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Rīt atklās brīnumzemi
Francūži Stīvs Armāns un Deivids Deits no Parīzes šo
festivālu sauc par izaicinājuma misiju. Kaut arī skulptūras no ledus, koka, pat augļiem un šokolādes veido
vairāk nekā 15 gadus, šī ir pirmā reize, kad viņi
būvē lielo ledus skulptūru no 15 ledus
blokiem. «Izaicinām sevi. Kas sanāks
– redzēsim piektdien,» nosaka
francūži, kuri ar mazajām
skulptūrām jau veiksmīgi tikuši
galā.

Rīt, 7. februārī, Uzvaras parkā vārtus vērs ledus brīnumzeme, kurā dzīvo Brīnumputns, Mazais princis, Mēness
eņģelis jeb vairāk nekā 50 ledus skulptūru. «Man šķiet
– katra cilvēka galvā ir brīnumzeme, kur tiek izsapņotas
neiedomājamākās idejas. Šoreiz redzēsiet, kādas fantāzijas ir mākslinieku galvās. Ledus ir ļoti pateicīgs materiāls
skulptūru veidošanai, jo tas ir skaists, trausls un reizē
neparasts – vienā mirklī skulptūra ir, bet jau nākamajā
var nebūt,» aicinot uz festivālu, saka māksliniece Marina
Jerkoviča no Krievijas.
Uzvaras parkā top 16. Starptautiskā Ledus skulptūru festivāla
darbi par tēmu «Brīnumzeme».
Pirmdien izveidotas individuālās
skulptūras, kas glabājas refrižeratorā, kur tiek uzturēta nemainīga
temperatūra. Bet no otrdienas
tēlnieki būvē komandu skulptūras

– katra komanda mākslas darbā
pārvērš 1800 kilogramus ledus.
Pēdējās dienās laukā ir mīnusi,
kas māksliniekus puslīdz apmierina, taču bažas rada saules stari,
kas ledu burtiski saspridzina. Ar
tiešajiem saules stariem un sniegu
organizatori «cīnās», katrai skulptū-

rai uzbūvējot īpašu nojumi.
Sievieti, kura raugās sniega bumbā kā brīnumā, parkā būvē Nikola
Vuda un Adams Dunmors no Lielbritānijas. N.Vuda ikdienā strādā
BBC bērnu raidījumā, kur bērniem
māca veidot skulptūras no smiltīm,
ledus, sniega, bet pārējā laikā ceļo
pa pasauli, lai piedalītos festivālos.
Ledus ir viņas mīļākais materiāls.
Kā top skulptūras, varat aplūkot
jau šodien, procesam sekojot līdzi
video tiešraidē no Uzvaras parka
festivāla mājas lapā www.icelv.lv.
Skatītāji Uzvaras parkā gaidīti
rīt, 7. februārī, no pulksten 18 līdz
23. Jāpiebilst, ka katru festivāla
dienu sešpadsmit minūtes pirms
vārtu vēršanas ieeja parkā ir bez
maksas. Pārējā laikā biļešu cena pieaugušajiem – 4,50 eiro, skolēniem,

1. februārī savu jau 104.
dzimšanas dienu sagaidīja mūsu pilsētas
vecākā iedzīvotāja – Tekla Šepeļeva. Kaut arī
pēdējā laikā kundze ir
pārsvarā guloša, jo kājas
vairs neklausa, vēl nesen
viņa «šiverējusies» pa
māju. «Gan atveseļosies,
uzņems spēkus un vēl
piecelsies,» pārliecināts
ir viņas dēls Vladimirs.
Jubilāre viesus uzņēma, sēžot
dīvānā, taču pārējiem ģimenes
locekļiem joprojām naski norādīja,
ka viesus bez kafijas vai tējas prom
laist nedrīkst. «Mamma tikai ta-

gad ir guloša, vēl
nesen visu laiku
apkārt staigāja,»
stāsta kundzes
dēls Vladimirs.
Tieši viņš kopā
ar sievu Staņislavu pēdējos sešus
gadus uzņēmies
rūpes par sirmo
kundzi.
Jubilāri sveica
arī Jelgavas Sociālo lietu pārvaldes darbinieces, un
pārvaldes Sociālās un medicīniskās
aprūpes centra vadītāja Larisa
Ronzina teic, ka Jelgavā pašlaik
ir divas kundzes jeb, kā pārvaldē
viņas mīļi dēvē, draudzenes, kurām šogad aprit 104 gadi. «Otrai
draudzenei nupat, decembrī, ap-

Foto: Ivars Veiliņš

ritēja 103 gadi, tagad gaidām, kad
šī gada decembrī arī viņu varēsim
sveikt 104. dzimšanas dienā,» saka
L.Ronzina.
Jubilāres dēls Vladimirs stāsta,
ka viņa mamma dzimusi Sibīrijā,
bet pēc Otrā pasaules kara bez
karā mirušā vīra kopā ar saviem
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Par aizsalušu
ūdensvadu jāziņo
nama pārvaldniekam
«Ja daudzdzīvokļu mājā
aizsalis ūdensvads, nekādā gadījumā iedzīvotāji
nedrīkst pašrocīgi veikt
tā atkausēšanu – par to
nekavējoties jāinformē
nama pārvaldnieks, kurš,
izvērtējot konkrēto situāciju, arī veiks nepieciešamās darbības,» uzsver
SIA «Jelgavas nekustamā
īpašuma pārvalde» (JNĪP)
valdes loceklis Juris Vidžis.
«Jelgavas Vēstneša» redakcijā vērsušies jelgavnieki, kuri ilgstošā sala
dēļ palikuši bez ūdens, un vairumā
gadījumu viņi ir neziņā, kā rīkoties,
lai atkausētu aizsalušās caurules un
ūdens piegādi atjaunotu.
J.Vidžis apliecina, ka jautājums
par ūdensvadu aizsalšanu aktualizējās līdz ar aukstā laika iestāšanos,
taču šoziem lielākoties nākas risināt
problēmsituācijas, kas saistītas ar
ūdensvada aizsalšanu koplietošanas telpās un atsevišķā dzīvokļa
īpašumā, kur netiek nodrošināta
atbilstoša gaisa temperatūra. «Šajā
sezonā, pateicoties pērn veiktajiem
pašvaldības ieguldījumiem, nav
saņemtas sūdzības par aizsalušiem ūdens ievadiem mājās, taču
aizsalušas caurules koplietošanas
telpās gan ir viens no biežākajiem
iemesliem, kādēļ iedzīvotāji paliek
bez ūdens,» tā viņš.
Svarīgākais, kas šādā situācijā
ir jāsaprot: pašrocīgi veikt cauruļu
atkausēšanas pasākumus nedz
savā, nedz kopīpašumā nedrīkst.

studentiem, pensionāriem – 2,50
eiro, bērniem līdz 7 gadu vecumam
ieeja bez maksas. Pilsētas skolēniem, uzrādot Jelgavas skolēna
karti, – 1 eiro.
Visas dienas parka apmeklētājiem tiek piedāvāta plaša kultūras
programma (skatīt 7. lpp.). Tāpat
apmeklētājus festivāla laikā gaidīs visi pilsētas muzeji, tornis un
vienīgo reizi ziemā būs atvērtas
Kurzemes un Zemgales hercogu
kapenes Jelgavas pilī. Sīkāka informācija pieejama mājas lapā www.
visit.jelgava.lv.
Autovadītājiem festivāla laikā
jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem Uzvaras parka apkārtnē.
Festivāla apmeklētāji auto aicināti
novietot stāvlaukumā Zvejnieku  Ritma Gaidamoviča
ielas galā.

«Konstatējot, ka ūdensvads aizsalis,
dzīvokļa īpašniekam par to jāinformē JNĪP Avārijas dienests pa tālruni 63020000, kas tālāk informāciju
nodos atbildīgajiem speciālistiem.
Viņi, ierodoties norādītajā adresē,
novērtēs situāciju un veiks visas nepieciešamās darbības, lai problēmu
novērstu,» skaidro J.Vidžis, akcentējot – avārijas darbi ir prioritāri, taču
var gadīties, ka vienlaicīgi saņemti
vairāki šādi izsaukumi, līdz ar to
izsaucējam jārēķinās, ka ne vienmēr
remontbrigāde konkrētajā adresē
varēs ierasties nekavējoties.
Tāpat jāsaprot, ka problēmas
novēršana var būt gan laika, gan
resursu ietilpīga, tādēļ arī rēķina
apjoms par avārijas situācijas
novēršanas darbiem atkarīgs no
veiktajiem ieguldījumiem. Tās var
būt pāris stundas JNĪP avārijas
brigādes darba, taču nereti problēmas novēršanai nākas piesaistīt
arī citus dienestus, teiksim, situācijās, ja caurule aizsalusi dzīvoklī,
kurā ilgstoši neviens nedzīvo.
Un tad jau dzīvokļu īpašniekiem
jārēķinās ar lielākām izmaksām.
«Neatkarīgi no tā, kur ūdensvads mājā aizsalis, rēķins par
pakalpojumu – avārijas situācijas
novēršanu – jāapmaksā visiem
dzīvokļu īpašniekiem. Pēc tam
jau dzīvokļu īpašnieku pašu ziņā
ir vienoties, vai izdevumus piedzīt
no konkrēta dzīvokļa īpašnieka, ja
caurule aizsalusi viņa īpašumā vai
viņa vainas dēļ,» piebilst J.Vidžis,
neslēpjot, ka nereti izsaukumi par
aizsalušu ūdensvadu tiek saņemti
no mājām, kurām uzkrāts ievērojams parāds, tātad līdzekļu arī
šādiem remontdarbiem nav.

Pašvaldība izsludina
NVO projektu konkursu

Jelgavas vecākajai iedzīvotājai – 104. dzimšanas diena
 Ligita Vaita

BEZMAKSAS	

 Sintija Čepanone
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Laikrakstu iespējams
saņemt arī redakcijā
Pasta ielā 47 – 214.

trim bērniem atgriezās Latvijā,
Talsos. No trim bērniem dzīvs
ir viņš un arī vecākā māsa, kura
dzīvo Talsos, taču mammu cenšas
iespējami bieži apciemot. «Arī
pavisam īsi pirms šīs jubilejas
jau paspēja paciemoties,» tā Vladimirs.
Arī Sociālo lietu pārvaldes darbinieces, kuras jubilāri aprauga
regulāri, zina stāstīt, ka kundze ir
visai spēcīga un ar labu un skaidru
atmiņu. «Parasti viņa mums stāsta
par bērniem, par savu darbu – viņa
bijusi kārtīga saimniece!» stāstīto
atceras L.Ronzina, piebilstot, ka
pieredze rāda – tik ilgi cilvēki dzīvo
tikai gādīgās ģimenēs. ««Vientuļnieki» visbiežāk tik ilgi nedzīvo.
Tas vēlreiz apliecina, cik svarīgas ir
ģimenes rūpes,» tā L.Ronzina.

Jelgavas pilsētas pašvaldība izsludinājusi projektu konkursa «Biedrību un nodibinājumu
atbalsta programma»
2014. gadam 1. kārtu.
Biedrības, nevalstiskās
un sabiedriskās organizācijas projektus, lai
saņemtu finansējumu,
aicinātas iesniegt līdz
28. februāra pulksten
14.30.

Jelgavas pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību pārvalde
informē, ka konkursa mērķis ir
sekmēt iedzīvotāju aktivitāti un
iesaistīšanos pilsētas attīstības
un sociālo problēmu risināšanā,
veicināt labdarības tradīcijas un
sadarbību starp Jelgavas pilsētas
pašvaldību, biedrībām un nodibinājumiem, kas darbojas Jelgavas
pilsētas teritorijā.

Pieteikumus NVO var iesniegt
Jelgavas pilsētas domes Klientu
apkalpošanas centrā Lielajā ielā
11, 131. kabinetā, līdz 28. februāra
pulksten 14.30 slēgtā aploksnē.
Katrs projekts jāiesniedz savā
aploksnē, uz kuras jābūt norādītam iesniedzējam, tā juridiskajai
adresei un adresātam: Jelgavas
pilsētas domes Biedrību un nodibinājumu atbalsta programma.
Pieteikumus sūtot pa pastu,
pasta zīmogam jābūt datētam ne
vēlāk kā 28. februārī. Pieteikumi
tiks izskatīti un rezultāti paziņoti
līdz 28. martam.
Projektu pieteikumu sagatavo
brīvā formā, ievērojot vadlīnijas,
kas noteiktas konkursa nolikumā,
vai izmantojot veidlapu «Projekta
pieteikums Biedrību un nodibinājumu atbalsta programmai», kas
publicēta mājas lapas jelgava.lv
sadaļā «Pašvaldība». Pieteikuma
veidlapu var saņemt arī Jelgavas
pilsētas domes Klientu apkalpošanas centrā.
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«Mūsu līme ir sals»
 Jānis Kovaļevskis

«Ledus skulptūru festivāls savā ziņā jau kļuvis
par vienu no pilsētas
zīmoliem, tomēr pēdējos gados arvien populārāks kļūst arī Smilšu
skulptūru festivāls un
Piena paku laivu regate. Šiem pasākumiem ir
liels tūrisma potenciāls,
jo vasarā Latviju apceļo
arī viesi no tālākām
zemēm. Esam pamanījuši, ka mūsu pasākumos arvien biežāk skan
angļu, franču, spāņu,
vācu un citas valodas,
tādēļ šogad esam īpaši
strādājuši pie tā, lai
informācija par visiem
lielākajiem pilsētas pasākumiem būtu pieejama arī svešvalodās,»
stāsta Jelgavas pilsētas
pašvaldības iestādes
«Kultūra» vadītājs Mintauts Buškevics.
Par 2014. gadu kultūrā – saruna ar M.Buškevicu, kurš ir
pārliecināts, ka pilsētā agrāk vai
vēlāk būs gan sava koncertzāle,
gan apjumta estrāde vasaras
pasākumiem.

Krievijā un ASV. Tā savā ziņā ir
kā sacensība un azarts. Lai popularizētu festivālu, rīkojam preses
konferences Šauļos un Pērnavā.
Arī informācija par festivālu tiek
sagatavota vairākās svešvalodās,
lai uzrunātu pēc iespējas plašāku interesentu loku. Līdz šim
labākā sadarbība apmeklētāju
piesaistes jomā veidojusies ar
Lietuvu, kur cieši strādājam ar
Jonišķiem un Šauļiem. Arī šogad
mūsu kaimiņi jau rezervējuši
biļetes un pieteikuši ekskursijas
pilsētā, bet mums ir kur augt,
īpaši attiecībā uz apmeklētājiem
no Rietumeiropas valstīm, Skandināvijas un Krievijas. Tas gan
attiecas arī uz pārējiem pilsētas
lielākajiem pasākumiem.
Kā festivāls mainīsies nākamgad, kad tā norise tiks
pārcelta uz rekonstruēto
Pasta salu?
Tas sniegs mums jaunas iespējas, jo Uzvaras parks nav piemērots vēl lielāka apmeklētāju
skaita uzņemšanai. Pasta sala
tiek veidota kā atpūtas zona ar
visu nepieciešamo infrastruktūru kafejnīcām, aktīvās atpūtas
laukumiem, slidotavai. Plānojam, ka bargākās ziemās varēsim
izmantot arī upi un daļa aktivitāšu varētu notikt uz ledus. Šādu
pieeju izmanto Ķīnā. Arī Smilšu
skulptūru festivālam un citiem
pilsētas pasākumiem Pasta salā
būs plašākas iespējas. Strādāsim
pie idejām, kā piesaistīt līdzekļus
vasaras estrādes pilnveidošanai
Pasta salā. Projekts paredz, ka
tehniski plānotajai atklātajai
estrādei perspektīvā varētu
izbūvēt arī jumtu, jo jelgavnieki
noteikti ir pelnījuši savu vasaras
koncertzāli.

Ar ko šogad īpašs būs Ledus skulptūru festivāls?
Ledus vispār ir īpašs, tādēļ,
ka nekad nezinām, kāds būs rezultāts. Ne velti šī gada festivāla
tēma ir «Brīnumzeme». Bieži
vien laika apstākļu dēļ māksliniekiem pēdējā brīdī ir jāmaina
sava sākotnējā iecere. Laika apstākļu faktors ir ļoti svarīgs īpaši
lielajām skulptūrām, kuras tiek
veidotas no 15 atsevišķiem ledus
gabaliem, un mūsu līme ir sals.
Šogad Rīga ir pasludināta
Ja laika apstākpar Eiropas
ļi ir nelabvēlīgi,
kultūras galjāmeklē citi risivaspilsētu. Kā
nājumi. Organitas ietekmēs
zatoriski festiJelgavu?
vāla norisē neko
Tiešā veidā
daudz neesam
Eiropas kultūmainījuši – būs
ras galvaspilsēplaša kultūras
tas aktivitātēs
nepiedalīsimies.
programma, izklaides bērniem
Vienīgā pašvalar uzlabotu slīddība, kurai tika
kalniņu, iespēja
apstiprināts ofibaudīt dzērieciālā partnera
nus ledus bārā un, protams, statuss, ir Sigulda, kas programskulptūras visā savā krāšņumā. mā iekļāvusi arī savus tradicionālos pasākumus. Tomēr inforCik nozīmīgs šis festivāls mācijas aprites jomā mēs aktīvi
ir Latvijas un Baltijas mē- sadarbojamies ar Rīgu un aicirogā?
nāsim tūristus apmeklēt mūsu
Saistībā ar ledus mākslu pasā- lielākos pasākumus – Ledus un
kumi notiek arī citās pilsētās. Sa- Smilšu skulptūru festivālu, Pilvas iestrādes ir gan Pērnavā, gan sētas svētkus, Piena, maizes un
Viļņā, tomēr tie tiek organizēti medus svētkus un Piena paku
kā pasākumi, kuros mākslinieki laivu regati. Šogad mācīsimies
skulptūras veido par atlīdzību. no Rīgas pieredzes, lai veiksmīgi
Jelgavas festivāls ir konkurss, sagatavotos nākamā gada pasākurā mākslinieki tiek vērtēti. Pēc kumiem, kad atzīmēsim pilsētas
līdzīga principa tiek veidoti lielā- 750 gadu jubileju.
kie ledus mākslas festivāli Ķīnā,
Vai esat uzsākuši darbu pie

«Pārceļot festivālu uz
Pasta salu, plānojam,
ka bargākās ziemās
varēsim izmantot arī
upi un daļa aktivitāšu varētu notikt uz
ledus.»

Mākslinieki vērtē

Kāpēc, jūsuprāt, būtu
vērts apmeklēt Ledus
skulptūru festivālu?

Ledus skulptūru
festivāla apmeklējuma
statistika pa gadiem
• 1998. – 5000
• 1999. – 10 000
• 2000. – 10 000
• 2001. – 10 000
• 2002. – 60 000
• 2004. – 60 000
• 2005. – 21 000
• 2006. – 45 000
• 2007. – 52 000
• 2008. – 46 000
• 2009. – 45 000
• 2010. – 47 000
• 2011. – 45 500
• 2012. – 40 000
• 2013. – 43 500
Kopā – 540 000

svētku programmas?
Sākumā uzklausīsim kultūras
jomas profesionāļus, sabiedriskās organizācijas un citu aktīvu
pilsētnieku idejas un priekšlikumus. Svētku programmai
jābūt bagātai ar pasākumiem
visām paaudzēm. Centīsimies
sabalansēt mākslinieku ambīcijas ar reālajām iespējām
un auditorijas pieprasījumu.
Tas nenozīmē, ka visa svētku
programma sastāvēs tikai no
zaļumballēm un masu kultūras
pasākumiem, tomēr centīsimies
sabalansēt, lai pasākumu norisē
iesaistītu pēc iespējas vairāk pilsētnieku. Tādēļ aicinām ikvienu,
kuram ir priekšlikumi saistībā
ar pilsētas 750 gadu jubilejas
pasākumu programmu, vērsties
pašvaldībā ar idejas izklāstu
vai informēt mūs pa e-pastu
kultura@kultura.jelgava.lv.
Kāds ir jūsu vērtējums
par Rīgas kā Eiropas kultūras galvaspilsētas piedāvāto programmu – vai
tā ir pietiekami plaša un
interesanta, lai uzrunātu
arī to sabiedrības daļu, kura
ikdienā neapmeklē kultūras
pasākumus?
Līdz šim aizvadīti tikai atklāšanas pasākumi, tādēļ kopējo
vērtējumu vēl nevar sniegt. Ir
bijušas gan veiksmes, gan ne tik
izdevušies pasākumi. Uzrunāja
ideja par pasākumiem Rīgas
Centrāltirgū un ugunsskulptūru festivāls, bet atklāšanas
koncerts arēnā «Rīga» varēja būt
pārdomātāks.
Bieži esat izteicies, ka pilsētai nepieciešama vēl viena
lielā skatuve. Vai redzat
iespēju īstenot pilsētas attīstības programmā iezīmēto
multifunkcionālā kultūras
centra projektu kontekstā ar
ES fondu jauno plānošanas
periodu?
No infrastruktūras iespēju
viedokļa esam sasnieguši maksimumu, jo visas pilsētā pieejamās zāles un skatuves pašlaik
ir noslogotas. Kultūras nama
lielā skatuve šobrīd ir rezervēta

«Mēs neesam tik bagāti, lai ieguldītu naudu pasākumos, kuri
nevar notikt laika apstākļu dēļ, tādēļ perspektīvā Pasta salā
uz plānotās estrādes bāzes būtu jāveido slēgta tipa vasaras
koncertzāle,» spriež Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes
Foto: Ivars Veiliņš
«Kultūra» vadītājs Mintauts Buškevics.
no otrdienas līdz svētdienai līdz
pat Jāņiem. Esam spiesti atteikt
daudziem māksliniekiem, jo
mums nav iespēju viņus uzņemt.
Ja padomju laikā pilsētā bija
četras skatuves (kultūras nams,
rajona kultūras nams 4. līnijā,
kultūras nams «Rota», dzelzceļnieku kultūras nams – red.),
tad šobrīd mums ir palikušas
tikai divas. Tādēļ multifunkcionāls kultūras centrs nav tikai
kultūras darbinieku ambīcijas,
tā ir reāla vajadzība, lai mēs
arī kultūras piedāvājuma jomā
varētu augt un attīstīties. Ticu,
ka agrāk vai vēlāk šis projekts
tiks īstenots.

par koncertu sociālās aprūpes
centrā – vienu vai divus punktus. Punkti tiek piešķirti gan
par dalību starptautiskos konkursos, gan uzstāšanos pilsētas
nozīmes pasākumos. Ik gadu
Kultūras padomē novērtējam
kolektīvus, un tiek pieņemts lēmums par finansējuma piešķiršanu. Tā ir papildu motivācija
pašdarbniekiem – neviens no
šiem kolektīviem, kas saņem
atbalstu, nevar darboties tikai
pašu priekam, nepieciešams
ieguldīt regulāru darbu, lai sagatavotu koncertprogrammas
un noturētu māksliniecisko
līmeni. Šādā veidā stimulējam
pašdarbniekus, jo tautas dejas
Pašvaldība šogad finansē- un kora dziedāšana ir daļa no
jumu piešķīrusi vēl trim paš- nacionālās identitātes.
darbības kolektīviem – cik
kolektīvu kopumā saņem
Kuri, jūsuprāt, ir pēdējos
atbalstu, un vai šajā ziņā ir gados augstvērtīgākie pilkādi kvalitātes kritēriji?
sētas sasniegumi kultūras
Finansējumu no pašvaldības jomā?
šogad saņems 37 amatiermākTie noteikti ir mūsu Ledus
slas kolektīvi, kā arī Jelgavas un Smilšu skulptūru festivāli.
bigbends Raita Ašmaņa vadībā Savukārt Dziesmu svētkos ar
un Jelgavas kamerororķestris labākajiem rezultātiem startēja
Aigara Meri vadībā. Lai preten- koris «Spīgo», deju kolektīvi
dētu uz šo finansējumu, nepie- «Diždancis» un «Lielupe», pūciešams izpildīt virkni kritēriju. tēju orķestris «Rota». Arī pāVisiem jaunajiem kolektīviem rējo kolektīvu mākslinieciskais
vismaz gadu jāstrādā pašfinan- līmenis ik gadu paaugstinās.
sējuma režīmā, tikai tad var pre- Tomēr vislielākais gandarījums
tendēt uz pašvaldības atbalstu. ir par to, ka pilsētas kultūras
Atbilstoši nolikumam kolektīvi dzīve ir piesātināta un Jelgavas
krāj punktus, piemēram, par piedāvājumu baudīt brauc gan
dalību Dziesmu svētku skatē no galvaspilsētas, gan citām
var saņemt desmit punktus, bet Latvijas vietām.

Agnese Rudzīte-Kirillova, māksliniece no Latvijas:
– Jau tādēļ
vien, lai paskatītos, kā
mākslinieki ir «cīnījušies» ar laikapstākļiem. Pa nakti mums piesalst, pa dienu saule kausē. Ledus
ir tik trausls un neprognozējams,
ka nekad nezinām, kas sanāks.
Katru reizi ir kas pārsteidzošs,
turklāt šogad festivālā piedalās
daudz līdz šim Jelgavā neredzētu
mākslinieku.
Stīvs Armāns,
mākslinieks no
Francijas:
– Lai paskatītos, vai francūži godam
spēj tikt galā
ar piecpadsmit lieliem ledus blokiem! Līdz šim esam veidojuši tikai
maziņas skulptūras, bet nu dienas
kārtībā lielās būvniecība. Jautri
mums iet! Manuprāt, nākotnē
arī skatītājiem varētu dot iespēju
pamēģināt izveidot savu ledus
skulptūru. Tas ir aizraujoši.
Henrijs Timušks, mākslinieks no
Igaunijas:
– Skatītājiem
ir iespēja tvert
mirkli, jo atšķirībā no akmens vai metāla šī
skulptūra nav ilgdzīvotāja. Turklāt
pa dienu tā izskatīsies citādāk,
vakarā tumsā – jau atkal citādāk.
Mākslinieki ir ieguldījuši lielu darbu, realizējot savas fantastiskās
idejas. Turklāt jāatzīmē, ka te
satikušies vieni no pasaules atzītākajiem māksliniekiem.
Nikola Vuda,
māksliniece
no Lielbritānijas:
– Pasaulē nav
daudz tādu
vietu, kur notiek Ledus skulptūru festivāls,
– Jelgava var būt ļoti lepna. Te ir
skulptūru parks ar 50 skulptūrām,
ledus bāru, slīdkalniņu. Kolosāli!
Māksla jau vispār ir interesanta,
bet ledus skulptūras jo īpaši, jo
tās ir mazliet noslēpumainas un,
šķiet, līdz galam sevi neatklāj.
Katrs skatītājs skulptūrā var saredzēt ko citu.
Jeļena Jerkoviča, māksliniece no Krievijas:
– Gluži kā bērnam vienmēr
gribas saldējumu jebkurā gadalaikā, tā lai
gribas arī ledus skulptūras apskatīt! Pie mums te, parkā, saldējumi
būs ar dažādu garšu – būs gan
plombīrs, gan vaniļas saldējums,
gan ar ananāsiem. Nāciet un nobaudiet to!
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Papildu semināri par
izmaiņām Dzīvojamo māju
pārvaldīšanas likumā
 Sintija Čepanone

Ņemot vērā dzīvokļu
īpašnieku lielo atsaucību,
SIA «Jelgavas nekustamā
īpašuma pārvalde» (JNĪP)
radusi iespēju 10. un
12. februārī organizēt
papildu seminārus par
grozījumiem Dzīvojamo
māju pārvaldīšanas likumā. Interesenti, tostarp
krieviski runājošā auditorija, aicināti tiem iepriekš
pieteikties.
Pirmais JNĪP organizētais tematiskais seminārs par grozījumiem
Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā norisinājās pagājušajā nedēļā,
un uz tikšanos bija ieradušies vairāk
nekā 30 dzīvokļu īpašnieku. «Mūsu
klientu atsaucība un sagatavotie
jautājumi apliecināja, ka viņi ir ieinteresēti detalizēti izprast ieviestās
izmaiņas likumā, un semināra gaitā
veidojās konstruktīvs dialogs. Daudzi semināra dalībnieki, lai uzzinātu
speciālistu viedokli, jau iepriekš bija
sagatavojuši konstruktīvus jautājumus par semināra tēmu – izmaiņām
Dzīvojamo māju pārvaldīšanas
likumā –, tāpat tika aplūkoti citi
dzīvokļu īpašniekiem aktuāli jautājumi,» norāda JNĪP valdes loceklis
Juris Vidžis, vērtējot, ka arvien
vairāk dzīvokļu īpašnieku izprot
savu līdzdalību dzīvojamās mājas
pārvaldīšanas procesā, ir kompetenti šajos jautājumos, tostarp labi
orientējas atbilstošajos normatīvajos aktos, un ir ieinteresēti veicināt
sadarbību gan ar savas dzīvojamās
mājas pārvaldnieku, gan citiem

pakalpojumu sniedzējiem.
Pirmajā seminārā piedalījās arī
Saeimas deputāts un Mājokļu jautājumu apakškomisijas sekretārs
Viktors Valainis, kurš klātesošos
iepazīstināja ar likuma grozījumu
tapšanas gaitu, savukārt J.Vidžis
skaidroja, kāda situācija pašlaik ir
Jelgavā un kā ieviestās izmaiņas
likumā var veicināt dzīvokļu sadarbību ar namu pārvaldnieku un
citiem pakalpojumu sniedzējiem, jo
grozījumi Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā paredz plašākas iedzīvotāju tiesības un dzīvojamo māju
īpašnieku lielāku rīcībspēju, izvēloties sev piemērotāko norēķināšanās
par saņemtajiem komunālajiem
pakalpojumiem veidu, tajā skaitā
norēķināšanos ar pakalpojumu
sniedzēju tieši.
Izvērtējot dzīvokļu īpašnieku lielo
atsaucību pirmajā seminārā, JNĪP
jau izziņojusi nākamos semināra
datumus: pirmdien, 10. februārī,
pulksten 18 JNĪP Konferenču zālē
Pulkveža Brieža ielā 26 tematiskais
seminārs par grozījumiem Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā
notiks latviešu valodā, savukārt
trešdien, 12. februārī, pulksten 18
– krievu valodā.
Interesenti lūgti iepriekš pieteikties – to var izdarīt internetā,
aizpildot pieteikuma formu JNĪP
mājas lapā www.nip.lv, vai arī pa
tālruni 63023398.
J.Vidžis informē, ka jau pašlaik
par tuvākajiem plānotajiem semināriem dzīvokļu īpašnieki, tiem
piesakoties, izrādījuši ļoti lielu
interesi, tādēļ, ja atsaucība būs tikpat liela, JNĪP nodrošinās papildu
tematiskos seminārus.

Skolotāji apgūst jaunas
metodes darbā ar romiem
 Ritma Gaidamoviča

Lai gūtu jaunas zināšanas par to, kā strādāt ar
romiem, motivēt viņus
pievērsties izglītībai, šonedēļ pedagogi Jelgavā
iepazina jaunu norvēģu
profesora izstrādātu
darba metodiku. Pedagogi atzīst, ka tā māca
vairāk pievērsties praktiskam darbam stundās.
Norvēģu pedagoģijas profesora Magnesa Niborga izstrādāto
metodiku un tās izmantošanu
darbā trīs dienu seminārā Jelgavā iepazina mūsu pilsētas, kā arī
Talsu, Valmieras un Daugavpils
pirmsskolas un sākumskolas
skolotāji, kuri ikdienā strādā ar
romu tautības bērniem. Galvenā
uzmanība šoreiz vērsta uz bērnu valodas izpratni un valodas
apgūšanu, veicinot romu bērnu
sasniegumus mācībās. Pedagogi
lēš, ka minētā metode lieti noderēs
darbā arī ar citu mazākumtautību
bērniem.
Skolotāji atzīst, ka katra jauna
metode darbu padara interesantāku, līdz ar to ir vieglāk noturēt
bērnu uzmanību. Jaunā metode
vērsta uz praktisku darbošanos
valodas apguvē, darbā izmantojot
reālus priekšmetus un piemērus
no apkārtējās vides. «Piemēram,
līdz šim burtus esam mācījušies
tikai pēc divām maņām – redzes
un taustes. Kurš būtu domājis,
ka tos arī var mācīties, iesaistot
garšu! Proti, bērns asociē burtu
ar produktu,» tā bērnudārza «Rotaļa» audzinātāja Ineta Čeriņeviča,
piebilstot, ka šeit rasti arī vairāki
piemēri, kā papildināt mazākum-

tautību bērnu vārdu krājumu, kas
esot problēma.
Semināru vadīja resursu centra
«Pedverket» eksperte Gunvora
Sonnesija no Norvēģijas. Seminārs
notika Izglītības iniciatīvu centra
projekta «Integrācijas inkubators
romu bērnu un jauniešu atbalstam» gaitā, kas ar Norvēģijas,
Lihtenšteinas un Islandes finansiālu atbalstu tiek īstenots četrās
pašvaldībās – Jelgavā, Talsos, Daugavpilī un Valmierā. Projekta gaitā
paredzētas pedagogu apmācības,
tiks izveidots resursu centrs romu
bērniem un jauniešiem, īstenoti
inovatīvi starpkultūru pasākumi,
izstrādāti palīgmateriāli.
Jelgava romu izglītošanas un
integrācijas jomā jau ir daudz paveikusi. Tā, piemēram, Jelgavas 4.
sākumskolā izveidota klase, kurā
strādā skolotāja palīgs roms, kas
palīdz šīs tautības bērniem mācībās,
strādā ar viņu ģimenēm, dienas
centrā Stacijas ielā 13 organizē
izglītojošas nodarbības pieaugušajiem romiem. Jelgavas Izglītības pārvaldes galvenā speciāliste
pirmsskolas izglītības jautājumos
Sarmīte Joma stāsta, ka par to, kur
tiks veidots romu resursu centrs,
vēl tiek spriests, taču laba bāze
tam jau izveidota 4. sākumskolā,
turklāt šajā skolā arī skaitliski ir
visvairāk romu tautības skolēnu.
Tiesa, neskatoties uz to, situācija
romu izglītībā pilsētā joprojām ir
problemātiska. Šobrīd Jelgavā 50
procenti romu skolēnu mācās klasēs, kas neatbilst viņu vecumam,
30 skolēni mācās speciālās izglītības
programmās, savukārt Nodarbinātības valsts aģentūrā Jelgavā šobrīd
reģistrēti 68 romu tautības bezdarbnieki – 70 procentiem no viņiem nav
pat pamatizglītības, 50 procenti ir
uzskaitē ilgāk par gadu.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Muzejā bērni saistoši
izzina Jelgavu
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Īsi
 Pie kultūras nama «Rota» vakar pulcējās politiski represētie,
pilsētas vadība un jelgavnieki, lai
pie piemiņas akmens aizdegtu sveces, noliktu ziedus, šādi godinot
visus jelgavniekus, kurus padomju
vara represēja līdz 1949. gadam.

Jāpiebilst, ka pie tagadējā kultūras
nama «Rota» pēc Otrā pasaules kara
atradās nometne. Tajā pirms izsūtīšanas
uz nometinājuma vietām Krievijā tika
formēti vilcienu vagoni ar aizturētajiem
Jelgavas un citu pilsētu un novadu
iedzīvotājiem.

Bērni nodarbībā muzejā iesaistījās ar prieku, demonstrējot zināšanas par Jelgavu. «Jelgavas
karogs ir zilā un sarkanā krāsā, pa vidu – brūns briedis,» saka sešgadīgā Paula, bet, izdzirdot
skolotājas priekšā sacīto, izlabo teikto: «Karoga vidū ir alnis.» Cits caur citu saucot, bērni atzina,
ka viņiem patīk arī jaunie soliņi.
Foto: Ivars Veiliņš
 Ritma Gaidamoviča

vērsta lokālpatriotismam. Ir izveidoti pilsētas pamatzināšanu ruļļi,
Lai veicinātu lokālpatkas ietver informāciju un faktus
riotismu, Ģederta Eliapar Jelgavu, mums ir sava dziesma,
sa Jelgavas Vēstures un
īpašie Jelgavas ēdieni. Bet muzejā
mākslas muzejs izstrāesam izstrādājuši pusstundu garu
dājis īpašu nodarbību
programmu bērndārzniekiem un
bērnudārza vecuma un
jaunāko klašu skolēniem, kurā
jaunāko klašu audzēkinteraktīvā veidā nostiprināsim
ņiem. Tajā interaktīvā
zināšanas par mūsu pilsētu – ieveidā bērni nostiprina
lām, cilvēkiem, vietām, simboliem,
zināšanas par Jelgavas
tādējādi veicinot lokālpatriotismu,»
simboliem, vietām un
stāsta muzeja speciāliste Teika
objektiem. Pirmā noPutna, kura vada šīs nodarbības.
darbība «Mana pilsēPirmā nodarbība notika otrdien,
ta» kopā ar bērnudārza
kad muzejā viesojās pirmsskolas
«Gaismiņa» vecākajiem
izglītības iestādes «Gaismiņa»
audzēkņiem notika šoaudzēkņi. Bērni kopā ar T.Putnu
nedēļ. Šie bērni arī bija
salika puzli, izveidojot pilsētas
pirmie, kuri izmantoja
ģerboni, kuru vēlāk paši izkrāsoja
muzeja speciāli iegādāto
attiecīgajās krāsās. Tāpat savas
aprīkojumu mazajiem
zināšanas par mūsu pilsētu viņi
apmeklētājiem – soliņus,
pierādīja, minot mīklas, gāja
kas kalpo arī kā pakāpierotaļā «Upe», kur bija jāizdomā,
ni, lai vieglāk aplūkotu,
kā pārkļūt Lielupei, izspēlēta arī
kas atrodas muzejā izvieprāta spēle «Iededz spuldzīti».
totajās vitrīnās.
«Visas spēles un rotaļas ir saistītas
ar Jelgavu, lai nostiprinātu bērnu
«Šobrīd liela uzmanība tiek pie- zināšanas par savu pilsētu, jo

bērnudārzā jau viņi par to runā,»
uzsver T.Putna. Katrs dalībnieks
noslēgumā saņēma īpašu apbalvojumu.
Programma ir piemērota bērnudārza bērniem vecumā no trim gadiem un jaunāko – 1., 2. un 3. – klašu
skolēniem, taču skolēnu nodarbībā
uzdevumi būs grūtāki. T.Putna
piebilst, ka padomā ir vēl vairākas
nodarbības par dažādiem tematiem,
piemēram, «Vēstures lāde».
Muzejnieki atzīst, ka bērnudārzu
bērni un arī ģimenes ar bērniem
muzejā ir diezgan bieži viesi, tālab
daudz tiek domāts par to, lai viņi
tur justos ērti. Lai neapgrūtinātu
pedagogus vai vecākus, kuriem
līdz šim, lai mazākie redzētu, kas
atrodas vitrīnās, bērni bija jāpaceļ,
muzejs ir iegādājies īpašus soliņus.
«Uz tiem mazie var gan pasēdēt,
gan arī pakāpties, lai redzētu, kas atrodas augstāk. Būtiski, ka tie ir ļoti
viegli, tāpēc bērni paši tos var bez
grūtībām pārvietot,» stāsta muzeja
direktores vietniece Marija Kaupere, piebilstot, ka šī ideja noskatīta
Dizaina muzejā Helsinkos.

Mācības sāks jauna gidu grupa;
pieteikšanās – līdz 17. februārim
 Ritma Gaidamoviča

Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrs
(ZRKAC) un Jelgavas
reģionālais Tūrisma
centrs (JRTC) arī šogad
piedāvā kursus topošajiem tūrisma gidiem.
Pirmā nodarbība notiks
24. februārī pulksten
17.20, taču pieteikties
interesenti var līdz 17.
februārim.
ZRKAC Uzņēmējdarbības nodaļas vadītāja Līga Miķelsone
stāsta, ka 72 stundu garajiem
tūrisma gidu kursiem pieteikties
aicināti gan tie, kuri nopietni
nolēmuši uzsākt gida darbību,
gan tie, kam ir interese uzzināt ko
vairāk, lai kļūtu par gidu saviem
draugiem un ģimenes locekļiem,
tāpat piedalīties var tie, kuri vēlas
labāk iepazīt savu pilsētu un abus
kaimiņu novadus.
Gida amata prasmes kursu
dalībniekiem būs iespēja apgūt
kopā ar Vidzemes Augstskolas

Tūrisma gidu bakalaura studiju
programmas direktoru un balvas
«Gada cilvēks tūrismā 2011»
saņēmēju Andri Kleperu, ekskursijās pa Jelgavas pilsētu un abiem
novadiem kursanti dosies kopā
ar vēsturnieku Andri Tomašūnu,
bet Jelgavas pilsētas šodienu un
nākotnes redzējumu izzinās ekskursijā Jelgavas pilsētas pašvaldības Attīstības un pilsētplānošanas
vadītājas Gunitas Osītes vadībā.
Nodarbības notiks arī Ģederta
Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā un Svētās Trīsvienības
baznīcas tornī.
L.Miķelsone piebilst, ka mācību
programmā topošajiem gidiem
paredzēta arī tikšanās ar pilsētas
un abu novadu pašvaldību pārstāvjiem, uzzinot aktuālāko par pašvaldības attīstības prioritātēm, projektiem, simboliku, saukļiem, lai gidi
būtu zinoši, darbojoties konkrētajā
pašvaldībā. «Tāpat programmā
ir akcentēti tūrisma gidu darba
organizācijas, ētikas, lietišķās etiķetes, runas mākslas, sadarbības,
interaktīvās vides izmantošanas
jautājumi,» tā L.Miķelsone.

Noslēgumā kursu dalībnieki
prezentēs savu tūrisma maršrutu.
Plānots, ka gidu apliecības kursantiem tiks izsniegtas tūrisma sezonas atklāšanas pasākumā 3. maijā.
Jāpiebilst, ka pēc kursu beigšanas
tūrisma gidiem ir iespēja piedāvāt
savus pakalpojumus JRTC.
Nodarbības notiks pirmdienās un trešdienās no pulksten
17.20 līdz 20.30 un arī atsevišķās sestdienās no pulksten 10
līdz 15. Pirmā nodarbība – 24.
februārī pulksten 17.20 ZRKAC
Svētes ielā 33. Mācību maksa
– 136,60 eiro. Pieteikšanās – līdz
17. februārim pa tālruni 63012169,
63012155, 63082101 vai e-pastu
liga.mikelsone@zrkac.jelgava.lv.
Gidu kursi Jelgavā tiek organizēti jau ceturto gadu, un līdz šim tos
beiguši 36 cilvēki. L.Miķelsone zina
stāstīt, ka no viņiem par gidu strādā 21 cilvēks gan pilsētā, gan novados. Vairākiem ir izveidojusies ļoti
laba sadarbība ar JRTC. «Protams,
ir arī tādi, kuri savas zināšanas liek
lietā, tikai vadot ekskursijas saviem
draugiem, radiem un paziņām,» tā
L.Miķelsone.

 LLU saņēmusi mantojumu no
absolventes Mirdzas Oškalnes, kura
1938. gadā ieguva agronomes grādu.
Absolventei visu mūžu bijusi liela interese
par lauksaimniecības nozari, tāpēc visu
mantojumu novēlējusi LLU. Mantojumu
pusmiljona ASV dolāru apjomā veido
gan skaidra nauda, gan akcijas un apdrošināšanas kompensācijas. Šobrīd saņemta pirmā daļa, ko ieguldīs LLU Attīstības
fondā, dibinot M.Oškalnes vārdisko stipendiju jaunajiem mācībspēkiem, kā arī
dažādos attīstības projektos. M.Oškalne
dzimusi 1913. gada 15. oktobrī Rīgā,
pēc studijām strādājusi Valmieras Valsts
ģimnāzijā par ķīmijas un dabas zinību
skolotāju. Otrā pasaules kara laikā devusies bēgļu gaitās uz Vāciju un 1949. gadā
emigrējusi uz ASV. M.Oškalne mirusi
2010. gada 6. septembrī.
 Jelgavas Latviešu biedrība informē, ka 16. februārī pulksten 13
kultūras namā «Rota» notiks klubiņa
«Sendienas» biedru sarīkojums. Tēma
– «Karnevāls». Dalībnieki aicināti ierasties
maskās. Pasākums ar groziņiem.

Ritma Gaidamoviča

Skolotāja
Ruta Rulle – LU
Gada skolotāja
 Ritma Gaidamoviča

Ilggadējā Jelgavas Valsts
ģimnāzijas latviešu valodas un literatūras skolotāja Ruta Rulle atzīta
par Latvijas Universitātes
(LU) 2013. gada skolotāju. Viņa balvu saņēmusi
par ieguldījumu skolēnu
sagatavošanai studijām
šajā universitātē. Skolotāja atzīst: «Prieks, ka humanitārās zinātnes, kas
tagad tiek stumtas malā,
tomēr ir novērtētas.»
Balvu piešķir, lai atbalstītu tos
skolotājus, kas devuši ievērojamu
ieguldījumu skolēnu sagatavošanā
studijām LU. Šo universitāti pēc
vidusskolas izvēlas arī ievērojams
skaits Valsts ģimnāzijas absolventu.
«Man jau neērti, jo uzskatu, ka
jebkurš latviešu valodas skolotājs
ir pelnījis balvu par savu darbu.
Manuprāt, latviešu valodas skolotāji ir nenovērtēti. Redz, pat par
siltuma rēķina sagatavošanu prasa
naudiņu, bet skolotājam par papildu
darbu – nekā. Ja mēs strādātu tikai
pēc normatīviem, izpildot mācību
programmu un ne drusciņ vairāk,
tad jauniešiem nebūtu tik labu rezultātu,» tā R.Rulle. «Man ļoti patika LU rektora Mārča Auziņa runas
frāze: «Arī humanitārās zinātnes ir
ekonomikas pienesums!»,» atzīst
skolotāja.
R.Rulle Jelgavas Valsts ģimnāzijā
par latviešu valodas un literatūras
skolotāju nostrādājusi 40 gadus, un
viņas pēdējā darba diena skolā bija
pērn 30. augustā. Tagad skolotāja
devusies pelnītā atpūtā.
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atbildam

Maksa par rēķina sagatavošanu
nebija mainīta kopš 2004. gada
Loka maģistrāles 5 iedzīvotāja Tatjana
Ribakova vēlas saprast, no kā veidojas
SIA «Fortum Jelgava» maksa par rēķina
sagatavošanu, kas jau februārī būs papildus
jāmaksā par pakalpojumu. «1,54 eiro mēnesī – tā taču papildus rēķinam par siltumu
jebkuram ir liela nauda! Kāpēc uzņēmums
grib tik nenormāli pelnīt?!» neizpratnē ir
Tatjana.
Viņasprāt, kritiku neiztur arī uzņēmuma
pamatojums, ka šī papildu maksa segs
datu bāzu uzturēšanas, atjaunošanas, pro
grammatūras uzturēšanas un uzlabojumu
izmaksas. «Ja tā, tad rodas jautājums: kā
mēs, SIA «Fortum Jelgava» klienti, varēsim
izkontrolēt, ka šie uzlabojumi tiešām veikti.
Un vai tad iepriekš tādi uzlabojumi nebija
nepieciešami, ka tagad būsim spiesti maksāt
vairāk?» tā viņa. Tatjana lūdz uzņēmuma
skaidrojumu par to, kā aprēķināta noteiktā
maksa – 1,54 eiro ar PVN mēnesī – par
rēķina sagatavošanu; vai šāda summa tiks
ieturēta tikai apkures sezonā vai tomēr arī
vasarā klientiem būs jāsedz šie izdevumi,
lai gan apkures nebūs un nekāda siltumenerģijas sadale pa dzīvokļiem netiks veikta.
Tāpat viņa vēlas zināt, vai un kā iespējams
pieteikt rēķina saņemšanu pa e-pastu. «Ja
jau viena rēķina izrakstīšana ir tik dārga,
varbūt racionālāk būtu to klientam nosūtīt
elektroniski? Tas taču ir vienkāršs veids, kā
uzņēmums varētu ietaupīt līdzekļus, un tad
arī klientiem nāktos maksāt mazāk!»
SIA «Fortum Jelgava» komunikācijas
vadītāja Guntra Matisa skaidro, ka jau
iepriekš uzņēmuma izrakstītajā rēķinā bija
iekļauta pozīcija «Konta apkalpošana», kas
turpmāk sauksies «Rēķina sagatavošana».
Tā ietver izmaksas par siltumenerģijas
patēriņa sadali uz apkuri un karsto ūdeni
starp dzīvokļiem, kas tiek veikta, pamatojoties uz pārvaldnieka sniegtu rakstisku
informāciju, un ir nepieciešama rēķinu
sagatavošanai, kā arī izmaksas, kas saistītas ar datu bāzu un programmatūras
uzturēšanu un atjaunošanu, un klientu
apkalpošanas personālu. «Taču noteiktā

maksa par šo pakalpojumu līdz šim bija 30
santīmi bez PVN, un faktiski tā nebija mainīta kopš 2004. gada, lai gan šo gadu laikā
izmaksas ir augušas, tāpat veikti nozīmīgi
programmatūru un datu bāzu uzlabojumi,
jo «Fortum» Jelgavā gatavo rēķinus apmēram 16 000 klientiem. Tādējādi pašlaik
noteiktā maksa par pakalpojumu «Rēķina
sagatavošana» – 1,27 eiro mēnesī (0,89 lati )
bez PVN – segs reālās rēķina sagatavošanas
izmaksas, tostarp datu bāzu uzturēšanu
un pilnveidošanu,» skaidro G.Matisa. Šī
summa tiks iekļauta rēķinos par 2014. gada
janvāri, kurus klienti saņems šomēnes.
Jāpiebilst, ka siltumenerģijas tarifā ir
iekļauta tikai siltumenerģijas rēķina sagatavošana ēkai. «Ja SIA «Fortum Jelgava»
izraksta vienu rēķinu ēkai, tad maksājums
par rēķina sagatavošanu netiek iekasēts.
Līdz ar to dzīvojamo ēku īpašniekiem ir
iespēja izvēlēties saņemt vienu rēķinu par
siltumenerģijas patēriņu visā ēkā un sadalīt
maksu par siltumenerģiju un karstā ūdens
uzsildīšanu pašiem vai arī uzticēt to kādam
komersantam, tajā skaitā siltumenerģijas
ražošanas uzņēmumam, kas to veic par
atsevišķu samaksu,» tā viņa.
G.Matisa skaidro, ka maksa par rēķina
sagatavošanu tiks iekļauta rēķinos arī vasaras periodā, jo kopējais ēkai piegādātais
siltumenerģijas daudzums karstā ūdens
uzsildīšanai un cirkulācijas nodrošināšanai
arī ir jāsadala pa dzīvokļiem.
Atbildot uz lasītājas jautājumu par iespēju rēķinu saņemt pa e-pastu, uzņēmums
skaidro: elektroniskā rēķina priekšrocība ir
tā, ka tas garantē tā ātrāku un ērtāku nogādāšanu klientam, taču tā sagatavošanas
izmaksas neatšķiras, jo rēķina nosūtīšanas
izmaksas rēķina sagatavošanas maksā nav
iekļautas. Elektroniskā rēķina saņemšanai
var pieteikties mājas lapā www.fortum.lv
vai sūtot pieprasījumu pa e-pastu klienti@
fortum.com, norādot dzīvokļa īpašnieka
vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru
un e-pastu, uz kuru sūtīt rēķinu.
Sagatavoja Sintija Čepanone

Šomēnes cietuma dūmiem jāpazūd
«Jelgavas Vēstnesī» vērsušies vairāki
jelgavnieki, sūdzoties par melnajiem dūmiem, kas joprojām paceļas no Jelgavas
cietuma skursteņa. «Rit jau otrā apkures
sezona, kopš bija publicēts raksts par to,
ka situācija beidzot mainīsies, bet dūmi
nekur nav pazuduši. Kad devāmies
pastaigāties pa promenādi, diemžēl pastaiga bija jāpārtrauc, jo visi skursteņa
dūmi nāca tieši uz promenādes pusi.
Svaigs gaiss ir nepieciešams jebkuram,
bet man kā topošajai māmiņai tas ir
vēl svarīgāk. Visa Pārlielupe nelabi
smako cietuma skursteņa dūmu dēļ,»
raksta Egita, kura vēstulei pievienojusi
arī fotogrāfijas, kas tapušas pastaigas
dienā. Arī Inese pamanījusi «brīnišķīgu
saullēktu un cietuma skursteņa nenormālos dūmus».
Ieslodzījuma vietu pārvalde norāda:
plānotā Jelgavas cietuma apkures
sistēmas rekonstrukcija tuvojas no
slēgumam un jau februārī varētu sākt
darboties jaunie gāzes katli, līdz ar
to jelgavniekiem vairs nebūs jāpacieš
melnie dūmi.
Ieslodzījuma vietu pārvaldes centrā-

lā aparāta Administratīvā un personālvadības dienesta Administratīvās daļas
vecākā referente Ināra Makārova «Jelgavas Vēstnesim» skaidro, ka februārī
rekonstruētā cietuma katlumāja tiks
nodota ekspluatācijā un uzreiz pēc tam
sāks darbu. Līdz ar to turpmāk kurināmais būs tikai gāze un vairs šādiem
melniem dūmiem, kādi rodas, kurinot
ar akmeņoglēm, nevajadzētu būt.
Jāatgādina, ka Jelgavas cietuma
katlumāja darbojās kopš padomju
laikiem un bija jau novecojusi, tāpēc
tika pieņemts lēmums to rekonstruēt,
esošos tvaika katlus nomainot pret
gāzes katliem. Katlumājas remontdarbus veic SIA «Merks», to izmaksas ir
382 039,49 eiro bez PVN (268 498,88
lati). Šajās izmaksās ietilpst skursteņa,
katlumājas, siltumtrases, septiņu siltummezglu, gāzes vada ierīkošana.
Jelgavas cietuma katlumāja darbojas nepārtraukti – 365 dienas gadā,
un apsildāmo telpu platība ir 12 020
kvadrātmetri.
Sagatavoja
Ilze Knusle-Jankevica

Pateicība

«Paldies par balli invalīdiem!»
«Jelgavas Vēstnesī» vērsās I grupas
redzes invalīde Helena Sičevska, lai
organizatoriem pateiktu paldies par
invalīdiem veltīto pasākumu.
«Ceturtdien, 7. janvārī, notika jauka
balle – sākumā bija prieks redzēt meiteņu dziesmas ar kustībām, pēc tam
Līgas Ozolas vadībā dejoja bērnu deju
kolektīvs «Ieviņa». Mums ļoti patika.
Programmas vadītāja Sanita Upīte
uzdeva mums interesantas mīklas,
viņas vadībā izpildījām arī dažādus
vingrojumus. Bija sirsnīgs Ziemassvētku vecītis, uzstājās dzejniece ar

saviem sacerējumiem. Bija izcils galda
dekorējums un garšīgi ēdieni. Netrūka
arī «dzīvās» mūzikas dejām. Sevišķi
daudz darba pasākuma organizēšanā
bija ieguldījis priekšnieks Laimonis
Dzērvāns un viņa vietniece Vanda
Egle. Paldies par atbalstu Jelgavas
domei.
Žēl tikai, ka bija maz cilvēku. Saprotu, ka invalīdi ratiņkrēslā nevar
tikt ārā no sava dzīvokļa, arī tie, kas
dzīvo 1. stāvā, jo Jelgavā ir ļoti maz
daudzdzīvokļu māju, kurās ir speciālas
uzbrauktuves invalīdiem ratiņkrēslā,»
raksta H.Sičevska.

Ceturtdiena, 2014. gada 6. februāris

«Jackalope cafe» darbība
jāpārtrauc nekavējoties
«Mēs dzīvojam dzīvoklī tieši virs
burgernīcas «Jackalope cafe». Izlasījām «Jelgavas Vēstnesī» viņu viedokli
par pašu biznesu un sapratām, ka
klusēt vairs nevaram. Jūs nespējat
iedomāties, ko mums nozīmē dzīvot
virs šīs burgernīcas – mūsu dzīvoklis
ir tā piesūcies ar šīs burgernīcas eļļas
un citām smakām, ka vēdināšana vairs
nepalīdz. Visas drēbes mums vienkārši
smird. Burgernīcai nav atbilstošas ventilācijas sistēmas, lai varētu atļauties
šajā vietā nodarboties ar tāda veida
biznesu. Smird ne tikai mūsu dzīvoklis,
smird visa kāpņutelpa un arī kaimiņu
dzīvokļi. Mēs neesam vienīgie, kuri
ir vērsušies Pārtikas un veterinārajā
dienestā ar lūgumu pārbaudīt šo ēstuvi.
Pārbaudes ir bijušas, uzņēmums atzinis, ka nespēj izpildīt nepieciešamās
prasības, un jau decembra sākumā viņi
dienestam paziņoja, ka līdz gada beigām darbu pārtrauks. Ir sācies jauns
gads ar jauniem solījumiem – solīja
darbu pārtraukt līdz janvāra beigām,
bet – nekā! Cik ilgi mūsu mājai vēl šis
murgs būs jāpacieš?! Un tas vēl nav
viss – pamatīgas neērtības rada arī
viņu atskaņotā mūzika. Jāatzīst gan,
ka tā traucē tikai mums, jo kaimiņi
to nedzird, bet, dzīvojot virs viņiem,
skaņa ir tik spēcīga, ka naktīs gulēt nav
iespējams. «Tumbas» ir pie griestiem,
tātad mūsu dzīvokļa grīda vienkārši
rīb. Palīdzību esam lūguši arī Jelgavas
Pašvaldības policijai, viņi ir veikuši
pārrunas ar uzņēmuma īpašnieku,
bet situāciju tas nemainīja. Gribam
noskaidrot, vai šai lietai ir iespējams
risinājums,» tā Zaiga.
Kopš «Jackalope cafe» atvēršanas
pagājušā gada septembrī Pārtikas un
veterinārais dienests (PVD) tajā veicis
kopumā četras pārbaudes. «Divas bija
plānveida, lai pārliecinātos par higiēnas prasību ievērošanu un pārtikas
drošību, savukārt vēl divas – ārpuskārtas pārbaudes, reaģējot uz saņemtajām
Lielās ielas 22 iedzīvotāju sūdzībām
par specifisko eļļas smaku, kas rodas
ēdiena gatavošanas procesā un izplatās pa visu dzīvojamo māju,» informē
PVD Dienvidzemgales pārvaldes uzraudzības teritorijas valsts pārtikas
inspektore Evija Uļjanova, norādot, ka
vienīgais pārkāpums, kas konstatēts
kafejnīcā, saistīts ar nepietiekamu
ventilācijas nodrošināšanu kafejnīcas
ēdināšanas blokā.
Kafejnīcas īpašnieks iepriekš paskaidrojumā PVD bija norādījis, ka
problēma tiks novērsta, un, lai pārliecinātos, vai, kā solīts, ventilācija telpās
sakārtota, 31. janvārī notika atkārtota
pārbaude. Kopā ar PVD inspektoriem
tajā piedalījās arī «Jelgavas Vēstnesis».
Kaut arī uzņēmums bija veicis nelielus

«Jelgavas Vēstnesis», kopā ar PVD inspektoriem apmeklējot «Jackalope cafe», pārliecinājās, ka virtuves blokā viena ventilācijas caurule iziet uz kopējo mājas ventilācijas
šahtu, savukārt otra, papildus izveidota tieši virs plīts, tvaikus un smaku izvada ārā
pa sienā izbūvētu ventilācijas caurumu. Kaut arī nesen esot palielināta nosūcēja
jauda, PVD inspektori norāda, ka tā joprojām ir nepietiekama, arī ventilācijas lūkas
risinājums neatbilst prasībām. Tiesa, darbība šajās telpās uzņēmumam ir jāpārtrauc
nekavējoties, jo, kā izrādās, tās ekspluatētas neatbilstoši sākotnēji noteiktai funkcijai.
«Tur var būt rūpniecības preču veikals, birojs, bet nekādā gadījumā nedrīkst darboties
ēdināšanas uzņēmums,» skaidro Būvvaldē.
Foto: Ivars Veiliņš
uzlabojumus – palielinājis tvaika nosūcēja jaudu –, tas problēmu nav atrisinājis, tieši tādēļ atbilstoši PVD lēmumam
uzņēmumam izsniegts brīdinājuma
rīkojums uz vienu mēnesi. «Tas nozīmē: ja mēneša laikā kafejnīcas virtuves
blokā netiks nodrošināta atbilstoša
ventilācija, uzņēmumam sava darbība
šajās telpās būs jāaptur,» skaidro PVD
Dienvidzemgales pārvaldes vadītājs
Jānis Grosbārdis, gan piebilstot, ka
šādas situācijas, kad principā nākas
cīnīties ar sekām, valstī diemžēl nav
nekas neierasts. «Kopš 2009. gada PVD
vairs nav jāapseko telpas, kurās paredzēts atvērt ēdināšanas uzņēmumu,
tādējādi telpu atbilstība šim mērķim
iepriekš netiek izvērtēta, līdz ar to bieži
vien dažādas neatbilstības prasībām
tiek fiksētas laikā, kad ēdināšanas
uzņēmums jau reāli sācis darbu. Tā arī
šajā gadījumā, kad pārbaužu laikā konstatēts, ka virtuves blokā ventilācija ir
nepietiekamas jaudas, bet ventilācija ir
ļoti būtisks faktors, lai telpa atbilstu
higiēnas prasībām,» tā viņš.
«Jackalope cafe» īpašnieks Ēriks
Ozollapa skaidro, ka kafejnīcas telpas
tiek īrētas no SIA «Baltijas īpašumi»
un īres līgumā norādīts, ka tās īrnieks
var izmantot pēc saviem ieskatiem.
Šajā gadījumā telpās darbu uzsāka kafejnīca. «Loģiski, ka, gatavojot ēdienu,
rodas smarža, un ar to iedzīvotājiem
jārēķinās, ja reiz viņu mājas pirmajā
stāvā darbojas kafejnīca. Nez kāpēc cilvēkiem nav nekādu iebildumu pret bulciņu smaržu, bet eļļa, redziet, viņiem

smird un traucē dzīvot,» neapmierināts
par kaimiņu sūdzībām ir Ē.Ozollapa,
akcentējot, ka ne reizi Lielās ielas 22
iedzīvotāji ar pretenzijām nav vērsušies pie viņa personīgi, arī kafejnīcas
klienti, kuru viedoklis, viņaprāt, būtu
ņemams vērā, nav sūdzējušies par
specifisko ēdiena smaržu telpās. Viņš
uzskata, ka šobrīd ir darījis visu iespējamo, lai ventilāciju uzlabotu, turklāt
vasarā, kad būs būvdarbiem piemēroti
laikapstākļi, paredzējis izbūvēt papildu
ventilācijas sistēmu.
Tiesa, atbilstoši Jelgavas pašvaldības Būvvaldes atzinumam «Jackalope
cafe» darbība šajās telpās ir jāpārtrauc
nekavējoties. «Šīs telpas pašlaik tiek
ekspluatētas neatbilstoši tās sākotnēji
noteiktai funkcijai. Proti, tās ekspluatācijā pieņemtas kā veikala telpas.
Tur var būt rūpniecības preču veikals,
birojs, bet nekādā gadījumā nedrīkst
darboties ēdināšanas uzņēmums,»
skaidro Būvinspekcijas vadītāja Natālija Ļubina, norādot – ņemot vērā, ka tā
atbilstoši Būvniecības likumam ir patvaļīga telpu ekspluatācija, ēdināšanas
uzņēmumam darbība tajās jāpārtrauc
nekavējoties.
Ē.Ozollapa, kurš tikai tagad uzzināja,
ka pašlaik īrētajās telpās ēdināšanas
uzņēmums nedrīkst darboties, atzīst,
ka Jelgavā gatavs meklēt jaunas telpas
«Jackalope cafe» – ja kāds tādas var piedāvāt, viņš aicina to darīt zināmu, zvanot pa tālruni 25671718 vai 27828287.
Sagatavoja Sintija Čepanone

Dušas izmantošanas laiks nav saīsināts
«Esmu pensionārs un pēc ilgāka
laika 15. janvārī nodomāju aiziet
nomazgāties Higiēnas centra dušā
Pulkveža O.Kalpaka ielā 9. Ar sašutumu konstatēju, kādas izmaiņas
ieviestas sakarā ar dušas izmantošanu.
Tagad ir noteikts dušā atrasties tikai
30 minūtes kopā ar visu noģērbšanos,
nomazgāšanos un apģērbšanos. Agrāk
bija 50 minūtes, un tad jau kaut kā varēja iekļauties laikā, bet šoreiz – nekā!
Pēc 30 minūtēm darbiniece skrien pie
durvīm un dauzās, lai lasās ārā. Tad
tiešām pusplikam ir jāskrien ārā koridorā un jāturpina apģērbšanās. Labi
vēl, ka nedzen laukā salā. Ir arī ierīkoti
aizslēdzami drēbju skapīši. Kad esi tur
salicis drēbes un skapīti aizslēdzis, tad
rodas jautājums, kur likt atslēdziņu.
Tad laikam arī par to ir padomāts – lai
iekož to atslēdziņu zobos, ja tādi ir, un
tikai tad iet mazgāties. Vai nav absurds?!» vēstulē «Jelgavas Vēstnesim»
raksta pensionārs Jāzeps.

Jelgavas Sociālo lietu pārvaldes vadītāja
Rita Stūrāne skaidro, ka izmaiņas dušas
izmantošanas laika limitā nav veiktas,
kopš iedzīvotājiem atbilstoši saistošajiem
noteikumiem «Par sociālajiem pakalpojumiem Jelgavas pilsētas pašvaldībā» tiek
nodrošināta iespēja izmantot Higiēnas
centra pakalpojumus, tostarp izmantot
dušu. «Nekad dušas pakalpojuma laika
limits nav bijis 50 minūtes – vienmēr tā
bijusi pusstunda, un tas dušas izmantošanai ir optimāli ne tikai laika, bet arī ūdens
patēriņa ziņā, jo ūdens patēriņš ir viens no
faktoriem, pēc kā noteikta maksa par pakalpojumu,» uzsver R.Stūrāne, atgādinot,
ka arī maksa par pakalpojumu nav mainīta – par pusstundu dušas izmantošanu
vienai personai jāmaksā 0,78 eiro.
Savukārt, oponējot kunga apgalvotajam, ka Higiēnas centra darbiniece
«dauzās pie durvīm, lai klients lasās
ārā», viņa ir pārliecināta: «Centrā strādā
korekta darbiniece. Un pat situācijās,
kad viņai klientam tomēr jāatgādina par

nepieciešamību iekļauties dušas izmantošanai atvēlētajā laikā, tas tiek darīts
korekti.» Ja klientiem tomēr ir sūdzības
par konkrēta darbinieka attieksmi, viņi
aicināti to darīt zināmu Sociālo lietu
pārvaldes vadītājai.
Runājot par Higiēnas centrā nodrošinātajiem pakalpojumiem – duša, veļas
mazgāšana un žāvēšana –, pārvaldes vadītāja norāda, ka regulāri tiek gādāts par
to, lai sniegtie pakalpojumi kļūtu arvien
kvalitatīvāki un apstākļi, kādos tie tiek
nodrošināti, – labāki. «Tas attiecas arī
uz ierīkotajiem slēdzamajiem skapīšiem
ģērbtuvē – noteiktie kvalitātes standarti
paredz gādāt par klienta īpašuma drošību, un šādā veidā tas tiek nodrošināts.
Taču skapīša aizslēgšana pēc savu privāto
mantu ielikšanas tajā nav obligāta – ja
klients vēlas, tad, apzinoties iespējamās
sekas, skapīti, protams, var atstāt arī
neaizslēgtu,» tā R.Stūrāne.
Sagatavoja Sintija Čepanone
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Pērn labākie – kanoe
airētāji un karatists

Foto: Ivars Veiliņš
 Ilze Knusle-Jankevica

Pasākumā «Sporta laureāts
2013» nosaukti pagājušā
gada labākie sportisti un
treneri. Par aizvadītā gada
labākajiem sportistiem olimpiskajos veidos atzīti kanoe
airētāji Gatis un Elīna Pranki,
neolimpiskajos veidos – karatists Kalvis Kalniņš. Labākā
trenera gods olimpiskajos
sporta veidos ticis smaiļošanas un kanoe airēšanas
trenerei Leldei Laurei, neolimpiskajos veidos – ūdens
motosporta trenerim Guntim Lausam.
Gada labākie sportisti un treneri
Jelgavā tika izvērtēti jau 14. reizi, un
šogad par panākumiem pērn sveikti
42 sportisti un treneri desmit nominācijās. Kā norāda Sporta servisa centra
direktors Juris Kaminskis, aizvadītais
gads Jelgavas sportā bijis veiksmīgs un
to apliecina fakts, ka šobrīd Latvijas
Olimpiskās vienības sastāvā iekļauti
pieci Jelgavas sportisti. Viņaprāt, Jelgavai ir cerības, ka drīzumā kāds no
mūsu sportistiem pārstāvēs Latviju
olimpiskajās spēlēs. To sportistiem
novēl arī Jelgavas domes priekšsēdētājs
Andris Rāviņš, piebilstot: «Manuprāt,
galvenajai sportā jābūt motivācijai
aizstāvēt: savu klasi, savu skolu, savu

Sporta pasākumi
 6. – 7. februārī pulksten 16.15
– peldēšana: «Jaunie talanti» (baseinā).
 8. februārī pulksten 13 – hokejs:
HK «Zemgale/LLU» – HK «Ozolnieki/
Monarch» (Ledus hallē).
 8. janvārī pulksten 16 – sieviešu
volejbols (Sporta hallē).
 8. februārī pulksten 18 – volejbols:
«Biolars/Jelgava» – DU (ZOC).
 11. februārī pulksten 14 – skolēnu
spartakiāde: volejbols (Sporta hallē).
 15. februārī – «Jelgava Kamakura
– MMA Open 2014» (Sporta namā
Raiņa ielā 6).
 15. februārī pulksten 13 – hokejs:
HK «Zemgale/LLU» – «Daugavpils»
(Ledus hallē).
 15. februārī pulksten 16 – volejbols: «Biolars/Jelgava» – TTU (ZOC).
 18. februārī – basketbols: pulksten
17 – BK «Jelgava 2» – BK «Liepāja/Triobet 2»; pulksten 19.30 – BK «Jelgava»
– «Jūrmala/Fenikss» (ZOC).

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

Noskaidroti 2013.
gada labākie
sportisti un treneri Jelgavā: Gada
treneris neolimpiskajos sporta
veidos – Guntis
Lauss (ūdens
motosports) (no
kreisās), labākais
sportists olimpiskajos veidos – kanoe airētājs Gatis
Pranks, Gada trenere olimpiskajos
veidos – Lelde
Laure (smaiļošana un kanoe),
Gada sportiste
olimpiskajos
veidos – Elīna
Pranka (kanoe),
Gada sportists
neolimpiskajos
veidos – karatists
Kalvis Kalniņš.

pilsētu, savu valsti, savu sporta veidu.
Lai mēs, Latvija, valsts ar nepilniem
diviem miljoniem iedzīvotāju, liktu
nodrebēt valstīm ar desmit miljoniem
iedzīvotāju, mūsu motivācijai ir jābūt
daudzreiz spēcīgākai.»
Par Gada labāko sportistu olimpiskajos veidos otro gadu pēc kārtas
tika atzīts kanoe airētājs G.Pranks.
Viņam aizvadītais gads bija nozīmīgs
ar to, ka izdevās izpildīt kritērijus, lai
iekļūtu Latvijas Olimpiskās vienības
sastāvā. «Sportā jau nekad nevar zināt, kā būs. Lielākas cerības biju licis
uz startu vieniniekā, ar ko cerēju iziet
starptautiskajā arēnā, bet nepaveicās.
Labāks sniegums izdevās divniekos
kopā ar Aivi Tintu,» norāda Gatis.
Tieši šī ir distance, kurā jelgavnieks
mēģinās kvalificēties 2016. gada Rio
olimpiskajām spēlēm – ja nemainīsies
kritēriji, viņiem 2015. gada pasaules
čempionātā jāfinišē septiņniekā vai, ja
tas neizdosies, jāfinišē pirmajiem vai
otrajiem «otrās iespējas» sacensībās
(atlases sacensības uz olimpiskajām
spēlēm laivām, kas nebūs kvalificējušās
pēc pasaules čempionāta). Jāpiebilst, ka
Gatis ar pārinieku pirmdien devās uz
treniņnometni Turcijā.
Par labāko sportisti olimpiskajos
veidos pērn atzīta kanoe airētāja
E.Pranka, kuru var uzskatīt par celmlauzi sieviešu kanoe airēšanā Latvijā
– pēc viņas teiktā, šobrīd Latvijā ir trīs
kanoe airētājas, tāpēc Elīna pārsvarā

startē sacensībās ārzemēs. Pērn Elīna
pasaules čempionātā 200 metros izcīnīja 12. vietu, bet šajā sezonā ir apņēmusies sniegumu uzlabot. «Negribu saukt
konkrētas vietas, bet esmu apņēmusies
pie normāliem laikapstākļiem veikt 200
metru distanci 50 sekundēs,» tā Elīna,
piebilstot, ka sieviešu kanoe plānots iekļaut 2020. gada olimpiskajās spēlēs.
Savu Gada labākā sportista titulu
neolimpiskajos veidos nosargāja arī karatists K.Kalniņš, kurš šogad uzstādījis
sev visaugstākos mērķus – zelta godalgu
Eiropas vai pasaules čempionātā. «Gribētos izcīnīt beidzot zeltu – sudraba un
bronzas medaļu man ir jau pietiekami,»
tā karatists. Eiropas čempionāts karatē
šogad notiks maijā, pasaules čempionāts
– novembrī, bet jau martā Kalvis plāno
piedalīties sacensībās Libānā, uz kurām ir saņēmis ielūgumu. Tāpat jauns
izaicinājums viņam ir Eiropas spēles,
kas notiks 2015. gadā Azerbaidžānā un
būs pirmās pasaules sporta vēsturē. «Uz
tām tiks aicināti septiņi astoņi pasaules
spēcīgākie sportisti, tāpēc ir ļoti svarīgi
sevi apliecināt Eiropas un pasaules
čempionātā,» norāda K.Kalniņš.
Jāpiebilst, ka nominācijā «Par ieguldījumu sportā» šoreiz sveikti divi
entuziasti – ilggadējā Jelgavas Spīdolas
ģimnāzijas sporta skolotāja Juzefa
Blumberga un cīņas sporta treneris un
tiesnesis Boļeslavs Matusevičs. Visās
desmit nominācijās sveiktos sportistus
un trenerus var uzzināt tabulā.

Meklē darbu

Vīrietis meklē pastāvīgu darbu.
Var piedāvāt arī vienas dienas darbu.
Tālrunis 26990895.

Sieviete meklē darbu pilsētā vai laukos.
Varu aprūpēt vecu cilvēku vai veikt citus
darbus. Tālrunis 28862838.
Sociālais aprūpētājs, ir pieredze un rekomendācijas, pieskatīšu vai aprūpēšu vecu
vai slimu cilvēku, var būt invalīds.
Labas pavāra prasmes.
Tālrunis 25941273.
Vīrietis meklē darbu pilsētā vai laukos.
Var dzīvot uz vietas. Tālrunis 20418581.

Baltijas Astroloģijas skola (Jelgavā)
piedāvā daudzveidīgu mācību programmu
ar iespējām apgūt astrologa profesiju,
kā arī saņemt zināšanas citos
ezotērikas virzienos.
Reģistrācijas apliecības Nr.3360800323.
Tālrunis 29379805.

Piedāvājam darbu
95. koda –
«Tehniskā informācija
un autopārvadājumi» –
pasniedzējam!
www.ustupaautoskola.lv
Svētes iela 33, Jelgava.
Tālrunis 29144430, 63022277.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Meklēju mājkalpotājas vai apkopējas
darbu. Tālrunis 28928515.
Masieris meklē darbu. Tālrunis 29649375.

Piedāvā darbu
SIA «Ceplīši A.S.» aicina darbā dzīvu lopu
uzpirkšanas aģentus(-tes). Darbs labi
apmaksāts. Tālrunis 29184771.

Pārdod
Labu dzīvokli Jelgavas nov.
Patīkami klusi kaimiņi. T.28610808
Bērza briketes. Ar piegādi 155 EUR/t.
T.27029553
Sausu skaldītu malku maisos. T.25994203
Ozola briketes. T.29907466
Kokskaidu un kūdras briketes no Igaunijas.
Piegāde. Tel.28828288
Šāļus, malku, zāģmateriālus, bērza skaidu
briketes. T.26488881

Pērk
Visu veidu metāllūžņus.
Izbraucam uz vietas. Asteru 7.
T.29718434.
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Avots: Soprta servisa centrs

Par augstiem sporta sasniegumiem: sportisti

Diāna Ņikitina (daiļslidošana),
Jelgavas Ledus sporta skola
Treneris – Romāns Panteļejevs
Andrejs Rebrovs (džudo, sambo cīņa),
Jelgavas BJSS
Treneri – Kims Usačevs, Guntis Malējs
Kristens Krīgers (BMX),
«Mītavas kumeļi»

Latvijas čempione; uzvaras vairākās starptautiskās sacensībās; Latvijas Olimpiskās
komitejas stipendiāte, saņēmusi atbalstu, lai gatavotos Pasaules Jaunatnes otrajām
ziemas olimpiskajām spēlēm 2016. gadā.
Džudo: 2. vieta Latvijas meistarsacīkstēs; 7. vieta Eiropas kausā.
Sambo: 1. vieta Latvijas meistarsacīkstēs junioriem; 2. vieta Eiropas meistarsacīkstēs;
5. vieta Pasaules cīņu festivālā.
Latvijas čempions junioriem; 1. vieta ASV Nacionālās sērijas sacensībās jauniešiem;
4. vieta Eiropas čempionātā kopvērtējumā; 17. vieta pasaules čempionātā «time-trial»
sacensībās junioriem; iekļauts Latvijas Olimpiskās vienības jaunatnes sastāvā.
Latvijas čempions; 9. vieta pasaules čempionātā amatieriem.

Raitis Sinkevičs (bokss), «Madara»
Treneris – Aleksandrs Zaharovs
Zane Tīrumniece,
Jelgavas Specializētā peldēšanas skola
Trenere – Anželika Paegle

1. vieta Latvijas čempionātā kombinētā stafetē; trīskārtēja Latvijas Republikas Sporta
spēļu uzvarētāja; četrkārtēja Latvijas Republikas Novadu kausa izcīņas sacensību
čempione; uzstādīts Latvijas rekords 50 m peldējumā uz muguras un Jelgavas
rekords 100 m peldējumā brīvajā stilā.
Deniss Komars,
1. vieta Latvijas Jaunatnes vasaras olimpiādē; Latvijas čempions junioriem;
Jelgavas Specializētā peldēšanas skola 14. vieta Eiropas Jaunatnes vasaras olimpiādē 4x100 m kompleksa peldējumā.
Trenere – Astra Ozoliņa
Labojis 36 gadus vecu Aleksandra Miskārova rekordu 100 m peldējumā brasā
15 – 16 gadu vecuma grupā.
Jeļena Feņuka (augstlēkšana)
Iekļauta 2013. gada Latvijas labāko vieglatlētu rangā; labojusi 20 gadu vecu
Jelgavas rekordu augstlēkšanā sievietēm, pārvarot 1,81 m atzīmi.
Artjoms Haņevičs (bokss),
1. vieta Latvijas Jaunatnes vasaras olimpiādē; 5. vieta Eiropas čempionātā junioriem;
Jelgavas Cīņu sporta veidu centrs
5. vieta pasaules čempionātā junioriem; vairāku starptautisku turnīru uzvarētājs;
Treneris – Aleksandrs Knohs
iekļauts Latvijas Olimpiskās vienības jaunatnes sastāvā.
Dmitrijs Silovs, invalīdu sporta
1. vieta Latvijas čempionātā šķēpa mešanā un lodes grūšanā;
un rehabilitācijas klubs «Cerība»
2. vieta pasaules čempionātā šķēpa mešanā.
Artūrs Batraks,
Latvijas studentu izlases dalībnieks 26. pasaules ziemas universiādē; atzīts par
hokeja komanda «Zemgale/LLU»
Latvijas studentu hokeja izlases labāko spēlētāju.
Mareks Stepiņš (karatē), «Shinri»
1. vieta Latvijas čempionātā karatē-do; 3. vieta SKDUN pasaules čempionātā
Treneris – Aleksejs Bistrovs
karatē junioriem.
Martiņš Lauss (ūdens motosports),
1. vieta Latvijas čempionātā; 1. vieta Baltijas čempionātā; 4. vieta Eiropas čempionātā
«Paisums»
kopvērtējumā; 5. vieta pasaules čempionātā kopvērtējumā.
Andris Grīnfelds (triāls),
1. vieta Latvijas čempionātā absolūtajā vērtējumā; 1. vieta Latvijas klubu komandu
Agarska triāla klubs
čempionātā; 1. vieta Baltijas čempionātā absolūtajā vērtējumā; 21. vieta
Treneris – Egils Agarskis
Eiropas čempionātā junioriem; 12. vieta pasaules valstu komandu čempionātā.
Arturs Neikšāns, šaha klubs «Jelgava» Vairāku starptautisku šaha turnīru uzvarētājs.
Sieviešu kērlinga komanda «JKK»:
2. vieta Latvijas kērlinga čempionātā; 12. vieta pasaules kērlinga čempionātā.
Iveta Staša-Šaršūne, Ieva Krusta, Una
Ģērmane, Zanda Bikše un Dace Munča
Sergejs Nemņaševs (smaiļošana), «KC» Trīskārtējs 2013. gada Pasaules policistu sporta spēļu uzvarētājs smaiļošanā:
Trenere – Ilze Bome
K-1 1000 m, K-2 1000 m un K-2 200 m.
Aleksandrs Jakovļevs
Vairāku starptautisku sacensību dalībnieks un godalgotu vietu ieguvējs; augustā
(ziemas peldēšana), «Jelgavas roņi»
piedalījies starpkontinentālā peldēšanas stafetē no Krievijas Dežņeva raga līdz ASV
Aļaskai – unikālajā notikumā sešu dienu laikā 60 peldētāji no 16 valstīm pārvarējuši
134 km distanci.
Par augstiem sporta sasniegumiem: treneri
Romāns Panteļejevs (daiļslidošana), Jelgavas Ledus sporta skola Kims Usačevs (džudo, sambo cīņa), Jelgavas BJSS
Aleksands Zaharovs (bokss), «Madara»
Anželika Paegle, Jelgavas Specializētā peldēšanas skola
Astra Ozoliņa, Jelgavas Specializētā peldēšanas skola
Aleksandrs Knohs (bokss), Jelgavas Cīņu sporta veidu centrs
Egils Agarskis, Agarska triāla klubs
Vladimirs Smirnovs (brīvā cīņa), «Milons»
Gada sporta spēļu komanda
3x3  strītbola komanda: Gatis Justovičs, Kristaps Kanbergs, 1. vieta Latvijas strītbola čempionātā; 1. vieta FIBA
Artūrs Bricis un Artūrs Dušelis.
Eiropas strītbola čempionātā.
Gada sporta skolotājs – Jelgavas 2. pamatskolas sporta skolotājs Deniss Ševčenko.
Gada sportists olimpiskajos sporta veidos
Gatis Pranks (kanoe airēšana), «Barons»
Seškārtējs Latvijas čempions kanoe airēšanā un Baltijas
čempions. 5. vieta Pasaules kausā C-1 laivu klasē 500 m;
iekļauts Latvijas Olimpiskās vienības pamatsastāvā.
Gada sportiste olimpiskajos sporta veidos
Elīna Pranka (kanoe airēšana), «Barons»
Divkārtēja Latvijas čempione kanoe airēšanā un Baltijas
čempione. 4. vieta Pasaules kausā C-1 laivu klasē 3000 m un
C-4 200 m, 7. vieta C-2 500 m un C-2 200 m, 6. vieta C-1 200 m.
Gada treneris olimpiskajos sporta veidos – Lelde Laure (kanoe airēšana un smaiļošana), «Barons»
Kalvis Kalniņš (karate), «Milons»

Gada sportists neolimpiskajos sporta veidos
3. vieta Eiropas čempionātā karatē un 2. vieta pasaules cīņas
sporta veidu spēlēs «Worlds Combat Games».

Gada treneris neolimpiskajos sporta veidos – Guntis Lauss (ūdens motosports), «Paisums»
Alberts Jurčenko (brīvā cīņa), «Milons»

Gada perspektīvākais sportists
1. vieta Latvijas čempionātā kadetiem; 1. vieta Latvijas Jaunatnes
vasaras olimpiādē; 5. vieta Eiropas čempionātā kadetiem;
3. vieta pasaules čempionātā kadetiem; vairāku starptautisku
turnīru uzvarētājs; iekļauts Latvijas Olimpiskās vienības
jaunatnes sastāvā.

Juzefa Blumberga,
Jelgavas Spīdolas ģimnāzija
Boļeslavs Matusevičs, cīņas sporta veida treneris

Par ieguldījumu sportā
Par mūža ieguldījumu jaunatnes audzināšanā
un skolu sporta veicināšanā.
Par ieguldījumu sportā un cīņas sporta popularizēšanu.

Metāllūžņus (visu veidu). Sver, griež, maksā uzreiz. Izbraucam. Tel.27760073
Steidzami – apaļas un ovālas, necaurspīdīga dzintara krelles. T.20323336.

SIA «Velis – A» – apbedīšanas pakalpojumi, piederumi un konsultācijas, nelaiķu nogādāšana morgā. Diennakts tālruņi: 63020151 un 28651582 vai
ierodoties personīgi SIA «Velis – A» biroja telpās
Sakņudārza ielā 5a, Jelgavā.

Pērku necaurspīdīgas apaļas un ovālas
dzintara krelles. T.25246619.

Līdzjūtības

Dažādi

Tas visskumjākais brīdis, kad mīļa sirds
Uz mūžu mūžiem pārtrūkst un stājas,
Tad zvaigznes pie debesīm asarās mirkst
Un tukšas kā klajums kļūst mājas.

Restorāns «Madara» ielūdz uz
Valentīndienas vakariņām. T.63027012

Skumju brīdī esam kopā ar
Jeļenu Patrinu, dēlu aizsaulē aizvadot.

Gleznas, apgleznotas vāzes un dekoratīvus
šķīvjus. T.27166669

Dermatologs Pauls Ozoliņš veic dzimumzīmju
pārbaudi un ādas problēmu ārstēšanu Stankus doktorātā Dambja 10. T.29217661.
00 – 24 kravu pārvadājumi ar lielo maxi busu,
pārvedīšu jūsu dzīvokļa, ofisa mēbeles, būvmateriālus. Saprātīgas cenas. T.25977734
Juridiskais birojs ADEMIDE sniedz konsultācijas;
palīdz iesniegt prasību tiesā; palīdz nodibināt
vai likvidēt uzņēmumu; palīdz noslēgt darījumu.
Raiņa 14, t.29179847; www.ademide.lv
Izved visu veidu sadzīves tehniku. T.26775279
Atjauno vannu emalju. T.20605520.
Kravu pārvadājumi, auto evakuācija.
T.25904905
Zīlniece. T.29742875

Slimību profilakses un kontroles
centra kolektīvs
Vaigu vaigā ar mīlestību,
aplim galā un iesākumā,
aizejot un atnākot. /V.Toma/
Esam kopā ar Jevgēniju Seņinu,
māsu mūžībā pavadot.
JPPI «Kultūra» kolektīvs

Aizsaulē aizgājuši

PĒTERIS VRUBĻEVSKIS (1955. g.)
GUNTIS SALNĀJS (1943. g.)
ARSĒNIJS PATRINS (1996. g.)
MIHAĻINA MELNE (1930. g.)
ELFRĪDA TENISONE (1931. g.)
ZINAIDA GERASIMOVA (1933. g.)
SMUIDRĪTE GRAUBIŅA (1936. g.).
Izvadīšana 06.02. plkst.13 Meža kapsētā.
POĻINA BATOVSKA (1925. g.).
Izvadīšana 06.02. plkst.14.30 Norauku kapsētā.
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

Pirmdiena, 10. februāris
LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Province.*
6.30 Rīta “Panorāma”. 7.10 un 8.10 Olimpiskās ziņas.
8.35 Mīlas viesulis 8. Vācijas seriāls. 1759.sērija.
9.30 Sapņu ceļojums. Panama. Melodrāma. (ar subt.).
11.10 “Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs.
11.25 Dzintara puse.*
11.55 Kinotēka.*
12.25 Planēta Zeme 2. Dokumentāla filma (ar subt.). 3.sērija.
13.20 “Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs.
13.35 Olsena bandas bērni un neuzveicamais zaglis.
Norvēģijas ģimenes komēdija. 2009.g.
15.05 “Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs.
15.20 Olimpisko spēļu dienasgrāmata.*
16.20 Olimpiskās ziņas.
16.30 Džeronīmo Stiltons 2. Animācijas seriāls. 22.sērija.
16.55 Vollesa un Gromita izgudrojumu pasaule.
Populārzinātnisks seriāls bērniem. 1.sērija.
17.30 Skats no malas.
18.00 Dienas ziņas. (ar surdotulkojumu).
18.50 Četras istabas.
19.25 Mana ģimene 5. Seriāls. 3.sērija.
20.00 “1000 jūdzes” Gruzijā.*
20.30 Panorāma. 20.59 Olimpiskās ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts. TV spēle.
22.00 Viss notiek!
22.30 Latvija var!
23.00 Nakts ziņas. 23.10 Olimpiskās ziņas. 23.21 Laika ziņas.
23.25 “De facto”.*
0.05 Četras istabas.*
0.40 Šerloks 3. Mistērija ar skeletu. Seriāls. 1.sērija.

LTV7
6.00 Kamaniņu sports.* 4.brauciens vīriešiem.
6.50 Lēkšana no tramplīna.* Lēcieni no normālā tramplīna vīriešiem.
7.50 Olimpiskās ziņas.
8.00 Olimpisko spēļu dienasgrāmata.
9.00 TIEŠRAIDE. Kalnu slēpošana.
Kombinācija sievietēm. Nobrauciens.
10.30 Daiļslidošana.* Dejas uz ledus.
11.45 Šorttreks. 1500 m vīriešiem, 500 m sievietēm,
3000 m stafete sievietēm.
13.00 Kalnu slēpošana. Kombinācija sievietēm. Slaloms.
14.10 Olimpiskās ziņas.
14.20 Šorttreks. 1500 m vīriešiem, 500 m sievietēm,
3000 m stafete sievietēm.
15.00 TIEŠRAIDE. Ātrslidošana. 500 m vīriešiem.
17.00 TIEŠRAIDE. Biatlons. 12,5 km iedzīšana vīriešiem.
18.00 Kamaniņu sports. 1.brauciens sievietēm.
18.35 TIEŠRAIDE. Kamaniņu sports. 2.brauciens sievietēm.
19.40 Šodien. Ziņas. (krievu val.).
19.55 Frīstails. Moguls vīriešiem. Fināls.
21.30 Olimpiskās ziņas.
21.40 Olimpiskā studija. Dienas aktualitātes.
22.10 Ātrslidošana. 500 m vīriešiem.
23.10 Olimpiskās ziņas.
23.20 Kērlings. Kvalifikācija.
1.30 Kalnu slēpošana.* Kombinācija sievietēm. Nobrauciens.
3.00 Kalnu slēpošana.* Kombinācija sievietēm. Slaloms.
4.10 Biatlons.* 12,5 km iedzīšana vīriešiem.
5.10 Frīstails.* Moguls vīriešiem. Fināls.

LNT
5.00 Komisārs Reksis 14. Seriāls. 8.sērija.
5.50 Ticīgo uzvaras balss.
6.30 Nedēļa novados. Kopsavilkums.
7.00 900 sekundes. LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 Dzīvīte 2.
9.35 Televeikala skatlogs.
9.50 Bernards. Animācijas seriāls.
10.00 Nozagtā vasara. Vācijas un Austrijas melodrāma.
11.55 Galileo.
13.00 1001 nakts. Turcijas seriāls. 2009.g. 50.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Televeikala skatlogs.
14.35 Rafteru ģimene 3. Austrālijas seriāls. 13.sērija.
15.40 Kādas slimības vēsture. Seriāls (ar subtitriem). 11.sērija.
16.50 Mežonīgā sirds. Meksikas seriāls. 89.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mežonīgā sirds. Meksikas seriāls. 90.sērija.
19.00 1001 nakts. Turcijas seriāls. 2009.g. 51.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.35 1/5 – tranzīta aktualitātes.
20.40 Degpunktā.
21.15 Kaukāza gūstekne. Krievijas komēdija. 1966.g. (ar subt.).
23.00 Dzimuši policisti 3. ASV seriāls. 2010.g. 10.sērija.
23.55 Dzīvīte 2.
0.15 LNT ziņu “Top 10”.
1.05 Galileo.
1.30 Mežonīgā sirds. Meksikas seriāls. 89. un 90.sērija.
3.00 Rafteru ģimene 3. Austrālijas seriāls. 13.sērija.
3.40 Degpunktā.
4.05 Nedēļa novados. Kopsavilkums.
4.30 Galileo.

TV3
5.00 Kobra. Seriāls. 36.sērija.
5.45 Paralēlās dzīves. ASV seriāls. 2011.g. 6.sērija.
6.35 Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 7. Animācijas seriāls.
7.00 Mazo mīluļu veikaliņš. Animācijas seriāls.
7.30 Bakugani. Animācijas seriāls.
7.55 Tētuka meitiņas 5. Seriāls (ar subtitriem). 39. un 40.sērija.
9.00 Neiespējamā misija 4. 18.sērija.
9.55 Mitjaja stāstiņi. Seriāls (ar subtitriem). 11. un 12.sērija.
11.00 Māmiņu klubs.
11.30 Garšīgi dzīvojam!
12.00 Mana mīļā aukle. Seriāls (ar subt.). 21. un 22.sērija.
13.10 Skunksa kungfu. Animācijas seriāls.
13.30 Mazo mīluļu veikaliņš. Animācijas seriāls.
14.00 Džeiks un Nekurnekadzemes pirāti 2. Animācijas seriāls.
14.30 Meklējot īsto. Vācijas seriāls. 193. un 194.sērija.
15.35 UgunsGrēks 11. Latvijas seriāls. 729. un 730.sērija.
16.55 Tētuka meitiņas 5. Seriāls (ar subtitriem). 41. un 42.sērija.
18.00 Iepirkšanās pavēlnieces.
19.00 TV3 ziņas.
19.30 Bez tabu.
20.20 UgunsGrēks 11. Latvijas seriāls. 2014.g. 730.sērija.
21.00 Īpašo uzdevumu vienība “Hawaii 5-0” 3. Seriāls. 9.sērija.
22.00 CSI Lasvegasa 13. ASV seriāls. 6.sērija.
23.00 Radīti skatuvei 4. ASV seriāls. 8.sērija.
0.00 Nekā personīga.
0.55 Neiespējamā misija 4. 18.sērija.
1.45 Kobra. Seriāls. 36.sērija.
2.40 Paralēlās dzīves. ASV seriāls. 2011.g. 6.sērija.
3.30 Meklējot īsto. Vācijas seriāls. 193. un 194.sērija.
4.20 Bez tabu.

Otrdiena, 11. februāris
LTV1
4.55 Kinotēka.*
5.25 Četras istabas.*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Province.*
6.30 Rīta “Panorāma”. 7.10 un 8.10 Olimpiskās ziņas.
8.35 Mīlas viesulis 8. Vācijas seriāls. 1760.sērija.
9.30 “1000 jūdzes” Gruzijā.*
10.00 Četras istabas.*
10.40 Mana ģimene 5. Seriāls. 3.sērija.
11.15 “Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs.
11.30 Sapņu viesnīca. Indija. Melodrāma. (ar subt.).
13.10 “Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs.
13.25 Kontinentu ceļojums. Dokumentāla filma. 4.sērija.
14.25 Viss notiek!*
15.05 “Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs.
15.20 Olimpisko spēļu dienasgrāmata.*
16.20 Olimpiskās ziņas.
16.25 Džeronīmo Stiltons 2. Animācijas seriāls. 23.sērija.
16.50 Mārvijs Hemmers. “Nacionālās ģeogrāfijas” pasaule.
17.20 100 g kultūras. Nacionālie dārgumi.
18.00 Dienas ziņas. (ar surdotulkojumu).
18.50 Četras istabas.
19.25 Mana ģimene 5. Seriāls. 4.sērija.
20.00 “1000 jūdzes” Gruzijā.*
20.30 Panorāma. 20.59 Olimpiskās ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 1:1. Aktuālā intervija.
22.00 TV PIRMIZRĀDE. Kā mēs spēlējām revolūciju. Dok.filma.
23.20 Nakts ziņas. 23.30 Olimpiskās ziņas. 23.41 Laika ziņas.
23.50 100 g kultūras. Nacionālie dārgumi.*
0.30 Četras istabas.*
1.05 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts.* TV spēle.
1.50 Aculiecinieks.*

LTV7
6.00 Frīstails.* Moguls vīriešiem. Fināls.
6.45 Ātrslidošana.* 500 m vīriešiem.
7.45 Olimpiskās ziņas.
7.55 Frīstails. “Slopestyle” sievietēm.
9.25 Olimpisko spēļu dienasgrāmata.
10.55 TIEŠRAIDE. Frīstails. “Slopestyle” sievietēm. Fināls.
11.55 TIEŠRAIDE. Slēpošana. Sprinta kvalifikācija vīriešiem un sievietēm.
12.50 Ātrslidošana.* 500 m vīriešiem.
13.45 Olimpiskās ziņas.
13.55 TIEŠRAIDE. Slēpošana. Sprinta fināls vīriešiem un sievietēm.
15.50 Ātrslidošana. 500 m sievietēm.
16.50 TIEŠRAIDE. Biatlons. 10 km iedzīšana sievietēm.
18.05 Kamaniņu sports. 3.brauciens sievietēm.
18.25 TIEŠRAIDE. Kamaniņu sports. 4.brauciens sievietēm.
19.40 Šodien. Ziņas. (krievu val.).
19.55 Ātrslidošana. 500 m sievietēm.
21.00 Olimpiskās ziņas.
21.10 Olimpiskā studija.
21.40 Snovbords. Rampas fināls vīriešiem.
22.35 Daiļslidošana. Īsā programma pāru slidojumos.
23.20 Olimpiskās ziņas.
23.30 Daiļslidošana. Īsā programma pāru slidojumos.
1.30 Slēpošana.* Sprinta fināls vīriešiem un sievietēm.
3.20 Ātrslidošana.* 500 m sievietēm.
4.25 Biatlons.* 10 km iedzīšana sievietēm.
5.40 Kamaniņu sports.* 4.brauciens sievietēm.

LNT
5.00 Kādas slimības vēsture. Seriāls (ar subtitriem). 11.sērija.
5.50 Ticīgo uzvaras balss.
6.20 Gadās arī trakāk 4. ASV komēdijseriāls. 24.sērija.
6.45 Šodien novados.
7.00 900 sekundes. LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 Dzīvīte 2. 9.35 Televeikala skatlogs.
9.50 Bernards. Animācijas seriāls.
10.00 Uzticības pārbaude. Vācijas romantiska komēdija.
12.00 Dzimuši policisti 3. ASV seriāls. 2010.g. 10.sērija.
13.00 1001 nakts. Turcijas seriāls. 2009.g. 51.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Televeikala skatlogs.
14.35 Rafteru ģimene 3. Austrālijas seriāls. 14.sērija.
15.40 Kādas slimības vēsture. Seriāls (ar subtitriem). 12.sērija.
16.50 Mežonīgā sirds. Meksikas seriāls. 91.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mežonīgā sirds. Meksikas seriāls. 92.sērija.
19.00 1001 nakts. Turcijas seriāls. 2009.g. 52.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.35 Degpunktā.
21.10 TV PIRMIZRĀDE. Mīļais, es nepadošos. Vācijas komēdija.
23.10 Nikita 2. ASV seriāls. 27.sērija.
0.05 Dzīvīte 2.
0.25 Kaukāza gūstekne. Krievijas komēdija. 1966.g. (ar subt.).
1.55 Mežonīgā sirds. Meksikas seriāls. 91. un 92.sērija.
3.20 Degpunktā.
3.40 Šodien novados.
3.55 Rafteru ģimene 3. Austrālijas seriāls. 14.sērija.
4.35 Bernards. Animācijas seriāls.

TV3
5.00 Kobra. Seriāls. 37.sērija.
5.45 Paralēlās dzīves. ASV seriāls. 7.sērija.
6.35 Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 7. Animācijas seriāls.
7.00 Mazo mīluļu veikaliņš. Animācijas seriāls.
7.30 Bakugani 2. Animācijas seriāls.
7.55 Tētuka meitiņas 5. Seriāls (ar subtitriem). 41. un 42.sērija.
9.00 Neiespējamā misija 4.
10.00 Īpašo uzdevumu vienība “Hawaii 5-0” 3. Seriāls. 9.sērija.
11.00 Mahinatori 3. ASV seriāls. 5.sērija.
12.00 Mana mīļā aukle. Seriāls (ar subt.). 23. un 24.sērija.
13.10 Skunksa kungfu. Animācijas seriāls.
13.30 Mazo mīluļu veikaliņš. Animācijas seriāls.
14.00 Džeiks un Nekurnekadzemes pirāti 2. Animācijas seriāls.
14.30 Meklējot īsto. Vācijas seriāls. 195. un 196.sērija.
15.35 UgunsGrēks 11. Latvijas seriāls. 730. un 731.sērija.
16.55 Tētuka meitiņas 6. Seriāls (ar subtitriem). 1. un 2.sērija.
18.00 Iepirkšanās pavēlnieces.
19.00 TV3 ziņas.
19.30 Bez tabu.
20.20 UgunsGrēks 11. Latvijas seriāls. 2014.g. 731.sērija.
21.00 Elementāri, Vatson! ASV seriāls. 2012.g. 11.sērija.
22.00 CSI Nujorka 9. ASV seriāls. 2012.g. 6.sērija.
23.00 Atriebība. ASV seriāls. 2011.g. 22.sērija.
0.00 Grēcīgā Kalifornija 5. ASV seriāls. 1.sērija.
0.35 Neiespējamā misija 4.
1.25 Kobra. Seriāls. 37.sērija.
2.20 Paralēlās dzīves. ASV seriāls. 7.sērija.
3.00 Mana mīļā aukle. Seriāls (ar subt.). 23.sērija.
3.30 Meklējot īsto. Vācijas seriāls. 195. un 196.sērija.

Trešdiena, 12. februāris
LTV1
4.55 Skats no malas.*
5.25 Četras istabas.*

tv programma
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Province.*
6.30 Rīta “Panorāma”. 7.10 un 8.10 Olimpiskās ziņas.
8.35 Mīlas viesulis 8. Vācijas seriāls. 1761.sērija.
9.30 “1000 jūdzes” Gruzijā.*
10.00 Četras istabas.*
10.40 Mana ģimene 5. Seriāls. 4.sērija.
11.15 “Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs.
11.30 Aizliegtais paņēmiens.*
12.15 Kā mēs spēlējām revolūciju. Dokumentāla filma.
13.35 “Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs.
13.50 Latvija var!*
14.20 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts.* TV spēle.
15.05 “Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs.
15.20 Olimpisko spēļu dienasgrāmata.*
16.20 Olimpiskās ziņas.
16.25 Džeronīmo Stiltons 2. Animācijas seriāls. 24.sērija.
16.50 Kas te? Es te!*
17.20 100 g kultūras. Personība.
18.00 Dienas ziņas. (ar surdotulkojumu).
18.50 Četras istabas.
19.25 Mana ģimene 5. Seriāls. 5.sērija.
20.00 “1000 jūdzes” Gruzijā.*
20.30 Panorāma. 20.59 Olimpiskās ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 Latloto. “Viking Lotto”.
21.20 Sastrēgumstunda.
22.30 Zebra.
22.45 Nākotnes parks.
23.00 Nakts ziņas. 23.10 Olimpiskās ziņas. 23.21 Laika ziņas.
23.25 100 g kultūras. Personība.*
0.05 Četras istabas.*
0.40 1:1. Aktuālā intervija.*
1.30 Kinotēka.*

LTV7
6.00 Kamaniņu sports.* 4.brauciens sievietēm.
6.55 Snovbords.* Rampas fināls vīriešiem.
7.50 Olimpiskās ziņas.
8.00 Olimpisko spēļu dienasgrāmata.
8.55 TIEŠRAIDE. Kalnu slēpošana. Nobrauciens sievietēm.
10.40 Lēkšana no tramplīna.
Lēcieni no normālā tramplīna sievietēm.
11.25 TIEŠRAIDE. Ziemeļu divcīņa. Tramplīns vīriešiem NH.
12.20 Kērlings. Kvalifikācija.
13.40 Olimpiskās ziņas.
13.50 Kērlings. Kvalifikācija.
14.25 TIEŠRAIDE. Ziemeļu divcīņa. 10 km iedzīšana vīriešiem.
15.15 Kērlings. Kvalifikācija.
15.55 TIEŠRAIDE. Ātrslidošana. 1000 m vīriešiem.
16.10 TIEŠRAIDE. Kamaniņu sports. Divnieku sacensības. 1.brauciens.
16.55 Ātrslidošana. 1000 m vīriešiem.
17.45 TIEŠRAIDE. Kamaniņu sports.
Divnieku sacensības. 2.brauciens.
18.35 Olimpiskās ziņas.
18.45 Olimpiskā studija.
19.15 Šodien. Ziņas. (krievu val.).
19.30 TIEŠRAIDE. Snovbords. Rampa sievietēm.
20.35 Ātrslidošana. 1000 m vīriešiem.
21.00 Olimpiskās ziņas.
21.10 Olimpiskā studija.
21.40 Daiļslidošana. Izvēles programma pāru slidojumos.
23.10 Olimpiskās ziņas.
23.20 Daiļslidošana. Izvēles programma pāru slidojumos.
0.35 Kalnu slēpošana.* Nobrauciens sievietēm.
2.20 Ziemeļu divcīņa.* 10 km iedzīšana vīriešiem.
3.10 Kamaniņu sports.* Divnieku sacensības. 1.brauciens.
3.55 Kamaniņu sports.* Divnieku sacensības. 2.brauciens.
4.45 Snovbords.* Rampa sievietēm. Fināls.
5.50 Ātrslidošana.* 1000 m vīriešiem.

Ceturtdiena, 2014. gada 6. februāris

Ceturtdiena, 13. februāris
LTV1

Piektdiena, 14. februāris
LTV1

4.55 Vides fakti.* (ar subt.).
5.25 Četras istabas.*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Province.*
6.30 Rīta “Panorāma”. 7.10 un 8.10 Olimpiskās ziņas.
8.35 Mīlas viesulis 8. Vācijas seriāls. 1762.sērija.
9.30 “1000 jūdzes” Gruzijā.*
10.00 Četras istabas.*
10.40 Mana ģimene 5. Seriāls. 5.sērija.
11.15 “Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs.
11.30 Sastrēgumstunda.* (ar surdotulkojumu).
12.40 “De facto”.* (ar subt.).
13.20 “Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs.
13.35 Province.* (ar subt.).
14.05 Kas var būt labāks par šo?* (ar subt.).
14.35 Zebra.*
14.50 Nākotnes parks.* (ar subt.).
15.05 “Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs.
15.20 Olimpisko spēļu dienasgrāmata.*
16.20 Olimpiskās ziņas.
16.25 Lauku peles un pilsētas peles piedzīvojumi.
Animācijas seriāls. 33.sērija.
16.50 Kas te? Es te!*
17.20 100 g kultūras. Diskusija.
18.00 Dienas ziņas. (ar surdotulkojumu).
18.50 Četras istabas.
19.25 Mana ģimene 5. Seriāls. 6.sērija.
20.00 “1000 jūdzes” Gruzijā.*
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 Selfridžs. Seriāls. 10.sērija.
22.05 Piektdienas vakariņas 2. Komēdijseriāls. 7.sērija.
22.35 Sasniegsim augstākās virsotnes. Dokumentāla filma.
23.05 Nakts ziņas. 23.15 Olimpiskās ziņas. 23.21 Laika ziņas.
23.25 100 g kultūras. Diskusija.*
0.05 Četras istabas.*
0.40 Sastrēgumstunda.*
1.45 Province.* (ar subt.).

4.55 Vertikāle.*
5.25 Četras istabas.*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Province.*
6.30 Rīta “Panorāma”. 7.10 un 8.10 Olimpiskās ziņas.
8.35 Alpu dakteris 2. Seriāls. 10.sērija.
9.30 “1000 jūdzes” Gruzijā.*
10.00 Četras istabas.*
10.35 Mana ģimene 5. Seriāls. 6.sērija.
11.10 “Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs.
11.25 Labāki laiki. Seriāls. 19.sērija.
12.30 1:1. Aktuālā intervija.*
13.20 “Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs.
13.35 100 g kultūras. Personība.*
14.15 Vides fakti.* (ar subt.).
14.50 Aculiecinieks.*
15.05 “Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs.
15.20 Olimpisko spēļu dienasgrāmata.*
16.20 Olimpiskās ziņas.
16.30 Luijs. Animācijas seriāls. 32.sērija.
16.40 Lauku peles un pilsētas peles piedzīvojumi.
Animācijas seriāls. 34.sērija.
17.10 Alpu dakteris 2. Seriāls. 10.sērija.
18.00 Dienas ziņas. (ar surdotulkojumu).
18.50 Vai Rīga jau gatava? Mākslas tirgus.*
19.15 Gudrs, vēl gudrāks.
20.30 Panorāma. 20.59 Olimpiskās ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 Aizliegtais paņēmiens.
22.00 Inspektors Lūiss 2. Seriāls (ar subt.). 3.sērija.
23.00 Nakts ziņas. 23.09 Olimpiskās ziņas. 23.19 Laika ziņas.
23.21 Inspektors Lūiss 2. Seriāls (ar subt.). 3.sērija.
0.05 Selfridžs. Seriāls. 10.sērija.
0.55 Piektdienas vakariņas 2. Komēdijseriāls. 7.sērija.
1.25 Latvijas šlāgeraptauja 2014.*
2.15 Labāki laiki. Seriāls. 19.sērija.
3.15 Projekts “Cilvēks”. Dziesminieks Imants Daksis.*
3.45 “Mikrofona” dziesmas.*

LTV7

LTV7

6.00 Ātrslidošana.* 1000 m vīriešiem.
7.05 Olimpisko spēļu dienasgrāmata.
8.00 Olimpiskās ziņas.
8.10 TIEŠRAIDE. Frīstails. “Slopestyle” vīriešiem.
10.00 Skeletons. 1.brauciens sievietēm.
10.35 TIEŠRAIDE. Skeletons. 2.brauciens sievietēm.
11.20 Olimpisko spēļu dienasgrāmata.
11.25 TIEŠRAIDE. Frīstails. “Slopestyle” vīriešiem. Fināls.
12.30 TIEŠRAIDE. Slēpošana.
10 km klasiskais slēpojums sievietēm.
13.30 Olimpiskās ziņas.
13.40 Šorttreks. 500 m sievietēm, 100 m vīriešiem,
5000 m stafete vīriešiem.
15.55 TIEŠRAIDE. Biatlons. 20 km vīriešiem.
18.10 TIEŠRAIDE. Kamaniņu sports. Komandu stafete.
19.30 Šodien. Ziņas. (krievu val.).
19.45 Ātrslidošana. 1000 m sievietēm.
21.10 Olimpiskās ziņas.
21.20 Olimpiskā studija.
21.50 Daiļslidošana. Īsā programma vīriešu vienslidojumos.
23.20 Olimpiskās ziņas.
23.30 Daiļslidošana. Īsā programma vīriešu vienslidojumos.
1.00 Frīstails.* “Slopestyle” vīriešiem. Fināls.
1.50 Slēpošana.* 10 km klasiskais slēpojums sievietēm.
2.50 Biatlons.* 20 km vīriešiem.
5.05 Ātrslidošana.* 1000 m sievietēm.

6.00 Ātrslidošana.* 1000 m sievietēm.
6.30 Kamaniņu sports.* Komandu stafete.
7.50 Olimpiskās ziņas.
8.00 Olimpisko spēļu dienasgrāmata.
8.55 TIEŠRAIDE. Kalnu slēpošana.
Kombinācija vīriešiem. Nobrauciens.
10.30 Daiļslidošana.* Īsā programma vīriešu vienslidojumos.
11.55 TIEŠRAIDE. Slēpošana. 15 km klasiskais slēpojums vīriešiem.
13.40 TIEŠRAIDE. Kalnu slēpošana.
Kombinācija vīriešiem. Slaloms.
14.25 TIEŠRAIDE. Skeletons. 1.brauciens vīriešiem.
15.30 Olimpisko spēļu dienasgrāmata.
15.45 Olimpiskās ziņas.
15.55 TIEŠRAIDE. Skeletons. 2.brauciens vīriešiem.
17.00 Biatlons. 15 km sievietēm.
18.45 TIEŠRAIDE. Skeletons. 4.brauciens sievietēm.
19.40 Šodien. Ziņas. (krievu val.).
19.55 Frīstails. Aerials sievietēm. Fināls.
21.00 Olimpiskās ziņas.
21.10 Olimpiskā studija.
21.30 Daiļslidošana. Izvēles programma vīriešu vienslidojumos.
22.50 Olimpiskās ziņas.
23.00 Daiļslidošana. Izvēles programma vīriešu vienslidojumos.
1.10 Kalnu slēpošana.* Kombinācija vīriešiem. Slaloms.
1.55 Biatlons.* 15 km sievietēm.
3.40 Skeletons.* 4.brauciens sievietēm.
4.35 Frīstails.* Aerials sievietēm. Fināls.
5.40 Skeletons.* 1.brauciens vīriešiem.

LNT

LNT

5.00 Kādas slimības vēsture. Seriāls (ar subtitriem). 12.sērija.
5.50 Ticīgo uzvaras balss.
6.20 Luī 3. ASV komēdijseriāls. 1.sērija.
6.45 Šodien novados.
7.00 900 sekundes. LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 Dzīvīte 2.
9.35 Televeikala skatlogs.
9.50 Bernards. Animācijas seriāls.
10.00 Mīļais, es nepadošos. Vācijas komēdija. 2012.g.
12.00 Dzintara dziesmas 2.
13.00 1001 nakts. Turcijas seriāls. 2009.g. 52.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Televeikala skatlogs.
14.35 Rafteru ģimene 3. Austrālijas seriāls. 15.sērija.
15.40 Kādas slimības vēsture. Seriāls (ar subtitriem). 13.sērija.
16.50 Mežonīgā sirds. Meksikas seriāls. 93.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mežonīgā sirds. Meksikas seriāls. 94.sērija.
19.00 1001 nakts. Turcijas seriāls. 2009.g. 53.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.35 Degpunktā.
21.10 Glābšanas misija 112.
21.40 Pārgalvīgie policisti. Vācijas seriāls. 2012.g. 6.sērija.
22.50 Noziegums Parīzē. Seriāls. 2013.g. 5.sērija.
23.50 Dzīvīte 2.
0.10 Vajājot Ketu. ASV spraiga sižeta filma. 2011.g.
2.05 Mežonīgā sirds. Meksikas seriāls. 93. un 94.sērija.
3.25 Degpunktā.
3.50 Šodien novados.
4.00 Rafteru ģimene 3. Austrālijas seriāls. 15.sērija.
4.45 Bernards. Animācijas seriāls.

5.00 Kādas slimības vēsture. Seriāls (ar subtitriem). 13.sērija.
5.50 Ticīgo uzvaras balss.
6.20 Luī 3. ASV komēdijseriāls. 2.sērija.
6.45 Šodien novados.
7.00 900 sekundes. LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 Dzīvīte 2.
9.35 Televeikala skatlogs.
9.55 Flirta mācība. Vācijas romantiska komēdija. 2011.g.
11.55 Pārgalvīgie policisti. Vācijas seriāls. 2012.g. 6.sērija.
13.00 1001 nakts. Turcijas seriāls. 2009.g. 53.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Televeikala skatlogs.
14.35 Rafteru ģimene 3. Austrālijas seriāls. 16.sērija.
15.40 Kādas slimības vēsture. Seriāls (ar subtitriem). 14.sērija.
16.50 Mežonīgā sirds. Meksikas seriāls. 95.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mežonīgā sirds. Meksikas seriāls. 96.sērija.
19.00 1001 nakts. Turcijas seriāls. 2009.g. 54.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.35 Basketbols TV.
20.40 Degpunktā.
21.15 Dzīves krustcelēs 3. Dokumentālu filmu cikls. 5.sērija.
22.15 Ienīstu Svētā Valentīna dienu.
ASV romantiska komēdija.
0.05 Dzīvīte 2.
0.25 Galileo.
1.15 Mežonīgā sirds. Meksikas seriāls. 95. un 96.sērija.
2.45 Degpunktā.
3.10 Šodien novados.
3.20 Rafteru ģimene 3. Austrālijas seriāls. 16.sērija.
4.05 Luī 3. Komēdijseriāls. 1. un 2.sērija.
4.45 Bernards. Animācijas seriāls.

TV3
5.00 Kobra. Seriāls. 38.sērija.
5.45 Paralēlās dzīves. ASV seriāls. 8.sērija.
6.35 Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 7. Animācijas seriāls.
7.00 Mazo mīluļu veikaliņš. Animācijas seriāls.
7.30 Bakugani 2. Animācijas seriāls.
7.55 Tētuka meitiņas 6. Seriāls (ar subtitriem). 1. un 2.sērija.
9.00 Neiespējamā misija 4.
10.00 Elementāri, Vatson! ASV seriāls. 2012.g. 11.sērija.
11.00 Mahinatori 3. ASV seriāls. 6.sērija.
12.00 Mana mīļā aukle. Seriāls (ar subt.). 25.sērija.
12.35 Mana mīļā aukle 2. Seriāls (ar subt.). 1.sērija.
13.10 Skunksa kungfu. Animācijas seriāls.
13.30 Mazo mīluļu veikaliņš. Animācijas seriāls.
14.00 Džeiks un Nekurnekadzemes pirāti 2. Animācijas seriāls.
14.30 Meklējot īsto. Vācijas seriāls. 197. un 198.sērija.
15.35 Smieklīgākie videokuriozi 20.
16.55 Tētuka meitiņas 6. Seriāls (ar subtitriem). 3. un 4.sērija.
18.00 TV3 ziņas.
18.40 TIEŠRAIDE. Olimpiskās spēles 2014. Hokejs. Latvija – Šveice.
21.30 “Ievas” pārvērtības 5.
22.20 Kinomānija 5.
22.55 Likums un kārtība: Losandželosa. ASV seriāls. 22.sērija.
23.55 Smieklīgākie videokuriozi 20.
0.50 Neiespējamā misija 4.
1.40 Kobra. Seriāls. 38.sērija.
2.35 Paralēlās dzīves. ASV seriāls. 8.sērija.
3.15 Mana mīļā aukle. Seriāls (ar subt.). 25.sērija.
3.40 Mana mīļā aukle 2. Seriāls (ar subt.). 1.sērija.
4.05 Meklējot īsto. Vācijas seriāls. 197. un 198.sērija.

TV3
5.00 Kobra. Seriāls. 39.sērija.
5.45 Paralēlās dzīves. ASV seriāls. 9.sērija.
6.35 Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 7. Animācijas seriāls.
7.00 Mazo mīluļu veikaliņš. Animācijas seriāls.
7.30 Bakugani 2. Animācijas seriāls.
7.55 Tētuka meitiņas 6. Seriāls (ar subtitriem). 3. un 4.sērija.
9.00 Neiespējamā misija 4.
10.00 Mahinatori 3. ASV seriāls. 7. un 8.sērija.
12.00 Mana mīļā aukle 2. Seriāls (ar subt.). 2. un 3.sērija.
13.10 Skunksa kungfu. Animācijas seriāls.
13.30 Mazo mīluļu veikaliņš. Animācijas seriāls.
14.00 Finiass un Fērbs 2. Animācijas seriāls.
14.30 Meklējot īsto. Vācijas seriāls. 199. un 200.sērija.
15.35 UgunsGrēks 11. Latvijas seriāls. 731. un 732.sērija.
16.55 Tētuka meitiņas 6. Seriāls (ar subtitriem). 5. un 6.sērija.
18.00 Iepirkšanās pavēlnieces.
19.00 TV3 ziņas.
19.30 Bez tabu.
20.20 UgunsGrēks 11. Latvijas seriāls. 2014.g. 732.sērija.
21.00 Nozieguma skelets 8. ASV seriāls. 2012.g. 20.sērija.
22.00 Pūķa acis. ASV spraiga sižeta drāma. 2012.g.
23.55 “Overtime TV”. Latvijas raidījums par sportu.
0.55 Neiespējamā misija 4.
1.45 Kobra. Seriāls. 39.sērija.
2.40 Paralēlās dzīves. ASV seriāls. 9.sērija.
3.25 Meklējot īsto. Vācijas seriāls. 199. un 200.sērija.
4.20 Bez tabu.

LNT
5.00 Kādas slimības vēsture. Seriāls (ar subtitriem). 14.sērija.
5.50 Ticīgo uzvaras balss.
6.20 Luī 3. ASV komēdijseriāls. 3.sērija.
6.45 Šodien novados.
7.00 900 sekundes. LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 Dzīvīte 2.
9.30 Basketbols TV.
9.35 Televeikala skatlogs.
9.50 Bernards. Animācijas seriāls.
10.00 Ienīstu Svētā Valentīna dienu. ASV romantiska komēdija.  
11.55 Noziegums Parīzē. Seriāls. 2013.g. 5.sērija.
13.00 1001 nakts. Turcijas seriāls. 2009.g. 54.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Televeikala skatlogs.
14.35 Rafteru ģimene 3. Austrālijas seriāls. 17.sērija.
15.40 Kādas slimības vēsture. Seriāls (ar subtitriem). 15.sērija.
16.50 Mežonīgā sirds. Meksikas seriāls. 97.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mežonīgā sirds. Meksikas seriāls. 98.sērija.
19.00 1001 nakts. Turcijas seriāls. 2009.g. 55.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.35 Degpunktā.
21.05 Ilgais ceļš kāpās. Latvijas drāma. 1981.g. 7.sērija.
22.40 Sūtījums. ASV spraiga sižeta filma. 2012.g.
0.35 Dzīvīte 2.
0.55 Mīlas gadi. Itālijas romantiska komēdija. 2011.g.
3.00 Degpunktā.
3.25 Šodien novados.
3.35 Galileo.
4.00 Rafteru ģimene 3. Austrālijas seriāls. 17.sērija.
4.40 Bernards. Animācijas seriāls.

TV3
5.00 Kobra. Seriāls. 40.sērija.
5.45 Paralēlās dzīves. ASV seriāls. 10.sērija.
6.35 Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 7. Animācijas seriāls.
7.00 Mazo mīluļu veikaliņš. Animācijas seriāls.
7.30 Bakugani 2. Animācijas seriāls.
7.55 Tētuka meitiņas 6. Seriāls (ar subtitriem). 5. un 6.sērija.
8.55 Neiespējamā misija 4.
9.50 TIEŠRAIDE. Olimpiskās spēles 2014. Hokejs. Čehija – Latvija.
12.40 Mana mīļā aukle 2. Seriāls (ar subt.). 4.sērija.
13.30 Mazo mīluļu veikaliņš. Animācijas seriāls.
14.00 Finiass un Fērbs 2. Animācijas seriāls.
14.20 Meklējot īsto. Vācijas seriāls. 201. un 202.sērija.
15.25 Pēdējais īstais vīrs. ASV komēdijseriāls. 4. – 6.sērija.
16.55 Tētuka meitiņas 6. Krievijas seriāls (ar subtitriem). 7.sērija.
17.25 Runā Rīga! 2.
18.00 Iepirkšanās pavēlnieces.
19.00 TV3 ziņas.
19.30 Bez tabu.
20.15 JAUNUMS! Valstī viss ir kārtībā! Latvijas humora raidījums.
20.50 Titāniks. ASV romantiska drāma. 1997.g.
0.50 Neiespējamā misija 4.
1.40 Kobra. Seriāls. 40.sērija.
2.35 Paralēlās dzīves. ASV seriāls. 10.sērija.
3.15 Mana mīļā aukle 2. Seriāls (ar subt.). 4.sērija.
3.40 Meklējot īsto. Vācijas seriāls. 201. un 202.sērija.
4.25 Bez tabu.

TV programma

Ceturtdiena, 2014. gada 6. februāris

Sestdiena, 15. februāris
LTV1
5.15 Aizliegtais paņēmiens.*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Vides fakti.*
6.30 Olimpisko spēļu dienasgrāmata.*
7.30 Dinozauru vilciens 2. Animācijas seriāls.
8.00 Lauku peles un pilsētas peles piedzīvojumi. Animācijas seriāls.
8.25 Lidojošā suņa Vipo piedzīvojumi. Animācijas seriāls.
8.55 Olimpiskās ziņas.
9.05 Kas te? Es te!
9.35 Džeronīmo Stiltons 2. Animācijas seriāls.
10.00 Ķepa uz sirds.
10.30 Kas var būt labāks par šo?
11.00 Olsena bandas bērni un sudraba raktuvju noslēpums. Komēdija.
12.40 Par saknēm, upēm un debesīm.* Valmieras teātra jubilejas koncerts.
14.40 Sasniegsim augstākās virsotnes. Dokumentāla filma.
15.15 Vai Rīga jau gatava? Mākslas tirgus.*
15.30 Olimpiskās ziņas.
15.40 Gudrs, vēl gudrāks.*
16.55 Kā darbojas Zeme. BBC dokumentāla filma. 2.sērija.
17.50 Olimpiskās ziņas.
18.00 Dienas ziņas. (ar surdotulkojumu). 18.16 Laika ziņas.
18.20 Aculiecinieks.
18.35 Ielas garumā.
19.05 Vides fakti.
19.35 Latvijas šlāgeraptauja 2014.
20.30 Panorāma. 20.59 Olimpiskās ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 Latloto. “Eurojackpot”.
21.25 “Teātris.zip”.
21.45 A.Čehovs. Ķiršu dārzs. Valmieras teātra izrāde.
0.25 Olimpiskās ziņas.
0.35 Mazliet mīlestības. Francijas romantiska komēdija. 2009.g.
2.10 Inspektors Lūiss 2. Seriāls (ar subt.). 3.sērija.
3.50 LV jaunatklāšanas raidījums “Te!”.*

LTV7
6.00 Skeletons.* 1. un 2.brauciens vīriešiem.
7.50 Olimpisko spēļu dienasgrāmata.
8.45 Olimpiskās ziņas.
8.55 TIEŠRAIDE. Kalnu slēpošana. Supergigants sievietēm.
11.10 Daiļslidošana.* Izvēles programma vīriešu vienslidojumos.
11.55 TIEŠRAIDE. Slēpošana. 4 X 5 km stafete.
13.20 Olimpiskās ziņas.
13.30 Šorttreks. 15000 m sievietēm, 1000 m vīriešiem.
15.25 TIEŠRAIDE. Ātrslidošana. 1500 m vīriešiem.
16.40 TIEŠRAIDE. Skeletons. 3.brauciens vīriešiem.
17.45 Olimpiskās ziņas.
17.55 Ātrslidošana. 15000 m vīriešiem.
18.10 TIEŠRAIDE. Skeletons. 4.brauciens vīriešiem.
19.05 Olimpiskā studija.
19.30 TIEŠRAIDE. Lēcieni no lielā tramplīna vīriešiem. Fināls.
21.15 Olimpiskās ziņas.
21.25 Olimpiskā studija.
21.55 Kērlings. Kvalifikācija.
23.00 Olimpiskās ziņas.
23.10 Kērlings. Kvalifikācija.
0.55 Kalnu slēpošana.* Supergigants sievietēm.
3.15 Slēpošana.* 4 X 5 km stafete.
4.35 Ātrslidošana.* 1500 m vīriešiem.
5.50 Ātrslidošana.* 15000 m vīriešiem.

LNT
5.00 Kādas slimības vēsture. Krievijas seriāls (ar subtitriem).
5.50 Klīvlenda šovs 4. Animācijas seriāls.
6.10 Dzimuši policisti. ASV seriāls. 4.sērija.
7.00 Degpunktā.
7.30 Betmens – pārdrošs un drosmīgs 2. Animācijas seriāls.
8.00 Trako tūņu šovs. Animācijas seriāls.
8.25 Glābšanas misija 112.
9.00 LNT brokastis.
11.00 Dzīves krustcelēs 3. Dokumentālu filmu cikls. 5.sērija.
12.00 Dāmu paradīze.
Lielbritānijas seriāls. 2012.g. 1.sērija.
13.05 Velnišķīgās karsējmeitenes. ASV seriāls. 2010.g. 14.sērija.
14.05 Bernards. Animācijas seriāls.
14.20 Dienesta romāns. Krievijas komēdija. 1977.g.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mīlestības spēle. Vācijas romantiska komēdija.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.35 Dzintara dziesmas 2.

Radošā darbnīca t/c «Pilsētas pasāža»
aicina uz nodarbībām februārī:
• Dekupāža (trešdienās plkst.18.15);
• Radošās nodarbības pirmsskolas vecuma bērniem.
Interesēties un pieteikties pa tālruni 26824834;
e-pasts radosasdarbnicas@inbox.lv.

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

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

21.35 Fišeres kundzes izmeklēšanas noslēpumi. Seriāls. 3.sērija.
22.50 Greizais spogulis. Krievijas humora raidījums (ar subt.).
1.10 Uzticības pārbaude. Vācijas romantiska komēdija. 2008.g.
2.45 Flirta mācība. Vācijas romantiska komēdija. 2011.g.
4.15 Dzimuši policisti. ASV seriāls. 4.sērija.

TV3
5.00 Kobra. Seriāls. 41.sērija.
5.45 Paralēlās dzīves. ASV seriāls. 2011.g. 11.sērija.
6.35 Naskais Andželo. Animācijas seriāls.
6.45 Skunksa kungfu. Animācijas seriāls.
7.15 Īpašais aģents Oso 2. Animācijas seriāls.
7.45 Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums 2. Animācijas seriāls.
8.15 Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 8. Animācijas seriāls.
9.10 Madagaskaras pingvīni 3. Animācijas seriāls.
9.35 Kungfu panda. Animācijas seriāls.
10.00 Autoziņas.
10.30 “Ievas” pārvērtības 5.
11.15 Iepirkšanās pavēlnieces.*
13.20 Kinomānija 5.
14.00 Titāniks. ASV romantiska drāma.
18.00 TV3 ziņas.
18.40 TIEŠRAIDE. Olimpiskās spēles 2014. Hokejs. Zviedrija – Latvija.
21.30 TV PIRMIZRĀDE. Īstā terapeite. ASV romantiska komēdija.
23.40 Mājiņa. ASV komēdija.
1.25 Kobra. Seriāls. 41.sērija.
2.15 Paralēlās dzīves. ASV seriāls. 2011.g. 11.sērija.
3.00 Runā Rīga! 2.
3.20 Savi čomi. ASV komēdijseriāls. 7. un 8.sērija.
4.05 Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 8. Animācijas seriāls.

Svētdiena, 16. februāris
LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Vides fakti.*
6.30 Olimpisko spēļu dienasgrāmata.*
7.30 Dinozauru vilciens 2. Animācijas seriāls.
8.00 Lauku peles un pilsētas peles piedzīvojumi. Animācijas seriāls.
8.25 Lidojošā suņa Vipo piedzīvojumi. Animācijas seriāls.
8.55 Olimpiskās ziņas.
9.05 Kas te? Es te!
9.35 Džeronīmo Stiltons 2. Animācijas seriāls.
10.00 Mārvijs Hemmers. “Nacionālās ģeogrāfijas” pasaule.
10.25 Vollesa un Gromita izgudrojumu pasaule.
11.00 Kontinentu ceļojums. Dokumentāla filma. 5.sērija.
12.00 Dievkalpojums.
13.00 Vertikāle.
13.30 Daudz laimes!
14.20 Latvijas šlāgeraptauja 2014.*
15.15 Kas var būt labāks par šo?*
15.45 Olimpiskās ziņas.

15.50 Ķepa uz sirds.*
16.20 Planēta Zeme 2. Dokumentāla filma (ar subt.). 4.sērija.
17.20 Dzintara puse.
17.50 Olimpiskās ziņas.
18.00 Dienas ziņas. (ar surdotulkojumu). 18.16 Laika ziņas.
18.20 Province.
18.50 TV PIRMIZRĀDE. Sapņu ceļojums. Puertoriko. Melodrāma.
20.30 Panorāma.
21.40 Šerloks 3. Triju zīme. Seriāls (ar subtitriem). 2.sērija.
23.20 Olimpiskās ziņas.
23.30 Kā darbojas Zeme. BBC dokumentāla filma. 2.sērija.
0.25 Anna Boleina. Vīnes Valsts operas iestudējums.
3.40 LV jaunatklāšanas raidījums “Te!”.*
4.25 Mazliet mīlestības. Francijas romantiska komēdija.

LTV7
6.00 Ātrslidošana.* 15000 m vīriešiem.
6.10 Skeletons.* 3. un 4.brauciens vīriešiem.
7.50 Olimpisko spēļu dienasgrāmata.
8.45 Olimpiskās ziņas.
8.55 TIEŠRAIDE. Kalnu slēpošana. Supergigants vīriešiem.
11.00 Olimpisko spēļu dienasgrāmata.
11.10 TIEŠRAIDE. Snovbords. Snovborda kross sievietēm.
12.00 TIEŠRAIDE. Slēpošana. 4 X 10 km stafete.
14.20 Olimpiskās ziņas.
14.30 Kērlings. Kvalifikācija.
16.55 TIEŠRAIDE. Biatlons. Masu starts 15 km vīriešiem.
18.15 TIEŠRAIDE. Bobslejs. 1.brauciens divniekiem.
19.20 Olimpiskās ziņas.
19.30 Ātrslidošana. 15000 m sievietēm.
19.55 TIEŠRAIDE. Bobslejs. 2.brauciens divniekiem.
20.55 Olimpiskās ziņas.
21.05 Olimpiskā studija.
21.35 Ātrslidošana. 15000 m sievietēm.
22.50 Daiļslidošana. Dejas uz ledus. Īsā programma.
23.30 Olimpiskās ziņas.
23.40 Daiļslidošana. Dejas uz ledus. Īsā programma.
1.30 Kalnu slēpošana.* Supergigants vīriešiem.
3.10 Biatlons.* Masu starts 15 km vīriešiem.
4.25 Ātrslidošana.* 15000 m sievietēm.
5.40 Bobslejs.* 1.brauciens divniekiem.

LNT
5.00 Galileo.
5.50 Bernards. Animācijas seriāls.
6.00 Klīvlenda šovs 4. Animācijas seriāls.
6.30 Nedēļa novados. Kopsavilkums.
6.55 Halka lielākās cīņas. ASV animācijas filma. 2009.g.
8.25 Ražots Eiropā 2.
9.00 LNT brokastis.
11.00 Fišeres kundzes izmeklēšanas noslēpumi. Seriāls. 3.sērija.
12.10 Herijas likums. ASV seriāls. 7.sērija.
13.10 Galileo.

Valodu centrs «PASSWORD» izsludina uzņemšanu pavasara semestra grupās
PIEAUGUŠAJIEM:
• Franču valoda iesācējiem:
S. no plkst.10.30 līdz 12.30 – 35 EUR/mēn.;
• Spāņu valoda iesācējiem:
C. no plkst.18 līdz 20 – 35 EUR/mēn.

JAUNIEŠIEM:
• Angļu valoda 9. klasēm:
P./T. no plkst.15 līdz 16.30 – 40 EUR/mēn.;
• Angļu valodas gramatikas kurss:
C. no plkst.15.45 līdz 17.45 – 35 EUR/mēn.

BĒRNIEM:
• Krievu valoda iesācējiem (5./6. kl.): T. no plkst.15 līdz 16.30 – 24 EUR/mēn.;
• Angļu valoda 3. klašu skolēniem: O. no plkst.15 līdz 17 – 28 EUR/mēn.

Piedāvājam arī pāru un individuālās nodarbības.
Pieteikšanās un sīkāka informācija pa tālruni 28816925; e-pasts passwordkursi@inbox.lv;
www.password.lv.

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde «Pilsētsaimniecība»
pārdod atkārtoti rakstiskā izsolē kustamo mantu.
1. Izsoles priekšmets: sauso un vēja gāzto koku koksnes izsole ar kopējo krāju 10,6 m3 Zemgales virsmežniecības 3.
Centra apgaitā.
2. Izsoles veids: rakstiska izsole ar augšupejošu soli.
3. Izsoles noteikumu saņemšana/iepazīšanās: ar izsoles noteikumiem var iepazīties/saņemt JPPI «Pilsētsaimniecība» Jelgavā,
Pulkveža O.Kalpaka ielā 16a, 6. kabinetā, vai mājas lapā www.pilsetsaimnieciba.lv, sadaļā «Iepirkumi», apakšsadaļā «Izsole».
4. Cirti dabā var apskatīt no š.g. 30. janvāra līdz 12. februārim, iepriekš sazinoties ar mežzini Pēteri Vēveri, mob. tālrunis 26542142.
5. Piedāvājumu iesniegšanas kārtība, izsoles vieta un laiks:
5.1. piedāvājums jāiesniedz līdz 2014. gada 14. februārim plkst.10 JPPI «Pilsētsaimniecība» Jelgavā, Pulkveža O.Kalpaka
ielā 16a, 9. kabinetā;
5.2. izsole notiks: 2014. gada 14. februārī plkst.10 JPPI «Pilsētsaimniecība» Jelgavā, Pulkveža O.Kalpaka ielā 16a, 14. kabinetā.
6. Izsoles priekšmeta nosacītā cena: 75,41 euro.
7. Izsoles nodrošinājums un tā samaksas kārtība:
7.1. izsoles nodrošinājums ir 10% apmērā no izsoles daļas nosacītās cenas;
7.2. nodrošinājuma maksājums ir jāveic pirms izsoles ar pārskaitījumu JPPI «Pilsētsaimniecība»: AS «SEB Banka»
Jelgavas filiāle, kods UNLALV2X, konts LV61 UNLA 0050 0010 0312 1, norādot izsoles priekšmetu.
8. Samaksas kārtība: bezskaidras naudas norēķins vienas nedēļas laikā no izsoles dienas.

13.50 Mazā Manhetena. ASV ģimenes filma.
15.40 Komisārs Reksis 14. Seriāls. 9.sērija.
16.50 Dzintara dziesmas 2.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Greizais spogulis. Krievijas humora raidījums (ar subt.).
20.00 LNT ziņas.
20.10 LNT ziņu “Top 10”.
21.00 Dāmu paradīze. Lielbritānijas seriāls. 2012.g. 2.sērija.
22.10 Mēs. Ticam mīlestībai. Lielbritānijas romantiska drāma.  
0.40 Dienesta romāns. Krievijas komēdija. 1977.g.
3.25 Halka lielākās cīņas. ASV animācijas filma. 2009.g.

TV3
5.00 Kobra. Seriāls. 42.sērija.
5.45 Savi čomi. ASV komēdijseriāls. 12.sērija.
6.40 Naskais Andželo. Animācijas seriāls.
6.50 Skunksa kungfu. Animācijas seriāls.
7.20 Īpašais aģents Oso 2. Animācijas seriāls.
7.50 Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums 2. Animācijas seriāls.
8.15 Kinomānija 5.
8.50 Māmiņu klubs.
9.25 Garšīgi dzīvojam! Kulinārijas raidījums.
10.00 Superbingo.
11.00 Valstī viss ir kārtībā! Latvijas humora raidījums.
11.35 Iepirkšanās pavēlnieces.
13.35 Pēdējais īstais vīrs. ASV komēdijseriāls. 4. – 6.sērija.
15.15 Mežonīgo Ērkšķogu ģimene. ASV animācijas filma. 2002.g.
16.55 Īstā terapeite. ASV romantiska komēdija. 2010.g.
19.00 Nekā personīga.
20.00 Kapteinis Amerika. Pirmais atriebējs. Spraiga sižeta filma.
22.20 Prezidenta cilvēks. ASV piedzīvojumu trilleris.
0.20 Mežonīgo Ērkšķogu ģimene. ASV animācijas filma. 2002.g.
1.50 Kobra. Seriāls. 42.sērija.
2.35 Paralēlās dzīves. ASV seriāls. 2011.g. 12.sērija.
3.20 Savi čomi. ASV komēdijseriāls. 9. un 10.sērija.
4.00 Mitjaja stāstiņi. Seriāls (ar subtitriem). 13. un 14.sērija.

7

«Vārds uzņēmējiem»
Brāļu tirgus pie t/c «Valdeka»

8. februārī Jelgavā, pie t/c «Valdeka», notiks zemnieku,
amatnieku un mājražotāju Brāļu tirgus.

Pārtikas amatnieku tirdziņš
Akadēmijas ielā
8. februārī no pulksten 9 līdz 15
Akadēmijas ielā 5 (stāvlaukumā)
notiks pārtikas amatnieku tirdziņš.

Atvērta jauna solāriju studija
«Black Care»

Satiksmes ielā 35A (aiz «Supernetto»)
atvērta jauna solāriju studija – «Black Care».
Strādājam katru dienu
no pulksten 9 līdz 21. Tālrunis 29783188.

Jelgavas Bērnu sociālās aprūpes
centrs piedāvā darbu
• fizioterapeitam uz 0,5 slodzēm;
• brīvā laika un jaunatnes lietu
speciālistam – uz vienu slodzi.
Pretendentiem CV sūtīt pa
e-pastu jbsac@inbox.lv.
Tālrunis uzziņām 63026313.
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Pasākumi pilsētā
 7. februārī pulksten 16 – konkurss «Jelgavas jauniešu talanti 2014». Informācija par
pieteikšanos – www.sib.jelgava.lv (Sabiedrības integrācijas pārvaldē Sarmas ielā 4).
 No 7. līdz 9. februārim – Starptautiskais Ledus skulptūru festivāls par tēmu «Brīnumzeme». Piedalās 30 mākslinieki. Informācija – «Jelgavas Vēstneša» 7. lpp. un www.
icelv.lv. Biļešu cena – € 4,50; 2,50 (skolēniem, studentiem, pensionāriem) (Ls 3,16; 1,76)
(Uzvaras parkā).
 8. un 9. februārī – ekskursija ar autobusu «Izzini Jelgavu!». Pulksten 14 – latviešu
valodā, pulksten 15 – krievu valodā. Pieteikšanās ekskursijai pa tālruni 63005447 (no
Svētās Trīsvienības baznīcas torņa).
 10. februārī no pulksten 14 līdz 17 – Jelgavas skolēnu mācību uzņēmumu tirdziņš
«Starts biznesā» (t/c «Pilsētas pasāža» 2. stāvā).
 11. februārī pulksten 14, 17 un 19 – KINO. Komēdija «Tantiņas» (2013) (krievu valodā ar subtitriem latviešu valodā). Lomās: I.Kalniņš, K.Larins, N.Jefremovs, Ņ.Jefremovs,
M.Jefremovs, M.Martinsone, J.Saņko, J.Vasiļjeva, N.Šiškina. Komponists R.Pauls. Režisors
A.Kananovičs. Bērniem līdz 7 gadu vecumam neiesaka. Biļešu cena – € 3; 1,50 (skolēniem,
studentiem, pensionāriem) (Ls 2,11; 1,05) (kultūras namā).
 12. februārī pulksten 10 un 12 – izrāde bērniem «Madagaskara. Sākums». Piedāvā
Valmieras Kinostudija. Smieklīga komēdija par dzīvi zooloģiskajā dārzā. Lomās: K.Salmiņš,
M.Lūsis, I.Strads, A.Kalniņa vai I.Lieckalniņa, A.Bētiņš, K.Neimanis un I.Martinsons. Režisors I.Strads. Bērniem no 4 līdz 12 gadiem. Biļešu cena – € 4; 3 (Ls 2,81; 2,11) (kultūras
namā).
 14. februārī pulksten 19 – čellistu trio «Melo-M» koncerts «Jaunā sērija». Biļešu cena
– € 10; 7; 5 eiro (kultūras namā).
 15. februārī pulksten 12 – Lietuvas neatkarības dienai veltīts pasākums (Sabiedrības
integrācijas pārvaldē Sarmas ielā 4).
 15. februārī pulksten 18 – koncerts «Mēs mīlam dejā». Piedalās: dziesmu un deju
ansamblis «Visla» (Polija), TAD «Teiksma», «Dancis», «Rotaļa», «Daiļrade», «Mana Rotaļa»,
«Lielupe». Biļešu cena – € 3,50; 3; 2 (Ls 2,46; 2,11; 1,41) (kultūras namā).
 16. februārī pulksten 14 – izrāde šovs «Padomi precētiem pāriem». Režisore D.Balčus.
Asprātīgos dialogos un itāliskās kaislībās laulāts pāris izdzīvo savas laulības dzīves ainas
TV šova tiešraidē... Piedalās: Z.Burnicka, K.Anitens un A.Poiša. Biļešu cena – € 8; 6,50; 5
(Ls 5,62; 4,57; 3,51) (kultūras namā).
 18. februārī pulksten 15 – Starptautiskajai dzimtās valodas dienai veltīts pasākums
«Valodu karuselī» (Sabiedrības integrācijas pārvaldē Sarmas ielā 4).
 19. februārī pulksten 18 – tautasdziesmu dziedāšanas vakars «Sveču mēneša tradīcijas
latviešu dzīvesziņā». Ieeja – par ziedojumiem (Zinātniskajā bibliotēkā).
 20. februārī no pulksten 10 līdz 18 – Jauno grāmatu diena (Zinātniskajā bibliotēkā).
 22. februārī pulksten 12 – Jelgavas pilsētas un novada vokālo ansambļu skate. Ieeja
– bez maksas (Valsts ģimnāzijā Mātera ielā 44).
 22. februārī pulksten 13 un 17 – deju studijas «Benefice» 15 gadu jubilejas koncertuzvedums «Paralelitāte» (2 daļās). Biļešu iepriekšpārdošana līdz 20. februārim – deju
centrā «Cukurfabrika» (Cukura ielā 22), koncerta dienā – Jelgavas kultūras namā. Biļešu
cena – € 2,85 (Ls 2) (kultūras namā).
 23. februārī pulksten 14 – Jelgavas Jaunā teātra spiegu komēdija «Kraukļu ligzda».
Režisors R.Svjatskis. Biļešu cena – € 1,42; 0,71 (skolēniem, studentiem, pensionāriem)
(Ls 1; 0,50) (k/n «Rota»).
 23. februārī pulksten 15 – koncerts «Nakts mūzika baltā pilsētā». Piedalās kori «Sidrabe» un «Zemgale», diriģenti Guntis Pavilons, Zita Kurševa un Zane Stafecka, Sintija
Šteinkopfa (klavieres), Helga Lukšēvica (čells). Koncertā skanēs Imanta Kalniņa un citu
latviešu komponistu nakts mūzika. Ieeja – par ziedojumiem (Svētās Annas baznīcā).
 23. februārī pulksten 16 – kluba «Pīlādzītis» sarīkojums (k/n Deju zālē).
 25. februārī pulksten 19 – Dailes teātra viesizrāde T.Kušners «Eņģeļi Amerikā». Režisors
M.Eihe. Lomās: J.Bartkevičs, I.Auziņš, I.Segliņa, I.Rešetins, L.Subatnieks, I.Briķe, G.Grāvelis,
E.Dzelme. Līdz 16 gadiem skatīties nav ieteicams. Izrādē smēķē. Biļešu cena – € 11,38;
9,96; 8,54; 7,11 (Ls 8; 7; 6; 5) (kultūras namā).
 26. februārī pulksten 14, 17, 19 – KINO. Komēdija «Tantiņas» (2013) (krievu valodā
ar subtitriem latviešu valodā). Bērniem līdz 7 gadu vecumam neiesaka. Biļešu cena –
€ 3; 1,50 (skolēniem, studentiem, pensionāriem) (Ls 2,11; 1,05) (kultūras namā).
 26. februārī pulksten 18 – 25. Studentu folkfestivāls (Jelgavas pils aulā).

Izstādes
 Līdz 16. februārim – Spīdolas ģimnāzijas audzēkņu darbu izstāde (k/n 1. stāva garderobes foajē).
 Līdz 20. februārim – Alberta Franciska Pauliņa darbu izstāde (Jelgavas Mākslas skolā
Mazajā ceļā 2).
 Līdz 23. februārim – koktēlniekam Krišjānim Kugram – 110: izstāde «Lai sirdij prieks...»
(Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 Līdz 23. februārim – Jūlija Federa (1838 – 1909) izstāde «Ainava» (Ģederta Eliasa
Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 Līdz 28. februārim – Zigrīdas Cīrules gleznu izstāde «Magoņu tango» (k/n 1. stāva
Lielajā foajē).
 Līdz 28. februārim – Bērnu un skolēnu veidoto kolāžu izstāde par ledus skulptūru
tēmu (k/n 2. stāva foajē).
 Līdz 3. martam – tekstilmākslinieces Ditas Veģes personālizstāde (Ādolfa Alunāna
muzejā Filozofu ielā 3).
 Līdz 31. martam – Aināra Rubena fotogrāfijas «XVI Starptautiskais Ledus skulptūru
festivāls» (2014) (k/n 1. stāva garderobes foajē).
 Līdz 31. martam – mākslinieces Ineses Mīlbergas grafiku izstāde (Zinātniskās bibliotēkas galerijā).

Talsu māksliniece rāda savas
mājas

Jelgavas Zinātniskās bibliotēkas (JZB)
galerijā atklāta
mākslinieces
Ineses Mīlbergas grafiku, zīmējumu un akvareļu izstāde
«Manas mājas». Daļa no darbiem ir mākslinieces nostalģiskas atmiņas par pagājušo,
citi radušies saistībā ar ikdienā redzēto un
izjusto. «Manas mājas – tās ir mājas, kurās
dzīvoju es, mana ģimene, bērni. Tās ir arī
pilsētas – Talsi un Daugavpils ar savām ielām un ēkām, kuras attēloju savos darbos,»
tā māksliniece. I.Mīlberga šobrīd dzīvo
Talsos, kur strādā par mākslas skolotāju.
Izstādi varēs apskatīt līdz 31. martam.

Aina Poiša atgriežas «šovā»

16. februārī pulksten 14 Jelgavas
kultūras namā
viesosies Ditas
Balčus teātris ar
itāļu komēdiju
«Padomi precētiem pāriem». Stāsts ir par laulāto pāri, kas,
nodzīvojuši ilgu laiku laulībā, sāk eksperimentēt ar «brīvajām» attiecībām. Asprātīgos
dialogos un itāliskās kaislībās pāris izdzīvo
savas laulības dzīves ainas TV šova tiešraidē,
kuru vada šarmanta un pieredzējusi laulības
dzīves eksperte. Aktierdarbs uzticēts trim
ar televīziju cieši saistītiem cilvēkiem. Izrādē
šovā piedalās Zane Burnicka (Antonija),
Kārlis Anitens (Luidži) un Aina Poiša (TV
šova vadītāja).
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«Benefice» –
kārtīgs pusaudzis

Lai gan īstā dzimšanas diena «Beneficei» ir 9. martā, kad pirms
15 gadiem deju studija ieguvusi savu vārdu, uz 15 gadu jubilejas koncertu jelgavnieki aicināti 22. februārī pulksten 13 un 17
kultūras namā.
Foto: Ivars Veiliņš
 Ritma Gaidamoviča

Vērienīgam koncertam 22.
februārī pulksten 13 un 17
gatavojas pilsētas lielākā deju
studija «Benefice», kas šogad
svin 15 gadu jubileju. Koncertā
«Paralelitāte» piedalīsies visi
280 dejotāji, kas izdejos pilnīgi
jaunas dejas, tajās runājot par
dusmām, bailēm, mīlestību.
Tāpat tiks rādīts šis tas no pašu
«zelta fonda». Uzvedumam top
arī jauni tērpi, kuru šūšanā iztērēti 5000 metri auduma. Deju
studijas vadītāja Annika Andersone par koncertu saka: «Man
patīk izglītot skatītāju, tāpēc arī
šoreiz vedināsim domāt. Protams, var patikt, var nepatikt,
taču pats galvenais, lai skatītājs
nepaliek vienaldzīgs.»
Annika smaidot «Benefici» sauc par
savu pirmo bērnu. «Kārtīgs pusaudzis – 15!
Tiesa, iekšējā sajūta tāda, ka vakar sāku
un šodien tikai turpinu. Gandrīz kā mans
dēls, no rīta viņu modinot, saka: «Mammu,
es taču tikko aizvēru acis, bet jau atkal
jāceļas!» Visu laiku iekšā ir tāds dzinulis,
motoriņš, kas liek skriet uz priekšu, jo
uzskatu, ka tā ir mana misija uz zemes,»
saka Annika, piebilstot gan, ka ik pa brīdim
kļūstot garlaicīgi un tad pati meklē piedzīvojumus. «Man šķiet, ka dažkārt es pati
izraisu stresu asumiņam, lai ir adrenalīns.
Mani dejotāji vienmēr saka: «Šodien braucam uz koncertu, tad jau būs piedzīvojumi!»
Vai nu kur apmaldīsimies, vai kaut kas
noies greizi,» saka Annika. Viņa uzsver, ka
pirms jubilejas koncerta jūtas gluži tāpat
kā pirms jebkura koncerta vai konkursa.
«Mans uzstādījums pirms visiem koncertiem: visi maksimāli atdod savu enerģiju,
spēku un laiku. Tāpēc mēs kopā esam
tāda varena blice, kas saucas «Benefice»,»
tā Annika. Ja runā par maksimālismu,
tad viņa uzsver, ka dejotāji šobrīd tiešām

Ekskursiju uz Jelgavu laimē
cēsnieki

Skolēnu ledus
svētku kolāžu
konkursā par
tēmu «Brīnumzeme» uzvaras
laurus plūkuši Cēsu 1. pamatskolas 1.a
klases skolēni un skolotāja Aiga Treimane,
balvā saņemot apmaksātu autobusu ekskursijai uz Starptautisko Ledus skulptūru
festivālu Jelgavā, kā arī ieejas kartes. Kopumā iesniegtas 80 kolāžas. Turpinot veiksmīgo sadarbību ar Jelgavas sadraudzības
pilsētu Šauļiem, kolāžu konkursā piedalījās
arī Šauļu skolēni. No Šauļu skolēniem tika
saņemtas 30 kolāžas. Skolēnu veikumu
– kopumā 110 kolāžas – līdz 28. februārim
var apskatīt Jelgavas kultūras namā.

gandrīz dzīvo deju centrā «Cukurfabrika»
un kultūras namā, kur notiek ne tikai
ierastie mēģinājumi pa trim reizēm nedēļā
četras stundas, bet arī papildu nodarbības
sestdienās un svētdienās.

Būs arī «Riekstkodis»
un «zelta fonds»

Jubilejas koncertam «Paralelitāte» tapušas virkne jaunu deju, kuras radījusi gan
pati Annika, gan arī viņas radošā pedagogu
komanda. Pirmo reizi būs iespēja redzēt
jaunās deju skolotājas Annas Pierhurovičas
deju, kurā figurēs vienradži. Jāpiebilst, ka
Anna šobrīd ir otrā persona ar lielāko stāžu
«Beneficē», jo viņa šeit ilgus gadus dejojusi,
bet nu jau otro gadu strādā par skolotāju
– viņai uzticētas trīs deju grupas. Lai gan
dejotājiem paralēli mūsdienu dejai regulāri
notiek arī baleta nodarbības, «Benefice»
pirmo reizi jubilejā uz skatuves kāps ar
fragmentu no baleta izrādes «Riekstkodis».
«Mana lielā problēma vienmēr – dejot vai
nedejot vecās dejas, kas parasti pēc koncertiem daudz tiek apspriests ziņu komentāros. Atkal tās vecās dejas! Man tas mazliet
sāp, tās dejas taču mums ir ļoti mīļas. Arī
tautas deju dejotājiem ir savs «zelta fonds»,
tāpat arī mums. Esam nolēmuši, ka tomēr
nodejosim tās dejas, kuras šajā mācību gadā
ir saņēmušas 1. vietas dažādos konkursos,»
stāsta Annika.

«Ledus izrāde» par dusmām, naidu
un mīlestību

Koncerts paredzēts divās daļās. «Kas ir
paralelitāte? Manuprāt, tā ir lomu spēle.
Jebkurš dejotājs, dziedātājs, aktieris uz
skatuves uzņemas kādu lomu. Jautājums
– cik godprātīgi to nospēlē, vai skatītājs
notic vai ne! Kā jau katrā dejā, es atspoguļoju savas sajūtas, kuras skatītāji,
iespējams, lasa kā grāmatu. Šoreiz jūtos kā
piecpadsmitgadīgs tīnis – kaprīzs, dusmīgs,
aizvainots, adatains… Jaunietis, kurš nav
īsti apmierināts ar sevi, skatās spogulī
un fantazē. Sapņo par dzīvi teltī nakts
vidū, par pirātiem, par policistiem… Tas

Uzraksti vēstuli aktierim!

Rosinot skatītājus atdzīvināt vēstuļu rakstīšanas tradīciju skatuves māksliniekiem,
Ādolfa Alunāna muzejs un iestāde «Kultūra» aicina jelgavniekus piedalīties konkursā «Vēstule aktierim». Jelgavnieki līdz 7.
martam aicināti rakstīt vēstules jebkuram
Latvijas teātra aktierim, kā arī neaizmirst
par Ādolfa Alunāna Jelgavas teātra radošajiem cilvēkiem. Oriģinālāko vēstuļu autori
tiks apbalvoti Teātra dienā, 27. martā, kad
vēstules tiks nogādātas adresātam. Vēstuli
aktierim var rakstīt brīvā formā. Darbus var
iesniegt, iemetot vēstuļu kastītēs Ā.Alunāna
muzejā, Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un
mākslas muzejā, Svētās Trīsvienības baznīcas
tornī, Jelgavas kultūras namā, vai nosūtīt pa
e-pastu vestule.aktierim@gmail.com. Sīkāka
informācija – draugiem.lv/vestule.

viss tiks apspēlēts koncerta pirmajā daļā,
kur pievienosim arī mūsu mīļākās dejas,»
stāsta Annika, piebilstot, ka šī būs iespēja
redzēt netipisku «Benefici». Otrā daļa iecerēta kā izrāde, ko paši dejotāji sauc par «ledus izrādi», ar Annikas horeogrāfiju. «Deju
izrādē runāsim par ledu ne tradicionālajā
izpratnē, bet gan jūtu ledu. Bērni sasaluši
savās dusmās, aizvainojumā. Nāk dusmas,
naids, taču to cenšas pārspēt uzticēšanās
un mīlestība. Rezultātā viss beidzas labi,»
stāsta Annika, piebilstot, ka pirmo reizi
dejās izmantojusi arī latviešu mūziku.
Pēdējai dejai – dziesmu no fonda «Viegli»
albuma ar Imanta Ziedoņa vārdiem «Pilni
vižņu mani mati», kur dejotājiem speciāli
tiek šūti latviski tērpi. «Es ļoti ceru, ka
finālā viss izdosies un dejos visi mazākie
dejotāji. Mums tā gadās, ka otrās daļas
beigās mazākie, divus trīs gadus vecie,
bērni ir aizmiguši un uz skatuves iziet vairs
ne visi,» smaidot nosaka Annika. Tāpat
viņa piebilst, ka drosmīgu priekšnesumu
sagatavojušas «Hobby class» dejotājas,
kurā apvienojušās aktīvākās «Benefices»
dejotāju mammas.

Tērpu kolekcijai –
5000 metri auduma

Ja runājam par tērpiem, arī šim koncertam tapusi pilnīgi jauna kolekcija, kuru vēl
šobrīd steidz pabeigt darbā iesaistītās četras
šuvējas. Annika lēš, ka pavisam tērpu šūšanā izmantoti aptuveni 5000 metri dažāda
auduma un vērienīgākais darbs ir gandrīz
300 vienādas kleitas dejotājiem koncerta
finālam. Paralēli koncertam top arī izstāde.
«Es jau neveidotu izstādi, bet ko dara citi
kolektīvi?! Viņiem vienmēr ir – tad jau arī
mums jābūt! Tiesa, mēs nekarināsim bildes
uz molbertiem, bet gan veidosim «dzīvās»
ekspozīcijas. Kā tas izskatīsies, varēs novērtēt 22. februārī,» piebilst Annika.
Ieejas kartes uz koncertu «Paralelitāte»
pulksten 13 un 17 iespējams iegādāties
iepriekšpārdošanā deju centrā «Cukurfabrika» un koncerta dienā kultūras namā.
Biļešu cena – 2,85 eiro.

Nobalso par «Jelgava 94»!

Sācies kultūras
balvas «Kilograms
kultūras» fināla
balsojums par aizvadītā gada nozīmīgākajiem kultūras
notikumiem. Starp ievērojamākajiem literatūras notikumiem nominēta arī jelgavnieka Jāņa Joņeva grāmatas «Jelgava 94»
izdošana. Nobalsot par 2013. gada četru
ceturkšņu uzvarētājiem septiņās kategorijās iespējams līdz 9. februāra pulksten
24. Nobalsot var Latvijas Televīzijas mājas
lapā ltv.lv. Balvu pasniegšana notiks martā.
Jāpiebilst, ka J.Joņeva debijas romāns ir pagājušajā gadā lasītākais latviešu literatūras
oriģināldarbs Jelgavas bibliotēkās un arī
viena no pirktākajām grāmatām.

