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Ledus festivāls sākas!

1574. gadā pēc Kurzemes un
Zemgales hercoga Gotharda
(Ketlera) pavēles sāka celt jaunu
mūra dievnamu, bet nepabeidza.
Būvdarbi atsākās 1592. gadā ar
hercoga atraitnes Meklenburgas
Annas un pilsētas elites atbalstu.
Jauno dievnamu iesvētīja 1615.
gada 25. maijā, bet baznīcas
zvanu torni pabeidza 1688. gadā.
Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīca
bija pirmā jaunuzceltā luterāņu
mūra baznīca tā laika Eiropā, jo
parasti protestanti savai reliģiskajai praksei izmantoja bijušās katoļu
baznīcas.
Attēls: Jelgavas
Sv.Trīsvienības baznīca
Avots: Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs

Darbu sācis
jaunais pašvaldības
bērnudārzs «Kāpēcīši»
 Ritma Gaidamoviča

Pirmo darba nedēļu
aizvada jaunā pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde «Kāpēcīši» Ganību ielā 66.
Modernākajā bērnudārzā mūsu pilsētā ir
vieta 280 mazajiem
jelgavniekiem.

Interesanti, ka francūži Stīvs Armans un Deivids Deits pirmo ledus skulptūru veidošanas pieredzi pērn ieguva tieši Jelgavā. Viņi
festivālā piedalās arī šogad, būvējot vairākus metrus augstu drakonu.
Foto: Raitis Supe
 Ritma Gaidamoviča

Šobrīd Pasta salā vēl valda darba duna, bet jau
rīt, 6. februārī, apmeklētāji varēs novērtēt vairāk
nekā 50 ledus skulptūru
– ledū izkaltus dažādu
tautu pasaku tēlus.
Pirmo reizi festivāls notiek
rekonstruētajā Pasta salā. Mākslinieki atzīst, ka viņiem šī vieta ar
skatu uz pilsētas centru ļoti simpatizē, ir daudz plašāk nekā Uzvaras
parkā. Tēlnieki pārliecināti, ka arī
skatītājiem šeit patiks. «Būs gluži
kā pasakā,» nosaka mākslinieki.
17. Starptautiskā Ledus skulptūru festivāla tēma ir «Ledus

pasaka», un Pasta salā ledū «atdzīvojušies» dažādi pasaku tēli
– vecīša cimdiņi, vilks, zirdziņš,
pūķis, princese.
Darbs pie individuālajām skulptūrām jau pabeigts, un, rūpējoties
par to ilgdzīvošanu, līdz piektdienai
tās uzglabā refrižeratorā jeb lielā
saldētavā. Bet šobrīd mākslinieki
strādā pie komandu skulptūrām,
atzīstot, ka laikapstākļi šoreiz viņus saudzē un darbi rit pēc plāna.
«Visu nedēļu pa dienu turas ap 0,
tāpēc visu var izdarīt. Protams,
kolēģi no Krievijas, kuri veido
smalkas detaļas, pieraduši, ka pie
viņiem ledus festivālos ir mīnus
30 grādi un, izveidojot sīku detaļu
un uzlejot mazliet ūdens, tā uzreiz
pielīp, taču te mazliet jāpacīnās,»

stāsta māksliniece Inese Valtere,
piebilstot, ka pirms Jelgavas festivāla ar lietuviešu kolēģi Donātu
Mockus piedalījās ledus festivālā
Kanādā, kur skulptūras veidojuši
arī plus 12 grādos, spoži spīdot
saulei. Šoreiz komandas skulptūrā
viņi attēlos stirnu, kura pārvērtīsies par princesi. Kā individuālo
skulptūru D.Mockus uzbūvējis
šūpuļzirdziņu. «Katram bērnībā
ir kāda rotaļlieta, ko ļoti vēlas, un,
kad to dabū, ir sajūta kā pasakā,»
nosaka D.Mockus. Bet I.Valtere
izgrebusi mazo viesuļvētru.
Šobrīd uz salas vēl norit skulptūru būvniecība un salas sakārtošana, bet jau rīt, 6. februārī,
no pulksten 18 Pasta salā gaidīti
apmeklētāji. Piektdien tā būs

atvērta līdz pulksten 23, sestdien
un svētdien – no pulksten 10 līdz
23. Visas dienas tiek piedāvāta
plaša kultūras programma (skatīt
7.lpp.), kā arī Jelgavas reģionālais
Tūrisma centrs sagatavojis tūrisma
piedāvājumu, ar kuru var iepazīties
mājas lapā www.visit.jelgava.lv.
Auto apmeklētāji festivāla laikā
aicināti novietot pļavā pretī Jelgavas pilij, Cukura ielā laukumā
starp Cukura ielu, Rīgas ielu
un Lielupes promenādi, jaunajā
stāvlaukumā Pilssalas ielā blakus
Pasta salai, stāvlaukumā aiz Jelgavas pils un Hercoga Jēkaba laukumā. Autobusus varēs novietot
Jāņa Čakstes bulvāra labajā pusē
virzienā no Lielās ielas posmā no
Lielās līdz Raiņa ielai.

Uzrunātie bērnu vecāki atzīst,
ka pirmais iespaids par iestādi,
tās materiālo nodrošinājumu
un personālu ir ļoti labs. Īpaši
viņi novērtē baseinus un cer, ka
jau drīzumā bērniem notiks peldētapmācība. «Šeit ir ļoti jauki!
Jaunas telpas, daudz attīstošu
mantu, kādu nebija iepriekšējā
bērnudārzā. Pēc pirmās vecāku
sapulces jau sapratu, ka arī
audzinātājas ir fantastiskas,
un esmu pārliecināta, ka bērnam te patiks,» iespaidos dalās
četrgadnieces Sabīnes mamma
Ilona Zauere. «Apstākļi ir ļoti
labi, lai bērns varētu mācīties un
attīstīties,» vērtē tētis Dmitrijs
Ožima, kuram «Kāpēcīšos» sāk
mācīties gan meita Darja, kurai
šobrīd ir četri gadi, gan dēls
Jegors, kuram februārī paliks
divi gadi.
Iestādes vadītāja Lāsma Lipiņa atzīst, ka lielākais darbs vēl
priekšā, lai ieietu ikdienas ritmā.
«Jau otrdienas rīts iestādē bija
pavisam citāds nekā pirmdiena,
kad bērni «Kāpēcīšus» iepazina
kopā ar vecākiem. Jūtams, ka
iestādi esam apdzīvojuši – skan

bērnu čalas, rosība notiek āra
rotaļu laukumos,» tā vadītāja,
piebilstot, ka šobrīd iestādē mācības uzsākuši 230 bērni, jo daļa
bērnu slimo un paralēli vēl norit
grupu komplektēšana. Vecākiem
28. janvārī ir izsūtītas vēstules
ar uzaicinājumu bērnu laist
«Kāpēcīšos», un viņiem atbilde
jāsniedz divu nedēļu laikā.
Pilsētas mērs Andris Rāviņš,
atklājot jauno bērnudārzu, uzsvēra, ka pirmsskolas izglītības
iestāde pilsētas izglītības sistēmā ir viena no galvenajām, jo
bērna izglītošana sākas ģimenē
un turpinās bērnudārzā. «Gribu
novēlēt, lai šeit aug zinātkāri
bērni. Bieži esam dzirdējuši
sakām: «Ko tu vari kāpēčot?!»
Bet šeit varbūt tas ir galvenais,
pie kā jāstrādā – lai bērni būtu
zinātkāri un prasītu «kāpēc,
kāpēc?» un pedagogiem pietiktu
spēka rast atbildes uz visiem
«kāpēc?»,» tā A.Rāviņš, vēlot kolektīvam un vecākiem izaudzināt
veselīgus, zinātkārus kāpēcīšus,
drosmīgus, radošus pilsoņus.
Jelgavas domes priekšsēdētājs
pašvaldības vārdā bērnudārzam
uzdāvināja 60 atstarojošās vestītes ar Jelgavas logo.
«Kāpēcīšos» vieta paredzēta
280 bērniem, kas ļauj samazināt bērnu rindu, kuri gaida
vietu pašvaldības bērnudārzā.
Jāpiebilst gan, ka grupu komplektēšana «Kāpēcīšos» vēl ir
procesā. Kāda šobrīd ir situācija
pašvaldības bērnudārzos un cik
bērnu vēl gaida rindā, plašāk
lasiet 4. lpp.

Šodien zīmogo pilsētas jubilejas pastmarku «Jelgavai 750»
 Sintija Čepanone

vērtība ir 1,71 eiro – tā atbilst
ierakstītas A klases vēstules
Šodien, 5. februārī,
nosūtīšanai uz jebkuru no ES
līdz pulksten 18 Jelgavalstīm. Līdz
vas Svētās Trīsvienības
ar pastbaznīcas tornī notiek
marku
jaunās Latvijas Pasta
izdoizdotās pastmarkas
ta arī
«Jelgavai 750» zīmogospeciāla
šana. Līdz ar pastmaraploksne
ku izdota arī speciāla
1500 ekaploksne, kas veltīta
semplāru
pilsētas jubilejai.
tirāžā.
Latvijas
Jaunā pastmarka «Jelgavai Pasts in750» izdota 100 000 eksemplāru formē, ka jaunā izdevuma autors
tirāžā, un pastmarkas nomināl- ir mākslinieks Ģirts Grīva, kurš

pastmarkas un aploksnes dizainā
izmantojis reklāmas un zīmolu izveides
speciālista
Anša Griķa veidoto
Jelgavas
pilsētas
svētku
logo. Tajā
par galvenajiem
vadmotīviem izraudzīti pieci elementi – vēsture, ūdens,
daba, smiltis un cilvēks –, kas
raksturo pilsētas un tās iedzīvo-

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

tāju izaugsmi cauri laikiem.
Jaunā pastmarka, kas izdota,
atzīmējot Jelgavas pilsētas 750.
jubileju, šogad būs viens no pilsētu raksturojošajiem simboliem.
Tās pirmās dienas zīmogošana
notiek šodien, 5. februārī, no
pulksten 10.30 līdz 18 Jelgavas
Svētās Trīsvienības baznīcas
tornī, savukārt pulksten 11 torņa Izstāžu zālē paredzēts svinīgs
pilsētas jubilejas pastmarkas
prezentācijas pasākums, kurā
uzrunu teiks Jelgavas pilsētas
domes priekšsēdētājs Andris
Rāviņš un Latvijas Pasta valdes
loceklis Egons Strazdiņš.
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Jelgavā atklāts jauns pašvaldības bērnudārzs «Kāpēcīši». Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš iestādes vadītājai
Lāsmai Lipiņai (no labās) un viņas komandai vēlēja audzināt
zinātkārus bērnus, kuriem netrūktu jautājumu «kāpēc?», un
lai pedagogiem pietiktu spēka rast atbildes uz visiem viņu
«kāpēc?».
Foto: Raitis Supe

Laikrakstu iespējams saņemt arī
redakcijā Pasta ielā 47 – 214.
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Tas ir tāpat kā rekonstruēt
vecu rolsroisu
 Jānis Kovaļevskis

«RAF rūpnīca Latvijai
un jo īpaši Jelgavai
ir unikāls objekts. Ar
to saskaramies ik uz
soļa, jo, rekonstruējot
vecos rūpnīcas korpusus, atklājas arvien
jauni pārsteigumi, cik
pamatīgi viss ir būvēts. Tādēļ jūtamies
lepni, ka pilsēta Latvijas ES prezidentūras
pasākuma gaitā organizēto konferenci par
reģionālo attīstību
rīkos vienā no mūsu
industriālā parka korpusiem. Tā ir iespēja
arī Eiropas mērogā
parādīt, ka vecās ražošanas ēkas un teritorijas ir iespējams
pielāgot mūsdienu
prasībām, saglabājot
ražošanas funkciju,»
stāsta uzņēmuma «NP
Properties», kurš Latvijā apsaimnieko astoņus biznesa parkus,
valdes priekšsēdētāja
Elita Moiseja.
Pērn bijušās RAF rūpnīcas teritorijā izvietotais NP
Jelgavas Biznesa parks uzsāka vērienīgu rekonstrukcijas
projektu – piesaistot Eiropas
Reģionālās attīstības fonda
līdzekļus, kopumā iecerēts
rekonstruēt gandrīz 22 tūkstošus kvadrātmetru ražošanas
telpu, ieguldot 8,6 miljonus
eiro. Projektu plānots pabeigt
līdz šā gada septembrim, bet
līdz gada beigām visām telpām
jābūt izīrētām. Tas nozīmē, ka
jau šogad pilsētā varētu ienākt
vairāki jauni ražotāji.
NP Jelgavas Biznesa
parks ir izraudzīts kā norises vieta vienam no ES
prezidentūras pasākumiem
– 11. februārī uzņemsiet
konferenci «Uzņēmējdarbība reģionos Eiropas Savienības konkurētspējas
stiprināšanai». Vai varam
teikt, ka Latvijā ir labi piemēri degradēto teritoriju
(padomju laika mantojuma)
pielāgošanai mūsdienu biznesa prasībām?
Jautājums par to, ko darīt
ar industriālo mantojumu, ir
aktuāls visā Eiropā. Biežāk
šajās teritorijās top daudzdzīvokļu nami, biroju un noliktavu
kompleksi, bet mēs esam izvēlējušies citu ceļu un pielāgojam
telpas ražotāju vajadzībām. Ar
to sākām nodarboties pirms 17
gadiem līdzīgos objektos citviet
Latvijā, bet RAF teritoriju
pārņēmām 2005. gadā. Pirmie
nomnieki – Baltijas Gumijas
fabrika – te sāka strādāt 2006.
gadā. Šobrīd esam iznomājuši
67 procentus no pieejamās pla-

«Esam uzņēmušies saistības līdz gada beigām rekonstruētajās ražošanas telpās piesaistīt deviņus jaunus nomniekus, bet jau
pavasarī mūsu telpās darbu uzsāks koka paneļu ēku ražotājs «Cross Timber Systems»,» uzsver uzņēmuma «NP Properties»
valdes priekšsēdētāja Elita Moiseja.
Foto: Raitis Supe
tības un turpinām attīstīties.
Savā ziņā varam teikt, ka RAF
teritorijā ir atgriezusies ražošana, un tas ir pozitīvs piemērs.

Mūsu lielākā priekšrocība ir
ražošanai piemērotās telpas ar
augstajiem griestiem un iespēja
nodrošināt pieslēgumu visām
ražošanā nepieciešamajām
Kādi bija galvenie argu- komunikācijām, lai nomnieks
menti, kādēļ tika pieņemts varētu nodarboties ar savu
lēmums rekonstruēt vecos pamatbiznesu.
RAF ražošanas korpusus?
Rūpnīca celta 70. gados, ieVai Jelgava ir pietiekami
vērojot augstus kvalitātes stan- pievilcīga potenciālajiem
dartus. Tādi ēku funkcionālie nomniekiem?
elementi kā pamati un nesošās
Mūsu Rīgas un Olaines parki
kolonnas ir labi saglabājušies, ir piepildīti attiecīgi par 93 un 96
tādēļ ātrāk un lētāk ir veikt šo procentiem, tādēļ arī tiem, kuri
objektu rekonstrukciju, nevis vēlas telpas Rīgā, piedāvājam
būvēt no jauna, lai gan tehniski Jelgavu. Tas ir tikai 40 kilometru
tas ir pietiekami sarežģīti – gluži attālumā no galvaspilsētas, kas
tāpat kā pārbūvēt vecu rolsroisu. Eiropas mērogā vispār nav attāTurklāt darbi jāveic paralēli lums. Mūsu tehniskais direktors,
ražošanas procesam citos uz- piemēram, brauc no Inčukalna,
ņēmumos. Tādēļ esam pateicīgi arī daudziem citiem uzņēmusaviem nomniekiem par izturību miem, kuri strādā mūsu parkā,
un sapratni. Rekonstrukcijas darbinieki uz darbu brauc no
laikā vairākkārt atklājās iepriekš Rīgas un citām vietām. Turklāt
nepamanīti defekti, kas jānovērš. Jelgavai ir daudz priekšrocību
Šajā ziņā mums ir izveidojusies – tā vēsturiski ir veidojusies kā
laba sadarbība ar Latvijas In- ražošanas centrs ar savām travestīciju un attīstības aģentūru, dīcijām un spēcīgu profesionālās
kura kā uzraugošā institūcija izglītības sistēmu. Lielu atbalstu
seko līdzi projekta ieviešanas mūsu nomniekiem sniedzis gan
gaitai un operatīvi reaģē, ja Zemgales reģiona Kompetenču
projektā objektīvi nepieciešams attīstības centrs, gan citas pašveikt kādas izmaiņas.
valdības institūcijas.
Kas ir galvenie kritēriji,
pēc kā jūs vērtē potenciālie
nomnieki? Kas jāņem vērā,
īstenojot tik vērienīgus attīstības plānus?
Daudz ko nosaka cena jeb
nomas maksa, kuru spējam
piedāvāt potenciālajiem nomniekiem. Tirgus ir samērā ierobežots, tādēļ jebkuras investīcijas rūpīgi plānojam. Ja mūsu
cena būs par augstu, ražotājs
pieņems lēmumu iegādāties
telpas vai būvēt savu ražotni.

Kāds, jūsuprāt, ir Jelgavas potenciāls straujai
ražošanas attīstībai, ņemot
vērā darbaspēka pieejamību?
Daudzi jelgavnieki joprojām
strādā Rīgā, un viņu vilinājums
atrast darbu tuvāk mājām ir
pietiekami liels. Līdz šim no
mūsu nomniekiem neesam
dzirdējuši bažas, ka pilsētā
trūktu darbaroku.
Cik ilgā laikā plānots

piepildīt jaunās ražošanas
telpas, un kas varētu būt
potenciālie nomnieki?
Atbilstoši projekta nosacījumiem mums nomnieki jāpiesaista līdz gada beigām.
Konkrētus uzņēmumus vēl
nevaram atklāt, bet sarunas
notiek, lai gan joprojām esam
atvērti arī jauniem sadarbības
partneriem.
Sākotnēji Krievijas uzņēmums «Baltic Railway
Holding» (iepriekš «UVZ
Baltija») izskatīja iespēju
savu kravas vagonu ražotni
izvietot Jelgavas Biznesa
parkā – kādēļ šis darījums
nenotika?
Mēs izvērtējām visus plusus
un mīnusus un pieņēmām
lēmumu, ka šāda liela ražotāja ienākšana varētu negatīvi ietekmēt pārējos parka
nomniekus. Arī biznesa riski
pieaugtu. Mēs vairāk orientējamies un mazajiem un vidējiem
ražotājiem, kuri vēlas nomāt
platības līdz 10 000 kvadrātmetru. Uzņēmumiem, kuriem
nepieciešamas lielākas platības,
ir daudz specifisku prasību
gan attiecībā uz loģistiku, gan
citiem jautājumiem.
Vai mūsu ražotāju konkurētspēju labvēlīgi varētu
ietekmēt energoresursu
cenu kritums?
Kā kurā nozarē, jo, piemēram, uzņēmumiem, kuri ražo
dažādus plastmasas izstrādājumus, samazinoties naftas
cenām, tirgū ir būtiski kritusies
arī produkcijas cena un saasinājusies konkurence.
Arī turpmāk uzņēmējiem

un pašvaldībām būs pieejami līdzekļi no ES atbalsta
programmām degradēto
teritoriju attīstībai. Vai šajā
ziņā ir vēl kādas ieceres?
Šobrīd vēlamies pabeigt esošos attīstības projektus. Ja
tirgū būs pieprasījums, esam
gatavi turpināt attīstību. Jelgavas gadījumā galvenais uzsvars
būtu uz RAF biroju ēku, kurai
nepieciešama rekonstrukcija,
lai gan pagaidām nav jūtams,
ka pilsētā trūktu biroja telpu.
Investīcijas vēl būtu nepieciešamas iekšējo pievedceļu un ēku
fasāžu sakārtošanai. Pašmērķis
gan nav piesaistīt ES līdzfinansējumu, jo līdz šim savu parku
attīstībā daudz esam investējuši arī pašu līdzekļus.
«NP Properties» apsaimnieko
astoņus industriālos parkus
Rīgā, Jelgavā, Olainē,
Salaspilī, Daugavpilī un
Rēzeknē ar kopējo platību 150 ha.
Jelgavas Biznesa parka, kurš izvietots bijušās RAF rūpnīcas teritorijā,
kopējā platība ir 23 ha, iznomājamo telpu platība – 61 172 m².
Šobrīd iznomāti 41 017 m².
Parkā ir 19 nomnieki, no kuriem
ražotāji ir: «PET Baltija», SIA «Cross
Timber Systems», SIA «Smurfit
Kappa Baltic», SIA «Glaskon», AS
«Baltijas gumijas fabrika», SIA
«Ferroplan», SIA «Northern Constructions», SIA «Eko PET», SIA
«Mitau Industry».
2014. gadā uzsākta Jelgavas
Biznesa parka industriālo telpu
rekonstrukcija 21 823 m² platībā,
piesaistot Eiropas Reģionālās
attīstības fonda līdzfinansējumu.
Kopējās investīcijas plānotas 8,6
miljonu eiro apmērā. Rekonstrukcijas darbus plānots pabeigt līdz
2015. gada septembrim.

Pilsētnieks vērtē

Vai plānojat apmeklēt
Ledus skulptūru
festivālu Pasta salā?
Dangole, tehniskā darbiniece:
– Protams!
Šoreiz Ledus
skulptūru festivāls notiks
jaunā vidē, tāpēc vien gribas iet un
redzēt, kā tur viss būs iekārtots, kā
izskatīsies. Man jau šķiet, ka būs ļoti
skaisti, jo pati Pasta sala ir brīnišķīgi
rekonstruēta, no tās paveras skaists
skats uz Mītavas tiltu. Izmantojām
arī iespēju jelgavniekiem biļetes iegādāties ar atlaidi, apmainot «Jelgavas
Vēstneša» kuponu.
Artjoms, 6. klases skolnieks:
– Esam paredzējuši, ka
iesim visa ģimene – mamma, tētis, es un
māsa. Mēs katru gadu apmeklējam
Ledus skulptūru festivālu. Man ļoti
patīk ledus skulptūras – mākslinieki
vienmēr ir ko interesantu izdomājuši.
Jo īpaši forši ir vakarā, kad tās tiek
krāsaini izgaismotas. Es gan nezinu
festivāla tēmu, taču tas jau nav tik
svarīgi.
Lilita, strādā:
– Tikko izmantoju jelgavniekiem piedāvāto
iespēju iegādāties biļetes ar
atlaidi. No sava
«Jelgavas Vēstneša» izgriezu kuponu, vienu avīzi iedeva māsa, vēl
vienu – dēls, un trīs biļetes jau kabatā
– man, meitai un viņas draudzenei.
Gribas domāt, ka šis festivāls būs
īpašs, jo notiks jaunā vietā – Pasta
salā. Noteikti būs arī brīvāk, jo sala
ir plašāka nekā Uzvaras parks. Es
ceru, ka šādas atlaides tiks saglabātas arī uz citiem pilsētas lielajiem
svētkiem.
Jevgeņija, veikala vadītāja:
– Jā, mēs noteikti iesim. Tā
jau kļuvusi par
jauku tradīciju
ģimenē. Visticamāk, ka festivālu apmeklēsim
sestdien, kad paredzētas arī aktivitātes bērniem. Tiesa, tagad festivāls
ir tālāk no mūsu mājām – dzīvojam
burtiski blakus Uzvaras parkam. Taču
Pasta salai ir vairāki bonusi – tur ir
plašāks, ir rotaļu laukumi. Esam
salu izstaigājuši, un tā tiešām šķiet
jauka vieta.
Andris, students:
– Nē, jo nedēļas
nogalē jābrauc
mājās. Protams, zinu, ka
nedēļas nogalē
notiks skulptūru festivāls. Ja vien
būs tāda iespēja, aiziešu tās apskatīties nākamnedēļ kādā darbdienā.
Pagājušajā gadā, lai gan gribējām,
ar draugiem nepaspējām, jo ledus
skulptūras ātri izkusa.
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Sākas jauna
«Garšas tūre Jelgavā»
 Ritma Gaidamoviča

Līdz 31. maijam Jelgavā notiks akcija
«Garšas tūre Jelgavā».
Tās laikā interesenti
aicināti doties īpašā
pastaigu maršrutā pa
Jelgavu, iepazīstot ievērojamākās vietas
un nobaudot pilsētas
īpašo piedāvājumu
– pamatēdienu «Hercoga bura», desertu
«Šarlotes skūpsts» un
atspirdzinošo dzērienu «Jelgavas bellini».
Pastaigas maršruta
noslēgumā var saņemt
Jelgavas gardēža suvenīru – uzņēmumā
«Keramika LV» izgatavotu fondī trauku ar
Jelgavas simboliku.
Akcija «Garšas tūre Jelgavā»
pagājušajā gadā uzvarēja Latvijas Tūrisma attīstības valsts
aģentūras rīkotajā konkursā
«Veiksmīgākais jaunais tūrisma
produkts».
Jelgavas reģionālā Tūrisma
centra pārstāve Alise Ozoliņa
informē – lai piedalītos akcijā,
akcijas bukletā jāsakrāj zīmodziņi, nogaršojot Jelgavas īpašos ēdienus trīs dažādās vietās:
ģimenes restorānā «Hercogs»
vai picorānā «Tami-Tami» akcijas dalībnieki aicināti baudīt
pamatēdienu «Hercoga bura»,

bistro «Silva» piedāvā desertu
«Šarlotes skūpsts», savukārt
krodziņā «Istaba» jānogaršo
atspirdzinošais dzēriens «Jelgavas bellini». Kad nobaudīti visi
trīs ēdieni un akcijas bukletā saņemti trīs zīmodziņi, dalībnieki
pēdējā no apmeklētajām vietām
apmaiņā pret bukletu var saņemt īpašo suvenīru – fondī
trauku ar Jelgavas simboliku.
Jāpiebilst, ka akcijas bukletus
iespējams saņemt Jelgavas
Svētās Trīsvienības baznīcas
tornī un minētajos ēdināšanas
uzņēmumos.
«Hercoga bura» ir pamat
ēdiens, kas gatavots no īpaši
marinētas un krāsnī ceptas cūkgaļas, kuru pasniedz ar karamelizētiem skābētiem kāpostiem,
dažādiem ceptiem dārzeņiem
un saknēm, brūkleņu biezeni un
mārrutkiem. Deserts «Šarlotes
skūpsts» ir olu-biezpiena krēma
un divu veidu sulas želejas uzputeņu kārtojums ar augļu-ogu
biezeņa mērci. Atspirdzinošā
dzēriena «Jelgavas bellini» viena no galvenajām sastāvdaļām
ir smiltsērkšķu sula, kas izmantota, gatavojot arī pamatēdienu
un desertu.
Jelgavas īpašie ēdieni pilsētas ēdināšanas uzņēmumu
ēdienkartēs iekļauti no 2012.
gada februāra, un tie tapuši,
sadarbojoties Jelgavas pilsētas
pašvaldībai, Jelgavas Amatu
vidusskolai un Jelgavas uzņēmējiem.

Jauns pamatzināšanu rullis
«Jelgava vēstures faktos»

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

ziņas

Suņus Pasta salā
neievest!

Rūpējoties par atpūtniekiem, turpmāk Pasta salā
būs aizliegts ievest suņus.
To un sabiedrisko kārtību
Pasta salā kontrolēs Pašvaldības policija – salā ir
izvietots Pašvaldības policijas postenis, un jau šomēnes tur tiks uzstādītas
četras videonovērošanas
kameras.

Foto: Raitis Supe
 Ilze Knusle-Jankevica

Turpmāk Pasta salā aizliegts ievest un uzturēties
ar suņiem – to paredz
Jelgavas domes sēdē
apstiprinātās izmaiņas
saistošajos noteikumos.
«Mums pilsētā ir problēmas ar
suņu īpašniekiem – ir maz tādu,
kuri tiešām ir gatavi uzņemties
atbildību par savu dzīvnieku, sākot
no viņa reģistrācijas un beidzot ar
izkārnījumu savākšanu,» norāda
Jelgavas pilsētas Pašvaldības policijas priekšnieks Viktors Vanags.
Jelgavas domes sēdē apstiprinātas izmaiņas pašvaldības saistošajos
noteikumos «Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas kārtība Jelgavas
pilsētā». Tie papildināti ar punktu:
«Suņa īpašniekam vai tā turētājam
aizliegts ar suni uzturēties Jelgavas pilsētas Pasta salas teritorijā.»
Grozījumi noteikumos iestrādāti, jo
saņemti iedzīvotāju ierosinājumi.
Pašvaldības iestādes «Pilsētsaimniecība» Apsaimniekošanas nodaļas speciāliste Lolita Kamaldiņa

skaidro, ka Pasta sala ir izveidota
kā atpūtas vieta, tā paredzēta sportiskām aktivitātēm, tajā ir bērnu
laukumi un grozījumi saistošajos noteikumos veikti, rūpējoties
par vidi un atpūtnieku labsajūtu.
«Pilsētā ir vajadzīgas vietas, kur
var brīvi sēdēt zālienā, nedomājot
par suņu izkārnījumiem. Diemžēl
suņu saimnieki nav tik apzinīgi un
nesavāc izkārnījumus aiz saviem
mīluļiem, tāpēc ir nepieciešams
regulējums,» tā viņa.
Pašvaldības policijas priekšnieks
apstiprina, ka suņu saimnieku
attieksme ir problēma Jelgavā.
Policija regulāri saskaras ar saimnieku noklīdušiem suņiem, ar to,
ka saimnieki nesavāc izkārnījumus
aiz saviem mājdzīvniekiem, ved
suņus uz pludmali, kur tas arī nav
atļauts. Pērn Pašvaldības policija
sastādījusi 12 administratīvā pārkāpuma protokolus par dzīvnieku
turēšanas kārtības neievērošanu un
17 – par suņu ievešanu pludmalē.
Iepriekšējos gados protokolu skaits
bijis lielāks, bet, kā norāda V.Vanags,
policijas darbinieki vairāk veic preventīvo darbu, izglīto iedzīvotājus.

«Pilsētsaimniecības» pārstāve
uzsver, ka vairums suņu saimnieku
pret saviem pienākumiem izturas
bezatbildīgi – savus dzīvniekus nereģistrē un nemaksā arī pašvaldības
nodevu par dzīvnieka turēšanu.
2013. gadā Jelgavā piereģistrēti vien
104 suņi, nodevu (4,27 eiro gadā)
samaksājuši 53 cilvēki; 2014. gadā
reģistrēti 104 suņi, nodevu samaksājuši 66 cilvēki. Saskaņā ar MK
noteikumiem visiem suņiem līdz
2016. gada 1. jūlijam jābūt reģistrētiem, pēc 2016. gada 1. jūlija visiem
suņiem jābūt ievietotam čipam, kas
reģistrēts datu bāzē.
Suņu reģistrācijas vietas Jelgavā: «Pilsētsaimniecība» Pulkveža
O.Kalpaka ielā 16a, 1. stāvā, 3.
kabinetā, tālrunis 63023845 (šeit
var samaksāt arī ikgadējo pašvaldības nodevu par suni); SIA «Rimal»
Driksas ielā 1, tālrunis 63024755;
SIA «Usivet» Satiksmes ielā 35a – 8,
tālrunis 63048091; Zemgales Veterinārais centrs (diennakts veterinārā
klīnika) K.Barona ielā 17, tālrunis
28448418; Mazo dzīvnieku izolators
patversme K.Helmaņa ielā 8, tālrunis 63021924.

Pašvaldība pārdod ēku Mātera ielā 35a
 Ilze Knusle-Jankevica

Jelgavas 750. jubilejas gadā Jelgavas pilsētas pašvaldība izveidojusi jaunu – ceturto – Jelgavas pamatzināšanu rulli, kurā
iezīmēti un ar attēliem akcentēti Jelgavas pilsētas nozīmīgie
vēstures fakti, kas jāzina katram jelgavniekam. Šajā rullī akcents
likts uz notikumiem, ko varētu nosaukt par mūsu pilsētas attīstības un izaugsmes punktiem: pilsētas dibināšana, pilsētas tiesību un karoga piešķiršana Jelgavai, pils un Trīsvienības baznīcas
torņa būvniecība, «Academia Petrina» jeb pirmās augstskolas
Latvijas teritorijā atklāšana, mikroautobusu ražotnes «RAF»
un cukurfabrikas izveide un citi. No jaunākajiem notikumiem
minēta Mītavas tilta izbūve un Pasta salas rekonstrukcija. Šādu
pamatzināšanu rulli kopā ar vērtīgām grāmatām «Draudzīgā
aicinājuma» dienā bijušā Latvijas prezidenta Kārļa Ulmaņa
vārdadienā no domes priekšsēdētāja Andra Rāviņa un viņa
vietnieka Aigara Rubļa saņēma visu pilsētas izglītības iestāžu
(bērnudārzu, pamatskolu, sākumskolu, vidusskolu, ģimnāziju,
profesionālās izglītības un interešu izglītības iestāžu) pārstāvji.
«Ir liels prieks, ka Jelgavā notiek virzība uz priekšu. Svarīgi ir
sajust to atbildību, ka mēs veidojam rītdienu caur bērniem un
skolēniem. Būt skolotājam ir ļoti atbildīgs darbs,» tā A.Rāviņš.
Jāpiebilst, ka šogad K.Ulmaņa ieviestajai tradīcijai «Draudzīgais
aicinājums» aprit 80 gadi.
Jāatgādina, ka pirmais Jelgavas pamatzināšanu rullis tika izveidots
2012. gadā kā krāsains plakāts ar informāciju par Jelgavas karogu,
ģerboni, logo un saukli. Otrais rullis izdots 2013. gadā, un tajā apkopoti būtiskākie gadskaitļi par pilsētas vēsturi un fakti par šodienu – Jelgavas iedzīvotājiem, kuri mācās, strādā, sporto un atpūšas,
par pilsētā esošiem unikāliem objektiem, interesanta informācija
par pilsētas parkiem, ielām un citiem infrastruktūras objektiem,
kā arī ražošanas nozarēm. Pagājušā gada pamatzināšanu rullis
tika izveidots kā pilsētas karte, kurā iezīmēti un ar attēliem akcentēti pilsētas unikālie kultūrvēsturiskie un infrastruktūras objekti.
Foto: Raitis Supe

Pašvaldība atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli plāno pārdot
tai piederošu divstāvu
ēku Mātera ielā 35a.
«Agrāk šī ēka tika iznomāta. Šobrīd ēkai nav
nomnieka un tā nav nepieciešama pašvaldības
funkciju nodrošināšanai,
tāpēc pašvaldība vēlas
to atsavināt,» norāda
Jelgavas pilsētas domes
administrācijas Sabiedrisko attiecību pārvaldes
komunikācijas un mediju
attiecību galvenā speciāliste Līga Klismeta.
Izsole paredzēta 21. februārī
pulksten 10 Jelgavas domes ēkas
(Lielajā ielā 11) 207. telpā. Izsole
notiks, ja uz to ieradīsies ne mazāk
kā divi dalībnieki. Interesenti pieteikties izsolei var līdz 17. februāra
pulksten 16 domes ēkas 302. kabinetā (tālrunis 63005559).
Īpašums, ko plānots pārdot izsolē,
sastāv no zemesgabala 638 kvadrātmetru platībā un uz tā esošās būves,
kas saskaņā ar būves kadastrālās
uzmērīšanas lietu sastāv no 32
telpām – to kopējā platība ir 464,6
kvadrātmetri. Īpašuma sākumcena
izsolē būs 39 000 eiro, izsoles solis
būs 500 eiro. Noteiktā sākumcena
atbilst summai, par kādu īpašumu
novērtējuši speciālisti – 2014. gada
10. martā SIA «VCG Ekspertu grupa» objektu novērtēja un noteica tā
vērtību 39 000 eiro.

Jāpiebilst, ka šī būs jau trešā
izsole, kurā tiks pārdots šis īpašums. Iepriekšējās divas izsoles
nenotika, jo nebija ieradies neviens pretendents. Pirmajā izsolē
īpašuma cena bija noteikta 57 000
eiro, bet otrajā izsolē tā tika pazemināta līdz 47 000 eiro. Nekusta-

mā īpašuma mākleri lēš: lai gan
ēka atrodas netālu no dzelzceļa
stacijas, pretī Jelgavas Valsts ģimnāzijai, intereses par to nav tāpēc,
ka tās ārsienas un pārsegumi ir
no koka, un, tā kā ēka vairākus
gadus bijusi tukša, tā nav pārāk
labā tehniskajā stāvoklī.

SIA «Elas Baltic» (reģ.Nr.90000481748) ir jaundibināts uzņēmums Latvijā ar
ražošanas telpām Jelgavā, kas specializējas OEM produktu ražošanā galvenokārt
medicīnai, taču arī citām nozarēm. Tekstilizstrādājumi ir ražoti no izejmateriāla, ko
piegādā mātes uzņēmums Dānijā – AS «Elas». AS «Elas» ir ģimenes uzņēmums
ar vairāk nekā 60 gadu pieredzi elastīgo un neelastīgo saišu ražošanā, ko izmanto
tekstila un medicīnas nozarē. Līdz šim vairāk nekā 10 gadus AS «Elas» ir strādājusi ar
sadarbības partneriem Latvijā, bet stratēģisku apsvērumu rezultātā pieņēmusi lēmumu dibināt savu uzņēmumu
Latvijā. Vairāk informācijas atrodama mājas lapā www.elas.dk. Tādējādi paplašinoties uzņēmums meklē

ražošanas vadītāju jaundibinātajam uzņēmumam Jelgavā.
Pienākumi:
• sadarbībā ar vadību Dānijā vadīt uzņēmumu Jelgavā;
• personāla meklēšana jaundibinātajam uzņēmumam Jelgavā;
• nodrošināt efektīvu ražošanas plānošanu, samazinot resursus un izejmateriāla atgriezumus;
• vadīt šūšanas iekārtu operatoru komandu, izstrādājot divu darba maiņu grafiku, kontrolēt algu
izmaksas utt.;
• nodrošināt materiālu loģistiku un savlaicīgu gatavo izstrādājumu izsūtīšanu;
• ieviest un optimizēt darba instrukcijas un procedūras, ieviest jaunas tehnoloģiskās metodes
atkarībā no pasūtījuma;
• nodrošināt, lai saražotās produkcijas kvalitāte atbilst mātes uzņēmuma prasībām;
• atskaitīties mātes uzņēmumam Dānijā par ražošanas procesiem un efektivitāti.
Prasības kandidātam:
• pieredze ražošanas uzņēmuma vadīšanā, pildot plānošanas un vadīšanas funkcijas maza vai
vidēja uzņēmuma darba organizēšanā;
• ļoti labas angļu valodas zināšanas (sarunvaloda un rakstība);
• vismaz divu gadu darba pieredze vadošā amatā;
• augsta motivācija sasniegt rezultātu un rast risinājumus dažādām situācijām;
• pieredze ražošanas optimizācijā, pieredze LEAN ražošanā tiks uzskatīta par priekšrocību;
• spēja motivēt darbiniekus, rādot pozitīvu piemēru.
Mēs piedāvājam:
• iespēju strādāt augošā uzņēmumā, kura izstrādājumi tiek pārdoti pasaules tirgos;
• strādāt uzņēmumā ar skandināvu vadības stilu, kur tiek dota iespēja kļūt par uzņēmēju;
• konkurētspējīgu atalgojumu;
• labus darba apstākļus jaunizremontētās ražošanas telpās Jelgavas pilsētā.
Ja jūs interesē šī iespēja, lūdzam sūtīt savu pieteikumu un CV angļu valodā pa e-pastu inelej@um.dk
līdz 16. februārim. Kontaktpersona – Inese Leja-Rafaela, tālrunis +371 29297204 vai 67226210.
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Īsi
 Pieminot komunistisko represiju upurus, šodien, 5. februārī,
pulksten 13 notiks piemiņas brīdis
un ziedu nolikšana pie kultūras
nama «Rota» Garozas ielā 15
– vietā, kur pēc Otrā pasaules kara,
1945. gadā, atradās nometne. Tajā
pirms izsūtīšanas uz nometinājuma
vietām Krievijā tika formēti vilcienu
vagoni ar aizturētajiem Jelgavas
iedzīvotājiem. Piemiņas brīdis veltīts
notikumiem pirms 70 gadiem, kad
ap 6000 Latvijas cilvēku tika represēti. Dažiem represētajiem izdevās
atgriezties dzimtenē, taču liela
daļa tā arī nepārbrauca. Ziedus pie
piemiņas akmens noliks arī Jelgavas
domes vadība.
 Līdz 11. februārim pagarināti
noteiktie ierobežojumi Jelgavā
gripas epidēmijas dēļ, un tas
nozīmē, ka arī nodarbības bērnu
un jauniešu centrā «Junda» līdz
nākamajai trešdienai nenotiks.
Gripas monitoringa aktuālie dati
apliecina, ka šobrīd saslimstības
līmenis ar gripu mūsu pilsētā ir
sasniedzis līdz šim augstāko punktu – reģistrēti 2130,5 saslimšanas
gadījumi uz 100 000 iedzīvotāju
– un visvairāk slimo bērni vecumā
līdz 14 gadiem. Pamatojoties uz
SPKC sniegto atzinumu par gripas
saslimstības līmeni Jelgavā, pašvaldībā vēl aizvien ir spēkā rīkojuma
«Par gripas un citu aktuālo augšējo
elpošanas ceļu infekcijas slimību
profilaksi» 5. punkts, kas līdztekus
citiem piesardzības pasākumiem
paredz ierobežot arī masu pasākumus telpās.
 9. februārī no pulksten 14
tirdzniecības centra «Pilsētas pasāža» 2. stāvā notiks Jelgavas pilsētas skolēnu mācību uzņēmumu
gadatirgus «Starts biznesā», kurā
varēs iegādāties dažādus skolēnu
radītus produktus. Jaunieši piedāvās lina maisiņus, ādas siksnas ar
gravējumiem, koka lādītes, aksesuārus ritenim, piespraudes, svečturus, industriālā dizaina lampas un
citas lietas. Jāpiebilst, ka skolēnu
radītos produktus, spēju piedāvāt
tos klientiem, kā arī stenda noformējumu vērtēs kompetenta žūrija,
labākajiem piešķirot balvas.
 Valsts policijas rīcībā esošie
pārvietojamie fotoradari pērn
fiksējuši vairākus tūkstošus ātruma pārkāpumu, no kuriem
visievērojamākais bijis uz Jelgavas
šosejas – autovadītājs traucās ar
200 kilometriem stundā, raksta
LETA. Ātruma pārkāpuma «rekordu»
fiksējis radars Jelgavas šosejas 14.
kilometrā. Automašīnas BMW 318
vadītājs traucies ar 209 kilometriem stundā atļauto 90 vietā. Arī
otrs lielākais «rekords» fiksēts šajā
pašā vietā – automašīnas BMW 520
vadītājs braucis ar 169 kilometriem
stundā. LETA ziņo, ka pērn laikā no
29. maija līdz 31. decembrim Valsts
policijas rīcībā esošie četri pārvietojamie fotoradari konstatējuši 6477
ātruma pārkāpumus.
 Piektdien, 6. februārī, darbu
sāks Latvijas Republikas simtgades jauniešu rīcības komiteja,
kas iesaistīsies valsts simtgades
svētku organizēšanā. Konkursu
izturējis un komisijas sastāvā iekļuvis arī viens jelgavnieks – Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas audzēknis
organizācijas «Brīvprātīgie Jelgavai» pārstāvis Artūrs Kurbatovs.
«Nevar taču visu laiku sēdēt malā
un gaidīt, ka cits izdarīs tavā vietā.
Pašam arī jāiesaistās. Iespēja bija, es
to izmantoju, un šķiet, ka arī žūrija
manī saskatīja potenciālu,» atzīst
Artūrs. Viņš piebilst, ka piedalīties
konkursā uz vietu jauniešu komitejā
mudinājuši vairāki faktori. Vispirms
jau tas, ka Latvijas simtgade ir tikai
vienu reizi, tāpat viņš sevi uzskata
par valsts patriotu, uzsverot, ka 18.
novembris viņam ir ļoti nozīmīgs
datums. «Turklāt es vēlāk varēšu
saviem bērniem un mazbērniem
stāstīt, ka tieši es iesaistījos viena vai
otra pasākuma organizēšanā, kad
svinējām Latvijas simto dzimšanas
dienu,» tā Artūrs.

Ritma Gaidamoviča

4

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

tēma

Ceturtdiena, 2015. gada 5. februāris

Bērnudārzu rinda, iespējams, jau
šogad izzudīs
 Ritma Gaidamoviča

Jelgavas pilsētas pašvaldības
bērnu reģistrā pirmsskolas izglītības apguvei jeb bērnudārzu
rindā šobrīd ir reģistrēti 2350
bērni, bet skaits ik pa laikam
mainās, jo tiek piešķirtas vietas
pašvaldības dārziņos. Ņemot
vērā, ka daļa bērnu apmeklē
privātās iestādes, daļu pieskata
aukles un daļa bērnu nemaz
nav sasnieguši vecumu, lai
dotos uz dārziņu, bez vietas
bērnudārzā, pēc janvāra datiem, ir 281 bērns. Šogad bērnudārzam jau pieteikti arī 18
jaundzimušie. Iespējams, līdz
ar jaunā bērnudārza «Kāpēcīši»,
kas darbu sāka šonedēļ, un bērnudārza Skautu ielā 1a «Zīļuks»
atvēršanu šogad rindas vairs
nebūs vispār.

Bērnudārzu rindā uz
pašvaldības pirmsskolas
izglītības iestādi reģistrēti*
Kopā – 2350 bērni:
2233 – Jelgavā deklarēti,
117 – citā pašvaldībā deklarēti
• 992 – jaunāki par pusotru gadu (nav
sasnieguši pirmsskolas izglītības apguves
uzsākšanas vecumu)
• 1241 – sasniedzis pirmsskolas izglītības
apguves vecumu
• 856 – pašlaik mācās privātajās pirmsskolas izglītības iestādēs
• 104 – pašlaik pieskata privātie bērnu
uzraudzības pakalpojuma sniedzēji
• 281 – nesaņem pirmsskolas izglītības
pakalpojumu
* Jelgavas Izglītības pārvaldes dati janvārī

iestāde izvērtē, kā saimniekot. Piemēram,
privātajā bērnudārzā «Pīlādzītis» līdzmaksājuma no vecākiem nav, mācību process
tiek nodrošināts ar pašvaldības un valsts
atbalstu, un bērnudārzs ir piepildīts. Tajā
pašā laikā privātā pamatskola «Punktiņš»
prasa 50 eiro – tajos ietilpst maksa par
angļu valodu, Montesori nodarbībām, un
arī šīs bērnudārzs ir piepildīts. Situācijas
atšķiras,» skaidro S.Joma. To, ka bērnus
nerausta no vienas iestādes uz otru, apliecina arī tas, ar ko speciālisti saskārās,
komplektējot grupiņas «Kāpēcīšos». Proti,
527 iesniegumos «Kāpēcīši» bija norādīta
kā vēlamā iestāde pirmsskolas izglītības
apguvei, taču liela daļa no piešķirtās vietas
atteicās. Viens no iemesliem ir, ka «mēs
jau mācāmies privātajā bērnudārzā un
negribam mainīt ierasto vidi», taču ir arī
vecāki, kas atzinuši, ka Ganību iela viņiem
ir par tālu no mājām, lai gan dzīvo netālu
– Dobeles ielā vai līnijās. «Vietu piedāvājām
arī tiem, kuriem «Kāpēcīši» bija norādīti kā
nākamā prioritāte aiz, piemēram, «Kamolīša», kas atrodas burtiski pārsimts metru
tālāk no «Kāpēcīšiem», taču arī te bija
vecāki, kuri atteicās. Un tas veicina bērnudārzu rindas veidošanos,» tā S.Joma. Taču
tajā pašā laikā bijušas ļoti daudzas pozitīvas
atsauksmes un apstiprinājumi. Jāpiebilst,
ka Izglītības pārvalde sarunās ar Jelgavas
Autobusu parku spriedusi, kā varētu risināt
jautājumu par sabiedriskā transporta novirzīšanu rīta un vakara stundās pa Ganību
ielu gar jauno bērnudārzu.

Jelgavas Izglītības pārvaldes galvenā
speciāliste pirmsskolas izglītības jautājumos
Sarmīte Joma stāsta, ka situācija pirmsskolas izglītības iestādēs, tāpat kā bērnudārzu
rindā, ir ļoti mainīga. Šobrīd korekcijas
gan pašvaldības, gan arī privāto izglītības
iestāžu darbā ieviesusi jaunā bērnudārza
«Kāpēcīši» atvēršana, kurā pirmsskolas
izglītības programmu apgūs 280 bērni.
Mācīties uz šo iestādi pārgāja bērni no
pašvaldības bērnudārziem, kuru vecāki bija
izteikuši vēmi mainīt bērnudārzu, bērni no
privātajām iestādēm, kā arī tādi, kuri vēl
nebija tikuši dārziņā. Vietas gan tukšas
nepaliek, jo tās tiek piedāvātas nākamajiem
no rindas. «Līdz šim aizpildītas vietas bija
ne tikai pašvaldības iestādēs, bet izsmelta
arī privāto pirmsskolas izglītības iestāžu
kapacitāte. Tajās mācās vairāk nekā 850
bērni, kuri reģistrēti pašvaldības rindā.
Daļa no viņiem ir saņēmuši uzaicinājumu
un pārgājuši uz «Kāpēcīšiem», tādējādi
atbrīvojot vietas privātajā bērnudārzā
citiem. Pēc privāto iestāžu vadītāju sniegtās informācijas, uz 2014. gada decembri
arī uz viņu iestādēm bija reģistrēta rinda
– kopā 313 bērni. Tiesa, šis skaitlis ir visai
nosacīts, jo nesatur personu datus, līdz ar
to var gadīties, ka kāds bērns ir pieteikts,
piemēram, trīs iestādēs,» stāsta S.Joma,
lēšot, ka vadītāji, kuru iestādēs atbrīvojušās
vietas, noteikti sazināsies un piedāvās vietu
rindā gaidītājiem. Tāpat arī vietas pašval- Naudu nomainījusi kvalitāte
dības iestādēs nepaliek tukšas – tās saņem
«Mani priecē fakts, ka bērnudārza izvēlē
nākamie rindā gaidošie bērni.
šobrīd galvenais kritērijs vairs nav nauda.
Primāri tā ir kvalitāte, taču, protams, vecāki
Privātais bērnudārzs
ņem vērā arī sasniedzamību. Vecāki arvien
vairs nav dārga lieta
lielāku uzmanību pievērš tam, ko bērns
Atšķirībā no situācijas, kāda bija pirms iestādē dara, ko un kā viņš iemācās, kādas
dažiem gadiem, kad vecāki, kuru bērni papildu nodarbības tiek piedāvātas, arī tam,
mācījās privātajās iestādēs, ļoti «rāvās» kā veidojas komunikācija ar personālu,» tā
uz pašvaldības bērnudārzu, situācija ir S.Joma. Kā piemēru viņa min «Punktiņu»
būtiski mainījusies. «Privātais dārziņš – lai gan tur vecākiem vēl jāmaksā 50 eiro
tika uzskatīts par ekskluzīvu un ne kat- līdzmaksājums, atsevišķi vecāki, ja iegūst
ram vecākam bija pa kabatai. Atvieglojot vietu pašvaldības iestādē, no tās tomēr
ģimenes budžetu, pašvaldība maksāja atsakās. Vecāki atzīmē – viņiem šeit patīk,
savu līdzfinansējumu par katru Jelgavā ka grupā nav tik daudz bērnu, līdz ar to ir
deklarēto bērnu, taču arī ģimenei no savas individuālāka pieeja. «Lai gan ne visās pripuses bija jāsedz līdzmaksājums, kas nebija vātajās iestādēs, taču jāteic, ka pašvaldības
mazs. Šobrīd nereti vecākiem, kuru bērni un valsts atbalsts – garantētie 185 eiro par
mācās atsevišķos privātajos bērnudārzos, katru bērnu – mazliet ir ietekmējis kvalitāti,
izmaksas ir tādas pašas kā pašvaldības jo vairs nav «jācīnās» par katru bērnu,»
iestādē. Jāmaksā tikai par ēdināšanu un stāsta S.Joma, atzīmējot, ka ir gadījumi,
papildu pulciņiem, jo pārējo sedz pašvaldība kad vecāki šīm iestādēm saka: «Jums jau
un valsts,» stāsta S.Joma, gan atzīmējot, ka pusotru gadu tiek dots tik liels finansējums,
ir atsevišķas iestādes, kurās ir noteikts arī bet nekas iestādē nav uzlabojies!» Taču ir
vecāku līdzmaksājums izglītības procesa iestādes, kas naudu izmanto ļoti lietderīgi
nodrošināšanai. Privātās iestādes par katru – izremontējušas grupas, sakārtojušas
Jelgavā deklarēto bērnu saņem 185 eiro at- rotaļu laukumus, domājot par savu tēlu.
balstu. No šī gada janvāra Jelgavas pašval- Vecāki ir prasīgi arī pret bērnu uzraudzības
dība maksā 112 eiro (līdz 1. janvārim – 116 pakalpojuma sniedzējiem – auklēm. Viņiem
eiro) par katru pilsētā deklarēto bērnu, bet nav vienalga, kam uzticēt savu atvasi. «Gavalsts – atlikušo summu. Izglītības pārvalde dās, ka vienu nedēļu atnes dokumentus par
aprēķinājusi, ka pašvaldības iestādē viena to, ka ir noslēdzis līgumu ar aukli, bet jau
bērna vidējās izmaksas ir 112 eiro.
nākamajā nedēļā informē, ka līgums lauzts,
jo neapmierina aukles darbs,» tā S.Joma.

Rinda veidojas arī tāpēc, ka
«nedabūju, ko gribēju»

Jaunā bērnudārza
«Kāpēcīši» lielākais
ieguvums ir divi
baseini – lielais
(10 x 15 metri) un
mazais (4 x 5 metri),
kuri izbūvēti par
pašvaldības budžeta līdzekļiem. Jau
drīzumā baseinus
izmantos iestādes
audzēkņi, tur notiks
arī peldētapmācība
5. vidusskolas un
Tehnoloģiju vidusskolas pirmklasniekiem. Ar laiku baseinus par samaksu
brīvajos laikos varēs
izmantot ikviens
pilsētnieks.

«Kāpēcīšos» ir izveidotas 12 grupas, kas
nosauktas dažādu ogu un augļu vārdos
– «Jāņodziņas», «Bumbierīši», «Avenītes» –,
administrācijas telpas un virtuves bloks, labiekārtota teritorija, automašīnu stāvvieta 28
automašīnām, iegādāts virtuves aprīkojums
un mēbeles. Šobrīd «Kāpēcīšos» mācības uzsākuši 230 bērni, kuri pirmdien, lai iepazītos
ar audzinātājām un savu grupiņu, «Kāpēcīšos» ieradās un spēlējās kopā ar vecākiem,
lai drošāk.

Katra «Kāpēcīšu» grupa ieguvusi arī savu rotaļu
laukumu – to jau pirmajā dienā steidza iemēģināt
bērnudārza audzēknis četrgadnieks Renārs Petzāls ar māsu Evu. «Te ir forši!» izsaucas Renārs.
Bērnu mamma Santa atzīst, ka Renāram ļoti patīk
dārziņš. «Jaukas audzinātājas, daudz jaunu mantu.
Pat negribēja mājās iet!» tā Santa, cerot, ka drīz
bērniem sāksies peldēšanas nodarbības, jo Renāram peldēt ieteicis ārsts.
Kamēr «Kāpēcīšos» pirmo nedēļu skan bērnu čalas, Skautu ielas
bērnudārzā – darbarīki. Ir rekonstruētas ēkas, izbūvēts jauns
ieejas mezgls, divslīpju jumts un atjaunotas visas inženierkomunikācijas, nokrāsota fasāde, bet šobrīd notiek intensīvi ēkas
iekšdarbi. Pie Skautu ielas izbūvēta arī autostāvvieta. Izglītības
pārvaldes speciāliste pirmsskolas izglītības jautājumos Sarmīte
Joma atzīmē, ka rekonstrukcija ir mazliet aizkavējusies, ņemot
vērā laikapstākļus un citus faktorus, taču plānots, ka darbi iestādē tiks pabeigti pavasarī un bērnus tā uzņems šogad.
Jelgavnieki aptaujā portālā Jelgava.lv ar 127 balsīm «par»
lēmuši, ka bērnudārzs Skautu ielā 1a būs «Zīļuks». Jau februāra domes sēdē tiks lemts par iestādes dibināšanu, kā arī par
iestādes vadītājas, kas izraudzīta konkursa kārtībā, iecelšanu
amatā. Tiklīdz vadība būs zināma, pakāpeniski sāksies arī
pārējās komandas komplektēšana. Būs nepieciešami 30 jauni
Foto: Raitis Supe
darbinieki. «Zīļukā» uzņems sešas grupas – 152 bērnus.
uz pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādi,
ir daudz, speciālisti mierina, ka reālā rinda
nemaz nav tik liela. Faktiski bez vietas dārziņā šobrīd ir tikai ap 300 mazo jelgavnieku.
Proti, liela daļa no rindā gaidošajiem – 992
– vēl pat nav sasnieguši pusotra gada vecumu, lai vispār sāktu apmeklēt bērnudārzu.
«Janvārī vien rindā reģistrēti 18 šogad
dzimušie jelgavnieki,» piebilst S.Joma. Liela
daļa no rindā esošajiem jau mācās privātajās
iestādēs, tāpat daļu bērnu pieskata aukles.
Pie privātajiem uzraudzības pakalpojuma
sniedzējiem jeb auklēm, kurām arī valsts
nodrošina finansiālu atbalstu, šobrīd ir 104
bērni, kuri reģistrēti pašvaldības bērnudārzu rindā. «Faktiski līdz ar Skautu ielas
bērnudārzu, kurā paredzēta vieta 152 bērniem sešās grupās, pieejamības jautājums
būs atrisināts. Protams, mēs neuzņemsim
pašvaldības iestādēs visus, kas reģistrēti
rindā, bet pilsētā darbojas septiņas privātās
iestādes, un arī turpmāk pašvaldība nodrošinās līdzfinansējumu, lai atvieglotu vecāku
ģimenes budžetu,» skaidro S.Joma.

Tukša vieta nestāv

Brīdī, kad citviet valstī sūkstās par

Janvārī rindā reģistrēti 18 mazuļi, kuri pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu
trūkumu, Jelgavā par to sūdzēties neva«Prasīt no ģimenes papildu maksu vai ne dzimuši šogad

– tā ir katras privātās iestādes atbildība, un

Lai gan 2350 bērni, kuri reģistrēti rindā rot. Tukšas vietas nepaliek. «Ik pa brīdim

kaut kas pamainās, ir kāda vakance, taču
tā diezgan ātri tiek aizpildīta. Veiksmīgi
nokomplektējām arī pedagogu komandu
«Kāpēcīšos», kur jau no 5. janvāra strādā 56
jauni darbinieki. Uz vienas rokas pirkstiem
saskaitāmi pedagogi, kas pārnākuši no kādas citas pašvaldības pirmsskolas izglītības
iestādes, ir daži no privātajiem bērnudārziem, bet pārsvarā – pilnīgi jauni cilvēki,
pat no Bauskas un Dobeles. Tāpat vecuma
un pieredzes amplitūda ir ļoti liela – no vēl
tādiem, kuri šobrīd studē augstskolā, līdz
pieredzes bagātiem speciālistiem,» skaidro
S.Joma. Attiecībā uz «Kāpēcīšiem» šobrīd
ir izsludinātas desmit vakances, meklējot
personālu, kas strādās iestādes baseinā.
Vajadzīgi peldēšanas treneri, instruktors,
medicīnas māsa, tehnisko darbu mehāniķis,
administrators, apkopēji.
Runājot par personālu, jāpiebilst, ka Jelgavas domes deputāti janvāra domes sēdē
apstiprināja jaunu vadītāju pirmsskolas izglītības iestādei «Lācītis», savukārt februāra
domes sēdē tiks skatīts jautājums par Skautu ielas 1a bērnudārza, kuru jelgavnieki
aptaujā lēmuši saukt par «Zīļuku», iestādes
dibināšanu un jauno vadītāju, kas jau konkursa kārtā izraudzīta, tikai jāgaida domes
lēmums. Tiklīdz iestāde būs nodibināta un
apstiprināta tās vadītāja, tiks sludinātas

vakances un meklēts pārējais personāls.
Tad, kad būs nokārtotas visas formalitātes
un iestāde reģistrēta izglītības iestāžu
reģistrā, rindā reģistrēto bērnu vecāki to
varēs norādīt kā vēlamo savai atvasei. Arī
bērnudārzu «Zīļuks» plānots atvērt šogad,
taču precīzs datums vēl nav zināms.

Bērnu skaits pirmsskolas
izglītības iestādēs*
Pašvaldības bērnudārzos
• PII «Gaismiņa» – 119
• PII «Kamolītis» – 242
• PII «Ķipari» – 248
• PII «Lācītis» – 148
• PII «Pasaciņa» – 275
• PII «Rotaļa» – 252
• PII «Sprīdītis» – 253
• PII «Vārpiņa» – 154
• PII «Zemenīte» – 130
Privātajos bērnudārzos
• Lazdiņas privātā pamatskola
«Punktiņš» – 84
• PII «Pūčuks» – 125
• PII «Saules bērnu dārzs» – 24
• PII «Pīlādzītis» – 243
• PII «Zvaigznīte» – 151
• PII «Varavīksne» – 144
• PII «Rūķu māja» – 93
* Jelgavas Izglītības pārvaldes
dati uz 1. janvāri
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«Atzīmējas» izlases rindās

Latvijas boksa izlase piedalījās turnīrā
Baltkrievijas pilsētā
Mogiļevā. Izlasē bija
arī divi jelgavnieki,
no kuriem vienam
– Artjomam Haņevičam (attēlā) – izdevās izcīnīt zelta
medaļu junioru grupā svara kategorijā
līdz 75 kilogramiem. Izlasē bija iekļauts
vēl viens Jelgavas Cīņas Sporta veidu
centra bokseris Dmitrijs Nikanovičs, kurš
arī startēja junioru grupā svara kategorijā
līdz 56 kilogramiem, bet piedzīvoja smagu zaudējumu pret baltkrievu. Turnīrā
piedalījās bokseri no Krievijas, Lietuvas,
Ukrainas, Baltkrievijas un Latvijas.

Iepazīstinās ar šorttreku

7. februārī no pulksten 10.40 Jelgavas
Ledus hallē notiks JLSS šorttreka sacensības. «Sacensību mērķis ir iepazīstināt
jelgavniekus ar šorttreku, jo nākamajā
mācību gadā plānojam atjaunot šorttreka programmu. Šobrīd jau notiek darbs
pie programmas izveides,» norāda JLSS
direktors Aivars Zeltiņš. Sacensībās piedalīsies apmēram 40 – 50 bērni vecumā
no 7 līdz 12 gadiem. «Startēs Jelgavas
un Ozolnieku bērni. Bijām uzaicinājuši arī
ventspilniekus, bet viņi nevarēs ierasties,»
tā sacensību organizatore un šorttreka
trenere Evita Krievāne. Viņa norāda, ka sacensību mērķis ir popularizēt sporta veidu
un interesentiem nodemonstrēt, kas tas
šorttreks īsti ir. Sacensību apmeklētājiem
ieeja – bez maksas.

Ziemas kausā – uzvara

Otro spēli Latvijas futbola
Virslīgas Ziemas kausā
aizvadījis FK
«Jelgava», ar
5:1 pieveicot
Rēzeknes
BJSS. Divus vārtus guva Mārcis Ošs, pa
vieniem – Kenedijs Eriba, Gints Freimanis
un Antons Dresmanis. Šonedēļ Ziemas
kausā spēļu nav, bet komanda aizvada
divas pārbaudes spēles – Rīgā pret BFC
«Daugava» un Igaunijas galvaspilsētā
Tallinā pret FC «Levadia». Nākamā Ziemas
kausa spēle mūsējiem būs 11. februārī
pulksten 13.15 pret FB «Gulbene» Skonto
hallē Rīgā.

Nenotverta bumba
izmaksā zelta medaļu
 Ilze Knusle-Jankevica

Starptautiskajās mākslas vingrošanas sacensībās «Baltic flover», kas nedēļas nogalē notika
Jelgavā, Zemgales Olimpiskajā
centrā, Jelgavas vingrotājas izcīnīja četras medaļas. Vistuvāk
zeltam bija Anna Murikova,
kurai liktenīga izrādījās kļūda
pašā vingrojuma finālā – viņa
nenotvēra bumbu, un tā izripoja ārpus laukuma. Rezultātā
Annai – bronza.
«Meitenēm bija kļūdas, un var teikt, ka
arī nepaveicās, jo uzvarēja tās vingrotājas,
kurām kļūdu bija mazāk,» savu audzēkņu
sniegumu sacensībās vērtē trenere Irina
Smelova.
Sudraba medaļu izdevās izcīnīt Renātei
Kurbatovai junioru klasē 2002. gadā dzimušo meiteņu grupā un Karolīnai Mizūnei senioru klasē 1999. gadā dzimušo un vecāku
meiteņu grupā. Trenere norāda, ka Renāte
šajā klasē startēja vien otro reizi un viņas
sniegums vērtējams kā labs. Viņa izpildīja
vingrojumu ar bumbu un apli. Savukārt
Karolīnas sniegums nav bijis tik labs, lai
izcīnītu medaļu, tāpēc jāpriecājas par 2.
vietu. Trenere norāda, ka Karolīnai pēdējā
laikā bijušas veselības problēmas un viņa
vēl nav atguvusi optimālo fizisko formu,
tāpēc neparādīja to sniegumu, uz kādu ir
spējīga. «Vingrojumi ar apli un bumbu ir
mani mīļākie vingrojumi, lai gan padodas
visi. Cerēju, ka viss izdosies, kaut gan
konkurence ir liela,» tā K.Mizūne. Viņas
sapnis ir piedalīties pasaules čempionātā,
un trenere norāda – Karolīna jau ir iekļauta
Latvijas izlases sastāvā, un, lai viņai būtu
iespēja piedalīties pasaules čempionātā, labi
jānostartē Latvijas kausā aprīlī.
Bronzas medaļu izcīnīja A.Murikova
5. sporta klasē 2003. gadā dzimušo un
vecāku meiteņu grupā un Zlata Karpoviča
3. sporta klasē 2006. gadā dzimušo un
jaunāku meiteņu grupā. «Anna ir vienīgā
no manām meitenēm, kura varēja cerēt

Foto: Raitis Supe
uz zelta medaļu, bet vingrojumā ar bumbu
pieļāva ļoti rupju kļūdu,» vērtē I.Smelova.
«Tiesneši vērtē visu – kā vingrotāja izpilda
vingrojumu, vai pirkstgali nostiepti, vai
riņķis pareizi griežas... Ja priekšmets izkrīt
ārpus laukuma, tā ir diezgan rupja kļūda.
Kļūda ir arī tad, ja vingrotāja priekšnesumu
pabeidz vēlāk nekā pārstāj skanēt mūzika,»
papildina otra trenere Evelīna Mizūne.
Sacensībās startēja 295 vingrotājas no
septiņām valstīm. Visvairāk medaļu izcīnīja
Latvijas vingrotājas, bet tas ir tikai likumsakarīgi, jo Latvija bija skaitliski visvairāk pār-

Jelgavniece
Anna Murikova
vingrojumus ar
apli un bumbu
veica gandrīz
ideāli, ja vien
nebūtu liktenīgās kļūdas finālā
– Anna nenotvēra bumbu, un
tā izripoja ārpus
laukuma, kas ir
ļoti rupja kļūda. Lai gan pēc
starta komandas biedrenes
un treneres viņu
mierināja, Anna
ilgi pārdzīvoja šo
neveiksmi. Neskatoties uz to,
vingrojumā ar
apli Anna nodemonstrēja lielisku sniegumu un
kopvērtējumā
izcīnīja bronzas
medaļu savā
grupā. Tiesa,
trenere atzīst: ja
nebūtu tās kļūdas, Anna varēja pretendēt uz
zeltu. Bet tāds ir
sports.

stāvēta. Piecas medaļas izcīnīja Igaunijas
vingrotājas, trīs – Baltkrievijas vingrotājas,
divas – Polijas meitenes un vienu – vingrotāja no Lietuvas. Bez medaļām palika Vācijas
un Spānijas vingrotājas. Jāpiebilst, ka šī bija
pirmā reize, kad šajās sacensībās piedalās
Spānijas komanda.
Tagad Jelgavas vingrotājas gatavojas
grupu vingrošanas sacensībām un Latvijas kausam, kā arī cer piedalīties vairākos
starptautiskos turnīros. Jāpiebilst, ka BJSS
un klubā «Baltic flower» šobrīd trenējas ap
1000 vingrotāju.

Jelgavas novada pašvaldības (reģ.Nr.90009118031)
Sociālās aprūpes un rehabilitācijas centra Kalnciema filiāle

Jelgavas novada pašvaldības (reģ.Nr.90009118031)
Sociālās aprūpes un rehabilitācijas centrs

(0,5 slodzes, profesija: 2264 02 FIZIOTERAPEITS).

(0,5 slodzes, profesija: 263401 PSIHOLOGS).

aicina darbā FIZIOTERAPEITU(-I)

Prasības pretendentiem:
• augstākā profesionālā izglītība;
• jābūt reģistrētam Ārstniecības personu reģistrā;
• pretendentam vēlams ārsta fizioterapeita sertifikāts;
• vēlama darba pieredze fizioterapeita amatā;
• prasme sazināties valsts valodā un krievu valodā.
Galvenie darba pienākumi:
• veikt klientu fizioterapeitisko izmeklēšanu, funkcionālo traucējumu novērtēšanu un to novēršanu
vai mazināšanu, izmantojot fizioterapijas metodes un tehnoloģijas;
• izvirzīt īstermiņa un ilgtermiņa rehabilitācijas mērķus un izstrādāt individuālos rehabilitācijas plānus un
programmu klientiem, kuriem nepieciešama funkcionālo traucējumu novēršana vai mazināšana;
• apmācīt un motivēt klientus veikt fiziskās aktivitātes;
• sadarboties starpprofesionāļu komandā izvirzīto mērķu sasniegšanai;
• sniegt atzinumu tehnisko palīglīdzekļu saņemšanai.
Pieteikuma vēstule, profesionālās darbības apraksts (CV) un izglītību apliecinošu dokumentu
kopijas līdz 15.02.2015. jāiesniedz Jelgavas novada pašvaldībā Jelgavā, Pasta ielā 37, vai pa
e-pastu sarc@jelgavasnovads.lv ar norādi «Konkursam uz Jelgavas novada SARC fizioterapeita
amatu». Kontakttālrunis – 27830602.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

aicina darbā PSIHOLOGU(-ĢI)

Prasības pretendentiem:
• augstākā izglītība psiholoģijā;
• vēlama vismaz 2 gadu pieredze darbā ar bērniem un pusaudžiem;
• augsta psiholoģiskā noturība spriedzes situācijās;
• prasme sazināties valsts valodā un krievu valodā.
Galvenie darba pienākumi:
• darbs ar bērniem, jauniešiem un ģimenēm;
• klientu psiholoģiskās izpētes un izvērtēšanas veikšana;
• klientu psiholoģiskās adaptācijas un attīstības veicināšana, adaptācijas vai attīstības veicināšanas programmas mērķa un plāna izstrāde un
realizēšana;
• grupu nodarbību vadīšana;
• konfliktsituāciju risināšana.
Pieteikuma vēstule, profesionālās darbības apraksts (CV) un izglītību
apliecinošu dokumentu kopijas līdz 15.02.2015. jāiesniedz Jelgavas novada
pašvaldībā Jelgavā, Pasta ielā 37, vai pa e-pastu sarc@jelgavasnovads.
lv ar norādi «Konkursam uz Jelgavas novada SARC psihologa amatu».
Kontakttālrunis – 27830602.

Nosaki Zvaigžņu
spēles komandu sastāvu!

Portālos basket.lv, draugiem.lv un delfi.lv
sākusies balsošana par basketbola Zvaigžņu spēles komandu – latviešu spēlētāju un
leģionāru – pamatpiecniekiem. Kandidātu
vidū ir arī BK «Jelgava» basketbolisti, kā
arī esošie vai bijušie jelgavnieki, kuri spēlē
citās Latvijas komandās. Šogad «Aldara»
Latvijas Basketbola līgas Zvaigžņu spēle
notiks 21. februārī Ventspils Olimpiskajā
centrā (sākums pulksten 15). To tiešraidē
demonstrēs LTV7. Zvaigžņu spēle notiks
23. reizi. Basketbola savienība norāda, ka
Zvaigžņu spēles laikā notiks arī tradicionālās
trīspunktu metienu sacensības, slam dunk
konkurss, meistarības konkurss, treneru sacensības metienos no centra un komandu
karsējmeiteņu konkurss.

Ledus festivāla
laikā slidotava
strādās ilgāk
 Ilze Knusle-Jankevica

Starptautiskā Ledus skulptūru festivāla laikā – 6.,7. un
8. februārī – pilsētas publiskajai slidotavai Pasta salā ir
mainīts darba laiks: festivāla
dienās tiks nodrošināti vakara publiskās slidošanas
seansi.
«Katrā festivāla dienā slidotavas
darba laiks tiks pagarināts par vienu
slidojuma seansu un atcelti slidošanas
seansi ar hokeja nūjām. To vietā notiks
ierastā publiskā slidošana,» izmaiņas
ieskicē Zemgales Olimpiskā centra
sabiedrisko attiecību speciāliste Sanda
Zīverte.
Viņa norāda – kopš slidotavas atvēršanas 20. novembrī tā ir apmeklēta
7653 reizes. Jelgavnieki arī labprāt
izmanto iespēju slidotavu apmeklēt
bez maksas. «Vairāk nekā pusi apmeklējuma veido cilvēki, kas izmantojuši
iespēju to darīt bez maksas – bērni,
pensionāri vai cilvēki ar invaliditāti.
Vēl salīdzinoši maz tiek izmantots
piedāvājums slidot seansos ar hokeja
nūjām, tāpēc drīzumā samazināsim šo
seansu skaitu,» tā S.Zīverte, piebilstot,
ka vairāk nekā pusei apmeklētāju bijušas savas personīgās slidas.
Jāatgādina, ka maksa par slidojuma
seansu ir 2,50 eiro, ar hokeja nūjām – 3
eiro. Slidu nomas maksa ir 1,50 eiro.

Slidotavas darba laiks
• • • 6. februāris • • •
14 – 15 Publiskā slidošana (bez maksas
16 – 17 bērniem, skolēniem, cilvēkiem
ar invaliditāti un pensionāriem)
18 – 19
20 – 21 Publiskā slidošana
22 – 23
• • • 7. un 8. februāris • • •
11 – 12 Publiskā slidošana (bez maksas
13 – 14 bērniem, skolēniem, cilvēkiem
ar invaliditāti un pensionāriem)
15 – 16
17 – 18
Publiskā slidošana
19 – 20
21 – 22
Jelgavas novada pašvaldības (reģ.Nr.90009118031)
Sociālās aprūpes un rehabilitācijas centra
Jaunsvirlaukas filiāle

aicina darbā VECĀKO MEDICĪNAS MĀSU
(0,5 slodzes,
profesija: 2221 01 VECĀKĀ MEDICĪNAS MĀSA).

Prasības pretendentiem:
• profesionālā vidējā vai augstākā izglītība;
• jābūt reģistrētam Ārstniecības personu reģistrā;
• vēlams Latvijas Māsu asociācijas sertifikāts;
• vēlama darba pieredze medicīnas māsas amatā;
• prasme sazināties valsts valodā un krievu valodā.
Galvenie darba pienākumi:
• veikt klientu medicīnisko un profilaktisko veselības
aprūpi;
• sadarboties ar citiem medicīnas speciālistiem.
Pieteikuma vēstule, profesionālās darbības apraksts (CV)
un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas līdz 15.02.2015.
jāiesniedz Jelgavas novada pašvaldībā Jelgavā, Pasta ielā
37, vai pa e-pastu sarc@jelgavasnovads.lv ar norādi
«Konkursam uz Jelgavas novada SARC vecākās medicīnas
māsas amatu». Kontakttālrunis – 27830602.
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Konkurss portālā
www.jelgavas
www.jelgavas
vestnesis.lv
vestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv
Šodien un rīt, 5. un 6. februārī,
portālā www.jelgavasvestnesis.lv
būs konkurss, kurā varēs laimēt biļetes
uz BK «Jelgava» mājas spēli
11. februārī pulksten 19 pret BK «Saldus».
Biļetes uz 4. februāra spēli laimēja
Tatjana Justoviča un Santa Rullīte.

www.jelgavas
vestnesis.lv
Ienāc
www.jelgavasvestnesis.lv ,
atbildi uz
jautājumiem un
laimē divas biļetes
uz basketbola spēli!
Sporta pasākumi
 7. februārī pulksten 16 – volejbols:
«Biolars/Jelgava» – «Jarvamaa VK» (ZOC).
 8. janvārī pulksten 16 – volejbols: «Biolars/Jelgava» – «ASK/Kuldīga» (ZOC).
 11. februārī pulksten 19 – basketbols:
BK «Jelgava» – «Saldus» (ZOC).
 11. februārī pulksten 19.30 – hokejs:
HK «Zemgale/LLU» – HK «Mogo» (Ledus
hallē).
 14. februārī pulksten 20 – florbols:
Jelgavas novads – Rubene (Sporta hallē).
 15. februārī pulksten 14 – Jelgavas
čempionāts basketbolā (Sporta hallē).

Piedāvā darbu
Zemgales Veselības centrs (reģ.
Nr.40003321647) aicina darbā zobārsta
asistentu(-i) un podologu(-ģi). CV sūtīt
pa e-pastu zvcentrs@zvcentrs.lv. Sīkāka
informācija pa tālruni 63084011.

Meklē darbu
Šoferis, ir A, BE, CE, DE kategorija un 95.
kods, traktortehnikas vadītājs (A, B, C, E, F
līdz 2024. gadam). Tālrunis 29682212.
Santehniķa darbu. Ir pieredze krānu, podu,
vannu, izlietņu, sifonu, boileru uzstādīšanā
un nomaiņā. T.28861525
Celtnieks – tīru, laboju skursteņus, plītis,
mūrīšus. Tālrunis 27478204.

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

Pārdod
Bērza kantainās skaidu briketes.
T.27029553
Ozola kantainās briketes. T.29907466
Malka, šāļi, zāģmateriāli, granulas,
kokskaidu briketes. T.26488881

Dažādi
Kravu pārvadājumi. Auto evakuācija.
T.25904905
Juridiskais birojs ADEMIDE – uzņēmumu
reģistrācija/likvidācija; pamatkapitāla
izteikšana eiro, prasības pieteikumi.
Raiņa 14, t.29179847; www.ademide.lv
Izved nolietotu sadzīves tehniku.
Bez maksas. T.28262407

Līdzjūtība
Aiz katra paliek dzīve
Un pasacītais vārds,
Bet atmiņas tik dārgās
Sirds ilgi saglabās.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību Kristīnei un
viņas ģimenei, mammu mūžībā pavadot.
SIA «Placis» kolektīvs

Aizsaulē aizgājuši
ŅINA PARFJONOVA (1932. g.)
ANNA PUNKA (1927. g.)
ALEKSANDRS ŅEKRASOVS (1950. g.)
VALERIJA ŠVARCIENE (1934. g.)
EDĪTE TRONE (1943. g.)
RUTA BUMBURE (1930. g.)
ANATOLIJS LAZAREVS (1958. g.)
ROLANDS PURE (1924. g.)
ZINAIDA KURČANOVA (1928. g.).
Izvadīšana 05.02. plkst.14 Bērzu kapsētā.
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

Pirmdiena, 9. februāris
LTV1
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Ielas garumā».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1965.sērija.
9.35 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 26.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Ketija Forde. Tev līdzās». Vācijas drāma. (ar subt.).
12.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
12.55 «Gārfīlda šovs». Animācijas seriāls.
13.25 «Mazie detektīvi un Baltās dāmas noslēpums». Igaunijas
piedzīvojumu filma ģimenei. 2013.g. 2.sērija.
13.55 «Luijs». Animācijas seriāls.
14.05 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
14.20 «Maklauda meitas». Seriāls. 11.sērija.
15.15 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1965.sērija.
16.15 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 25.sērija.
17.10 «Momentuzņēmums».*
17.25 «Skats no malas».
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 «Aizliegtais paņēmiens».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».
22.00 «Sporta studija».
22.45 «Latvija var!»
23.05 «Nakts ziņas». 23.14 Sporta ziņas. 23.16 Laika ziņas.
23.20 «Valdība 3». Seriāls. 6.sērija.
0.25 ««De facto»».*
1.00 «Melu laboratorija».* (ar subt.).

LTV7
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «Dzimis Eiropā».*
6.30 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Šorīt». Informatīvi izklaidējošs raidījums (krievu val.).
8.35 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 570.sērija.
9.30 «Maklauda meitas». Seriāls. 10.sērija.
10.20 «Kalle nāk 2». Seriāls. 7.sērija.
11.10 «Diskusija. 100 g kultūras».*
11.55 «Supernova 2015».*
14.30 «Pasaules kausa izcīņa biatlonā».
4 x 6 km stafete sievietēm. 2015.gada 25.janvāris.
16.20 «Lielais pārgājiens».*
17.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 571.sērija.
18.00 «Šovakar». Ziņu raidījums (krievu val.).
18.35 «Izgaršot Brazīliju». Dokumentāls seriāls (ar subt.). 5.sērija.
19.15 TIEŠRAIDE. «VTB vienotās līgas spēle». «VEF Rīga» – «Tsmoki Minsk».
21.30 «Avārija». Vācijas spraiga sižeta filma. 2010.g.
23.15 «Midsomeras slepkavības 10». Seriāls (ar subt.). 8.sērija.
1.00 «Kalle nāk 2». Seriāls. 8.sērija.
1.50 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Likums un kārtība». ASV seriāls. 4.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.15 «Bernards». Animācijas seriāls.
6.30 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
7.00 «900 sekundes».
9.00 «Dzīvīte».
9.30 «Televeikala skatlogs».
9.45 «Kurts Seits un Šura». Turcijas seriāls. 21. un 22.sērija.
11.50 «Bernards». Animācijas seriāls.
12.00 «Dzintara dziesmas 4».
13.00 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 138.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Diagnoze – vācēji 3». ASV dokumentāls seriāls.
15.40 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Nemīlētā». Meksikas seriāls. 2014.g. 11.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Gumušas stāsts». Turcijas seriāls. 125. un 126.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «1/5 – tranzīta aktualitātes».
20.40 «Degpunktā».
21.10 «Ekstrasensi – detektīvi 2». Realitātes šovs.
22.20 «Atgriezties dzīvam». ASV dokumentāls seriāls. 5.sērija.
23.15 «Kāršu nams 2». ASV seriāls. 11.sērija.
0.25 «Dzīvīte».
0.45 «LNT ziņu «Top 10»».
1.30 «Gumušas stāsts». Turcijas seriāls. 125. un 126.sērija.
3.00 «Karamba!» Humora raidījums.
3.25 «900 sekundes».
4.50 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 2». Seriāls. 3.sērija.
5.45 «Redakai». Animācijas seriāls.
6.40 «Smurfi». Animācijas seriāls.
7.05 «Denijs spoks 4». Animācijas seriāls.
7.35 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 8». Animācijas seriāls.
8.00 «Tētuka meitiņas 2». Seriāls (ar subt.). 51. un 52.sērija.
9.00 «Dullās sacensības «Neiespējamā misija» 5».
9.55 «Būt par papucīti 3». Seriāls. 18. un 19.sērija.
10.55 «Māmiņu klubs 8».
11.30 «Gatavo 3».
12.00 «Ūsainā aukle 6». Seriāls (ar subt.). 17. un 18.sērija.
13.05 «Beibleidi 4». Animācijas seriāls.
13.40 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 8». Animācijas seriāls.
14.10 «Džeiks un Nekurnekadzemes pirāti 2». Animācijas seriāls.
14.35 «Atriebība 3». ASV seriāls. 3.sērija.
15.35 «UgunsGrēks 13». Latvijas seriāls. 2015.g. 12. un 13.sērija.
16.55 «Rozenheimas detektīvi 5». Detektīvseriāls. 17.sērija.
17.55 «Risks 2». TV spēle.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 13». Latvijas seriāls. 2015.g. 13.sērija.
21.00 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 4». Seriāls. 4.sērija.
22.00 «CSI Lasvegasa 14». ASV seriāls. 2013.g. 303.sērija.
23.05 «Skaistule un briesmonis 2». ASV seriāls. 2013.g. 6.sērija.
0.05 «Kurjers 3». Spraiga sižeta filma. 2008.g.
1.55 «Nekā personīga».
2.45 «Rozenheimas detektīvi 5». Vācijas detektīvseriāls. 17.sērija.
3.25 «Būt par papucīti 3». Seriāls. 18.sērija.
3.50 «TV3 ziņas».
4.20 «Bez tabu».

Otrdiena, 10. februāris
LTV1
5.00 «Vides fakti».*
5.30 «Es – savai zemītei».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Ielas garumā».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1966.sērija.
9.35 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 27.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Sapņu viesnīca. Seišelu salas». Melodrāma.
12.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
12.55 «Jakari». Animācijas seriāls.
13.25 «Kas te? Es te!»*
13.55 «Luijs». Animācijas seriāls.

14.05 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
14.20 «Maklauda meitas». Seriāls. 12.sērija.
15.15 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1966.sērija.
16.15 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 26.sērija.
17.10 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 «Personība. 100 g kultūras».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «1:1. Aktuālā intervija».
22.05 TV PIRMIZRĀDE. «Cilvēku orgānu tirgus». Dok.filma (ar subt.).
23.05 «Nakts ziņas». 23.14 Sporta ziņas. 23.16 Laika ziņas.
23.20 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
0.05 «Aizliegtais paņēmiens».*
1.00 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*
1.45 «Aculiecinieks».*

LTV7
5.00 «SeMS. Laboratorija».*
5.30 «Dzimis Eiropā».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «Dzimis Eiropā».*
6.30 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Šorīt». Informatīvi izklaidējošs raidījums (krievu val.).
8.35 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 571.sērija.
9.30 «Maklauda meitas». Seriāls. 11.sērija.
10.20 «Kalle nāk 2». Seriāls. 8.sērija.
11.15 «Skats no malas».* (ar surdotulk.).
11.45 «Aizliegtais paņēmiens».* (ar subt.).
12.40 «Melu laboratorija».* (ar subt.).
13.35 «Pasaules kausa izcīņa bobslejā». 7.posma apskats.
15.45 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».
16.15 «Lielais pārgājiens».*
17.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 572.sērija.
18.00 «Šovakar». Ziņu raidījums (krievu val.).
18.35 «Kalle nāk 2». Seriāls. 9.sērija.
19.30 TIEŠRAIDE. «Jaunatnes hokeja līgas spēle».
HK «Rīga» – «Amurskije tigri».
21.50 «Selfridžs 2». Seriāls (ar subt.). 5.sērija.
22.45 «Āzija no putna lidojuma». Dok.filma (ar subt.). 3.sērija.
23.35 «Specvienība». Seriāls. 2.sērija.
0.25 «Noziegums 2». Dānijas krimināldrāma. 2.sērija.
1.30 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Nemīlētā». Meksikas seriāls. 2014.g. 11.sērija.
5.40 «Ticīgo uzvaras balss».
6.10 «Karamba!» Humora raidījums.
6.25 «Klīvlenda šovs 4». Animācijas seriāls.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte».
9.25 «Televeikala skatlogs».
9.40 «Negaidītā veiksme». Vācijas romantiska komēdija. 2010.g.
11.55 «Noziegumam pa pēdām 12». ASV detektīvseriāls. 1.sērija.
13.00 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 139.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Diagnoze – vācēji 3». ASV dokumentāls seriāls.
15.40 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Nemīlētā». Meksikas seriāls. 2014.g. 12.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Gumušas stāsts». Turcijas seriāls. 127. un 128.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.10 TV PIRMIZRĀDE. «Mīlestības sastāvdaļas». Melodrāma.
23.05 «Mīlas dēka». ASV seriāls. 2014.g. 2.sērija.
0.15 «Dzīvīte».
0.35 «Diagnoze – vācēji 3». ASV dokumentāls seriāls.
1.20 «Gumušas stāsts». Turcijas seriāls. 127. un 128.sērija.
2.50 «Klīvlenda šovs 4». Animācijas seriāls.
3.10 «Šodien novados».
3.20 «900 sekundes».
4.50 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 2». Seriāls. 4.sērija.
5.45 «Risks 2». TV spēle.
6.40 «Smurfi». Animācijas seriāls.
7.10 «Denijs spoks 4». Animācijas seriāls.
7.40 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 8». Animācijas seriāls.
8.00 «Tētuka meitiņas 2». Seriāls (ar subt.). 53. un 54.sērija.
9.00 «Dullās sacensības «Neiespējamā misija» 5».
10.00 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 4». Seriāls. 4.sērija.
11.00 «Reiz sensenos laikos». Seriāls. 19.sērija.
12.00 «Ūsainā aukle 6». Seriāls (ar subt.). 19. un 20.sērija.
13.05 «Beibleidi 4». Animācijas seriāls.
13.40 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 8». Animācijas seriāls.
14.10 «Džeiks un Nekurnekadzemes pirāti 2». Animācijas seriāls.
14.35 «Atriebība 3». ASV seriāls. 4.sērija.
15.35 «UgunsGrēks 13». Latvijas seriāls. 2015.g. 13. un 14.sērija.
16.55 «Rozenheimas detektīvi 5». Vācijas detektīvseriāls. 18.sērija.
17.55 «Risks 2». TV spēle.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 13». Latvijas seriāls. 2015.g. 14.sērija.
21.00 «Bibliotekāri». ASV seriāls. 2013.g. 3. un 4.sērija.
23.05 «Mākslīgais intelekts». ASV seriāls. 2014.g. 8.sērija.
0.05 «Galvenais aizdomās turamais». ASV seriāls. 4.sērija.
1.00 «Atriebība 3». ASV seriāls. 3.sērija.
1.50 «Dullās sacensības «Neiespējamā misija» 5».
2.35 «Rozenheimas detektīvi 5».
Vācijas detektīvseriāls. 18.sērija.
3.20 «Būt par papucīti 3». Seriāls. 19.sērija.
3.45 «TV3 ziņas».
4.15 «Bez tabu».

Trešdiena, 11. februāris
LTV1
5.00 «Vides fakti».*
5.30 «Skats no malas».* (ar surdotulk.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Ielas garumā».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1967.sērija.
9.35 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 28.sērija.
10.30 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.45 «Supernova 2015».*
13.25 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.40 «Momentuzņēmums».*
13.55 «Maklauda meitas». Seriāls. 13.sērija.
14.50 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1967.sērija.
15.50 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 27.sērija.
16.45 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
17.00 «Personība. 100 g kultūras».*
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 «Ciemiņš virtuvē».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 «Latloto. «Viking Lotto»».
21.20 «Sastrēgumstunda».
22.30 «Zebra».
22.45 «Momentuzņēmums».
23.00 «Nakts ziņas». 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 «Personība. 100 g kultūras».*
0.10 «Cilvēku orgānu tirgus».
Dokumentāla filma (ar subt.).
1.10 «Valdība 3». Seriāls. 6.sērija.

tv programma
LTV7
5.00 «SeMS. Laboratorija».*
5.30 «Dzimis Eiropā».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «Dzimis Eiropā».*
6.30 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Šorīt». Informatīvi izklaidējošs raidījums (krievu val.).
8.35 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 572.sērija.
9.30 «Maklauda meitas». Seriāls. 12.sērija.
10.20 «Kalle nāk 2». Seriāls. 9.sērija.
11.15 ««De facto»».* (ar subt.).
11.50 «Province».* (ar subt.).
12.20 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».*
12.50 «Aculiecinieks».*
13.05 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
15.45 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».
16.15 «Lielais pārgājiens».*
17.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 573.sērija.
18.00 «Šovakar». Ziņu raidījums (krievu val.).
18.35 «Punkts uz i». Diskusiju raidījums (krievu val.).
19.35 «Kalle nāk 2». Seriāls. 10.sērija.
20.25 TV PIRMIZRĀDE. «Zaļās metropoles». Dokumentāla filma.
21.30 «Melu laboratorija».* (ar subt.).
22.25 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».*
23.00 «Pēdējais liecinieks». Seriāls. 37.sērija.
23.50 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
1.40 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Nemīlētā». Meksikas seriāls. 2014.g. 12.sērija.
5.40 «Ticīgo uzvaras balss».
6.10 «Karamba!» Humora raidījums.
6.25 «Klīvlenda šovs 4». Animācijas seriāls.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte».
9.25 «Televeikala skatlogs».
9.40 «Mīlestības sastāvdaļas». Vācijas melodrāma. 2014.g.
11.40 «Karamba!» Humora raidījums.
12.00 «Noziegumam pa pēdām 12». ASV detektīvseriāls. 2.sērija.
13.00 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 140.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Diagnoze – vācēji 3». ASV dokumentāls seriāls.
15.40 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Nemīlētā». Meksikas seriāls. 2014.g. 13.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Gumušas stāsts». Turcijas seriāls. 129. un 130.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.10 «Šerloks Holmss». Krievijas seriāls. 11. un 12.sērija.
23.10 «Čikāga liesmās». ASV seriāls. 2012.g. 23.sērija.
0.00 «Dzīvīte».
0.25 «Diagnoze – vācēji 3». ASV dokumentāls seriāls.
1.20 «Gumušas stāsts». Turcijas seriāls. 129. un 130.sērija.
2.50 «Klīvlenda šovs 4». Animācijas seriāls.
3.10 «Šodien novados».
3.20 «900 sekundes».
4.50 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 2». Seriāls. 5.sērija.
5.45 «Risks 2». TV spēle.
6.40 «Smurfi». Animācijas seriāls.
7.10 «Denijs spoks 4». Animācijas seriāls.
7.40 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 8». Animācijas seriāls.
8.00 «Tētuka meitiņas 2». Seriāls (ar subt.). 55. un 56.sērija.
9.00 «Dullās sacensības «Neiespējamā misija» 5».
10.00 «Skaistule un briesmonis 2». ASV seriāls. 6.sērija.
11.00 «Reiz sensenos laikos». Seriāls. 20.sērija.
12.00 «Ūsainā aukle 6». Seriāls (ar subt.). 21. un 22.sērija.
13.05 «Beibleidi 4». Animācijas seriāls.
13.40 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 8». Animācijas seriāls.
14.10 «Džeiks un Nekurnekadzemes pirāti 2». Animācijas seriāls.
14.35 «Atriebība 3». ASV seriāls. 5.sērija.
15.35 «UgunsGrēks 13». Latvijas seriāls. 2015.g. 14. un 15.sērija.
16.55 «Rozenheimas detektīvi 5». Vācijas detektīvseriāls. 19.sērija.
17.55 «Risks 2». TV spēle.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 13». Latvijas seriāls. 2015.g. 15.sērija.
21.00 ««Ievas» pārvērtības. Tievēšanas sezona».
21.45 «Reiz sensenos laikos 3». ASV seriāls. 2013.g. 8.sērija.
22.50 «Mahinatori 5». ASV seriāls. 2.sērija.
23.45 «Galvenais aizdomās turamais». Seriāls. 5. un 6.sērija.
1.30 «Atriebība 3». ASV seriāls. 4.sērija.
2.20 «Dullās sacensības «Neiespējamā misija» 5».
3.00 «Rozenheimas detektīvi 5». Vācijas detektīvseriāls. 19.sērija.
3.45 «TV3 ziņas».
4.15 «Bez tabu».

Ceturtdiena, 12. februāris
LTV1
5.00 «Saules izaicinātie. «Livin’ aloha»».*
5.30 «Vides fakti».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Ielas garumā».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1968.sērija.
9.35 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 29.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Daudz laimes!»*
11.40 «Latvijas šlāgeraptauja 2015».*
12.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
12.55 «Auniņa Timija laiks». Animācijas seriāls.
13.20 «Zili brīnumi!»*
13.50 «Luijs». Animācijas seriāls.
14.00 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
14.15 «Maklauda meitas». Seriāls. 14.sērija.
15.10 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1968.sērija.
16.10 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 28.sērija.
17.10 «Diskusija. 100 g kultūras».
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 «100 līdz 100».
20.00 «700 pasaules brīnumi».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «Ekvadora».
21.45 «Būt latvietim. Brazīlija».
22.15 «Atgriešanās». Francijas seriāls. 4.sērija. (ar subt.).
23.15 «Nakts ziņas». 23.24 Sporta ziņas. 23.26 Laika ziņas.
23.30 «Diskusija. 100 g kultūras».*
0.15 «Sastrēgumstunda».* (ar surdotulk.).
1.25 «1:1. Aktuālā intervija».* (ar surdotulkojumu).

LTV7
5.00 «SeMS. Laboratorija».*
5.30 «Dzimis Eiropā».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «Dzimis Eiropā».*
6.30 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Šorīt». Informatīvi izklaidējošs raidījums (krievu val.).
8.35 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 573.sērija.
9.30 «Maklauda meitas». Seriāls. 13.sērija.
10.20 «Kalle nāk 2». Seriāls. 10.sērija.
11.20 «Pasaules kausa izcīņa biatlonā». 15 km distance sievietēm.
13.00 «Latvija var!»*

Ceturtdiena, 2015. gada 5. februāris
13.20 «Vides fakti».* (ar subt.).
13.50 «Es – savai zemītei».* (ar subt.).
14.20 «Lielais pārgājiens».*
15.05 «Pasaules kausa izcīņa biatlonā». 20 km distance vīriešiem.
17.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 574.sērija.
18.00 «Šovakar». Ziņu raidījums (krievu val.).
18.35 «Bez aizvainojumiem». Aktuālās intervijas raidījums (krievu val.).
19.05 «Kalle nāk 2». Seriāls. 11.sērija.
19.55 TV PIRMIZRĀDE. «Ticība. Mīlestība. Kaislība». Dokumentāla filma.
20.50 «Personība. 100 g kultūras».*
21.45 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
22.30 «Zaļās metropoles». Dokumentāla daudzsēriju filma.
23.35 «Sporta studija». (ar surdotulkojumu).
0.20 «Zebra».* (ar subt.).
0.40 «Melns. Sarkans. Zelts. Četri vīri Ugandā». 1.sērija.
1.10 «LTV – 60. Zelta arhīvs».
1.30 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Nemīlētā». Meksikas seriāls. 2014.g. 13.sērija.
5.40 «Ticīgo uzvaras balss».
6.10 «Karamba!» Humora raidījums.
6.25 «Klīvlenda šovs 4». Animācijas seriāls.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte».
9.25 «Televeikala skatlogs».
9.40 «Mīla fjordos. Vasaras vētra». Vācijas romantiska drāma.
11.40 «Karamba!» Humora raidījums.
12.00 «Atgriezties dzīvam». ASV dokumentāls seriāls. 5.sērija.
13.00 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 141.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Diagnoze – vācēji 3». ASV dokumentāls seriāls.
15.40 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Nemīlētā». Meksikas seriāls. 2014.g. 14.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Gumušas stāsts». Turcijas seriāls. 131. un 132.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.10 «Profesija – mamma». Latvijas raidījums. 2015.g.
22.05 «Mistiskās slimības 2». ASV realitātes šovs.
23.05 «Geimeris». ASV fantastikas trilleris. 2009.g.
0.50 «Dzīvīte».
1.10 «Diagnoze – vācēji 3». ASV dokumentāls seriāls.
1.55 «Gumušas stāsts». Turcijas seriāls. 131. un 132.sērija.
3.15 «Šodien novados».
3.25 «900 sekundes».

TV3
5.00 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 2». Seriāls. 6.sērija.
5.45 «Risks 2». TV spēle.
6.40 «Smurfi». Animācijas seriāls.
7.10 «Denijs spoks 4». Animācijas seriāls.
7.40 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 8». Animācijas seriāls.
8.00 «Tētuka meitiņas 2». Seriāls (ar subt.). 57. un 58.sērija.
9.00 «Dullās sacensības «Neiespējamā misija» 5».
10.00 «Mahinatori 5». ASV seriāls. 2.sērija.
11.00 «Reiz sensenos laikos». Seriāls. 21.sērija.
12.00 «Ūsainā aukle 6». Seriāls (ar subt.). 23. un 24.sērija.
13.05 «Beibleidi 4». Animācijas seriāls.
13.40 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 8». Animācijas seriāls.
14.10 «Džeiks un Nekurnekadzemes pirāti 2». Animācijas seriāls.
14.35 «Atriebība 3». ASV seriāls. 6.sērija.
15.35 «UgunsGrēks 13». Latvijas seriāls. 2015.g. 15. un 16.sērija.
16.55 «Rozenheimas detektīvi 5». Vācijas detektīvseriāls. 20.sērija.
17.55 «Risks 2». TV spēle.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 13». Latvijas seriāls. 2015.g. 16.sērija.
21.00 «Nozieguma skelets 9». ASV seriāls. 2013.g. 11.sērija.
22.00 TV PIRMIZRĀDE. «Atgriezēji». Fantastikas drāma. 2010.g.
0.10 «Kinomānija 6».
0.50 ««Overtime TV»». Sporta apskats.
1.50 «Atriebība 3». ASV seriāls. 5.sērija.
2.35 «Rozenheimas detektīvi 5». Vācijas detektīvseriāls. 20.sērija.
3.20 «Vecie ērmi». Humora raidījums.
3.40 «TV3 ziņas».
4.10 «Bez tabu».

Piektdiena, 13. februāris
LTV1
5.00 «Saules izaicinātie. «Livin’ aloha»».*
5.30 «Saknes debesīs».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Ielas garumā».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Alpu dakteris 5». Seriāls. 3.sērija.
9.35 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 30.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Mūsu Čārlijs 15». Seriāls. 1. un 2.sērija.
12.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
12.55 «Auniņa Timija laiks». Animācijas seriāls.
13.20 «Brīnumskapja skola».*
13.50 «Luijs». Animācijas seriāls.
14.00 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
14.15 «Maklauda meitas». Seriāls. 15.sērija.
15.10 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*
16.00 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 29.sērija.
17.00 «Alpu dakteris 5». Seriāls. 3.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
19.05 «Gudrs, vēl gudrāks».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «Inspektors Džordžs Džentlijs 5». Seriāls (ar subt.). 3.sērija.
23.00 «Nakts ziņas». 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 «Latvijas šlāgeraptauja 2015».*
0.10 «Mūsu Čārlijs 15». Seriāls. 1. un 2.sērija.
1.50 «Atgriešanās». Francijas seriāls. 2012.g. 4.sērija. (ar subt.).
2.45 «Kapelas «Bumerangs» 20 gadu jubilejas koncerts».* 1.daļa.
3.40 «Province».* (ar subt.).
4.10 «Zuši». Dokumentāla filma.
4.20 «Sporta studija». (ar surdotulkojumu).

LTV7
5.00 «SeMS. Laboratorija».*
5.30 «Dzimis Eiropā».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «Dzimis Eiropā».*
6.30 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Šorīt». Informatīvi izklaidējošs raidījums (krievu val.).
8.35 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 574.sērija.
9.30 «Maklauda meitas». Seriāls. 14.sērija.
10.20 «Kalle nāk 2». Seriāls. 11.sērija.
11.10 «1:1. Aktuālā intervija».* (ar surdotulkojumu).
12.05 «Personība. 100 g kultūras».*
13.05 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
13.50 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
15.40 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
16.10 «Anekdošu šovs».* Izklaidējošs raidījums.
17.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 575.sērija.
18.00 «Šovakar». Ziņu raidījums (krievu val.).
18.35 «Personīga lieta». Informatīvi analītisks raidījums (krievu val.).
19.10 «Kalle nāk 2». Seriāls. 12.sērija.
20.05 «Eiropa koncertos». (ar subt.).
21.00 TV PIRMIZRĀDE. «Leģendārie albumi. Lū Rīds». Dok.filma.
22.00 TV PIRMIZRĀDE. «Sapieris». ASV kara drāma. (ar subt.).
0.20 «Jura Kulakova jubilejas koncerts».*
1.35 «Dziesmu svētki «Rīgai – 800». Deju lieluzvedums «Viena
saule, viena zeme»».*

3.45 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
4.30 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Nemīlētā». Meksikas seriāls. 2014.g. 14.sērija.
5.40 «Ticīgo uzvaras balss».
6.10 «Nelabojamais Džims». ASV komēdijseriāls. 2013.g. 1.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte».
9.25 «Televeikala skatlogs».
9.40 «Esi mans Valentīns!» Kanādas melodrāma. 2013.g.
11.30 «Karamba!» Humora raidījums.
11.55 «Ekstrasensi – detektīvi 2». 5.sērija.
12.55 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 142.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Diagnoze – vācēji 3». ASV dokumentāls seriāls.
15.40 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Nemīlētā». Meksikas seriāls. 2014.g. 15.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Gumušas stāsts». Turcijas seriāls. 133. un 134.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.10 «Titāniks». ASV romantiska drāma. 1997.g.
0.55 «Dzīvīte».
1.15 «Gumušas stāsts». Turcijas seriāls. 133. un 134.sērija.
2.50 «Nelabojamais Džims». ASV komēdijseriāls. 1.sērija.
3.10 «Šodien novados».
3.20 «900 sekundes».
4.50 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 2». Seriāls. 7.sērija.
5.45 «Risks 2». TV spēle.
6.40 «Smurfi». Animācijas seriāls.
7.10 «Denijs spoks 4». Animācijas seriāls.
7.40 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 8». Animācijas seriāls.
8.00 «Tētuka meitiņas 2». Seriāls (ar subt.). 59. un 60.sērija.
9.00 «Dullās sacensības «Neiespējamā misija» 5».
10.00 «Nozieguma skelets 9». ASV seriāls. 2013.g. 11.sērija.
11.00 «Reiz sensenos laikos». Seriāls. 22.sērija.
12.00 «Ūsainā aukle 6». Seriāls (ar subt.). 25. un 26.sērija.
13.05 «Beibleidi 4». Animācijas seriāls.
13.40 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 8». Animācijas seriāls.
14.10 «Džeiks un Nekurnekadzemes pirāti 2». Animācijas seriāls.
14.35 «Atriebība 3». ASV seriāls. 7.sērija.
15.30 «Vecie ērmi». Beļģijas humora raidījums.
16.55 «Rozenheimas detektīvi 5». Vācijas detektīvseriāls. 21.sērija.
18.00 «Ēnu spēles 2». Latvijas detektīvseriāls. 11.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «Bez tabu: Dzīves smalkumi 2».
20.40 «Sanāciet, sadziediet!» TV šovs.
22.10 «Aizmirst Sāru Maršalu». ASV komēdija. 2008.g.
0.20 «Atriebība 3». ASV seriāls. 6. un 7.sērija.
2.05 «Dullās sacensības «Neiespējamā misija» 5».
2.50 «Rozenheimas detektīvi 5». Vācijas detektīvseriāls. 21.sērija.
3.30 «Vecie ērmi». Humora raidījums.
3.55 «TV3 ziņas».
4.25 «Bez tabu».

Sestdiena, 14. februāris
LTV1
5.00 «Aizliegtais paņēmiens».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Ielas garumā».*
6.35 «Vides fakti».*
7.05 «Muks». Animācijas seriāls.
7.30 «Tillija un draugi». Animācijas filma.
8.00 «Luijs». Animācijas seriāls.
8.10 «Pelēns Tips». Animācijas seriāls.
8.30 «Mežainīši». Animācijas seriāls.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Zili brīnumi!»
10.00 «Ķepa uz sirds».
10.30 A.Arbuzovs. «Mans nabaga Marats»».* Jaunā Rīgas teātra izrāde.
13.35 «700 pasaules brīnumi».*
14.05 «Ciemiņš virtuvē».* (ar subt.).
15.05 «Ekvadora».*
15.35 «Gudrs, vēl gudrāks».*
17.00 «Mīla savvaļā». Dokumentāla filma (ar subt.). 2.sērija.
18.00 «Dienas ziņas (Sestdiena)». (ar surdotulkojumu).
18.20 «Aculiecinieks».
18.35 «Ielas garumā».
19.05 «Vides fakti».
19.35 «Latvijas šlāgeraptauja 2015».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 «Latloto. «Eurojackpot»».
21.25 TV PIRMIZRĀDE. «Lindas Leen koncerts «Klasika» Dzintaru koncertzālē».
23.25 «Konkursa «Sējējs» balva».*
23.55 «Inspektors Džordžs Džentlijs 5». Seriāls (ar subt.). 3.sērija.
1.35 «Reiz Rīgā... Ballīte Eiropas galvaspilsētā».*
4.40 «Bīstamā robeža. Ziemassvētku salūts». VUGD dok.filma.

LTV7
5.00 «SeMS. Laboratorija».*
5.30 «Dzimis Eiropā».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «Province».* (ar subt.).
6.35 «Punkts uz i».* Diskusiju raidījums (krievu val., ar subt.).
7.35 «Bez aizvainojumiem».* Aktuālās intervijas raidījums
8.05 «Sporta studija». (ar surdotulkojumu).
8.50 «Pasaules kausa izcīņa bobslejā». 1.brauciens divniekiem.
9.55 «Vai Rīga jau gatava?»*
10.10 «Pasaules meistarsacīkstes kamaniņu sportā». 1.brauciens divniekiem.
10.50 «Pasaules kausa izcīņa bobslejā». 2.brauciens divniekiem.
11.20 «Pasaules meistarsacīkstes kamaniņu sportā».
2.brauciens divniekiem.
12.15 «Vai Rīga jau gatava?»*
12.30 «Pasaules meistarsacīkstes kamaniņu sportā».
1.brauciens sievietēm.
13.50 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
14.15 «Pasaules meistarsacīkstes kamaniņu sportā». 2.brauciens sievietēm.
15.15 «Ticība. Mīlestība. Kaislība». Dokumentāla filma.
16.15 «Aizliegtais paņēmiens».* (ar subt.).
17.15 TV PIRMIZRĀDE. «Taisnības eņģelis. Brālis brālim». Tiesu drāma.
19.00 «Eiropa koncertos». (ar subt.).
19.50 «Anekdošu šovs 3». Izklaidējošs raidījums.
20.50 «Midsomeras slepkavības 11». Seriāls (ar subt.). 1.sērija.
22.35 «SOKO Vismāra». Seriāls. 45.sērija.
23.30 «Sapieris». ASV kara drāma. 2008.g. (ar subt.).
1.50 «Imanta–Babīte pietur...»*
2.25 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*

LNT
5.00 «Nemīlētā». Meksikas seriāls. 2014.g. 15.sērija.
5.40 «Briklberija 2». Animācijas seriāls.
6.00 «Kādas slimības vēsture». Seriāls (ar subt.). 23.sērija.
6.50 «Bernards». Animācijas seriāls.
7.00 «Degpunktā».
7.30 «Šefpavāru cīņas: saldais ēdiens». ASV realitātes šovs.
8.30 «Attīstības kods».
9.00 «LNT brokastis».
11.00 «Laimīgs un vesels».
11.30 «Trakie Ginesa rekordi».
12.00 «Esi mans Valentīns!» Kanādas melodrāma. 2013.g.

Ceturtdiena, 2015. gada 5. februāris
13.55 «Titāniks». ASV romantiska drāma. 1997.g.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Atgriezties mājās». Austrālijas seriāls. 2013.g. 10.sērija.
18.55 «Vecpuisis». Realitātes šovs.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Dzintara dziesmas 4».
21.35 «Mis Mārpla 2». Lielbritānijas detektīvseriāls. 5. un 6.sērija.
0.00 «Greizais spogulis». Krievijas humora raidījums (ar subt.).
1.40 «Mīla fjordos. Vasaras vētra». Vācijas romantiska drāma.
3.10 «Briklberija 2». Animācijas seriāls.
3.30 «LNT brokastis».

TV3
5.00 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 2». Seriāls. 8.sērija.
5.40 «Tāda mums ģimenīte!» ASV komēdijseriāls.
6.30 «Auniņa Šona piedzīvojumi 2». Animācijas seriāls.
6.50 «Monsuno». Animācijas seriāls.
7.15 «Redakai». Animācijas seriāls.
8.10 «Šīna planēta». Animācijas seriāls.
9.10 «Bruņrupuči nindzjas 2». Animācijas seriāls.
10.00 «Autoziņas».
10.30 ««Ievas» pārvērtības. Tievēšanas sezona».
11.15 «Ienīstu Svētā Valentīna dienu». ASV romantiska komēdija.
13.05 «Randiņu eksperte». ASV romantiska komēdija. 2012.g.
15.00 «Bēthovens 3». ASV komēdija. 2000.g.
17.05 «Karstgalvji 2». ASV spraiga sižeta komēdija. 1993.g.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 ««Bez tabu» Valentīndienas eksperiments «Pirmais skūpsts»».
20.30 «Ledus laikmets 2. Atkusnis». ASV animācijas filma.
22.20 TV PIRMIZRĀDE. «Daiļās būtnes». Fantāzijas melodrāma.
0.45 «Ienīstu Svētā Valentīna dienu». ASV romantiska komēdija. .
2.15 «Bēthovens 3». ASV komēdija. 2000.g.
3.45 «Ēnu spēles 2». Latvijas detektīvseriāls. 11.sērija.
4.30 «TV3 ziņas».

Svētdiena, 15. februāris
LTV1

15.40 «Zoodārzu mazuļi 3». Dokumentāla daudzsēriju filma.
16.10 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».
17.00 «Selfridžs 2». Seriāls (ar subt.). 6.sērija.
18.00 «Dienas ziņas (Svētdiena)». (ar surdotulkojumu).
18.20 «Province».
18.50 TV PIRMIZRĀDE. «Ketija Forde. Jūra tevī». Melodrāma.
20.30 «Panorāma».
21.20 TIEŠRAIDE. «Supernova 2015».
0.00 «Mīla savvaļā». Dokumentāla filma (ar subt.). 2.sērija.
1.00 «Eiropas Kinoakadēmijas balvu pasniegšanas ceremonija».*
3.40 «Momentuzņēmums».*
3.55 «Vai Rīga jau gatava?»*
4.10 «Dzimtas detektīvs». Ērenpreisu dzimta.

LTV7
5.00 «Iedomu vara». Dokumentāla filma. 2.sērija.
5.30 «Eirotaksometrs. Nobela prēmijas laureātes Ritas LeviMontalčīni portretējums». Dokumentāla filma.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «Skrundas pieturzīmes».*
6.35 «Vai Rīga jau gatava?»*
6.50 «Taisnības eņģelis. Brālis brālim». Tiesu drāma.
8.30 «Zebra».* (ar subt.).
8.45 «Vides fakti».* (ar subt.).
9.15 «Es – savai zemītei».* (ar subt.).
9.45 «Aculiecinieks».*
10.00 «Pasaules kausa izcīņa bobslejā». 1.brauciens četriniekiem.
10.30 «Pasaules meistarsacīkstes kamaniņu sportā». 1.brauciens vīriešiem.
11.40 «Pasaules kausa izcīņa bobslejā». 2.brauciens četriniekiem.
12.30 «Pasaules meistarsacīkstes kamaniņu sportā». 2.brauciens vīriešiem.
13.10 «Latvija var!»*
13.30 «Anekdošu šovs 3».*
14.00 «Pasaules meistarsacīkstes kamaniņu sportā». Komandu stafete.
15.00 «Pasaules kausa izcīņa skeletonā». 1.brauciens.
15.30 «Pasaules kausa izcīņa skeletonā». 2.brauciens.
16.30 TV PIRMIZRĀDE. «Mežonīgā zeme». Piedzīvojumu filma.
18.40 TIEŠRAIDE. «VTB vienotās līgas spēle». «VEF Rīga» – «Unics».

5.00 «LV jaunatklāšanas raidījums «Te!»».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Ielas garumā».*
6.35 «Vides fakti».*
7.05 «Muks». Animācijas seriāls.
7.30 «Tillija un draugi». Animācijas filma.
8.00 «Luijs». Animācijas seriāls.
8.10 «Pelēns Tips». Animācijas seriāls.
8.30 «Mežainīši». Animācijas seriāls.
9.00 «Kas te? Es Te!»
9.30 «Gārfīlda šovs». Animācijas seriāls.
10.00 «Mazie detektīvi un Baltās dāmas noslēpums». Igaunijas
piedzīvojumu filma ģimenei. 2013.g. 3.sērija. (ar subt.).
10.30 «Izgaršot Brazīliju». Dok.seriāls (ar subt.). 6.sērija.
11.00 «Āzija no putna lidojuma». Dok.filma (ar subt.). 4.sērija.
12.00 «Dievkalpojums». Pārraide no Ogres baptistu draudzes.
13.00 «Saknes debesīs». (ar subt.).
13.26 «Daudz laimes!»
14.15 «Latvijas šlāgeraptauja 2015».*
15.10 «Ķepa uz sirds».*

SIA «KULK»
(reģ.Nr.41703007150)

piedāvā darbu ceļu būves
nozares brigadierim(-ei)

ar iepriekšēju darba pieredzi ceļu būvē un izpratni par
ceļu būvniecības un remonta darbiem, ceļu uzturēšanas
darbiem u.tml.
CV sūtīt pa e-pastu personals@kulk.lv.
Tālrunis 29256206.
SIA «KULK»
(reģ.Nr.41703007150) piedāvā kvalitatīvus
ceļu būves, bruģēšanas, būvuzraudzības, inženierkomunikāciju izbūves, kā arī
transporta pakalpojumus. Veicam teritoriju labiekārtošanas un
apzaļumošanas darbus.

Piedāvātais amats:
LABIEKĀRTOŠANAS MEISTARS(-E).
Darba pienākumi:
• vadīt un organizēt ielu, parku, ceļu, gājēju celiņu un
teritoriju tīrīšanas un kopšanas darbu izpildi saskaņā
ar noslēgtajiem līgumiem (pašvaldību ielas, ceļi un
teritorijas; dažādu uzņēmumu un iestāžu piebraucamie
ceļi un teritorijas u.c.);
• spēja organizēt apzaļumošanas darbu izpildi, īstenojot
ielu, ceļu un teritoriju labiekārtošanas un būvniecības
projektus u.tml.
Prasības kandidātiem:
• iepriekšēja darba pieredze teritoriju apzaļumošanas,
telpu un teritoriju uzkopšanas darbu organizēšanā;
• izpratne par ielu un ceļu uzturēšanas darbiem ziemas un
vasaras periodos, darba organizāciju, labiekārtošanas un
apzaļumošanas darbiem;
• labas komunikācijas un organizatoriskās prasmes;
• labas latviešu valodas zināšanas;
• B kategorijas autovadītāja apliecība.
Uzņēmums piedāvā:
• darbu stabilā un perspektīvā uzņēmumā;
• stabilu atalgojumu un sociālās garantijas;
• darba vietu Jelgavā.
CV ar amata norādi sūtīt pa e-pastu
personals@kulk.lv vai iesniegt personīgi
Dobeles šosejā 34 (2. stāvs).
Jautājumu gadījumā zvanīt pa tālruni 29192893
(darba dienās no plkst.8 līdz 17).

Lūgums atsaukties
Jelgavas pilsētas dome aicina Alekseja Monozova (dzimis 1946. gada 20. februārī, miris
2014. gada 22. decembrī) piederīgos pieteikties Jelgavas pilsētas domē Lielajā ielā 11, 305.
kabinetā (kontakttālrunis 63005523), divu
nedēļu laikā no aicinājuma publikācijas dienas,
lai vienotos par rīcību ar Alekseja Monozova
īrētajā dzīvoklī atstātajiem sadzīves priekšmetiem un mantām. Ja minētajā termiņā Alekseja
Monozova piederīgie nepieteiksies, mantas
tiks iznīcinātas.

Dalības maksa lekcijā: 3,50 EUR.
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TV programma
21.05 «Sapņu viesnīca. Indija». Melodrāma.
22.45 «Specvienība». Seriāls. 3.sērija.
23.35 «Noziegums 2». Dānijas krimināldrāma. 3.sērija.
0.45 «Leģendārie albumi. Lū Rīds». Dokumentāla filma (ar subt.).
1.40 «Mīklaini, kā spogulī». Norvēģijas drāma. 2008.g.
3.20 «Eiropa koncertos». (ar subt.).
4.10 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
4.55 «Prāta vētras». Dokumentāla filma. 5. un 6.sērija.

LNT
5.00 «Likums un kārtība». ASV seriāls. 5.sērija.
5.45 «Briklberija 2». Animācijas seriāls.
6.05 «Kādas slimības vēsture». Seriāls (ar subt.). 24.sērija.
6.55 «Bernards». Animācijas seriāls.
7.05 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
7.30 «Šefpavāru cīņas: saldais ēdiens». ASV realitātes šovs.
8.30 «Karamba!» Humora raidījums.
8.45 «Es dzīvoju koka mājā».
9.00 «LNT brokastis».
10.00 «Profesija – mamma». Latvijas raidījums. 2015.g.
11.00 «Veiksmīgs uzņēmejs».
11.30 «Mis Mārpla 2». Lielbritānijas detektīvseriāls. 5. un 6.sērija.
13.55 «Mistiskās slimības 2». ASV realitātes šovs.
14.55 «Greizais spogulis». Krievijas humora raidījums (ar subt.).
16.50 «Dzintara dziesmas 4».
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Noziegumam pa pēdām 12». Detektīvseriāls. 3. un 4.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.10 «LNT ziņu «Top 10»».
21.00 «Kurts Seits un Šura». Turcijas seriāls. 23. un 24.sērija.
23.00 «Pēdējie Grimmi 2». ASV seriāls. 2012.g. 17.sērija.
23.55 TV PIRMIZRĀDE. «Ārpus aizdomām».
Francijas kriminālfilma.
1.30 «Negaidītā veiksme». Vācijas romantiska komēdija. 2010.g.
3.05 «Kādas slimības vēsture». Seriāls (ar subt.). 24.sērija.
3.55 «LNT brokastis».
4.40 «Briklberija 2». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 2». Seriāls. 9.sērija.
5.40 «Tāda mums ģimenīte!» ASV komēdijseriāls.
6.30 «Vecie ērmi». Humora raidījums.
6.55 «Monsuno». Animācijas seriāls.
7.20 «Redakai». Animācijas seriāls.
8.10 «Kinomānija 6».
8.50 «Māmiņu klubs».
9.25 «Gatavo 3».
10.00 «Superbingo».
11.00 «Bibliotekāri». ASV seriāls. 3. un 4.sērija.
13.15 «Daiļās būtnes». ASV fantāzijas melodrāma. 2013.g.
15.50 «Ledus laikmets 2. Atkusnis». ASV animācijas filma.
17.35 «Sanāciet, sadziediet!» TV šovs.
19.00 «Nekā personīga».
20.00 TV PIRMIZRĀDE. «Hobits: negaidīts ceļojums». Piedz.filma.
23.30 «Nemirstīgie». ASV spraiga sižeta fantastikas filma.
1.30 «Kods: Džeronimo». ASV spraiga sižeta drāma. 2012.g.
3.20 «Karstgalvji 2». ASV spraiga sižeta komēdija. 1993.g.
4.40 «Tāda mums ģimenīte!» ASV komēdijseriāls.

Baltijas Astroloģijas skola Jelgavā

piedāvā daudzveidīgu mācību programmu ar iespējām
apgūt astrologa profesiju, kā arī saņemt zināšanas
citos ezotēriskos virzienos.
Reģistrācijas apliecības Nr.3360800323.
Tālrunis 29379805.

K.Ustupa autoskola aicina uz bīstamo kravu
pārvadājumu kursiem
(ADR) Jelgavā.
Nodarbību sākums –
2015. gada 9. martā plkst.10.
Tālrunis 63022277, 26656604.

7

SIA «VMS Group» (reģ.Nr.LV44103055677),
kas nodarbojas ar armatūras pārstrādi,

aicina darbā metālapstrādes darbagaldu
operatorus(-es) un metinātājus(-as).
Darbs Jelgavā, Rūpniecības ielā 39. Interesentus
lūdzam zvanīt pa tālruni 29456739 vai sūtīt
CV pa e-pastu jelgava@vms.lv.

IK «Likteņsvece» –
visu veidu apbedīšanas
pakalpojumi, piederumi,
bezmaksas konsultācijas,
nelaiķa nogādāšana morgā.
Visu diennakti.
Tālrunis 22405045 vai ierodoties
Raiņa ielā 36, Jelgavā.
Floristikas skola –
meistardarbnīca «Grieta»
Floristikas skola – meistardarbnīca
«Grieta» komplektē jaunu grupu floristu
un floristikas speciālistu apmācībai.

Pirmā nodarbība – 9. februārī.
Jāņa Čakstes bulvāris 7, Jelgava, LV-3001;
tālrunis 26189613; e-pasts info@ziedipuke.lv.
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notikumi

Ceturtdiena, 2015. gada 5. februāris

Kurš būs mis un misters?
14. februārī pulksten 17
klubā «Tonuss» sāksies cīņa par Jelgavas
skaistāko jauniešu titulu
«Mis un misters Jelgava
2014». Par uzvaru cīnīsies
finālistes (no kreisās)
Una Drīliņa (24 gadi),
Liene Krūmiņa (18 gadi),
Ilvija Bensone (25 gadi),
Līva Jumeja (22 gadi),
Karīna Romanova (18
gadi); puiši (2. rindā)
Ričards Mūrnieks (21
gads), Kārlis Dinsbergs
(22 gadi), Jānis Maniņš
(19 gadi); (1. rindā) Ēriks
Priede (21 gads), Jānis
Vītols (25 gadi).
Foto: Raitis Supe

Šodien un rīt, 5. un 6. februārī,

portālā www.jelgavasvestnesis.lv būs konkurss,
kurā varēs laimēt biļetes uz
«Melo-M» koncertu «No meža mēs nākam»
Jelgavas kultūras namā 13. februārī pulksten 20.

www.jelgavasvestnesis.lv
Ienāc www.jelgavasvestnesis.lv ,

atbildi uz jautājumiem un laimē divas biļetes uz «Melo-M» koncertu!

Pasākumi pilsētā
 5. februārī pulksten 13 – piemiņas brīdis 1945. gada represiju upuriem (pie kultūras
nama «Rota» piemiņas akmens).
 6. februārī no pulksten 14 līdz 19 – neformālā konference jauniešiem «NEkonference
2015». Tikšanās ar augstskolu pārstāvjiem (ZRKAC Svētes ielā 33).
 No 6. līdz 8. februārim – 17. Starptautiskais Ledus skulptūru festivāls «Ledus pasaka».
Sīkāka informācija – www.festivali.jelgava.lv, «Jelgavas Vēstneša» 7.lpp.
 6. februārī pulksten 17 – koru vārda došanas un XI Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu
svētku ieskaņas koncerts. Piedalās «Spīgo», «Spīgo studija», «Spīgmeitiņas», «Spīguņi»
(Jelgavas 4. vidusskolas koncertzālē).
 7. februārī pulksten 12 – Ziemas ģimenes diena: radošās darbnīcas, konkursi, izstādes
(Zinātniskajā bibliotēkā).
 8. februārī pulksten 14 – tikšanās ar Lieni Svoku par piedzīvojumiem Brazīlijā, mācot
angļu valodu (Zinātniskajā bibliotēkā).
 11. februārī pulksten 19 – «Quadro Nuevo» (pasaules mūzikas kvartets, Vācija)
koncerts. Biļešu cena – € 15 – 7 (kultūras namā).
 12. februārī pulksten 15 – Imanta Ozoliņa grafiku un grāmatzīmju un Inas Intas
Liniņas-Ozoliņas fotogrāfiju izstādes atklāšana. Tikšanās ar autoriem un filma «Ozoliņš
un Ozoliņa». Izstāde apskatāma līdz 15. martam (Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un
mākslas muzejā).
 13. februārī pulksten 20 – čellu trio «Melo-M» koncertuzvedums «No meža mēs
nākam». K.Auzāns, M.Dobičins, J.Pauls, M.Vīte (sitamie instrumenti). Programmā:
K.Auzāna oriģinālkompozīcijas un populārākie «Melo-M» skaņdarbi. Biļešu cena – € 15;
10 (kultūras namā).

Teklas kundze 105 gadu vecumā
vēl gatava pakomandēt
 Sintija Čepanone

«Man vēl dikti gribas dzīvot!»
apņēmīgi saka Tekla Šepeļeva,
kura 1. februārī atzīmēja savu
105. dzīves jubileju. «Lai veselība, možs prāts un lai jaunie ieklausās jūsu padomos!» sveicot
jelgavnieci nozīmīgajā jubilejā,
vēlēja Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš. Pēdējo
desmitu gadu laikā neviens cits
Jelgavas iedzīvotājs tik cienījamu mūžu nav nodzīvojis.
Trīs bērni, astoņi mazbērni un deviņi
mazmazbērni – tuvinieki spriež, ka tieši
ģimene ir tā, kuras dēļ vecmāte, kā viņu
sauc visi tuvie cilvēki, tik ilgi nodzīvojusi.
«Vecmāte pārdzīvoja ļoti grūtus gadus,
un tas, šķiet, viņai deva spītu dzīvot. Pēc
tam bija prieks, ka to spējusi, un parādījās
milzīgs gribasspēks dzīvot – redzēt, kā izaug
viņas bērni, mazbērni un mazmazbērni,»
saka dēls Valdis un kundzes vedekla Staņislava, kuri vecmāti Jelgavā aprūpē jau
gadus septiņus. Valdis stāsta, ka mamma
ir no Latgales – Līvāniem –, taču cara laikā
izceļoja uz Sibīriju. «Tēvs aizgāja karā un
vairs neatgriezās, un mamma palika viena
ar trim bērniem. Latvijā mēs atgriezāmies
1947. gada pavasarī. Atceros, ka bērnībā
dzīvojām ļoti lielā nabadzībā – pavasarī staigājām pa laukiem un bijām priecīgi, ja kādu
vēl sasalušu kartupeli zemē atradām. To tad
arī cepām uz krāsniņas,» atceras Valdis.
Novērtējot to, ko mamma devusi viņiem,
tagad par vecmāti rūpējas bērni un mazbērni. Atgriežoties no Sibīrijas, ģimene
Foto: Raitis Supe

 Ritma Gaidamoviča

Finālisti – atbildīgi un mērķtiecīgi

Atšķirībā no citiem gadiem, kad orgaJau pēc nedēļas – 14. februārī
nizatori «cīnījās» ar finālistu disciplīnu,
– klubā «Tonuss» tiks noskaidšogad uz konkursu atnākuši ļoti atbildīgi un
roti skaistumkonkursa «Mis
mērķtiecīgi jaunieši, ar kuriem esot prieks
un misters Jelgava 2014» uzstrādāt. «Var redzēt, ka viņi grib iemācīties
varētāji. Par titulu cīnīsies viko jaunu, gūt pieredzi. Es nezinu, vai viņi
dusskolnieces, topošā ainavu
paši savā starpā jūt to, vai ir izvirzījušies
arhitekte, fināliste ar grādu
līderi, bet man, skatoties no malas, ir maza
politoloģijā, flautas spēles
nojauta, kuri varētu uzvarēt, taču līdz tam
skolotāja, būvdarbu iecirkņa
vēl viņiem sevi ir jāpierāda arī žūrijai un
vadītājs, uzņēmējdarbības vaskatītājiem, ka tieši viņi būtu cienīgi nest
dības un kokapstrādes studenuzvarētāju vārdu,» tā A.Baltrūna.
ti. Paredzēts, ka finālā jaunieši
Atzinīgi par konkursantiem izsakās arī
iepazīstinās ar sevi, parādīs
sporta kluba «Atlētika» trenere Veronika
savus talantus un demonstrēs
Pelna. Arī viņai ar finālistiem kopā sanāk
tieši viņiem šūtus vakartērpus
pavadīt diezgan daudz laika. «Man ļoti simun uzvalkus. Fināla sākums
patizē šī gada konkursa finālisti. Viņi visi ir
– pulksten 17.
tik dažādi, taču ļoti atbildīgi un mērķtiecīgi.
Strādā ar ļoti lielu atdevi un cītīgi. Mūsu
Finālisti divus mēnešus kopā sporto, kopdarbu redzēsiet finālā,» tā trenere.
veido priekšnesumus, piedalās dažādos
pasākumos. «Atlikusi vēl nedēļa – jo tuvāk Piedāvā brīvu biznesa nišu
fināls, jo lielāks satraukums. Taču finālam
Paredzēts, ka jaunieši sevi parādīs vaiesam gatavi. Vēl tikai dažas lietas jānoslīpē,» rākos priekšnesumos un iznācienos. Viss
atzīst ilggadējā konkursa organizatore sāksies ar īpašu atklāšanas deju, kurai
Anita Baltrūna.
sekos katra finālista tā sauktā vizītkarte,
lai skatītājiem izstāstītu, ko viņš dara, ar
«Cik viņš lecīgs! Kas tā par princesi?» ko aizraujas. «Iesildošā atklāšanas deja būs
Viņa ar konkursa dalībniekiem ir pa- īpaša un senatnīga. Tā kā šī ir jubilejas reize,
vadījusi visvairāk laika, katru dalībnieku būs greznas senatnīgas kleitas, jo klubā
iepazīstot, gan darbojoties komandā, gan ieradīsies galma ļaudis,» stāsta A.Baltrūna.
arī atsevišķi. «Nenoliegšu, kad jaunieši Tērpus nodrošinās modes nams «Tēma».
ieradās uz atlasi, par dažiem radās aplams No finālistiem gaidāms arī sportisks
priekšstats – ārprāts, cik tam ir nenopietna priekšnesums un iznāciens vakartērpos.
attieksme; ārprāts, cik tas lecīgs; kas tā par Vakartērpi dāmām un uzvalki puišiem
princesi –, taču šodien nevaru teikt nevienu katram ir individuāli šūti. Tos radījusi disliktu vārdu. Izrādās, pirmais iespaids var zainere Karīna Kurava no Rīgas. «Līdzīgi
būt maldinošs. Visi finālisti ir ļoti vienkārši kā šie jaunieši, kuri gribēja savā dzīvē
un draudzīgi cilvēki. Atšķirībā no citiem izmēģināt ko jaunu, arī dizainere Karīna
gadiem es reizē brīnos un priecājos par to, piekrita eksperimentēt. Šī ir viņas pirmā
ka viņu starpā valda tik liels komandas pieredze, radot tērpus skaistumkonkursa
gars un draudzība. Protams, konkurss dalībniekiem,» stāsta A.Baltrūna. Dizainere
paliek konkurss – visi ir konkurenti, taču lēmusi, ka «Mis un misters Jelgava 2014»
šoreiz saliedētība ir ņēmusi virsroku,» atzīst galvenā titula ieguvēji savus tērpus varēs
organizatore, piebilstot gan, ka nevar zināt, paturēt, bet pārējie, ja būs vēlēšanās, ar
kas notiks fināla vakarā, kad izšķirošā cīņa atlaidi iegādāties. Vairākus tērpus finālistu
jau būs pavisam tuvu.
priekšnesumiem radījušas arī Rīgas Dizaina

apmetās Talsu pusē, bet nu jau septiņus
gadus Teklas kundze dzīvo pie jaunākā dēla
ģimenes Jelgavā. «Es viņā ļoti novērtēju to
mātišķumu, gādību, pozitīvo skatījumu uz
dzīvi. Vēl pirms gada viņa pati sekoja līdzi
ziņām, bet tagad pasaulē notiekošo stāstu
viņai es – cenšos vienmēr būt līdzās, parunāties, uzmundrināt, lai viņai vienmēr labs
un priecīgs prāts,» saka vedekla.
Arī pati Teklas kundze atzīst, ka ar bērniem viņai ir paveicies. «Labi bērni man ir.
Nav neviena, kas neklausa!» saka jubilāre,
piebilstot, ka ir katoliete un ikdienā viņai
ļoti palīdz arī lūgšanas. Ģimene piebilst,
ka tik ilgu mūžu kā vecmāte, cik zināms,
dzimtā neviens vēl nav nodzīvojis.
«Vecmātei vienmēr ir savs viedoklis. Jā,
pakomandēt viņai patīk – kad dārzu ravē,
viņa vienmēr ir klāt un komandē, kā vajag.
Vēl pirms gada – štoks rokā, un uz otro
stāvu pati kāpa televizoru skatīties,» saka
mazdēls Andris, piebilstot, ka viņa vecmāte
vienmēr ir bijusi ļoti godīga.
A.Rāviņš, sveicot Teklas kundzi, atgādināja, ka šis gads arī pilsētai ir nozīmīgas
jubilejas gads. «Mēs ļoti lepojamies ar
cilvēkiem, kuri tik ilgu mūžu nodzīvojuši
un var dalīties savā pieredzē ar jaunajiem.
Lai veselība, možs prāts un lai jaunie
ieklausās jūsu padomos! Tūlīt taču būs
pavasaris – jūsu padoms dārza darbos
noteikti atkal noderēs,» tā A.Rāviņš.
Līdztekus ziediem un pašvaldības dāvanai
 Ritma Gaidamoviča
Jelgavas Sociālo lietu pārvaldes vadītāja
Rita Stūrāne jubilārei pasniedza arī 143
Lai palīdzētu pāriem kāzu
eiro naudas pabalstu veselības stiprinādienas plānošanā, izvēlēties
šanai – šādu atbalstu dzimšanas dienā
tērpus, svētku torti, fotogrāfu,
saņem ikviens jelgavnieks, kurš nodzīvojis
22. februārī no pulksten 10 līdz
100 un vairāk gadu.

un mākslas vidusskolas topošās dizaineres.
«Gatavojoties konkursam, atklājām, ka
ir brīva biznesa niša – tērpi puišiem. Ar
tērpiem finālistēm nav nekādu problēmu,
bet puišiem – gan. Tātad – brīva vieta biznesam!» nosaka A.Baltrūna.

Zirgu uz «Tonusu» neatvedīs

Īpaši solās būt arī talantu priekšnesumi,
kur katrs rādīs, ar ko brīvajā laikā aizraujas.
Finālisti dejos, spēlēs flautu, zīmēs, video
demonstrēs, kādus mākslas darbus rada no
koka, bet viena dalībniece, kura nodarbojas
ar kinoloģiju, rādīs, kā dresē suni. «Šobrīd
uz mēģinājumiem līdzi nāk arī suņuks, lai
mēs viņu pieradinātu pie skatuves, publikas
un skaļuma, lai finālā nenobītos. Pagaidām gan viņš ir diezgan bailīgs,» stāsta
A.Baltrūna, piebilstot, ka dažus talantus
gan neizdosies parādīt, jo iespējas neatļauj.
Piemēram, viens no dalībniekiem brīvajā
laikā aizraujas ar jāšanas sportu, taču zirgu
uz «Tonusu» diemžēl neatvedīsi...

Jubilejas konkurss – pie galdiņiem

Šis ir 15. konkurss, līdz ar to īpašs, tāpēc
mazliet mainīts tā veidols. «Gribas, lai ir
svinīgi, kā jau jubilejas reizē, tāpēc šogad
būs galdiņvakars. Atbilstoši pasākuma
profilam aicinām arī skatītājus ierasties
svinīgos tērpos,» tā A.Baltrūna.
Konkursa dalībniekus vērtēs žūrija, un
komandu vadīs Latvijas skaistumkonkursu
patronese Inta Fogele. A.Baltrūna piebilst,
ka žūrijā būs arī V.Pelna, fotomākslinieks
Juris Zēbergs, modes nama «Tēma» vadītāja Daiga Latkovska, «Figure Line» vadītāja
Sigita Grauda, «Mis un misters Jelgava»
konkursa uzvarētāji un citi. Jāpiebilst gan,
ka arī skatītāji varēs izteikt savu viedokli
par konkursantiem, balsojumā uz vietas
nosakot skatītāju simpātiju.
Ieeja pasākumā – 5 eiro, galdiņu var rezervēt pa tālruni 29770514 (A.Baltrūna).
Aplūkot konkursa finālistu foto pirms
izšķirošās cīņas un mazliet vairāk iepazīties ar dalībniekiem pirms fināla varēs arī
portālā www.jelgavasvestnesis.lv.

Sagatavoties kāzām palīdzēs īpaša izstāde muzejā

17 Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā notiks
pirmā kāzu pakalpojumu izstāde Jelgavā «Baltic Wedding
expo». Izstādes organizatori
līdz 18. februārim aicina līgavas pieteikties diskusijai, kurā
jau precētas dāmas sniegs padomus kāzu organizēšanā.

Kāzu izstādi Jelgavā organizē jelgavniece kāzu filmu studijas «Baltic Wedding»
īpašniece Nadežda Kraukle. Pagājušā
gada pavasarī kanālā LNT vairākās
sērijās tika rādīts viņas un vīra veidots
stāstu cikls «Zem plīvura», kurā varēja
uzzināt, kā no A līdz Z sagatavoties dzīvē
svarīgam mirklim – kāzām. Šogad viņa
kopā ar draudzeni jelgavnieci Ingu Lukjansku nolēmusi rīkot kāzu pakalpojumu
izstādi Jelgavā, dodot iespēju jaunajiem

pāriem smelties idejas un padomus savai
svarīgajai dienai.
N.Kraukle stāsta, ka izstādē varēs iepazīties ar kāzu aģentūru piedāvājumiem,
nobaudīt vietējo ēdinātāju piedāvājumu,
iepazīt svētku kūku klāstu. «Tāpat varēs
aplūkot kāzu kleitas, individuāli šūtus
uzvalkus, kreklus un mēteļus, fotogrāfu
darbus, kāzu ielūgumu, galda noformējumu un aksesuāru izstādi. Plānots, ka
savu piedāvājumu prezentēs arī vairākas
svinību vietas un varēs uzzināt ko vairāk
par dekorāciju nomas iespējām,» stāsta
N.Kraukle, piebilstot, ka izstādē varēs
aplūkot arī dažādus līgavu pušķus un saņemt konsultācijas no profesionāļiem par
ziedu izvēli kāzām. Īpašs jaunums – bubble
clouds jeb lidojošie mākoņi, kas spēj būt
visdažādākajās formās.
Apmeklēt izstādi aicināti ne tikai jaunie
pāri un vedēji, bet arī kāzu viesi, kuri
šeit varēšot atrast interesantas idejas
dāvanām.
Pasākuma organizatori piedāvā unikālu
iespēju līgavām piedalīties līgavu diskusijā,
kurā tiks apspriestas aktuālas tēmas,
kas saistītas ar kāzām un to plānošanu.

Padomus sniegs precētas sievas, daloties
pieredzē, plānojot savu kāzu dienu. «Tās
būs iedvesmojošas un noderīgas sarunas,
un iesaku līgavām izmantot šo iespēju, lai
zinātu, ko ņemt vērā un no kā labāk izvairīties,» tā N.Kraukle. Līgavas diskusijai aicinātas pieteikties līdz 18. februārim, sūtot
savu vārdu, uzvārdu un kāzu datumu pa
e-pastu filmstudio@inbox.lv. Pa šo e-pastu
iespējams saņemt arī papildu informāciju
par izstādi.
Jāpiebilst, ka līgavas, kuras būs pieteikušās diskusijai, piedalīsies loterijā – tajā
varēs laimēt «Kāzu iedvesmas grāmatu»
un 50 eiro vērtu dāvanu karti savam
kāzu ceļojumam ārpus Latvijas vai tepat
pa mūsu valsti. Tāpat varēs laimēt atlaidi
kāzu fotogrāfa pakalpojumiem 50 eiro
vērtībā.
Izstādē plānota arī kāzu tērpu un vakartērpu modes skate, bet muzikālus priekšnesumus sniegs jelgavniece Līva Dumpe
un kāzu dīdžejs Māris Laizāns.
Apmeklētāji Ģederta Eliasa Jelgavas
Vēstures un mākslas muzejā 22. februārī
gaidīti no pulksten 10 līdz 17. Ieeja kāzu
izstādē – bez maksas.

