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Savu simbolu un identitātes
zīmi – ģerboni – pilsētas iegūst
vienlaikus ar pilsētas tiesībām.
Diemžēl par to, tieši kurā gadā
Jelgavai piešķirtas pilsētas tiesības,
autentisku dokumentu joprojām
nav izdevies atrast. Izmantojot vairākus pastarpinātus dokumentus,
tiek pieņemts, ka Jelgavai pilsētas
tiesības piešķirtas 1573. gadā.
Pirmais zināmais pilsētas ģerboņa
attēls attiecināms uz 1576. gadu.
Attēls: Jelgavas ģerbonis.
Tas ir ļoti vienkāršs un gandrīz ne1576. gads
maz neatgādina to dzīvnieku, kam
atbilstoši ģerboņa aprakstam bija jābūt attēlotam, proti, alni. Tomēr
jāatceras, ka heraldikā galvenais ir apraksts, nevis zīmējums, tādēļ ir
sastopamas tik dažādas interpretācijas. Jelgavas ģerbonī redzamais
heraldiskais dzīvnieks vienmēr ticis dēvēts par alni.

Interese par ģimenes
mājokļa programmu – liela Gripas epidēmijas dēļ

Avots: Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs

atceltas nodarbības «Jundā»
un vairāki pasākumi
 Sintija Čepanone

Gripas epidēmijas
slieksnis Jelgavā pārsniegts vairāk nekā
desmit reizes – gripas
un akūtu augšējo elpceļu infekciju monitoringa dati liecina, ka
šobrīd Jelgavā saslimstība ar gripu ir 1405,7
saslimšanas gadījumi
uz 100 000 iedzīvotāju.
Līdz ar to Jelgavas pilsētā no šīs nedēļas līdz
4. februārim ir spēkā
vairāki gripu ierobežojoši pasākumi.

Kurčanovu ģimene no Jelgavas ir viena no apmēram 1000 ģimenēm, kas cer saņemt valsts garantiju mājokļa iegādei. Tas
viņiem, kārtojot hipotekāro kredītu, ļautu samazināt pirmo iemaksu. «Mums tas ir svarīgi, jo samaksāt 30 – 40 procentus, kā
prasa citās bankās, mēs nevaram,» tā ģimenes galva Romans Kurčanovs. Ģimene cer, ka izdosies saņemt gan galvojumu, gan
kredītu un otrā bērniņa piedzimšanu sagaidīt jau jaunā un plašākā dzīvoklī.
Foto: Raitis Supe

«Tas, ka visu mūžu dzīvot
īrētā dzīvoklī negribēsim,
mums bija skaidrs, bet
konkrēta rīcības plāna
mājokļa iegādei gan nebija. Kad sāka darboties
valsts galvotā programma mājokļa iegādei ģimenēm ar bērniem, nolēmām, ka tā ir mūsu iespēja,» stāsta jelgavnieks
Romans Kurčanovs, kurš
šobrīd ar ģimeni dzīvo
īrētā divistabu dzīvoklī.
Romana ģimene gaida otro bērniņu, un Latvijas attīstības finanšu
institūcijas «Altum» programma
ģimenēm ar bērniem sakrita ar
ģimenes nepieciešamību pēc plašāka mājokļa. «Mēs gaidījām, kad
šī programma sāks darboties, jo
valsts garantija ļautu samazināt
pirmo iemaksu. Apmēram gadu
krājām naudu dzīvokļa iegādes
pirmajai iemaksai bankas kredītam,
tomēr valsts piedāvātais atbalsts
mums būtu labs atspaids,» stāsta
R.Kurčanovs.
Atbalsta programma ģimenēm ar
bērniem, kurā šobrīd ir iesaistījusies
vien banka «Citadele», darboties
sāka 15. janvārī, un nepilnās divās

nedēļās interese par to bijusi liela.
«Pirmos jautājumus saņēmām jau
nākamajā dienā pēc tam, kad pro
gramma sāka darboties,» norāda
bankas «Citadele» Jelgavas filiāles
pārvaldniece Laura Kovaļevska.
Viņa lēš, ka Jelgavas filiālē vidēji
dienā ir vismaz divas konsultācijas
par šo tēmu un arī, piesakoties uz
konsultāciju bankas filiālēs Rīgā, kā
vēlamā konsultācijas saņemšanas
vieta tiek norādīta Jelgava. Tiesa, ne
visiem ir skaidrs, kam šī programma
paredzēta un kā tā darbojas. «Ir daļa
cilvēku, kas maldīgi uzskata, ka tā ir
dāvana. Tā tas nav. Ģimenei tāpat ir
jānoformē kredīts mājokļa iegādei,
bet ar valsts galvojumu ģimene no
bankas var saņemt kredītu līdz 90
procentu apmērā no iegādājamā
mājokļa summas. Tas nozīmē, ka
fiziski ģimenei nepieciešama mazāka nauda pirmajai iemaksai,»
skaidro L.Kovaļevska, piebilstot,
ka arī šīs programmas dalībniekiem
jāievēro līgumsaistības un kredīts
jāatmaksā.
Uz valsts garantu cer arī vientuļā
māmiņa Daiga. Viņa par iespēju
saņemt kredītu mājokļa iegādei
interesējusies bankās arī agrāk, bet
viņai atteikts nepietiekamo ienākumu dēļ. Tagad, lai uzlabotu savu
maksātspēju, Daiga strādā četros
darbos, papildus tam nodarbojas

arī ar nelielu privāto biznesu un
cer, ka šoreiz saņems akceptu un
varēs iegādāties dzīvokli, lai vairs
nebūtu jāīrē.
Bankas «Citadele» pārstāve stāsta, ka Jelgavas filiālē galvenokārt
par iespēju piedalīties programmā
interesējas Jelgavas pilsētas un
apkārtējo novadu iedzīvotāji, kuri
vairumā gadījumu arī mājokli plāno pirkt Jelgavā vai kādā no šiem
novadiem. Pārsvarā tās ir ģimenes,
kas pašlaik mājokli īrē, arī ģimenes
ar vairākiem bērniem, kam nepieciešams lielāks mājoklis, bet ir arī
cilvēki, kam bērnu nav. «Lai varētu
startēt šajā programmā, pretendentam jāatbilst vairākiem kritērijiem.
Pirmkārt, tai jābūt ģimenei vai personai ar vienu vai vairākiem nepilngadīgiem bērniem. Otrkārt, ģimenei
vai personai jābūt pietiekamam
ienākumu līmenim, jo kredītņēmēja
maksātspēja tiek vērtēta tāpat kā
jebkura kredīta izsniegšanas gadījumā,» tā L.Kovaļevska.
Ir izskanējušas runas, ka šī pro
gramma patiesībā nemaz nav izdevīga, jo kredītnosacījumi praktiski
neatšķiras no parastās kreditēšanas
un procentlikmes ir augstas. Arī
R.Kurčanovs atzīst, ka ir dzirdējis
par neizdevīgām procentu likmēm,
tomēr norāda, ka šajā gadījumā
ģimenei ir būtiski tas, ka ar valsts

Ja jūsu pastkastītē ceturtdienā līdz pulksten 17 nenonāk laikraksts
«Jelgavas Vēstnesis», lūdzam informēt redakciju pa tālruni

garantiju samazināsies pirmā iemaksa, jo kredīts tāpat būs jāatdod,
bet citās bankās prasīto 25 – 40 procentu pirmajai iemaksai viņiem nav.
«Piemēram, «Swedbank» pirmā
iemaksa mums būtu trīs reizes lielāka,» tā viņš. Jāpiebilst, ka Romans
plāno iegādāties četristabu dzīvokli
Jelgavā par 18 000 eiro.
Atbalsta sniegšanai programmai
valsts šobrīd ir atvēlējusi 332 678
Turpinājums 3.lpp.
eiro, kas nodrošinās galvojumu
par pirmo iemaksu apmēram 200
ģimenēm, bet bankā «Citadele»
valstī kopumā uz konsultācijām
Ledus skulptūru festivāla organizatori pirmo reizi piedāvā
par kredīta saņemšanu ar valsts pilsētas iedzīvotājiem izmantot «Jelgavnieka kuponu» – tas dod
galvojumu pieteikušies vairāk iespēju apmeklētājiem iegādāties lētākas biļetes uz festivālu, kas
nekā 1300 iedzīvotāju. Redzot lielo no 6. līdz 8. februārim notiks Jelgavā, Pasta salā.
aktivitāti, Ekonomikas ministrija
plāno lūgt valdībai piešķirt programmas tālākai īstenošanai papildu
635 000 eiro.
Lai gan dokumentu izvērtēšana
ir darba un laika ietilpīgs process,
pirmie lēmumi par kredīta piešķiršanu jau pieņemti. Kredītu
pieteikumu izskatīšana notiek
centralizēti Rīgā.
Pieteikties konsultācijai par valsts
galvoto kredītu mājokļa iegādei ģimenēm ar bērniem var mājas lapā
www.citadele.lv (tur var detalizētāk
iepazīties arī ar programmas nosa,
cījumiem) vai pa «Altum» informatīvo tālruni 67010000.

Izmanto «Jelgavnieka kuponu»!

&

 Ilze Knusle-Jankevica

Jau zināms, ka šajā periodā
nenotiks nodarbības «Jundā»,
atcelts Spīdolas ģimnāzijas jubilejas koncerts un pasākums
«Sporta laureāts 2014» 30. janvārī, par izrādes «Viens pret
viens» atcelšanu, kas bija plānota
31. janvārī, paziņojis arī Jelgavas Jaunais teātris. Gripas dēļ
iespējamas arī citas izmaiņas
pasākumu plānā, tādēļ iedzīvotāji aicināti sekot līdzi aktuālajai
informācijai un, pirms doties uz
izvēlēto pasākumu, pārliecināties, vai tas nav atcelts.
Par gripas epidēmijas sākumu
tiek paziņots, kad saslimšanas
gadījumu skaits pārsniedz 100 uz
100 000 iedzīvotāju. Pagājušajā
nedēļā Jelgavā reģistrēti 1405,7
saslimšanas gadījumi uz 100 000
iedzīvotāju, kas ir ievērojami
vairāk nekā nedēļu iepriekš – sākoties gripas epidēmijai, Jelgavā
bija reģistrēti 197,7 saslimšanas

gadījumi uz 100 000 iedzīvotāju, norāda Slimību profilakses
un kontroles centra (SPKC)
Zemgales reģionālās nodaļas
epidemioloģe Olga Kovaļauska,
piebilstot, ka šobrīd visvairāk
slimo bērni vecumā no pieciem
līdz četrpadsmit gadiem.
Pamatojoties uz SPKC sniegto
atzinumu par gripas saslimstības
līmeni Jelgavā, pilsētas pašvaldībā stājies spēkā rīkojuma «Par
gripas un citu aktuālo augšējo
elpošanas ceļu infekcijas slimību
profilaksi» 5. punkts. Jelgavas
pilsētas pašvaldības izglītības
iestādēm katru dienu Izglītības
pārvaldei jāsniedz informācija
par apmeklētību – ja tā ir zem
50 procentiem, saskaņojot ar
pašvaldību, jāpārtrauc mācību
process atsevišķās klasēs vai visā
iestādē uz laiku līdz piecām darba dienām. Rīkojums arī nosaka
aizliegt pasākumus skolās un
ārpus skolas, ja tie notiek slēgtās telpās un saistīti ar vairāk
nekā 50 dalībnieku pulcēšanos
vienuviet, informē pašvaldības
Sabiedrisko attiecību pārvalde.
Izglītības pārvaldes vadītāja
Gunta Auza apliecina, ka visas
Jelgavas pilsētas izglītības iestādes, izņemot bērnu un jauniešu
centru «Junda», šobrīd darbu
turpina un ir gatavas pielāgoties
situācijai bērnu vai pedagogu
slimības dēļ. «Jāuzsver – lai gan
«Jundā» nodarbības atceltas,
skolotāji uz darbu dodas, tāpēc,
ja kāds bērns tomēr ierodas uz
nodarbību, viņš ir pieaugušā
uzraudzībā,» tā G.Auza.

63048800

Laikrakstu iespējams saņemt arī
redakcijā Pasta ielā 47 – 214.
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«16. martā un 9. maijā visvairāk
emociju ir tiem, kuriem ar šiem
datumiem ir maz sakara»
 Jānis Kovaļevskis

«Eiropas standartiem
atbilstošas sociālās palīdzības sistēmas būtība ir sniegt atbalstu
cilvēkiem, kuri nonākuši
krīzes situācijā. Tomēr
atklāts paliek jautājums,
kā palīdzēt tiem, kuriem
šāda krīzes situācija turpinās gadiem ilgi. Spilgts
apliecinājums tam ir reportāžas no Īrijas un
Lielbritānijas, kur mūsu
tautieši dalās iespaidos,
cik lieliski ir būt bezpajumtniekam Dublinā vai
Londonā. Visskumjāk, ka
daļa no šiem cilvēkiem
nemaz nevēlas kaut ko
mainīt, jo pašvaldības
sniegtais atbalsts ir pietiekams, lai izdzīvotu
un apmierinātu savas
pamatvajadzības. Tādēļ
turpmāk vēlamies ieviest
arvien vairāk iedzīvotāju
līdzdalības pasākumu,
lai palīdzība vismaz cilvēkiem darbspējas vecumā
nešķiet pašsaprotama,»
uzsver Jelgavas pilsētas
domes priekšsēdētāja
vietniece sociālajos jautājumos Rita Vectirāne.

informāciju no apsaimniekotājiem
un pakalpojumu sniedzējiem, un
likumā noteiktajā kārtībā vērsīsimies tiesā jau brīdī, kad parāds būs
sasniedzis trīs mēnešu maksājuma
apmēru. Kopā ar pašvaldības dzīvokļu īrniekiem meklēsim risinājumus un jau laikus piedāvāsim
atteikties no dzīvokļa, par kuru
nevar samaksāt. Uzkrātie parādi
tāpat vien netiek norakstīti, un
piedziņu var veikt arī pēc tam, kad
īrnieks dzīvokli ir atbrīvojis, tādēļ
vēlos aicināt parādus neuzkrāt un
problēmas risināt laikus. Pastāv
iespēja arī pašvaldības dzīvokli
samainīt pret citu – mazāku vai ar
zemāku labiekārtojuma līmeni.

«Šogad pilsētā esam iecerējuši ierīkot vairākus brīvpieejas vingrošanas laukumus, kuros tiks
uzstādīti āra trenažieri. Pirmais laukums jau izveidots pie Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskolas.
Nākamās vietas, kur plānoti šādi laukumi, ir Raiņa parks, Uzvaras parks un Ozolskvērs,» stāsta
Foto: Raitis Supe
Jelgavas domes priekšsēdētāja vietniece Rita Vectirāne.
latvieši. Mēs pārāk daudz dzīvojam
pagātnē, jo ar šiem notikumiem ir
viegli manipulēt. Tas ir daudz vieglāk, nekā piedāvāt mērķus, kurus
pieņemtu un atbalstītu visa Latvijas sabiedrība kopumā. Ar valodas
kursiem vien šajā ziņā nepietiks,
jo vidējai un jaunākajai paaudzei
tā jau sen vairs nav problēma, turklāt latviešu valodas zināšana pati
par sevi nenodrošina piederību un
lojalitāti valstij un tās aizstāvētajām vērtībām, kā to mums lieliski
apliecināja uzbrukums žurnāla
redakcijai Parīzē.

Sarunā ar «Jelgavas Vēstnesi»
R.Vectirāne akcentē to, kā turpmāk tiks organizēta pašvaldības
dzīvokļu piešķiršana, kā plānots
motivēt parādniekus norēķināties
par saņemtajiem komunālajiem
pakalpojumiem, kā arī pauž bažas
par daudzajiem mikrouzņēmuma
nodokļa maksātājiem, no kuriem
daļa jau tuvākajā nākotnē varētu
Valsts kontrole pašvaldībām
kļūt par Sociālo lietu pārvaldes pārmet, ka nepietiekama uzklientiem.
manība tiek pievērsta datu
pārbaudei pirms sociālās paIlgu laiku esat strādājusi ar līdzības sniegšanas. Revīzijas
integrācijas jautājumiem, un ziņojumā minēts, ka Jelgavas
Jelgava šajā ziņā bieži minēta gadījumā nepamatoti izmaksākā piemērs citām pašvaldībām. ti 12 tūkstoši eiro 36 personām
Kā, jūsuprāt, situāciju mūsu aptuveni pusotra gada laikā.
sabiedrībā ieNevaram
tekmējuši notipiekrist, ka pakumi jeb, citiem
balsti izmaksāti
vārdiem, karš
nepamatoti, jo
Ukrainā?
minētās persoPaaudzei, kura
nas pēc sava ienav piedzīvojusi
nākumu līmeņa
karu, miers šķiet
atbilst pabalstu
kā pašsaprotama
saņemšanas
vērtība. Šobrīd
kritērijiem. Te
svarīgi apzināties,
drīzāk ir jautāka mūsu drošība
jums par to, cik
lielā mērā ir atformāli pieejam
karīga no tā, cik
katra klienta
vienoti būsim,
situācijai. Tājo mēģinājumi
pat jāvērtē, cik
sašķelt Latvijas
pieejami un
sabiedrību ir neikdienas darbā
pārprotami. Par
izmantojami ir
16. martu un 9. maiju vislielāko visi valsts uzturētie reģistri. Šoažiotāžu ceļ cilvēki, kuriem ar brīd iedzīvotāju datus pārbaudām
šiem notikumiem nav nekādas vai pēc Valsts ieņēmumu dienesta un
ir visai attāla saistība. Attieksmi Uzņēmumu reģistra datu bāzes,
pret vienu vai otru vēsturisko klientiem jārēķinās, ka uz pabalnotikumu veido mūsu vēsturiskā stiem nevar pretendēt tās personas,
atmiņa. Viens notikums atbilstoši kuras savulaik, piemēram, par
šai vēsturiskajai atmiņai asociējas sertifikātiem iegādājušās kādu
gan ar uzvaru un varonību, gan uzņēmumu akcijas. Nav pat svarīgi,
ar ciešanām un postu. Lielā mērā vai viņi no tā gūst kādu materiālu
šī piederība nosaka arī attieksmi labumu, tas pats attiecas uz dalību
pret to, kas šobrīd notiek Ukrainā. kapitālsabiedrībās jeb uzņēmumos
Tomēr vērtību, kas mūs vieno, ir – tas ir formāls kritērijs, kas mums
vairāk. Tā ir piederība kristīgajai atbilstoši likumdošanai jāievēro.
pasaulei, vārda brīvība, 18. novembris, kuru plaši atzīmē ne tikai
Tātad bezpajumtnieks, uz

“

Klientiem jārēķinās,
ka uz pabalstiem
nevar pretendēt tās
personas, kuras
savulaik, piemēram,
par sertifikātiem
iegādājušās kādu
uzņēmumu akcijas.
To noteikusi valsts.

”

kura vārda viņa vieglprātības
dēļ reģistrēts fiktīvs uzņēmums, uz pašvaldības atbalstu
pretendēt nevarēs?
Jā, tā ir.

programmās arvien plašāk plānojam iesaistīt gan jauniešus, gan
cilvēkus ar invaliditāti. Tādās jomās
kā metālapstrāde un kokapstrāde
speciālisti ir pieprasīti.

Daudz diskusiju ir par normatīvajos aktos minētajiem
jēdzieniem «maznodrošināta
persona» un «trūcīgie iedzīvotāji» – vai racionāli nebūtu vienoties par vienu jēdzienu, lai
cilvēkiem būtu lielāka skaidrība par to, kas un uz kādu
palīdzību var pretendēt?
Jelgavā sociālās palīdzības modeli esam veidojuši, ņemot vērā
kritērijus par trūcīgajām personām,
proti, tā ir iedzīvotāju grupa, kuru
ienākumi uz vienu ģimenes locekli
nepārsniedz 128,06 eiro mēnesī. Savukārt maznodrošinātās personas
statusu ieviesām tikai tādēļ, ka šai
kategorijai bija iespēja pretendēt
uz «Latvenergo» piešķirtajiem
atvieglojumiem par patērēto elektroenerģiju.

Šobrīd pilsētā sociālā atbalsta sistēma aptver ne tikai
trūcīgos un maznodrošinātos,
bet arī ģimenes ar bērniem,
kuriem tiek subsidēti sabiedriskā transporta pakalpojumi,
interešu izglītība. Daudzbērnu
ģimenēm atbalsts ir vēl lielāks.
Tāpat pagājušā gada nogalē
tika paplašināts to iedzīvotāju loks, kuri var pretendēt
uz tiesībām īrēt dzīvokli no
pašvaldības. Vai esat vērtējuši,
cik daudz iedzīvotāju šobrīd
saņem sociālo palīdzību?
Es tomēr gribētu nodalīt pašvaldības atbalstu no sociālās palīdzības
– tas nav gluži viens un tas pats, lai
gan var piekrist, ka kopējais pašvaldības apmaksātais pakalpojumu
grozs trūcīgajiem, pensionāriem
un ģimenēm ar bērniem ir vērā
ņemams. Savukārt attiecībā uz
palīdzību dzīvokļa jautājumā esam
nākuši pretim ģimenēm, kuras
vēlas uzlabot savus apstākļus, bet
nevar atļauties iegādāties īpašumu
vai to īrēt. Tajā pašā laikā, pieņemot
lēmumu par dzīvokļa piešķiršanu,
ļoti rūpīgi vērtējam personas vai
ģimenes maksātspēju, jo komunālo parādu problēma pašvaldības
dzīvokļu īrniekiem joprojām ir
aktuāla.

Cik Jelgavā ir trūcīgo?
Pēc Sociālo lietu pārvaldes datiem, tās ir 1252 ģimenes jeb 2787
personas, tostarp 936 bērni un 780
cilvēki darbspējas vecumā. Tas ir
samērā daudz, turklāt nav pārliecības, ka šis skaits pārskatāmā
nākotnē varētu būtiski mazināties,
lai gan pieprasījums pēc darbarokām arvien pieaug. Diemžēl daļai
šo cilvēku nav motivācijas strādāt
gan zemā atalgojuma, gan vienkārši
slinkuma dēļ. Salīdzinoši zemais
atalgojums mums rada šķēršļus
arī cilvēku ar īpašām vajadzībām
un jauniešu iesaistīšanai darba
tirgū, jo darba dēvējs vienmēr dos
priekšroku veselam cilvēkam un ar
iepriekšēju darba pieredzi. Esam
apzinājuši, ka pilsētā ir 209 jaunieši
līdz 29 gadu vecumam, kuri nekur
nemācās un nestrādā, – arī viņiem
būtu nepieciešama atsevišķa programma.
Ir kādas konkrētas idejas?
Jā, mums pilsētā ir laba profesionālās izglītības bāze, kurā varam
sagatavot speciālistus. Perspektīva
ir duālās apmācības programma,
kur darba devējs piedalās izglītības
procesā un nodrošina praksi. Šajās

Vai pieprasījums pēc pašvaldības dzīvokļiem ir pieaudzis?
Iesniegumu ir vairāk, tādēļ šobrīd veicam rindas inventarizāciju,
jo daļa pretendentu regulāri atsakās
no piedāvātajiem mājokļiem, līdz ar
to varam secināt, ka vajadzība nav
tik akūta. Stacijas ielā 13 vien ir
brīvs 21 mājoklis.
Kā tiek organizēts darbs ar
parādniekiem?
Esam izstrādājuši jaunu modeli,
balstoties uz pieredzi, ka reāli
iespējams atgūt tikai tos parādus,
kuri nepārsniedz sešu mēnešu
maksājumu. No februāra darbu
sāks īpaša komisija, kas apkopos

Samērā daudz darīts arī
vides pieejamības uzlabošanā
– kāda šobrīd ir kopējā situācija šajā ziņā?
Tā uzlabojas, bet ir tālu no vēlamās, vismaz atbilstoši spēkā esošajam regulējumam. Kā pozitīvākos
piemērus vides pieejamības ziņā
varu minēt pilsētas poliklīniku,
Zemgales reģionālo Kompetenču
attīstības centru, Svētās Trīsvienības baznīcas torni un citus objektus. Daudzviet objektīvu apstākļu
dēļ nav iespējams izbūvēt ērtu piekļūšanu un mākslīgi tiek veidotas
uzbrauktuves, lai izpildītu prasības,
lai gan praksē tās izmantot cilvēkam ratiņkrēslā nav iespējams.
Vides pieejamības jautājumus ļoti
rūpīgi vērtējam, plānojot jaunos objektus, bet ekspluatācijā esošajiem
ne vienmēr var piemeklēt atbilstošu
risinājumu.
Pašvaldība ir kapitāldaļu
turētāja trīs veselības aprūpes
uzņēmumos – pilsētas slimnīcā, poliklīnikā un tā sauktajā
bērnu poliklīnikā jeb medicīnas sabiedrībā «Optima 1».
Taču tajā pašā laikā līdzekļus
pacientu ārstēšanai piešķir
valsts.
Tāds modelis pastāv visā valsts
teritorijā. Jelgavnieki pat savā ziņā
var justies priviliģēti, jo pilsētā līdztekus minētajām iestādēm plašu
veselības pakalpojumu klāstu piedāvā arī Zemgales Veselības centrs.
Katrai iestādei ir savs profils, un pacientiem ir izvēles iespējas. Salīdzinot ar daudzām citām pašvaldībām,
mūsu veselības aprūpes iestādēs
ir labs speciālistu nodrošinājums.
Pašvaldība tiešā veidā nefinansē
šīs iestādes, bet nepieciešamības
gadījumā var sniegt līdzfinansējumu infrastruktūras attīstībai vai
aprīkojuma iegādei.
Vai ir nācies saskarties ar
gadījumiem, kad cilvēki ir
strādājuši mikrouzņēmumos
un pēc tam, nokļūstot krīzes
situācijā, var pretendēt uz
sociālo atbalstu ļoti minimālā
apmērā?
Likums par mikrouzņēmuma
nodokli ir spēkā no 2010. gada,
kad tas tika pieņemts kā pagaidu
risinājums, lai stimulētu ekonomisko attīstību krīzes laikā, tādēļ
cilvēki uz šādiem nosacījumiem ir
strādājuši tikai četrus gadus. Jau
tagad tas ietekmēs viņu nākotnes
pensiju un sociālās garantijas. Ja
šāds regulējums saglabāsies, arī
turpmāk jārēķinās, ka mums būs
pietiekami daudz cilvēku, kuri
saņems vecuma pensiju, mazāku
par 100 eiro mēnesī.

Pilsētnieks vērtē

Vai gripas epidēmijas
laikā būtu jāatceļ
publiski pasākumi?
Artis, topošais
programmētājs:
– Manuprāt,
vajag atcelt,
jo gripa – tas
tomēr ir nopietni. Taču tajā pašā laikā arī
katram cilvēkam ir jāizvērtē, kur
viņš iet, ko dara. Pats tikko aizdomājos, ka eju uz trenažieru zāli,
kur arī daudz cilvēku apgrozās.
Patiesībā jau arī tur pastāv risks
saslimt. Nevienu pasākumu gan
tuvākajā laikā neesmu plānojis
apmeklēt.
Eva, strādā:
– Domāju,
ka ne, jo organizatori ir
centušies un
ieguldījuši lielu darbu, tāpat arī skatītāji ir rēķinājušies ar
koncertu vai izrādi un gaida to.
Kāpēc atņemt to prieku? Cilvēkam
pašam ir jādomā par dažādiem
imunitātes stiprināšanas pasākumiem – jāēd vitamīni, dārzeņi,
augļi, ķiploki, lai slimība gripas
karstākajā laikā ietu secen. Arī
lielveikalā, kur apgrozās daudz
cilvēku, var saslimt – vai tāpēc
neiesim uz veikalu?
Paula, 8. klases skolniece:
– Jo vairāk cilvēku sapulcināti vienā telpā, jo labāka
vide vīrusiem
un lielāks risks saslimt. Tad jau
laikam pasākumi ir jāatceļ... Arī
mūsu skolā – Jelgavas Valsts
ģimnāzijā – 30. janvārī ir atcelts
paredzētais kino vakars.
Māris, finanšu
konsultants:
– Ja izsludināta gripas epidēmija, tad
situācija ir nopietna, tāpēc
man šķiet, ka ir tikai prātīgi, ja
tomēr atceļ publiskos pasākumus.
Speciālisti taču izvērtē, cik liels ir
risks, un bez iemesla nemudina
tos atcelt. Arī manā draugu un
paziņu lokā ir daudzi, kuri šobrīd
slimo. Gripas epidēmijas dēļ piektdien mainījusies arī mana dienas
kārtība – atcelts viens svētku
pasākums.
Gaļina, pārdevēja:
– Noteikti ne,
jo uzskatu: ja
ir gripas epidēmija, tad
vīrusi ir visapkārt – veikalā, poliklīnikā un citur.
Turklāt cilvēki ir gatavojušies un
gaidījuši pasākumu, ierēķinājuši
tam laiku. Es gan tuvākajā laikā
nebiju iecerējusi doties uz kādu
kultūras pasākumu, taču, ja būtu,
noteikti to apmeklētu.
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Konkursa
«Atrodi Jelgavas pilsētas saukli» rezultāti
Paldies 144 aktīvajiem jelgavniekiem, kuri piedalījās konkursā laikrakstā «Jelgavas Vēstnesis», kur bija jāatrod un jāsaskaita, cik pilsētas
saukļu ir publicēti 22. janvāra numurā.
Pareizā atbilde: šoreiz laikrakstā bija publicēti 9 pilsētas saukļi.
Pareizi atbildēja 79 dalībnieki.

ziņas

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Tējas namiņš uzņēmis
jau 1000 cilvēku

Balvu no Jelgavas pilsētas pašvaldības var saņemt,
iepriekš piesakoties pa tālruni 63005556 vai 63005574.

Gripas epidēmijas dēļ
atceltas nodarbības «Jundā»
un vairāki pasākumi
Analizējot skolu iesniegto informāciju par apmeklējumu, viņa
skaidro, ka skolās situācija ir stabila un apmeklējums pa dienām
mainās nedaudz – šobrīd skolas
neapmeklē vidēji 20 – 25 procenti
audzēkņu. Vislabākie rādītāji trešdienas rītā bija Spīdolas ģimnāzijai
un 5. vidusskolai – abas skolas
apmeklē 80 procenti bērnu, savukārt, piemēram, 4. sākumskolu
apmeklē 66,4 procenti no kopumā
1001 bērna.
Procentuāli vairāk bērnu neapmeklē pirmsskolas izglītības
iestādes, taču G.Auza norāda, ka
ne visos gadījumos tas ir slimības
dēļ. «Piemēram, ir vecāki, kuri
piesardzības nolūkos raduši iespēju bērnu šajā periodā pieskatīt
mājās,» tā vadītāja, piebilstot,
ka vakar vislabākais rādītājs
bērnudārzu vidū bijis «Vārpiņai»
– to neapmeklēja 17,9 procenti
bērnu, savukārt «Sprīdītī» nebija
ieradušies 52 procenti audzēkņu.
Jāpiebilst, ka atsevišķās pirmsskolas izglītības iestādēs pārkārtots
grupiņu darbs, taču neviens bērnudārzs nav slēgts.
Arī pašvaldības iestādei «Kultūra» uzdots atcelt plašus publiskus
pasākumus slēgtās telpās un
neplānot jaunus, kā arī kultūras
nama mākslinieciskās pašdarbības kolektīviem, ja apmeklējums
ir zem 60 procentiem, jāapsver
jautājums par nodarbību slēgšanu

uz laiku, kā arī nodarbību telpās
stingri jāievēro sanitāri epidemioloģiskais režīms.
Pašvaldība aicina pilsētas iedzīvotājus gripas epidēmijas laikā
pēc iespējas izvairīties no publisko
pasākumu apmeklēšanas un mazāk lietot sabiedrisko transportu,
kā arī stingri ievērot personīgo
higiēnu un vēdināt telpas. Jūtot
gripas simptomus, palikt mājās un
sazināties ar savu ģimenes ārstu.
Jelgavas pilsētas slimnīcas ārste
Solveiga Ābola norāda, ka līdz ar
gripas epidēmijas pasludināšanu
valstī arī slimnīca veikusi nepieciešamos piesardzības pasākumus
– ārstniecības iestādē no 21. janvāra izziņota karantīna. «Lai no
inficēšanās pasargātu gan sevi,
gan pacientus, tuviniekus aicinām
neapmeklēt slimniekus – to, no
ārstējošā ārsta saņemot caurlaidi,
lūgums darīt tikai neatliekamos
gadījumos, turklāt pa vienam,
jo cilvēku pulcēšanās slimnīcā
šobrīd nav ieteicama,» tā S.Ābola,
norādot, ka kopš pagājušās nedēļas slimnīcas garderobē arī tiek
organizēta paciņu pieņemšana.
Atstāt paciņu tuviniekam darba
dienās iespējams no pulksten 11
līdz 13 un no pulksten 16 līdz
18.30, savukārt sestdienās un
svētdienās – no pulksten 11 līdz
13 un no pulksten 16 līdz 17.30.
Nodaļas sanitārs paciņu nogādās
konkrētam slimniekam, kam tā
atstāta.

Tiesa attaisno līdzšinējo
slimnīcas vadītāju Andri Ķipuru
 Ilze Knusle-Jankevica

Jelgavas tiesa pagājušajā piektdienā nolasīja saīsināto spriedumu
krimināllietā, kurā par
inventāra iegādi Jelgavas slimnīcas vajadzībām tās vadītājs
Andris Ķipurs bija apsūdzēts kukuļa pieņemšanā. Tiesa viņu
un pārējās lietā apsūdzētās personas attaisnoja. «Es zināju, ka
spriedums būs šāds,»
pēc saīsinātā sprieduma pasludināšanas
norādīja A.Ķipurs.
Ziņu aģentūra LETA informē,
ka šajā krimināllietā apsūdzība korupcijā tika celta Jelgavas slimnīcas valdes loceklim
A.Ķipuram un slimnīcas Diagnostiskās radioloģijas nodaļas
vadītājam Edmundam Kalniņam
par kukuļa saņemšanu un SIA
«Digiteks» valdes priekšsēdētājam Andim Gulbim un valdes
loceklim Jānim Kramenam par
kukuļa nodošanu. Saskaņā ar
apsūdzību uzņēmuma pārstāvji
devuši kukuļus, lai uzvarētu
Jelgavas slimnīcas iepirkumu
konkursos par 160 funkcionālo
gultu, 20 ratiņkrēslu un sonoskopa iegādi 2010. un 2011. gadā.

Jelgavas slimnīcas valdes loceklim A.Ķipuram apsūdzības
tika uzrādītas par dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu,
kukuļņemšanu un nepatiesu
ziņu sniegšanu amatpersonas
deklarācijā. Tiesa viņu attaisnoja visos apsūdzības uzrādītajos
punktos. Iepriekš A.Ķipurs
aģentūrai LETA skaidroja, ka
apsūdzību kukuļņemšanā noraida, bet atzina, ka pievēris acis uz
formālām nepilnībām iepirkuma piedāvājumā, lai neizšķērdētu līdzekļus un ietaupītu ap
30 000 latu. Vēl aizstāvība tiesā
uzsvērusi, ka tāda paša modeļa
gultas, kādas figurē šajā krimināllietā, Latvijā ir vēl piecās
sešās slimnīcās, kur tās lieliski
kalpojot un nav apstrīdēta to
iegāde vai atbilstība dokumentiem. Attaisnots arī slimnīcas
Diagnostiskās radioloģijas nodaļas vadītājs E.Kalniņš un
uzņēmuma «Digiteks» pārstāvji.
Vēl tiesa norādīja uz nepilnībām
izmeklēšanas gaitā, par ko tiks
informētas attiecīgās iestādes.
Tiesas lēmumu varēs pārsūdzēt desmit dienu laikā pēc pilna
sprieduma saņemšanas. Lai gan
noteikts, ka tas būs pieejams no
9. februāra, tiesnese paskaidroja, ka lielā apjoma dēļ visdrīzāk
tiks nozīmēts pagarinājums un
pilnais spriedums varētu tikt
sagatavots mēneša divu laikā.

Īsi
 Jelgavas Spīdolas ģimnāzija informē,
ka sakarā ar Jelgavas pilsētā izsludināto
gripas epidēmiju Spīdolas dienas svinīgais pasākums, kas bija paredzēts
30. janvārī pulksten 14 Jelgavas
kultūras namā, tiek atcelts uz nenoteiktu laiku.
 Jelgavas Sociālo lietu pārvalde
aicina iedzīvotājus, kuri 2009. gadā
un agrāk uzņemti gūžas un/vai ceļu
locītavu endoprotezēšanas rindā, lai
saņemtu operāciju Jelgavas pilsētas
slimnīcā, atjaunot savu kontaktinformāciju. Atjaunot kontaktinformāciju var,
zvanot pa tālruni 63048913, rakstot pa
e-pastu karolina.lankovska@soc.jelgava.
lv vai personīgi Sociālo lietu pārvaldē
Pulkveža O.Kalpaka ielā 9 115. vai 103.
kabinetā.

Balvas saņem katrs desmitais pareizās atbildes autors – Ilze Palabinska,
Judīte Januze, Intars Matīss, Skaidrīte Vasiļjeva, Santa Čābūte, Sigita
Tiliševska un Alberts Lūsis.
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Bez skaļām reklāmas
kampaņām un akcijām
piektdienas pusdienlaikā darbu sāka «Silvas» tējas namiņš pie
Pasta salas. Spriežot
pēc apmeklētības un
jelgavnieku reakcijas
sociālajos tīklos, tas
bija ilgi gaidīts notikums.
«Silvas» vadītāja Sandra Blūmane norāda, ka pirmajās dienās tējas namiņš «gāzts apkārt»
– pēc viņas aplēsēm, pirmajās
dienās to apmeklējuši apmēram
1000 cilvēki. «Saprotam, ka tā
lielā interese ir tāpēc, ka tējas
namiņš ir jauns, ilgi gaidīts
– vēlāk varētu būt mierīgāk,» tā
S.Blūmane, piebilstot, ka tējas
namiņš vēl pielāgojas klientu
vēlmēm un maina darba laiku,
arī apkalpojošais personāls vēl
mācās. «Pirmais secinājums:
svētdienā strādāsim ilgāk, nevis līdz pulksten 19, kā bijām

sākumā domājuši. Šosvētdien
tējas namiņš būs atvērts vismaz
līdz pulksten 21,» tā «Silvas»
vadītāja. Šobrīd tējas namiņš
durvis apmeklētājiem ver pulksten 10 un darba dienās un sestdienās ir vaļā līdz pulksten 22.
Tējas namiņa darba laiks tiks
pielāgots arī Ledus skulptūru
festivāla norises laikam un būs
atvērts tikpat ilgi, cik skulptūru
parks.
Pirmajās dienās vislielākais
pieprasījums bijis pēc konditorejas, tējas un kafijas, bet
S.Blūmane ir priecīga, ka jelgavnieki izmanto arī iespēju apēst
kaut ko stingrāku – zupu, salātus, sāļos sacepumus. Jāpiebilst,
ka tējas namiņā ir 35 sēdvietas.
«Vasarā plānojam izvietot arī
galdiņus ārā, padomāsim par
iespēju tur izvietot kādu zvilni
vai pufu,» ieskicē S.Blūmane,
piebilstot, ka no klientiem tiek
saņemts arī pa kādam ierosinājumam vai aizrādījumam
– viens no priekšlikumiem bijis, ka vajadzētu spilvenus vai
pufus, uz kā sēdēt. «Iespējams,

daudziem tējas namiņš asociējas
ar tējas namiņu «Apsara» Rīgā,
kur klienti sēž uz spilveniem,
bet mēs negribējām kopēt viņus,» tā «Silvas» pārstāve.
Lai nodrošinātu tējas namiņa
darbību, «Silva» radīja septiņas
jaunas darbavietas, bet iespējams, ka vasaras sezonā vajadzēs papildu darbiniekus. Tējas
namiņa izveidē investēto finanšu līdzekļu apmēru S.Blūmane
gan neatklāj, vien nosaka, ka ieguldīts «ļoti daudz». Uzņēmums
«Silva» nolēma investēt, jo
pēdējos gados pilsētā pamanīja
pozitīvas pārmaiņas un tūristu
skaita palielināšanos.
Tējas namiņa atvēršana bija
ilgi gaidīta ne tikai jelgavniekiem, bet arī pašiem uzņēmējiem. Tā būvniecības un labiekārtošanas darbi ilga apmēram
divus gadus. «Veidojot šo tējas
namiņu, darījām visu kā sev,
tāpēc gāja lēni un ilgi, toties
ir daudz dažādu interesantu
detaļu,» stāsta S.Blūmane, piebilstot, ka izmantoti maksimāli
daudz vietējo materiālu.

No februāra – izmaiņas vilcienu kustībā
 Ilze Knusle-Jankevica

No 1. februāra tiks atcelts rīta vilciena reiss
no Jelgavas uz Rīgu un
vakara reiss no Rīgas uz
Jelgavu. Uzņēmums «Pasažieru vilciens» skaidro,
ka vilcienu reisi pārkārtoti atbilstoši pasažieru
pieprasījumam, slēdzot
mazāk pieprasītos.
Optimizējot vilcienu kustību
maršrutā Jelgava–Rīga, no 1. februāra tiks atcelts vilciens Nr.6705
Rīga–Jelgava darba dienās pulksten 6.27 un vilciens Nr.6744 Jelgava–Rīga darba dienās pulksten
19.55. AS «Pasažieru vilciens»
Mārketinga nodaļas vadītāja Ieva
Miežubrāle norāda, ka izmaiņas
ir eksperimentālas un pagaidām
noteiktas līdz 31. jūlijam.
Vienlaikus viņa norāda, ka ar
VSIA «Autotransporta direkcija»
ir uzsāktas sarunas par vilcienu
maršruta Rīga–Dobele izveidi.
«Plānots, ka vilciens kursēs no
Dobeles uz Rīgu darba dienu rītos,
bet dienas beigās – no Rīgas un
Dobeli. Maršruts būs izdevīgs ne
tikai Dobeles iedzīvotājiem, bet arī
jelgavniekiem,» tā I.Miežubrāle.
Uzņēmuma pārstāve skaidro, ka
vilcienu kustības grafiks tiek orga-

nizēts saskaņā ar Autotransporta
direkcijas vispārējo sabiedriskā
transporta attīstības politiku un
pasūtījumu, kā arī balstoties uz
novērojumiem pasažieru plūsmas
dinamikā, cenšoties pēc iespējas
piemērot reisus atbilstoši paredzamajām pasažieru vajadzībām.
«Pasažieru vilciena» apkopotie dati
liecina, ka 2014. gadā ar vilcienu
maršrutā Jelgava–Rīga vidēji dienā
pārvietojušies 3518 cilvēki: Jelga-

vas dzelzceļa stacijā vidēji dienā vilcienā iekāpuši 1733 pasažieri, bet
izkāpuši no vilciena – 1785. Vidēji
dienā šajā maršrutā vilciens veicis
50 reisus, un vienā reisā vidējais
pasažieru skaits ir 70.
Ar izmaiņām vilcienu maršrutos
var iepazīties mājas lapā www.pv.lv,
mobilajās aplikācijās, Rīgas centrālās stacijas Klientu apkalpošanas
centrā, kā arī zvanot pa tālruni
67232135.

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde «Pilsētsaimniecība» pārdod
atkārtoti rakstiskā izsolē kustamo mantu.
1. Izsoles priekšmets: trīs izsoles daļas ar nevēlamo koku koksnes kopējo krāju 101,60 m³ Meiju
ceļā 66, Jelgavā.
2. Izsoles veids: rakstiska izsole ar augšupejošu soli.
3. Izsoles noteikumu saņemšana/iepazīšanās: ar izsoles noteikumiem var iepazīties/saņemt
JPPI «Pilsētsaimniecība» Pulkveža O.Kalpaka ielā 16a, Jelgavā, 6. kabinetā, vai mājas lapā www.
pilsetsaimnieciba.lv, sadaļā «Iepirkumi», apakšsadaļā «Izsole».
4. Izsoles daļas dabā var apskatīt no š.g. 21. janvāra līdz 29. janvārim, iepriekš sazinoties ar
mežzini Pēteri Vēveri, tālrunis 26542142.
5. Piedāvājumu iesniegšanas kārtība, izsoles vieta un laiks:
5.1. piedāvājums jāiesniedz līdz 2015. gada 3. februārim plkst.10 JPPI «Pilsētsaimniecība» Jelgavā,
Pulkveža O.Kalpaka ielā 16a, 9. kabinetā;
5.2. izsole notiks: 2015. gada 3. februārī plkst.10 JPPI «Pilsētsaimniecība» Jelgavā, Pulkveža
O.Kalpaka ielā 16a, 14. kabinetā.
6. Izsoles priekšmeta nosacītā cena:
6.1. daļai Nr.1 – 57 euro;
6.2. daļai Nr.2 – 80 euro;
6.3. daļai Nr.3 – 66 euro.
7. Izsoles nodrošinājums un tā samaksas kārtība:
7.1. izsoles nodrošinājums ir 10% apmērā no izvēlētās 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, vai iemaksājot skaidrā naudā
JPPA «Pilsētsaimniecība» kasē Pulkveža O.Kalpaka ielā 16a, Jelgavā, norādot attiecīgo izsoles daļu.
8. Samaksas kārtība: bezskaidras vai skaidras naudas norēķins vienas nedēļas laikā no izsoles dienas.

 Valsts policija sestdien, 24. janvārī,
Zemgales reģionā rīkoja reidu ceļu
satiksmes uzraudzības jomā. Jelgavā
par dažādiem pārkāpumiem sodīts
31 satiksmes dalībnieks. Valsts policija informē, ka Jelgavā reida laikā tika
pārbaudītas 420 automašīnas. Policisti
pieķēra 14 autovadītājus, kuri pārkāpa
atļauto braukšanas ātrumu, viens autovadītājs bija sēdies pie stūres reibumā,
septiņām automašīnām nebija ziemas
periodam atbilstoša riepu protektora.
Vēl policija sodījusi trīs velosipēdistus,
no kuriem viens bija alkohola reibumā,
un sešus gājējus.
 Lai paātrinātu pasažieru nokļūšanu no Jelgavas uz Rīgu, «Pasažieru
vilciens» izskata iespēju atsevišķos
mazāk pieprasītos reisos samazināt
pieturvietu skaitu un nepiestāt Cenā,
Dalbē un Atgāzenē. «Mūsu uzdevums
ir paātrināt vilcienu satiksmi, lai pasažieriem samazinātos ceļā pavadītais laiks. Arī
biļešu pārdošanas dati rāda, ka tieši reisi
ar īsāku braukšanas laiku un mazāku pieturvietu skaitu ir ļoti pieprasīti,» norāda
«Pasažieru vilciena» Mārketinga nodaļas
vadītāja Ieva Miežubrāle. Jau pašlaik ir
vairāki ekspresreisi, kuros elektrovilciens
nepiestāj visās pieturās: virzienā uz Rīgu
tādi ir trīs (ar izbraukšanas laiku no Jelgavas pulksten 7.51, 17.46, 18.48), virzienā
uz Jelgavu – viens (ar izbraukšanas laiku
no Rīgas pulksten 5.26). Uzņēmums
norāda, ka joprojām tiks saglabāti reisi,
kuros vilciens pasažierus uzņem visās
pieturvietās, taču atturas komentēt, kad
ekspresvilcienu skaitu varētu palielināt,
bet sola iedzīvotājus par to informēt
savlaicīgi.

Ritma Gaidamoviča
SIA «KULK»
(reģ.Nr.41703007150) piedāvā
kvalitatīvus ceļu būves, bruģēšanas, būvuzraudzības, inženierkomunikāciju izbūves, kā arī transporta pakalpojumus. Veicam teritoriju
labiekārtošanas un apzaļumošanas darbus.

Piedāvātais amats:
CEĻU BŪVES NOZARES MEISTARS(-E).
Darba pienākumi:
• plānot un veikt nepieciešamos organizatoriskos pasākumus, lai nodrošinātu ceļu
uzturēšanas darbu, speciālās būvniecības
darbu (ceļu būve un teritoriju labiekārtošana, ar
ceļu uzturēšanu saistītie remonta darbi) izpildi
un citu nozarē veicamo darbu izpildi;
• organizēt projektu un tāmju izstrādāšanu
(pasūtīšanu) teritoriju labiekārtošanas un
būvniecības objektiem;
• veikt būvniecības projektu saskaņošanu,
būvatļaujas izņemšanu, būvniecību, būvju
nodošanu ekspluatācijā;
• vadīt ceļu uzturēšanas darbos nodarbināto
darbu u.tml.
Prasības kandidātiem:
• darba pieredze ceļu būvē un izpratne par:
- autoceļu specifikācijām,
- autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu tehniskajām prasībām;
• augstākā vai vidējā speciālā izglītība būvniecībā;
• sertifikāts ceļu būvdarbu vadīšanā un būvuzraudzībā;
• spēja patstāvīgi organizēt savu un komandas
darbu, pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību;
• teicamas latviešu valodas zināšanas;
• labas iemaņas darbā ar «MS Office»
programmām;
• B kategorijas autovadītāja apliecība.
Uzņēmums piedāvā:
• darbu stabilā un perspektīvā uzņēmumā;
• stabilu atalgojumu un sociālās garantijas;
•darba vietu Jelgavā.
CV un pieteikuma vēstuli ar norādi
«Ceļu būves nozares meistars» sūtīt pa
e-pastu personals@kulk.lv.
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Kā jūs rūpējaties par savas apkures drošību?
Olafs, dzīvo privātmājā ar gāzes apkuri Ceriņu ielā:
«Regulāri jāpārbauda ventilācija, gāzes katls un visa
apkures sistēma – tie ir trīs galvenie priekšnoteikumi,
ja runājam par gāzes apkuri, un es tos visus ievēroju.
Visu uzraugu pats, taču, ja kaut kas pēkšņi notiek vai
«Latvijas gāzes» pārstāvji, nolasot skaitītājus, norāda uz
kādu problēmu, man ir firma, kurai piezvanu, un meistari
atbrauc un saved visu kārtībā. Tagad jau sāku domāt par
gāzes katla maiņu, jo pašreizējais savus septiņus astoņus
gadus jau nokalpojis – viss taču nolietojas. Ar šausmām
atceros laiku, kad māju apkurinājām ar oglēm – lai būtu
silti un droši, visu laiku bija jāvaktē, bet tagad to manā
vietā dara automātika.»

Svetlana, dzīvo privātmājā ar gāzes apkuri Madaru ielā:
«Jau četrus gadus siltumu nodrošinām ar gāzi, un jau
sākotnēji mums bija svarīgi, lai būtu ne tikai silts, bet
arī droši – cik tad tur vajag, lai māja uzietu gaisā, tāpēc
uz drošības rēķina neekonomējam. Mums ir līgums
ar firmu, kura regulāri veic mūsu gāzes apkures katla
apkopi, tāpat, ja pēkšņi būtu ārkārtas situācija, zvanītu
viņiem. Varbūt tāpēc, ka par savu apkures drošību
pirmām kārtām gādājam paši, kritiskas situācijas, par
laimi, nav nācies piedzīvot.»

Ceturtdiena, 2015. gada 29. janvāris

Ruta un Kazimirs, dzīvo daudzdzīvokļu mājā ar malkas
apkuri Dobeles ielā:
«Gods kam gods – pavasarī un rudenī skursteņslauķi uz mājas
jumta redzam – par to gādā nama pārvaldnieks, tāpat mums
dzīvoklī ir krāsns un plīts, par kuru tehnisko stāvokli esam
droši kaut vai tāpēc vien, ka nesen uzmūrējām jaunu plīti. Tas
mums izmaksāja 250 latus, taču nu to ar diviem sērkociņiem
var iekurt – tik laba vilkme. Protams, mums tie ir ārkārtīgi
lieli līdzekļi, ja vēl ņem vērā, ka savus desmit sterus malkas
sezonā nokurinām – naudas izteiksmē tie ir ap 250 eiro –, taču
tagad vismaz nav
bail kurināt. Agrāk
plīts bija sadrupusi,
dūmoja, vilkmes
nekādas, visi griesti
melni... Paši nemaz
neķērāmies klāt,
jo apzināmies, ka
no krāsnīm neko
nesaprotam, tāpēc atradām labu
podnieku no Tukuma, kurš atzina,
ka veco plīti nav
vērts «reanimēt».
Tagad plīts ir mūsu
lepnums, un turpmāk uzticēsimies
tikai savam meistaram.»

Kaspars, dzīvo privātmājā ar malkas apkuri Apšu ielā:
«Jāatzīst, šobrīd izjūtu lēta «meistara» sekas – vēloties
ieekonomēt, skursteņa mūrēšanai paņēmu cilvēku,
kas nav profesionālis, un viņš pieļāva nopietnu kļūdu
– nenosiltināja dūmu izvadu. Un tagad, tiklīdz aukstāks,
skursteni «sit ciet», tas daudz vairāk «aizķep»... Varētu
jau izsaukt profesionāli, lai novērš šo kļūdu, bet cilvēks
jau pie visa pierod, tā arī es – krāsns ir mājas priekštelpā,
līdz ar to dūmus izvēdināt nav problēmu. Zinu, ko, kā
un kad vajag darīt, lai dūmotu pēc iespējas mazāk. Arī
skursteni tīru pats – domāju, ka skursteņslauķi sauc tikai
retais un tikai tad, ja ir liels augstums vai dziļš skurstenis,
pārējie tiek galā paši. Uzskatu, ka ar skursteņa tīrīšanu
galā tieku labi, un, neskatoties uz visām ķibelēm, arī
savas mājas apkuri uzskatu par drošu.»

«Ar ko tas skursteņslauķis gudrāks? Lai iztīrītu skursteni, vajag vien striķi un birsti. Tādu birsti var nopirkt specializētajā veikalā, bet tās ir pārāk mīkstas, lai labi iztīrītu, tāpēc vislabāk
ir striķa galā piesiet nocirstu eglīti. Skursteni tīru vienreiz gadā, un biežāk nemaz nevajag – lūkā ieliekot spogulīti, redzu, ka viss ir tīrs, ne kvēpu, ne sodrēju,» pieredzē dalās Valfreds
no Īsās ielas, kurš savu privātmāju apkurina ar malku. Viņš ne tuvu nav vienīgais, kurš apkures drošību neuztic profesionāļiem, jo uzskata, ka galā itin labi tiek pats. Taču tajā pašā
laikā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) statistika liecina: pagājušajā gadā Jelgavā ugunsdzēsēji izbrauca uz kopumā 263 izsaukumiem, no kuriem saistībā ar apkuri
bija 21, tostarp 13 gadījumos deguši sodrēji dūmvadā. VUGD Jelgavas daļas komandieris Aleksandrs Koržeņevskis gan lēš, ka ugunsgrēku skaitam, kas izceļas netīrītu skursteņu vai
apkures ierīces ekspluatācijas noteikumu neievērošanas dēļ, ir tendence samazināties, taču «sāpīgākās» situācijas vēl aizvien saistītas ar vecām mājam un mazturīgiem iedzīvotājiem.
Vai cilvēki kļuvuši apzinīgāki vai arī no ugunsnelaimēm izdodas izvairīties tikai laimīgas sagadīšanās pēc? – «Jelgavas Vēstnesis» izzina, cik droša apkure ir īpašumos, kas nav pieslēgti
centralizētajai siltumapgādei un kuros par siltumu rūpējas paši saimnieki.

Ja no 13 dzīvokļiem tikai 4 ir Skursteņslauķa pakalpojumi jāizmanto
ekspluatācijai derīga krāsns – visiem, kuru mājai ir skurstenis
par kādu drošību var runāt?!
No kopumā 414 mājām, kuru
pārvaldnieks ir SIA «Jelgavas
nekustamā īpašuma pārvalde»
(JNĪP), 124 ir tādas, kuras nav
pieslēgtas centralizētajai apkures sistēmai. Tas nozīmē, ka
siltumu savā mājoklī iedzīvotāji
nodrošina paši, kurinot krāsni
vai plīti. «Var jau domāt: kas tad
tur – iekurinu krāsni, un man ir
labi! Bet to, ka krāsns ir bīstama
iekārta, pret kuru jāizturas ar
ārkārtīgi lielu atbildību, prātā
diemžēl patur tikai apzinīgākie dzīvokļu īpašnieki, kuri ir
bezspēcīgi, kad mājā notiek
ugunsnelaime kāda kaimiņa
nolaidības dēļ,» saka JNĪP valdes loceklis Juris Vidžis.
Viņš stāsta, ka vēl salīdzinoši nesen,
apsekojot kādas daudzdzīvokļu mājas sildierīču tehnisko stāvokli atsevišķajos dzīvokļu
īpašumos, aina pavērās patiesi šausminoša:
no kopumā 13 dzīvokļiem tikai četros sildierīces – krāsnis un plītis – speciālisti atzina
par ekspluatācijā drošām. «Nav daudz tādu
dzīvokļu īpašnieku, kas atceras, kad pēdējo
reizi uzticējis speciālistam pārbaudīt kaut
vai savas krāsns oderējuma stāvokli, lai
gan atbilstoši ugunsdrošības noteikumiem
tas ir jādara divas reizes gadā – pirms un
pēc apkures sezonas,» tā J.Vidžis, uzsverot, ka apkures iekārtu un ierīču, tostarp
krāsns un dūmvada, tehniskais stāvoklis
atsevišķajā dzīvokļa īpašumā ir dzīvokļa
īpašnieka atbildība – nama pārvaldnieka
kompetencē ir tikai kopīpašuma uzturēšana, ko apsaimniekotājam deleģē dzīvokļu
īpašnieki, tam nodrošinot arī nepieciešamo
finansējumu.
J.Vidžis stāsta, ka, ievērojot ugunsdrošības noteikumus, daudzdzīvokļu mājās
ar malkas apkuri JNĪP regulāri organizē
skursteņu un dūmvadu pārbaudi un tīrīšanu, pirms un pēc apkures sezonas – kopīpašumā esošo bīstamo iekārtu apsekošanu
un par nepieciešamajiem darbiem informē
dzīvokļu īpašniekus. Ja dzīvokļu īpašnieki
apzinīgi maksājuši par nama apsaimniekošanu un uzturēšanu, šādi darbi pēc iespējas
ātrāk tiek veikti par uzkrātajiem līdzekļiem,
un cilvēki var būt mierīgi, ka izdarījuši visu,
lai netiktu apdraudēti. «Pilsētā ir šādi pozitīvie piemēri, taču, jāatzīst, drīzāk šādas
mājas ir izņēmums, jo liela daļa mājās ar
krāsns apkuri dzīvojošo ne tikai nepievērš

uzmanību, piemēram, skursteņa un dūmvada kritiskajam stāvoklim, uz ko norādījis
pārvaldnieks, bet pat ignorē elementārus
drošības pasākumus. Piemēram, cik ir tādu,
kuri kā kurināmo izmanto nevis malku, bet
impregnētu koku, lakotas mēbeles – šiem
materiāliem taču ir pavisam cita degšanas temperatūra! Ir jāapzinās, ka sekas,
regulāri neapsekojot apkures iekārtas un
neveicot nepieciešamos remontdarbus, var
būt neprognozējamas un kaut tikai viena
dzīvokļa īpašnieka bezatbildīgā attieksme
var radīt ievērojamus zaudējumus visiem
kaimiņiem,» par savu atbildību arī kaimiņu
priekšā aicina aizdomāties J.Vidžis, atgādinot arī, ka dzīvokļa īpašniekam neatkarīgi
no apstākļiem jānodrošina, lai telpās gaisa
temperatūra atbilstoši normatīviem nebūtu zemāka par 15 grādiem pēc Celsija,
tāpēc ziemas mēnešos ekspluatācijai droša
apkures ierīce ir vēl jo svarīgāka.
Viņš spriež, ka nama pārvaldnieks var
šim jautājumam pieiet tikai formāli: kopīpašuma apsekošanu esam veikuši, dzīvokļu
īpašniekus informējuši, atsaucība no viņiem
nav – paši vainīgi, ja notiek nelaime! «Taču
mēs ļoti vēlamies panākt, lai sekotu arī
reāla darbība – pārvaldnieks nav tiesīgs
organizēt remontdarbus kopīpašumā, ja
nav atbilstoša dzīvokļu īpašnieku lēmuma
un finansējuma, savukārt to nav iespējams
panākt, ja iedzīvotāji pat nav ieinteresēti
risināt šo jautājumu. Pārvaldnieks nevar
ar varu piespiest dzīvokļu īpašniekus rūpēties par kopīpašumu, kur nu vēl par savu
atsevišķo dzīvokļa īpašumu, tostarp krāsns
vai plīts tehnisko stāvokli tajā,» tā J.Vidžis,
gan piebilstot, ka nereti situācijās, kad kaut
kas notiek cilvēka personīgajā īpašumā
un turklāt paša nolaidības dēļ, tieši nama
pārvaldnieks ir tas, pret ko nepamatoti tiek
celtas pretenzijas.
Tuvojoties apkures sezonas beigām,
JNĪP iecerējusi vēl neatlaidīgāk uzrunāt
ar malku apkurināmo daudzdzīvokļu māju
dzīvokļu īpašniekus, informējot un skaidrojot atbildību pret bīstamajām iekārtām ne
tikai kopīpašumā, bet arī savā atsevišķajā
īpašumā, un mudinot šim jautājumam
nopietni pievērsties, lai sagatavotos jaunajai apkures sezonai. «Iespējams, vismaz
daļu dzīvokļu īpašnieku mums izdosies
pārliecināt par situācijas nopietnību,» tā
J.Vidžis, uzsverot, ka pārvaldnieks ir gatavs
sadarbībā ar dzīvokļu īpašniekiem risināt šo
jautājumu, nodrošinot arī iespēju par veiktajiem darbiem norēķināties pakāpeniski.

Šobrīd skursteņslauķi lielākoties saņem izsaukumus no
iedzīvotājiem, kuru mājās «bez
iemesla» krāsns vairs nekuras
un skurstenis pārstājis vilkt.
Taču vairumā gadījumu izrādās,
ka iemesls ir gaužām vienkāršs
– vai nu skurstenis skursteņslauķi nav redzējis vispār, vai redzējis reti, vai skursteņslauķa lomā
iejuties pats vai kaimiņš. Taču ne
tikai normatīvajos aktos noteikto prasību, bet arī drošības dēļ
skursteņa tīrīšana ir jāuztic sertificētam skursteņslaucītājam.
Jelgavā tādi ir trīs.

Jelgavas Brīvprātīgo ugunsdzēsēju
biedrības skursteņslauķis ar zeļļa diplomu
Dainis Strautiņš stāsta, ka, salīdzinot ar
situāciju pirms dažiem gadiem, cilvēku
attieksme ir mainījusies – kaut nedaudz,
viņi tomēr kļuvuši atbildīgāki, apzinoties
nepieciešamību gan regulāri tīrīt skursteni,
gan arī to uzticēt profesionālim.
Runājot par pēdējo gadu tendencēm
Jelgavā, viņš atklāj, ka arvien vairāk privātmājās īpašnieki izvēlas ierīkot dabasgāzes
apkures sistēmu, savukārt, ja siltumu
nodrošina krāsns, malkas vietā priekšroka

tiek dota briketēm. «Lai gan malka izmaksu piebilstot, ka šādu situāciju itin bieži varot
ziņā sanāk lētāk par briketēm, pilsētā trūk- attiecināt arī uz privātmājām.
stot regulāra kvalitatīvas malkas piegādes
Vai nācies piedzīvot situācijas, kad pat
piedāvājuma,» saka viņš, gan uzsverot, ka skursteņslauķis vairs nespēj palīdzēt?
neatkarīgi no apkures veida kaut vai paša D.Strautiņš atbild noliedzoši, jo pat viskridrošības dēļ skursteņslauķa pakalpojumi jā- tiskākajās situācijās izeju izdodas atrast. «Ir
izmanto visiem, kuru mājai ir skurstenis. bijis, ka skurstenis tā «aizaudzis», ka piķis
Viena skursteņa tīrīšana pilsētā mak- ar lielu spēku jākasa nost, un galvenais
sā vidēji 35 eiro. «Taču, apzinoties, ka iemesls šādām situācijām ir tas, ka skursteapkure nav tikai
nis nav tīrīts gadiem
Sertificēta skursteņslauķa
skurstenis, pie reivai laiku pa laikam
zes meistars vai zellis pakalpojumus Jelgavā nodrošina: pats saimnieks to
pārbauda arī apkures
«pabikstījis». Un ti• Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība,
ierīces stāvokli,» saka
kai tad, kad situācitālrunis 63023015, 29549544;
D.Strautiņš. Savu- • SIA «Latakva Jelgava», tālrunis 63020999. ja kļuvusi kritiska,
kārt citāda situācija
palīdzību meklē pie
ir daudzdzīvokļu mājās ar malkas apkuri profesionāļa,» stāsta skursteņslauķis, sakot,
– tur skursteņa tīrīšanu organizē mājas ka parasti pēc šādiem gadījumiem cilvēks
pārvaldnieks, taču, lai pārliecinātos par arī kļūst par pastāvīgo klientu un turpmāk
krāsns vai plīts tehnisko stāvokli katrā skursteņslauķi sauc regulāri.
dzīvoklī, skursteņslauķis jāuzaicina paSavukārt kā lielāko problēmu viņš min
šiem mājokļa īpašniekiem. Pēc pieredzes cilvēku vēlmi visu, tostarp apkures ierīci,
viņš zina teikt, ka šādu apzinīgu dzīvokļa ierīkot pēc iespējas kompaktāku, kas īpaši
īpašnieku ir diezgan maz. «Kad cilvēks aktuāli esot jaunuzceltajās privātmājās.
ierauga, ka daudzdzīvokļu mājai tiek tīrīts «Piekļūšana apkures ierīcei un skurstenim
skurstenis, varbūt kāds arī palūdz pie reizes ir nianse, par kuru cilvēki bieži vien nepadopaskatīties krāsni dzīvoklī, taču tā nenotiek mā. Mājai jumts ir, skurstenis ir, bet lūkas,
bieži, jo par šo pakalpojumu jau jāmaksā pa kuru piekļūt skurstenim, nav, un tad
pašam. Sanāk, ka līdzekļi tiek taupīti uz nākas pielietot alpīnisma cienīgus paņēmiepašu drošības rēķina,» norāda D.Strautiņš, nus, lai tiktu tam klāt,» saka zellis.

Par gāzes katla apkopi jābūt noslēgtam līgumam
Latvijas Gāzes (LG) Jelgavas
iecirkņa speciālisti ik mēnesi
konstatē trīs četras situācijas,
kas saistītas ar nepareizu dabasgāzes apkures katla ekspluatāciju. Bez atbilstoša projekta
un saskaņošanas pievienoti
gāzes apkures katli, pašrocīgi
veikti ierīces «uzlabojumi» un
nobloķēta ierīces automātika
ir biežākie pārkāpumi.
«Par apkures ierīces drošu ekspluatāciju
atbild tās lietotājs, taču, apzinoties gāzes
noplūdes sekas, nedrīkstam to visu palaist
pašplūsmā. Tieši tādēļ vēl aizvien LG
saviem klientiem bez maksas nodrošina
gāzesvada hermētiskuma pārbaudi, kas
atbilstoši normatīviem jāveic reizi piecos
gados un izmaksas turklāt būtu jāsedz
īpašniekam,» stāsta LG Jelgavas iecirkņa
vadītājs Uldis Auniņš. Iespējams, tieši
pateicoties šai uzraudzībai, Jelgavā izdevies izvairīties no dramatiskām sekām ar
dabasgāzes apkuri saistītās situācijās.
Saskaņā ar aktuālajiem datiem šobrīd
Jelgavā dabasgāzi apkurei izmanto 2937
mājsaimniecības. «Augsto izmaksu dēļ mēs

nevaram nodrošināt, lai iespēja pieslēgt īpaTaču U.Auniņš uzsver: ja ievēro visus drošumu dabasgāzei būtu jebkurā vietā pilsētā, šības noteikumus, pareizi ekspluatēta gāzes
taču sistemātiski notiek gazifikācijas projek- apkure ir viena no drošākajām. «Teiksim,
tu īstenošana konkrētās ielās. Piemēram, kurinot ar malku, ja skurstenī nav vilkkopš decembra iespēja izmantot dabasgāzi mes, tvana gāze nāk telpā, savukārt gāzes
ir arī depo un Romas ielas rajonā,» stāsta apkures gadījumā visu regulē automātika:
U.Auniņš. Tāpat šobrīd uz lokālo apkuri ja nav vilkmes, katls automātiski atslēdzas,
pakāpeniski pāriet daudzdzīvokļu māja ja kādu iemeslu dēļ tiek pārtraukta gāzes
Lielajā ielā 12. «Lai
padeve, samazinājies
gan mūsu interesēs ir Sajūtot gāzes smaku, jāzvana pa spiediens vai radubezmaksas tālruni 114.
iegūt pēc iespējas vaisies noplūde, katls
rāk klientu, jāatzīst,
atslēdzas. Šāda augāzes apkures ierīkošanai daudzdzīvokļu tomātika lielākoties ir visām gāzes apkures
mājā ir jābūt ļoti rūpīgi pārdomātai. Iedzī- iekārtām, kas ražotas pēdējo 20 gadu laikā,»
votāju vidū jābūt absolūtai vienprātībai par stāsta vadītājs, gan akcentējot, ka droša
apkures veida maiņu – gan tādēļ, ka tam gāzes apkure nozīmē, ka mājā uzstādīts apnepieciešamas būtiskas investīcijas, gan tā- kures katls, kas atbilst Latvijas likumdošadēļ, ka, ierīkojot gāzes katlu katrā dzīvoklī, nai, to uzstādījusi Būvkomersantu reģistrā
tiek izjaukta centralizētās apkures sistēma, reģistrēta sertificēta persona saskaņā ar LG
un rezultātā problēmu var būt vairāk nekā akceptētu sertificēta projektētāja izstrādātu
ieguvumu,» skaidro viņš, atgādinot, ka projektu. U.Auniņš norāda, ka visbiežāk
vienreiz gadā ir jāizsauc dūmvadu tīrītājs, cilvēki grēko tieši ar apkures katla uzstākas iztīrīs dūmvadu un pārliecināsies par tā dīšanu vai nomaiņu, šo darbu veicot paši
tehnisko stāvokli. Gāzes apkures ierīkoša- vai palūdzot izdarīt, teiksim, santehniķim.
nas vidējās izmaksas, ieskaitot pašu apku- Tāpat viņi bieži vien «aizmirst» noslēgt
res katlu un dokumentācijas sakārtošanu, līgumu ar sertificētu firmu par apkures
pavisam aptuveni rēķinot, ir ap 2000 – 3000 katla apkopi, kas ir obligāts nosacījums
eiro iekšvadiem.
mājsaimniecībām ar dabasgāzes apkuri.

sports
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Peld garās distances

LLU baseinā aizvadīts Jelgavas 2015.
gada atklātais ziemas čempionāts peldēšanā garajās distancēs, kurā piedalījās
peldētāji no Jelgavas, Rīgas, Jūrmalas,
Stopiņiem. Peldētāji veica 200, 400, 800
un 1500 m distances dažādos stilos.
Zelta medaļu izcīnīja un sporta meistara
kandidāta normatīvu izpildīja Jevgeņijs
Boicovs 1500 m brīvajā stilā. Vēl zelts
Elīzai Lagzdiņai (400 m brasā un 800 m
brīvajā stilā), Vladimiram Šinkus (400 m
uz muguras), Kristiānai Kalniņai un Iļjam
Boicovam (200 m tauriņstilā), Veronikai
Gorškovai (400 metru komplekss), Paulam Audzēvičam (800 m brīvajā stilā).
Jelgavas Specializētās peldēšanas skolas
audzēkņi izcīnīja arī sešas sudraba un
deviņas bronzas medaļas.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Arī šogad Jelgavā notiks nakts
pusmaratons

Sākusies abonementu tirdzniecība dalībai visos
septiņos šī gada
skriešanas maratona «Skrien Latvija» posmos. Plānots, ka
viens no tiem atkal notiks Jelgavā – 11.
jūlijā. Šogad plānoti vēl šādi posmi: 6. aprīlī
– Rēzeknē, 26. aprīlī – Rīgā (Biķerniekos),
20./21. jūnijā – Ventspilī, 15. augustā – Kuldīgā, 20. septembrī – Valmierā, 10. oktobrī
– Siguldā. Mājas lapā www.skrienlatvija.lv
var iegādāties abonementu dalībai visos
septiņos posmos, kā arī reģistrēties atsevišķiem posmiem. Šobrīd Jelgavas sacensībām
kopā pieteikušies apmēram 300 dalībnieki
no Lietuvas un Latvijas.

Ziemas kausu sāk ar 1:1

Šodien FK «Jelgava» Rīgā, Skonto hallē, aizvadīs otro Latvijas futbola Virslīgas Ziemas
kausa spēli – spēle sāksies pulksten 13.15,
un šodienas pretinieki būs Rēzeknes BJSS.
Pirmajā Ziemas kausa spēlē jelgavnieki
tikās ar «Liepāju» un nospēlēja neizšķirti
1:1. Pirmie vārtus guva liepājnieki, bet
FK «Jelgava» izdevās rezultātu izlīdzināt.
Vārtus jelgavnieku labā guva Igors Sav
čenkovs. Šogad mūsu grupā ir Rēzeknes
BJSS, «Valmiera Glass FK/BSS» (spēle 17.
februārī), «Liepāja» un «Gulbene» (spēle
11. februārī). Piektās spēles pretinieks tiks
noskaidrots pēc aizvadītajām apakšgrupu
spēlēm. Kā uzsver FK «Jelgava» galvenais
treneris Vitālijs Astafjevs, Ziemas kauss ir
tikai viens no sagatavošanās posmiem,
tāpēc rezultāts nav primārais.

Gada sportistus cer redzēt
olimpiskajās spēlēs
 Ilze Knusle-Jankevica

Rīt, 30. janvārī, bija paredzēts ikgadējais pasākums
«Sporta laureāts 2014»,
kurā tiek godināti labākie
Jelgavas sportisti un treneri. Lai gan pasākums gripas
epidēmijas dēļ tika atcelts uz
nenoteiktu laiku, laikraksts
«Jelgavas Vēstnesis» iepazīstina ar konkursa nominācijām un laureātiem.
«Pagājušajā gadā vislabākie panākumi bijuši jauniešiem – viņi ir perspektīvi, tāpēc ir cerības, ka nākamajos gados
viņi progresēs un šis un vēl nākamie
divi trīs olimpiskie cikli būs viņu laiks,»
tā Sporta servisa centra direktors Juris
Kaminskis.
Sportisti un treneri tiek sveikti 12
nominācijās. Visnozīmīgākās no tām
varētu būt «Gada sportists olimpiskajos veidos» un «Gada sportiste olimpiskajos veidos». «Šajās nominācijās
apbalvosim BMX braucēju Kristenu
Krīgeru un daiļslidotāju Diānu Ņi-

kitinu – abiem šiem sportistiem ir liela perspektīva,
un ļoti ceram, ka viņi
pārstāvēs mūsu valsti un arī pilsētu
2016. gada vasaras olimpiskajās
spēlēs Riodežaneiro un 2018. gada
ziemas olimpiskajās
spēlēs Dienvidkorejā,»
tā J.Kaminskis.
Iedibināta arī jauna nominācija – «Gada sportists tehniskajos
sporta veidos». Sporta servisa centra
direktors norāda, ka pilsētā ir diezgan
daudz tehnisko sporta veidu un tie
kļūst arvien populārāki, piemēram, pagājušajā vasarā pēc ilga pārtraukuma
Jelgavā notika kartinga sacensības, un
plānots, ka arī šogad tādas būs. Tāpat
mums ir ūdens motosporta un moto
triāla klubi. «Lai vēl vairāk popularizētu tehniskos veidus, iedibinājām
jaunu nomināciju, kas tehnisko sporta
veidu pārstāvjiem varētu būt papildu
motivācija,» tā J.Kaminskis.
Lai gan pārsvarā nominācijās tiek

apbalvoti individuālo sporta
veidu pārstāvji, tradicionāli tiek paziņota
arī «Gada sporta
spēļu komanda».
Šis tituls piešķirts
FK «Jelgava».
J.Kaminskis norāda, ka arī komandas sporta veidu
pārstāvji var tikt apbalvoti citās nominācijās,
tikai kritēriji, kas jāizpilda, ir
salīdzinoši grūti, piemēram, jāiekļūst
Latvijas izlasē, un tādos sporta veidos
kā basketbols, hokejs, arī futbols pieaugušo līmenī ir liela konkurence.
Kopumā, izvērtējot visus laureātus,
J.Kaminskis secina, ka izkristalizējušies jauni talanti, kas vieš cerības
nākotnē, bet uzrādās arī problēmas,
piemēram, trūkst jaunu un talantīgu
treneru, kas būtu gatavi ne tikai ar bērniem strādāt, bet viņus arī ieinteresēt
sporta veidā. Viņaprāt, treneru trūkst,
jo jaunieši neizvēlas apgūt un strādāt
šo profesiju zemā atalgojuma dēļ, bet
meklē citas izaugsmes iespējas.

Sācies pilsētas basketbola
čempionāts

Aizvadītas pirmās
Jelgavas 2015.
gada basketbola
čempionāta spēles. Rezultāti pēc
pirmās dienas:
«Valauto» – «Vilki» 70:63, «Olaine» – «Brāļi Ilmāri» 61:46, «Rokiji» – «Ozols» 66:61,
«Ķepas» – «RC Būvnieks» 67:60, «Armets»
– «Doks» 88:59, «NĪP» – «Jelgavas krekli/
Peri» 61:55, «Kultūra» – «Skandijs» 56:54,
«Ekskursija.lv» – «JRA» 57:37. Saskaņā ar
kalendāru nākamās čempionāta spēles
plānotas 1. un 7. februārī. Pēc pašreizējām
prognozēm, finālspēles varētu notikt 18.
vai 25. aprīlī. Par Jelgavas basketbola čempionu titulu cīnās 16 komandas.

Gaida medaļas
no vingrotājām
 Ilze Knusle-Jankevica
31. janvārī un 1. februārī Zemgales
Olimpiskajā centrā notiks starptautiskas
mākslas vingrošanas sacensības «Baltic
flower».
Sacensību organizatore Irina Smelova
stāsta, ka sacensības abas dienas sāksies
pulksten 9 un ilgs līdz pulksten 21. Kopumā vingrotājas sacentīsies 14 vecuma
grupās, no kurām katrā jādemonstrē
sava programma. Skatītājiem ieeja sacensībās ir bez maksas.
Jelgavu turnīrā pārstāvēs apmēram
25 meitenes. «Ar mākslas vingrošanu
Jelgavā nodarbojas vairāk meiteņu, bet
šīs ir starptautiskas sacensības ar samērā augstu līmeni, tāpēc tajās piedalīsies
tikai labākās mūsu vingrotājas,» skaidro
I.Smelova. Viņa neslēpj, ka lielākās cerības tiek liktas uz septiņām vingrotājām:
Karolīnu Mizūni, Renāti Kurbatovu,
Denīzu Andruni, Annu Murikovu, Alisi
Lazarevu, Jūliju Galkinu un Zlatu Karpoviču. Jāpiebilst, ka pagājušā gada turnīrā
zelta medaļu izcīnīja Karolīna un Zlata.
Šogad starptautiskais turnīrs Jelgavā notiks sesto reizi. Plānots, ka tajā
piedalīsies apmēram 340 vingrotājas no
Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Baltkrievijas, Vācijas, Polijas un pirmo reizi arī
no Spānijas.

«Sporta laureāts 2014»
Par augstiem sporta sasniegumiem: sportisti

Karolīna Mizūne
(mākslas vingrošana), «Baltic flower»

Deniss Komars (peldēšana),
Jelgavas Specializētā peldēšanas skola
Dmitrijs Silovs
(pielāgotais sports, vieglatlētika), ISRK «Cerība»
Alberts Jurčenko (brīvā cīņa), «Milons»
Gatis Pranks (kanoe airēšana), «Barons»

Andrejs Makuha (svaru bumbu celšana)
Vanesa Buldinska (BMX), BJSS

1. vieta LR kausā junioriem;
1. vieta starptautiskās sacensībās «Baltic flower», «Vitry Cup» junioriem;
3. vieta FIG starptautiskās sacensībās «Jaroslavl Spring» junioriem;
5. vieta FIG starptautiskās sacensībās «Happy cup» junioriem;
17. vieta Eiropas čempionātā junioriem.
LR atklātajā sprinta čempionātā laboja starptautiskā sporta meistara
Arsena Miskarova 32 gadu vecu Jelgavas rekordu 100 m un 50 m brasā;
1. vieta LR 67. Skolu sporta spēlēs 100 m brasā.
1. vieta Eiropas čempionātā vieglatlētikā šķēpa mešanā.
1. vieta Latvijas čempionātā kadetiem;
2. vieta Eiropas čempionātā kadetiem;
3. vieta pasaules čempionātā kadetiem.
1. vieta Latvijas čempionātā C-2 laivu klasē 1000 m un C-1 500 m;
11. vieta Eiropas čempionātā C-2 klasē 1000 m;
4. vieta Pasaules kausā C-2 klasē 1000 m;
9. vieta Pasaules kausā C-2 klasē 500 m;
10. vieta Pasaules kausā C-2 klasē 500 m;
14. vieta pasaules čempionātā C-2 klasē 1000 m.
1. vieta Latvijas čempionātā;
3. vieta Eiropas atklātajā čempionātā garajā ciklā;
4. vieta pasaules čempionātā.
3. vieta Eiropas čempionātā jauniešu grupā krūzeru un ekspertu klasē.

Par augstiem sporta sasniegumiem: treneri

Irina Smelova (mākslas vingrošana, «Baltic flower»), Astra Ozoliņa (Jelgavas Specializētā peldēšanas skola), Aleksandrs
Knohs (bokss, Jelgavas Cīņu sporta veidu centrs), Vladimirs Smirnovs (brīvā cīņa, «Milons»), Lelde Laure (smaiļošana
un kanoe airēšana, «Barons»), Uldis Balbeks (BMX, BJSS).

Gada treneris olimpiskajos sporta veidos

Gada sportists neolimpiskajos sporta veidos

Kims Usačevs (sambo), BJSS

Egils Agarskis (triāls),
Agarska triāla klubs

Latvijas čempionātos dažādās vecuma grupās godalgotas vietas izcīnīja
Roberts Kabanovs, Nikolajs Lapšins, Staņislavs Ginkuls, Maksims Jeļinskis,
Ričards Morozovs, Rodions Šomņikovs.

Gada sportists tehniskajos sporta veidos

1. vieta Latvijas čempionātā absolūtajā vērtējumā;
1. vieta Latvijas klubu komandu čempionātā;
1. vieta Latvijas kausā;
1. vieta Baltijas čempionātā absolūtajā vērtējumā;
3. vieta Slovākijas čempionātā;
10. vieta Polijas čempionātā;
7. un 10. vieta Eiropas čempionātā posmos;
11. vieta pasaules valstu komandu čempionātā.

Gada treneris tehniskajos sporta veidos

FK «Jelgava»

Gada perspektīvākais sportists

Artjoms Haņevičs (bokss),
Jelgavas Cīņas sporta veidu centrs

1. vieta Latvijas čempionātā junioriem;
5. vieta Eiropas čempionātā junioriem;
5. vieta pasaules čempionātā junioriem.

1. vieta Latvijas čempionātā junioriem;
2. vieta Eiropas čempionātā junioriem;
2. vieta Eiropas līgas čempionātā kopvērtējumā junioriem;
8. vieta pasaules čempionātā junioriem;
Starptautiskās Olimpiskās komitejas stipendijas «Rio 2016» ieguvējs;
pretendents Latvijas «Gada balvai sportā 2014» nominācijā «Par cīņas gribu».

Gada sporta spēļu komanda

1. vieta Latvijas kausā futbolā;
3. vieta Latvijas «SMS credit.lv« Virslīgas futbola čempionātā;
dalība UEFA Eiropas līgā.

Gada sporta skolotājs

Iesaistījusies LOK projektā «Sporto visa klase 2014. – 2018.» Jelgavā;
2014. gada Jelgavas nakts pusmaratona skriešanas koptreniņu trenere
bērniem un skolēniem;
piedalās dažāda mēroga sacensību sarīkošanā kā brīvprātīgā;
veiksmīgi sagatavojusi Jelgavas 4. vidusskolas 3. – 4. klases audzēkņus
Zemgales reģiona sacensībām «Drošie un veiklie», izcīnot 1. vietu kopvērtējumā.

Edmunds Jansons (pauerliftings),
«Apolons»

Sporta meistars svarcelšanā. Kopš 1974. gada strādā par smagatlētikas
treneri Jelgavā. Spēka trīscīņas pamatlicējs Latvijā. Sagatavojis daudzus
Latvijas čempionus, kā arī sporta meistarus un starptautiskos sporta
meistarus. Dažāda mēroga sacensību, tajā skaitā Latvijas čempionātu,
rīkotājs un vadītājs. Vairākkārt apbalvots ar LR un Jelgavas pilsētas
prēmijām un Goda rakstiem.

1. vieta Latvijas čempionātā junioriem;
1. vieta starptautiskās sacensībās «6th Rooster Cup» junioriem;
1. vieta starptautiskās sacensībās «Volvo Open Cup 25th» junioriem;
5. vieta «ISU Junior Grand Prix» sacensībās;
11. vieta «ISU Junior Grand Prix» sacensībās.

Gada sportists olimpiskajos sporta veidos

Latvijas čempionātos dažādās vecuma grupās godalgotas vietas izcīnīja
Andris Grīnfelds, Artūrs Grīnfelds, Antra Kalniņa, Eduards Sproģis.

Nataļja Gorškova, Jelgavas 4. vidusskola

Gada sportiste olimpiskajos sporta veidos

Diāna Ņikitina (daiļslidošana), JLSS

Kristens Krīgers (BMX),
BJSS un «Mītavas kumeļi»

1. vieta Latvijas čempionātā junioriem;
3. vieta Eiropas čempionātā junioriem;
5. vieta Eiropas Savienības čempionātā sambo;
7. vieta pasaules čempionātā junioriem.

Gada treneris neolimpiskajos sporta veidos

Andris Grīnfelds (triāls),
Agarska triāla klubs

Konkurss portālā
www.jelgavas
www.jelgavas
vestnesis.lv
vestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv
Šodien un rīt, 29. un 30. janvārī,
portālā www.jelgavasvestnesis.lv būs
konkurss, kurā varēs laimēt biļetes uz
basketbola kluba «Jelgava» mājas spēli
Zemgales Olimpiskajā centrā 4. februārī
pulksten 19 pret «LU» komandu.

www.jelgavas
vestnesis.lv
Ienāc
www.jelgavasvestnesis.lv ,
atbildi uz
jautājumiem un
laimē divas biļetes
uz basketbola spēli!

Piedāvā darbu
Bistro «Silva» (reģ.Nr.43603036429) piedāvā
darbu trauku mazgātājai(-am)/apkopējai(-am)
un pārdevējai(-am). Tālrunis 26535160.

Meklē darbu
Santehniķa, elektriķa darbu. Tālrunis 29794665.
Santehniķa darbu. Ir pieredze krānu, podu,
vannu, izlietņu, sifonu, boileru uzstādīšanā
un nomaiņā. Tālrunis 28861525.

Pērk
Metāllūžņus (visu veidu). Sver, griež, maksā uzreiz. Izbraucam. Tel.27760073
Visu veidu metāllūžņus. Izbraucam uz
vietas. Asteru 7. T.29718434
Juvelieru darbnīca pērk visu veidu dzintara
izstrādājumus. T.20323336
Rīgas porcelāna, Kuzņecova, Jessena un
Burtnieka apgleznotas vāzes, šķīvjus un
figūriņas. T.29954171
Pērk meža un zemes īpašumus visā Latvijā
T.29884983

Pārdod
Malka, šāļi, zāģmateriāli, granulas, kokskaidu briketes. T.26488881
Granulas, kokskaidu un kūdras briketes.
Piegāde. Tel.28828288
Bērza kantainās skaidu briketes. 27029553.
Ozola kantainās briketes. 29907466.
Malku maisos T.25994203
2-istabu dzīvokli. T.29558600

Dažādi
Izved nolietotu sadzīves tehniku. Bez maksas. T.28262407
Kvalitatīva meistaru komanda veiks remonta
darbus jūsu mājoklī vai birojā. T.26881773

Romāns Panteļejevs (daiļslidošana), JLSS Latvijas čempionātos dažādās vecuma grupās godalgotas vietas izcīnīja
Diāna Ņikitina, Anželika Kļujeva, Nikola Mažgāne.
Roberts Kabanovs (sambo), BJSS
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Par ieguldījumu sportā

Avots: Sporta servisa centrs

Kravu pārvadājumi. Auto evakuācija. T.25904905
Atjauno vannu emalju. Tel.20605520
Automātisko veļas mašīnu remonts mājās.
T.29587816
PVC logu remonts, montāža, regulēšana. Veicam
sīkus remontdarbus dzīvokļos. T.28136801
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.

Līdzjūtības
Gaisma, kas cilvēkā dzīvo,
Un siltums, ko izstaro sirds,
Tas nezūd. Tas paliek. Un mirdz.
/V.Egle/
Izsakām visdziļāko līdzjūtību
Ilzei Gustiņai un tuviniekiem, mammu
Valiju Bēmu mūžībā aizvadot.
Jelgavas pilsētas
Pašvaldības policijas kolektīvs
Izsakām visdziļāko līdzjūtību
Irinai Putrinkovai
sakarā ar māmiņas zaudējumu.
«Rimi» Satiksmes ielā kolektīvs

Aizsaulē aizgājuši
ANNA DVALI (1929. g.)
SERGEJS DIČKOVS (1952. g.)
ALMA EMĪLIJA UŽUBALE (1921. g.)
VALERIJS VASIĻJEVS (1953. g.)
JĀNIS VAIVADS (1948. g.)
OLITA KAĻĶE (1923. g.)
ILONA GINTERE (1964. g.)
JĀNIS VIDOVSKIS (1951. g.)
STAŅISLAVA KVAČA (1924. g.)
IRĒNA SIDORIŠINA (1954. g.)
JAKOVS BATURINSKIS (1944. g.).
Izvadīšana 29.01. plkst.15 Zanderu kapsētā.
ILGA LAGZDIŅA (1932. g.).
Izvadīšana 29.01. plkst.14 Baložu kapsētā.
ILZE SPRŪDE (1945. g.).
Izvadīšana 29.01. plkst.11 Meža kapsētā.
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

Pirmdiena, 2. februāris
LTV1
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1961.sērija.
9.35 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 21.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Rozamunde Pilčere. Atslēga uz sirdi». Vācijas melodrāma.
12.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
12.55 «Gārfīlda šovs». Animācijas seriāls.
13.25 «Mazie detektīvi un Baltās dāmas noslēpums». Igaunijas
piedzīvojumu filma ģimenei. 2013.g. 1.sērija.
13.55 «Luijs». Animācijas seriāls.
14.05 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
14.20 «Maklauda meitas». Seriāls. 6.sērija.
15.15 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1961.sērija.
16.15 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 20.sērija.
17.10 «Aculiecinieks».*
17.25 «Skats no malas».
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 «Aizliegtais paņēmiens».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».
22.00 «Sporta studija».
22.45 «Latvija var!»
23.05 «Nakts ziņas». 23.14 Sporta ziņas. 23.16 Laika ziņas.
23.20 «Valdība 3». Seriāls. 5.sērija.
0.25 ««De facto»».*
1.00 «Melu laboratorija».* (ar subt.).

LTV7
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «Dzimis Eiropā».*
6.30 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Šorīt». Informatīvi izklaidējošs raidījums (krievu val.).
8.35 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 565.sērija.
9.30 «Maklauda meitas». Seriāls. 5.sērija.
10.20 «Kalle nāk 2». Seriāls. 2.sērija.
11.15 «Supernova 2015».*
13.45 «Eiropas meistarsacīkstes biatlonā».*
10 km sprints vīriešiem. Pārraide no Otepes Igaunijā.
14.40 «Eiropas meistarsacīkstes biatlonā».*
12,5 km iedzīšanas sprints vīriešiem.
15.45 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».
16.15 «Lielais pārgājiens».*
17.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 566.sērija.
18.00 «Šovakar». Ziņu raidījums (krievu val.).
18.35 «Izgaršot Brazīliju». Dokumentāls seriāls (ar subt.). 4.sērija.
19.05 «Kalle nāk 2». Seriāls. 3.sērija.
19.55 «Hirosimas melnā saule». Dokumentāla filma. 1.sērija.
20.50 «Sarkanā Brazīlija». Drāma.
22.30 «Midsomeras slepkavības 10». Seriāls (ar subt.). 7.sērija.
0.15 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
1.30 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Likums un kārtība». ASV seriāls. 2.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.15 «Bernards». Animācijas seriāls.
6.30 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
7.00 «900 sekundes».
9.00 «Dzīvīte».
9.30 «Televeikala skatlogs».
9.45 «Kurts Seits un Šura». Turcijas seriāls. 19. un 20.sērija.
12.00 «Dzintara dziesmas 4».
13.00 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 133.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Diagnoze – vācēji 2». ASV dokumentāls seriāls.
15.40 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Nemīlētā». Meksikas seriāls. 2014.g. 6.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Gumušas stāsts». Turcijas seriāls. 115. un 116.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «1/5 – tranzīta aktualitātes».
20.40 «Degpunktā».
21.10 «Ekstrasensi – detektīvi 2». Realitātes šovs.
22.20 «Atgriezties dzīvam». ASV dokumentāls seriāls. 4.sērija.
23.20 «Kāršu nams 2». ASV seriāls. 10.sērija.
0.20 «Dzīvīte».
0.40 «LNT ziņu «Top 10»».
1.25 «Gumušas stāsts». Turcijas seriāls. 115. un 116.sērija.
2.55 «Karamba!» Humora raidījums.
3.15 «900 sekundes».
4.45 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Firma». Seriāls. 18.sērija.
5.45 «Redakai». Animācijas seriāls.
6.40 «Smurfi». Animācijas seriāls.
7.05 «Denijs spoks 4». Animācijas seriāls.
7.35 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 8». Animācijas seriāls.
8.00 «Tētuka meitiņas 2». Seriāls (ar subt.). 41. un 42.sērija.
9.00 «Dullās sacensības «Neiespējamā misija». Austrālija».
9.55 «Būt par papucīti 3». Seriāls. 16. un 17.sērija.
10.55 «Māmiņu klubs 8».
11.30 «Gatavo 3».
12.00 «Ūsainā aukle 6». Krievijas seriāls (ar subt.). 7. un 8.sērija.
13.05 «Beibleidi 4». Animācijas seriāls.
13.40 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 8». Animācijas seriāls.
14.10 «Džeiks un Nekurnekadzemes pirāti 2». Animācijas seriāls.
14.35 «Atriebība 2». ASV seriāls. 20.sērija.
15.35 «UgunsGrēks 13». Latvijas seriāls. 2015.g. 8. un 9.sērija.
16.55 «Rozenheimas detektīvi 5». Vācijas detektīvseriāls. 12.sērija.
17.55 «Risks 2». TV spēle.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 13». Latvijas seriāls. 2015.g. 9.sērija.
21.00 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 4». Seriāls. 3.sērija.
22.00 «CSI Lasvegasa 14». ASV seriāls. 2013.g. 302.sērija.
23.05 «Skaistule un briesmonis 2». ASV seriāls. 2013.g. 5.sērija.
0.05 «Kurjers 2». ASV un Francijas spraiga sižeta filma.
1.35 «Nekā personīga».
2.25 «Būt par papucīti 3». Seriāls. 16. un 17.sērija.
3.10 «Rozenheimas detektīvi 5». Vācijas detektīvseriāls. 12.sērija.
3.55 «TV3 ziņas».
4.25 «Bez tabu».

Otrdiena, 3. februāris
LTV1
5.00 «Vides fakti».*
5.30 «Ielas garumā».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1962.sērija.
9.35 «Patvērums mīlestībai». Meksikas seriāls (ar subt.). 22.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Sapņu viesnīca. Meksika». Melodrāma.
12.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
12.55 «Jakari». Animācijas seriāls.
13.25 «Kas te? Es te!»*
13.55 «Luijs». Animācijas seriāls.

14.05 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
14.20 «Maklauda meitas». Seriāls. 7.sērija.
15.15 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1962.sērija.
16.15 «Patvērums mīlestībai». Meksikas seriāls (ar subt.). 21.sērija.
17.10 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 «Personība. 100 g kultūras».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «1:1. Aktuālā intervija».
22.05 TV PIRMIZRĀDE. «Sagrautā bērnība». Dok.filma (ar subt.).
23.05 «Nakts ziņas». 23.14 Sporta ziņas. 23.16 Laika ziņas.
23.20 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
0.05 «Aizliegtais paņēmiens».*
1.00 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*
1.45 «Aculiecinieks».*

LTV7
5.00 «SeMS. Laboratorija».*
5.30 «Dzimis Eiropā».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «Dzimis Eiropā».*
6.30 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Šorīt». Informatīvi izklaidējošs raidījums (krievu val.).
8.35 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 566.sērija.
9.30 «Maklauda meitas». Seriāls. 6.sērija.
10.20 «Kalle nāk 2». Seriāls. 3.sērija.
11.10 «Skats no malas».* (ar surdotulk.).
11.40 «Aizliegtais paņēmiens».* (ar subt.).
12.40 «Melu laboratorija».* (ar subt.).
13.40 «Pasaules kausa izcīņa bobslejā un skeletonā». 6.posma
apskats. 2015.gada 31.janvāris–1.februāris.
15.45 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».
16.15 «Lielais pārgājiens».*
17.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 567.sērija.
18.00 «Šovakar». Ziņu raidījums (krievu val.).
18.35 «Kalle nāk 2». Seriāls. 4.sērija.
19.30 TIEŠRAIDE. «Jaunatnes hokeja līgas spēle». HK «Rīga» – «Kapitan».
21.50 «Selfridžs 2». Seriāls (ar subt.). 4.sērija.
22.45 «Āzija no putna lidojuma». Dok.filma (ar subt.). 2.sērija.
23.40 «Specvienība». Seriāls. 1.sērija.
0.30 «Noziegums 2». Dānijas krimināldrāma. 1.sērija.
1.35 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Nemīlētā». Meksikas seriāls. 2014.g. 6.sērija.
5.40 «Ticīgo uzvaras balss».
6.10 «Karamba!» Humora raidījums.
6.25 «Klīvlenda šovs 4». Animācijas seriāls.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte».
9.25 «Televeikala skatlogs».
9.40 «Tuksneša čuksti». Vācijas melodrāma.
11.40 «Karamba!» Humora raidījums.
12.00 «Dalasa 3». ASV seriāls. 2014.g. 14.sērija.
12.55 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 134.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Diagnoze – vācēji 2». ASV dokumentāls seriāls.
15.40 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Nemīlētā». Meksikas seriāls. 2014.g. 7.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Gumušas stāsts». Turcijas seriāls. 117. un 118.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.10 TV PIRMIZRĀDE. «Jūlija un virsnieks». Vācijas drāma. 2014.g.
23.05 JAUNUMS. «Mīlas dēka». ASV seriāls. 2014.g.
0.25 «Dzīvīte».
0.45 «Diagnoze – vācēji 2». ASV dokumentāls seriāls.
1.30 «Gumušas stāsts». Turcijas seriāls. 117. un 118.sērija.
3.00 «Klīvlenda šovs 4». Animācijas seriāls.
3.20 «Šodien novados».
3.30 «900 sekundes».

TV3
5.00 «Firma». Seriāls. 19.sērija.
5.45 «Risks 2». TV spēle.
6.40 «Smurfi». Animācijas seriāls.
7.10 «Denijs spoks 4». Animācijas seriāls.
7.40 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 8». Animācijas seriāls.
8.00 «Tētuka meitiņas 2». Seriāls (ar subt.). 43. un 44.sērija.
9.00 «Dullās sacensības «Neiespējamā misija». Austrālija».
10.00 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 4». Seriāls. 3.sērija.
11.00 «Reiz sensenos laikos». Seriāls. 15.sērija.
12.00 «Ūsainā aukle 6». Seriāls (ar subt.). 9. un 10.sērija.
13.05 «Beibleidi 4». Animācijas seriāls.
13.40 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 8». Animācijas seriāls.
14.10 «Džeiks un Nekurnekadzemes pirāti 2». Animācijas seriāls.
14.35 «Atriebība 2». ASV seriāls. 21.sērija.
15.35 «UgunsGrēks 13». Latvijas seriāls. 2015.g. 9. un 10.sērija.
16.55 «Rozenheimas detektīvi 5». Detektīvseriāls. 13.sērija.
17.55 «Risks 2». TV spēle.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 13». Latvijas seriāls. 2015.g. 10.sērija.
21.00 «Bibliotekāri». ASV seriāls. 2013.g. 1. un 2.sērija.
23.05 «Mākslīgais intelekts». ASV seriāls. 2014.g. 7.sērija.
0.05 «Galvenais aizdomās turamais». ASV seriāls. 1.sērija.
0.55 «Atriebība 2». ASV seriāls. 20. un 21.sērija.
2.35 «Dullās sacensības «Neiespējamā misija». Austrālija».
3.10 «Rozenheimas detektīvi 5». Vācijas detektīvseriāls. 13.sērija.
3.55 «TV3 ziņas».
4.25 «Bez tabu».

Trešdiena, 4. februāris
LTV1
5.00 «Vides fakti».*
5.30 «Skats no malas».* (ar surdotulk.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Ielas garumā».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1963.sērija.
9.35 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 23.sērija.
10.30 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.45 «Supernova 2015».*
13.25 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.40 «Momentuzņēmums».*
13.55 «Maklauda meitas». Seriāls. 8.sērija.
14.50 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1963.sērija.
15.50 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 22.sērija.
16.45 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
17.00 «Personība. 100 g kultūras».*
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 «Ciemiņš virtuvē».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 «Latloto. «Viking Lotto»».
21.20 «Sastrēgumstunda».
22.30 «Zebra».
22.45 «Momentuzņēmums».
23.00 «Nakts ziņas». 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 «Personība. 100 g kultūras».*
0.10 «Sagrautā bērnība». Dokumentāla filma (ar subt.).
1.10 «Valdība 3». Seriāls. 5.sērija.

LTV7
5.00 «SeMS. Laboratorija».*
5.30 «Dzimis Eiropā».*

tv programma
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «Dzimis Eiropā».*
6.30 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Šorīt». Informatīvi izklaidējošs raidījums (krievu val.).
8.35 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 567.sērija.
9.30 «Maklauda meitas». Seriāls. 7.sērija.
10.20 «Kalle nāk 2». Seriāls. 4.sērija.
11.15 ««De facto»».* (ar subt.).
11.50 «Province».* (ar subt.).
12.20 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».*
12.50 «Aculiecinieks».*
13.05 «Sporta studijas diskusija».
14.00 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
15.45 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».
16.15 «Lielais pārgājiens».*
17.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 568.sērija.
18.00 «Šovakar». Ziņu raidījums (krievu val.).
18.35 «Punkts uz i». Diskusiju raidījums (krievu val.).
19.35 «Kalle nāk 2». Seriāls. 5.sērija.
20.25 «Aisberga projekts». Dokumentāla filma.
21.25 «Melu laboratorija».* (ar subt.).
22.25 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».*
22.55 «Pēdējais liecinieks». Seriāls. 36.sērija.
23.45 «Hirosimas melnā saule». Dokumentāla filma. 1.sērija.
0.35 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
1.30 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Nemīlētā». Meksikas seriāls. 2014.g. 7.sērija.
5.40 «Ticīgo uzvaras balss».
6.10 «Karamba!» Humora raidījums.
6.25 «Klīvlenda šovs 4». Animācijas seriāls.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte».
9.25 «Televeikala skatlogs».
9.40 «Jūlija un virsnieks». Vācijas drāma. 2014.g.
11.35 «Karamba!» Humora raidījums.
12.00 «Dalasa 3». ASV seriāls. 2014.g. 15.sērija.
12.55 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 135.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Diagnoze – vācēji 2». ASV dokumentāls seriāls.
15.40 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Nemīlētā». Meksikas seriāls. 2014.g. 8.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Gumušas stāsts». Turcijas seriāls. 119. un 120.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.05 «Šerloks Holmss». Krievijas seriāls. 2013.g. 9. un 10.sērija.
23.05 «Čikāga liesmās». ASV seriāls. 2012.g. 22.sērija.
0.00 «Dzīvīte».
0.20 «Diagnoze – vācēji 2». ASV dokumentāls seriāls.
1.10 «Gumušas stāsts». Turcijas seriāls. 119. un 120.sērija.
2.35 «Klīvlenda šovs 4». Animācijas seriāls.
2.55 «Šodien novados».
3.05 «900 sekundes».
4.40 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Firma». Seriāls. 20.sērija.
5.45 «Risks 2». TV spēle.
6.40 «Smurfi». Animācijas seriāls.
7.10 «Denijs spoks 4». Animācijas seriāls.
7.40 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 8». Animācijas seriāls.
8.00 «Tētuka meitiņas 2». Seriāls (ar subt.). 45. un 46.sērija.
9.00 «Dullās sacensības «Neiespējamā misija». Austrālija».
10.00 «Skaistule un briesmonis 2». ASV seriāls. 5.sērija.
11.00 «Reiz sensenos laikos». Seriāls. 16.sērija.
12.00 «Ūsainā aukle 6». Seriāls (ar subt.). 11. un 12.sērija.
13.05 «Beibleidi 4». Animācijas seriāls.
13.40 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 8». Animācijas seriāls.
14.10 «Džeiks un Nekurnekadzemes pirāti 2».
Animācijas seriāls.
14.35 «Atriebība 2». ASV seriāls. 22.sērija.
15.35 «UgunsGrēks 13». Latvijas seriāls. 2015.g. 10. un 11.sērija.
16.55 «Rozenheimas detektīvi 5». Detektīvseriāls. 14.sērija.
17.55 «Risks 2». TV spēle.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 13». Latvijas seriāls. 2015.g. 11.sērija.
21.00 ««Ievas» pārvērtības. Tievēšanas sezona».
21.45 «Reiz sensenos laikos 3». ASV seriāls. 2013.g. 7.sērija.
22.50 «Mahinatori 5». ASV seriāls. 1.sērija.
23.45 «Galvenais aizdomās turamais». Seriāls. 2. un 3.sērija.
1.30 «Atriebība 2». ASV seriāls. 22.sērija.
2.20 «Dullās sacensības «Neiespējamā misija». Austrālija».
3.00 «Rozenheimas detektīvi 5». Detektīvseriāls. 14.sērija.
3.45 «TV3 ziņas».
4.15 «Bez tabu».

Ceturtdiena, 5. februāris
LTV1
5.00 «Dzimis Eiropā».*
5.30 «Vides fakti».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Ielas garumā».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1964.sērija.
9.35 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 24.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Daudz laimes!»*
11.40 «Latvijas šlāgeraptauja 2015».*
12.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
12.55 «Auniņa Timija laiks». Animācijas seriāls.
13.20 «Zili brīnumi!»*
13.50 «Luijs». Animācijas seriāls.
14.00 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
14.15 «Maklauda meitas». Seriāls. 9.sērija.
15.10 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1964.sērija.
16.10 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 23.sērija.
17.10 «Diskusija. 100 g kultūras».
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 «100 līdz 100».
20.00 «700 pasaules brīnumi».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «Ekvadora».
21.45 «Būt latvietim. Brazīlija».
22.15 «Atgriešanās». Francijas seriāls. 3.sērija. (ar subt.).
23.15 «Nakts ziņas». 23.24 Sporta ziņas. 23.26 Laika ziņas.
23.30 «Diskusija. 100 g kultūras».*
0.15 «Sastrēgumstunda».* (ar surdotulk.).
1.25 «1:1. Aktuālā intervija».* (ar surdotulkojumu).

LTV7
5.00 «SeMS. Laboratorija».*
5.30 «Dzimis Eiropā».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «Dzimis Eiropā».*
6.30 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Šorīt». Informatīvi izklaidējošs raidījums (krievu val.).
8.35 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 568.sērija.
9.30 «Maklauda meitas». Seriāls. 8.sērija.
10.20 «Kalle nāk 2». Seriāls. 5.sērija.
11.15 «Sastrēgumstunda».* (ar surdotulkojumu).
12.25 «Ielas garumā».* (ar subt.).
12.55 «Latvija var!»*
13.15 «Vides fakti».* (ar subt.).
13.45 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*

Ceturtdiena, 2015. gada 29. janvāris
15.45 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».
16.15 «Lielais pārgājiens».*
17.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 569.sērija.
18.00 «Šovakar». Ziņu raidījums (krievu val.).
18.35 «Bez aizvainojumiem».
Aktuālās intervijas raidījums (krievu val.).
19.05 «Kalle nāk 2». Seriāls. 6.sērija.
20.00 TV PIRMIZRĀDE. «Ticība. Mīlestība. Kaislība». Dok.filma.
21.00 «Personība. 100 g kultūras».*
22.00 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
22.45 «Aisberga projekts». Dokumentāla filma.
23.45 «Sporta studija». (ar surdotulkojumu).
0.35 «Zebra».* (ar subt.).
0.55 «Kamerūna». Dokumentāla filma. 5.sērija.
1.25 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Nemīlētā». Meksikas seriāls. 2014.g. 8.sērija.
5.40 «Ticīgo uzvaras balss».
6.10 «Karamba!» Humora raidījums.
6.25 «Klīvlenda šovs 4». Animācijas seriāls.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte».
9.25 «Televeikala skatlogs».
9.40 «Flirta mācība». Vācijas romantiska komēdija. 2011.g.
11.40 «Karamba!» Humora raidījums.
12.05 «Atgriezties mājās». Austrālijas seriāls. 2013.g. 9.sērija.
13.00 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 136.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Diagnoze – vācēji 2». ASV dokumentāls seriāls.
15.40 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Nemīlētā». Meksikas seriāls. 2014.g. 9.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Gumušas stāsts». Turcijas seriāls. 121. un 122.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.10 JAUNUMS. «Profesija – mamma». Latvijas raidījums. 2015.g.
22.05 «Mistiskās slimības 2». ASV realitātes šovs.
23.05 «Ielenkumā». Francijas un ASV spraiga sižeta filma. 1992.g.
1.05 «Dzīvīte».
1.25 «Gumušas stāsts». Turcijas seriāls. 121. un 122.sērija.
2.55 «Šodien novados».
3.05 «900 sekundes».
4.35 «Klīvlenda šovs 4». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Firma». Seriāls. 21.sērija.
5.45 «Risks 2». TV spēle.
6.40 «Smurfi». Animācijas seriāls.
7.10 «Denijs spoks 4». Animācijas seriāls.
7.40 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 8». Animācijas seriāls.
8.00 «Tētuka meitiņas 2». Seriāls (ar subt.). 47. un 48.sērija.
9.00 «Dullās sacensības «Neiespējamā misija» 5».
10.00 «Mahinatori 5». ASV seriāls. 1.sērija.
11.00 «Reiz sensenos laikos». Seriāls. 17.sērija.
12.00 «Ūsainā aukle 6». Seriāls (ar subt.). 13. un 14.sērija.
13.05 «Beibleidi 4». Animācijas seriāls.
13.40 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 8». Animācijas seriāls.
14.10 «Džeiks un Nekurnekadzemes pirāti 2». Animācijas seriāls.
14.35 «Atriebība 3». ASV seriāls. 1.sērija.
15.35 «UgunsGrēks 13». Latvijas seriāls. 2015.g. 11. un 12.sērija.
16.55 «Rozenheimas detektīvi 5». Vācijas detektīvseriāls. 15.sērija.
17.55 «Risks 2». TV spēle.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 13». Latvijas seriāls. 2015.g. 12.sērija.
21.00 «Nozieguma skelets 9». ASV seriāls. 2013.g. 10.sērija.
22.00 TV PIRMIZRĀDE. «Godavīrs». ASV spraiga sižeta filma. 2014.g.
0.10 «Kinomānija 6».
0.45 ««Overtime TV»». Sporta apskats.
1.45 «Atriebība 3». ASV seriāls. 1.sērija.
2.35 «Dullās sacensības «Neiespējamā misija». Austrālija».
3.15 «Rozenheimas detektīvi 5». Vācijas detektīvseriāls. 15.sērija.
3.55 «TV3 ziņas».
4.25 «Bez tabu».

Piektdiena, 6. februāris
LTV1
5.00 «Dzimis Eiropā».*
5.30 «Saknes debesīs».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Ielas garumā».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Alpu dakteris 5». Seriāls. 2.sērija.
9.35 «Patvērums mīlestībai». Meksikas seriāls (ar subt.). 25.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Mūsu Čārlijs 14». Seriāls. 12. un 13.sērija.
12.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
12.55 «Auniņa Timija laiks». Animācijas seriāls.
13.20 «Brīnumskapja skola».*
13.50 «Luijs». Animācijas seriāls.
14.00 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
14.15 «Maklauda meitas». Seriāls. 10.sērija.
15.10 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*
16.00 «Patvērums mīlestībai». Meksikas seriāls (ar subt.). 24.sērija.
17.00 «Alpu dakteris 5». Seriāls. 2.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
19.05 «Gudrs, vēl gudrāks».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «Inspektors Džordžs Džentlijs 5». Seriāls (ar subt.). 2.sērija.
23.00 «Nakts ziņas». 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 «Latvijas šlāgeraptauja 2015».*
0.10 «Mūsu Čārlijs 14». Seriāls. 12. un 13.sērija.
1.50 «Atgriešanās». Francijas seriāls. 3.sērija. (ar subt.).
2.45 «Raimonds Pauls joko».*
3.40 «Zemei līdzīga planēta». Dokumentāla filma.
3.50 «Province».* (ar subt.).
4.20 «Sporta studija». (ar surdotulk.).

LTV7
5.00 «SeMS. Laboratorija».*
5.30 «Dzimis Eiropā».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «Dzimis Eiropā».*
6.30 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Šorīt». Informatīvi izklaidējošs raidījums (krievu val.).
8.35 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 569.sērija.
9.30 «Maklauda meitas». Seriāls. 9.sērija.
10.20 «Kalle nāk 2». Seriāls. 6.sērija.
11.15 «1:1. Aktuālā intervija».* (ar surdotulkojumu).
12.05 «Personība. 100 g kultūras».*
13.05 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
13.35 «Latvijas sporta varoņi».* Bobsleja zvaigznājs.
14.30 TIEŠRAIDE. «Pasaules kausa izcīņa bobslejā». 1.brauciens
divniekiem. Pārraide no Īgisas Austrijā.
15.30 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
16.15 TIEŠRAIDE. «Pasaules kausa izcīņa bobslejā». 2.brauciens divniekiem.
17.20 «Uz Medžugorji». Dokumentāla filma.
18.00 «Šovakar». Ziņu raidījums (krievu val.).
18.35 «Personīga lieta». Informatīvi analītisks raidījums (krievu val.).
19.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 570.sērija.
19.50 «Kalle nāk 2». Seriāls. 7.sērija.
20.40 «Nanotehnoloģijas elektromobiļos». Dokumentāla filma.
21.00 TV PIRMIZRĀDE. «Leģendārie albumi. «Mettalica»».
Dokumentāla filma. (ar subt.).
22.00 TV PIRMIZRĀDE. «Atkritēji». ASV drāma. 2006.g.
0.50 «Eiropa koncertos». (ar subt.).
1.40 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*

2.40 «Rīga 2014. 8.Pasaules koru olimpiāde».*
Čempionu koncerts Kongresu namā.
4.05 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
4.30 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls». (ar subt. latviešu val.).

LNT
5.00 «Nemīlētā». Meksikas seriāls. 2014.g. 9.sērija.
5.40 «Ticīgo uzvaras balss».
6.10 «Karamba!» Humora raidījums.
6.25 «Klīvlenda šovs 4». Animācijas seriāls.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte».
9.25 «Televeikala skatlogs».
9.40 «Mīla fjordos. Vēja dziesma». Vācijas romantiska drāma.
11.35 «Karamba!» Humora raidījums.
11.45 «Ekstrasensi – detektīvi 2». 4.sērija.
12.55 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 137.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Diagnoze – vācēji 3». ASV dokumentāls seriāls.
15.40 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Nemīlētā». Meksikas seriāls. 2014.g. 10.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Gumušas stāsts». Turcijas seriāls. 123. un 124.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.10 «Dārgā, mēs nogalinām bērnus!» Realitātes šovs (ar subt.).
23.10 «Vīri, kas skatās uz kazām». Piedzīvojumu komēdija. 2009.g.
0.55 «Dzīvīte».
1.15 «Gumušas stāsts». Turcijas seriāls. 123. un 124.sērija.
2.50 «Klīvlenda šovs 4». Animācijas seriāls.
3.10 «Šodien novados».
3.20 «900 sekundes».
4.50 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Firma». Seriāls. 22.sērija.
5.45 «Risks 2». TV spēle.
6.40 «Smurfi». Animācijas seriāls.
7.10 «Denijs spoks 4». Animācijas seriāls.
7.40 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 8». Animācijas seriāls.
8.00 «Tētuka meitiņas 2». Seriāls (ar subt.). 49. un 50.sērija.
9.00 «Dullās sacensības «Neiespējamā misija» 5».
10.00 «Nozieguma skelets 9». ASV seriāls. 2013.g. 10.sērija.
11.00 «Reiz sensenos laikos». Seriāls. 18.sērija.
12.00 «Ūsainā aukle 6». Seriāls (ar subt.). 15. un 16.sērija.
13.05 «Beibleidi 4». Animācijas seriāls.
13.40 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 8». Animācijas seriāls.
14.10 «Džeiks un Nekurnekadzemes pirāti 2». Animācijas seriāls.
14.35 «Atriebība 3». ASV seriāls. 2.sērija.
15.30 «Betija Vaita un vecie ērmi 2». Humora raidījums.
16.30 «Amerikas smieklīgākie videokuriozi 23».
16.55 «Rozenheimas detektīvi 5». Vācijas detektīvseriāls. 16.sērija.
18.00 «Ēnu spēles 2». Latvijas detektīvseriāls. 10.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «Bez tabu: Dzīves smalkumi».
20.40 «Sanāciet, sadziediet!» TV šovs.
22.10 «Viens darbiņš par naudu». ASV komiska spraiga sižeta filma.
0.00 «Betija Vaita un vecie ērmi 2». Humora raidījums.
0.50 «Atriebība 3». ASV seriāls. 2.sērija.
1.40 «Dullās sacensības «Neiespējamā misija» 5».
3.15 «Rozenheimas detektīvi 5». Vācijas detektīvseriāls. 16.sērija.
3.55 «TV3 ziņas».
4.25 «Bez tabu».

Sestdiena, 7. februāris
LTV1
5.00 «Aizliegtais paņēmiens».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Ielas garumā».*
6.35 «Vides fakti».*
7.05 «Muks». Animācijas seriāls.
7.30 «Tillija un draugi». Animācijas filma.
8.00 «Luijs». Animācijas seriāls.
8.10 «Pelēns Tips». Animācijas seriāls.
8.30 «Mežainīši». Animācijas seriāls.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Zili brīnumi!»
10.00 «Ķepa uz sirds».
10.30 «Jorinde un Joringels». Vācijas ģimenes filma. (ar subt.).
11.35 «Sniegbaltīte un Rožsārtīte». Vācijas pasaku filma. (ar subt.).
12.45 «Vanadziņš». Animācijas filma.
13.05 «100 līdz 100».*
13.35 «700 pasaules brīnumi».*
14.05 «Ciemiņš virtuvē».* (ar subt.).
15.05 «Ekvadora».*
15.35 «Gudrs, vēl gudrāks».*
17.00 «Mīla savvaļā». Dokumentāla filma (ar subt.). 1.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.20 «Aculiecinieks».
18.35 «Es – savai zemītei».
19.05 «Vides fakti».
19.35 «Latvijas šlāgeraptauja 2015».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 «Latloto. «Eurojackpot»».
21.25 ««Teātris.zip»».
21.45 «G.Priede. «Sniegotie kalni»». Jaunatnes teātra izrāde.
0.00 «Inspektors Džordžs Džentlijs 5». Seriāls (ar subt.). 2.sērija.
1.45 «Muzikālā banka 2014».*
4.20 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*

LTV7
5.00 «SeMS. Laboratorija».*
5.30 «Dzimis Eiropā».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «Visas durvis vaļā. «SeMS» dokumentālie stāsti».*
6.35 «Spots».*
7.05 «Punkts uz i».* Diskusiju raidījums (krievu val., ar subt.).
8.05 «Bez aizvainojumiem».* Aktuālās intervijas raidījums
(krievu val., ar subt.).
8.35 «Aizliegtais paņēmiens».* (ar subt.).
9.35 «Province».* (ar subt.).
10.05 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*
10.55 «Sporta studija». (ar surdotulkojumu).
11.45 TV PIRMIZRĀDE. «xxxxx». XXXXXXXX.
13.30 TIEŠRAIDE. «Pasaules kausa izcīņa skeletonā». 1.brauciens.
14.30 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
15.15 TIEŠRAIDE. «Pasaules kausa izcīņa skeletonā». 2.brauciens.
16.20 «Ticība. Mīlestība. Kaislība». Dokumentāla filma.
17.20 ««Latvia Open 2014»».* Pasaules meistarsacīkstes
jauniešiem un pieaugušajiem 10 dejās.
19.05 «Eiropa koncertos». (ar subt.).
20.00 «Anekdošu šovs 3». Izklaidējošs raidījums.
21.00 «Midsomeras slepkavības 10». Seriāls (ar subt.). 8.sērija.
22.45 «SOKO Vismāra». Seriāls. 44.sērija.
23.35 «Atkritēji». ASV drāma.
2.20 «Imanta–Babīte pietur...»*
2.55 «Rīga 2014. 8.Pasaules koru olimpiāde».
Čempionu koncerts Kongresu namā.
4.15 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*

LNT
5.00 «Nemīlētā». Meksikas seriāls. 2014.g. 10.sērija.
5.40 «Briklberija 2». Animācijas seriāls.
6.00 «Kādas slimības vēsture». Seriāls (ar subt.). 21.sērija.
6.50 «Bernards». Animācijas seriāls.
7.00 «Degpunktā».

TV programma

Ceturtdiena, 2015. gada 29. janvāris
7.30 «Šefpavāru cīņas: saldais ēdiens». ASV realitātes šovs.
8.30 JAUNUMS. «Attīstības kods».
9.00 «LNT brokastis».
11.00 «Laimīgs un vesels».
11.30 «Šerloks Holmss». Krievijas seriāls. 2013.g. 9. un 10.sērija.
13.30 «Man patīk nepatikšanas». ASV romantiska komēdija.
15.50 «Dārgā, mēs nogalinām bērnus!» Realitātes šovs (ar subt.).
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Gada balva medicīnā 2014». seriāls.
19.00 «Īpaši smags gadījums». ASV realitātes šovs.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Dzintara dziesmas 4».
21.35 «Mis Mārpla 2». Lielbritānijas detektīvseriāls. 3. un 4.sērija.
23.50 «Greizais spogulis». Krievijas humora raidījums (ar subt.).
1.40 «Flirta mācība». Vācijas romantiska komēdija. 2011.g.
3.10 «LNT brokastis».
4.40 «Briklberija 2». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 2». Seriāls. 1.sērija.
5.40 «Tāda mums ģimenīte!» ASV komēdijseriāls.
6.30 «Auniņa Šona piedzīvojumi 2». Animācijas seriāls.
6.50 «Monsuno». Animācijas seriāls.
7.15 «Redakai». Animācijas seriāls.
8.10 «Šīna planēta». Animācijas seriāls.
9.10 «Bruņrupuči nindzjas 2». Animācijas seriāls.
10.00 «Autoziņas».
10.30 ««Ievas» pārvērtības. Tievēšanas sezona».
11.15 «Hannas zelts». ASV piedzīvojumu filma ģimenei. 2010.g.
13.05 «Bagātībā un nabadzībā». ASV komēdija. 1997.g.
15.30 «Bēthovens». ASV komēdija. 1992.g.
17.20 «Karstgalvji». ASV komiska spraiga sižeta filma. 1991.g.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Ledus laikmets». ASV animācijas filma. 2002.g.
21.10 «Zem Toskānas saules». ASV un Itālijas melodrāma.
23.30 «Karstgalvji». ASV komiska spraiga sižeta filma. 1991.g.
1.05 «Bagātībā un nabadzībā». ASV komēdija. 1997.g.
3.10 «Ēnu spēles 2». Latvijas detektīvseriāls. 10.sērija.
3.50 «TV3 ziņas».
4.20 «Tāda mums ģimenīte!» ASV komēdijseriāls.

Svētdiena, 8. februāris
LTV1
5.00 «LV jaunatklāšanas raidījums «Te!»».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Ielas garumā».*
6.35 «Vides fakti».*
7.05 «Muks». Animācijas seriāls.
7.30 «Tillija un draugi». Animācijas filma.
8.00 «Luijs». Animācijas seriāls.
8.10 «Pelēns Tips». Animācijas seriāls.
8.30 «Mežainīši». Animācijas seriāls.
9.00 «Kas te? Es Te!»
9.30 «Gārfīlda šovs». Animācijas seriāls.
10.00 TV PIRMIZRĀDE. «Mazie detektīvi un Baltās dāmas
noslēpums». Igaunijas piedzīvojumu filma ģimenei.
2.sērija. (ar subt.).
10.30 «Izgaršot Brazīliju». Dokumentāls seriāls (ar subt.). 5.sērija.
11.00 «Āzija no putna lidojuma». Dok.filma (ar subt.). 3.sērija.
12.00 «Dievkalpojums».

Iznomā telpas viesnīcas «Jelgava» ēkā –
no 16,9 līdz 74 m².
Cena – 8 EUR/m² (iekļaujot komunālos maksājumus).
Tālrunis 28357481.
Smurfit «Kappa Group» (reģ.Nr.LV40003839022) ir pasaules
līderis gofrētā kartona iepakojuma un kartona iepakojuma
(papīra) tirgū, tam ir vairāk nekā 400 uzņēmumu 40 valstīs.
«Smurfit Kappa Baltic» ir starptautiska koncerna «Smurfit
Kappa Group» meitasuzņēmums Latvijā

Mēs aicinām savā komandā

ražošanas operatorus(-es).
Tu esi īstais, ja:
• Tev ir pieredze ražošanā darbā ar iekārtām;
• Tev patīk starptautiska vide;
• Tu esi pozitīva un pārmaiņām atvērta personība, kas
meklē efektīvus risinājumus.

13.00 «Saknes debesīs». (ar subt.).
13.26 «Daudz laimes!»
14.15 «Latvijas šlāgeraptauja 2015».*
15.10 «Ķepa uz sirds».*
15.40 «Melns. Sarkans. Zelts. Četri vīri Ugandā». 5.sērija.
16.10 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».
17.00 «Selfridžs 2». Seriāls (ar subt.). 5.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.20 «Province».
18.50 TV PIRMIZRĀDE. «Ketija Forde. Tev līdzās». Vācijas drāma.
20.30 «Panorāma».
21.20 TIEŠRAIDE. «Supernova 2015».
0.00 «Mīla savvaļā». Dokumentāla filma (ar subt.). 1.sērija.
1.00 «Latvijas prezidentūras ES Padomē atklāšanas pasākums».*
3.00 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
4.10 «Dzimtas detektīvs». Jurjānu dzimta.

LTV7
5.00 «Iedomu vara». Dokumentāla filma. 1.sērija.
5.30 «Eirotaksometrs. Stāsts par kinorežisoru Radu Mihaileanu».
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «Visas durvis vaļā. «SeMS» dokumentālie stāsti».*
6.35 «Spots».*
7.05 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
8.00 «Zebra».* (ar subt.).
8.15 «Aculiecinieks».*
8.30 «Latvija var!»*
8.45 «Vides fakti».* (ar subt.).
9.15 «Ielas garumā».* (ar subt.).
9.45 «Jorinde un Joringels». Vācijas ģimenes filma. (ar subt.).
10.50 «Sniegbaltīte un Rožsārtīte».
Vācijas pasaku filma. (ar subt.).
12.00 «Anekdošu šovs 3».* Izklaidējošs raidījums.
12.30 TIEŠRAIDE. «Pasaules kausa izcīņa bobslejā».
1.brauciens četriniekiem.
13.30 «Anekdošu šovs 3».* Izklaidējošs raidījums.
14.00 TIEŠRAIDE. «Pasaules kausa izcīņa bobslejā».
2.brauciens četriniekiem.
15.00 «Starptautiskais sporta deju festivāls «Baltic Grand Prix 2013»».*
16.00 «Leģendārie albumi. «Mettalica»». Dokumentāla filma.
17.00 TIEŠRAIDE. «Jaunatnes hokeja līgas spēle».
HK «Rīga» – «Sahaļinskije akuli».
19.30 «Avārija». Vācijas spraiga sižeta filma. 2010.g.
21.10 «Specvienība». Seriāls. 2.sērija.
22.00 «Noziegums 2». Dānijas krimināldrāma. 2.sērija.
23.10 «Sapņu viesnīca. Seišelu salas». Melodrāma.
0.50 «Taisnības enģelis. Tiesu drāma».
2.30 «Eiropa koncertos». (ar subt.).
3.20 ««Saldie 80». Labākās «Mikrofona» dziesmas».*
4.55 «Prāta vētras». Dokumentāla filma. 3. un 4.sērija.

LNT
5.00 «Likums un kārtība». ASV seriāls. 3.sērija.
5.45 «Briklberija 2». Animācijas seriāls.
6.05 «Kādas slimības vēsture». Seriāls (ar subt.). 22.sērija.
7.05 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
7.30 «Šefpavāru cīņas: saldais ēdiens». ASV realitātes šovs.
8.30 «Karamba!» Humora raidījums.
8.45 «Es dzīvoju koka mājā».
9.00 «LNT brokastis».
10.00 «Profesija – mamma». Latvijas raidījums. 2015.g.
11.00 «Galileo 2».
11.30 «Mis Mārpla 2». Lielbritānijas detektīvseriāls. 3. un 4.sērija.
13.50 «Mistiskās slimības 2». ASV realitātes šovs.
14.50 «Greizais spogulis». Krievijas humora raidījums (ar subt.).
16.50 «Dzintara dziesmas 4».
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Noziegumam pa pēdām 12». ASV detektīvseriāls. 1. un 2.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.10 «LNT ziņu «Top 10»».
21.00 «Kurts Seits un Šura». Turcijas seriāls. 21. un 22.sērija.
23.05 «Pēdējie Grimmi 2». ASV seriāls. 2012.g. 16.sērija.
0.00 «Vientuļais vilks». ASV šausmu filma. 2005.g.
1.25 «Mīla fjordos. Vēja dziesma». Vācijas romantiska drāma.
2.55 «Kādas slimības vēsture». Seriāls (ar subt.). 22.sērija.
3.40 «Briklberija 2». Animācijas seriāls.
4.00 «LNT brokastis».
4.45 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 2». Seriāls. 2.sērija.
5.40 «Tāda mums ģimenīte!» ASV komēdijseriāls.
6.30 «Auniņa Šona piedzīvojumi 3». Animācijas seriāls.
6.55 «Monsuno». Animācijas seriāls.
7.20 «Redakai». Animācijas seriāls.
8.10 «Kinomānija 6».
8.50 «Māmiņu klubs».
9.25 «Gatavo 3».
10.00 «Superbingo».
11.00 «Bibliotekāri». ASV seriāls. 1. un 2.sērija.
13.00 «Amerikas smieklīgākie videokuriozi 23».
13.45 «Zem Toskānas saules». ASV un Itālijas melodrāma.
16.00 «Ledus laikmets». ASV animācijas filma. 2002.g.
17.35 «Sanāciet, sadziediet!» TV šovs.
19.00 «Nekā personīga».
20.00 «Kurjers 3». Spraiga sižeta filma. 2008.g.
22.05 «Bīstamais uzdevums». ASV spraiga sižeta filma. 2009.g.
0.05 TV PIRMIZRĀDE. «Nedzimušais». ASV šausmu filma.
1.40 «Hannas zelts». ASV piedzīvojumu filma ģimenei. 2010.g.
3.10 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 2». Seriāls. 1. un 2.sērija.
4.35 «Tāda mums ģimenīte!» ASV komēdijseriāls.

valodu kursi Jelgavā

ITĀĻU, FRANČU
KRIEVU, ANGĻU
DALĪBAS MAKSA: 32 līdz 36 EUR mēnesī

Materiāli, kafija/tēja iekļauti cenā.
Angļu valodai pieejamas 3 dažādu zināšanu līmeņu grupas

Zemgales NVO Centrs

Lielā iela 15, Jelgava T. 26559279

www.zemgalei.lv/valodas

Interesentus CV, kā arī motivācijas vēstuli lūdzam sūtīt
pa e-pastu janis.vilmanis@smurfitkappa.lv.
Vairāk par «Smurfit Kappa Group» – www.smurfitkappa.lv.

Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskola

(reģ.Nr.LV90000074738)
Skolotāju ielā 8, Jelgavā, tālrunis 63021897, e-pasts
vvsk@izglitiba.jelgava.lv; www.jvmv.lv

aicina darbā psihologu(-ģi)
uz pilnu darba slodzi un
sociālo pedagogu(-ģi) uz pusslodzi.
SIA «Nordic Homes» (reģ.Nr.LV40103336329)

aicina darbā
BIROJA ADMINISTRATORI(-U)/
PERSONĀLA SPECIĀLISTI(-U)

Darba pienākumi:
• biroja darba koordinēšana un vadīšana;
• informācijas aprites organizēšana;
• lietvedības dokumentu kārtošana atbilstoši LR standartiem;
• ienākošo un izejošo dokumentu reģistrācija;
• atbalsta sniegšana uzņēmuma vadībai
un kolēģiem ikdienas darbā;
• plānot un organizēt darbinieku pieņemšanu darbā, veikt
darbinieku atbrīvošanu, uzturēt personāla datu bāzi.
Prasības kandidātiem:
• teicamas latviešu, labas angļu un krievu valodas zināšanas;
• ļoti labas datora lietošanas prasmes («MS Office»);
• darba pieredze biroja administratora darbā;
• labas saskarsmes un komunikācijas spējas;
• lietišķās etiķetes pārzināšana.
Uzņēmums piedāvā:
• atbildīgu un dinamisku darbu starptautiskā kompānijā;
• stabilu darba atalgojumu un sociālās garantijas.
Darba vieta atrodas Ānē, Ozolnieku novadā.
CV sūtīt pa e-pastu info@nordichomes.lv
līdz 06.02.2015.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Izzinoši radošā nodarbība

BEZMAKSAS TĀLMĀCĪBA
JELGAVAS VAKARA (MAIŅU)
VIDUSSKOLĀ.

Skolotāju ielā 8, Jelgavā, tālrunis 63021897,
e-pasts vvsk@tvnet.lv; www.jvmv.lv.

7

Jelgavas 4. vidusskola
(reģ.Nr.2813900137)
Akmeņu ielā 1 aicina darbā

medicīnas māsu uz 1 slodzi.
CV sūtīt pa e-pastu 4vsk@izglitiba.jelgava.lv.
Tālrunis 63012591.

8

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Pasākumi pilsētā
 29. janvārī pulksten 18 – tematiskais tūrisma vakars «Velobraucēji Ziemeļamerikas
plašumos» (Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
 31. janvārī pulksten 12 – radošā nodarbība «Sveču liešana un dekorēšana». Dalības
maksa – € 5, pirmsskolas vecuma bērniem – € 2. Pieteikties nodarbībai var pa tālruni
63005445 vai e-pastu tic@tornis.jelgava.lv (Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
 31. janvārī pulksten 12 – «Muzikālās pieturas» nodarbība par dziesmu komponēšanu, ko vadīs dziesmu autors, dziedātājs un mūziķis ar maģistra grādu mūzikā Ervīns
Ramiņš. Sīkāka informācija – bjmk.lv. Dalība – bez maksas (Bērnu un jauniešu mūzikas
klubā Dobeles ielā 68).
 ATCELTA GRIPAS DĒĻ! 31. janvārī pulksten 15 – Jelgavas Jaunā teātra izrāde eksperiments «Viens pret viens». Režisors R.Svjatskis (k/n «Rota» Garozas ielā 15).
 31. janvārī pulksten 16 – kluba «Pīlādzītis» sarīkojums (k/n Deju zālē).
 31. janvārī pulksten 21 – improvizācijas šovs ar Jelgavas Jaunā teātra aktieriem un
konkursa «Mis un misters Jelgava 2014» finālistiem. Ieeja – bez maksas. Galdiņu var
rezervēt pa tālruni 26630949, 20606300 (radošajā studijā «Nams» Pulkveža Brieža
ielā 4).
 5. februārī pulksten 13 – piemiņas brīdis 1945. gada represiju upuriem (pie kultūras
nama «Rota» piemiņas akmens).
 6. februārī no pulksten 14 līdz 19 – BJC «Junda» un «Jauno līderu» rīkotā neformālā konference jauniešiem «NEkonference 2015». Tikšanās ar augstskolu pārstāvjiem
(Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā Svētes ielā 33).
 No 6. līdz 8. februārim – 17. Starptautiskais Ledus skulptūru festivāls «Ledus pasaka».
Sīkāka informācija – www.icelv.lv.
 8. februārī pulksten 14 – tikšanās ar Lieni Svoku par piedzīvojumiem Brazīlijā, mācot
angļu valodu (Zinātniskajā bibliotēkā).

notikumi

Ceturtdiena, 2015. gada 29. janvāris

Pasta salā uzburs
«Ledus pasaku»

Izstādes
 30. janvārī pulksten 16 – gleznotāja Jāņa Zemīša (1940 – 2008) piemiņas izstādes
atklāšana (Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 7. februārī pulksten 12 – Leļļu mākslas muzeja izstādes «Pasaka» atklāšana; no
pulksten 13 – radošās darbnīcas bērniem «Ziemas pasakas» (Zinātniskās bibliotēkas
bērnu stūrītī).
 No 3. līdz 27. februārim – bērnu veidoto kolāžu izstāde, veltīta Ledus skulptūru
festivālam (k/n 2. stāva foajē).
 Līdz 1. februārim – izstāde «Mazie brīnumi» (neckes figūriņu izstāde) (Ģederta Eliasa
Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 Līdz 8. februārim – izstāde «Rīgas mākslas porcelāns (1925 – 1940) no Pētera Avena
krājuma» (Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 Līdz 13. februārim – izstāde, kurā apskatāmi darbi no 12 latviešu mākslinieku plenēra
Gruzijā (Sabiedrības integrācijas pārvaldē Sarmas ielā 4).
 Līdz 15. februārim – atskats uz iepriekšējo gadu Ledus skulptūru festivāliem fotogrāfijās (k/n 1. stāva garderobes foajē).
 Līdz 21. februārim – Jura Bērziņa-Soma sporta fotogrāfiju izstāde «Pilnai laimei»
(ZOC Kronvalda ielā 24).
 Līdz 26. februārim – miniatūrgrafikas izstāde «Kamera». Izstādē apkopoti vairāku
spilgtu Latvijas, Lietuvas un Igaunijas mākslinieku darbi grafikas tehnikā (Sv.Trīsvienības
baznīcas tornī).

 Ritma Gaidamoviča

Jau nākamnedēļ – no 6. līdz
8. februārim – Jelgavā notiks
17. Starptautiskais Ledus
skulptūru festivāls. Pirmo
reizi vairāk nekā 50 ledus
skulptūru par tēmu «Ledus
pasaka» taps rekonstruētajā Pasta salā, kas jau no šīs
nedēļas drošības apsvērumu
dēļ apmeklētājiem ir slēgta.
Tam, kā top ledus mākslas
darbi, jau no pirmdienas, 2.
februāra, varēs sekot līdzi interneta tiešraidē mājas lapā
icelv.lv. Bet līdz 5. februārim
jelgavnieki aicināti izmantot
iespēju un ieejas biļetes uz
festivālu iepriekšpārdošanā
iegādāties lētāk.
Ledus skulptūru festivāla organizatore pašvaldības iestāde «Kultūra»
uzsver – lai gan pieredze, organizējot festivālus, ir uzkrāta liela, šis
festivāls būs izaicinājums, jo notiks
pilnīgi jaunā vietā – Pasta salā, kas
uzliek papildu atbildību. «Pirmās
ugunskristības, organizējot pasākumu
atjaunotajā Pasta salā, mums jau bija
Jaungada naktī, pēc kuras esam izdarījuši pirmos secinājumus, ko var un
ko nevar darīt jaunajā estrādē,» stāsta
iestādes «Kultūra» vadītājs Mintauts
Buškevics. Šobrīd daudz darba tiek
ieguldīts, lai Pasta salu vietā, kur
notiks Ledus skulptūru festivāls, padarītu mājīgāku, ko mēģina panākt ar
eglītēm no demontētās lielās pilsētas
egles konstrukcijas, tāpat tiek zīmēti
plāni, kā apmeklētājiem pārvietoties,
kur atradīsies kases, un kārtotas citas
organizatoriskas lietas. «Taču priecē
fakts, ka Pasta sala ir daudz plašāka
par Uzvaras parku, līdz ar to festivāla
dienās, ņemot vērā, ka skatītāju pieplūdums pēdējos gados ir ievērojami
audzis, varēs daudz brīvāk piekļūt
skulptūrām,» tā M.Buškevics.

Pasta sala – slēgta, lēnām top
ledus bārs un slīdkalniņi

Ņemot vērā rosību Pasta salā, jau no
šīs nedēļas sala apmeklētājiem drošības apsvērumu dēļ līdz festivālam ir
slēgta. Smagā tehnika šķūrē sniegu,
tiek būvētas lielās teltis un veikti citi
organizatoriskie darbi. «Diemžēl daba
mūs šogad nelutina – ledus vietējās
ūdenstilpēs ir stipri par plānu, lai to
izzāģētu un izmantotu slīdkalniņu
būvniecībā. Taču slīdkalniņi būs. Tie

tiks ierīkoti uz lielā smilšu kalna, uz
kura tiek nogādāts gan Pasta salā
savāktais sniegs, gan arī pūsts mākslīgais sniegs,» stāsta M.Buškevics.
Lēnām Pasta salā top arī pirmā ledus
skulptūra – «Koskenkorva» ledus
bārs, kuru būvē lietuviešu mākslinieks Donāts Mockus un latviete
Inese Valtere. Ledus bāru – vikingu
laivu ar diviem vikingiem – Donāts un
Inese sāka būvēt otrdienas vakarā, un
tam pabeigtam jābūt līdz pirmdienai,
jo abiem māksliniekiem, tāpat kā
viņu konkurentiem, būs jāķeras klāt
konkursa darbu radīšanai – individuālajām un komandu skulptūrām.
Pavisam šogad festivālā piedalīsies
30 mākslinieki no Latvijas, Lietuvas,
Krievijas, Polijas, Somijas, Dānijas,
Serbijas un Francijas, kuri 70 tonnas
mākslīgā ledus, kuru saldēt sāka jau
pērn martā, pārvērtīs «Ledus pasakā».
Jāpiebilst, ka paralēli festivāla atbalstītāju «Frostiart Baltic» saldētavās
galvaspilsētā jau ir tapušas vairākas
fotoskulptūras. Donāts radījis raganu,
uz kuras slotas varēs «pavizināties»
arī apmeklētāji, «Frostiart Baltic»
komanda izgrebusi velniņus un tik
pazīstamos trīs sivēntiņus un vilku,
bet Kārļa Īles fotoskulptūra vēl ir
tapšanas procesā.

arī bez skatuves mākslinieku piedalīšanās. Uz lielās skatuves šajās dienās
kāps bungu un dūdu grupa «Auļi»,
perkusionists Nils Īle, dziedātāji
Lauris Reiniks, Samanta Tīna, Jurga,
ansamblis «Jonis». Īpašu priekšnesumu festivālam veido arī deju studija
«Benefice» un Jelgavas popkoris. Nav
aizmirsts arī par ģimenēm ar bērniem.
Sestdien un svētdien «Ledus pasaku»
zemi pieskandinās rotaļas un muzikālas izrādes kopā ar radošo grupu «Pasaku nams», kas piedāvās muzikālu
izrādi «Ledus valstības noslēpumi»,
un «Pārsteiguma karuselis», kas kopā
ar Kašeru piedāvās «Sniegoto dienu
Disnejlendā». Tāpat arī katru vakaru
būs vērojami skulptūru veidošanas paraugdemonstrējumi, kur tieši skatītāji
būs noteicēji, ko mākslinieki veidos,
un skulptūru spīdēšana, bet debesīs
iemirdzēsies svētku uguņošana kopā
ar dīdžejiem un videodejām. Detalizētu
pasākumu programmu var atrast mājas lapā icelv.lv. Paralēli Ledus skulptūru festivālam Jelgavas reģionālais
Tūrisma centrs ir sagatavojis ekskursiju un citus tūrisma piedāvājumus.
Sīkāku informāciju var atrast mājas
lapā www.visit.jelgava.lv.

Darba process –
tiešraidē internetā

Jāuzsver, ka šis Ledus skulptūru
festivāls tiks aizvadīts Jelgavas 750
gadu jubilejas zīmē, tāpēc pašvaldības
iestāde «Kultūra» pirmo reizi jelgavniekiem piedāvā biļetes uz festivālu
iepriekšpārdošanā iegādāties ar atlaidi.
Līdz 5. februārim jelgavnieki, uzrādot
Jelgavas iedzīvotāja karti vai kuponu,
kas atrodams «Jelgavas Vēstneša» 1.
lapaspusē, ieejas biļeti uz festivālu
var iegādāties par 2 eiro, skolēni ar
Jelgavas skolēna karti – par 1 eiro.
Svarīgi – ar atlaidēm biļetes var iegādāties tikai iepriekšpārdošanā Jelgavas
kultūras nama kasē. Pieaugušajiem
bez iedzīvotāja kartes vai kupona iepriekšpārdošanā biļetes cena ir 4 eiro;
skolēniem, studentiem, pensionāriem
– 2 eiro; ģimenes biļete iepriekšpārdošanā (2 pieaugušie plus viens bērns)
– 6 eiro. Savukārt biļešu cenas festivāla
dienās, no 6. līdz 8. februārim: pieaugušajiem – 5 eiro; skolēniem, studentiem,
pensionāriem – 3 eiro; ģimenes biļete (2
pieaugušie un bērns) – 10 eiro. Uzrādot
Jelgavas skolēna karti, festivāla dienās ieeja būs 2 eiro; uzrādot Jelgavas
iedzīvotāja karti – 3 eiro. Bērniem līdz
septiņu gadu vecumam ieeja Pasta salā
– bez maksas.

Ievērojot festivāla tēmu «Ledus
pasakas», Pasta salā nākamnedēļ
atdzīvosies dažādi pasaku tēli – pūķi,
vilki, lapsas, nāriņas, jūras zirdziņi,
balerīnas… Arī šogad organizatori
gādās, lai skatītāji varētu sekot līdzi
darba procesam un savām acīm redzēt,
kā ledus bluķis pārtop skulptūrā.
Jau no 2. februāra mājas lapā icelv.
lv varēs skatīties tiešraidi no Pasta
salas. «Protams, viens no lielākajiem
izaicinājumiem ir laikapstākļi. Taču
pēc pieredzes varam solīt, ka viss būs
kārtībā. Iespējams, māksliniekiem
būs nedaudz jāpārkārto darba grafiks,
vairāk strādājot pa naktīm, kad lielāki
mīnusi, taču viņi ir profesionāļi un tiks
galā,» tā M.Buškevics.

Atklāšana –
6. februārī pulksten 19

Apskatīt jau gatavas vairāk nekā
50 ledus skulptūras skatītāji varēs 6.
februārī no pulksten 18 līdz 23, 7. un
8. februārī – no pulksten 10 līdz 23.
Festivāla atklāšana un labāko autoru
godināšana notiks 6. februārī pulksten
19. Svētkos, kā jau ierasts, neiztikt

Jelgavniekiem biļetes –
ar atlaidi

