, lai
to neīstenotu. Skolēnam tas būs
tikai ieguvums, jo viņam radīsies
iespēja paplašināt savu nākotnes
profesiju loku.»
Sagatavoja
Kristīne Langenfelde,
foto Ivars Veiliņš

Pilsētnieks vērtē

Kā uztvērāt ziņas par
obligāto eksāmenu
fizikā vai ķīmijā?
Jolanta, Spīdolas ģimnāzijas 9. klase:
– Mēs laikam
būsim vieni
no pirmajiem,
kuriem obligāti būs jākārto eksāmens fizikā vai
ķīmijā. Es gan uzskatu, ka šādas
pārmaiņas nav nepieciešamas – ne
visiem skolēniem nākotnē tas ir
svarīgi, kaut vai radošās profesijās.
Turklāt ar to vien, ko šajos priekšmetos māca vidusskolā, tāpat
dzīvē nepietiks.
Edgars, Spīdolas ģimnāzijas 12. klase:
– Tas nav vajadzīgs! Manuprāt, tie,
kuriem nākotnē tas būs nepieciešams, jau šobrīd izvēlas kārtot
eksāmenu kādā no šiem mācību
priekšmetiem. Un tādu ir maz.
Es savu nākotni saistu ar humanitārajām zinātnēm un neredzu
nekādu vajadzību kārtot ķīmijas
vai fizikas eksāmenu. Uzskatu, ka
dažus šī eksāmena obligātums tikai iegāzīs, pavelkot uz leju vidējo
vērtējumu.
Kaspars,
Valsts ģimnāzijas 12.
klase:
– Man pašam
šajos priekšmetos nav visai spīdoši rezultāti, līdz ar to arī
uz kaut ko labu eksāmenā neceru.
Akcentu lieku uz ekonomiku un
matemātiku, kas man būs nākotnē nepieciešama. Ja visiem
vajadzēs obligāti kārtot eksāmenu
fizikā vai ķīmijā, rezultāti varētu
būt diezgan graujoši.
Jevgeņijs, 5.
vidusskolas
10. klase:
– Man eksāmens ķīmijā
būs jākārto
jebkurā gadījumā – esmu nolēmis mācīties par
ārstu, tāpēc bez eksāmena ķīmijā
neiztikt. Taču klasesbiedri šo ziņu
uztver negatīvi – viņiem bail, ka
būs grūti. Lai gan, ja šodien mūsu
klasei būtu jākārto kāds no šiem
eksāmeniem, domāju, lielākajai
daļai rezultāti būtu labi.
Anastasija,
5. vidusskolas
11. klase:
– Tie ir grūti
priekšmeti,
līdz ar to arī
grūti eksāmeni. Uzskatu, ka tie jāatstāj kā
izvēles. Es gan pati kārtošu kādu
no šiem eksāmeniem – jau tagad
esmu trenējusies pildīt iepriekšējo
gadu eksāmenu uzdevumus. Grūti. Ja tādā formātā tie paliek, būs
nepatīkams rezultāts. Ne visiem
tas ir pa spēkam.
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Spēcīgā sala dēļ
aizsalst ūdensvada
caurules
No 1.lpp.

Arī SIA «Jelgavas ūdens» tehniskais direktors Viktors Juhna
skaidro, ka arvien biežāk uzņēmums saņem sūdzības gan par
ūdens piegādes traucējumiem,
gan par aizsalušiem ūdensvada
pievadiem. «Ūdens padeves
spiediena samazināšanās un
duļķainības parādīšanās ūdenī
ir pirmās pazīmes, kas liecina
par to, ka, iespējams, sākusies
ūdensvada aizsalšanas process.
Jūtot, ka ūdens spiediens sāk
pazemināties, var kādu laiku
patecināt auksto ūdeni – plūsma
neļaus caurulēm aizsalt. Tiesa,
par notecināto ūdeni būs jāmaksā, taču tas būs daudz lētāk,
nekā remontēt vai mainīt caurules,» skaidro V.Juhna, atgādinot,

Lai gan Ministru kabineta noteikumi paredz, ka uz valsts apmaksātajiem sociālās
rehabilitācijas pasākumiem iedzīvotāji
atkārtoti var pretendēt pēc noteikta laika,
tas nenozīmē, ka viņi
uzreiz tos saņems. Arī
Jelgavā bijuši vairāki
šādi gadījumi, taču
Sociālo lietu pārvalde uzsver, ka pirms
nosūtījuma saņemšanas katrai personai
tiek veikta atkārtota
funkcionālo spēju izvērtēšana. Kādu no
valsts apmaksātajiem
sociālās rehabilitācijas
pakalpojumiem pērn
pieprasījuši 117 jelgavnieki, bet saņēmuši
86, liecina Jelgavas
Sociālo lietu pārvaldes
apkopotie dati.
Valsts apmaksātu rehabilitāciju no 14 līdz 21 dienai var saņemt personas ar funkcionāliem
traucējumiem, politiski represētās personas, Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku
(ČEAS) likvidēšanas dalībnieki
un personas ar prognozējamu
invaliditāti.
Sociālo lietu pārvaldes ergoterapeite Ināra Kurča stāsta, ka
Jelgavas Sociālo lietu pārvalde
pērn saņēmusi izskatīšanai 117
jelgavnieku iesniegumus par
rehabilitācijas pakalpojuma
pieprasījumu, taču 24 no viņiem
pakalpojums atteikts, jo persona
neatbilda noteiktajiem kritērijiem. Rehabilitāciju 2013. gada
laikā Sociālās integrācijas valsts
aģentūrā Jūrmalā saņēmuši 86
jelgavnieki: 67 ar funkcionālajiem traucējumiem, divi ČEAS
avārijas seku likvidēšanas dalībnieki un 17 politiski represētās
personas.
I.Kurča stāsta, ka personas
ar funkcionāliem traucējumiem
uz rehabilitāciju var pretendēt
ik pa diviem gadiem, politiski
represētās personas – reizi trijos gados, ČEAS avārijas seku
likvidēšanas dalībnieki to var
saņemt reizi gadā. «Tiesa, tas
gan nenozīmē, ka persona pa-

ziņas

Dāvina grāmatas

ka visbiežāk cauruļvadi aizsalst
posmos, kur ūdensvada izolācija
ir nepietiekama, tāpat ūdens
pievada aizsalšanas iemesls var
būt vaļā atstāts pagraba vēdlodziņš, neaizvērtas durvis vai
ūdens caurules tuvumā atvērta
komunikāciju lūka. «Īpaši svarīgi, lai būtu iztukšoti tie ūdensvadi, kurus ziemas periodā nav
plānots izmantot, piemēram,
laistīšanas ierīces, un telpās
tiktu nodrošināta nemainīga
gaisa temperatūra,» akcentē
viņš, piebilstot, ka pašlaik par
aizsalušiem ūdensvada pievadiem ziņojuši apmēram septiņi
privātmāju īpašnieki. Savukārt
pilsētas komunikācijām vismaz
pagaidām sals kaitējumu nav
nodarījis.

Sociālo rehabilitāciju
pērn saņēmuši 86
jelgavnieki
 Ritma Gaidamoviča

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

kalpojumu noteikti saņems. Pēdējā laikā ļoti bieži saskaramies
ar situāciju, ka cilvēks uzstāj
uz to, ka viņam pēc šī noteiktā
laika pienākas atkārtoti rehabilitācijas pakalpojumi, taču, lai
pretendētu uz atkārtotu rehabilitāciju, Sociālo lietu pārvaldes
speciālisti veic atkārtotu personas ar funkcionāliem traucējumiem novērtēšanu pēc īpašas
metodes – Bartela indeksa. Šādi
novērtējam indivīda spēju veikt
desmit ikdienas pašaprūpes un
mobilitātes aktivitātes. Atkārtoti rehabilitācija tiek piešķirta
tikai tad, ja konstatējam, ka
funkcionālās spējas ir samazinājušās, bet atteikta, ja personai ir
neatbilstoša diagnoze, funkcionālās spējas nav samazinājušās
vai arī ja nav iesniegti visi nepieciešamie dokumenti vai tie neatbilst noteikumu nosacījumiem,»
skaidro I.Kurča.
Viņa uzsver, ka personas
ar pirmreizēju saslimšanu ir
tiesīgas saņemt rehabilitāciju
steidzamības kārtā, pieprasot to
sešu mēnešu laikā pēc saņemtās
medicīniskās rehabilitācijas.
Tādi cilvēki Jelgavā pērn bija
divi.
Lai pretendētu uz valsts apmaksātajiem rehabilitācijas pakalpojumiem, visu minēto grupu
personām jāvēršas Jelgavas Sociālo lietu pārvaldes 128. kabinetā,
līdzi ņemot iesniegumu un ģimenes vai ārstējošā ārsta atzinumu.
Sociālo lietu pārvaldes speciālisti
novērtēs personas pašaprūpes,
mobilitātes un ar mājas dzīvi
saistīto darbību funkcionālo
traucējumu smaguma pakāpi
atbilstoši Bartela indeksam.
I.Kurča atzīmē, ka Jelgavas
Sociālo lietu pārvalde tikai
pieņem lēmumu par nepieciešamību piešķirt rehabilitācijas
pakalpojumu vai par personas
neatbilstību pakalpojuma saņemšanai, taču par personas uzņemšanu rindā un piešķiršanu
lemj Sociālās integrācijas valsts
aģentūra.
«Būtiski, ka katrai personai
ir pienākums līdzdarboties Sociālās integrācijas valsts aģentūras izstrādātā individuālā
sociālās rehabilitācijas plāna
īstenošanā, kā arī jāievēro rekomendācijas, lai nepasliktinātu
savas sociālās funkcionēšanas
spējas,» tā I.Kurča.

Šonedēļ Draudzīgā aicinājuma dienā jau 13. gadu Jelgavas pašvaldība pilsētas izglītības iestādēm
dāvināja grāmatas skolu un bērnudārzu bibliotēku krājuma papildināšanai. Pie trim jaunām
izglītojošām grāmatām tika visas Jelgavas skolas, savukārt mazākajiem, pirmsskolas izglītības
iestāžu audzēkņiem, turpmāk būs iespēja šķirstīt krāšņu pasaku grāmatu. Tāpat ikvienai izglītības
iestādei piešķirts jaunais Jelgavas pamatzināšanu rullis, kas šogad vērsts uz Jelgavas skaistāko
un nozīmīgāko vietu izzināšanu. «Šajā tradīcijā uzsverami divi vārdi – «draudzība» un «aicinājums». Lai jūsu darbs joprojām ir jūsu sirds aicinājums!» nododot dāvinājumu Jelgavas izglītības
iestādēm, to vadītājiem vēlēja Izglītības pārvaldes vadītāja Gunta Auza.
Foto: Ivars Veiliņš

PET pudeles par samaksu
pieņems arī šogad
 Ilze Knusle-Jankevica

AS «PET Baltija» turpinās
iepirkt PET pudeles, taču
šogad maksu par pudeli
nosaka nevis uzņēmums,
bet paši taras punkti.
Jelgavā PET pudeles pieņem divās vietās, un samaksa par vienu pudeli
ir viens cents.
Jelgavā PET pudeles par maksu
pieņem SIA «Strategy», kam ir divi
taras pieņemšanas punkti pilsētā
– Satiksmes ielā 57 un Sudrabu
Edžus ielā 9. «Pirms tam mums bija
taras pieņemšanas punkts Raiņa
ielā, bet tur bija dārga īres maksa
un auksts, tāpēc nolēmām meklēt
citu vietu,» stāsta uzņēmuma pār-

stāvis Jānis Jurevics, piebilstot, ka
piemērotas telpas atrastas Sudrabu
Edžus ielā 9 (ieeja no pagalma
puses). Tajās tiek veikts neliels remonts, un plānots, ka taras punkts
darbu sāks nākamnedēļ. Darba
dienās tas strādās no pulksten 8
līdz 18, sestdienās no pulksten 8 līdz
17, svētdienās no pulksten 9 līdz 15.
Satiksmes ielas taras punkta darba
laiks būs no 9 līdz 15 sešas dienas
nedēļā, svētdienās tas būs slēgts.
Laikraksts «Jelgavas Vēstnesis»
jau rakstīja, ka pagājušajā gadā
«PET Baltija» īstenoja pilotprojektu, sākot par samaksu pieņemt
PET pudeles, lai pārbaudītu, kā
strādās depozītsistēma. Uzņēmums
bija noteicis maksu par vienu pudeli
– viens santīms. «Eco Baltia grupa» korporatīvās komunikācijas

direktore Dace Jansone norāda,
ka eksperimenta laikā 2013. gada
astoņos mēnešos – no maija līdz
31. decembrim – tika savākti 1,5
miljoni PET pudeļu jeb aptuveni
58 tonnas. Jelgavā nodotas 130 000
PET pudeļu jeb aptuveni piecas
tonnas.
«Noslēdzot eksperimentu un
izvērtējot iegūtos datus, bijām
apmierināti un nolēmām ar taras
punktiem sadarbību turpināt,
tikai tagad taras punkti ir tiesīgi
paši noteikt cenu, par kādu iepirks
PET pudeles,» skaidro D.Jansone,
piebilstot, ka cena, par kādu pudeles no taras punktiem iepirks «PET
Baltija», ir komercnoslēpums un
netiks izpausta. SIA «Strategy»
Jelgavā PET pudeles iepirks par
vienu centu gabalā.

Izveidots portāls garantiju uzglabāšanai
 Ilze Knusle-Jankevica

Jelgavas Biznesa inkubatora uzņēmums izveidojis interneta portālu
www.greengarantie.lv
preču garantijas talonu
uzkrāšanai. «Elektroniskajā laikmetā katrā mājā
ir vairāki desmiti elektroierīču. Glabāt kaudzīti
ar čekiem, izsekot garantijas termiņu beigām
un sameklēt vajadzīgo,
ja kaut kas salūst, prasa
kārtīgu disciplīnu. Tieši
tāpēc mums radās ideja par šāda portāla iz
strādi,» norāda projekta
attīstītājs Jānis Ankravs.
Šobrīd portālā ir jau gandrīz 200 lietotāju.
Portālā tā lietotājs reģistrē profilu
un augšupielādē garantijas kvītis
vai pirkuma čekus. «Esam izpētījuši
tirgu un secinājuši, ka elektronika
ir biežākie pirkumi, kam cilvēki
cenšas saglabāt čekus un izmantot
garantijas remontu, tāpēc nolēmām
sākt tieši ar šo segmentu. Tomēr pie
tā apstāties negrasāmies un nākotnes attīstības plānos raugāmies uz
paplašināšanos gan funkcionalitā-

tes, gan ģeogrāfiskā mēroga ziņā,»
stāsta J.Ankravs, piebilstot, ka
portālā var pievienot arī apģērbu
un apavu, mēbeļu, auto un ar tiem
saistīto lietu, brīvā laika pavadīšanas inventāra, piemēram, ziemas
sporta inventāra, velosipēdu, garantijas dokumentus. Tiesa, pagaidām
pieteikt garantijas remontu portāla
sistēmā var tikai elektroprecēm, bet
uzņēmums aktīvi strādā pie sadarbības partneru loka paplašināšanas,
lai caur portālu varētu pieteikt
visus nepieciešamos garantijas
remontus.
Pirms realizēt projektu, tā autori
veica arī iedzīvotāju aptauju, lai noskaidrotu, kādi ir iedzīvotāju garantijas talonu glabāšanas paradumi.
Aptaujas dati liecina, ka iedzīvotāji
kopumā ir ļoti apzinīgi un teju visi
(98 procenti respondentu) cenšas
saglabāt iegādāto preču garantijas
talonus. Vairāk nekā ceturtā daļa
gan atzīst, ka vairāki garantijas
taloni tiek nozaudēti. Tāpat problēmas sagādā atcerēties un izsekot
līdzi, kad katrai precei garantijas
remonts beidzas, vai nav laiks veikt
kādu profilaktisku apkopi.
Lietotājs savam kontam var piekļūt jebkurā laikā un no jebkuras
vietas, ērti to pārskatīt un elektroniski pieteikt garantijas remontu,

nosūtot sistēmā vēstuli remonta
sniedzējam, aprakstot sūdzību.
Idejas autori cer, ka ar laiku portālā
uzkrātā informācija kalpos arī par
sava veida datu bāzi, kur, piemēram, pirms iegādāties jaunu veļas
mašīnu, varēs apskatīties, cik bieži
konkrēta ražotāja veļas mašīnas
pieteiktas garantijas remontiem,
ar kādām sūdzībām, kādu servisu
konkrētais pakalpojuma sniedzējs
nodrošinājis un tamlīdzīgi. Tāpat
portāls dos iespēju arī tirgotājiem
un ražotājiem sekot līdzi tam, kuri
produkti salūst visbiežāk, par ko
klienti sūdzas, kas sagādā raizes,
kas patīk.
Šobrīd portālā ir gandrīz 200
lietotāju un reģistrētas aptuveni 40
iekārtas – pārsvarā elektronikas
preces. Garantijas remonts gan vēl
nav pieteikts nevienai precei. Projekta autori ar pirmajām tā darbības
nedēļām ir apmierināti.
Projekta attīstībai atbalsts iegūts
no Latvijas Investīciju un attīstības
aģentūras un JIC Biznesa inkubatora Jelgavā. Tajā investēti 15 000
latu. Jaunais portāls lietotājiem
pieejams bez maksas latviešu, krievu un angļu valodā, un tas savieno
visus garantijas saņemšanas ķēdes
posmus – tirgotāju, patērētāju un
garantijas servisa sniedzēju.
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Īsi
 Pašvaldības iestāde «Kultūra»,
ņemot vērā iedzīvotāju ieteikumus, no februāra mainījusi kultūras nama biļešu kases darba laiku.
Darba dienās – no otrdienas līdz
piektdienai – kase būs atvērta par
pusstundu ilgāk, bet sestdienās
tā strādās no pulksten 10 līdz 15.
«Kultūras» vadītājs Mintauts Buškevics norāda, ka par šādu soli likuši
lemt jelgavnieki. «Lai pakalpojums
kļūtu pieejamāks, saņēmām vairākus
ieteikumus pagarināt biļešu kases
darba laiku. Īpaši aktuāli tas ir jelgavniekiem, kuri ikdienā strādā Rīgā un
nepagūst līdz pulksten 19 ierasties
Jelgavā. Tāpēc ne reizi vien izskanējis lūgums, lai kase strādātu ilgāk,»
skaidro M.Buškevics. Tas nozīmē,
ka turpmāk otrdienās, trešdienās,
ceturtdienās un piektdienās kase
atvērta no pulksten 14 līdz 19.30,
sestdienās – no 10 līdz 15 un stundu pirms pasākuma. Svētdienās un
pirmdienās kase ir slēgta. Kases
tālrunis – 63084679, e-pasts kase@
kultura.jelgava.lv.
 Publiskajā slidotavā Pasta salā
mainīti slidojumu laiki darba
dienās. Turpmāk no pirmdienas
līdz ceturtdienai slidojumi sāksies
pulksten 15, 17 un 20. Pārējās
dienās slidojumu laikos izmaiņas
nav veiktas. Arī turpmāk piektdienās
slidojumi notiek pulksten 13, 16, 19,
21, sestdienās – pulksten 10, 13, 16,
19, 21 un svētdienās – pulksten 10,
13, 16, 19. Pārliecināties, vai konkrētais slidojums notiks, var, zvanot
pa tālruni 20367677, kur sniegs
aktuālāko informāciju.
 No 1. februāra tiek pieņemti
tirgotāju, ražotāju un amatnieku
pieteikumi un vietu rezervācija tradicionālajās Stādu dienās. Iestādes
«Kultūra» kultūras darba speciāliste
Santa Sīle informē, ka Stādu dienas
Jelgavas pils parkā un pagalmā
notiks 10. un 11. maijā. Pieteikuma
forma un nolikums tirgotājiem pieejams «Kultūras» mājas lapā www.
kultura.jelgava.lv.

Ritma Gaidamoviča

SIA «Jelgavas ūdens» paziņojums
par nekustamā īpašuma
Kalnciema ielā 117, Jelgavā,
izsoles izsludināšanu
SIA «Jelgavas ūdens» izsludina nekustamā
īpašuma Kalnciema ielā 117, Jelgavā, kadastra
Nr.09000130151, platība 5043 m2, izsoli 2014.
gada 21. februārī. Pieteikumu izsolei iesniegšanas termiņš – 2014. gada 19. februāris.
Ar izsoles noteikumiem iepazīties un iesniegt
pieteikumu var SIA «Jelgavas ūdens» sekretariātā Ūdensvada ielā 4, Jelgavā, LV-3001,
SIA «Jelgavas ūdens» darba laikā – no pirmdienas līdz ceturtdienai no plkst.8 līdz 17,
piektdienās no plkst.8 līdz 14.30.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties
SIA «Jelgavas ūdens» mājas lapā www.ju.lv.
Kontakttālrunis – 20260348, 63048787.

SIA «KULK» piedāvā darbu
TĀMĒTĀJAM(-I) uz pilnu slodzi.
Darba pienākumi:
• sastādīt tāmes atbilstoši būvniecības darba
projektiem (tajā skaitā arī dalībai konkursos);
• sastādīt specifikācijas;
• noteikt materiālu un būvdarbos izmantojamo mehānismu daudzumu, sastādīt cenu pieprasījumus;
• veikt darba patēriņa aprēķinus, ekonomiskos aprēķinus atbilstoši izvēlētajai tehnoloģijai
un iekārtām, aprēķināt pašizmaksu un peļņu;
• atbilstoši prasībām noformēt tāmju
dokumentāciju.
Prasības pretendentam:
• augstākā vai vidējā speciālā izglītība
būvniecībā;
• atbilstoša darba pieredze un izpratne ceļu
būvniecības un inženierkomunikāciju (ūdensvads, kanalizācija) objektu tāmēšanā;
• spēja patstāvīgi organizēt savu un komandas
darbu, pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību;
• labas iemaņas darbā ar datoru («Word»,
«Excel», «AutoCad» vai «MicroStation»);
• B kategorijas autovadītāja apliecība.
Interesentus lūdzam CV un pieteikuma vēstuli
sūtīt pa e-pastu personals@kulk.lv vai uz adresi
SIA «KULK», Dobeles šoseja 34, Jelgava, LV-3007,
ar norādi «Tāmētājs(-a)».
Sazināsimies ar kandidātiem, kuru CV tiks
izvirzīti nākamajai atlases kārtai.

4

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv
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Lai kā mainītos situācija valstī, to neizjūt mūsu pilsētas zupas virtuvēs
– cilvēki, kuri jau vairākus gadus pašaizliedzīgi ar Jelgavas pašvaldības
un labvēļu atbalstu gādā par to, lai nodrošinātu siltas pusdienas 100
– 200 maznodrošinātajiem un bez dzīvesvietas palikušajiem cilvēkiem.
Viņi atzīst, ka klientu skaits gadu no gada gandrīz nemainās. Jā, daži
pazūd, taču to vietā nāk citi, bet daļa nāk jau no pašiem pirmsākumiem – nav jūtams, ka cilvēks ko savā dzīvē gribētu mainīt. Ēdiena
devēji gan uzsver, ka mainījusies ir attieksme – cilvēks ir pateicīgs par
ēdienu, nevis bravūrīgi pieprasa: «Man pienākas!» Jau vairākus gadus
atsevišķu pilsētas baznīcu draudžu paspārnē darbojas zupas virtuves,
kurās trūcīgie iedzīvotāji noteiktā dienā un laikā var saņemt siltas
pusdienas. Zupas virtuve ierīkota baptistu baznīcā, katoļu katedrālē,
Svētā Simeona un Annas pareizticīgo draudzē, Vissvētās Dievmātes
aizmigšanas pareizticīgo baznīcā, kā arī radošo domu un darbu centrā
«Svētelis». Kā mainījusies situācija piecu gadu laikā, kopš mūsu pilsētā ar pašvaldības atbalstu sāka darboties zupas virtuves, un ko paši
apmeklētāji domā par viņiem sniegto atbalstu?

Zupas virtuves
trūcīgos ēdina
jau 5 gadus
 Ritma Gaidamoviča

Jelgavas pilsētas
pašvaldības
sniegtais atbalsts
zupas virtuvēm
Foto: Ivars Veiliņš

uz ielas; paņēmis «ātro» kredītu, nevarēja
atmaksāt un tāpēc nonācis uz ielas, tagad
«Iedomājieties situāciju: atnāk
apmetas naktspatversmē; nav darba; nav
mamma ar trim bērniņiem, vēl
izglītības, lai atrastu pienācīgu darbu; tikko
neesam paspējuši salikt ēdienu,
iznācis no cietuma. Skaidrs arī tas, ka zubet bērns steigšus ar gardu
pas virtuvēm pamatā klienti ir vieni un tie
muti grauž pliku maizīti. Cik reipaši. Viņi zina, kurā dienā kur maltīte tiek
žu mēs te esam apraudājušās!»
izsniegta. «Mēs nešķirojam – ēdiens tiek
stāsta baptistu draudzes zupas
dots visiem. Manuprāt, ir vajadzīga liela
virtuves vadītāja Brigita Gintedrosme, lai atnāktu un lūgtu ēdienu,» domā
re. Zupas virtuvēs ik reizi vidēji
B.Gintere, piebilstot, ka pastāvīgo klientu
tiek izsniegtas 200 porcijas
vidū ir arī sešas daudzbērnu ģimenes. Visēdiena. Pēc zupas katrs ierodas
svētās Dievmātes aizmigšanas pareizticīgo
ar līdzi paņemtu trauciņu, bet
baznīcas tēvs Feofans min, ka pie viņiem
baptistu draudzē otrais ēdiens
visbiežāk palīdzību meklē vīrieši vecumā
līdzi ņemšanai tiek sagatavots
no 30 līdz 40 gadiem, kas tikko iznākuši no
vienreizējās lietošanas traukos.
cietuma. «Viņiem nav kur iet, taču zina, kur
Nāk pensionāri, nāk ģimenes ar
meklēt palīdzību. Ēdienu nekad neatsakām
bērniem, nāk arī jaunieši.
un iespēju robežās cenšamies arī sniegt pa
tvērumu uz laiku – par to viņš palīdz mums
50 kilogrami kartupeļu, 12 kilogrami Ķīnas kāpostu,
Par maltīti katrā draudzē gādā vesela ikdienas darbos. Kad situācija nostabilizēju20 kilogrami gaļas, burkāni, sīpoli – tik daudz nepieciekomanda – no trim līdz pat septiņiem sies, cilvēks dodas prom. Un tādi veiksmes
šams, lai pagatavotu ap 200 porciju kartupeļus ar gudraudzes cilvēkiem, galvenokārt tie ir stāsti ir,» atzīst tēvs Feofans.
laša mērci. «Lai gan pusdienas pasniedzam piektdien,
pensionāri, kuri šādi nolēmuši īsināt
gaļu, sīpolus un burkānus sacepam iepriekšējā dienā,
laiku. Būtiski, ka viņi to dara brīvprātīgi, «Pašķūrēt sniegu nevar – darīšanas»
bet pārējo gatavojam piektdien no pulksten 8,» stāsta
nesaņemot atalgojumu. B.Gintere atzīst,
Draudžu locekļi atzīst, ka ir arī veiksmes
baptistu zupas virtuves vadītāja Brigita Gintere, kura
ka šādu darbu var darīt ticīgi cilvēki. «Ja stāsti, kad cilvēks atnāk un izstāsta – atap sevi sapulcinājusi pastāvīgu komandu no draudzes
draudze lūdz kalpot, tad tas ir jādara. Ne- radis darbu pie saimniekiem, kur strādā,
locekļiem. Kundzes atzīst: «Dieva Gars pamudina
kad savā dzīvē nevari zināt, kāda palīdzība dzīvo, ir paēdis, nopelna iztikai. Draudžu
parūpēties par citiem. Galvenais, to darīt nepiespiesti.
būs vajadzīga tev. Kāpēc gan to nedarīt, ja pārstāvji nereti arī paši centušies palīdzēt
Tagad, aukstā laikā, ja putniņš nav paēdis, var nosalt.
man ir brīvs laiks?! Labāk to izmantoju, cilvēkiem darba meklējumos, tostarp lūdzot
Tāpat ar cilvēkiem.»
palīdzot cilvēkiem,» tā viena no palīgiem izdarīt arī ko draudzē. Tiesa, ar to gan ir
Aina Spridzāne. Katoļu baznīcā, kā viņi paši grūtāk. «Esam ziemā lūguši pirms zupas
saka, par ēdienu rūpējas trīs Annas – mazā, saņemšanas mazliet pašķūrēt sniegu, taču
lielā un vidējā. Visas pensionāres. Tiesa, to viņi negrib – esot citas darīšanas. Lai
šobrīd lielajai Annai esot saslimis vīrs, tāpēc gan atceros vienu vīru, kurš vasarā iznāca
viņas vietā nākusi draudzes locekle Rudīte, no cietuma un lūdza, vai mums nav kāds
kura vakaros piestrādā par apkopēju, bet darbiņš, ko izdarīt, lai nopelnītu ēdienu.
otrdienās rūpējas par trūcīgajiem cilvē- Viņš tupus rāpus cītīgi ar nazīti visas nezākiem, gatavojot zupu. Taujāti, vai dažkārt les no taciņas izgrieza,» stāsta M.Ruščaka.
nenolaižas rokas, redzot cilvēkus, kuri savā Baptistu draudzē vairākas reizes palīgos
dzīvē nevēlas neko mainīt, varbūt ne tā ko aicinātas zupas saņēmējas. «Grūti! Sāka
pasaka, uzrunātie ēdiena gatavotāji atzīst, mums zust dažādas mantas, tāpēc vairs uz
ka to atsver kāda cita pateiktais paldies. to nepaļaujamies,» tā B.Gintere.
«Ne jau visi mērāmi pēc vienas mērauklas.
Jā, varbūt daži ir bezkaunīgi, izmanto to, Dots devējam atdodas
taču tādi ir visās dzīves situācijās,» tā katoļu
Zupas virtuves apmeklētāji «Jelgavas
baznīcas pārstāve Marija Ruščaka.
Vēstnesim» stāsta, ka divas zupas virtuves
viņiem esot «atņemtas» – Svētās Annas
Pensionārs Žanis Brants baptistu draudzes zupas virtuvē darbojas piecus
Vispirms lūgšana, tad maltīte
baznīcā un «Svētelī». Jāatzīst, ka taisnība
gadus. Lai nebūtu ķildu par to, kurš ieradies pirmais, viņš izdomājis savu
Zupas virtuves darbinieki atzīst, ka ir tikai par vienu – Annas baznīcā līdz ar
sistēmu – rindu regulatoru. Proti, no pulksten 12 izsniedz numuriņus un
piecos gados ir vērojamas izmaiņas. Ja sā- mācītāja maiņu zupas virtuve patiešām
tad cilvēki rindas kārtībā ierodas pēc porcijas. «Numuriņus nedabū tie,
kumā bieži nāca piedzērušies, rupji lamājās, nedarbojas. Annas baznīcas mācītājs
kuri lamājas vai ir pillā. Es viņus visus ļoti labi zinu, tāpēc mānīties nav
dūres vicināja, lai tiktu rindā pirmie, un Kaspars Kovaļovs stāsta, ka līdz ar pārmaivērts. Ir jau gadījies, ka kāds uzliek citu cepuri, uzvelk citu jaku un nāk
palīgos bija jāsauc pat policija, tad šobrīd ņām nebija komandas, kura turpinātu šo
atkal, taču aizmirsis kurpes nomainīt – tās ar krāsu nosmērētas,» smaidot
situācija ir uzlabojusies. «Aizvien mazāk darbu, jo darbs ir pilnībā brīvprātīgs. Taču
nosaka Žanis, piebilstot, ka gandrīz par katru zina, kam ir darbs, kam tā
ir to, kuri nāk ieķēruši, visi ir iemācījušies viņš pieļauj iespēju, ka to varētu atjaunot.
nav, kuram nav māju… «Ir jau arī tādi, kuriem nevajadzētu dot... Zinu,
lūgties un pateikties par maltīti. Protams, Darbu gan turpina «Svēteļa» zupas virtuve,
ka pensija ap 300 latu, taču pats to nodzer un tad nāk pēc ēdiena. Vai
cits noņem cepuri, cits ne, taču pozitīvi, tiesa, nu jau kādu laiku tā mainījusi profilu
divas māsas, kuras dzīvo vienistabas dzīvoklī, – abām kopā pensijā kādi
ka daļa zupas ēdāju ir pievērsušies ticībai. – ēdiens tur tiek izsniegts tikai mammām
320 lati… Taču žēl jau to cilvēku,» stāstos dalās Žanis.
Mēs viņus redzam arī dievkalpojumos,» ar bērniem. «Pieaugušajiem ir daudz citu
stāsta M.Ruščaka no katoļu draudzes. Viņai iespēju pilsētā, kur saņemt maltīti. Grūti Jau vairākus gadus zupas virtuvi apmeklē arī draudzenes Dace Kubile
piekrīt arī citu draudžu locekļi.
klājas vientuļajām mātēm ar bērniem. Te
un Mudīte Luģe, atzinīgi novērtējot iespēju saņemt siltas pusdienas.
jāpiebilst, ka pie mums darbojas princips:
«Ko citu darīt? Darba nav, pabalsts tikai 45 eiro mēnesī, un tas ir
Jābūt lielai drosmei, lai lūgtu ēdienu dots devējam atdodas. Pirmdienās mamvienīgais iztikšanas avots. Ēst gribas,» nosaka Dace, sakot paldies
Teju katram zupas virtuves apmeklētā- mas aicinām sakārtot humānās palīdzības cilvēkiem, kuri parūpējas par maltīti. Viņas atzīst, ka vasarā ir vieglāk,
jam ir savs stāsts, kāpēc viņš nokļuvis tur, drēbes, paņemt sev, kas nepieciešams. Viņas
jo tad iet uz mežu lasīt ogas, sēnes, vēlāk tās pārdod tirdziņā un ir
kur nokļuvis. Šos stāstus uzklausa arī ēdie- labprāt atsaucas,» tā «Svēteļa» vadītāja
kāda naudiņa vairāk, bet ziemā grūti. «Oficiāli esmu iestājusies bezna dalītāji. Viņi gan atzīst, ka pamatā jau tie Ingrīda Lisovska, piebilstot, ka viņu zupas darbniekos, izmācījusies par pārdevēju kasieri, bet Jelgavā darba nav.
neatšķiras: aizrāvies ar alkoholu, zaudējis virtuvē praktizējas jelgavnieks ar īpašām
Īsu laiku pastrādāju Rīgā «Rimi», taču arī braukāšana maksā – līdz
ģimeni; nespēj samaksāt par dzīvokli, palicis vajadzībām, kurš mācās par pavāru.
pirmajai algai naudas tam nepietika,» tā Dace.

• 2009. gadā – 12 000 lati
• 2010. gadā – 9000 lati
• 2011. gadā – 15 000 lati
• 2012. gadā – 5300 lati
• 2013. gadā – 9000 lati
• 2014. gadā – 12 806 eiro

Jelgavas Katoļu katedrāle ik gadu janvārī
pilsētas grūtībās nonākušos ļaudis ielūdz
uz īpašām svētku pusdienām Katehēzes centrā, kurās piedalās arī katedrāles
bīskaps Eduards Pavlovskis un Jelgavas
pilsētas domes vadība. Šeit kopīgi tiek
ēsta dievmaizīte, cits citam vēl labu un
ietur maltīti. Pēc pusdienām katrs saņem
pašvaldības sarūpētu dāvanu – šogad
puskilogramu cukura, margarīnu, tēju, cepumu paciņu un C vitamīnus. Ekumēniskajā eglītē piedalās vairāk nekā 200 trūcīgo.
Vairums atzīst, ka vairākus gadus regulāri
apmeklē draudžu zupas virtuves, bet ir arī
tādi, kas tiek ielūgti tikai uz ekumēnisko
eglīti. «Šī eglīte ir kas īpašs – tu tiecies ar
bīskapu, saņem tādu kā svētību nākamajam gadam. Tāpēc no tās nevaru atteikties
pat tad, ja ikdienā uz zupas virtuvi vairs
nenāku,» saka kāds no apmeklētājiem.

«Te ir ļoti garšīgi – zupa,
maizīte. Pie citiem otrais
ēdiens, uz svētkiem vēl
kāda dāvaniņa. Piemēram, Ziemassvētkos
kilogramu cukura un
zobu pastu dabūjām.
Rinda gan katru reizi
gara jo gara, tāpēc
nāku ļoti laicīgi,» atzīst Larisa Adamenko.
Lai gan šobrīd dzīvē
grūts brīdis, viņa rokas nenolaiž. «Man no
bezdarbniekiem pašai
bija iespēja pastrādāt
baptistu zupas virtuvē. Palīdzēju gatavot ēst, tīrīju telpas.
Taču tagad jau atkal gaidu rindā uz simtlatniekiem,»
stāsta Larisa.
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Klāt izaicinājuma kārta

Noslēdzies «Schenker» volejbola līgas
pamatturnīrs, kurā «Biolars/Jelgava»
ieņem 8. vietu no desmit komandām.
Tālāk komandas, sadalītas divās grupās, aizvadīs izaicinājuma kārtu. Katrā
šīs kārtas grupā tiks aizvadīts viena
apļa turnīrs, un play-off spēlēs iekļūs
visas A grupas komandas un pirmās
trīs B grupas komandas. «Biolars/Jelgava» ir izaicinājuma kārtas B grupā.
Pirmā spēle mūsu volejbolistiem būs
8. februārī pulksten 18 ZOC pret Daugavpils Universitāti, pēc tam spēle 9.
februārī izbraukumā pret «Danpower
Voru», 12. februārī pulksten 19 – spēle
Ozolniekos pret «Poliurs/Ozolnieki»,
15. februārī pulksten 16 – spēle ZOC
pret TTU.

Uzstājas «Muzikālajā bankā»

JLSS daiļslidošanas treneris Andrejs
Brovenko un
audzēkne Katrīna Šuberte ar
priekšnesumu
uzstājās «Muzikālās bankas», kas ir viens
no vērienīgākajiem Latvijas mūzikas pasākumiem, apbalvošanas ceremonijā. Viņi
slidoja pie grupas «Musiqq» dziesmas «Tu
tikai runā ar mani». «Vissarežģītākais bija
laukuma izmērs – 4x5 metri: tur nevarēja pat
īsti ieskrieties. Otra lieta: tas tomēr nebija īsts
ledus, bet gan plastmasas gabals. Jā, slidas
pa to slīdēja, bet tas ir pavisam citādāk nekā
uz ledus,» JLSS treneris atzīst, ka tas tomēr
bijis patīkams piedzīvojums.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Peld garās distances

Noslēdzies Jelgavas pilsētas 2014. gada
atklātais ziemas čempionāts peldēšanā
garajās distancēs. Labākie savā distancē
bija Jelgavas Specializētās peldēšanas
skolas audzēkņi Jevgeņijs Boicovs (400
m brīvais stils), Lāsma Klabata (400 m
uz muguras), Kristiāna Kalniņa (200
m tauriņstils), Selīna Kalnišķe (400 m
komplekss), Iļja Boicovs (400 m komplekss), Mareta Kalnišķe (800 m brīvais
stils), Arvīds Vilčaks (800 m brīvais stils),
Veronika Gorškova (800 m brīvais stils),
Andris Skuja (800 m brīvais stils). Jāpiebilst, ka kluba «Delfīns» peldētāja Aļona
Ribakova Jelgavā uzstādīja jaunu Latvijas
rekordu 1500 metru peldējumā brīvajā
stilā sievietēm (1999. dz.g. un vecākas),
veicot distanci 17:13,55 minūtēs.

Izvērtēs
padarīto

Piektdien, 31. janvārī,
pulksten 18 kultūras namā «Rota»
notiks tradicionālais ikgadējais pasākums «Sporta laureāts 2013»,
kurā tiks apbalvoti pagājušā gada labākie
sportisti un treneri. Sportisti un treneri tiks
sveikti par augstiem sasniegumiem, kā
arī tiks noteikti Gada sportisti un treneris
olimpiskajos un neolimpiskajos veidos,
Gada sporta komanda, Gada sporta skolotājs, Gada perspektīvākais sportists un
pasniegta balva par ieguldījumu sportā.
Vairāk par pasākumu varēsiet lasīt portālā
www.jelgavasvestnesis.lv un «Jelgavas
Vēstneša» 6. februāra numurā.

Slēpmaņi gaida piemērotus
laikapstākļus
 Ilze Knusle-Jankevica

Februārī Jelgavā iecerēti vairāki ziemas sporta veidu pasākumi – slēpošanas sacensības, skijoringa čempionāts,
adaptētais biatlons –, taču
šobrīd to organizatori gaida
sniegu. Viņi visi norāda: ja
būs piemēroti laikapstākļi,
pasākumi notiks kā plānots,
bet, ja sniega nebūs, tos
nāksies pārcelt uz vēlāku
laiku vai atcelt pavisam.
Viens no interesantākajiem ziemas
sporta pasākumiem solās būt Latvijas
nacionālā skijoringa čempionāta posms,
ko organizatori iecerējuši vienā laikā ar
Ledus skulptūru festivālu – 8. februārī.
Pasākuma organizators Ainārs Vilciņš
stāsta, ka skijorings – braukšana ar
slēpēm aiz motocikla sešus metrus
garā virvē – ir nacionālais sporta veids.
«Ziniet, kas ir nacionālais sporta veids?
To noteica 70. gados, rēķinot, cik cilvēku piedalās noteiktās sporta veida
sacensībās uz noteiktu cilvēku skaitu.
Tolaik bija rekordliels dalībnieku skaits
un visur valstī, kur vien bija iespējams,
tika izveidotas skijoringa bāzes. Iedomājieties, tajos laikos sacensības Rīgā
pulcēja pat 40 000 skatītāju!» A.Vilciņš
atceras sporta veida «ziedu laikus».
Tagad gan ne uz ko tādu organizatori
necerot – tā kā sacensību norises vieta
ir pļava pretī pilij, viņi būs priecīgi, ja
skatītāji pulcēsies pie pils, uz tilta un
arī pļavā. Ieeja skatītājiem sacensībās
ir bez maksas.
Skijoringa sacensības ieplānotas
8. februārī. Dalībnieku reģistrācija
sāksies pulksten 8, bet starts tiks dots

pulksten 10. Komandā ir divi dalībnieki – motociklists un, kā saka Ainārs,
slēpmanis. Parasti dalību piesaka komandas, bet reizēm komandas tiekot
nokomplektētas uz vietas. A.Vilciņš
piebilst, ka skijoringa čempionāta aktīvi dalībnieki ir arī jelgavnieki no MK
«Rambas R».

Slēpes gaida trasi

Jaunas tradīcijas ieviest mūsu pilsētā
gatavs arī velosipēdu un slēpju servisa
«Activsport» īpašnieks Kārlis Prauliņš.
Šobrīd servisa telpās Rīgas ielā 57 jau
tiek piedāvāta slēpju noma, bet, tiklīdz
uzsnigs, tuvējā RAF mežā tiks ierīkota slēpošanas trase. Kārlis stāsta, ka

Šoziem «Activsport» Rīgas
ielā 57 plāno
piedāvāt distanču slēpju
nomu. Šobrīd
iznomāšanai ir
12 slēpju pāri,
sākot no 1,60
metru garuma
un 37. izmēra
slēpjzābakiem.
Ar iznomātajām slēpēm
jelgavnieki
varēs slēpot
līdzās izveidotajā slēpošanas trasē, bet
slēpes tiks
iznomātas
arī uz vairākām dienām,
piemēram, ja
klients dosies
slēpot uz kādu
citu pilsētu.
Foto: Ivars
Veiliņš
vieta trasei jau noskatīta un sakopta, ka sacensībās piedalīties var ikviens
pāri grāvjiem ierīkoti tiltiņi un tagad interesents.
tikai jāgaida sniegs. Trases garums būs
apmēram 1,5 kilometri, un to izmantot Adaptētais biatlons mainīs vietu
bez maksas varēs ikviens interesents.
Februārī iecerētas arī jau tradicio«Šādā veidā gribam popularizēt gan nālās adaptētā biatlona sacensības,
distanču slēpošanu Jelgavā, gan vien- ko rīko «Piedzīvojumu darbnīca».
laikus arī savu pakalpojumu – distanču Organizatoru pārstāvis Andis Zeidslēpju nomu,» viņš norāda.
manis norāda, ka šogad plānots mainīt
Kolektīvs iecerējis rīkot arī slēpoša- sacensību norises vietu – tās notiks
nas sacensību seriālu, bet neatbilstošu nevis Daugavas stadionā, bet slēpolaikapstākļu dēļ pirmo posmu nācās šanas trasē RAF mežā. Tiesa, arī šis
atcelt. Nākamais posms paredzēts 9. pasākums ir atkarīgs no laikapstākfebruārī. «Ja līdz tam uzsnigs vismaz ļiem, tāpēc šobrīd precīzu datumu orseptiņus centimetrus bieza sniega sega, ganizatori vēl nemin. Informācijai par
varēsim iebraukt trasi un sacensības pasākumu var sekot līdzi mājas lapā
notiks,» norāda K.Prauliņš, piebilstot, www.adventurelab.lv.

Pieteikušās par 100 vingrotājām vairāk
 Ilze Knusle-Jankevica

1. un 2. februārī Zemgales
Olimpiskajā centrā notiks starptautisks mākslas vingrošanas
turnīrs «Baltijas puķe». Šis ir
piektais gads, kad Jelgavā notiks starptautiskais vingrošanas
turnīrs, un tam pieteikts rekordliels dalībnieču skaits – 340
vingrotājas.
Sacensību organizatore Irina Smelova
stāsta, ka šobrīd dalību turnīrā ir pieteikušas 340 sportistes no astoņām valstīm
– Latvijas, Igaunijas (piecas komandas),
Lietuvas (trīs komandas), Polijas (divas
komandas), Luksmeburgas, Čehijas, Portugāles un Izraēlas. «Vairākām komandām
nācās arī atteikt, jo divu dienu sacensībās
nevar piedalīties tik liels dalībnieču skaits,»
norāda organizatore, piebilstot, ka pirmo
reizi sacensībās Jelgavā piedalīsies viešņas
no Portugāles, Čehijas un Luksemburgas.

Latviju pārstāvēs 17 komandas, Jelgavas
godu aizstāvēs 20 kluba «Baltijas puķe»
vingrotājas: Zlata Karpoviča, Veronika
Vazne, Marija Murikova, Katerina Orlova, Valērija Kuzmenko, Katrīna Zingule,
Valērija Guste, Jūlija Kolkova, Denīze
Andrune, Jeļizaveta Belozuba, Tatjana
Kudrjavceva, Luīze Tautere, Sofija Fiļimonova-Menšikova, Dorina Hrustaļova,
Sofija Poļakova, Alise Lazareva, Anna
Murikova, Renāte Kurbatova, Aurēlija
Norko un Karolīna Mizūne.
Jāpiebilst, ka sacensības sestdien, 1.
februārī, sāksies pulksten 8.30 un ilgs līdz
22, pulksten 13.20 paredzēta sacensību
atklāšanas ceremonija. Savukārt svētdien,
2. februārī, programma sāksies pulksten
9 un ilgs līdz 21. Skatītājiem ieeja ir bez
maksas.
Jāpiebilst, ka pērn sacensībās piedalījās
190 sportistes (apmēram 60 sportistes,
kas bija pieteikušās, neieradās) un no
Jelgavas kluba uzvaru savā grupā izcīnīja
Z.Karpoviča un A.Murikova.

Sacensību programma
• 1. februāris •
8.30 – 9.30
9.30. – 10.40
10.40 – 12.20
12.20 – 13.20
13.20 – 14.20
14.20 – 16.50
16.50 – 19
19 – 19.20
19.20 – 21.50
22

2. sporta klase (jaunākā grupa): Zlata Karpoviča, Veronika Vazne
2. sporta klase (vecākā grupa): Marija Murikova, Katerina Orlova
3. sporta klase (jaunākā grupa): Valērija Kuzmenko
4. sporta klase (jaunākā grupa): Katrīna Zingule
Atklāšanas ceremonija. Apbalvošana
4. sporta klase (vecākā grupa): Valērija Guste, Jūlija Kolkova,
Denīze Andrune
3. sporta klase (vecākā grupa): Jeļizaveta Belozuba,
Tatjana Kudrjavceva, Luīze Tautere
Apbalvošana
Seniores
Apbalvošana

• 2. februāris •
9 – 9.40
9.40 – 10.15
10.15 – 12.15
12.15 – 14.45
14.45 – 15.45
15.45 – 20.55
21.10

1. sporta klase (jaunākā grupa): Sofija Fiļimonova-Menšikova,
Dorina Hrustaļova, Sofija Poļakova
1. sporta klase (vecākā grupa)
5. sporta klase (jaunākā grupa): Alise Lazareva, Anna Murikova
5. sporta klase (vecākā grupa): Renāte Kurbatova, Aurēlija Norko
Apbalvošana
Juniores: Karolīna Mizūne
Apbalvošana
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Sporta pasākumi
 30. janvārī pulksten 14 – Jelgavas skolēnu spartakiāde: volejbols (Sporta hallē).
 6. – 7. februārī – peldēšana: «Jaunie
talanti» (baseinā).
 8. februārī pulksten 13 – hokejs: HK
«Zemgale/LLU» – HK «Ozolnieki/Monarch»
(Ledus hallē).

Meklē darbu
Pensionārs, ir B, C, E kategorijas, ar 50 gadu bezavāriju stāžu, kam apnicis tālbraucēja darbs. Var
piedāvāt jebkādu darbu, nesaistītu ar fizisko. Ir
vieglā automašīna. Tālrunis 26304011.
Jauns vīrietis meklē jebkādu darbu. Izskatīšu visus piedāvājumus. Tālrunis 25990746.
Latviešu valodas skolotāja. Tālrunis 25150681.
Celtnieks ar pieredzi meklē darbu.
Tālrunis 28873130.
Sieviete meklē darbu pilsētā vai laukos.
Varu aprūpēt vecu cilvēku vai veikt citus
darbus. Tālrunis 28862838.
Sociālais aprūpētājs, ir pieredze un rekomendācijas, pieskatīšu vai aprūpēšu vecu
vai slimu cilvēku, var būt invalīds. Labas
pavāra prasmes. Tālrunis 25941273.

Piedāvā darbu
SIA «Ceplīši A.S.» aicina darbā dzīvu lopu
uzpirkšanas aģentus(-es). Darbs labi apmaksāts. Tālrunis 29184771.
Jauns skaistumkopšanas salons «Bogema»
Jelgavas centrā piedāvā darbu administratoram(-ei), frizierim(-ei), kosmetologam(-ģei),
masierim(-ei), manikīra, pedikīra meistaram(-ei). Tālrunis 29608278.
SIA «Kulk» piedāvā darbu bilancspējīgam(-i)
grāmatvedim(-ei) ar atbilstošu izglītību un
darba pieredzi. CV sūtīt pa e-pastu personals@kulk.lv vai uz adresi SIA «Kulk», Dobeles
šoseja 34, Jelgava, LV-3007.

Izīrē
Dzīvokli. T.22336906

Pārdod
Dzīvokli. T.22336906
Bērza briketes. Ar piegādi 155 EUR/t.
T.27029553
Sausu skaldītu malku maisos. T.25994203
Ozola briketes. T.29907466
Kokskaidu un kūdras briketes no Igaunijas.
Piegāde. Tel.28828288
Šāļus, malku, zāģmateriālus, bērza skaidu
briketes. T.26488881
Apģērbus, 1 kg/2,5 €, 3. – 14. februārī Ozolniekos,
Spartaka 21B (pirotehnikas v-ls). T.26449963

Pērk
Visu veidu metāllūžņus. Izbraucam uz
vietas. Asteru 7. T.29718434.
Metāllūžņus (visu veidu). Sver, griež, maksā uzreiz. Tel.27760073
Steidzami – apaļas un ovālas, necaurspīdīga dzintara krelles. T.20323336.
Pērku necaurspīdīgas apaļas un ovālas
dzintara krelles. T.25246619.
Gleznas, apgleznotas vāzes un dekoratīvus
šķīvjus. T.27166669

Dažādi
Restorāns «Madara» ielūdz uz Valentīndienas vakariņām. T.63027012
00 – 24 kravu pārvadājumi ar lielo maxi busu,
pārvedīšu jūsu dzīvokļa, ofisa mēbeles, būvmateriālus. Saprātīgas cenas. T.25917734
Izved sadzīves tehniku. T.26775279
Atjauno vannu emalju. T.20605520.
Remonts, regulēšana, stiklu pakešu un
furnitūras nomaiņa plastikāta, alumīnija
un koka logiem un durvīm. T.26387112
Kravu pārvadājumi, auto evakuācija.
T.25904905
Zīlniece. T.29742875
SIA «Velis – A» – apbedīšanas pakalpojumi,
piederumi un konsultācijas, nelaiķu nogādāšana morgā. Diennakts tālruņi: 63020151 un
28651582 vai ierodoties personīgi SIA «Velis
– A» biroja telpās Sakņudārza ielā 5a, Jelgavā.

Aizsaulē aizgājuši

SARMĪTE MILLERE (1955. g.)
JURIS ŠTIKĀNS (1920. g.)
SANDRA PURMALE (1963. g.)
INĀRA TIHONOVA (1943. g.)
JUZEFA ČERŅAVSKA (1926. g.).
Izvadīšana 30.01. plkst.13 Bērzu kapsētā.
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

Pirmdiena, 3. februāris
LTV1
6.02 Province.*
6.30 Rīta “Panorāma”.
8.35 Mīlas viesulis 8. Vācijas seriāls. 1755.sērija.
9.30 Sapņu ceļojums. Emirāti. Melodrāma. (ar subt.).
11.10 “Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs.
11.25 Dzintara puse.*
11.55 Ielas garumā.*
12.25 Planēta Zeme 2. Dokumentāla filma (ar subt.). 2.sērija.
13.20 “Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs.
13.35 Hannija un Nannija 2. Piedzīvojumu filma ģimenei.
15.15 “Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs.
15.30 Mīlas viesulis 8. Vācijas seriāls. 1755.sērija.
16.30 Džeronīmo Stiltons 2. Animācijas seriāls. 21.sērija.
16.55 Dardarija. Zeme, kurā viss ir iespējams.*
17.30 Skats no malas.
18.00 Dienas ziņas. (ar surdotulkojumu).
18.45 Četras istabas.
19.25 Mana ģimene 4. Seriāls. 13.sērija.
20.00 “1000 jūdzes” Gruzijā.*
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts. TV spēle.
22.00 Viss notiek!
22.30 Latvija var!
23.00 Nakts ziņas. 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 “De facto”.*
23.55 Četras istabas.*
0.30 Manas tautas dziesmas.*
4.55 Ielas garumā.*
5.25 Četras istabas.*

LTV7
6.05 Parandžas un augsti papēži. Dokumentāla filma. 6.sērija.
6.40 Tieši sirdī. Vācijas seriāls. 120.sērija.
7.30 Kalle nāk. Seriāls. 6.sērija.
8.15 Skats rītdienā. Televeikala skatlogs.*
8.35 Pie rīta kafijas.*
8.55 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
9.15 Vienmēr formā! “Deutsche Welle” žurnāls.
9.45 Ģimenes detektīvs. Seriāls (ar subt.). 16.sērija.
10.35 Kalle nāk. Seriāls. 5.sērija.
11.25 Nemiera gars. Dokumentāla daudzsēriju filma. 19.sērija.
12.15 Tieši sirdī. Vācijas seriāls. 120.sērija.
13.05 Pasaules kausa izcīņas posma kamaniņu sportā Siguldā apskats.
15.00 Nemiera gars. Dokumentāla daudzsēriju filma. 20.sērija.
15.50 Ģimenes detektīvs. Seriāls (ar subt.). 17.sērija.
16.45 Ķepa uz sirds.*
17.15 TIEŠRAIDE! VTB vienotās līgas spēle. “Himki” – “VEF Rīga”.
19.30 Šodien. Ziņas. (krievu val.).
20.00 Vai Rīga jau gatava? Mākslas tirgus.*
20.15 Vienatnē ar Baikālu. Dokumentāla filma.
21.15 Olimpiskā sporta studija.
22.00 Midsomeras slepkavības 4. Detektīvseriāls. 1.sērija.
23.50 Dikte. Seriāls. 5.sērija.
0.35 Pirmie. (ar subt.). Londonas olimpisko spēļu dokumentālā filma.
2.20 Labākais no “Euromaxx”. “Deutsche Welle” žurnāls.
5.00 2020. Dokumentāla filma. 1. un 2.sērija.

LNT
5.00 Komisārs Reksis 14. Seriāls. 7.sērija.
5.50 Ticīgo uzvaras balss.
6.30 Nedēļa novados. Kopsavilkums.
7.00 900 sekundes. LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 Dzīvīte 2.
9.35 Televeikala skatlogs.
9.50 Bernards. Animācijas seriāls.
10.00 Mīlas mulsums. Vācijas melodrāma. 2011.g.
12.00 Galileo.
13.00 1001 nakts. Turcijas seriāls. 2009.g. 45.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Televeikala skatlogs.
14.35 Rafteru ģimene 3. Austrālijas seriāls. 8.sērija.
15.40 Kādas slimības vēsture. Seriāls (ar subtitriem). 6.sērija.
16.50 Mežonīgā sirds. Meksikas seriāls. 79.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mežonīgā sirds. Meksikas seriāls. 80.sērija.
19.00 1001 nakts. Turcijas seriāls. 2009.g. 46.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.35 1/5 – tranzīta aktualitātes.
20.40 Degpunktā.
21.15 Ivans Vasiļjevičs maina profesiju.
Krievijas komēdija. 1973.g.
23.15 Dzimuši policisti 3. ASV seriāls. 2010.g. 9.sērija.
0.10 Dzīvīte 2.
0.30 LNT ziņu “Top 10”.
1.20 Galileo.
1.50 Mežonīgā sirds. Meksikas seriāls. 79. un 80.sērija.
3.15 Rafteru ģimene 3. Austrālijas seriāls. 8.sērija.
3.55 Degpunktā.
4.20 Nedēļa novados. Kopsavilkums.
4.45 Bernards. Animācijas seriāls.

TV3
5.00 Kobra. Seriāls. 29.sērija.
5.45 Īpašo uzdevumu vienība “Hawaii 5-0”. Seriāls. 23.sērija.
6.35 Sarkanais suns Klifords. Animācijas seriāls.
7.05 Mazo mīluļu veikaliņš. Animācijas seriāls.
7.35 Bakugani. Animācijas seriāls.
7.55 Tētuka meitiņas 5. Seriāls (ar subtitriem).
28. un 29.sērija.
9.00 Neiespējamā misija 4. 13.sērija.
9.55 Mitjaja stāstiņi. Seriāls (ar subtitriem). 9. un 10.sērija.
11.00 Māmiņu klubs.
11.30 Garšīgi dzīvojam!
12.00 Mana mīļā aukle. Seriāls (ar subt.). 11. un 12.sērija.
13.10 Skunksa kungfu. Animācijas seriāls. 1.sērija.
13.30 Mazo mīluļu veikaliņš. Animācijas seriāls.
14.00 Džeiks un Nekurnekadzemes pirāti 2. Animācijas seriāls.
14.30 Meklējot īsto. Vācijas seriāls. 183. un 184.sērija.
15.35 UgunsGrēks 11. Latvijas seriāls. 725. un 726.sērija.
16.55 Tētuka meitiņas 5. Seriāls (ar subtitriem). 30. un 31.sērija.
18.00 JAUNUMS! Iepirkšanās pavēlnieces.
19.00 TV3 ziņas.
19.30 Bez tabu.
20.20 UgunsGrēks 11. Latvijas seriāls. 2014.g. 726.sērija.
21.00 Īpašo uzdevumu vienība “Hawaii 5-0” 3. Seriāls. 8.sērija.
22.00 CSI Lasvegasa 13. ASV seriāls. 5.sērija.
23.00 Radīti skatuvei 4. ASV seriāls. 7.sērija.
0.00 Nekā personīga.
0.55 Neiespējamā misija 4. 13.sērija.
1.45 Kobra. Seriāls. 29.sērija.
2.40 Īpašo uzdevumu vienība “Hawaii 5-0”.
Seriāls. 23.sērija.
3.30 Meklējot īsto. Vācijas seriāls. 183. un 184.sērija.
4.20 Bez tabu.

tv programma

Otrdiena, 4. februāris
LTV1

Trešdiena, 5. februāris
LTV1

6.02 Province.*
6.30 Rīta “Panorāma”.
8.35 Mīlas viesulis 8. Vācijas seriāls. 1756.sērija.
9.30 “1000 jūdzes” Gruzijā.*
10.00 Četras istabas.*
10.40 Mana ģimene 4. Seriāls. 13.sērija.
11.15 “Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs.
11.30 Sapņu viesnīca. Dubaija un Abū Dabī. Melodrāma. (ar subt.).
13.10 “Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs.
13.25 Kontinentu ceļojums. Dokumentāla filma (ar subt.). 3.sērija.
14.25 Viss notiek!*
15.05 “Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs.
15.20 Mīlas viesulis 8. Vācijas seriāls. 1756.sērija.
16.20 Kraukšķītis. Animācijas filma.
16.29 Sārtulis. Animācijas filma.
16.38 Vāsa. Animācijas filma.
16.50 Mārvijs Hemmers. “Nacionālās ģeogrāfijas” pasaule.
17.15 100 g kultūras. Nacionālie dārgumi.
18.00 Dienas ziņas. (ar surdotulkojumu).
18.45 Četras istabas.
19.25 Mana ģimene: Ziemassvētki 2003. Komēdija.
20.00 “1000 jūdzes” Gruzijā.*
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 1:1. Aktuālā intervija.
22.00 Karš pret dopingu. Dokumentāla filma (ar subt.).
23.00 Nakts ziņas. 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 100 g kultūras. Nacionālie dārgumi.*
0.00 Četras istabas.*
0.35 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts.* TV spēle.
1.20 Aizliegtais paņēmiens.*
4.55 Skats no malas.*
5.25 Četras istabas.*

6.02 Province.*
6.30 Rīta “Panorāma”.
8.35 Mīlas viesulis 8. Vācijas seriāls. 1757.sērija.
9.30 “1000 jūdzes” Gruzijā.*
10.00 Četras istabas.*
10.40 Mana ģimene: Ziemassvētki 2003. Komēdija.
11.15 “Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs.
11.30 Aizliegtais paņēmiens.*
12.15 Karš pret dopingu. Dokumentāla filma (ar subt.).
13.15 “Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs.
13.30 Aculiecinieks.*
13.50 Latvija var!*
14.20 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts.* TV spēle.
15.05 “Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs.
15.20 Mīlas viesulis 8. Vācijas seriāls. 1757.sērija.
16.20 Džeronīmo Stiltons 2. Animācijas seriāls. 23.sērija.
16.45 Kas te? Es te!*
17.15 100 g kultūras. Personība.
18.00 Dienas ziņas. (ar surdotulkojumu).
18.45 Četras istabas.
19.25 Mana ģimene 5. Seriāls. 1.sērija.
20.00 “1000 jūdzes” Gruzijā.*
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 Latloto. “Viking Lotto”.
21.20 Sastrēgumstunda.
22.30 Zebra.
22.45 Nākotnes parks.
23.00 Nakts ziņas. 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 100 g kultūras. Personība.*
0.00 Četras istabas.*
0.35 1:1. Aktuālā intervija.*
1.25 Ielas garumā.*
1.55 Aculiecinieks.*
4.55 Vides fakti.* (ar subt.).
5.25 Četras istabas.*

LTV7
6.05 Drosmīgās pārmaiņas. Dokumentāla filma. 1.sērija.
6.40 Tieši sirdī. Vācijas seriāls. 121.sērija.
7.35 Reģionālā attīstība Latvijā. Agro 2014. Televeikala skatlogs.*
7.55 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.*
8.15 Vide. Veselība un mēs. Televeikala skatlogs.*
8.35 Biznesa klase. Televeikala skatlogs.*
8.55 Skatpunkti. Televeikala skatlogs.*
9.15 Globalizācija 3000. “Deutsche Welle” žurnāls.
9.45 Ģimenes detektīvs. Seriāls (ar subt.). 17.sērija.
10.40 Kalle nāk. Seriāls. 6.sērija.
11.35 Nemiera gars. Dokumentāla daudzsēriju filma. 20.sērija.
12.30 Tieši sirdī. Vācijas seriāls. 121.sērija.
13.20 Vienmēr formā! “Deutsche Welle” žurnāls.
13.50 Pasaules kausa izcīņas posma kamaniņu sportā Siguldā apskats.
15.20 Olimpiskā sporta studija.*
16.10 Kalle nāk. Seriāls. 7.sērija.
17.10 Nemiera gars. Dokumentāla daudzsēriju filma. 21.sērija.
18.05 Ģimenes detektīvs. Seriāls (ar subt.). 18.sērija.
19.00 Šodien. Ziņas. (krievu val.).
19.30 Aktuālais jautājums. (krievu val.).
20.00 “SeMS” ceļo.*
20.55 Vienmēr formā! “Deutsche Welle” žurnāls.
21.25 Kamieļu impērija. Saules mūžs. Dokumentāla filma.
22.25 Lilīhammera. Seriāls. 7.sērija.
23.20 Olimpiskā sporta studija.*
0.10 2010.gada Vankūveras olimpiskās spēles. Daiļslidošana.*
Paraugdemonstrējumi.
5.00 2020. Dokumentāla filma. 3. un 4.sērija.

LNT
5.00 Kādas slimības vēsture. Seriāls (ar subtitriem). 6.sērija.
5.50 Ticīgo uzvaras balss.
6.20 Gadās arī trakāk 4. ASV komēdijseriāls. 20.sērija.
6.45 Šodien novados.
7.00 900 sekundes. LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 Dzīvīte 2.
9.35 Televeikala skatlogs.
9.50 Bernards. Animācijas seriāls.
10.00 Mia un miljonārs. Vācijas komēdija. 2010.g.
12.00 Dzimuši policisti 3. ASV seriāls. 2010.g. 9.sērija.
13.00 1001 nakts. Turcijas seriāls. 2009.g. 46.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Televeikala skatlogs.
14.35 Rafteru ģimene 3. Austrālijas seriāls. 9.sērija.
15.40 Kādas slimības vēsture. Seriāls (ar subtitriem). 7.sērija.
16.50 Mežonīgā sirds. Meksikas seriāls. 81.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mežonīgā sirds. Meksikas seriāls. 82.sērija.
19.00 1001 nakts. Turcijas seriāls. 2009.g. 47.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.35 Degpunktā.
21.10 TV PIRMIZRĀDE! Mana sirds Malaizijā. Vācijas melodrāma.
23.10 Nikita 2. ASV seriāls. 26.sērija.
0.05 Dzīvīte 2.
0.25 Ivans Vasiļjevičs maina profesiju. Krievijas komēdija. 1973.g.
2.10 Mežonīgā sirds. Meksikas seriāls. 81. un 82.sērija.
3.30 Degpunktā.
3.55 Šodien novados.
4.05 Rafteru ģimene 3. Austrālijas seriāls. 9.sērija.
4.50 Bernards. Animācijas seriāls.

TV3
5.00 Kobra. Seriāls. 30.sērija.
5.45 Īpašo uzdevumu vienība “Hawaii 5-0”. Seriāls. 24.sērija.
6.35 Sarkanais suns Klifords. Animācijas seriāls.
7.05 Mazo mīluļu veikaliņš. Animācijas seriāls.
7.35 Bakugani. Animācijas seriāls.
7.55 Tētuka meitiņas 5. Seriāls (ar subtitriem). 30. un 31.sērija.
9.00 Neiespējamā misija 4.
10.00 Īpašo uzdevumu vienība “Hawaii 5-0” 3. Seriāls. 8.sērija.
11.00 Mahinatori 3. ASV seriāls. 1.sērija.
12.00 Mana mīļā aukle. Seriāls (ar subt.). 13. un 14.sērija.
13.10 Skunksa kungfu. Animācijas seriāls.
13.30 Mazo mīluļu veikaliņš. Animācijas seriāls.
14.00 Džeiks un Nekurnekadzemes pirāti 2. Animācijas seriāls.
14.30 Meklējot īsto. Vācijas seriāls. 185. un 186.sērija.
15.35 UgunsGrēks 11. Latvijas seriāls. 726. un 727.sērija.
16.55 Tētuka meitiņas 5. Seriāls (ar subtitriem). 32. un 33.sērija.
18.00 Iepirkšanās pavēlnieces.
19.00 TV3 ziņas.
19.30 Bez tabu.
20.20 UgunsGrēks 11. Latvijas seriāls. 2014.g. 727.sērija.
21.00 Elementāri, Vatson! ASV seriāls. 2012.g. 10.sērija.
22.00 CSI Nujorka 9. ASV seriāls. 2012.g. 5.sērija.
23.00 Atriebība. ASV seriāls. 2011.g. 21.sērija.
0.00 Grēcīgā Kalifornija 4. ASV seriāls. 12.sērija.
0.35 Neiespējamā misija 4.
1.25 Kobra. Seriāls. 30.sērija.
2.20 Īpašo uzdevumu vienība “Hawaii 5-0”. Seriāls. 24.sērija.
3.00 Mana mīļā aukle. Seriāls (ar subt.). 13.sērija.
3.30 Meklējot īsto. Vācijas seriāls. 185. un 186.sērija.
4.20 Bez tabu.

LTV7
6.05 Drosmīgās pārmaiņas. Dokumentāla filma. 2.sērija.
6.40 Tieši sirdī. Vācijas seriāls. 122.sērija.
7.30 Rīts ar Natāliju Ābolu. Televeikala skatlogs. (ar subt.).
8.15 Rūpes par tevi. Televeikala skatlogs.*
8.35 Komercdarbība šodien. Televeikala skatlogs.*
8.55 Brīvdienu ceļvedis. Televeikala skatlogs.*
9.15 Projekts “Nākotne”. “Deutsche Welle” žurnāls.
9.45 Ģimenes detektīvs. Seriāls (ar subt.). 18.sērija.
10.40 Kalle nāk. Seriāls. 7.sērija.
11.35 Nemiera gars. Dokumentāla daudzsēriju filma. 21.sērija.
12.30 Tieši sirdī. Vācijas seriāls. 122.sērija.
13.20 Globalizācija 3000. “Deutsche Welle” žurnāls.
13.50 Vai Rīga jau gatava? Mākslas tirgus.*
14.10 Pasaules kausa izcīņas posma kamaniņu sportā Siguldā apskats.
16.10 Kalle nāk. Seriāls. 8.sērija.
17.10 Nemiera gars. Dokumentāla daudzsēriju filma. 22.sērija.
18.05 Ģimenes detektīvs. Seriāls (ar subt.). 19.sērija.
19.00 Šodien. Ziņas. (krievu val.).
19.30 Noķert kadrā. Dokumentāla daudzsēriju filma. 14.sērija.
20.00 Globalizācija 3000. “Deutsche Welle” žurnāls.
20.30 Visas durvis vaļā. “SeMS” dokumentālie stāsti.*
21.00 Kā darbojas Visums? 2. Dokumentāla filma. 4.sērija.
21.50 Olimpiskie zelta mirkļi. Dokumentāla daudzsēriju filma.
22.20 Loengrīns no Varka Kru. Dokumentāla filma.
23.55 Kamieļu impērija. Saules mūžs. Dokumentāla filma.
0.50 Noķert kadrā. Dokumentāla filma. 14. 15.sērija.
5.00 2020. Dokumentāla filma. 5. un 6.sērija.

LNT
5.00 Kādas slimības vēsture. Seriāls (ar subtitriem). 7.sērija.
5.50 Ticīgo uzvaras balss.
6.20 Gadās arī trakāk 4. ASV komēdijseriāls. 21.sērija.
6.45 Šodien novados.
7.00 900 sekundes. LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 Dzīvīte 2.
9.35 Televeikala skatlogs.
9.50 Bernards. Animācijas seriāls.
10.00 Mana sirds Malaizijā. Vācijas melodrāma. 2011.g.
12.00 Dzintara dziesmas 2.
13.00 1001 nakts. Turcijas seriāls. 2009.g. 47.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Televeikala skatlogs.
14.35 Rafteru ģimene 3. Austrālijas seriāls. 10.sērija.
15.40 Kādas slimības vēsture. Seriāls (ar subtitriem). 8.sērija.
16.50 Mežonīgā sirds. Meksikas seriāls. 83.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mežonīgā sirds. Meksikas seriāls. 84.sērija.
19.00 1001 nakts. Turcijas seriāls. 2009.g. 48.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.35 Degpunktā.
21.10 Glābšanas misija 112. 2014.g.
21.40 Pārgalvīgie policisti. Vācijas seriāls. 2012.g. 5.sērija.
22.50 Noziegums Parīzē. Seriāls. 4.sērija.
23.50 Dzīvīte 2.
0.10 Patiesā leģenda. Ķīnas spraiga sižeta piedzīvojumu filma.
2.10 Mežonīgā sirds. Meksikas seriāls. 83. un 84.sērija.
3.35 Degpunktā.
4.00 Šodien novados.
4.10 Rafteru ģimene 3. Austrālijas seriāls. 10.sērija.
4.50 Bernards. Animācijas seriāls.

TV3
5.00 Kobra. Seriāls. 31.sērija.
5.45 Paralēlās dzīves. ASV seriāls. 1.sērija.
6.35 Sarkanais suns Klifords. Animācijas seriāls.
7.05 Mazo mīluļu veikaliņš. Animācijas seriāls.
7.35 Bakugani. Animācijas seriāls.
7.55 Tētuka meitiņas 5. seriāls (ar subtitriem). 32. un 33.sērija.
9.00 Neiespējamā misija 4.
10.00 Elementāri, Vatson! ASV seriāls. 2012.g. 10.sērija.
11.00 Mahinatori 3. ASV seriāls. 2.sērija.
12.00 Mana mīļā aukle. Seriāls (ar subt.). 15. un 16.sērija.
13.10 Skunksa kungfu. Animācijas seriāls.
13.30 Mazo mīluļu veikaliņš. Animācijas seriāls.
14.00 Džeiks un Nekurnekadzemes pirāti 2. Animācijas seriāls.
14.30 Meklējot īsto. Vācijas seriāls. 187. un 188.sērija.
15.35 UgunsGrēks 11. Latvijas seriāls. 727. un 728.sērija.
16.55 Tētuka meitiņas 5. seriāls (ar subtitriem). 34. un 35.sērija.
18.00 Iepirkšanās pavēlnieces.
19.00 TV3 ziņas.
19.30 Bez tabu.
20.20 UgunsGrēks 11. Latvijas seriāls. 2014.g. 728.sērija.
21.00 Ekstrasensu cīņas 13. Realitātes šovs (ar subt.). 22.sērija.
22.10 “Ievas” pārvērtības 5.
23.00 Kinomānija 5.
23.30 Likums un kārtība: Losandželosa. ASV seriāls. 21.sērija.
0.25 Neiespējamā misija 4.
1.15 Kobra. Seriāls. 31.sērija.
2.10 Paralēlās dzīves. ASV seriāls. 1.sērija.
2.55 Mana mīļā aukle. Seriāls (ar subt.). 15.sērija.

Ceturtdiena, 2014. gada 30. janvāris
3.20 Meklējot īsto. Vācijas seriāls. 187. un 188.sērija.
4.20 Bez tabu.

Ceturtdiena, 6. februāris
LTV1
6.02 Province.*
6.30 Rīta “Panorāma”.
8.35 Mīlas viesulis 8. Vācijas seriāls. 1758.sērija.
9.30 “1000 jūdzes” Gruzijā.*
10.00 Četras istabas.*
10.40 Mana ģimene 5. Seriāls. 1.sērija.
11.15 “Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs.
11.30 Sastrēgumstunda.* (ar surdotulkojumu).
12.40 “De facto”.* (ar subt.).
13.20 “Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs.
13.35 Province.* (ar subt.).
14.05 Kas var būt labāks par šo?* (ar subt.).
14.35 Zebra.*
14.50 Nākotnes parks.* (ar subt.).
15.05 “Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs.
15.20 Mīlas viesulis 8. Vācijas seriāls. 1758.sērija.
16.20 Lauku peles un pilsētas peles piedzīvojumi. Animācijas seriāls.
16.45 Kas te? Es te!*
17.15 100 g kultūras. Diskusija.
18.00 Dienas ziņas. (ar surdotulkojumu).
18.45 Četras istabas.
19.25 Mana ģimene 5. Seriāls. 2.sērija.
20.00 “1000 jūdzes” Gruzijā.*
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 Selfridžs. Seriāls. 9.sērija.
22.05 Piektdienas vakariņas 2. Komēdijseriāls. 5. un 6.sērija.
23.00 Nakts ziņas. 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 100 g kultūras. Diskusija.*
0.00 Četras istabas.*
0.35 Sastrēgumstunda.*
1.40 Province.* (ar subt.).
4.55 Vertikāle.*
5.25 Četras istabas.*

LTV7
6.05 Drosmīgās pārmaiņas. Dokumentāla filma. 3.sērija.
6.40 Tieši sirdī. Vācijas seriāls. 123.sērija.
7.30 Rīts ar Natāliju Ābolu. Televeikala skatlogs.
8.15 Vide. Veselība un mēs. Televeikala skatlogs.*
8.35 Darbs. Izglītība. Karjera. Televeikala skatlogs.*
8.55 Vārds uzņēmējiem. Televeikala skatlogs.*
9.15 Pie stūres. “Deutsche Welle” žurnāls.
9.45 Ģimenes detektīvs. Seriāls (ar subt.). 19.sērija.
10.40 Kalle nāk. Seriāls. 8.sērija.
11.35 Nemiera gars. Dokumentāla daudzsēriju filma. 22.sērija.
12.30 Tieši sirdī. Vācijas seriāls. 123.sērija.
13.20 Projekts “Nākotne”. “Deutsche Welle” žurnāls.
13.50 Vai Rīga jau gatava? RIENCI Rīgā.*
14.05 Kalle nāk. Seriāls. 9.sērija.
15.00 Olimpiskā studija.
15.10 Snovbords.
15.55 TIEŠRAIDE! Frīstails.
16.45 Snovbords.
17.30 TIEŠRAIDE! Daiļslidošana.
19.00 Šodien. Ziņas. (krievu val.).
19.15 TIEŠRAIDE! Daiļslidošana.
20.55 Olimpiskās ziņas.
21.05 Olimpiskā studija.
21.35 Piedzīvojums dabā.
22.05 Ģimenes detektīvs. Seriāls (ar subt.). 20.sērija.
23.00 Nemiera gars. Dokumentāla daudzsēriju filma. 23.sērija.
23.50 Kā darbojas Visums? 2. Dokumentāla filma. 4.sērija.
0.40 Noķert kadrā. Dokumentāla daudzsēriju filma. 15.sērija.
1.10 Olimpiskie zelta mirkļi. Dokumentāla daudzsēriju filma.
2.10 Projekts “Nākotne”. “Deutsche Welle” žurnāls.
5.00 2020. Dokumentāla filma. 7. un 8.sērija.

LNT
5.00 Kādas slimības vēsture. seriāls (ar subtitriem). 8.sērija.
5.50 Ticīgo uzvaras balss.
6.20 Gadās arī trakāk 4. ASV komēdijseriāls. 22.sērija.
6.45 Šodien novados.
7.00 900 sekundes. LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 Dzīvīte 2.
9.35 Televeikala skatlogs.
9.55 Meksikas debesis. Vācijas melodrāma. 2011.g.
11.55 Pārgalvīgie policisti. Vācijas seriāls. 2012.g. 5.sērija.
13.00 1001 nakts. Turcijas seriāls. 2009.g. 48.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Televeikala skatlogs.
14.35 Rafteru ģimene 3. Austrālijas seriāls. 11.sērija.
15.40 Kādas slimības vēsture. seriāls (ar subtitriem). 9.sērija.
16.50 Mežonīgā sirds. Meksikas seriāls. 85.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mežonīgā sirds. Meksikas seriāls. 86.sērija.
19.00 1001 nakts. Turcijas seriāls. 2009.g. 49.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.35 Basketbols TV.
20.40 Degpunktā.
21.15 Dzīves krustcelēs 3. Dokumentālu filmu cikls. 4.sērija.
22.15 P.S. Es tevi mīlu. ASV romantiska drāma. 2007.g.
0.50 Dzīvīte 2.
1.10 Galileo.
1.30 Mežonīgā sirds. Meksikas seriāls. 85. un 86.sērija.
3.00 Degpunktā.
3.20 Šodien novados.
3.30 Rafteru ģimene 3. Austrālijas seriāls. 11.sērija.
4.15 Galileo.
4.40 Bernards. Animācijas seriāls.

TV3
5.00 Kobra. Seriāls. 32.sērija.
5.45 Paralēlās dzīves. ASV seriāls. 2.sērija.
6.35 Sarkanais suns Klifords. Animācijas seriāls.
7.05 Mazo mīluļu veikaliņš. Animācijas seriāls.
7.35 Bakugani. Animācijas seriāls.
7.55 Tētuka meitiņas 5. seriāls (ar subtitriem). 34. un 35.sērija.
9.00 Neiespējamā misija 4.
10.00 Ekstrasensu cīņas 13. Realitātes šovs (ar subt.). 22.sērija.
11.00 Mahinatori 3. ASV seriāls. 3.sērija.
12.00 Mana mīļā aukle. Seriāls (ar subt.). 17. un 18.sērija.
13.10 Skunksa kungfu. Animācijas seriāls.
13.30 Mazo mīluļu veikaliņš. Animācijas seriāls.
14.00 Džeiks un Nekurnekadzemes pirāti 2. Animācijas seriāls.
14.30 Meklējot īsto. Vācijas seriāls. 189. un 190.sērija.
15.35 UgunsGrēks 11. Latvijas seriāls. 728. un 729.sērija.
16.55 Tētuka meitiņas 5. seriāls (ar subtitriem). 36. un 37.sērija.
18.00 Iepirkšanās pavēlnieces.
19.00 TV3 ziņas.
19.30 Bez tabu.
20.20 UgunsGrēks 11. Latvijas seriāls. 2014.g. 729.sērija.
21.00 Nozieguma skelets 8. ASV seriāls. 2012.g. 19.sērija.
22.00 Sešas lodes. ASV spraiga sižeta filma. 2012.g.
0.15 “Overtime TV”. Latvijas raidījums par sportu.

1.15 Kobra. Seriāls. 32.sērija.
2.10 Paralēlās dzīves. ASV seriāls. 2.sērija.
2.55 Mana mīļā aukle. Seriāls (ar subt.). 17.sērija.
3.25 Meklējot īsto. Vācijas seriāls. 189. un 190.sērija.
4.15 Bez tabu.

Piektdiena, 7. februāris
LTV1
6.02 Province.*
6.30 Rīta “Panorāma”.
8.35 Alpu dakteris 2. Seriāls. 9.sērija.
9.30 “1000 jūdzes” Gruzijā.*
10.00 Četras istabas.*
10.35 Mana ģimene 5. Seriāls. 2.sērija.
11.10 “Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs.
11.25 Labāki laiki. Seriāls. 18.sērija.
12.30 1:1. Aktuālā intervija.*
13.20 “Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs.
13.35 Vides fakti.* (ar subt.).
14.05 Olimpieša portrets.*
16.45 “Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs.
17.05 Dienas ziņas. (ar surdotulkojumu).
17.50 TIEŠRAIDE! Soču ziemas olimpisko spēļu atklāšanas ceremonija.
21.15 Panorāma. 21.44 Olimpiskās ziņas. 21.54 Laika ziņas.
22.00 Inspektors Lūiss 2. Seriāls (ar subt.). 2.sērija.
23.00 Nakts ziņas. 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.13 Inspektors Lūiss 2. Seriāls (ar subt.). 2.sērija.
0.00 Selfridžs. Seriāls. 9.sērija.
0.50 Piektdienas vakariņas 2. Komēdijseriāls. 5. un 6.sērija.
1.45 Latvijas šlāgeraptauja 2014.*
2.40 Labāki laiki. Seriāls. 18.sērija.
3.45 “Mikrofona” dziesmas.*
5.15 Aizliegtais paņēmiens.*

LTV7
6.05 Drosmīgās pārmaiņas. Dokumentāla filma. 4.sērija.
6.40 Tieši sirdī. Vācijas seriāls. 124.sērija.
7.30 Aktualitātes. Televeikala skatlogs.*
7.50 Biznesa klase. Televeikala skatlogs.*
8.10 Tādas lietas. Televeikala skatlogs.*
8.30 Attīstības kods. Televeikala skatlogs.*
8.50 Labākais no “Euromaxx.” “Deutsche Welle” žurnāls.
9.20 Ģimenes detektīvs. Seriāls (ar subt.). 20.sērija.
10.15 Kalle nāk. Seriāls. 9.sērija.
11.10 Nemiera gars. Dokumentāla daudzsēriju filma. 23.sērija.
12.00 Tieši sirdī. Vācijas seriāls. 124.sērija.
12.50 Pie stūres. “Deutsche Welle” žurnāls.
13.25 Aktuālais jautājums.* (ar subt.).
14.00 Olimpiskā studija.
16.45 Šodien. Ziņas. (krievu val.).
17.00 Olimpiskā studija.
18.00 TIEŠRAIDE! Soču ziemas olimpisko spēļu atklāšanas ceremonija.
21.20 Olimpiskā studija.
21.30 Olimpiskās ziņas.
21.40 Olimpiskā studija.
22.00 Soču ziemas olimpisko spēļu atklāšanas ceremonija.*
(ar surdotulkojumu).
1.30 Frīstails.*
2.40 Snovbords.*
3.30 Daiļslidošana.*
5.10 Soču ziemas olimpisko spēļu atklāšanas ceremonija.*

LNT
5.00 Kādas slimības vēsture. seriāls (ar subtitriem). 9.sērija.
5.50 Ticīgo uzvaras balss.
6.20 Gadās arī trakāk 4. ASV komēdijseriāls. 23.sērija.
6.45 Šodien novados.
7.00 900 sekundes. LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 Dzīvīte 2.
9.30 Basketbols TV.
9.35 Televeikala skatlogs.
9.50 P.S. Es tevi mīlu. ASV romantiska drāma. 2007.g.
12.25 Galileo.
13.00 1001 nakts. Turcijas seriāls. 2009.g. 49.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Televeikala skatlogs.
14.35 Rafteru ģimene 3. Austrālijas seriāls. 12.sērija.
15.40 Kādas slimības vēsture. seriāls (ar subtitriem). 10.sērija.
16.50 Mežonīgā sirds. Meksikas seriāls. 87.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mežonīgā sirds. Meksikas seriāls. 88.sērija.
19.00 1001 nakts. Turcijas seriāls. 2009.g. 50.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.35 Degpunktā.
21.05 Ilgais ceļš kāpās. Latvijas drāma. 1981.g. 6.sērija.
22.40 Mums pieder nakts. ASV krimināldrāma. 2007.g.
0.55 Dzīvīte 2.
1.15 Piecas manas bijušās draudzenes. romantiska komēdija.
2.40 Mežonīgā sirds. Meksikas seriāls. 88.sērija.
3.20 Degpunktā.
3.45 Šodien novados.
3.55 Rafteru ģimene 3. Austrālijas seriāls. 12.sērija.
4.40 Bernards. Animācijas seriāls.

TV3
5.00 Kobra. Seriāls. 33.sērija.
5.45 Paralēlās dzīves. ASV seriāls. 3.sērija.
6.35 Sarkanais suns Klifords. Animācijas seriāls.
7.05 Mazo mīluļu veikaliņš. Animācijas seriāls.
7.35 Bakugani. Animācijas seriāls.
7.55 Tētuka meitiņas 5. seriāls (ar subtitriem). 36. un 37.sērija.
9.00 Neiespējamā misija 4.
10.00 Nozieguma skelets 8. ASV seriāls. 2012.g. 19.sērija.
11.00 Mahinatori 3. ASV seriāls. 4.sērija.
12.00 Mana mīļā aukle. Seriāls (ar subt.). 19. un 20.sērija.
13.10 Skunksa kungfu. Animācijas seriāls.
13.30 Mazo mīluļu veikaliņš. Animācijas seriāls.
14.00 Džeiks un Nekurnekadzemes pirāti 2. Animācijas seriāls.
14.20 Meklējot īsto. Vācijas seriāls. 191. un 192.sērija.
15.25 Pēdējais īstais vīrs. ASV komēdijseriāls. 1. – 3.sērija.
16.55 Tētuka meitiņas 5. seriāls (ar subtitriem). 38. – 40.sērija.
18.25 Runā Rīga! 2.
19.00 TV3 ziņas.
19.30 Bez tabu.
20.15 Taksis 4. Francijas komiska spraiga sižeta filma. 2007.g.
22.10 Djūss Bigalo: Eiropas žigolo. ASV komēdija.
23.50 Neiespējamā misija 4.
1.35 Kobra. Seriāls. 33.sērija.
2.30 Paralēlās dzīves. ASV seriāls. 3.sērija.
3.10 Mana mīļā aukle. Seriāls (ar subt.). 19.sērija.
3.40 Meklējot īsto. Vācijas seriāls. 191. un 192.sērija.
4.25 Bez tabu.

Sestdiena, 8. februāris
LTV1
6.02 Vides fakti.*
6.30 LV jaunatklāšanas raidījums “Te!”.*
7.35 Dinozauru vilciens 2. Animācijas seriāls.

Ceturtdiena, 2014. gada 30. janvāris
8.05 Lauku peles un pilsētas peles piedzīvojumi. Animācijas seriāls.
8.35 Lidojošā suņa Vipo piedzīvojumi. Animācijas seriāls.
9.05 Kas te? Es te!
9.35 Džeronīmo Stiltons 2. Animācijas seriāls.
10.00 Ķepa uz sirds.
10.30 Kas var būt labāks par šo?
11.00 Eirovīzijas dziesmu konkurss 2014.*
Nacionālā atlase. 1. un 2.pusfināls.
15.20 Olimpiskās ziņas.
15.25 Olsena bandas bērni un neuzveicamais zaglis. Komēdija.
16.50 Kā darbojas Zeme. BBC dokumentāla filma (ar subt.). 1.sērija.
17.50 Olimpiskās ziņas.
18.00 Dienas ziņas. (ar surdotulkojumu). 18.16 Laika ziņas.
18.20 Aculiecinieks.
18.35 Kinotēka.
19.05 Vides fakti.
19.35 Latvijas šlāgeraptauja 2014.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 Latloto. “Eurojackpot”.
21.25 “Teātris.zip”.
21.45 Ļ.Tolstojs. «Anna Kareņina». Latvijas Nacionālā teātra izrāde.
0.35 Olimpiskās ziņas.
0.45 Inspektors Lūiss 2. Seriāls (ar subt.). 2.sērija.
2.25 Muzikālā banka 2013.*
5.00 LV jaunatklāšanas raidījums “Te!”.*

LTV7
6.00 Soču ziemas olimpisko spēļu atklāšanas ceremonija.*
7.25 TIEŠRAIDE! Snovbords.
9.10 Olimpiskā studija.
10.40 TIEŠRAIDE! Snovbords.
11.55 TIEŠRAIDE! Slēpošana. Skiatlons sievietēm – 2 x 7,5 km distancē.
13.05 Dienasgrāmata.
13.15 Olimpiskās ziņas.
13.25 TIEŠRAIDE! Ātrslidošana. 5000 m distance vīriešiem.
16.25 TIEŠRAIDE! Biatlons.
18.10 Olimpiskās ziņas.
18.20 Kamaniņu sports. Pirmais brauciens vīriešiem.
18.45 TIEŠRAIDE! Kamaniņu sports.
20.05 TIEŠRAIDE! Frīstails.
20.45 Olimpiskās ziņas.
20.55 TIEŠRAIDE! Frīstails.
21.35 Olimpiskā studija.
22.00 Lēkšana no tramplīna.
23.00 Olimpiskās ziņas.
23.10 Daiļslidošana.
1.30 Snovbords.*
2.45 Ātrslidošana.*
4.15 Biatlons.*

LNT
5.00 Kādas slimības vēsture. Krievijas seriāls (ar subtitriem).
5.50 Boba burgeri 3. Animācijas seriāls.
6.10 Dzimuši policisti. ASV seriāls. 3.sērija.
7.00 Degpunktā.
7.30 Betmens – pārdrošs un drosmīgs 2. Animācijas seriāls.
8.25 Glābšanas misija 112.
9.00 LNT brokastis.
11.00 Dzīves krustcelēs 3. Dokumentālu filmu cikls. 4.sērija.
11.55 Džeina Eira. Lielbritānijas seriāls. 2006.g. 4.sērija.
13.00 Velnišķīgās karsējmeitenes. ASV seriāls.
13.55 Mazās jaukās meles 2. ASV seriāls. 22.sērija.
14.50 Maskava asarām netic. Krievijas melodrāma.
1979.g. 1. un 2.sērija (ar subt.).
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Nozagtā vasara. Vācijas un Austrijas melodrāma.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.35 Dzintara dziesmas 2.
21.35 Fišeres kundzes izmeklēšanas noslēpumi. Seriāls. 2.sērija.
22.50 Greizais spogulis. Krievijas humora raidījums (ar subt.).
1.00 Mia un miljonārs. Vācijas komēdija. 2010.g.
2.40 Bārnija versija. Kanādas un Itālijas drāma. 2010.g.
4.40 Bernards. Animācijas seriāls.

TV3
5.00 Kobra. Seriāls. 34.sērija.
5.45 Paralēlās dzīves. ASV seriāls. 2011.g. 4.sērija.
6.40 Naskais Andželo. Animācijas seriāls.
6.50 Skunksa kungfu. Animācijas seriāls.
7.20 Īpašais aģents Oso 2. Animācijas seriāls.
7.50 Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums 2. Animācijas seriāls.
8.20 Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 8. Animācijas seriāls.
9.15 Madagaskaras pingvīni 3. Animācijas seriāls.
10.00 Autoziņas.
10.30 “Ievas” pārvērtības 5.
11.15 Iepirkšanās pavēlnieces.*
13.20 Kinomānija 5.
14.00 Smieklīgākie videokuriozi 20.
15.05 Taksis 4. Francijas komiska spraiga sižeta filma. 2007.g.
17.00 Resnīši. ASV komēdija.
19.00 TV3 ziņas.
19.30 Šreks 2. ASV animācijas filma. 2004.g.
21.25 Apburtais. ASV romantiska komēdija.
23.30 Garfīlds. ASV komēdija visai ģimenei. 2004.g.
1.20 Kobra. Seriāls. 34.sērija.
2.10 Paralēlās dzīves. ASV seriāls. 2011.g. 4. un 5.sērija.

SIA «Cita autoskola»
piedāvā darbu
C, CE un 95. koda pasniedzējam.
Interesentus lūdzam zvanīt pa tālruni
29618151 (Diāna).

Piedāvājam darbu
CSN pasniedzējam
krievu valodā!
www.ustupaautoskola.lv
Svētes iela 33, Jelgava.
Tālrunis 29144430, 63022277.
Privātā pirmsskolas izglītības iestāde «Pīlādzītis»
uzņem 2013./2014. mācību gadam bērnus
no 3 līdz 4 gadu vecumam bezmaksas grupās
ar latviešu un krievu valodas apmācību,
piecgadīgo un sešgadīgo bērnu pirmsskolas
sagatavošanas grupās ar vecāku līdzfinansējumu
21 EUR/mēnesī.
Pērnavas ielā 16, Jelgavā, tālrunis 63021591,
63011290, mob.20021871, 26448426.

3.45 Savi čomi. ASV komēdijseriāls. 3. un 4.sērija.
4.35 Smieklīgākie videokuriozi 20.

Svētdiena, 9. februāris
LTV1
6.02 Vides fakti.*
6.30 Olimpisko spēļu dienasgrāmata.*
7.30 Dinozauru vilciens 2. Animācijas seriāls.
8.00 Lauku peles un pilsētas peles piedzīvojumi. Animācijas seriāls.
8.25 JAUNUMS! Lidojošā suņa Vipo piedzīvojumi. Animācijas seriāls.
8.55 Olimpiskās ziņas.
9.05 Kas te? Es te!
9.35 Džeronīmo Stiltons 2. Animācijas seriāls.
10.00 Mārvijs Hemmers. “Nacionālās ģeogrāfijas” pasaule.
10.25 Vollesa un Gromita izgudrojumu pasaule. Seriāls bērniem.
11.00 Kontinentu ceļojums. Dokumentāla filma (ar subt.). 4.sērija.
12.00 Dievkalpojums. Pārraide no Ādažu militārās bāzes kapelas.
13.00 Vertikāle.
13.30 Daudz laimes!
14.25 Latvijas šlāgeraptauja 2014.*
15.20 Olimpiskās ziņas.
15.25 Kas var būt labāks par šo?*
15.55 Ķepa uz sirds.*
16.25 Planēta Zeme 2. Dokumentāla filma (ar subt.). 3.sērija.
17.20 Dzintara puse.
17.50 Olimpiskās ziņas.
18.00 Dienas ziņas. (ar surdotulkojumu). 18.16 Laika ziņas.
18.20 Province.
18.50 TV PIRMIZRĀDE! Sapņu ceļojums. Panama. Melodrāma. (ar subt.).
20.30 Panorāma.
21.40 TV PIRMIZRĀDE! Šerloks 3. Mistērija ar skeletu. Seriāls. 1.sērija.
23.20 Olimpiskās ziņas.
23.30 Kā darbojas Zeme. BBC dokumentāla filma. 1.sērija.
0.25 Grupas “Jauns mēness” koncerts.*
1.35 Latvijas Nacionālās Operas nama 150 gadu jubilejas koncerts.*
5.00 LV jaunatklāšanas raidījums “Te!”.*

LTV7
6.00 Frīstails.*
7.20 Olimpisko spēļu dienasgrāmata.
8.20 Olimpiskās ziņas.
8.30 TIEŠRAIDE! Snovbords.
8.55 TIEŠRAIDE! Kalnu slēpošana.
10.40 Snovbords.
11.10 TIEŠRAIDE! Snovbords.
12.15 TIEŠRAIDE! Slēpošana.
13.45 Olimpiskās ziņas.
13.55 TIEŠRAIDE! Ātrslidošana. 3000 metru distance sievietēm.
15.35 Dienasgrāmata.*
16.20 TIEŠRAIDE! Biatlons. 7,5 km sprinta distance sievietēm.
18.05 Olimpiskās ziņas.
18.15 Kamaniņu sports.
18.45 TIEŠRAIDE! Kamaniņu sports.
20.10 TIEŠRAIDE! Lēkšana no tramplīna.
21.10 Olimpiskās ziņas.
21.20 Olimpiskā studija.
21.50 Daiļslidošana. Komandu sacensības vīriešiem.
23.00 Olimpiskās ziņas.
23.10 Daiļslidošana.
0.30 Snovbords.*
1.35 Slēpošana.*
2.40 Ātrslidošana.*

TV programma
4.00 Biatlons.*
5.45 Kamaniņu sports.*

LNT
5.00 Noziegums Parīzē. seriāls. 4.sērija.
5.50 Bernards. Animācijas seriāls.
6.05 Klīvlenda šovs 4. Animācijas seriāls.
6.35 Nedēļa novados. Kopsavilkums.
7.00 Tors: Asgarda stāsti. ASV un Kanādas animācijas filma.
8.25 Ražots Eiropā 2.
9.00 LNT brokastis.
11.00 Fišeres kundzes izmeklēšanas noslēpumi. Seriāls. 2.sērija.
12.10 Herijas likums. ASV seriāls. 6.sērija.
13.05 Galileo.
13.35 Suns ugunsdzēsējs. piedzīvojumu komēdija. 2007.g.
15.45 Komisārs Reksis 14. Seriāls. 8.sērija.
16.50 Dzintara dziesmas 2.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Greizais spogulis. Krievijas humora raidījums (ar subt.).
20.00 LNT ziņas.
20.10 LNT ziņu “Top 10”.
21.00 JAUNUMS! Dāmu paradīze. Lielbritānijas seriāls. 1.sērija.
22.10 Karaļa runa. Lielbritānijas drāma. 2010.g.
0.25 Maskava asarām netic. Krievijas melodrāma. . 1. un 2.sērija.
3.00 Meksikas debesis. Vācijas melodrāma. 2011.g.
4.30 Klīvlenda šovs 4. Animācijas seriāls.
4.50 Bernards. Animācijas seriāls.

TV3
5.00 Kobra. Seriāls. 35.sērija.
5.45 Savi čomi. ASV komēdijseriāls. 5.sērija.
6.40 Naskais Andželo. Animācijas seriāls.
6.50 Skunksa kungfu. Animācijas seriāls.
7.20 Īpašais aģents Oso 2. Animācijas seriāls.
7.50 Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums 2. Animācijas seriāls.
8.15 Kinomānija 5.
8.50 Māmiņu klubs.
9.25 Garšīgi dzīvojam! Kulinārijas raidījums.
10.00 Superbingo.
11.00 Iepirkšanās pavēlnieces.*
13.05 Smieklīgākie videokuriozi 20.
13.40 Pēdējais īstais vīrs. ASV komēdijseriāls. 1. – 3.sērija.
15.10 Šreks 2. ASV animācijas filma. 2004.g.
16.55 Apburtais. ASV romantiska komēdija. 2005.g.
19.00 Nekā personīga.
20.00 Ellespuika. ASV spraiga sižeta fantastikas filma. 2004.g.
22.25 Taisnīgā atmaksa. ASV detektīvfilma. 2008.g.
0.30 Sešas lodes. ASV spraiga sižeta filma. 2012.g.
2.35 Kobra. Seriāls. 35.sērija.
3.10 Savi čomi. ASV komēdijseriāls. 5. un 6.sērija.
4.05 Smieklīgākie videokuriozi 20.

«Vārds uzņēmējiem»
Atvērts jauns būvmateriālu un komisijas
preču veikals

Laipni lūgti apmeklēt būvmateriālu un komisijas preču
veikalu «Sīkumi mājai» Katoļu ielā 7, Jelgavā.
Darba laiks: no pirmdienas līdz piektdienai –
no pulksten 9 līdz 17,
sestdienās – no pulksten 9 līdz 15.

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde «Pilsētsaimniecība»
pārdod atkārtoti rakstiskā izsolē kustamo mantu.
1. Izsoles priekšmets: sauso un vēja gāzto koku koksnes izsole ar kopējo krāju 10,6 m3 Zemgales virsmežniecības 3.
Centra apgaitā.
2. Izsoles veids: rakstiska izsole ar augšupejošu soli.
3. Izsoles noteikumu saņemšana/iepazīšanās: ar izsoles noteikumiem var iepazīties/saņemt JPPI «Pilsētsaimniecība»
Jelgavā, Pulkveža O.Kalpaka ielā 16a, 6. kabinetā, vai mājas lapā www.pilsetsaimnieciba.lv, sadaļā «Iepirkumi»,
apakšsadaļā «Izsole».
4. Cirti dabā var apskatīt no š.g. 30. janvāra līdz 12. februārim, iepriekš sazinoties ar mežzini Pēteri Vēveri, mob.
tālrunis 26542142.
5. Piedāvājumu iesniegšanas kārtība, izsoles vieta un laiks:
5.1. piedāvājums jāiesniedz līdz 2014. gada 14. februārim plkst.10 JPPI «Pilsētsaimniecība» Jelgavā, Pulkveža O.Kalpaka
ielā 16a, 9. kabinetā;
5.2. izsole notiks: 2014. gada 14. februārī plkst.10 JPPI «Pilsētsaimniecība» Jelgavā, Pulkveža O.Kalpaka ielā 16a, 14.
kabinetā.
6. Izsoles priekšmeta nosacītā cena: 75,41 euro.
7. Izsoles nodrošinājums un tā samaksas kārtība:
7.1. izsoles nodrošinājums ir 10% apmērā no izsoles daļas nosacītās cenas;
7.2. nodrošinājuma maksājums ir jāveic pirms izsoles ar pārskaitījumu JPPI «Pilsētsaimniecība»: AS «SEB Banka»
Jelgavas filiāle, kods UNLALV2X, konts LV61 UNLA 0050 0010 0312 1, norādot izsoles priekšmetu.
8. Samaksas kārtība: bezskaidras naudas norēķins vienas nedēļas laikā no izsoles dienas.
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Par projekta konkursu 2014. gadam (1. kārta)
Biedrību un nodibinājumu atbalsta programmai
Jelgavas pilsētas pašvaldība izsludina projektu konkursu «Biedrību un nodibinājumu atbalsta programma» 2014. gadam (1. kārta). Konkursa
mērķis ir sekmēt iedzīvotāju aktivitāti un iesaistīšanos pilsētas attīstības un sociālo problēmu risināšanā, veicināt labdarības tradīcijas un
sadarbību starp Jelgavas pilsētas pašvaldību un biedrībām un nodibinājumiem, kas darbojas Jelgavas pilsētas teritorijā.
Pamatojoties uz Jelgavas pilsētas Biedrību un nodibinājumu atbalsta programmas nolikumu:
Programmas finansējuma fonda līdzekļus piešķir:
1. projektiem, kuri paredz sabiedriski nozīmīgu programmu, projektu un pasākumu realizāciju Jelgavas pilsētā,
2. projektiem, kuri piesaista ievērojamus vietējos resursus un brīvprātīgo darbu sabiedriski nozīmīgos projektos,
3. sabiedrisku objektu būvdarbiem, remontam, remonta materiālu un pamatlīdzekļu iegādei (telpas, aprīkojums, biroja mēbeles) organizāciju
darbības nodrošināšanai, ja tās veic sociāli nozīmīgas funkcijas,
4. sociālu programmu īstenošanai,
5. pašvaldības funkciju īstenošanai, ja tās deleģētas organizācijām,
6. administratīvajiem izdevumiem, kas nepieciešami organizāciju darbības nodrošināšanai mērķprogrammu īstenošanai, izņemot
organizāciju darbinieku atalgojumam;
Programmas finansējuma fonda līdzekļus nepiešķir:
1. nekustamā īpašuma iegādei,
2. organizāciju darbinieku atalgojumam,
3. pasākumiem, kurus saskaņā ar nolikumiem finansiāli atbalsta citas Jelgavas pilsētas pašvaldības izveidotas programmas,
4. vairāk nekā diviem piešķīrumiem vienam pretendentam budžeta gadā,
5. pretendentiem, kuri projektu pieteikumos nav paredzējuši iesniedzēja ieguldījumu vai pašfinansējumu, vai līdzfinansējumu.
Projekta pieteikumi jāiesniedz Jelgavas pilsētas domes Klientu apkalpošanas centrā Lielajā ielā 11, 1. stāvā, 131. kab., līdz 28.02.2014.
plkst.14.30 slēgtā aploksnē. Katrs projekts jāiesniedz atsevišķā aploksnē. Uz aploksnes jānorāda:
1. iesniedzēja nosaukums, juridiskā adrese;
2. adresāts: Jelgavas pilsētas dome, Biedrību un nodibinājumu atbalsta programma.
Ja projekta pieteikumu nosūta pa pastu, pasta zīmoga datumam jābūt ne vēlāk kā 28.02.2014.
Iesniegtie projektu pieteikumi tiks izskatīti un rezultāti paziņoti līdz 28.03.2014.
Projektu pieteikumu sagatavo brīvā formā, ievērojot Jelgavas pilsētas Biedrību un nodibinājumu atbalsta programmas nolikumu un
izmantojot veidlapu «Projekta pieteikums Biedrību un nodibinājumu atbalsta programmai», kas publicēti Jelgavas pilsētas domes mājas
lapā www.jelgava.lv, sadaļā «Pašvaldība». Minēto veidlapu var saņemt Jelgavas pilsētas domes administrācijas Klientu apkalpošanas
centrā (131. kabinets) Lielajā ielā 11, Jelgavā.
Sīkāka informācija saņemama pie Jelgavas pilsētas Biedrību un nodibinājumu atbalsta programmas komisijas sekretāres M.Čanižas,
tālrunis 63005508.

31.12.2013. noslēdzies Jelgavas pilsētas domes un p/ie «Jelgavas sociālo lietu pārvalde» kopīgi īstenotais projekts

«Sociālās rehabilitācijas programma Jelgavas pilsētā dzīvojošām romu tautības ģimenēm
ar pirmsskolas vai skolas vecuma bērniem» (Nr.1DP/1.4.1.2.4./11/APIA/NVA/065).

Projekta mērķis bija attīstīt jaunu sociālo pakalpojumu Jelgavas pilsētā, lai mazinātu romu tautības pārstāvju sociālo
atstumtību, iesaistītu tos izglītību un nodarbinātību veicinošās aktivitātēs, integrētu sabiedrībā.
Laika periodā no 01.01.2012. līdz 31.12.2013. projekta aktivitātēs piedalījās un pakalpojumu saņēma 21 ģimene ar
skolas un pirmsskolas vecuma bērniem, kopā 60 personas.
Programmas gaitā gan bērniem, gan pieaugušajiem tika nodrošināta iespēja piedalīties dažādās dzīves prasmes
attīstošās nodarbībās, saņemt sociālā darbinieka un psihologa konsultācijas un atbalstu ģimenes dzīves kvalitātes un
sociālās situācijas uzlabošanai. Vislielākā atsaucība no projekta dalībnieku puses bija pedagogu konsultācijām mācību
vielas apguvei bērniem, interešu nodarbībām un kopīgiem kultūras un atpūtas pasākumiem. Sociālās rehabilitācijas
un analfabētisma programmas aktivitātes 20. decembrī pabeidza 33 personas. Programmas aktivitātes noslēdzās ar
pieaugušo dalībnieku darba iemaņu praktizēšanu, un 17. decembrī visi devās kopīgā ekskursijā uz Romu muzeju.
Projekta kopējās izmaksas bija 63 732,75 lati, un finansējumu nodrošināja Eiropas Sociālais fonds.
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Pasākumi pilsētā
 31. janvārī pulksten 18 – V.Kozlitina solokoncerts «Krievu romances» (k/n Mazajā
zālē). Biļešu cena – € 4 (Ls 2,81) (kultūras namā).
 1. februārī pulksten 12 – izzinoši radošā nodarbība «Sveču liešana un svečturu
darināšana». Dalības maksa – € 5 (Ls 3,52); pirmsskolas vecuma bērniem € 2 (Ls 1,41)
(Svētās Trīsvienības baznīcas tornī).
 2. februārī pulksten 16 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra izrāde: M.Zīverts «Minhauzena
precības». Izrāde veltīta režisores L.Ņefedovas 81. dzimšanas dienai. Biļešu cena – € 3
(Ls 2,11) (kultūras namā).
 4. februārī pulksten 16 – literāri praktiskā nodarbība dažāda vecuma jelgavniekiem:
papīra locīšana – origami. Vada «Pārlielupes» bibliotēkas lasītāja Gaļina (bibliotēkā «Pārlielupe» Loka maģistrālē 17).
 7. februārī pulksten 16 – konkurss «Jelgavas jauniešu talanti 2014». Informācija par
pieteikšanos – www.sib.jelgava.lv (Sabiedrības integrācijas pārvaldē Sarmas ielā 4).
 No 7. līdz 9. februārim – Starptautiskais Ledus skulptūru festivāls par tēmu «Brīnumzeme». Piedalās 30 mākslinieki. Informācija – www.icelv.lv. Biļešu cena – € 4,50; 2,50
(skolēniem, studentiem, pensionāriem) (Ls 3,16; 1,76) (Uzvaras parkā).
 8. un 9. februārī – ekskursija ar autobusu «Izzini Jelgavu!». Pulksten 14 – latviešu
valodā, pulksten 15 – krievu valodā. Pieteikšanās ekskursijai pa tālruni 63005447 (no
Svētās Trīsvienības baznīcas torņa).
 10. februārī no pulksten 14 līdz 17 – Jelgavas skolēnu mācību uzņēmumu tirdziņš
«Starts biznesā» (t/c «Pilsētas pasāža» 2. stāvā).
 11. februārī pulksten 14, 17 un 19 – KINO. Komēdija «Tantiņas» (2013) (krievu valodā ar subtitriem latviešu valodā). Lomās: I.Kalniņš, K.Larins, N.Jefremovs, Ņ.Jefremovs,
M.Jefremovs, M.Martinsone, J.Saņko, J.Vasiļjeva, N.Šiškina. Komponists R.Pauls. Režisors
A.Kananovičs. Bērniem līdz 7 gadu vecumam neiesaka. Biļešu cena – € 3; 1,50 (skolēniem,
studentiem, pensionāriem) (Ls 2,11; 1,05) (kultūras namā).
 12. februārī pulksten 10 un 12 – izrāde bērniem «Madagaskara. Sākums». Piedāvā
Valmieras Kinostudija. Smieklīga komēdija par dzīvi zooloģiskajā dārzā. Režisors I.Strads.
Bērniem no 4 līdz 12 gadiem. Biļešu cena – € 4; 3 (Ls 2,81; 2,11) (kultūras namā).
 14. februārī pulksten 19 – čellistu trio «Melo-M» koncerts «Jaunā sērija».
Biļešu cena – € 10; 7; 5 (Ls 7,03; 4,92; 3,53) (kultūras namā). Lasītāji portālā
www.jelgavasvestnesis.lv aicināti piedalīties konkursā un laimēt ielūgumu uz koncertu.
 15. februārī pulksten 12 – Lietuvas neatkarības dienai veltīts pasākums (Sabiedrības
integrācijas pārvaldē Sarmas ielā 4).
 15. februārī pulksten 18 – koncerts «Mēs mīlam dejā». Piedalās: dziesmu un deju
ansamblis «Visla» (Polija), TAD «Teiksma», «Dancis», «Rotaļa», «Daiļrade», «Mana Rotaļa»,
«Lielupe». Biļešu cena – € 3,50; 3; 2 (Ls 2,46; 2,11; 1,41) (kultūras namā).
 16. februārī pulksten 14 – izrāde šovs «Padomi precētiem pāriem». Režisore D.Balčus.
Asprātīgos dialogos un itāliskās kaislībās laulāts pāris izdzīvo savas laulības dzīves ainas
TV šova tiešraidē... Piedalās: Z.Burnicka, K.Anitens un A.Poiša. Biļešu cena – € 8; 6,50; 5
(Ls 5,62; 4,57; 3,51) (kultūras namā).
 18. februārī pulksten 15 – Starptautiskajai dzimtās valodas dienai veltīts pasākums
«Valodu karuselī» (Sabiedrības integrācijas pārvaldē Sarmas ielā 4).
 19. februārī pulksten 18 – tautasdziesmu dziedāšanas vakars «Sveču mēneša tradīcijas
latviešu dzīvesziņā». Ieeja – par ziedojumiem (Zinātniskajā bibliotēkā).
 20. februārī no pulksten 10 līdz 18 – Jauno grāmatu diena (Zinātniskajā
bibliotēkā).
 22. februārī pulksten 12 – Jelgavas pilsētas un novada vokālo ansambļu skate. Ieeja
– bez maksas (Valsts ģimnāzijā).
 22. februārī pulksten 13 un 17 – deju studijas «Benefice» 15 gadu jubilejas koncertuzvedums «Paralelitāte» (2 daļās). Biļešu iepriekšpārdošana līdz 20. februārim – deju
centrā «Cukurfabrika» (Cukura ielā 22), koncerta dienā – Jelgavas kultūras namā. Biļešu
cena – € 2,85 (Ls 2) (kultūras namā).
 23. februārī pulksten 14 – Jelgavas Jaunā teātra spiegu komēdija «Kraukļu ligzda».
Režisors R.Svjatskis. Biļešu cena – € 1,42; 0,71 (skolēniem, studentiem, pensionāriem)
(Ls 1; 0,50) (k/n «Rota»).
 23. februārī pulksten 15 – koncerts «Nakts mūzika baltā pilsētā». Piedalās kori
«Sidrabe» un «Zemgale», diriģenti Guntis Pavilons, Zita Kurševa un Zane Stafecka,
Sintija Šteinkopfa (klavieres), Helga Lukšēvica (čells). Koncertā skanēs Imanta Kalniņa
un citu latviešu komponistu nakts mūzika. Ieeja – par ziedojumiem (Svētās Annas
baznīcā).
 23. februārī pulksten 16 – kluba «Pīlādzītis» sarīkojums (k/n Deju zālē).
 25. februārī pulksten 19 – Dailes teātra viesizrāde: T.Kušners «Eņģeļi Amerikā».
Režisors M.Eihe. Līdz 16 gadiem skatīties nav ieteicams! Izrādē smēķē. Biļešu cena –
€ 11,38; 9,96; 8,54; 7,11 (Ls 8; 7; 6; 5) (kultūras namā).
 26. februārī pulksten 14, 17, 19 – KINO. Komēdija «Tantiņas» (2013) (krievu valodā
ar subtitriem latviešu valodā). Komponists R.Pauls. Režisors A.Kananovičs. Bērniem līdz 7
gadu vecumam neiesaka. Biļešu cena – € 3; 1,50 (skolēniem, studentiem, pensionāriem)
(Ls 2,11; 1,05) (kultūras namā).
 26. februārī pulksten 18 – 25. Studentu folkfestivāls (Jelgavas pils aulā).
 27. februārī pulksten 10 – seminārs «Fiziskās personas maksātnespējas process»
(Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā Svētes ielā 33).
 27. februārī pulksten 13 – Jaunā teātra muzikāla viesizrāde «Ansītis un Grietiņa».
L.I.Purmalietes mūzika, I.Trumpes librets un dziesmu teksti. Režisors V.Roziņš. Biļešu cena
– € 5,69; 4,27; 3,50; 3; 2,85 (Ls 4; 3; 2,46; 2,11; 2) (kultūras namā).
 27. februārī pulksten 18 – tematiskais tūrisma vakars «Latvju zīmju spēks» (Svētās
Trīsvienības baznīcas tornī).
 28. februārī pulksten 19 – S.Zapacka un H.Ozols koncertprogrammā «... par sievieti».
Biļešu cena – € 6; 5 (Ls 4,22; 3,51) (kultūras namā).

Izstādes
 2. februārī pulksten 15 – mākslinieces Ineses Mīlbergas grafikas izstādes atvēršana.
Apskatāma līdz 31. martam (Zinātniskās bibliotēkas galerijā).
 4. februārī pulksten 14 – Zigrīdas Cīrules gleznu izstādes «Magoņu tango» atklāšana.
Izstāde apskatāma līdz 28. februārim (k/n 1. stāva Lielajā foajē).
 No 29. janvāra līdz 16. februārim – Spīdolas ģimnāzijas audzēkņu darbu izstāde
(k/n 1. stāva garderobes foajē).
 No 1. līdz 20. februārim – Alberta Franciska Pauliņa darbu izstāde (Jelgavas Mākslas
skolā Mazajā ceļā 2).
 No 4. līdz 28. februārim – bērnu un skolēnu veidoto kolāžu izstāde par ledus skulptūru
tēmu (k/n 2. stāva foajē).
 No 8. februāra līdz 3. martam – tekstilmākslinieces Ditas Veģes personālizstāde
(Ādolfa Alunāna muzejā Filozofu ielā 3).
 Līdz 10. februārim – fotoizstāde «Diena kopā ar bibliotekāru» (Zinātniskajā bibliotēkā).
 No 18. februāra līdz 31. martam – Ainārs Rubens fotogrāfijas «XVI Starptautiskais
Ledus skulptūru festivāls» (2014) (k/n 1. stāva garderobes foajē).
 Līdz 23. februārim – koktēlniekam Krišjānim Kugram – 110. Izstāde «Lai sirdij prieks...»
(Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 Līdz 23. februārim – Jūlija Federa (1838 – 1909) izstāde «Ainava» (Ģederta Eliasa
Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).

notikumi

Ceturtdiena, 2014. gada 30. janvāris

Skulptūras veidos no pērn
martā sasaldētā ledus

 Ritma Gaidamoviča

«Laika apstākļi ir vienīgie, kas
pārsteidz ar nepastāvīgumu,
taču festivālam esam gatavi.
Ledus – 70 tonnas – ir sasaldēts,
bet slīdkalniņa pamats uzbērts
no smilšu skulptūru smiltīm,»
atzīst pašvaldības iestādes «Kultūra» vadītājs Mintauts Buškevics, no 7. līdz 9. februārim
Uzvaras parkā aicinot uz 16.
Starptautisko Ledus skulptūru
festivālu. Taču jau no 3. februāra mākslinieku darbam varēs
sekot līdzi internetā tiešraidē no
Uzvaras parka, kā arī mobilajā
aplikācijā.
Izvērtējot 65 skiču pieteikumus, iespēju
piedalīties festivālā ieguvuši 30 tēlnieki no
astoņām valstīm, kuri veidos ledus skulptūras par tēmu «Brīnumzeme». Pirmie
mākslinieki Uzvaras parkā šonedēļ jau
sākuši strādāt – Inese Ūlande un Donāts
Mockus kaļ, slīpē «Koskenkorva» ledus
bāru, kura otrā pusē tiks izveidota raķete.
Gatavojoties konkursam, «Frostiart Baltic» saldētavās Rīgā jau tapušas fotoskulptūras. Vienu no tām veidojis jelgavniekiem
pazīstamais tēlnieks Kārlis Īle, kad uz
īsu brīdi bija ieradies Latvijā. Viņš šobrīd
pārcēlies uz dzīvi Grieķijā, kur studē. «Kultūras» Attīstības plānošanas un projektu
vadības sektora vadītājs Ivars Pirvics par
fotoskulptūrām saka: «Lai tas ir pārsteigums!», tomēr atklāj, ka varēs ģitāru uzspēlēt, savu daili caur ledu novērtēt, doties
ceļojumā ar ēzelīti. Jāpiebilst, ka viena no
fotoskulptūrām – vienradzis – festivāla
laikā ceļos uz Rīgu un pie izstāžu centra
«Ķīpsala», kur notiks tūrisma gadatirgus
«Balttour 2014», aicinās tūristus apmeklēt
Jelgavu.

Sasaldētas 70 tonnas ledus

Vēl pirms neilga laika kādu māca šaubas,
vai Ledus skulptūru festivāls laikapstākļu
dēļ vispār notiks, taču bažām nav pamata, jo
konkursā tiek izmantots mākslīgi sasaldēts
ledus. Tā saldēšana uzsākta jau pērn martā. Pavisam sagatavotas 70 tonnas ledus.
M.Buškevics atzīmē, ka daba gādājusi, lai
arī no vietējām ūdenstilpēm varētu iegūt
ledu slīdkalniņam. «Šogad varam atviegloti
nopūsties, jo nav jāsatraucas par slīdkalniņu. Tā pamatu esam uzbēruši no smilšu
skulptūru smiltīm, bet «ledusdizains.lv»
komanda slīdkalniņam jau izzāģējusi ledu
Kārniņu dīķī,» tā viņš.

Kā līmē ledu, rādīs internetā

16. festivāls nācis ar vairākiem jaunumiem. Proti, jau šobrīd tapusi bezmaksas mobilā aplikācija, kas pieejama gan
«Android», gan arī «iOS» operētājsistēmas
lietotājiem. Izmantojot aplikāciju, ir iespējams uzzināt festivāla jaunumus, iegūt
informāciju par atpūtas un izklaides iespējām Jelgavā, iegādāties festivāla biļetes, kā
arī sekot līdzi festivāla «Twitter» plūsmai.
Aplikāciju bez maksas iespējams lejuplādēt
«GooglePlay» aplikāciju veikalā un «App
Store». Bet no 3. februāra mājas lapā icelv.
lv interesentiem būs iespēja sekot līdzi
darba procesam Uzvaras parkā – tiešraidē
tiks rādīts, kā 120 kilogramus smagi ledus
bluķi pārtop skulptūrās.

16 minūtes pirms parka atvēršanas
ieeja – bez maksas

7. februārī Uzvaras parks būs atvērts no
pulksten 18 līdz 23, 8. februārī – no 10 līdz
23, 9. februārī – no pulksten 10 līdz 23. 16
minūtes pirms parka atvēršanas apmeklētājiem ieeja būs bez maksas. Bet visi tie, kuri
būs iegādājušies biļetes, varēs piedalīties
loterijā. Uzvarētāji tiks noteikti izlozē pēc
festivāla un paziņoti mājas lapā icelv.lv.

Biļetes jāiemet loterijas urnās parkā.
Biļešu cena pieaugušajiem – 4,50 eiro,
skolēniem, studentiem, pensionāriem
– 2,50 eiro, bērniem līdz septiņu gadu vecumam – bez maksas. Savukārt Jelgavas
pašvaldība gādājusi, ka pilsētas skolēniem,
uzrādot Jelgavas pilsētas skolēna apliecību, biļete maksās tikai 1 eiro. Šīs skolēnu
biļetes var iegādāties iepriekšpārdošanā
kultūras nama kasē, kā arī festivāla laikā
Uzvaras parkā. Lai nebūtu jāstāv garā rindā pie Uzvaras parka kases, organizatori
aicina biļetes nopirkt jau laikus «Biļešu
paradīzes» kasēs un bilesuparadize.lv, kur
līdz 7. februārim tās var iegādāties lētāk
– attiecīgi par 3,50 un 2 eiro. Jāatgādina,
ka parkā norēķināties var tikai ar skaidru
naudu.
Jāpiebilst, ka paralēli skulptūru apskatei
visas festivāla dienas skatītājiem tiek piedāvāta plaša kultūras programma, ledus
skulptūru veidošanas paraugdemonstrējumi, uguņošana, skulptūru spīdēšanas
šovs. Sīkāk ar programmu var iepazīties
«Jelgavas Vēstneša» 7. lapaspusē.

Iepazīsti, slido, nobaudi!

Tāpat Ledus skulptūru festivāla laikā
apmeklētājiem tiek piedāvātas vairākas
citas aktivitātes pilsētā – ciemos gaidīs
visi pilsētas muzeji un Svētās Trīsvienības
baznīcas tornis, 8. un 9. februārī pulksten
14 (latviešu valodā) un 15 (krievu valodā)
notiks ekskursija «Izzini Jelgavu!» ar
autobusu, apmeklējot RAF ražoto mikroautobusu kolekciju un kādu no pilsētas
uzņēmumiem. Bet 8. februārī no pulksten 9
līdz 15 Akadēmijas ielā 5 notiks mājražotāju
tirdziņš. Tāpat cilvēki aicināti piedalīties
«Garšas tūrē Jelgavā», nobaudot Jelgavas
īpašos ēdienus. Bet aktīvākie tiek gaidīti
publiskajā slidotavā Pasta salā. Papildu
aktivitāšu piedāvājums – visit.jelgava.lv
vai icelv.lv.

«Puspensiju atdošu, bet būs Argentīnas tango»
 Ritma Gaidamoviča

4. februārī pulksten 14 Jelgavas
kultūras namā tiks atklāta īpaša
izstāde – «Magoņu tango».
Tās autore ir gleznotāja Zigrīda Cīrule, kura jau atkal šādi
apliecina savu lielo mīlestību
pret ziediem, īpaši magonēm,
kas viņai, pēc citu mākslinieku
domām, ļoti padodas. «Esmu
laimīga, ka varu cilvēkiem radīt
kaut ko skaistu, un, šķiet, kādi
augšējie strāvojumi man liek
tās magones gleznot,» atzīst
Z.Cīrule, izstādes atklāšanā
solot arī īstu tango.
Mīlestība pret magonēm Z.Cīrulei jau
ir sena, un nu tās top ne tikai tradicionāli
sarkanā vai oranžā krāsā, bet arī zilas un
lillā. Magones ir, viņasprāt, cēlākās puķes.

«Mana dvēsele pieder ziediem. Šķiet, esmu
Dieva izredzētā, jo tās magones man izdodas dikti skaistas,» smaidot nosaka Z.Cīrule,
piebilstot, ka šī ir arī ugunīga puķe, tālab
izstādes nosaukumā ietverts tango. Un,
ja jau tango, tad arī māksliniece sola īstu
Argentīnas tango. «Kaut puspensiju par to
atdošu, bet būs mums tango – mana dāvana
skatītājiem, kas kalpos kā kolosāls ievads.
Kāpēc gan vienmēr izstādes atklāšanai
jābūt klusai un pieticīgai?!» tā Z.Cīrule.
Izstādē viņa sola parādīt ap divdesmit
galvenokārt jaunāko gleznu. «Varbūt būs
arī kāda redzēta, taču tas, ka vienu reizi
parādi, jau nenozīmē, ka citkārt to vairs
nedrīksti!» tā Z.Cīrule. Uzmanības centrā,
protams, magones, taču, tā kā 2014. ir Zirga
gads, tad magoņu laukā «iespruks» arī balta
ķēve, varēsim arī vērot, kā ganās savvaļas
zirgi tepat Pils salā.
Viņas favorīti ir lielformāta darbi, tāpēc
arī gleznas ir 70x90 centimetru lielas. «Man
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«Magones, magones, magones... tās
rada labu enerģiju, dzīvīgumu, sirsnīgas
izjūtas. To, iespējams, es gleznojot smeļos un tālāk nododu cilvēkiem,» saka
Zigrīda Cīrule, aicinot 4. februārī izbaudīt tango gan dejā, gan magonēs.
tā gribas, jo mazā rāmītī enerģija, ko gribu
ielikt, neiederas. Ļoti patīk liels laukums,
kur pietiek vietas visam,» tā Z.Cīrule.

