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«Latvenergo» skaita peļņu;
cilvēkiem novēl nest savu nastu

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

Gripas dēļ slimnīcā – karantīna
 Sintija Čepanone

Ņemot vērā straujo gripas izplatību Jelgavā
– saslimšanas gadījumu skaits mūsu pilsētā
sasniedz jau 1270 uz
100 000 iedzīvotāju –,
šonedēļ noteikti papildu
pasākumi gripas ierobežošanai, tostarp izsludināta karantīna Jelgavas
ārstniecības iestādēs.
«Kad saslimušo skaits ar gripu pilsētā sasniedza epidēmisko
slieksni, slimnīcā bija noteikti
ierobežojumi – atbilstoši Jelgavas
pilsētas Pretepidēmiskās komisijas
rīkojumam iestādē tika izvietota
informācija, kā izvairīties no saslimšanas, kā jārīkojas gripas laikā.
Apmeklētāji arī tika aicināti ievērot
dažādus piesardzības pasākumus,
piemēram, slimniekus apmeklēt
pa vienam, nevis kolektīvi, neņemt
līdzi bērnus. Taču šonedēļ slimnīcā
noteikta karantīna, tādēļ apmeklētājiem ir daudz striktāki ierobežojumi,» stāsta SIA «Jelgavas
pilsētas slimnīca» valdes locekļa
vietniece ārstniecības jautājumos
Solveiga Ābola.
Proti, līdz karantīnas atcelšanai
tuvinieki drīkst apmeklēt tikai ļoti
smagi slimus pacientus, kuriem
nepieciešama kopšana, un atļauju
dod ārsts, izsniedzot īpašu caurlaidi. Savukārt pārējos gadījumos
tiek nodrošināta iespēja pacientam

 Kristīne Langenfelde

Enerģētikas kompānija «Latvenergo» jau pompozi
paziņojusi par sava uzņēmuma pagājušā gada rekordlielo peļņu – 40 miljoniem latu. Taču izrādās, ka arī ar
šādu peļņu ir par maz, lai paveiktu darbus, kas ir tieša
uzņēmuma atbildība. Proti, jau veselu gadu Jelgavas
Nekustamā īpašuma pārvalde (JNĪP) cīnās ar «Latvenergo» meitas uzņēmumu «Sadales tīkls», lai panāktu, ka
atsevišķās mājās, kur pastāv plūdu draudi, uzņēmums
beidzot pārvietotu kabeļsadales skapjus.
JNĪP valdes loceklis Juris Vidžis
stāsta, ka cīņa sākta jau pagājušajā
pavasarī. «Pērn plūdu laikā virknē
daudzdzīvokļu māju pagrabā esošie
sadales skapji vienkārši nonāca zem
ūdens – tie applūda, jo uzstādīti pārāk zemu. Līdz ar to iedzīvotājiem
mājās nebija nedz elektrības, nedz
siltuma. Šāda situācija ir absolūti
nepieņemama, taču mums kā apsaimniekotājam nav nekādu tiesību
ķerties klāt šim «Sadales tīkla»

īpašumam – sadales skapjiem. To
var darīt tikai viņu speciālisti. Tieši
tāpēc nekavējoties uzsākām sarunas
ar «Latvenergo», lai līdzīgi gadījumi
neatkārtotos. Mūsu cīņa ilgst jau
teju gadu, bet rezultāta nav – «Latvenergo» uzskata, ka viss ir kārtībā,»
situāciju skaidro J.Vidžis.
Lai uzskatāmi izskaidrotu apstākļus, jau pagājušajā gadā «Latv
energo» meitas uzņēmuma speciālisti bija uzaicināti klātienē iepazīties

ar problēmu. Viņi Jelgavā ieradušies, kopā ar JNĪP darbiniekiem
apsekojuši virkni māju – Mātera ielā
31, 33, Zemgales prospektā 2, Jāņa
ielā 2, Pasta ielā 55, 57, 59 un 61 –,
kurās pavasara plūdos sadales skapji
bijuši zem ūdens, redzēto fiksējuši,
bet pēc tam vienkārši «atrakstījušies». «Apsekošanas rezultātā
esam guvuši apliecinājumu tam, ka
kabeļsadaļņu tehniskais stāvoklis
atbilst spēkā esošo normatīvo aktu
un drošības tehnikas prasībām,»
teikts akciju sabiedrības «Sadales
tīkls» vēstulē.
Kā saprotams no gadu garās sarakstes, «Sadales tīkls» strikti turas
pie normatīvo aktu prasībām: ja reiz
iedzīvotājus uztraucot tas, ka skapji
reizi pāris gados applūst, pašiem arī
jāsedz visas izmaksas, kas saistītas
ar to pārvietošanu, jo uzņēmums
uzskata, ka problēmu nav. «No
minētā izriet, ka izmaksas par esošo

energoapgādes objektu pārvietošanu sedz darbu iniciators – šajā
gadījumā Jūs,» citāts no «Sadales
tīkla» atbildes JNĪP. Šī pati vēstule
pabeigta ar šādu teikumu: «... visi
ar tām saistītie izdevumi ir jāsedz
un nastas ir jānes galvenās lietas
īpašniekam vai valdītājam (tātad,
dzīvokļu īpašniekiem – red.).»
Līdzīga situācija ir arī virknei
privātmāju sektoru – arī tur tikai pēc
«Latvenergo» apstiprināta projekta
izvietotie sadales skapji pērn nonāca
zem ūdens. Lieki piebilst, ka arī
šajos gadījumos uzņēmums nekādu
problēmu nesaskata.
Pagaidām pāragri prognozēt, vai
plūdi mūs sagaida arī šajā pavasarī,
taču J.Vidžis uzsver, ka ar šādu «Latv
energo» «atrakstīšanos» nesamierināsies un turpinās problēmu risināt,
lai panāktu, ka sadales skapji tiešām
tiek pārvietoti un plūdu laikā nerada
neērtības māju iedzīvotājiem.
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atstāt sūtījumu, kuru sanitāri
nodos konkrētam slimniekam.
«Apmeklēt slimniekus ir aizliegts,
tādēļ tuvinieki, kuri vēlas nodot
paciņu slimnīcā gulošajam, to aicināti atstāt garderobē. To darba
dienās var izdarīt no pulksten 11
līdz 13 un no pulksten 16 līdz 19,
savukārt sestdienās un svētdienās
no pulksten 11 līdz 13 un no pulksten 16 līdz 18,» informē S.Ābola.
Viņa apmeklētājus aicina būt
apzinīgiem, saprotoši izturēties
pret noteiktajiem ierobežojumiem
un ņemt tos vērā. Arī cilvēki, kuri,
piemēram, slimnīcā ierodas pēc
rentgena rezultātiem, lūgti garderobē atstāt virsdrēbes. Pašlaik
stacionārā gripa laboratoriski apstiprināta septiņos gadījumos.
Jāpiebilst, ka Jelgavas pilsētas
Pretepidēmiskā komisija šonedēļ
atstāja spēkā rīkojumu «Par gripas
un citu aktuālo augšējo elpošanas
ceļu infekcijas slimību profilaksi»,
nosakot papildu pasākumus gripas
izplatības ierobežošanai, kas paredzēti, saslimstības līmenim sasniedzot vairāk nekā 1000 gadījumu
uz 100 000 iedzīvotāju. Saskaņā
ar Latvijas Infektoloģijas centra
veiktā monitoringa datiem Jelgavā
gripas epidemioloģiskais slieksnis
pārsniegts jau divpadsmit reizes.
Galvenokārt ar gripu slimo bērni
līdz 14 gadu vecumam. Skolas
vidēji neapmeklē ap 30 procenti
skolēnu, un lielāka saslimstība
vērojama jaunāko klašu skolēnu
vidū.

Privātmāju īpašnieki var saņemt
atbalstu apkures sistēmu atjaunošanai
 Ilze Knusle-Jankevica

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) sākusi pieņemt projektu pieteikumus privātmāju
apkures sistēmu atjaunošanai. Pieteikumus varēs iesniegt
līdz 24. martam, bet pēc divām nedēļām, 18. februārī,
Jelgavā notiks informatīvs seminārs par atjaunojamo
energoresursu izmantošanu mājsaimniecību sektorā.
Lai piedalītos seminārā, līdz 17. februāra pulksten 12
jānosūta pieteikums uz e-pasta adresi: zrea@zrea.lv.

Klimata pārmaiņu finanšu jeb 50 procenti no kopējām atinstrumenta finansētā projekta tiecināmajām izmaksām.
«Atjaunojamo energoresursu
Projektu var iesniegt dzīvoizmantošana mājsaimniecību jamās mājas īpašnieks – fiziska
sektorā» mērķis ir samazināt persona –, uz kura vārda ir
oglekļa dioksīda emisiju māj reģistrēta dzīvojamā māja,
saimniecību sektorā, veicinot kā arī vairāku dzīvokļu dzīēku apsildīšanu ar iekārtām, vojamās mājas dzīvokļu īpaškuras darbināmas ar atjauno- nieku izveidota biedrība, kas
jamiem energoresursiem. Ko- neveic saimniecisko darbību
pējais pieejamais finansējums un rīkojas vairāku dzīvokļu
ir 11 399 481 lats, bet maksi- dzīvojamās mājas dzīvokļu
mālā summa, ko var saņemt īpašnieku vārdā.
pēdējo klašu skolēni, kuri vēlas vienam projektam, ir 7000 latu
Turpinājums 3.lpp.
tuvāk iepazīt metālapstrādes un
komerczinību specialitātes, 16.
Izmanto iespēju un ievieto reklāmu
februāris veltīts maizes un miltu
laikrakstā «Jelgavas Vēstnesis»
konditorejas specialitātēm, 17. febun
portālā
www.jelgavasvestnesis.lv!
ruāris – friziermākslas, stilistu un
pavāru specialitātēm. Uz profesiju
Papildu informācija – portālā www.jelgavasvestnesis.lv, sadaļā
prezentācijām skolēni gaidīti pulk«Pakalpojumi», vai pa tālruni 63048800.
sten 11. «Lai organizētu darbu,
grupām lūdzam pieteikties līdz 11.
februārim pa tālruni 63022610,»
tā Amatu vidusskolas direktores
vietniece Zigrīda Feldmane.

Karjeras nedēļā dažādās aktivitātēs palīdzēs izvēlēties profesiju
 Ritma Gaidamoviča

No 14. līdz 18. februārim Jelgavā notiks «Karjeras nedēļa 2011». Tās laikā pamatskolu un vidusskolu pēdējo
klašu audzēkņi aicināti apmeklēt pilsētas profesionālās
skolas, LLU, tikties ar uzņēmējiem un piedalīties citās
aktivitātēs, lai pārdomāti izvēlētos nākamo profesiju.
Daļai pasākumu iepriekš gan jāpiesakās.
Jelgavas Sabiedrības integrācijas
pārvaldes (SIP) jaunatnes lietu
speciāliste Jeļena Grīsle informē,
ka šīs nedēļas laikā jaunieši varēs
pildīt karjeras testus, viesoties pie
uzņēmējiem, uzzināt par jauno

uzņēmēju iespējām un atbalsta
programmām, saņemt karjeras
konsultācijas, piedalīties pasākumos profesionālajās skolās, lai
redzētais un dzirdētais ļautu labāk
saprast, kurā virzienā doties pēc

pamatskolas vai vidusskolas absolvēšanas.
Šajā nedēļā notiks Atvērto durvju dienas Jelgavas profesionālajās
skolās – Amatu un Amatniecības
vidusskolā. 14., 15., 16. un 17.
februārī jau no pulksten 11.30 astoto un devīto klašu skolēni gaidīti
Amatniecības vidusskolā, lai iepazītos ar skolas piedāvājumu, mācību
materiālo bāzi, noteikumiem un
citiem interesējošiem jautājumiem. Bet Amatu vidusskolā 15.
februārī gaidīti tie pamatskolas
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viedokļi

Šovasar Jelgavas biznesa inkubators svinēs pirmo «izlaidumu» – to plāno atstāt pirmie uzņēmumi, lai uzsāktu
strādāt patstāvīgi. Galvenais iemesls, kāpēc pieņemts
lēmums pamest inkubatoru, – uzņēmumiem, kas vecāki
par diviem gadiem, būtiski samazinās pieejamās atlaides
par inkubatora sniegtajiem pakalpojumiem, tādēļ šeit uzturēties vairs nav izdevīgi. Ja uzņēmums kaut cik nostājies
uz kājām, šis ir laiks «pamest ligzdu».
Biznesa inkubators ir tikai viens no atbalsta veidiem jaunajiem uzņēmējiem. Tajā var vērsties kā iesācējs – cilvēks ar
biznesa ideju, un inkubatora speciālisti palīdz gan izstrādāt
biznesa plānu, gan veikt tirgus izpēti, gan atrast finansējuma piesaistes instrumentus, gan dibināt uzņēmumu –,
tā pieredzējis uzņēmējs. Pilnsabiedrība «JIC biznesa inkubators» dibināta 2007. gadā un uzvarēja Jelgavas domes
izsludinātajā atklātajā konkursā par biznesa inkubatora
operatoru Jelgavā. Pilnsabiedrības izpilddirektors Agris
Ķipurs atgādina, ka biznesa inkubatora pamatfunkcija ir
veicināt jaunu komersantu veidošanos, nodrošinot tos ar
finansējumu komercdarbības uzsākšanai. Līdz šim biznesa
inkubatorā Jelgavā izveidoti un atbalstīti 32 uzņēmumi.
Būtiskākais atbalsts, ko uzņēmumi var saņemt, ir finansējums jaunu produktu izstrādei, papildu finansējuma
piesaiste – pērn piesaistīti vairāk nekā četri miljoni latu
– un atbalsts produkta virzībai tirgū.
Šoreiz uzņēmēji stāsta, kādas grūtības saskata uzņēmējdarbības vidē, ko ieguvuši kā inkubatora uzņēmumi un
kādi ir viņu nākotnes plāni.

Inkubatorā
iemācās kooperēties
Raimonds Viļums, SIA «RR
Ģeodēzija» līdzīpašnieks:
«Domājot par nākotni, esam nolēmuši
vairāk kooperēties ar
citiem mērniekiem
– mēs izmantosim
viņu iekārtas, kādu
nav mums, un otrādi,
jo iegādāties jaunas ir
ļoti dārgi. Piemēram,
mūsu partnerim ir speciāls printeris
– ploters, ko izmanto arhitekti,
projektētāji, mērnieki. Pašiem
tādu pirkt nav izdevīgi, jo pat lietots maksā ap 1000 latiem, bet to
izmanto dažas reizes gadā. Tas būs
izdevīgi abām pusēm, jo, apvienojot
resursus, varēsim efektīvāk un lētāk
strādāt.
Uzturoties inkubatorā, ietaupījām finanses – piemēram, lai
apmēbelētu biroju, vien aizietu
vairāki simti latu, ko ieguldījām
uzņēmuma attīstībā. Mēs bijām
vieni no pirmajiem Latvijā, kas ieguva sertifikātus mērniecības darbu
veikšanai, bet ar šo gadu ir spēkā
likums, kurš paredz: ar mērniecību
drīkst nodarboties fiziskas personas, kam ir attiecīgs sertifikāts. Kā
pirmie Jelgavā sākām arī strādāt
ar jaunākās paaudzes instrumentu
– mērniecības robotu –, kas joprojām Latvijā ir liels retums.
Ieguvumu ir daudz, bet viens
no lielākajiem – ar inkubatora
palīdzību esam radījuši inovatīvu
produktu, kas paredzēts ģeotelpiskās informācijas plūsmas kontrolei,
tiesa, tirgū tas vēl nav pieejams, jo
darbs pie tā pilnībā nav pabeigts.
Uzreiz gan jāsaka, ka uz inkubatoru neatnācu tukšām rokām – jau
vairākus gadus biju strādājis šajā
jomā, man bija klientu loks, kā arī
bankas piešķirts aizdevums instrumentu iegādei. Bijām dažas dienas
veca firma, bet inkubatorā mums
palīdzēja izveidot uzņēmumu un

radīt firmas logo par minimālām
izmaksām. Tāpat šeit tika piedāvātas dažādas iespējas ar samērā
mazu līdzmaksājumu, kuras citkārt
nemaz nebūtu izmantojis – vai nu
nezinātu par tādām, vai domātu, ka
man tas ir par dārgu. Ļoti vērtīga
pieredze ir piedalīšanās biznesa
simulācijas spēlē «Global Management Challenge» – mēs vadām
virtuālu uzņēmumu, un galvenais
uzdevums ir, sacenšoties ar citām
komandām, gūt augstāko uzņēmuma akciju vērtību. Te var lieliski
redzēt, kā tiek plānotas finanses citā
mērogā, jo, lai gan nezaudējam naudu, principi ir tie paši kā realitātē
– katram lēmumam ir sekas, kuras
jācenšas paredzēt iepriekš.
Biznesa inkubatoru plānojam
pamest līdz augustam, kad sāksies
trešais mūsu sadarbības gads. Bāzēties turpināsim Jelgavā un jau esam
atraduši vairākus variantus, kur
varētu ierīkot biroju – mērniekiem
nav nepieciešamas nedz noliktavas,
nedz ražošanas telpas. Tikai jāatrod
optimālākais variants.»
Uzņēmums «RR Ģeodēzija» sniedz
dažādus pakalpojumus: veic ģeodēziskos darbus būvēs, pārbauda
dažādu objektu novietnes, kolonnu, sienu vertikalitāti, veic dažādu
veidu karjeros iegūto izrakteņu apjomu aprēķinus. Tāpat uzņēmums
piedāvā visu veidu inženierkomunikāciju izpilduzmērījumus, topogrāfiskās izpētes darbus, aktualizētās
topogrāfijas un tamlīdzīgi.
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Grūtākais – atrast
piemērotas telpas
Matīss Hermanis, SIA
«JTS» vadītājs:
«Biznesa inkubatoru plānojam pamest līdz vasaras beigām,
tāpēc šobrīd galvenais uzdevums
ir piemērotu biroja telpu atrašana Jelgavā. Iestrādes šajā jomā
jau ir, bet jāsaka, ka no visa piedāvājuma, ko esmu redzējis, kādas trīs vietas ir apspriežamas,
bet labi ja viena – interesanta.
Cenas gan mani nepārsteidz,
jo tās ir atbilstošas ekonomiskajai situācijai, telpu stāvoklim
un apmēram tādas, ar kādām
esmu rēķinājies. Turklāt telpu
īpašnieki vai pārvaldītāji šobrīd
ir fleksibli un piedāvā dažādas
vienošanās iespējas. Ņemot vērā
ekonomikas dinamiku, sākotnēji
plānojam slēgt līgumu uz gadu,
bet principā neesam ieinteresēti
skraidīt apkārt.
Šobrīd uzņēmumā strādā
pieci cilvēki, un līdz ar aiziešanu no biznesa inkubatora
neplānojam darbā pieņemt vēl
kādu. Lielākais ieguvums, esot
inkubatorā, bija konsultācijas
reklāmas un mārketinga jomā
un grāmatvedības un juridisko
pakalpojumu izmantošana.
Mārketinga speciālists mums
ir pašiem, bet grāmatvedi darbā
nepieņemsim – šobrīd izdevīgāk
ir izmantot ārpakalpojumu,
jo tas ir divas trīs reizes lētāk
nekā pieņemt pastāvīgā darbā
grāmatvedi. Manuprāt, tās arī
ir būtiskākās izmaiņas, kas mūs
sagaida – pašiem būs jāsāk maksāt par telpām un šiem pakalpojumiem, par kuriem inkubatorā
saņēmām atlaides.
Uzņēmums darbojas no 2008.

gada jūlija, un visu šo laiku arī
bijām inkubatorā. Pats sākums
ikvienam uzņēmumam ir grūts,
jo ir daudz nezināmā – ko, kā un
kur darīt. Biznesa inkubatorā
to visu izskaidro, sākot jau ar
uzņēmuma dibināšanu. Mūsu
gadījumā būtiski bija grāmatvedības un juridiskie pakalpojumi.
Atceros, kad pirmo reizi ieraudzīju grāmatvedības papīrus,
man tā likās katastrofa, bet
grāmatvede visu izskaidroja, un
šobrīd jau daudzos jautājumos
pats spēju orientēties. Ieguvām
arī finansiālā ziņā, jo apmēram
80 procentus no izmaksām sedza inkubators. Gadā varējām
ietaupīt vairākus tūkstošus
latu, un tā jaunam uzņēmumam
ir liela nauda. Lai veiksmīgāk
pārdotu savu produktu – skaņu
absorbējošas plātnes –, veicām
dažādus testus, kas ļauj to tirgū
pozicionēt kā produktu, uz ko
var paļauties. Tāpat ietaupītos

resursus varējām novirzīt, lai
safasētu paraugus, organizētu
braucienus uz ārvalstīm un
popularizētu produktu ārpus
Latvijas. Šobrīd esam nostājušies uz kājām un gatavi uzsākt
patstāvīgu dzīvi – apmēram 70
procentus produkcijas eksportējam uz tādām valstīm kā Dānija,
Holande, Itālija, Šveice, Francija, Irāna, Izraēla, ASV.»
Uzņēmums «JTS» darbojas akustisko un siltumizolācijas produktu
jomā, piedāvājot savus tehnoloģiskos un dizaina risinājumus
fibrolīta produkcijai. Produkta
pielietojums saistīts ar skaņas
un siltuma izolāciju, nodrošinot
telpu labāku mikroklimatu, sākot
ar birojiem, skolām, rūpnieciskajām telpām, šautuvēm, skaņu
studijām un līdz pat dzīvojamām
ēkām. Inovatīvos produktus pēc
«JTS» pasūtījuma ražo cits uzņēmums, tāpēc pašiem savas ražošanas telpas nav nepieciešamas.

Meklē «bagāto tēvoci»
Artūrs Bernovskis, SIA
«Imedia» vadītājs:
«Drīz būs divi gadi, kopš esam
inkubatorā. Ja uzņēmums atrodas inkubatorā ilgāk par diviem
gadiem, mainās atbalsta apmērs,
un tas vairs nav tik izdevīgi, tāpēc nolēmām, ka šis ir īstais brīdis, lai dotos prom. Šobrīd mums
norit pārrunas ar investoru, un,
ja tās būs veiksmīgas, ar papildu
izmaksām saistītie jautājumi
– telpu īre, grāmatvedības un
citi pakalpojumi – būs atrisināti.
Tiesa, skatāmies galvaspilsētas
virzienā, jo Rīga tomēr ir biznesa centrs, kaut gan būtībā
darbojamies globālajā tirgū un
neesam piesaistīti konkrētai
vietai. Tā kā darbojamies interneta komercijas jomā, mums
galvenais ir, lai būtu interneta
pieslēgums.
Lielākais ieguvums, esot inkubatora uzņēmumam, bija konsultācijas un padomi. Inkubatora speciālisti palīdzēja risināt
dažādus juridiskus jautājumus,
investoru piesaisti, uz mūsu pie-

pamatīgām klientu datu bāzēm
(virs 10 tūkstošiem) palīdz menedžēt e-pasta mārketingu, piemēram, izsūtīt atgādinājumus,
piedāvājumus un tamlīdzīgi.
Jāpiebilst, ka šobrīd tiek veidota
arī pārstāvniecība Bangkokā, jo
orientējamies uz Āzijas tirgu,
bet Bangkoka ir nozīmīgs Āzijas
biznesa centrs. Atskatoties uz
paveikto, šķiet, ka vissarežģītākais jaunam uzņēmumam ir
tieši nostabilizēšanās un attīsdāvāto pakalpojumu paskatījās tības stratēģijas izveide, mērķu
it kā no malas, palīdzēja dibināt izvirzīšana un sapratne, kādus
kontaktus ar citiem Latvijas uz- soļus spert, lai tos sasniegtu.»
ņēmumiem. Tā kā sākotnēji biUzņēmuma «Imedia» piedāvātais
jām mazs uzņēmums un mums
produkts/pakalpojums ir e-pastu
nebija plaša spektra speciālistu,
mārketinga sistēma, kas piemētas, ka varam saņemt konsultārota maziem, vidējiem vai lieliem
ciju, mums bija svarīgi. Tāpat
uzņēmumiem, kā arī privātam
ikviens uzņēmums, kurš attīsta
lietotājam – izveidot, pārvaldīt,
ideju, tajā ir teju vai iemīlējies
izsūtīt, izsekot jaunumu e-pastus
un e-pastu kampaņas.
un nespēj saskatīt problēmjautājumus, bet inkubatora speciālisti
Sagatavoja
palīdz saprast, kā labāk savu
Ilze Knusle-Jankevica,
pakalpojumu pozicionēt tirgū.
foto Ivars Veiliņš un no
Mēs esam izstrādājuši interneA.Bernovska arhīva
tā sistēmu, kas uzņēmumiem ar
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Pilsētnieks vērtē

Cik liela ir jūsu loma
bērna karjeras izvēlē?
Jolanta, apsardzes firmas darbiniece:
– Dēls mācās
12. klasē,
un tieši šis ir
laiks, kad jāsāk izvēlēties, ko
darīt pēc vidusskolas. Protams,
man kā mammai gribas viņam
palīdzēt, vēlos, lai viņš dodas uz
augstskolu. Esmu jau ieteikusi
kļūt par tulku vai mācīties Jūras
akadēmijā, jo viņam padodas
valodas un patīk komandēt.
Oļegs, apsargs:
– Pa d o m u ,
protams, nevajag liegt,
taču jāatceras, ka bērns
dzīvo savu dzīvi, tāpēc jāizvēlas
viņam pašam. Mēs, vecāki,
viņa dzīvi nedzīvosim, tāpēc
nevaram norādīt, ko mācīties.
Ja viņam ir skaidra turpmākā
profesija, varam palīdzēt ar
skolas izvēli. Taču profesija jāizvēlas pašam, jo, beidzot 12.
klasi, bērns ir pieaudzis.
Antra, sekretāre lietvede:
– Esmu no
tiem vecākiem, kas
uzskata, ka
izvēle tomēr jāizdara pašam
jaunietim – viņš taču ir pieaudzis cilvēks! Manu bērnu
izvēli ietekmēja radu un draugu
bērnu pieredze. Viņi dzīvē reāli
vēroja, kā sokas citiem, un
tādā veidā arī izvēlējās. Viens
sāka studēt būvinženieros, otrs
– auto inženieros.
Gints, uzņēmējs:
– Profesijas
izvēle tomēr
lai paliek uz
bērna pleciem. Protams, man kā uzņēmējam
gribētos, lai kāda no atvasēm
izvēlētos uzņēmējdarbību, lai
vēlāk turpinātu manis iesākto,
taču, vai tā notiks, atkarīgs tikai
no viņiem. Novērojumi liecina,
ka viena meita varētu studēt
uzņēmējdarbību, bet konkrēti
neko man nav teikusi.
Iveta, ārste:
– Vecākiem
bērna karjeras izvēlē ir
liela nozīme,
jo pēc pieredzes zinu, ka
viņi paši neko nezina. Ja vecāki
pārzina bērnu intereses, tad var
norādīt virzienu, kura profesija
derētu. Mūsu gadījumā tētis
palīdzēja ar padomu un dēls
iestājās aviācijas inženieros.
Tiesa, es virzīju uz citu jomu
– medicīnu un tūrismu.
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Privātmāju īpašnieki var saņemt
atbalstu apkures sistēmu atjaunošanai
No 1.lpp.

Savukārt siltināmais objekts
var būt ēka, kas klasificējas kā
dzīvojamā māja; ekspluatācijā nodota dzīvojamā māja vai
jaunbūve; visa dzīvojamā māja,
nevis dzīvojamās mājas daļa vai
atsevišķs dzīvoklis; nekustamais
īpašums, kura īpašnieks ir ierakstīts Zemesgrāmatā. Zemgales
reģionālās Enerģētikas aģentūras direktors Mārtiņš Prīsis
skaidro, ka šī aktivitāte galvenokārt attiecas uz privātmājām,
kā arī nelielām dzīvokļu mājām
(līdz astoņiem dzīvokļiem).
Projekta iesniegumi jāsūta
pa pastu uz adresi: VARAM,
Peldu iela 25, Rīga, LV-1494, vai

elektroniski: microgen_kpfi@
vidm.gov.lv.
Savukārt 18. februārī Jelgavā,
LLU Lauku inženieru fakultātes
P.Bušmaņa auditorijā, notiks
seminārs par atjaunojamo energoresursu izmantošanu mājsaimniecību sektorā. Seminārā
interesenti tiks iepazīstināti ar
projektu konkursa «Atjaunojamo energoresursu izmantošana
mājsaimniecību sektorā» nosacījumiem un projekta pieteikuma
veidlapas aizpildīšanas specifiku.
Lai piedalītos seminārā, līdz 17.
februārim jāpiesakās pa e-pastu:
zrea@zrea.lv. Papildu informāciju var saņemt pa tālruni
63080205.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Sakārtos Garozas ielu

Karjeras nedēļā dažādās aktivitātēs
palīdzēs izvēlēties profesiju
No 1.lpp.

Lai ļautu jauniešiem ieskatīties atsevišķu profesiju pārstāvju darba dienā, vairāki pilsētas
uzņēmumi un nevalstiskās
organizācijas piedāvā viesoties
uzņēmumos, iestādēs. Skolēnus gatavs uzņemt Jelgavas
Autobusu parks, «Amo Plant»,
SIA «Larus-L» konditoreja, SIA
«Seido-M» skaistumkopšanas
salons, SIA «EIBE-L» un citi. Ar
pilnu uzņēmumu sarakstu var
iepazīties SIP mājas lapā www.
sib.jelgava.lv, sadaļā «Jaunieši»,
apakšsadaļā «Karjeras nedēļa
2011». Lai rēķinātos ar interesentu skaitu, skolēni ekskursijām pie uzņēmējiem aicināti
pieteikties līdz 8. februārim pa
tālruni 63022724 vai e-pastu:
jelena.grisle@dome.jelgava.lv.
Bet vidusskolēniem 17. februārī pulksten 12 un 13.30 būs
iespēja iepazīties ar LLU piedāvājumu pasākumā «Plāno savu
nākotni LLU». Tā laikā 11. un
12. klašu skolēnus iepazīstinās
ar LLU fakultātēm, jaunajiem
uzņemšanas noteikumiem,
stāstīs par vienoto uzņemšanu,
stipendijām. Šim pasākumam
skolēni aicināti pieteikties līdz
10. februārim pa e-pastu: informacija@llu.lv.
Vēl Karjeras nedēļā Jelgavas
reģionālajā Pieaugušo izglītības centrā notiks komandu
interaktīvs konkurss «Profesiju

sīrups», Hipotēku bankas un
Jelgavas biznesa inkubatora
prezentācija par uzņēmēju atbalsta programmām, konsultācijas par karjeras izvēli, bet 14.
februārī pulksten 14 tirdzniecības centrā «Pilsētas pasāža»
iecerēts skolēnu mācību firmu
tirdziņš.
Karjeras nedēļas noslēgumā,
18. februārī, SIP zālē pulksten
13.30 norisināsies diskusija
«Kas ir karjera?», uz kuru
īpaši aicināti 9. un 12. klašu
audzēkņi. Savā pieredzē videokonferencē dalīsies Spīdolas
ģimnāzijas absolvents Andris Rimša, kurš šobrīd ASV
studē jurisprudenci maģistra
programmā pasaules labākajā
augstskolā Hārvardā, kā arī
būs iespēja tikties ar kafejnīcas
«Hercogs» līdzīpašnieku Andri
Rūmīti.
Jāpiebilst, ka Karjeras nedēļas laikā – 16. februārī – notiks
ikgadējā «Ēnu diena», kurai var
pieteikties līdz 8. februārim.
Pieteikuma anketu var aizpildīt
SIP mājas lapā, kur var uzzināt
arī par «ēnošanas» iespējām
Jelgavas pilsētas pašvaldībā, vai
arī mājas lapā: www.enudiena.
lv. Karjeras nedēļa noslēgsies ar
dalībniekiem veltītu pasākumu
«Intelektuāli, profesionāli...»
naktsklubā «Opera Club». Plašāka informācija par pasākumiem – www.sib.jelgava.lv.

Jelgavas reģionālais Tūrisma
centrs šonedēļ Svētās Trīsvienības baznīcas tornī sāks jaunu
tradīciju – rīkot pasākumus, kas
veltīti gadskārtām un dažādām
latviešu tradīcijām. Pirmais pasākums «Gaisma pašu rokām» – jau
sestdien, 5. februārī, pulksten 17.
Tajā ikvienam tiks dota iespēja
liet sveces un uzzināt ko vairāk
par Sveču dienu.
«Februāris ir Sveču mēnesis,
savukārt tieši vakar, 2. februārī,
atzīmēta Sveču diena, tāpēc
mūsu pirmais pasākums veltīts
sveču liešanai. Tajā dosim iespēju
jelgavniekiem uzzināt ko vairāk
gan par Sveču dienu un svecēm,
gan pašiem izmēģināt savu roku
to liešanā,» stāsta Tūrisma centra ekspozīcijas kuratore Jana
Eveliņa.
Sveču liešanas nodarbību vadīs mājturības skolotāja Zanda
Kursīte, kurai sveču liešana ir
brīvā laika aizraušanās. Tikšanās sākumā interesentiem būs
iespēja no Z.Kursītes uzzināt ko
vairāk par Sveču mēnesi, sveču
liešanu, tradīcijām, bet otrajā daļā
ikviens varēs piedalīties praktiskās nodarbībās un liet sveces,

Pērn pašvaldības Informācijas aģentūrā aktuālākie
jautājumi – par sociālo un komunālo jomu
 Sintija Čepanone

2010. gadā Jelgavas
pilsētas pašvaldības
Informācijas aģentūrā
kopumā vērsušies 22
tūkstoši iedzīvotāju,
liecina Informācijas
aģentūras darba statistikas rādītāji par aizvadīto gadu. Pilsētnieki visbiežāk aģentūrā
vērsušies, lai risinātu
jautājumus, kas saistīti
ar sociālo un komunālo jomu.

Kā informē pašvaldības preses sekretāre Līga Klismeta,
pērn Jelgavas pilsētas pašvaldības Informācijas aģentūrā
kopumā vērsušies 22 tūkstoši
iedzīvotāju – apmeklētāju
rindas organizators uzskaitījis 17 620 klientus, savukārt
kuras pēc tam varēs ņemt līdzi uz vairāk nekā 4400 cilvēku Inmājām. Katrs varēs izliet vairākas formācijas aģentūrā ienākuši
sveces. «Pasākumā gaidīti dažāda nereģistrējoties vai neskaidros
vecuma interesenti. Pirmsskolas
vecuma un sākumklašu skolēni,
protams, kopā ar vecākiem,» tā
J.Eveliņa. Ieejas maksa uz pasākumu – 3,50 lati, par kuriem tiks
iegādāti materiāli. «Taču, ja mamma vai tētis nāks kopā ar bērnu,
būs jāpērk tikai viena biļete,»  Sintija Čepanone
piebilst J.Eveliņa. Nodarbība ilgs
vismaz divas stundas.
Profesionālās izglītīJ.Eveliņa informē, ka sveču
bas skolu audzēkņi,
liešanas pasākums sestdien nokas deklarēti Jelgavā,
tiks torņa 5. stāvā. «Ņemot vērā
sākot no februāra,
ierobežoto vietu skaitu, ieejas
mēnešbiļeti brauciekartes, lai piedalītos sveču liešanam pilsētas sabiednā, lūdzam iegādāties savlaicīgi.
riskajā transportā var
Tas iespējams torņa Informācijas
iegādāties uz pusi
centrā šodien, rīt un arī parīt,» tā
lētāk – par desmit
J.Eveliņa.
latiem.
Viņa atklāj, ka nākamais tematiskais pasākums gaidāms uz
Saskaņā ar domes lēmumu
Lieldienām, kad jelgavnieki tiks no 1. februāra Jelgavas pilsēaicināti tikties ar folkloras kopu tā deklarētie Jelgavas Amatu
«Dimzēns» un aušanas studijas vidusskolas, Jelgavas Amatnie«Dardedze» dalībnieci Ausmu cības vidusskolas un Jelgavas
Spalviņu, kas mācīs veidot pu- Mūzikas vidusskolas audzēkņi
zurus.
mēnešbiļetes braukšanai pilSīkāka informācija par sveču sētas autobusos var iegādāties
liešanas pasākumu pieejama, ar 50 procentu atlaidi, tas ir,
zvanot pa tālruni 63005447 maksājot pusi no mēnešbiļetes
(Linda).
cenas jeb desmit latus.

Tornī sestdien iespēja liet sveces
 Ritma Gaidamoviča

Jau aprīlī varētu sākties lietus kanalizācijas sistēmas un ceļa seguma virskārtas nomaiņa
Garozas ielā, un darbi tiks īstenoti par tā saukto «cukura naudu». Pērn līdzekļi, kas kā
cukura rūpniecības restrukturizācijas skartajam reģionam tika piešķirti Jelgavai, tika
ieguldīti, lai iztīrītu Lielupes gultni posmā no dzelzceļa tilta līdz Rīgas ielai, savukārt šogad projekta «Melioratīvās sistēmas rekonstrukcija cukura rūpniecības restrukturizācijas
skartajās teritorijās Jelgavas pilsētā» laikā tiks sakārtota lietus ūdens novadīšanas sistēma
Garozas, Pļavu, Cukura un Peldu ielā, kā arī piegulošajās teritorijās un atjaunots Garozas
ielas segums posmā no Brīvības bulvāra līdz dzelzceļa pārbrauktuvei. Ieplānotie darbi
jāpabeidz līdz septembrim, un atbilstoši iepirkuma rezultātam darbus veiks būvfirma
«Būvenergo A».
Foto: Ivars Veiliņš

jautājumus centušies atrisināt
pa telefonu, piezvanot aģentūras speciālistiem.
Saskaņā ar apkopoto statistiku pie Jelgavas pilsētas
vadības amatpersonām pēc
iepriekšēja pieraksta devušies
un jautājumus risinājuši kopumā 667 iedzīvotāji, un, salīdzinot ar situāciju gadu iepriekš,
rādītāji ir ļoti līdzīgi. Proti,
2009. gadā vizītē pie pilsētas
vadības amatpersonām pēc
iepriekšēja pieraksta jelgavnieki bijuši 682 reizes. «Apmeklējumu skaits nav būtiski
samazinājies – reģistrēti tikai
par 15 apmeklētājiem mazāk,»
skaidro L.Klismeta.
2010. gadā Informācijas
aģentūrā saņemti kopumā 11
825 fizisku un juridisku personu rakstiski iesniegumi, kas
ir par 1066 vairāk nekā 2009.
gadā, kad to skaits bija 10 759.
4717 rakstiski iesniegumi saņemti no fiziskām personām,
un salīdzinājumā ar 2009.

gadu (3917) to skaits palielinājies par 800. Bet no juridiskām personām Informācijas
aģentūrā saņemti un reģistrēti
6387 rakstiski iesniegumi,
kas ir par 229 iesniegumiem
vairāk nekā 2009. gadā, kad
reģistrēti 6158 juridisku personu iesniegumi. Jāpiebilst,
ka iedzīvotājiem aktuālākie
bijuši jautājumi par sociālo un
komunālo jomu.
2010. gadā saņemtas 34
pateicības un reģistrētas 20
sūdzības. 2009. gadā – 24 pateicības un 14 sūdzības.
Jāatgādina, ka Informācijas
aģentūra atrodas Jelgavas
pilsētas domes ēkā Lielajā
ielā 11, 1. stāvā. Kaut arī
pašvaldībā pašlaik noteikta
četru dienu darba nedēļa, iesniegt iesniegumus un saņemt
informatīvos pakalpojumus
aģentūrā var arī piektdienās no pulksten 8 līdz 14.30,
pusdienas pārtraukums – no
pulksten 12 līdz 12.30.

Profesionālo skolu audzēkņi pilsētas
autobusos var braukt uz pusi lētāk
«Tas neapšaubāmi daļai
mūsu skolēnu ir atbalsts. Tiesa
gan – mūsu skolā mācās ap 400
audzēkņu, kuru dzīvesvieta
deklarēta Jelgavā, taču pašlaik
iespējai pilsētas autobusos
braukt ar 50 procentu atlaidi
pieteikušies 34,» informē Amatu vidusskolas direktore Edīte
Bišere, norādot, ka skolēni
par šo domes lēmumu ir informēti, taču acīmredzot daļa
parēķinājuši, ka iegādāties
mēnešbiļeti viņiem tomēr nav
izdevīgi. Mūzikas vidusskolā
mācās 32 audzēkņi, kuri deklarēti Jelgavā, un, kā uzsver
skolā, lielākā daļa noteikti arī
izmantos šo iespēju, jo ceļš uz
skolu viņiem jāmēro gan no
Depo, gan RAF, gan no citām
attālākām vietām pilsētā, tādēļ
mēnešbiļete ir nepieciešamība.
Savukārt Jelgavas Amatu vi-

dusskolas direktores vietniece
audzināšanas darbā Nadežda
Bergfelde stāsta, pagaidām
saņemti 20 skolēnu pieteikumi,
taču šis domes lēmums saistošs
varētu būt kopumā ap 40 jauniešiem. «Pieteikšanās process
mēnešbiļetēm ar 50 procentu
atlaidi mūsu skolā turpinās.
Daudzi mūsu skolēni mēnešbiļeti februārim jau iegādājušies
par pilnu cenu, tādēļ pieļauju,
ka martam to nopirkt uz pusi
lētāk vēlēsies vairāk skolēnu,»
tā viņa.
Jāpiebilst, ka braukšanas
maksas atvieglojums ir spēkā
mācību gada laikā un jau iepriekš šādi braukšanas maksas atvieglojumi 50 procentu
apmērā tika noteikti visiem
Jelgavas pilsētā deklarētajiem
vispārējo izglītības iestāžu
klātienes skolēniem.
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Īsi
 27. janvāra domes sēdē pieņemts
2011. gada Jelgavas pilsētas budžets.
Plānots, ka šogad pamatbudžeta ieņēmumi būs 41 080 987 lati, savukārt
izdevumi – 40 738 383 lati. Tas nozīmē,
ka budžetā ir sabalansēti ieņēmumi un izdevumi, saglabājot 342 604 latu ieņēmumu pārsniegumu pār izdevumiem. «Prioritātes nav mainījušās – tās ir izglītība,
sociālā joma un Eiropas fondu apguve
ar pašvaldības līdzfinansējumu,» uzsver
Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs
Andris Rāviņš. Kopējie pamatbudžeta
ieņēmumi no nodokļiem šogad plānoti
20 371 175 latu apmērā, nenodokļu ieņēmumi – 248 200 lati, transferti – 7 838
137 lati, bet budžeta iestāžu ieņēmumi
– 855 479 latu apmērā.
 Jelgavas Sabiedrības integrācijas
pārvaldē divas reizes nedēļā tiek
piedāvāta ārstnieciskā fizkultūra
pensionāriem. Nodarbības vada Rīgas
Stradiņa universitātes fizioterapijas studente Kristīne Balsa. Papildinformāciju
par ārstniecisko fizkultūru var iegūt pa
tālruni 63005467. Sabiedrības integrācijas pārvalde informē, ka stundu ilgas
nodarbības februārī notiks deviņas reizes:
4. februārī pulksten 11.30, 5. februārī
pulksten 12, 7. februārī pulksten 15,
11. februārī pulksten 11.30, 14. februārī
pulksten 15, 19. februārī pulksten 9,
21. februārī pulksten 15, 23. februārī
pulksten 16, kā arī 28. februārī pulksten
16.30.
 Ģimenes kafejnīca «Hercogs» rīkos
tirdziņu, kurā vecāki varēs pārdot
bērnu apģērbu un apavus, kas viņu
atvasēm kļuvuši par mazu. Interesenti
aicināti pieteikties līdz 25. februārim pa
e-pastu: jolux@inbox.lv. Tirdziņš notiks
27. februārī no pulksten 11 līdz 16
ēdnīcas telpās K.Barona ielā 3. Tirdziņā
varēs pārdot drēbes, apavus, rotaļlietas
un citas bērnu lietas. Papildu informācija
– www.hercogsj.lv.
 2010. gadā notikušas 16 Jelgavas
pilsētas domes sēdes, tajā skaitā trīs ārkārtas sēdes. Kopā izskatīti 339 lēmumu
projekti, no tiem pieņemti 330 lēmumi,
informē Jelgavas pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību sektors. Pagājušajā
gadā visās pilsētas domes sēdēs ir
piedalījušies deputāti Andris Rāviņš,
Vilis Ļevčenoks un Ludmila Gineite.
Vienā sēdē nav piedalījušies deputāti
Mintauts Buškevics, Andrejs Garančs un
Sergejs Ņevoļskis. Divas sēdēs – deputāti Andris Ķipurs, Aigars Rublis, Jurijs
Strods, Maksims Galkins, Dainis Liepiņš
un Saulvedis Šalājevs. Savukārt trīs sēdes
nav apmeklējuši deputāti Dace Olte un
Andrejs Eihvalds. Līdz ievēlēšanai 10.
Saeimā deputāts Valentīns Grigorjevs ir
piedalījies deviņās domes sēdēs, savukārt
V.Grigorjeva vietā nākušais Anatolijs
Ļitvinovs piedalījies četrās sēdēs.

Ritma Gaidamoviča

Precizējums
Laikraksta «Jelgavas Vēstnesis» 27.
janvāra numura rakstā «Noziedzības
līmenis Jelgavā samazinās» ieviesusies
kļūda – Valsts policijas Zemgales
reģiona pārvaldes Jelgavas iecirkņa
Kārtības policijas nodaļas priekšnieks
ir Romans Dikovs. Atvainojamies par
sagādātajām neērtībām.

Bērnu pieskatīšanas
centrs «Saliņa»
konkursa kārtībā aicina darbā
mīļu auklīti – audzinātāju.
Pamatpienākumi:
• rūpēties par mazuļu drošību;
• veicināt mazuļu attīstību vecuma grupās no 1 līdz 1,6 gadiem
un no 1,7 līdz 3 gadiem.
Nepieciešama:
• pieredze darbā ar bērniem,
vēlama pieredze pirmsskolas
izglītības iestādē;
• augstas darba spējas, laba fiziskā
un garīgā veselība, lai varētu ar
mazuļiem darboties aktīvās rotaļās.
Papildinformācija:
Adrese: Smilšu iela 29A, Jelgava.
Tālrunis: 26776278.
E-pasts: salina_sa@inbox.lv.
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atbildam

Kuponu izsniegšana
NVA atsāksies aprīlī
«Janvāra «Jelgavas Vēstnesī» izlasīju rakstu par mūžizglītības pasākumiem nodarbinātām personām. Ļoti
vilinoši uzrakstīts, taču kāpēc tiek
maldināti cilvēki? Atklājiet taču, ka šī
programma līdz aprīlim tiek apturēta,
jo pieprasījums piecas reizes pārsniedz
piedāvājumu!» laikrakstam raksta
Aleksandrs, vēloties noskaidrot: ja
atjaunosies reģistrācija uz šo programmu, vai viņš varēs līdz 2013. gadam
apmeklēt angļu valodas kursus.
«Tā saukto kuponu izsniegšana, lai
varētu uzsākt mācības Nodarbinātības
valsts aģentūras (NVA) īstenotajā ESF
programmā «Mūžizglītības pasākumi
nodarbinātām personām», tiešām uz
laiku ir pārtraukta, turklāt ne tikai
Jelgavā, bet visā valstī. Taču tam ir
objektīvi iemesli, un jau aprīlī šis process atsāksies,» informē NVA Jelgavas
filiāles vadītājs Māris Narvils. Taujāts
par iemesliem, kāpēc kuponu izsniegšana pārtraukta, M.Narvils norāda,
ka galvenokārt tas ir tādēļ, lai normalizētu šī procesa plūsmu. «Līdz šim
brīdim Jelgavas filiālē izsniegti jau 742
kuponi, un tas ir ļoti liels apjoms. Taču
ar reģistrāciju un kuponu izsniegšanu
šis process neaprobežojas – reģistrētajiem interesentiem tiek nozīmētas
karjeras konsultācijas, pēc kurām var
saņemt kuponu un uzsākt mācības,
taču mums ir arī jānoslēdz līgumi, lai
nodrošinātu iespēju mācīties izvēlētajos kursos. Tas ir ļoti apjomīgs darbs,
tādēļ reģistrācija uz laiku pārtraukta,»
skaidro M.Narvils, atgādinot, ka darbību projekts uzsāka 2010. gada vasarā

un sākotnēji tika plānots tajā iesaistīt
tikai 200 strādājošas personas.
Atbildot uz Aleksandra jautājumu
par to, vai līdz 2013. gadam viņam
būs nodrošināta iespēja apmeklēt
angļu valodas kursus, NVA Jelgavas
filiāles vadītājs norāda, ka tas lielā
mērā atkarīgs no kopējās situācijas.
«Ja šis projekts patiesi tiks īstenots,
kā sākotnēji plānots, līdz 2013. gadam,
tad, visticamāk, šāda iespēja būs, taču
jāņem vērā, ka kuponu izsniegšanas
apjoma ziņā esam lielākie uzreiz aiz
Rīgas, tādēļ arī šī iemesla dēļ var
tikt ieviestas korekcijas, piemēram,
noteikts mēnesī izsniedzamo kuponu
limits,» tā M.Narvils, pagaidām vēl
izvairoties prognozēt, cik liels tas
varētu būt.
Viņš norāda, ka strādājošajiem, kas
NVA jau reģistrējušies dalībai mūžizglītības pasākumos, bet apmācību
kuponu vēl nav saņēmuši, kuponi
tiks izsniegti rindas kārtībā, ņemot
vērā pieejamo finansējumu. «Par
uzaicinājumu saņemt kuponu reģistrētās personas tiks informētas, NVA
filiāles darbiniekam sazinoties ar pretendentiem pieteikumu iesniegšanas
secībā, kā personas ir reģistrējušās,»
tā M.Narvils, visus, kas ir reģistrējušies, kā arī tos, kuri vēlas pieteikties
šim projektam, aicinot sekot līdzi informācijai NVA mājas lapā www.nva.
lv vai arī zvanīt NVA Jelgavas filiāles
projekta koordinējošajiem ekspertiem
Anitai Dolacei un Evitai Sondorai pa
tālruni 63083391 vai 28632186.

Pēc Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes priekšnieka palīdzes
Ievas Sietnieces rīcībā esošajām ziņām, Valsts policijai iepriekš nebija
informācijas par minēto nelegālo
alkohola tirdzniecības vietu, taču
nu adrese piefiksēta un ziņas tikšot
pārbaudītas. «Mūsu pienākums ir
nekavējoties reaģēt un nepieļaut
šāda veida gadījumus, tieši tādēļ
informācija par nelegālo alkohola
tirdzniecības vietu tiek pārbaudīta,
lai varētu rīkoties atbilstoši likumdošanai,» norāda I.Sietniece. Viņa
stāsta – lai policijas redzeslokā nonāktu šādi gadījumi, nepieciešama
arī iedzīvotāju iniciatīva, tādēļ gan
par nelegālā alkohola tirdzniecību,
gan cita veida likumpārkāpumiem iedzīvotājus aicina informēt. «Informēt

Dezinfekcija patversmē
ir nepieciešamība
Lai nakts patversmē nodrošinātu
atbilstošus sanitāros apstākļus,
visas telpas tiek
dezinficētas ik
dienu, taču atkarībā no situācijas
tiek veikta papildu dezinfekcija,
tostarp klientu
skapīšu, kad uz
brīdi viņiem tiek
lūgts tos atbrīvot.
«Tā ir nepieciešamība, nevis mūsu
vēlme atbrīvoties
no klientiem,»
uzsver iestādes
vadītājs Artis Āns.
Foto: Ivars Veiliņš
patversmes papildu dezinfekcija, lai
nepieļautu antisanitārus apstākļus.
«Šāda dezinfekcija tiek veikta atkarībā no nepieciešamības, un īpaši
aktuāli tas ir ziemas sezonā, kad
klientu skaits patversmē būtiski pieaug un viņiem aukstajā laikā šeit atļauts uzturēties arī dienā. Ik dienu,
tīrot telpas, ūdenim tiek pievienots
dezinfekcijas līdzeklis, taču reizēs,
kad nepieciešami papildu pasākumi,
klientiem lūdzam atbrīvot arī skapīšus, lai ar speciāliem līdzekļiem
varētu veikt arī to dezinfekciju,»
situāciju atklāj A.Āns, piebilstot, ka
šāda pamatīga tīrīšana, ņemot vērā
lielākās daļas patversmes klientu
dzīvesveidu, tiek veikta vidēji piecas
sešas reizes gadā. «Vasarā, kad iestāde bija slēgta, šādiem pasākumiem
Iestādes vadītājs Artis Āns norāda, vienkārši nav jēgas, jo klienti tur
ka janvāra vidū patiesi veikta nakts neuzturas,» tā viņš.

Iepriekš šie dezinfekcijas pasākumi domstarpības ar klientiem nav
radījuši, un A.Āns stāsta, ka klientus
par to laicīgi brīdina. Vienīgais, kas
viņiem tiek lūgts, ir pirms dezinfekcijas atbrīvot skapīšus. Pēc tam savas
mantas var salikt atpakaļ. Tiesa gan
– par pamatīgu iedzīvi nakts patversmē nevar būt ne runas. «Nedrīkst
aizmirst, ka nakts patversme ir tikai
pagaidu uzturēšanās vieta personām
bez noteiktas dzīvesvietas vai krīzes
situācijā nonākušiem cilvēkiem.
Turklāt jau iestādes mērķis pirmām
kārtām ir šīm personām nodrošināt
naktsmītni, tādēļ iebildumi par to,
ka, veicot dezinfekciju, cenšamies
atbrīvoties no saviem klientiem, ir
nepamatoti,» uzsver nakts patversmes vadītājs.

Par elektrību
var samaksāt avansā

Lodžiju var
aizstiklot arī pēc
nama renovācijas

«Nakts patversme grib atbrīvoties
no saviem klientiem!» paužot šādu
viedokli, redakcijā vērsās kāda sieviete, kura teju pastāvīgi izmanto iespēju pārnakšņot patversmē. Taujāta, kas licis izdarīt tādu secinājumu,
viņa atklāj – iestādes dezinfekcija.
Proti, patversmes darbinieki saviem
klientiem lūguši atbrīvot skapīšus,
kuros saliktas viņu mantas, lai
varētu veikt papildu dezinfekcijas
pasākumus. «Kāpēc viņi patversmi
Sagatavoja Sintija Čepanone nedezinficēja vasarā, kad iestāde
bija slēgta, bet gan tagad, kad mēs
tur esam iekārtojušies, atnesuši savas drēbes?! Mums taču tas ir lieks
slogs – izvākt visas savas mantas,»
neizpratnē ir nakts patversmes
kliente.

Policija sola pārbaudīt
informāciju par «točku»
«Jelgavas Vēstnesis» saņēma jelgavnieka Arņa vēstuli, kurā viņš,
norādot konkrētu adresi, atklāj, ka
jau ilgāku laiku, vēršoties atbildīgajās
institūcijās, cenšas cīnīties ar kādu
nelegālo alkohola tirdzniecības vietu
Sudrabu Edžus ielā. «Par šo problēmu
vairākkārt esmu ziņojis gan Pašvaldības policijai, gan Valsts policijai, bet
rezultāta nav. Pirmo reizi jau vasarā
par tās eksistenci ziņoju Pašvaldības
policijai, jo viens tā sauktās «točkas»
klients gulēja uz ielas pie šīs mājas.
Atbilde bija, ka Pašvaldības policija
ar to nenodarbojas, lai zvanot Valsts
policijai. Pēc tādas atbildes secinu, ka
Pašvaldības policija, redzot nelegālu
alkohola tirdzniecību, neliksies ne zinis un pat nepapūlēsies paziņot Valsts
policijai par tādas eksistenci,» raksta
Arnis. Līdzīga situācija atkārtojās,
taču pēc vēršanās policijā «točkas»
darbība uz laiku esot apsīkusi, līdz pagājušā gada nogalē atsākusi darbību
ar jaunu sparu. Viņš vēlas zināt Valsts
un Pašvaldības policijas viedokli par
to, kāpēc vēl aizvien nelegālā alkohola
tirdzniecības vieta turpina darbību.

Ceturtdiena, 2011. gada 3. februāris

var arī anonīmi, zvanot un ierunājot
informāciju Valsts policijas Zemgales
reģiona pārvaldes anonīmajā tālrunī
67014077. Informācija tiks pārbaudīta
un kontrolēta izpilde. Ziņot var arī,
vēršoties policijas Dežūrdaļā Pētera
ielā 5,» tā I.Sietniece, atgādinot, ka
ļoti svarīgi, lai iedzīvotājs nosauc konkrētu adresi, kurā notiek nelikumīga
akcizēto preču tirdzniecība, lai varētu
uzreiz reaģēt. Lasītāja atspoguļotajā
gadījumā konkrēta adrese nu policijai
ir paziņota, tādēļ likumsargi sola sākt
pārbaudi.
«18. novembra rītā Pašvaldības
policija no Sudrabu Edžus ielas uz medicīnisko atskurbtuvi tiešām nogādāja
sievieti alkohola reibumā, taču nebija
nekādu pierādījumu, ka sieviete
alkohola reibumu būtu guvusi, iegādājoties alkoholu lasītāja norādītajā
iespējamā nelegālajā tirdzniecības
vietā. Par šo nelegālo alkohola tirdzniecības vietu Pašvaldības policijā
no citiem iedzīvotājiem sūdzības nav
saņemtas,» informē Pašvaldības policijas sabiedrisko attiecību speciāliste
juriste Sandra Reksce. Viņa norāda,
ka Pašvaldības policija ir tiesīga fiksēt
gadījumus, kad persona ir iegādājusies
alkoholu nelegālajā alkohola tirdzniecības vietā vai atzīst, ka alkoholu
tur ir iegādājusies, un šādā gadījumā
Pašvaldības policija personu var saukt
pie administratīvās atbildības. «Taču
par nelegāla alkohola glabāšanu un
tirdzniecību personai draud kriminālatbildība, un tas ir Valsts policijas
kompetencē,» tā viņa.
S.Reksce atgādina – lai veicinātu
veiksmīgu sadarbību ar Jelgavas iedzīvotājiem, jebkādu informāciju, kas adresēta Pašvaldības policijai, var nodot
Pašvaldības policijas Operatīvās vadības nodaļai pa tālruni 63028550, zvanot pa uzticības tālruni 63011100 (visu
diennakti) vai rakstot iesniegumu.

Kāda Ganību ielas iedzīvotāja vēlas
noskaidrot, kā samaksāt par elektrību,
ja vairākus mēnešus plānots nebūt
mājās. «Uz vairākiem mēnešiem braucu ārstēties, taču mani uztrauc tas,
vai šajā laikā nenoslēgs elektrību.
«Latvenergo» uzsver, ka par elektrību
jāmaksā katru mēnesi, taču es to nevarēšu nodrošināt, tāpēc pat būtu ar
mieru samaksāt uz priekšu, kaut arī
reāli elektrību nepatērēšu,» tā kundze,
lūdzot noskaidrot, kā šo problēmu
varētu atrisināt.

«Iepazīstoties ar mūsu klientes
atspoguļoto situāciju, aicinām viņu
izmantot pakalpojumu «Avansa maksājums», kas tiek piedāvāts «Latvenergo» klientu pašapkalpošanās
portālā www.e-latvenergo.lv, vai arī
iepriekš apmaksājot nākamajiem
mēnešiem paredzēto summu un par
to mūs informējot,» stāsta «Latvenergo» Ārējās komunikācijas daļas
vadītājs Andris Siksnis. Par to, ka
maksājums veikts avansā, iespējams
informēt Klientu servisu pa bezmaksas tālruni 80200400, kurš darbojas
visu diennakti, vai arī klientu apkalpotāju klātienē kādā no «Latvenergo» Klientu apkalpošanas centriem.
Taču jāuzsver, ka avansā iemaksātā
naudas summa atkarībā no patērētā
elektrības daudzuma mājsaimniecībā
tiks sadalīta atbilstoši spēkā esošajam
elektroenerģijas tarifam – tā nav iespēja, samaksājot uz priekšu, ietaupīt
līdzekļus.
«Avansa maksājums ir piemērots
Sagatavoja Sintija Čepanone klientiem, kas nevēlas katru mēnesi

Sagatavoja Sintija Čepanone

domāt par elektroenerģijas apmaksu,
bet vēlas izvairīties no nepatīkamiem
pārpratumiem, kas var rasties, veicot
neregulārus maksājumus. Šis maksājuma veids ļauj samaksāt par patērēto
elektroenerģiju avansā par termiņu
līdz vienam gadam un ir īpaši piemērots situācijās, kad klients ilgāku laika
periodu plāno atrasties ārpus savas
dzīvesvietas,» tā A.Siksnis.
Viņš uzsver – gadījumā, ja klientei
nav pieejams internets un norēķinus
viņa vēlas veikt ierastajā veidā, tad pēc
summas samaksāšanas, kas tiks attiecināta arī uz nākamajiem mēnešiem,
klientam pēc maksājuma izpildes, kas
var ilgt vairākas dienas, ir jāzvana uz
«Latvenergo» Klientu servisu pa bezmaksas tālruni 80200400 un, nosaucot
savu klienta numuru, jāinformē klientu apkalpotājs, ka pēdējais maksājums
paredzēts kā avansa maksājums, un
jānosauc arī datums, līdz kuram tas
tiek šādi paredzēts. Proti, laiks, kad
klients plāno atgriezties mājās.
Jāatgādina, ka no 1. janvāra patērētajai elektroenerģijai tiek piemērota
22 procentu PVN likme, savukārt
aprīlī stāsies spēkā jauna elektroenerģijas tarifu aprēķināšanas kārtība.
Proti, tarifs būs atkarīgs no patēriņa
apjoma gada garumā, un uzskaiti
sāks no 1. aprīļa. Par pirmajām 1200
kilovatstundām (kWh) būs jāmaksā
pašreizējais tarifs – 8,25 santīmi par
kWh, bet, kad šis patēriņa apjoms tiks
pārsniegts, tarifs būs 10,74 santīmi
par kWh.

«Esam pusceļā uz savas daudzdzīvokļu mājas siltināšanu, taču man ir
bažas, vai mums renovācijas projektu
izdosies realizēt, jo atsevišķi iedzīvotāji
atsakās pārstiklot savas lodžijas,» klāsta
kāds jelgavnieks, gan piebilstot, ka pats
izprot nepieciešamību mājai nodrošināt
vienotu vizuālo tēlu. «Protams, arī mūsu
māja pēc renovācijas darbiem būtu
daudz skaistāka, ja atsevišķas lodžijas
«neizlektu» uz pārējo fona, pieļauju, ka
Būvvaldes speciālisti varētu sodīt to
dzīvokļu īpašniekus, kuri nepakļaujas
šīm prasībām, tomēr būtu žēl, ja šāda it
kā sīkuma dēļ mūsu ieceres par renovētu
māju tā arī neīstenotos,» tā iedzīvotājs.

Sagatavoja Sintija Čepanone

Sagatavoja Sintija Čepanone

Jelgavas pilsētas pašvaldības Būvvaldes vadītāja Inita Dzalbe norāda,
ka dzīvokļu īpašniekiem šobrīd ir laba
iespēja, piesaistot Eiropas Savienības
fondu līdzekļus, veikt daudzdzīvokļu
māju siltināšanu un vienlaikus sakārtot savu māju fasādes, un šādu iespēju
nevajadzētu laist garām.
Iepazīstoties ar lasītāja atklāto problēmu, viņa skaidro, ka projektā ir
jāparedz lodžiju aizstiklošana vienotā
stilā. «Taču, ja kāds dzīvokļu īpašnieks
dažādu apstākļu dēļ nevēlas lodžiju
stiklot, tas nav obligāti darāms renovācijas procesā, jo pēc saskaņotā projekta
perspektīvā to varēs izdarīt vēlāk,» tā
I.Dzalbe, gan akcentējot – ja lodžija
ir aizstiklota iepriekš un projekts nav
saskaņots pašvaldībā, tā ir uzskatāma
par patvaļīgu rīcību, tāpēc konstrukcija
būs jānojauc.

Ceturtdiena, 2011. gada 3. februāris

Četras zelta medaļas

Jelgavas 2011. gada ziemas čempionātā
peldēšanā garajās distancēs peldēšanas
skolas audzēkņi izcīnīja četras zelta medaļas – Ilona Badūne (attēlā) un Dmitrijs
Pupkovs (400 m brasā), Vineta Mežaraupe un Jevgeņijs Boicovs (800 m brīvajā stilā junioriem (1997./1998. dz.g.)).
Jelgavas peldētāji mājās pārveda arī trīs
sudraba un sešas bronzas medaļas. Starp
medaļniekiem arī Lāsma Klabata, Pāvels
Gotovka,
Ve r o n i k a
Gorškova,
Zane Tīrumniece, Vladimirs Šinkus,
Deniss Komars.

Boksa sekcijai panākumi

Pirmie panākumi Jelgavas Cīņas sporta veidu centra bokseriem – viņi labi
startējuši starptautiskā turnīrā Lietuvā.
1. vietu svara kategorijā līdz 54 kg
1995./1996. gadā dzimušajiem zēniem
izcīnīja Lauris Afanasjevs. 2. vietu svara
kategorijā līdz 46 kg 1997./1998. gadā
dzimušajiem zēniem izcīnīja Ņikita Bobkovs. Šajā pašā vecuma grupā svarā līdz
63 kg ringā izgāja Artjoms Haņēvičs.
Uzvara pār lietuvieti pirmajā cīņā deva
iespēju cīnīties finālā, bet cīņa pret Polijas pārstāvi aizritēja ļoti līdzīgi ar nelielu
jelgavnieka dominanci, kuras izskaņā
tiesneši pieņēma strīdīgu lēmumu,
atdodot uzvaru pēc punktiem Polijas
bokserim. Sportistu treneri: Aleksandrs
Knohs, Juris Šleja, Leonīds Haņēvičs.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

sports
Palaiž garām Murjāņus

Latvijas atklātais čempionāts
volejbolā sievietēm ir pusē, un
volejbola klubs
«Jelgava/LU» šobrīd ar izcīnītu 41 punktu kopvērtējumā
ieņem 2. vietu. Ceturtajā sabraukumā
Lietuvā jelgavnieces pieveica «Tauras
VTC» (3:0), «Achema KKSC/Jonava»
(3:1) un Lietuvas junioru izlasi (3:0), bet
zaudēja vienībai «Heksa» (1:3). Kopvērtējuma līderes šobrīd ir Murjāņu volejbolistes, kurām ir 42 punkti. Vēl priekšā ir trīs
Latvijas komandu sabraukumi un viens
visu komandu sabraukums. Jelgavā martā notiks Latvijas komandu sabraukums
un noslēdzošais posms aprīlī.

Darbojas
čempionāta mājas lapa

Sākusi darboties 2012. gada pasaules čempionāta ziemas peldēšanā oficiālā mājas
lapa: www.winterswimming2012.com,
informē čempionāta organizators «Jelgavas
roņu» pārstāvis Aleksandrs Jakovļevs. Tajā
četrās valodās – latviešu, krievu, angļu un
somu – pieejama informācija par čempionāta
vēsturi, nolikumu, distancēm, kā arī čempionāta programma. Jāatgādina, ka 2012. gada
čempionāts notiks Latvijā, Jūrmalā. Tiesības
organizēt čempionātu Latvija ieguva pēc
jelgavnieku lieliskā starta pasaules čempionātā 2010. gadā, kad izdevās
izcīnīt sešas zelta medaļas.
Uz 2012. gada čempionāta
rīkošanu pretendēja arī Polija,
Slovākija, Norvēģija, Krievija.

Federācijas atzinīgi vērtē mūsējos
 Ilze Knusle-Jankevica

4. februārī sveiks 2010. gada
labākos Jelgavas sportistus un
trenerus, kā arī populārāko
sportistu pilsētā – futbola komandas kapteini Valēriju Redjko –, kurš tika noteikts interneta balsojumā portālā www.
jelgavasvestnesis.lv. Pagājušajā
gadā sporta dzīvē bija vairāki
spilgti notikumi, kas izskanēja
arī visā valstī – FK «Jelgava» izcīnītais Latvijas kauss, U-18 puišu basketbola izlases 3. vieta
Eiropas čempionātā, karatista
Kalvja Kalniņa bronzas medaļa
pasaules čempionātā.
Šoreiz mūsu sportistu sasniegumus
izvērtē sporta federāciju pārstāvji, kuri
atzīst – Jelgavā sports ir attīstīts un pietiekami augstā līmenī, lai te tiktu sagatavoti
valstsvienību dalībnieki.

Konkurentu
Latvijā nav

Visu Latviju pārsteidza
K.Kalniņa panākumi pasaules čempionātā – tas
bija ne vien paša sportista
līdz šim augstākais sasniegums, bet arī
pirmā mūsu valsts karatistu medaļa
šāda līmeņa sacensībās. Latvijas Karatē
federācijas valdes loceklis Jānis Zandbergs uzskata, ka Kalvis pieskaitāms
pie augsta līmeņa sportistiem, par kura
sasniegumiem un konkurenci Latvijas līmenī runāt ir lieki, jo viņam karatē W.K.F.
versijā mūsu valstī līdzvērtīgu pretinieku
nav. «Pasaulē ir ap 200 dažādu karatē
stilu, bet Kalvis ir čempions visprestižākajā no visiem. To var panākt tikai tad,
ja iegulda milzīgu darbu un resursus,»
norāda J.Zandbergs. Viņaprāt, karatē ir
ļoti autoritatīvs sporta veids, kurā trenera vārds audzēknim ir likums, tāpēc arī
radušies daudzie stili. Tas, cik čempionu
izaudzināts, vistiešākajā veidā ir saistīts
ar trenera prestižu, bet katrs treneris
pats izvēlas, iet grūtāko vai vieglāko ceļu
– mēģināt izlauzties Pasaules karatē
federācijas atzītajā disciplīnā vai kādā no
daudzajām citām.

Vairāk jāiesaista meitenes

Valsts līmenī izskanēja
ziņa par Latvijas U-18 puišu
basketbola izlases bronzas
medaļām Eiropas čempionātā. Izlases sastāvā bija arī
jelgavnieks Andris Misters,
kurš šobrīd mācās un trenējas ASV. Tāpat labi panākumi bija arī sporta
skolas jauniešiem, izdevās saglabāt BK
«Zemgale». Latvijas Basketbola savienības
ģenerālsekretārs Edgars Šneps uzskata, ka
pērn centrālais notikums Jelgavas basketbola dzīvē bija jaunā Zemgales Olimpiskā
centra atvēršana. «Tam jākalpo kā magnētam jaunajiem spēlētājiem, jo basketbols ir
sporta veids ar demokrātiskām izmaksām,»
tā E.Šneps. Viņaprāt, pilsētā noteikti jāattīsta basketbola klubs, tomēr lielāka uzmanība jāvelta meiteņu basketbolam, jo tam ir
potenciāls. «Novēlu, lai Jelgavas meitenes
labāk spēlē jaunajā sieviešu basketbola līgā
un vairāk iesaistās gan komandā, gan valsts
izlasē. Šobrīd vairāk nekā 30 meiteņu no
Latvijas studē ASV un trenējas basketbolā,
un tā ir iespēja, par kuru varbūt netiek tik
daudz runāts,» viņš uzsver.

sākums, tāpēc, ja sportistam izdodas tikt
pāri lūzumpunktam, viņš noturas apritē,»
stāsta airēšanas federācijas prezidents.
Piemērs nav tālu jāmeklē – kluba «KC»
smaiļotājs Mārtiņš Upītis pēc pārtraukuma
atgriezās sportā un 2009. gadā pasaules
čempionātā ieguva 15. vietu 200 metros.
I.Šķibelis atzīst, ka airēšana nav masveida
sports, airēšanas bāzes Latvijā lielākoties ir
nolietojušās un varētu būt siltāks klimats,
lai treniņus uz ūdens varētu sākt vismaz
pusotru mēnesi agrāk. Klimata dēļ sportistiem nākas meklēt iespējas trenēties
siltākās zemēs, bet tas nav lēti.

Negaidīts sprādziens

Līdz šim nebijuši sasniegumi arī kērlingā – Jelgavas
kērlingistes pirmo reizi pārstāvēja Latviju
pasaules čempionātā. «Aizvadītais bija
visu laiku labākais gads gan Jelgavas,
gan Latvijas kērlingā. Iespēja Jelgavas
klubam braukt uz Kanādu un piedalīties
pasaules čempionātā vien ir ko vērta, bet
izcīnītā uzvara pār ASV izlasi vispār bija
ļoti saviļņojošs brīdis,» tā Latvijas Kērlinga
asociācijas prezidents Kārlis Smilga. Šo
panākumu viņš vērtē kā sprādzienu, ko
Gatavojas olimpiskajām spēlēm neviens nav gaidījis. Šobrīd Jelgavas klubs,
kuru arī vada K.Smilga, domā par jauniešu
Izvērtējot sasniegto,
piesaistīšanu un junioru komandas izveidi.
airētāji Gatis Pranks un
«Šis ir ļoti demokrātisks sporta veids, kurā
Antons Knesis iekļauti
apvienota gan fiziskā slodze, gan intelektujaunatnes sastāvā dalībai Londonas Olimpiskajās spēlēs 2012. ālais spēks, tāpēc ne velti kērlingu dēvē par
gadā. «Dalībai olimpiskajās spēlēs parasti šahu uz ledus,» piebilst K.Smilga.
tiek nosaukti trīs sastāvi – A, B un C jeb
jaunatnes. A sastāvs un apmēram puse B Rezultāti – neizbēgami
Līdz ar Zemgales Olimpisko
sastāva noteikti brauks uz spēlēm, bet C
sastāvs ir perspektīvi sportisti, kuri parasti centru Jelgavā tika atklāta jauna
tiek gatavoti nevis tuvākajām, bet nākama- BMX trase. «To, ka Jelgavā nebija
jām spēlēm. Viņi tiek iekļauti Olimpiskajā trases, varēja just – daži braucēji
vienībā un saņem valsts atbalstu,» skaidro pat pamuka no kluba «Mītavas kumeļi»,
Latvijas Airēšanas federācijas prezidents bet nu viss būs kārtībā. Pozitīvi ir tas, ka
Indulis Šķibelis. Viņš uzskata, ka, lai gan Uldis Balbeks mācās par treneri – viņš spēj
Jelgavas airētāju kopa nav pārāk liela, piesaistīt bērnus un ir autoritāte,» vērtē
pienesums ir stabils – bieži jelgavnieki tiek Latvijas Riteņbraukšanas federācijas ģeiekļauti valsts izlasē un pārstāv valsti pa- nerālsekretāre Iveta Gūtmane. Viņasprāt,
saules un Eiropas līmeņa sacensībās. Tomēr ja sportists brauc katru dienu pa trasi, relielākais mīnuss Jelgavā un Latvijā kopumā zultāts noteikti ir manāms, un to apliecina
ir tas, ka trūkst labu airētāju pieaugušo ve- jaunie censoņi Roberts Bāriņš, Kristens
cumā. «Apmēram 22 – 23 gadu vecumā tam Krīgers un Vanesa Buldinska.
tiek pielikts punkts: kāds aiziet mācīties,
cits sāk strādāt, cits veido ģimeni. Pasaules Sporta skolas – talantu kalves
Tāpat Jelgavā cieņā ir tādi sporta veidi
mērogā tieši 25 – 26 gados ir tas labākais

JELGAVAS PILSĒTAS KULTŪRAS NAMĀ
3. februārī plkst.19 – koncerts. Zvaigznes no šova «Dziedi ar zvaigzni» – tavā pilsētā! Piedalās: Atis Auzāns, Aija Dzērve, Mārtiņš Burke-Burkevics
un Liene Bronuša, Jānis Auzāns un Zane Prokofjeva. Biļešu cena: Ls 6; 5; 4.

4. februārī plkst.19 – Rīgas Krievu teātra pirmizrāde «Tēvoča sapnis».

Komēdija 2 cēlienos pēc F.Dostojevska stāsta. Režisors M.Bičkovs (Krievija). Lomās: J.Rafalsons, I.Čerņavskis, G.Rosijska, T.Lukašenkova, D.Čerņecova, J.Korņevs,
O.Ņikuļina, T.Sudņika, S.Gorohovs, V.Grosmans, A.Maļikovs (izrādes ilgums – 3 stundas 15 minūtes). Biļešu cena: Ls 6; 5; 4.

18. februārī plkst.18 – Čellu trio «Melo-M» jaunā koncertprogramma «Operas joks». Biļešu cena: Ls 5; 4; 3.
19. februārī plkst.17 – aktiera, režisora un dziesminieka VARA VĒTRAS pirmā
dziesmu albuma «Pārdodu vēju un zirgu vēl klāt...» prezentācijas koncerts.
Biļešu cena: Ls 3 – 6.

Kases darba laiks: no otrdienas līdz piektdienai 14 – 19, sestdienā 9 – 14
un stundu pirms sarīkojuma! Kases tālrunis: 63084679.

kā peldēšana
un hokejs, kurus bērniem
iespējams apgūt specializētās sporta skolās.
Latvijas Hokeja federācija šo soli vērtē atzinīgi. «Pozitīvi, ka Jelgava aktīvi darbojas
hokeja attīstīšanā, jo tiek iesaistīti bērni,
un ka Jelgavā sāk veidoties sava hokeja
piramīda – bērnu un jaunatnes meistarsacīkstēs ir pārstāvētas gandrīz visas vecuma
grupas, tāpēc bērniem ir kur tiekties, jo
lielā komanda «Zemgale/JLSS» atzīstami
startē Latvijas atklātajā hokeja čempionātā. Tāpat pozitīvi ir tas, ka Jelgavā tiek
domāts arī par sieviešu hokeja attīstīšanu,
kas nes savu artavu arī Latvijas sieviešu
izlasei. Ja Jelgava turpinās tādā pašā
virzienā, tad nav šaubu, ka pēc vairākiem
gadiem tiks sagatavoti spēlētāji jauniešu,
junioru un pieaugušo izlasēm,» tā Latvijas
Hokeja federācijas preses sekretārs Māris
Gorbunovs.
Būtisku pienesumu dažādos
čempionātos un olimpiādēs
daudzus gadus devusi arī Jelgavas Specializētā peldēšanas
skola. Latvijas peldēšanas federācijas prezidents Kaspars
Pone atzīst, ka šobrīd skaļākais ir Andreja
Dūdas vārds. «Ceru, ka viņš pārstāvēs
Latviju arī olimpiskajās spēlēs Londonā,
bet sportists ir jau sasniedzis brieduma gadus, tāpēc jādomā par jauno maiņu. Mums
tāda ir, bet jauniešus ir ļoti grūti motivēt, jo
federācija šobrīd atstāta uz pašfinansēšanu
un sportistiem nereti jātrenējas par saviem
līdzekļiem. Profesionālais sports prasa ļoti
lielas investīcijas,» tā K.Pone. Viņaprāt,
peldēšana ir viens no bāzes sporta veidiem,
kura uzdevums ir ne vien izaudzināt profesionālus sportistus, bet vienkārši veselīgus
un fiziski attīstītus cilvēkus. «Bērnu peldēt
apmācības programma ir nozīmīga, jo
bērns, ja ir fiziski attīstīts, pēc tam var
trenēties citā sporta veidā. Tāpat arvien
populārāka kļūst «roņu» jeb ziemas peldētāju kustība, 2012. gadā Latvijā pat notiks
pasaules čempionāts ziemas peldēšanā,» tā
K.Pone. Jāpiebilst, ka tieši «Jelgavas roņu»
peldētāju panākumi nodrošināja to, ka šis
čempionāts notiks mūsu valstī.
Nākamajā laikraksta numurā atskatīsimies uz «Sporta laureātu 2010». Vairāk
par pasākumu – www.jelgavasvestnesis.lv.

Jelgavas reģionālajā Pieaugušo izglītības centrā
mācības uzsāks Jaunas kursu grupas

Datums

FEBRUĀRĪ

Kursi

5

Sporta pasākumi
 3. februārī pulksten 18 – JSBL spēle: «Jelgava» – «TTP-2» (ZOC).
 3. un 4. februārī pulksten 16 – Jelgavas
Specializētās peldēšanas skolas sacensības
«Jaunie talanti» (LLU peldbaseinā).
 4. februārī pulksten 18 – 2010. gada
labāko pilsētas sportistu, treneru, sporta dzīves
veidotāju svinīgais godināšanas pasākums
«Sporta laureāts 2010» (atpūtas un sporta
kompleksā «Zemgale»).
 4. februārī pulksten 19 – BBL Izaicinājuma
kauss: «Zemgale» – «KK Kaunas» (ZOC).
 5. februārī pulksten 10 – Jelgavas pilsētas čempionāts biljardā, 2. kārta (Jelgavas 6.
vidusskolā).
 5. februārī pulksten 11 – LR čempionāts
novusā (ZOC 2. stāva foajē).
 5. februārī no pulksten 15 un 6. februārī
no pulksten 19 – ZAHL čempionāta spēles
(Krājbankas ledus hallē).
 6. februārī pulksten 16 – «Schenker» līgas
spēle volejbolā: «Biolars/Olaine/Jelgava» – «Valio
Voru» (ZOC).
 6. februārī pulksten 15 – Latvijas atklātais
virslīgas hokeja čempionāts: «Zemgale/JLSS»
– «SMSCredit.lv» (Krājbankas ledus hallē).
 6. februārī pulksten 17.15 – Latvijas
čempionāts hokejā sievietēm: SHK «Zemgale»
– «Laima» (Krājbankas ledus hallē).
 8. februārī pulksten 18 – LBL 2. divīzijas
spēle: «Zemgale/LLU» – «Līvāni» (ZOC).
 12. februārī pulksten 10 – galda spēļu
triāde skolu jaunatnei «NO-DO-MO»: priekšsacīkstes domino. Reģistrācija no pulksten 9
(Jelgavas 1. ģimnāzijā).
 12. februārī pulksten 13 – pārbaudes spēle
futbolā: FK «Jelgava» – FC «Jūrmala» (ZOC).

Meklē darbu
Mēbeļu restaurators un tapsētājs.
Tālrunis 63027358, 29659962.
Palīgstrādnieks. Ieteicams pie veciem cilvēkiem. Tālrunis 28861270.
Mājkalpotājas vai apkopējas darbu.
Tālrunis 26770409.
Vīrietis meklē jebkādu darbu sestdienās
un svētdienās. Var arī pa naktīm. Ir sava
automašīna. Tālrunis 26040165.
Pieredzējis speciālists – darbu celtniecībā
(iekšdarbi). Tālrunis 28861525 (Jānis).
Meklēju darbu celtniecībā (iekšdarbi).
Tālrunis 29987357.
Sieviete (50) meklē darbu slimnieku kopšanā. Dzīvošana uz vietas. Ir medicīniskā
izglītība. Tālrunis 22007328.
Galdnieks, namdaris. Var arī celtniecībā.
Tālrunis 28295241.
Vīrietis meklē darbu. Tālrunis 63028129.
Kvalificēts santehniķis meklē darbu. Veicu
visu veidu santehnikas darbus, apkures
sistēmas montāžu, radiatoru nomaiņu.
Tālrunis 26279736.
Auklīte ar pieredzi pieskatīs bērniņu jūsu
mājās. Var piedāvāt arī veca cilvēka, slimnieka aprūpētājas vai citu darbu.
Tālrunis 26974284.

Piedāvā darbu
SIA «EK Auce» Jelgavas filiāle pieņem
darbā kvalificētas(-us) šuvējas(-us).
Tālrunis 29226133.

Pārdod
Veikals noliktava pārdod malku un apkures
briketes. Elektrības iela 6a, Jelgava. Varam
piegādāt. Tālrunis 25448677
Māju – 73 m², zeme – 1014 m².
T. 29273252

Pērk
Kolekcijai pērku senlaiku gleznas, porcelāna
izstrādājumus un monētas. T. 27166669

Dažādi
Auto noma un kravu pārvadājumi.
T. 26803532

07.02. - 20.06. Angļu valoda - vidējais līmenis, B1

Aizsaulē aizgājuši

14.02. - 23.05. Grāmatvedības uzskaites pamati

ZINAIDA OZOLIŅA (dz. 1921. g.)
GAĻINA DRAPIJA (dz. 1944. g.)
VILIS PAŠKOVSKIS (dz. 1947. g.)
LEONS LASTOVKA (dz. 1940. g.)
GUNTA ČAPA (dz. 1945. g.)
OLGA LIDIJA SILIŅA (dz. 1918. g.)
VALENTĪNA MEŠKOREZA (dz. 1925. g.)
IMANTS PĒTERIS BUŠS (dz. 1932. g.)
ARKĀDIJS LOPUHA (dz. 1926. g.)
AUGUSTS ALFRĒDS RUSLEVICS
(dz. 1914. g.)
AIVARS KRONBUŠS (dz. 1953. g.).
Izvadīšana 3.02. plkst.13 Baložu kapsētā.
ARVĪDS GLAUDNIEKS (dz. 1922. g.).
Izvadīšana 5.02. plkst.11 Baložu kapsētā.

14.02. - 13.07. Angļu valoda medicīnas darbiniekiem
16.02. - 01.06. Šuj un modelē pati
21.02. - 17.06. Datorzinības (ar priekšzināšanām)
22.02. - 27.05 Valsts valoda - vidējais līmenis
23.02. - 20.06. Vācu valoda - pamata līmenis, A2
Pieteikumi un informācija: Svētes iela 33, Jelgava, LV - 3001
Tālrunis: 63082101; fakss: 63007033,
E-pasts: birojs@pic.jelgava.lv; www.jrpic.lv
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www.jelgavasvestnesis.lv
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7. februāris, pirmdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1147.sērija.
9.25 «Nav aizmirsts mīlēt». Romantiska drāma. 2009.g.
11.05 «Ielas garumā».*
11.35 «Eirobusiņš».*
12.05 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.25 «Discovery atlants: Itālija». Dokumentāla filma. 2.sērija.
13.20 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».*
13.40 «Šeit un tagad».*
15.00 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».*
15.20 «Pasaka par Sisi Vijoļkāju». Animācijas filma.
15.30 «Skatāmpanti». Studijas Dauka animācijas filma.
15.40 «Surikātu raibā dzīve». Dokumentālu filmu seriāls. 5.sērija.
16.10 «Suņu zvaigzne 2». Animācijas filmu seriāls. 2.sērija.
16.40 «Edžmonta». Seriāls pusaudžiem. 63.sērija.
17.05 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1147.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Tagad vai nekad». Polijas seriāls. 9.sērija.
19.20 «Satiksmes drošība». Dokumentāla īsfilma.
19.30 «Skats no malas».
20.00 «100. pants».
20.30 «Panorāma».
21.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle.
22.00 «Viss notiek».
22.30 «Latvija var!» Iesaki savu Latvija var! varoni
www.latvijavar.lv
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Garīgā dimensija».
23.45 «De facto».*
0.20 «Skats no malas».*

LTV7
Reģionālo TV programma virszemes apraidē:
6.45–7.30; 12.30–13.15; 22.10–22.55.
7.35 «Televeikala skatlogs». «Dzīvot labāk».*
7.55 «Televeikala skatlogs». «Rīts ar Natāliju Ābolu» (ar subt.).
8.55 «Televeikala skatlogs». «Rīta karuselis».*
9.15 «OK!» Raidījums par skaistu dzīvi.*
10.00 «Tiesa» (ar subt.). Seriāls. 2009.g. 22.sērija.
10.50 «Hārtlenda». Seriāls. 5.sērija.
11.40 «Joka pēc». Seriāls. 102. un 103.sērija.
12.30 «Krasta apsardze». Seriāls. 26.sērija.
13.20 «Sporta studija 19:30».*
13.50 Eiropas meistarsacīkstes daiļslidošanā.
Izvēles programma pāru slidojumos.*
15.50 «Hārtlenda». Seriāls. 5.sērija.
16.40 «Joka pēc». Seriāls. 102. un 103.sērija.
17.30 «SeMS».
18.10 «Tiesa» (ar subt.). Seriāls. 2009.g. 22.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Sporta studija 19:30». Tiešraide.
20.00 «Izdzīvošanas māka». Dokumentālu filmu seriāls. 16.sērija.
20.50 «1000 jūdzes Mjanmā». 4.sērija.
21.25 «Basketbola apskats».
22.10 «Krasta apsardze». Seriāls. 26.sērija.
23.00 «Cilvēku tirdzniecība». Krimināldrāma. 2005.g. 2.sērija.
0.35 «SeMS».*

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».*
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Cerību iela 21». Latvijas seriāls. 3. un 4.sērija.
10.05 «Balva par uzticību». Romantiska komēdija. 2008.g.
12.05 «Dzīve kājām gaisā» (ar subt.). Seriāls. 1. un 2.sērija.
13.00 «Baiļu faktors 5». ASV realitātes šovs. 6.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».*
14.40 «Pilna māja». ASV komēdijseriāls. 48.sērija.
15.10 «Vāverpuika». Animācijas seriāls. 6.sērija.
15.40 «Jampadracis mājā». ASV komēdijseriāls. 17.sērija.
16.05 «O.C. Kaislības Kalifornijā». ASV seriāls. 18.sērija.
17.00 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 139.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 140.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Degpunktā».
21.05 «Modes un stila balva». Tiešraide.
23.10 «Detektīve Veronika Marsa». ASV seriāls. 1.sērija.
24.00 «Terminators. Sāras Konoras hronikas». Seriāls. 1.sērija.
0.55 LNT ziņu Top 10.*
1.45 «Es esmu Sems». ASV drāma. 2001.g.
3.50 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
4.05 «Benija Hila šovs». Lielbritānijas komēdijseriāls.
4.35 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 139. un 140.sērija.

TV3
5.00 «Zaudējumi 2». 12.sērija.
5.45 «Norakstītais». 2.sērija.
6.30 «Auniņa Šona piedzīvojumi 2». Anim. ser. 35.sērija.
6.40 «Taks un Džudžu burvju spēks». Anim. ser. 26.sērija.
7.05 «Ragi un nagi». Anim. ser. 17.sērija.
7.35 «Avatārs: leģenda par Āngu». Anim. ser. 38.sērija.
8.00 «Tētuka meitiņas 3» (ar subt.). 13. un 14.sērija.
9.05 «Smieklīgākie videokuriozi 19».
9.25 «Iepirkšanās rokenrols».
10.00 «Garšu laboratorija».
10.40 «Māmiņu klubs».
11.10 «Rafteru ģimene». 19.sērija.
12.05 «Televeikala skatlogs».
12.20 «Precējies. Ir bērni 8». 24. un 25.sērija.
13.25 «Avatārs: leģenda par Āngu». Animācijas seriāls. 39.sērija.
13.55 «Mūmija». Animācijas seriāls. 11.sērija.
14.15 «Kobra 5». Seriāls. 10.sērija.
15.20 «Alises sirdsbalss». Vācijas seriāls. 18.sērija.
16.10 «10 gadus jaunāka». Realitātes šovs. 9. un 10.sērija.
17.10 «Dakteris Tirsa» (ar subt.). Seriāls. 19.sērija.
18.10 «Tētuka meitiņas 3» (ar subt.). Komēdijseriāls. 15.
un 16.sērija.
19.15 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Kāsla metode 2». ASV seriāls. 15.sērija.
21.20 «C.S.I. Lasvegasa 11». ASV seriāls. 232.sērija.

22.15 «Radīti skatuvei». ASV seriāls. 21.sērija.
23.10 «Nekā personīga».
24.00 «Taras piecas personības». ASV seriāls. 7.sērija.
0.30 «C.S.I. Lasvegasa 8». ASV seriāls. 16.sērija.
1.20 «Kobra 5». Seriāls. 10.sērija.
2.10 «Zaudējumi 2». Seriāls. 12.sērija.
3.00 «Norakstītais». Seriāls. 2.sērija.
3.40 «Rafteru ģimene». Seriāls. 19.sērija.
4.30 «Nakts joki».

8. februāris, otrdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1148.sērija.
9.25 «Otrā iespēja». Seriāls. 21.sērija.
9.50 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».*
10.10 «Kas var būt labāks par šo?»*
10.40 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
10.55 «Pasaulē ātrākais “indiānis”». Biogrāfiska drāma. 2005.g.
13.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».*
13.35 «Viss notiek».*
14.05 «Latvija var!»*
14.35 «Tagad vai nekad». Seriāls. 9.sērija.
15.25 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».*
15.45 «Mārvijs Hemmers». Populārzinātnisks seriāls
bērniem. 5.sērija.
16.10 «Suņu zvaigzne 2». Animācijas filmu seriāls. 3.sērija.
16.40 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».
17.05 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1148.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Tagad vai nekad». Seriāls. 10.sērija.
19.20 «Satiksmes drošība». Dokumentāla īsfilma.
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «100. pants».
20.30 «Panorāma».
21.15 «Jauna nedēļa».
22.00 «Parāds Afganistānai». Latvijas dokumentāla filma.
23.05 «Naudas zīmes».
23.20 Nakts ziņas.
23.35 «Šeit un tagad». Studijā Aivis Dombrovskis un
astroloģe Guna Kārkliņa. Tiešraide.
0.15 «100 g kultūras».*
0.45 «Bīstamā robeža». Spraiga sižeta seriāls. 28.sērija.

LTV7
Reģionālo TV programma virszemes apraidē:
6.45–7.30; 12.30–13.15; 22.10–22.55.
7.35 «Televeikala skatlogs». «Reģionālā attīstība Latvijā.
Agro 2011».*
7.55 «Televeikala skatlogs». «Nedēļas apskats».*
8.15 «Televeikala skatlogs». «Rīts ar Natāliju Ābolu» (ar subt.).*
9.20 «SeMS».*
10.00 «Tiesa» (ar subt.). Seriāls. 2009.g. 23.sērija.
10.50 «Hārtlenda». Seriāls. 6.sērija.
11.40 «Joka pēc». Seriāls. 104. un 105.sērija.
12.30 «Krasta apsardze». Seriāls. 27.sērija.
13.20 «Sporta studija 19:30».*
13.50 Eiropas meistarsacīkstes daiļslidošanā.
Dejas uz ledus. Izvēles programma.*
15.50 «Hārtlenda». Kanādas seriāls. 6.sērija.
16.40 «Joka pēc». Seriāls. 104. un 105.sērija.
17.30 «SeMS».
18.10 «Tiesa» (ar subt.). Seriāls. 2009.g. 23.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Sporta studija 19:30».
20.00 «Tavs auto».
20.30 «Autosporta programma nr.1».
21.00 «Suņi, kas mainīja pasauli». Dokumentāla filma. 2.sērija.
22.10 «Krasta apsardze». Seriāls. 27.sērija.
23.00 «Vasaras sapņi». ASV komēdija. 2006.g.
0.45 «SeMS».*
1.25 «Cilvēku tirdzniecība». Krimināldrāma. 2005.g. 2.sērija.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Toms un Džerijs 2». Animācijas filma.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Cerību iela 21». Latvijas seriāls. 5. un 6.sērija.
10.05 «Fjordu vilinājums». Vācijas melodrāma. 2007.g.
12.05 «Dzīve kājām gaisā» (ar subt.). Seriāls. 3. un 4.sērija.
13.00 «Baiļu faktors 5». ASV realitātes šovs. 7.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Šodien novados».
14.25 «Pilna māja». ASV komēdijseriāls. 49.sērija.
14.55 «Toma un Džerija piedzīvojumi». Animācijas filma.
15.10 «Vāverpuika». Animācijas seriāls. 7.sērija.
15.40 «Jampadracis mājā». ASV komēdijseriāls. 18.sērija.
16.05 «O.C. Kaislības Kalifornijā». ASV seriāls. 19.sērija.
17.00 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 141.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 142.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Degpunktā».
21.05 «Saldā šokolāde». Romantiska komēdija. 2007.g.
23.05 «Detektīve Veronika Marsa». ASV seriāls. 2.sērija.
24.00 «Terminators. Sāras Konoras hronikas». Seriāls. 2.sērija.
0.50 «Divarpus vīri». ASV komēdijseriāls. 31. un 32.sērija.
1.40 «Vēsā mierā». ASV kriminālkomēdija. 2005.g.
3.40 «Asinsbrāļi». ASV seriāls. 17.sērija.
4.35 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 141. un 142.sērija.

TV3
5.00 «Zaudējumi 2». 13.(nosl.) sērija.
5.45 «Norakstītais». 3.sērija.
6.30 «Auniņa Šona piedzīvojumi 2». Anim. ser. 36.sērija.
6.40 «Mūmija». Anim. ser. 11.sērija.
7.05 «Ašais Frenkijs». Anim. ser. 1. un 2.sērija.
7.35 «Avatārs: leģenda par Āngu». Anim. ser. 39.sērija.
8.00 «Tētuka meitiņas 3» (ar subt.). 15. un 16.sērija.
9.00 «Smieklīgākie videokuriozi 19».
10.00 «Kāsla metode 2». 15.sērija.
11.00 «Rafteru ģimene». 20.sērija.
11.55 «Televeikala skatlogs».
12.10 «Auniņa Šona piedzīvojumi». Anim. ser. 10.sērija.
12.20 «Precējies. Ir bērni 8». 26.sērija.

tv programma
12.55 «Precējies. Ir bērni 9». 1.sērija.
13.25 «Avatārs: leģenda par Āngu». Animācijas seriāls. 40.sērija.
13.55 «Mūmija». Animācijas seriāls. 12.sērija.
14.15 «Kobra 5». Seriāls. 11.sērija.
15.20 «Alises sirdsbalss». Vācijas seriāls. 19.sērija.
16.10 «10 gadus jaunāka». ASV realitātes šovs. 11. un 12.sērija.
17.10 «Dakteris Tirsa» (ar subt.). Seriāls. 20.sērija.
18.10 «Tētuka meitiņas 3» (ar subt.). Komēdijseriāls. 17.
un 18.sērija.
19.15 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Doktors Hauss 6». ASV seriāls. 18.sērija.
21.20 «C.S.I. Maiami 8». ASV seriāls. 188.sērija.
22.20 «Maksimālais risks». Spraiga sižeta filma. 1996.g.
0.10 «C.S.I. Lasvegasa 8». ASV seriāls. 182.sērija.
1.05 «C.S.I. Lasvegasa 9». ASV seriāls. 183.sērija.
1.55 «Kobra 5». Seriāls. 11.sērija.
2.45 «Zaudējumi 2». Seriāls. 13.sērija.
3.30 «Norakstītais». Seriāls. 3.sērija.
4.10 «Rafteru ģimene». Seriāls. 20.sērija.

9. februāris, trešdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1149.sērija.
9.25 «Otrā iespēja». Seriāls. 22.sērija.
9.50 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».*
10.10 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
10.30 «Jauna nedēļa».*
11.15 «Latvji, brauciet jūriņā!»*
11.45 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle.*
12.30 «100. panta preses klubs».*
13.25 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».*
13.45 «Naudas zīmes».*
14.00 «Tagad vai nekad». Seriāls. 10.sērija.
14.50 «Kopā» (ar subt.).*
15.05 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».*
15.20 «Kurpītes». Studijas Dauka animācijas filma.
15.30 «Pazudušā suņa zvaigzne». Studijas Dauka
animācijas filma.
15.40 «Kas te? Es te!»*
16.10 «Suņu zvaigzne 2». Animācijas filmu seriāls. 4.sērija.
16.40 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».
17.05 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1149.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Tagad vai nekad». Seriāls. 11.sērija.
19.20 «Satiksmes drošība». Dokumentāla īsfilma.
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «100. pants».
20.30 «Panorāma».
21.12 «Latloto izloze».
21.20 «Kas notiek Latvijā?» Tiešraide. Vada J.Domburs.
22.45 «Zebra».
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Vides fakti».*
23.45 «100 g kultūras».*
0.15 «Bīstamā robeža». Spraiga sižeta seriāls. 29.sērija.

LTV7
Reģionālo TV programma virszemes apraidē:
6.45–7.30; 12.30–13.15; 22.10–22.55.
7.30 «Televeikala skatlogs». «Dzīvei pa vidu».*
7.55 «Televeikala skatlogs». «Iespējas un risinājumi».*
8.15 «Televeikala skatlogs». «Veiksmīgas idejas».*
8.35 «Televeikala skatlogs». «Pie rīta kafijas».*
8.55 «Televeikala skatlogs». «Brīvdienu ceļvedis».*
9.20 «SeMS».* 10.00 «Tiesa» (ar subt.). Seriāls. 2009.g.
24.(noslēguma) sērija.
10.50 «Hārtlenda». Seriāls. 7.sērija.
11.40 «Joka pēc». Seriāls. 106. un 107.sērija.
12.30 «Krasta apsardze». Seriāls. 28.sērija.
13.20 «Sporta studija 19:30».*
13.50 Eiropas meistarsacīkstes daiļslidošanā. Izvēles
programma sieviešu vienslidojumos.*
15.50 «Hārtlenda». Kanādas seriāls. 7.sērija.
16.40 «Joka pēc». Seriāls. 106. un 107.sērija.
17.30 «SeMS».
18.10 «Tiesa» (ar subt.). Seriāls. 2009.g. 24.(noslēguma) sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 LBL spēle. Liepājas Lauvas – BK Ventspils. Tiešraide.
21.35 «Makšķerēšanas noslēpumi».
22.10 «Krasta apsardze». Seriāls. 28.sērija.
23.00 «Ātruma cilts».
23.30 «Vistlera». Seriāls. 25. un 26.(noslēguma) sērija.
1.10 «SeMS».*

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Toms un Džerijs 2». Animācijas filma.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Cerību iela 21». Latvijas seriāls. 7. un 8.sērija.
10.05 «Pērļu kaklarota». Vācijas melodrāma. 2008.g.
12.05 «Dzīve kājām gaisā» (ar subt.). Seriāls. 5. un 6.sērija.
13.00 «Baiļu faktors 5». ASV realitātes šovs. 8.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Šodien novados».
14.25 «Pilna māja». ASV komēdijseriāls. 50.sērija.
14.55 «Toma un Džerija piedzīvojumi». Animācijas filma.
15.10 «Vāverpuika». Animācijas seriāls. 8.sērija.
15.40 «Jampadracis mājā». ASV komēdijseriāls. 19.sērija.
16.05 «O.C. Kaislības Kalifornijā». ASV seriāls. 20.sērija.
17.00 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 143.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 144.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Degpunktā».
21.05 «Mājokļa jautājums».
22.05 «Intrigante 2». ASV seriāls. 6.sērija.
23.00 «Detektīve Veronika Marsa». ASV seriāls. 3.sērija.
24.00 «Terminators. Sāras Konoras hronikas». Seriāls. 3.sērija.
0.55 «Divarpus vīri». ASV komēdijseriāls. 33. un 34.sērija.
1.40 «Laulības dzīve». ASV melodrāma. 2007.g.
3.15 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
3.40 «Asinsbrāļi». ASV seriāls. 18.sērija.
4.35 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 143. un 144.sērija.

Ceturtdiena, 2011. gada 3. februāris

TV3
5.00 «Izlaušanās 3». 45.sērija.
5.45 «Norakstītais». 4.sērija.
6.30 «Auniņa Šona piedzīvojumi 2». Anim. ser. 37.sērija.
6.40 «Mūmija». Anim. ser. 12.sērija.
7.05 «Ašais Frenkijs». Anim. ser. 3. un 4.sērija.
7.35 «Avatārs: leģenda par Āngu». Anim. ser. 40.sērija.
8.00 «Tētuka meitiņas 3» (ar subt.). 17. un 18.sērija.
9.00 «Smieklīgākie videokuriozi 19».
10.00 «Doktors Hauss 6». 18.sērija.
11.00 «Rafteru ģimene». 21.sērija.
11.55 «Televeikala skatlogs».
12.10 «Auniņa Šona piedzīvojumi». Anim. ser. 11.sērija.
12.20 «Precējies. Ir bērni 9». 2. un 3.sērija.
13.25 «Avatārs: leģenda par Āngu». Animācijas seriāls. 41.sērija.
13.55 «Mūmija». Animācijas seriāls. 13.sērija.
14.15 «Kobra 5». Seriāls. 12.sērija.
15.20 «Alises sirdsbalss». Vācijas seriāls. 20.sērija.
16.10 «10 gadus jaunāka». Realitātes šovs. 13. un 14.sērija.
17.10 «Dakteris Tirsa» (ar subt.). Seriāls. 21.sērija.
18.10 «Tētuka meitiņas 3» (ar subt.). Komēdijseriāls. 19.
un 20.sērija.
19.15 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Ekstrasensu cīņas 9» (ar subt.). 3.sērija.
21.25 «Miliči 2» (ar subt.). Krievijas seriāls. 9.sērija.
22.30 «Sasisto lukturu ielas 10» (ar subt.). Seriāls. 8.sērija.
23.30 Bobsleja un skeletona apskats.
24.00 «Atļauts smieties!» (ar subt.).
1.40 «Sasisto lukturu ielas 9» (ar subt.). Seriāls. 3. un 4.sērija.
3.25 «Kobra 5». Seriāls. 12.sērija.
4.15 «Izlaušanās 3». Seriāls. 45.sērija.

10. februāris, ceturtdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1150.sērija.
9.25 «Otrā iespēja». Seriāls. 23.sērija.
9.50 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».*
10.10 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
10.30 «Kas notiek Latvijā?» Vada J.Domburs.*
11.55 «Zebra».*
12.10 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».*
12.30 «Cilvēku planēta. Pavāre no Baijas». Dokumentāla filma.
13.30 «Province».*
14.00 «Tagad vai nekad». Seriāls. 11.sērija.
14.50 «Vertikāle».*
15.20 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».*
15.40 «Kas te? Es te!»*
16.10 «Zaķīšu piedzīvojumi». Animācijas filmu seriāls. 8.sērija.
16.40 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».
17.05 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1150.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Tagad vai nekad». Seriāls. 12.sērija.
19.20 «Satiksmes drošība». Dokumentāla īsfilma.
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «100. pants».
20.30 «Panorāma».
21.15 «Atklātā ceturtdiena».
22.00 «Prāts vai instinkts 2». Seriāls. 12.sērija.
22.45 «Kinotēka».
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Šeit un tagad». Studijā Aivis Dombrovskis un
astroloģe Guna Kārkliņa. Tiešraide.
23.55 «100 g kultūras».*

LTV7
Reģionālo TV programma virszemes apraidē:
6.45–7.30; 12.30–13.15; 22.10–22.55.
7.30 «Televeikala skatlogs». «Dzīvot labāk».*
7.55 «Televeikala skatlogs». «Automoto raidījums nr.2».*
8.15 «Televeikala skatlogs». «TV mozaīka».*
8.35 «Televeikala skatlogs». «Darbs. Izglītība. Karjera».*
8.55 «Televeikala skatlogs». «Vārds uzņēmējiem».*
9.20 «SeMS».*
10.00 «Lietu daba. Zemes enerģija». Dokumentāla filma.
10.55 «Hārtlenda». Seriāls. 8.sērija.
11.40 «Joka pēc». Seriāls. 108. un 109.sērija.
12.30 «Krasta apsardze». Seriāls. 29.sērija.
13.20 «Nekurienes iemītnieki». Dokumentāla filma. 2.sērija.
13.50 Eiropas meistarsacīkstes daiļslidošanā. Izvēles
programma vīriešu vienslidojumos.*
15.55 Eiropas Izaicinājuma kausa izcīņa hokejā. Latvija
– Ukraina. Tiešraide no Oslo.
18.15 VTB basketbola līgas spēle. Azovmash – VEF. Tiešraide.
20.30 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
20.45 «Ar makšķeri».
21.15 «Karavānu sargi». Dokumentāla filma. 4.(noslēguma) sērija.
22.10 «Krasta apsardze». Seriāls. 29.sērija.
23.00 «Zebra».*
23.15 «Tornado ieleja». ASV drāma. 2009.g.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Toms un Džerijs 2». Animācijas filma.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Cerību iela 21». Latvijas seriāls. 9. un 10.sērija.
10.05 «Bērnaukle». Vācijas romantiska komēdija. 2006.g.
12.05 «Dzīve kājām gaisā» (ar subt.). Seriāls. 7. un 8.sērija.
13.00 «Baiļu faktors 5». ASV realitātes šovs. 9.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Šodien novados».
14.25 «Pilna māja». ASV komēdijseriāls. 51.sērija.
14.55 «Toma un Džerija piedzīvojumi». Animācijas filma.
15.10 «Vāverpuika». Animācijas seriāls. 9.sērija.
15.40 «Jampadracis mājā». ASV komēdijseriāls. 20.sērija.
16.05 «O.C. Kaislības Kalifornijā». ASV seriāls. 21.sērija.
17.00 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 145.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 146.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Degpunktā».
21.05 «Gluharevs» (ar subt.). Krievijas seriāls. 11.sērija.
22.10 «Likuma sargs 2» (ar subt.). Seriāls. 5.sērija.

23.15 «Detektīve Veronika Marsa». ASV seriāls. 4.sērija.
0.10 «Terminators. Sāras Konoras hronikas». Seriāls. 4.sērija.
1.05 «Divarpus vīri». Komēdijseriāls. 35. un 36.sērija.
1.55 «Ostins Pauerss: Slepenais starptautiskais aģents».
ASV un Vācijas piedzīvojumu komēdija. 1997.g.
3.30 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē». Izklaidējošs raidījums.
3.40 «Asinsbrāļi». ASV seriāls. 19.sērija.
4.35 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 145. un 146.sērija.

TV3
5.00 «Izlaušanās 3». 46.sērija.
5.45 «Norakstītais». 5.sērija.
6.30 «Auniņa Šona piedzīvojumi 2». Anim. ser. 38.sērija.
6.40 «Mūmija». Anim. ser. 13.sērija.
7.05 «Ašais Frenkijs». Anim. ser. 5. un 6.sērija.
7.35 «Avatārs: leģenda par Āngu». Anim. ser. 41.sērija.
8.00 «Tētuka meitiņas 3» (ar subt.). 19. un 20.sērija.
9.00 «Smieklīgākie videokuriozi 19».
10.00 «Ekstrasensu cīņas» (ar subt.). 3.sērija.
11.00 «Rafteru ģimene». 22.(nosl.). sērija.
11.55 «Televeikala skatlogs».
12.10 «Auniņa Šona piedzīvojumi». Anim. ser. 12.sērija.
12.20 «Precējies. Ir bērni 9». 4. un 5.sērija.
13.25 «Avatārs: leģenda par Āngu». Animācijas seriāls. 42.sērija.
13.55 «Gormiti». Animācijas seriāls. 1.sērija.
14.15 «Kobra 5». Seriāls. 13.sērija.
15.20 «Alises sirdsbalss». Vācijas seriāls. 21.sērija.
16.10 «10 gadus jaunāka». Realitātes šovs. 15. un 16.sērija.
17.10 «Dakteris Tirsa» (ar subt.). Seriāls. 22.sērija.
18.10 «Tētuka meitiņas 3» (ar subt.).
Krievijas komēdijseriāls. 21. un 22.sērija.
19.15 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Nozieguma skelets 5» (ar subt.). Seriāls. 4.sērija.
21.20 «Īpašais ziņojums». ASV spriedzes filma. 2002.g.
0.10 «Kinomānija».
0.40 «Dzīvības glābēji 4». ASV seriāls. 3.sērija.
1.30 «Kobra 5». Seriāls. 13.sērija.
2.25 «Izlaušanās 3». Seriāls. 46.sērija.
3.05 «Norakstītais». Seriāls. 5.sērija.
3.50 «Rafteru ģimene». Seriāls. 22.sērija.
4.35 «Nakts joki».

11. februāris, piektdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mana mamma – zvēru daktere». Seriāls. 34.sērija.
9.25 «Otrā iespēja». Seriāls. 24.sērija.
9.50 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».*
10.10 «Goda lieta». Francijas seriāls. 5.sērija.
12.00 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.20 «Zeme no putna lidojuma». Dokumentālu filmu
seriāls. 18.sērija.
13.20 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».*
13.35 «Atklātā ceturtdiena». *
14.20 «Tagad vai nekad». Seriāls. 12.sērija.
15.10 «Vienaudži».*
15.25 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».*
15.45 «Ķepa uz sirds».*
16.15 «Zaķīšu piedzīvojumi». Animācijas filmu seriāls. 9.sērija.
16.40 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».
17.05 «Mana mamma – zvēru daktere». Seriāls. 34.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Laiks vīriem?»
19.00 «Eirobusiņš».
19.30 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».
20.30 «Panorāma».
21.15 «100. panta preses klubs».
22.10 «Mafijas klans». Seriāls. 9.sērija.
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Mafijas klans». Seriāls. 10.sērija.
0.10 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».*

LTV7
Reģionālo TV programma virszemes apraidē:
6.45–7.30; 12.30–13.15; 22.10–22.55.
7.30 «Televeikala skatlogs». «Veiksmīgas idejas».*
7.55 «Televeikala skatlogs». «Aktualitātes».
8.15 «Televeikala skatlogs». «Skatpunkti».*
8.35 «Televeikala skatlogs». «Tādas lietas».*
8.55 «Televeikala skatlogs». «Dzīvei pa vidu».
9.20 «Nekurienes iemītnieki». Dokumentāla filma. 3.sērija.
9.55 «Lietu daba. Einšteins ikdienai». Dokumentāla filma.
10.55 «Hārtlenda». Seriāls. 9.sērija.
11.40 «Joka pēc». Seriāls. 110. un 111.sērija.
12.30 «Krasta apsardze». Seriāls. 30.sērija.
13.20 «Nekurienes iemītnieki». Dokumentāla filma. 4.sērija.
13.50 VTB basketbola līgas spēle. Azovmash – VEF.*
15.55 Eiropas Izaicinājuma kausa izcīņa hokejā. Latvija
– Itālija. Tiešraide no Oslo.
18.20 «OK!» Raidījums par skaistu dzīvi.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Sporta studija 19:30». Tiešraide.
20.00 «Lanževēna burvju triki». Seriāls. 13. un 14.sērija.
20.55 «Zveja» (ar subt.).
21.25 «OK!» Raidījums par skaistu dzīvi.*
22.10 «Krasta apsardze». Seriāls. 30.sērija.
23.00 «Spiegu spēles»(ar subt.). Seriāls. 15. un 16.sērija.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Toms un Džerijs 2». Animācijas filma.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Cerību iela 21». Latvijas seriāls. 11. un 12.sērija.
10.05 «Ērenfeisas pils noslēpumi». Romantiska drāma. 2006.g.
12.05 «Dzīve kājām gaisā» (ar subt.). Seriāls. 9. un 10.sērija.
13.00 «Baiļu faktors 5». ASV realitātes šovs. 10.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Šodien novados».
14.25 «Pilna māja». ASV komēdijseriāls. 52.sērija.
14.55 «Toma un Džerija piedzīvojumi». Animācijas filma.
15.10 «Vāverpuika». Animācijas seriāls. 10.sērija.
15.40 «Jampadracis mājā». ASV komēdijseriāls. 21.sērija.
16.05 «O.C. Kaislības Kalifornijā». ASV seriāls. 22.sērija.
17.00 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 147.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 148.sērija.
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19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Degpunktā».
21.05 «Policistu šovs». ASV komēdija. 2002.g.
23.05 «Vilku impērija». Francijas krimināldrāma. 2005.g.
1.30 «Atriebjot Andželo». ASV kriminālkomēdija. 2002.g.
3.05 «Likuma sargs 2» (ar subt.). Seriāls. 5.sērija.
4.00 «Gluharevs» (ar subt.). Krievijas seriāls. 11.sērija.
4.50 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 147. un 148.sērija.

TV3
5.00 «Izlaušanās 3». 47.sērija.
5.45 «Norakstītais». 6.sērija.
6.30 «Auniņa Šona piedzīvojumi 2». Anim. ser. 39.sērija.
6.40 «Gormiti». Anim. ser. 1.sērija.
7.05 «Ašais Frenkijs». Anim. ser. 7. un 8.sērija.
7.35 «Avatārs: leģenda par Āngu». Anim. ser. 42.sērija.
8.00 «Tētuka meitiņas 3» (ar subt.). 21. un 22.sērija.
9.00 «Smieklīgākie videokuriozi 19».
10.00 «Nozieguma skelets 5». 4.sērija.
11.00 «Lūpukrāsu pavēlnieces». 1.sērija.
11.55 «Televeikala skatlogs».
12.10 «Auniņa Šona piedzīvojumi». Anim. ser. 13.sērija.
12.20 «Precējies. Ir bērni 9». 6. un 7.sērija.
13.25 «Avatārs: leģenda par Āngu». Animācijas seriāls. 43.sērija.
13.55 «Gormiti». Animācijas seriāls. 2.sērija.
14.15 «Kobra 5». Seriāls. 14.sērija.
15.20 «Alises sirdsbalss». Vācijas seriāls. 22.sērija.
16.10 «10 gadus jaunāka». Realitātes šovs. 17. un 18.sērija.
17.10 «Dakteris Tirsa» (ar subt.). Seriāls. 23.sērija.
18.10 «Tētuka meitiņas 3». Komēdijseriāls. 23. un 24.sērija.
19.15 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Zvērs». ASV komēdija. 2001.g.
22.00 «Greizais spogulis» (ar subt.).
0.05 «Suņa gads». ASV traģikomēdija. 2007.g.
1.50 «Kobra 5». Seriāls. 14.sērija.
2.40 «Izlaušanās 3». Seriāls. 47.sērija.
3.25 «Norakstītais». Seriāls. 6.sērija.
4.05 «Lūpukrāsu pavēlnieces». Seriāls. 1.sērija.
4.50 «Nakts joki».

12. februāris, sestdiena
LTV1
8.05 «Latvji, brauciet jūriņā!»*
8.35 «Nellija un Cēzars». Animācijas filmu seriāls. 31.,
32. un 33.sērija.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Zaķīšu piedzīvojumi». Animācijas filmu seriāls. 8.sērija.
10.00 «Ķepa uz sirds».
10.30 «Kas var būt labāks par šo?» 11.00 «Kinotēka».*
11.15 «Sveika, Robij!» Seriāls. 5. un 6.sērija.
12.50 Komponista Raimonda Paula 75. jubilejas koncerts
Pilsētā vētru un dzintara krastā.*
15.10 «Sapnis par Ziemeļpolu». Dokumentāla filma.
15.45 «100 g kultūras». Nacionālie dārgumi.*
16.45 «Cilvēku planēta. Pavāre no Baijas». Dokumentāla filma.
17.45 «Kopā» (ar subt.).
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.30 «Es – savai zemītei».
19.00 «Vides fakti».
19.30 «Latvijas šlāgeraptauja 2011».
20.30 «Panorāma».
21.12 «Latloto izloze».
21.20 «Eirodziesma 2011». 2.pusfināls.
22.25 «Mīlestība holeras laikos». Romantiska drāma. 2007.g.
0.55 Nakts ziņas.

LTV7
Reģionālo TV programma virszemes apraidē: 19.30 – 20.00
7.50 «Televeikala skatlogs». «Rīta karuselis».
8.10 «Televeikala skatlogs». «Dzīvot labāk».
8.30 «Televeikala skatlogs». «Skatpunkti».
8.50 «Televeikala skatlogs». «Automoto raidījums nr.2».
9.10 «Televeikala skatlogs». «TV mozaīka».
9.30 «Televeikala skatlogs». «Brīvdienu ceļvedis».
9.50 «Televeikala skatlogs». «Tādas lietas».
10.10 «Televeikala skatlogs». «Dzīvei pa vidu».
10.30 «Ātruma cilts».*
11.00 «Zveja» (ar subt.).*
11.30 «Krējums... saldais».*
12.00 «Meklēju vīrieti» (ar subt.). Melodrāma. 2007.g.
13.50 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
14.20 «Valentīndienas stāsts». Romantiska komēdija. 2007.g.
15.55 Eiropas Izaicinājuma kausa izcīņa hokejā. Latvija
– Norvēģija. Tiešraide no Oslo.
18.20 «Bordertauna». Seriāls. 40.sērija.
18.45 «1000 jūdzes Mjanmā». 5.sērija.
19.15 «OK!» Raidījums par skaistu dzīvi.*
20.00 «Tornado ieleja». ASV drāma. 2009.g.
21.35 «Lanževēna burvju triki». Seriāls. 13. un 14.sērija.
22.30 «Modes noziegumi 2. Bīstamās pārvērtības».
ASV kriminālkomēdija. 2009.g.
0.05 Eiropas meistarsacīkstes daiļslidošanā.
Paraugdemonstrējumi.*

LNT
6.20 «Frīki». Dokumentāla programma. 5.sērija.
6.50 «Ugunsdzēsēju stāstiņi». Animācijas filma. 10.sērija.
7.15 «Trakie Tūņi brīvībā». Animācijas seriāls. 2.sērija.
7.35 «Eiropas prāta banka».*
8.30 «Vecās Kristīnes jaunie piedzīvojumi 3».
Komēdijseriāls. 9.sērija.
9.00 «Rīta mikslis».
10.00 «Mans mīļais draugs». Raidījums par dzīvniekiem.
10.30 «Stila akadēmija ar Maiju Silovu».
11.00 «Spiegu bērni 2». Piedzīvojumu komēdija. 2002.g.
13.05 «Vīrieši kokos». ASV seriāls. 11. un 12.sērija.
15.00 «Agata Kristi. Slepkavība trīs cēlienos».
ASV detektīvfilma. 1986.g.
17.10 «Misters Bīns». Lielbritānijas komēdijseriāls.
17.15 «Mīlestība un citas katastrofas». Francijas un
Lielbritānijas romantiska komēdija. 2006.g.
19.00 «Eiropas prāta banka». Intelektuāla spēle.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Viņa ir viņš». Romantiska komēdija. 2006.g.

22.40 «Salauztie ziedi». ASV traģikomēdija. 2005.g.
0.40 «Stila akadēmija ar Maiju Silovu».
1.10 «Bads». Lielbritānijas šausmu filma. 1983.g.
2.45 «Vilku impērija».
Francijas krimināldrāma. 2005.g.
4.50 «Benija Hila šovs». Lielbritānijas komēdijseriāls.

TV3
5.00 «Izlaušanās 3». 48.sērija.
5.45 «Norakstītais». 7.sērija.
6.30 «Hanna Montana. Dubultā dzīve 3». 10.sērija.
6.55 «Atkal neprecēti». 2.sērija.
7.20 «Ragi un nagi». Anim. ser. 18.sērija.
7.45 «Ašais Frenkijs». Anim. ser. 5.sērija.
8.15 «Finiass un Fērbs». Anim. ser.
8.40 «Bruņurupuči nindzjas 8». Anim. ser. 1.sērija.
9.05 «Simpsoni 15». Anim. ser. 12. un 13.sērija.
10.00 «Iepirkšanās rokenrols». 25.raidījums.
10.30 «Badijs spēlē beisbolu». Ģim. f. 2002.g.
12.20 «Kinomānija».
12.50 «Televeikala skatlogs».
13.05 «Smieklīgākie videokuriozi 18». 23.sērija.
13.35 «Dinozauru mednieki». Seriāls. 6.sērija.
14.35 «Greizais spogulis» (ar subt.).
16.45 «Zvērs». ASV komēdija. 2001.g.
18.15 «Otrpus žogam». ASV animācijas filma. 2006.g.
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Titāniks». ASV drāma. 1997.g.
0.10 «Lielās cerības». ASV romantiska drāma. 1998.g.
2.10 «Krisa Trojano impērija».
ASV krimināldrāma. 2007.g.
3.45 «Izlaušanās 3». 48.sērija.
4.30 «Nakts joki».

13. februāris, svētdiena
LTV1
8.05 «Garīgā dimensija».*
8.35 «Nellija un Cēzars». Animācijas filmu seriāls. 34.,
35. un 36.sērija.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Zaķīšu piedzīvojumi». Animācijas filmu seriāls.
9.sērija.
10.00 «Mārvijs Hemmers». Populārzinātnisks seriāls
bērniem. 6.sērija.
10.30 «Surikātu raibā dzīve». Dokumentālu filmu seriāls. 6.sērija.
11.00 «Discovery atlants: Autrālija». Dokumentāla filma.
1.sērija.
12.00 Dievkalpojums.
13.00 «Vertikāle».
13.30 «Daudz laimes!»
14.25 «Latvijas šlāgeraptauja 2011».*
15.20 «Eirodziesma 2011». 2.pusfināls.*
16.30 «Ar vēju matos. Ģirts Jakovļevs».*
17.00 «Zeme no putna lidojuma». Dokumentālu filmu
seriāls. 18.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.25 «Province».
18.55 «Apmulsušās sirdis». Vācijas melodrāma. 2009.g.
20.30 «Panorāma».
21.29 Laika ziņas.
21.35 «P.S. Es mīlu tevi». ASV romantiska drāma. 2007.g.
23.55 «Nakts ziņas».
0.05 «Laiks vīriem?»*
0.35 «Mafijas klans». Seriāls. 9. un 10.sērija.

LTV7
7.50 «Televeikala skatlogs». «Veiksmīgas idejas».
8.10 «Televeikala skatlogs». «Pie rīta kafijas».
8.30 «Televeikala skatlogs». «Vide, veselība un mēs».
8.50 «Televeikala skatlogs». «Iespējas un risinājumi».
9.10 «Televeikala skatlogs». «Nedēļas apskats».
9.30 «Televeikala skatlogs». «Darbs. Izglītība. Karjera».
9.50 «Televeikala skatlogs». «Aktualitātes».
10.10 «Televeikala skatlogs». «Vārds uzņēmējiem».
10.30 «Tavs auto».*
11.00 «Ar makšķeri.*
11.30 «Autosporta programma nr.1».*
12.00 «Valentīndienas stāsts». Romantiska komēdija.
2007.g.
13.40 «Basketbola apskats».*
14.10 Eiropas Izaicinājuma kausa izcīņa hokejā. Latvija
– Norvēģija.*
16.10 «Bordertauna». Seriāls. 41. un 42.sērija.
17.05 «Meklēju vīrieti» (ar subt.). Melodrāma. 2007.g.
18.55 «Ceļojums bez robežām». Serbija.
19.25 «Krējums... saldais».
19.55 «Spiegu spēles»(ar subt.). Seriāls. 15. un 16.sērija.
21.35 «Pēdējais liecinieks». Kriminālseriāls. 2.sērija.
22.25 «Derības uz dzīvi». Spraiga sižeta filma. 2004.g.
24.00 «Modes noziegumi 2. Bīstamās pārvērtības». ASV
kriminālkomēdija. 2009.g.

LNT
6.00 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
6.35 «Kāpēc tā gadījās». Dokumentāla programma. 9.sērija.
7.05 «Skubijs Dū un Pinkainais». Animācijas seriāls. 9.sērija.
7.25 «Misters Bīns». Animācijas filma.
7.35 «Mājokļa jautājums».*
8.35 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
9.00 «Autoziņas».
9.30 «Ražots Latvijā».
10.00 «Sirmā ēdienkaratē».
10.40 «Policistu šovs». ASV komēdija. 2002.g.
12.30 «Policijas akadēmija». ASV seriāls. 10.sērija.
13.30 «Misters Bīns». Lielbritānijas komēdijseriāls.
14.10 «Kamilla». ASV romantiska komēdija. 2007.g.
16.00 «Aklais randiņš». ASV romantiska komēdija. 2006.g.
18.00 «Intelektuālā apokalipse. Būt vai nebūt».
Sarunu šovs.
19.10 LNT ziņu Top 10.
20.00 LNT ziņas.
20.15 «Nelūgtie viesi». ASV komēdija. 2005.g.
22.50 Grupas Instrumenti koncerts.
23.55 «Eņģeļa acis». ASV ģimenes drāma. 1991.g.
1.45 «Mīlestība un citas katastrofas». Francijas un
Lielbritānijas romantiska komēdija. 2006.g.
3.15 «Atriebjot Andželo». ASV kriminālkomēdija. 2002.g.
4.50 «Benija Hila šovs». Lielbritānijas komēdijseriāls.
5.50 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».

TV programma
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TV3
5.00 «Izlaušanās 3». 49.sērija.
5.45 «Norakstītais». 8.sērija.
6.30 «Hanna Montana. Dubultā dzīve 3».
11.sērija.
7.00 «Ragi un nagi». Anim. ser. 19.sērija.
7.20 «Ašais Frenkijs». Anim. ser. 7. un 8.sērija.
7.55 «Finiass un Fērbs». Anim. ser.
8.15 «Kinomānija».
8.50 «Māmiņu klubs».
9.20 «Garšu laboratorija».
10.00 «Superbingo». TV spēle.
11.00 «Smieklīgākie videokuriozi 18».
11.30 «Otrpus žogam». ASV animācijas filma. 2006.g.
13.00 «Titāniks». ASV drāma. 1997.g.
16.50 «Kārtējais pirmais randiņš». ASV romantiska
komēdija. 2004.g.
18.50 «Kobra 14». Seriāls. 6.sērija.
19.50 «Nekā personīga».
20.25 «Zeltacs». ASV un Lielbritānijas spraiga sižeta filma.
1995.g.
23.20 «Apdzīvotā sala» (ar subt.). Krievijas fantastikas
spraiga sižeta filma. 2008.g.
1.35 «Amazones uz Mēness». ASV fantastikas komēdija.
1987.g.
3.15 «Atļauts smieties!» (ar subt.).
4.45 «Nakts joki».

11.-13. FEBRUĀRIS, UZVARAS PARKS, JELGAVA

Mākslinieki no 12 valstīm, Ledus mākslas darbi no 40 tonnām ledus

11. februāris Atklāšanas diena / Parks atvērts 16.00 – 24.00
Andris Ērglis, Karsti Brazīlijas ritmi ar „Samba de Riga”

12. februāris Valentīndienas ieskaņas / Parks atvērts 10.00 – 24.00
Ivo Fomins, Mākslinieks.lv muzikāla programma

13. februāris Ģimenes diena / Parks atvērts 10.00 – 24.00
Brāļi Riči, Aija Andrējeva (Aisha)

Oficiālais afterparty 11. un 12. februārī klubā
Katru vakaru plkst. 21.00 Mūzikas, gaismas un pirotehnikas šovs
Ražotāja pārstāvniecība piedāvā:
• jumtu segumi;
• jumtu logi;
• ūdensnoteksistēmas;
• skārdnieka pakalpojumi;
• dūmvadi no nerūsējoša tērauda;
• keramiskie dūmvadi;
• mērīšana un montāža.
Tālrunis 29798157, 27749992,
e-pasts: osvaldsdzalbs@inbox.lv.

Jelgavas 3. pamatskola
no š.g. 1. februāra reģistrēs bērnus, kuri
2011. gada 1. septembrī sāks mācības 1.
klasē.
Skolā piedāvā 1. klasēs papildus apgūt:
• modernās dejas;
• sarīkojumu dejas;
• peldēšanu;
• vizuālo mākslu;
• boulingu un vispārējo fizisko
sagatavotību.
Nepieciešamie dokumenti, iestājoties skolā:
1. vecāku (aizbildņu) personu apliecinošs
dokuments;
2. vecāku (aizbildņu) iesniegums;
3. bērna dzimšanas apliecība;
4. izziņa par deklarēto dzīvesvietu.
Aicinām vecākus un bērnus uz tikšanos skolā
š.g. 10. februārī plkst.17.30.

Baltijas Astroloģijas skola
(A.Vittes)
piedāvā apmācību pēc Hamburgas
(urāniskās) astroloģijas programmas.
Papildus tiks apgūta klasiskā astroloģija,
ezotērika (dzīvā ētika),
numeroloģija, hiromantija un citas.
Mācības notiek Jelgavā pēc noteikta
grafika (saskaņā ar studentu interesēm).
Mācību sākums – februārī.
Pieteikties pa tālruni 29379805.

Ledus bārs Sniega skulptūras Slidkalniņš un aktivitātes bērniem
Ar tumsas iestāšanos katru stundu skulptūru muzikālas gaismu spēles
Pieaugušajiem Ls 2.00 Skolēniem un pensionāriem Ls 1.00 Bērniem līdz 7 gadiem bez maksas

Biļetes iepriekšpārdošanā „Biļešu paradīze” kasēs visā Latvijā un Jelgavas kultūras nama kasē

uzzini vairāk:

www.icelv.lv
Jelgavas tirgus

Jelgavas 1. ģimnāzija aicina darbā fizikas
skolotāju pamatskolā un angļu valodas skolotāju
7. – 10. klasēm.
Kontakttālrunis 63020277,
e-pasts: 1gim@izglitiba.jelgava.lv.
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NOTIKUMI

Ceturtdiena, 2011. gada 3. februāris

No ledus taps brīvības skulptūras
 Sintija Čepanone

Vienkārša, mazmazītiņa, varbūt,
gluži pretēji, plaša un vērienīga,
ļoti reālistiska un tikpat ļoti abstrakta un iluzora. Katram sava.
Tāda, lūk, ir brīvība. Kaut tā nav
ierobežojama ne laikā, ne telpā,
mākslinieki to centīsies notvert,
lai ledū iemūžinātu savu brīvības izpratni. 13. Starptautiskā
Ledus skulptūru festivāla tēma
ir «Mana reliģija – brīvība», un
jau pirmdien Uzvaras parkā
taps 26 «mazās» brīvības skulptūras, bet dienu vēlāk sāksies
darbs pie 13 lielajām ledus
skulptūrām. Ledus ir sasalis
un gatavs pārtapt par mākslas
darbiem, kurus varēs aplūkot
ledus festivāla laikā no 11. līdz
13. februārim.
Uzvaras parkā pašlaik vēl tiek veikti
pēdējie sagatavošanās darbi, lai, ledus
māksliniekiem no 12 valstīm ierodoties Jelgavā, nebūtu ne mazākās aizķeršanās sākt
strādāt. Kopš pagājušā gada marta Jūrmalā
īpašos apstākļos salst ledus gabali, un šīs nedēļas beigās tie tiks nogādāti Uzvaras parkā,
lai no tiem tiktu veidotas kā individuālās
mazās skulptūras, tā arī komandu darbi.
«Lai skulptūras izdotos perfektas, ledus ir
viens no svarīgākajiem priekšnosacījumiem
– tam jābūt viendabīgam un dzidram. Tieši
tāpēc 1x0,50x0,30 metrus lieli ledus gabali
tiek saldēti no trīsreiz destilēta ūdens. Ledu
skulptūrām nedrīkst sasaldēt strauji, lai
neveidotos gaisa burbulīši un tas nekļūtu
slāņains – vienmērīga mīnus piecu grādu
temperatūra ir kā radīta, lai ūdens pārvērstos ideāli caurspīdīgā materiālā,» ledu,
kas tiks uzticēts māksliniekiem, raksturo
pašvaldības aģentūras «Kultūra» projektu
vadītājs Ivars Pirvics, atklājot – šogad mākslas darbos tiks pārvērstas 40 tonnas ledus.

Zīmēs uz sniega

Uzvaras parkā tiksies 26 mākslinieki, kas
piedalīsies konkursā, un vairāki tādi, kuru
uzdevums būs gādāt par brīvības atmosfēras radīšanu festivāla laikā. Tā, piemēram,
tēvs un dēls tēlnieki Ģirts un Gaits Burvji
būvēs kuģi, kurš ar devīzi «Iepūt burās!»
dreifēs pasaules ūdeņos, popularizējot brīvības ideju. Tieši tāds – kā liels kuģis – iecerēts
ledus bārs. Savukārt mūsu pilsētā jau zināmais lietuviešu ledus un smilšu skulptūru
tēlnieks Andrius Petkus uzaicināts veidot
sniega sienu, kura no kopumā sešiem lieliem
sniega kubiem un ledus elementiem salaiduma vietās sanāks apmēram 27 metrus
gara. «Arī sniega siena idejiski sasauksies
ar festivāla devīzi «Mana reliģija – brīvība»,
un tā būs mākslinieka improvizācija par
šo tēmu,» skaidro I.Pirvics, piebilstot, ka,
savukārt, mazākie apmeklētāji brīvību varēs
izbaudīt, šļūcot pa ledus slidkalniņu, kura
tapšanai tiks izmantots dabīgi sasalis ledus,
kas izzāģēts no ūdenskrātuvēm Jelgavas
apkārtnē.
«Taču ledus bārs, slidkalniņš un sniega
siena nebūs vienīgie elementi, kas Uzvaras
parkā būs novērtējami līdztekus konkursa
darbiem. Tieši Ledus skulptūru festivāla
laikā – 12. februārī – tiks atklāts vortāls
radošām personībām makslinieks.lv, un

Kultūras pasākumi
 3. februārī pulksten 19 – Zvaigznes no šoviem ar programmu
««Dziedi ar zvaigzni» – tavā pilsētā!». Piedalās A.Auzāns, A.Dzērve,
M.Burke-Burkevics, L.Bronuša,
J.Auzāns un Z.Prokofjeva. Biļešu cena –
Ls 6; 5; 4 (kultūras namā).
 4. februārī pulksten 19 – Rīgas Krievu teātra pirmizrāde «Tēvoča sapnis». Komēdija divos cēlienos pēc F.Dostojevska stāsta. Režisors M.Bičkovs (Krievija). Lomās:
J.Rafalsons, I.Čerņavskis, G.Rosijska,
T.Lukašenkova, D.Čerņecova, J.Korņevs,
O.Ņikuļina, T.Sudņika, S.Gorohovs,
V.Grosmans/A.Maļikovs. Biļešu cena –
Ls 6; 5; 4 (kultūras namā).
 8. februārī pulksten 18 – «Nāc

sadarbībā ar to Uzvaras parkā taps pirmā
apgleznotā sniega siena sešu metru garumā.
Tā kļūs ne tikai par savdabīgu apskates
objektu apmeklētājiem, bet pirmām kārtām
par izaicinājumu pašiem māksliniekiem, jo
līdz šim neviens no viņiem ar krāsām nav
izvērsies uz gleznošanai tik neierasta materiāla kā sniegs,» stāsta I.Pirvics.

Iekodē salu

Tomēr notikums numur viens neapšaubāmi būs mākslinieku radītās ledus skulptūras. I.Pirvics atklāj, ka nevienā no līdz šim
Jelgavā notikušajiem ledus festivāliem nav
pārstāvēts tik daudz valstu. «Šogad mūsu
pilsētā ieradīsies ledus tēlnieki no kopumā
12 valstīm – Latvijas, Lietuvas, Igaunijas,
Krievijas, Nīderlandes, Francijas, Bulgārijas,
Ukrainas, Ungārijas, Somijas, Īrijas un Lielbritānijas. Turklāt ar daudzu mākslinieku
rokrakstu varēsim iepazīties pirmo reizi, jo
teju puse mākslinieku Jelgavā ieradīsies pirmo reizi,» tā viņš. Jautāts par ledus tēlnieku
«zelta fondu», I.Pirvics stāsta, ka arī šogad
uz festivālu atklāt savu brīvības izpratni
uzaicināts pasaulē jau vairākkārt atzītais
pašmāju mākslinieks Kārlis Īle, savukārt
lietuvieši brāļi Kestutis un Vitauts Musteiķi,
kas dažādos Ledus skulptūru festivālos līdz
šim piedalījušies atsevišķi, šogad pirmo reizi
apvienojušies komandā un radīs skulptūru,
kas vēstīs par gara brīvību. «Patiesībā jau
visi mākslinieki, kas šeit veidos darbus, ir
ievērības cienīgi, jo viņu veikums vairāk vai
mazāk pazīstams visā pasaulē. Šī būs lieliska
iespēja vienuviet iepazīties, piemēram, gan
ar Jakutijas mākslinieku izslavēto reālismu,
kas izpaužas filigrāni veidotās detaļās, gan
ar mūspuses tēlnieku netveramo domu
lidojumu, dažkārt pat ļoti abstrakto ideju,
kas atdzīvojas ledū,» tā projektu vadītājs,
gan piebilstot, ka tas, cik smalki skulptūrās
izdosies «izzīmēt» detaļas, atkarīgs no laika
apstākļiem, taču kā paši mākslinieki, tā arī
festivāla rīkotāji ik niekā cenšas iekodēt
vārdu «sals». «Domām un vārdiem ir spēks,
un par to mēs esam pārliecinājušies – kad 10.
Ledus skulptūra festivāla tēma bija «Ūdens
pasaule», tai «pielāgojās» arī laika apstākļi,
sūtot atkusni, kas ātri vien ledus mākslas
darbus pārvērta ūdenī, savukārt gadu vēlāk
mīnus 20 grādu sals palīdzēja radīt darbus
par tēmu «Ledus laikmets».»
Jāpiebilst, ka visi 26 mākslinieki darbu
pie individuālajām skulptūrām sāks pirm-
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dien, 7. februārī, un tam tiks atvēlēts laiks
līdz nākamās dienas rītam. Savukārt no
otrdienas līdz piektdienas rītam tēlnieki
pa divi apvienosies komandās, radot 13
lielās skulptūras, kuru tapšanai katrai būs
atvēlēti divpadsmit 1x0,50x0,30 metrus lieli
ledus bloki.

Svētki trīs dienas

Apmeklētājiem Uzvaras parks tiks atvērts piektdien, 11. februārī, pulksten 16.
Ar deju studijas «Benefice» un Annikas
Andersones īpaši šim notikumam radītu
uzvedumu pulksten 18.30 plānots lielais
13. Starptautiskā Ledus skulptūru festivāla
atklāšanas pasākums. Pirmajā festivāla
dienā uzstāsies arī dziedātājs Andris Ērglis,
bet Latvijā vienīgā perkusiju grupa «Samba
de Riga» sola ne tikai perkusiju šovu, bet
arī performanci kopā ar lietuviešu dūdu
meistaru Vili Matuti, kurš, starp citu, ir pazīstams tēlnieks un ledus skulptūras veidos
arī šajā festivālā.
«Laureātu apbalvošana notiks 11. februārī pulksten 19, un naudas balvas tiks
piešķirtas kā par labākajiem atzītajiem
trim individuālo skulptūru autoriem, tā
arī pirmajām trim komandām. Uzvarētāji
tiks noteikti pašu mākslinieku iekšējā
balsojumā, taču, lai garantētu vērtējuma
objektivitāti, mākslinieku viedokli apstiprinās vai, gluži pretēji, noraidīs īpašā festivāla

Uzvaras parks ir
gatavs uzņemt
māksliniekus
– gan tos, kas veidos konkursa darbus no ledus, gan
tos, kas gādās,
lai festivāla laikā
būtu daudzas
citas aktivitātes
ikviena vecuma
apmeklētājam.
Tā, piemēram, jau
pašlaik parkā top
slidkalniņš, kas
paredzēts mazākajiem.
Foto: Ivars
Veiliņš

Goda žūrija.
I.Pirvics akcentē, ka festivāla pirmajā
dienā, 11. februārī, Uzvaras parks būs
atvērts no pulksten 16 līdz 24, savukārt 12.
un 13. februārī – no pulksten 10 līdz 24. Deviņos vakarā visas skulptūras izgaismosies
vērienīgā mūzikas, gaismas un pirotehnikas šovā, bet ledus mākslas darbus «citā
gaismā» varēs baudīt katru apaļo stundu,
kad iecerēta skulptūru muzikālā gaismas
spēle. «Lai izvairītos no drūzmēšanās pie
Uzvaras parka vārtiem, ieejas biļetes jau
pašlaik var iegādāties «Biļešu paradīzes»
kasēs visā Latvijā, tostarp Jelgavas kultūras
namā. Bērniem līdz septiņu gadu vecumam
apmeklējums ir bez maksas, skolēniem un
pensionāriem biļešu cena ir lats, savukārt
pārējiem – divi lati,» skaidro I.Pirvics,
piebilstot, ka ar festivāla ieejas biļetēm
līdz pulksten 24 bez maksas varēs iekļūt
arī naktsklubā «Tonuss», kur piektdien
un sestdien norisināsies oficiālais festivāla
afterparty.
12. februārī Uzvaras parkā virmos Valentīndienas ieskaņa un līdztekus skulptūru
apskatei varēs baudīt Ivo Fomina sniegumu,
bet 13. februārī iecerēta ģimenes diena.
«Pulksten 12 un 14 mazākie apmeklētāji
varēs sekot līdzi leļļu teātra izrādei «Sals
un Zaķis», pulksten 18 uz skatuves ar kon-

certprogrammu kāps brāļi Riči, 18.50 – Aija
Andrējeva jeb Aisha. Protams, arī festivāla
pēdējā dienā būs skulptūru spīdēšanas šovi,»
piebilst I.Pirvics, atgādinot, ka festivāla laikā
apmeklētāji, lai novietotu automašīnas, aicināti izmantot stāvlaukumu Zvejnieku ielas
galā un ikvienam jārēķinās ar satiksmes
ierobežojumiem Uzvaras parka apkārtnē.

cena – no Ls 3 līdz 6 (kultūras namā).

cepurīšu balerijā» Raiņa ielā 20).
 Līdz 7. martam – mākslinieces,
dziedātājas, televīzijas raidījumu vadītājas, rakstnieces, Svētās Olgas ordeņa
kavalieres Anželikas Rudņickas gobelēnu izstāde (Ģederta Eliasa Jelgavas
Vēstures un mākslas muzejā).
 Līdz 13. februārim – gleznotāja
Gunāra Ezernieka izstāde (Sabiedrības
integrācijas pārvaldē).
 Līdz 15. februārim – Raimonda
Līcīša izstāde «Veļi veļas kalnā» (galerijā
«Suņa taka»).
 Līdz 17. februārim – Latvijas Mākslas akadēmijas Tekstilmākslas nodaļas
studentu darbu izstāde (Jelgavas
Mākslas skolā).
 Līdz 28. februārim – Māra Grīnberga fotogrāfiju izstāde (Miezītes
bibliotēkā).

Ledus bārs arī Rīgā

Mazās skulptūras varēs aplūkot tikai no
11. līdz 13. februārim, jo jau nākamajā dienā
tās ceļos prom – vispirms uz Ogri, pēc tam uz
Jēkabpili un, iespējams, arī uz Krāslavu.
Šogad uz vērienīgo ledus pasākumu
aicinās arī starptautiskā tūrisma izstāde
«Balttour», kas paralēli festivālam norisināsies Ķīpsalas izstāžu centrā Rīgā. Pie tā tiks
uzbūvēts ledus bārs, kurā uzkavējoties TV
ekrānos varēs sekot līdzi skulptūru izgatavošanas procesam, aicinot arī pašiem kļūt par
Ledus skulptūru festivāla apmeklētājiem.
Jāpiebilst, ka nākamās nedēļas nogale
būs īpaša arī tādēļ, ka festivāla apmeklētājiem tiks nodrošināta iespēja ārpus
ierastā darba laika novērtēt mūsu muzeju ekspozīcijas, kā arī izmantot citus
«bonusus». Aktuālajai informācijai par
gaidāmo festivālu var sekot līdzi mājas
lapā: www.icelv.lv, www.jelgava.lv.

Ledus skulptūru festivāla laikā, no 11. līdz 13. februārim, ikvienam būs iespēja
apmeklēt arī citus tūrisma objektus pilsētā – ar to piedāvājumu varēs iepazīties
arī ārpus ierastā iestāžu darba laika.
Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs
11. un 12. februārī atvērts no pulksten 10 līdz 21; 13. februārī no pulksten 10 līdz 20.
Jelgavas pils
11., 12., 13. februārī no pulksten 12 līdz 19 (LLU muzejs, Rundāles pils muzeja ekspozīcija Jelgavas
pilī, Kurzemes hercogu kapenes, fotoizstāde «Tu saviļņoji mani» LLU aulas foajē).
Sv.Trīsvienības baznīcas tornis
Vēstures ekspozīcijas: 11. un 12. februārī no pulksten 12 līdz 21; 13. februārī no pulksten 12 līdz
20.
Izstāžu zāle un skatu laukums: 11. februārī no pulksten 10 līdz 24; 12. februārī no pulksten 11 līdz
24; 13. februārī no pulksten 11 līdz 22.
Restorāns: 11. un 12. februārī no pulksten 12 līdz 24; 13. februārī no pulksten 12 līdz 22.
Starptautiskais Ledus skulptūru festivāls Uzvaras parkā
11. februārī no pulksten 16 līdz 24; 12. un 13. februārī no pulksten 10 līdz 24.
18. Starptautiskā tūrisma izstāde gadatirgus «Balttour 2011»
Ķīpsalas izstāžu centrā Rīgā, Ķīpsalas ielā 8
11. februārī no pulksten 11 līdz 14 (profesionāļiem), no pulksten 14 līdz 20 (visiem); 12. februārī no
pulksten 10 līdz 18; 13. februārī no pulksten 10 līdz 17.

nākdamis, Metenīt!». Aicina Danču klubs kopā ar folkloras kopu
«Dimzēns» un LLU jauniešu deju
kolektīvu «Skalbe». Ieejas maksa –
Ls 0,50 (kultūras namā).
 11., 12. un 13. februārī – 13. Starptautiskais Ledus skulptūru festivāls.
«Mana reliģija – brīvība!» (Uzvaras parkā). Pasākumu programmu skatīt 7.lpp.
 12. februārī pulksten 18 – koncerts
«Mēs mīlam dejā». Piedalās tautas deju
ansambļi «Dancis», «Rotaļa», «Līgo»,
«Teiksma», «Vektors», «Katvari», «Diždancis», «Lielupe». Biļešu cena – Ls 2,50;
2; 1,50 (kultūras namā).
! 16. februārī paredzētā Liepājas teātra
viesizrāde bērniem «Nezinītis» pārcelta
uz 10. maiju. Iegādātās biļetes derīgas
10. maijā vai nododamas atpakaļ Jelgavas kultūras nama kasē.

! 16. februārī paredzētā Liepājas teātra
viesizrāde Jozs Grušs «Mīla, džezs un
velns» pārcelta uz 10. maiju. Iegādātās
biļetes derīgas 10. maijā vai nododamas
atpakaļ Jelgavas kultūras nama kasē.
 16. februārī pulksten 16 – kluba «Pīlādzītis» sarīkojums (kultūras namā).
 18. februārī pulksten 18 – čellu trio
«Melo-M» jaunā koncertprogramma
«Operas joks» ar pazīstamām opermūzikas melodijām jaunās skaņās, kā arī
labākie skaņdarbi no iepriekšējo gadu
programmām. Koncerti ļaus aizmirst
par ikdienas rūpēm jautrā, joku pilnā
atmosfērā. Biļešu cena – Ls 5; 4; 3 (kultūras namā).
 19. februārī pulksten 17 – aktiera, režisora un dziesminieka Vara Vētras pirmā
dziesmu albuma «Pārdodu vēju un zirgu
vēl klāt...» prezentācijas koncerts. Biļešu

Izstādes
 3. februārī pulksten 16 – mākslinieces Baņutas Ancānes Šekspīra sonetu
ilustrāciju izstādes atklāšana (Jelgavas
Zinātniskajā bibliotēkā).
 Februārī – Intas Bites gleznu izstāde,
Jeļenas Dašuņinas-Naidjonokas gleznu,
zīmējumu un leļļu izstāde (kultūras nama
1. stāvā).
 Februārī – Spīdolas skolas kaligrāfijas
darbu izstāde (kultūras nama 1. stāvā).
 Februārī – piemiņas izstāde aizgājušajiem Tautas gleznošanas studijas
māksliniekiem «Mantojums» (kultūras
nama 2. stāvā).
 Līdz 11. februārim – jelgavnieces
Daces Harlesden fotogrāfiju personālizstāde «Spēks nāk no skatuves!» («Melno

