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Pagalmu labiekārtošanai –
daudz lielāks atbalsts

Izglītības iestādēm dāvina
grāmatas un Jelgavas
pamatzināšanu rulli
 Jana Bahmane

Turpinot Draudzīgā
aicinājuma tradīciju, šonedēļ Jelgavas
pašvaldība izglītības
iestādēm dāvināja
grāmatas un pasniedza septīto Jelgavas
pamatzināšanu rulli.
Līdzīgi kā pērn, arī
šoreiz Jelgava tajā
attēlota kā gudra
pilsēta, akcentējot
izmantotās viedās
tehnoloģijas un infrastruktūras attīstību.

Foto: Ivars Veiliņš
 Ilze Knusle-Jankevica

Pagājušajā ceturtdienā
Jelgavas domes sēdē
apstiprinātas izmaiņas
pašvaldības līdzfinansētajā daudzdzīvokļu
māju pagalmu labiekārtošanas programmā. Grozījumi paredz
pašvaldības līdzfinansējumu līdz pat 80 procentiem projektiem,
kuros iecerēts sakārtot
pagalmu piebraucamos
ceļus un to lietusūdens
kanalizāciju. Lielāku atbalstu varēs saņemt tie
projekti, kuri aptvers
vairākas daudzdzīvokļu
dzīvojamās mājas.
Vienlaikus pašvaldība paredz
būtiski palielināt arī kopējo finansējumu pagalmu sakārtošanas programmai – līdz 100 000
eiro gadā. Jāatgādina, ka līdz
šim programmai piešķirtais
finansējums bija 25 000 eiro
gadā. Pašvaldības iestādes «Pilsētsaimniecība» vadītājs Māris

Mielavs skaidro, ka grozījumi
izstrādāti, lai mudinātu Jelgavas
iedzīvotājus domāt ilgtermiņā
par sava īpašuma un apkārtējās
vides uzlabošanu, jo tādi darbi
kā piebraucamā ceļa sakārtošana,
lietusūdens kanalizācijas izbūve,
atkritumu konteineru laukuma
izveide ir nozīmīgs ieguvums ne
vien pašiem iedzīvotājiem, bet
arī pilsētai.
Grozījumi Jelgavas pašvaldības
2016. gada 18. februāra saistošajos noteikumos Nr.16-7 «Par
Jelgavas pilsētas pašvaldības
līdzfinansējumu daudzdzīvokļu
dzīvojamām mājām piesaistīto
zemesgabalu labiekārtošanai»
paredz, ka tiks palielināts pašvaldības līdzfinansējums darbiem,
kam nepieciešama būvatļauja vai
apliecinājuma karte, – no 5000
eiro vienai mājai līdz 10 000 eiro,
bet ne vairāk kā 50 procenti no
kopējām izmaksām. Savukārt
darbiem, kam nepieciešams paskaidrojuma raksts, maksimālais
pieejamais atbalsta apmērs paliks
2000 eiro, bet ne vairāk kā 50 procenti no kopējām izmaksām. Attiecīgi pieejamā atbalsta apmērs

būs lielāks, jo vairāk māju būs
apvienojušās projekta izstrādē.
Būtiska izmaiņa ir tā, ka līdzfinansējums līdz 80 procentiem no
projekta kopējām izmaksām būs
pieejams iebraucamo ceļu un to
lietus kanalizācijas sakārtošanai,
ja brauktuvi izmanto piekļuvei
vairākām daudzdzīvokļu dzīvojamajām mājām vai to atkritumu
konteineru novietnei. «Māja projektā var paredzēt arī vairākus
darbus, piemēram, sakārtot iebrauktuvi un izbūvēt rotaļu laukumu. Pašvaldības finansējuma
apmērs tiks aprēķināts katram
darbam atsevišķi. Tāpat apjomīgākus darbus var plānot pa kārtām, pretendējot uz pašvaldības
līdzfinansējumu vairākus gadus,»
skaidro M.Mielavs.
Pašvaldības līdzfinansējums
paredzēts arī dokumentācijas
izstrādei: labiekārtošanas darbu
izmaksās var iekļaut līdz 50 procentiem no būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes izmaksām,
tajā skaitā inženierģeoloģiskās
un topogrāfiskās izpētes, bet ne
vairāk kā 1000 eiro no piešķirtā
pašvaldības līdzfinansējuma, ja

izstrādāts būvprojekts vai apliecinājuma karte, un ne vairāk kā 200
eiro, ja izstrādāts paskaidrojuma
raksts. Darbu izmaksās var iekļaut
arī labiekārtojuma elementu iegādes izdevumus.
Par šogad pagalmu labiekārtošanas programmā pieejamo finansējumu tiks lemts 6. februārī,
apstiprinot Jelgavas pašvaldības
2018. gada budžetu. Budžeta
projektā programmai paredzētā
summa ir 100 000 eiro. Ja pieteikumu būs vairāk nekā pieejamais finansējums, tie tiks vērtēti
prioritārā secībā, priekšroku
dodot lietusūdens novadīšanas
sistēmas un atkritumu laukumu
sakārtošanas darbiem (prioritāte
būs vairāku māju kopējiem projektiem, tad sekos vienas mājas
projekti).
Jāpiebilst, ka grozījumi pašvaldības saistošajos noteikumos
«Par Jelgavas pilsētas pašvaldības
līdzfinansējumu daudzdzīvokļu
dzīvojamām mājām piesaistīto
zemesgabalu labiekārtošanai»
stāsies spēkā pēc apstiprināšanas
Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijā.

«Draudzīgais aicinājums nenozīmē vien grāmatu dāvināšanu un lasīšanu, bet arī atbalsta
sniegšanu savai skolai – mums
visiem kopā ir jāiegulda liels
darbs mūsu bērnu zināšanu un
prasmju attīstībā,» uzrunājot
pedagogus Draudzīgā aicinājuma pasākumā Jelgavas pilsētas
bibliotēkā, uzsvēra Jelgavas
domes priekšsēdētājs Andris
Rāviņš.
Jaunajā Jelgavas pamatzināšanu rullī skaitliski attēlota
informācija par pilsētas infrastruktūru un viedajām tehnoloģijām, kas Jelgavā ikdienā
tiek izmantotas. Apskatot
jaunizveidoto izziņas materiālu, var uzzināt, piemēram,
to, ka Jelgavā ir 135 interneta
brīvpiekļuves punkti, pilsētu
24 stundas diennaktī novēro
120 videokameras, diennaktī
Jelgavu šķērso 36 000 transporta vienību, bet ielas izgaismo 6500 laternas.
Jāatgādina, ka arī 2017.
gadā pamatzināšanu rullī bija
iekļauta informācija par viedajām tehnoloģijām un pilsētas infrastruktūras attīstību.
2016. gadā pamatzināšanu
rullis atspoguļoja Jelgavas
pilsētai nozīmīgus vēsturiskus
faktus, lielākos pasākumus un
uzņēmējdarbības nozares, bet

2015. gadā pilsētas pašvaldība
izstrādāja plakātu «Jelgava
vēstures faktos».
Kopā ar pamatzināšanu rulli
izglītības iestādes saņēma arī
grāmatas. Vidusskolu bibliotēkas papildinās Ilzes Zvejas, Aigara Graubas un Andreja Ēķa
grāmata «Rīgas sargi. Laika
stāsti», sākumskolu un pamatskolu bibliotēkām pašvaldība
dāvināja izzinošo grāmatu
«Putnu dziesmas», papildinātu ar audio disku, savukārt
pirmsskolas izglītības iestādēm
– atlantu bērniem «Latvija».
Tāpat visas izglītības iestādes
no pašvaldības saņēma Irmas
Kalniņas praktisko padomu
grāmatu «Pie galda».
«Mums skolā jau izveidojusies pamatzināšanu ruļļu
ekspozīcija – izliekam tos
2. un 3. stāva gaiteņos, kur
atrodas sākumskolas klases.
Tāpat ar prieku gaidām Draudzīgā aicinājuma pasākumu,
jo zinām, ka pašvaldība būs
sarūpējusi interesantas grāmatas,» stāsta 2. pamatskolas
direktore Ināra Keiša. Arī
Jelgavas Valsts ģimnāzija apkopo Jelgavas pamatzināšanu
ruļļus. «Kad atgriezīsimies
savās telpās, plānojam izveidot
speciālu stendu pamatzināšanu ruļļiem, taču arī šobrīd
mums ir siena, kur vienkopus
var apskatīt tos visus. Tāpat
Draudzīgā aicinājuma dienā
vienmēr saņemam grāmatas
no mūsu absolventiem. Katru
gadu iegūstam ap 20 jaunu
grāmatu,» stāsta Jelgavas
Valsts ģimnāzijas direktore
Inese Bandeniece.
Jāatgādina, ka Draudzīgā
aicinājuma iniciatīvu Latvijā
1935. gada 28. janvārī iedibināja Kārlis Ulmanis. Kustība
tika atjaunota 1993. gadā,
Draudzīgā aicinājuma dienā
aicinot ikvienu ziedot skolām
grāmatas, mākslas priekšmetus un naudas līdzekļus.

Popularizēs Jelgavu izstādē «Balttour 2018»
akcentu liekot uz dabas tūrismu
un pilsētas lielākajiem pasākuJelgavas reģionālais Tūrisma centrs (JRTC) no 2. līdz 4.
miem. «Statistika liecina, ka
februārim piedalīsies starptautiskajā tūrisma izstādē
nedēļas nogalēs aizvien biežāk
«Balttour 2018» izstāžu centrā «Ķīpsala», prezentējot
Jelgavu apmeklē ģimenes ar
Jelgavas tūrisma piedāvājumu un jaunumus – audiogibērniem un individuālie ceļotādus, dabas tūrismu un aktīvās atpūtas iespējas.
ji. Jaunajā sezonā akcentēsim
dabu un atpūtu dabā, jo Jelgavā
JRTC pārstāve Sandra Grigor- reģiona (ZPR) vienotajā Zemga- šogad Lielupes palienes pļavās
jeva stāsta, ka JRTC «Balttour» les stendā, stāstot par vasaras būs jauns piedāvājums – skatu
piedalīsies Zemgales Plānošanas tūrisma sezonas jaunumiem un tornis savvaļas zirgu vērošanai,
 Ritma Gaidamoviča

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

kā arī labiekārtota atpūtas vieta.
Tāpat aicināsim doties dabā uz
Langervaldes mežu, kur izveidotas pastaigu takas, informatīvie
stendi un skulptūras. Jelgavai
šie ir unikāli dabas objekti pašā
pilsētas sirdī, kas noteikti būs
saistoši arī ģimenēm ar bērniem «Kad atgriezīsimies savās telpās, plānojam izveidot speciālu
un individuālajiem ceļotājiem,» stendu pamatzināšanu ruļļiem, taču arī šobrīd mums ir siena,
stāsta JRTC vadītāja Anda Iljina. kur vienkopus var apskatīt tos visus,» stāsta Jelgavas Valsts
ģimnāzijas direktore Inese Bandeniece. Foto: Ivars Veiliņš
Turpinājums 3.lpp.
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Laikrakstu iespējams saņemt arī
redakcijā Katoļu ielā 2B, 3. stāvā
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AKTUĀLI

BIEŽĀKIE PĀRKĀPUMI
Lielākā daļa stāvvietu pilsētā apzīmētas ar papildzīmi «Stāvēšanas laiks», un, lai gan autovadītāji arvien
vairāk respektē šīs prasības, pārkāpumu joprojām
ir daudz. Saskaņā ar ceļu satiksmes noteikumiem
laika norādei jābūt novietotai mašīnas salonā pie
priekšējā stikla. Ērti izmantojams ir veikalā nopērkamais pulkstenītis, kurā var norādīt laiku, bet, ja
tāda nav, laiku var uzrakstīt uz lapiņas. Jelgavā bieži
ir gadījumi, ka laiks uz papīra lapiņas uzrakstīts ar
lūpukrāsu, tāpat šoferīši mēdz izmantot paštaisītus
(visdrīzāk bērnu) pulksteņus, tomēr lielākoties tiek
lietoti benzīntankos un veikalos nopērkamie. Tiesa,
bijis arī, ka šoferis logā atstāj vienkārši kaut kādu
papīriņu, iespējams, lai maldinātu policistus. Visbiežāk laika norādes autovadītāji neievēro Mātera
ielā pie veikala «Mēdeja», Lielajā ielā pie veikala «Rūķītis» un Pasta ielā pie veikala «Drogas».
Līdzīgi ir ar prasību novietot konkrētu atļauju – arī tai jābūt salonā pie priekšējā stikla. Turklāt bieži grēko
daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji, kuru māju pagalmos ir uzstādīta šāda zīme. Policija uzsver: ja māja ir lēmusi
par šādu kārtību, tad atļaujai ir jābūt izvietotai salonā pie vējstikla, un nevajag aizbildināties, ka, piemēram,
tā palika dzīvoklī, piemirsās. Tiesības tur novietot automašīnu dod tieši atļauja, nevis tas, ka cilvēks dzīvo šajā
mājā, strādā šajā uzņēmumā un tamlīdzīgi.
PĀRKĀPUMS: papildzīmes «Stāvēšanas laiks» vai «Tikai ar atļauju», kas papildina zīmi «Stāvvieta», prasību
neievērošana
PROTOKOLI 2017. GADĀ: 448 | SODS: 30 eiro
Satiksmes organizācijā būtisks ir arī ielu horizontālais marķējums, ko gan reizēm šoferi mēdz piemirst
vai pat ignorēt. Teju ik dienu Ūdens un Stacijas ielā
tiek fiksēts, ka automašīna novietota pārāk tuvu
nepārtrauktajai līnijai – attālumam no mašīnas līdz
līnijai jābūt 3 metri. Šoferi nereti norāda uz nelieliem
pārtraukumiem līnijā, uzskatot, ka tādējādi tā nav
nepārtraukta, bet Pašvaldības policija uzsver: pēdējā
laikā rekonstruētajās ielās tiek izmantots plastikāta
horizontālais marķējums, tāpēc tajā ir atstarpes ūdens
novadei. Tāpat policija aicina šoferus pārskatīt ceļu
satiksmes noteikumos definētos horizontālā marķējuma veidus, lai nerastos domstarpības un nebūtu
jāiesaistās bezjēdzīgās diskusijās. Jāuzsver: ja ielu
apzīmējums nav redzams, jāvadās pēc ceļa zīmēm.
PĀRKĀPUMS: automašīna novietota stāvēšanai vietā, kur attālums starp brauktuves nepārtraukto ceļa apzīmējuma līniju, sadalošo joslu vai pretējo brauktuves malu un apturētu transportlīdzekli ir mazāks par 3 metriem
PROTOKOLI 2017. GADĀ: 433 | SODS: 40 eiro
Daudzdzīvokļu namu pagalmi nav neatkarīgas
republikas – arī tajos jāievēro ceļu satiksmes
noteikumi. Īpaši būtiski tas ir situācijās, kad
nepieciešama operatīvo dienestu palīdzība,
bet diemžēl ne vienmēr ugunsdzēsēji vai ātrā
palīdzība var piebraukt pie mājas. Pēdējais
skaļākais gadījums bija pērnā gada izskaņā,
kad dega dzīvoklis Kastaņu ielā. Uz šaurā ceļa
pie mājas bija saliktas mašīnas, kas būtiski apgrūtināja ugunsdzēsēju piebraukšanu. Diemžēl
dzīvokļa saimniece guva smagus apdegumus
un no traumām slimnīcā mira.
PĀRKĀPUMS: automašīna novietota tuvāk par 3
metriem no pretējās brauktuves malas un traucē
citiem transportlīdzekļiem
PROTOKOLI 2017. GADĀ: 74 | SODS: 40 eiro
Novietot automašīnu uz ietves ir aizliegts.
Nereti to neievēro tieši daudzdzīvokļu māju
pagalmos, jo katram šķiet, ka viņa automašīnai vieta pagalmā pienākas par katru cenu.
«Vienlaikus tā ir arī necieņas izrādīšana pret
citiem mājas iedzīvotājiem. Padomājiet par
māmiņu ar ratiņiem vai tantiņu ar spieķi – kā
viņas izkļūs no kāpņutelpas, ja priekšā stāvēs
jūsu mašīna?» šoferus pārdomāt savus paradumus aicina Pašvaldības policijas pārstāve
Sandra Reksce, piebilstot, ka šādi nekaunīgi
gājieni var sabojāt arī vislabākās kaimiņu
attiecības.
PĀRKĀPUMS: automašīna novietota uz gājēju celiņa vai ietves
PROTOKOLI 2017. GADĀ: 116 | SODS: 30 eiro
Visneaizsargātākie satiksmes dalībnieki ir gājēji.
Autovadītāji mēdz grēkot, apstājoties pie gājēju
pārejas tā, ka automašīna aizsedz redzamību –
šoferis to mazo bērnu, kas gribēs šķērsot ielu, aiz
novietotās mašīnas var arī nepamanīt. Visbiežāk
šāds pārkāpums tiek fiksēts pie izglītības iestādēm
un iebrauktuvē uz autoostu no Mātera ielas puses.
PĀRKĀPUMS: mašīna novietota tuvāk par 5 metriem
no gājēju pārejas (abos virzienos)
PROTOKOLI 2017. GADĀ: 38
SODS: 40 eiro
Nereti autovadītāji maldīgi domā, ka
dzeltenā līnija vien neko nenozīmē
un vēl jābūt attiecīgai ceļa zīmei, bet
Pašvaldības policija atgādina: dzeltenā līnija darbojas patstāvīgi. Jelgavā
lielākoties dzeltenās līnijas izmantotas
daudzdzīvokļu namu pagalmos, kur arī
šoferi grēko.
PĀRKĀPUMS: automašīna novietota
pie dzeltenās līnijas
PROTOKOLI 2017. GADĀ: 16
SODS: 30 eiro
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Vairāk nekā puse
pārkāpumu –
par auto novietošanu
 Ilze Knusle-Jankevica

Jelgavas pilsētas
Pašvaldības policija (JPPP) apkopojusi
aizvadītā gada darba rādītājus. Gada
laikā par dažādiem
pārkāpumiem pilsētā
sastādīti 4312 administratīvā pārkāpuma
protokoli, no kuriem
vairāk nekā puse –
56 procenti – ir par
nepareizu transportlīdzekļu apstāšanos
un stāvēšanu. JPPP
Satiksmes uzraudzības nodaļas priekšniece Inga Stepane
norāda: arvien biežāk
par apstāšanās un
stāvēšanas pārkāpumiem policijai ziņo
iedzīvotāji, kas nozīmē, ka neapzinīgi vai
neapdomīgi novietota automašīna traucē
ne vien ceļu satiksmei, bet arī apkārtējiem cilvēkiem. Tāpat
pārkāpumi piefiksēti,
patrulējot pilsētas
ielās un pasākumu
laikā.
Kopumā pērn JPPP par
nepareizu transportlīdzekļa
apstāšanos vai stāvēšanu sastādījusi 2406 administratīvā
pārkāpuma protokolus, no
kuriem lielākā daļa – 2287 – sastādīti bez personas klātbūtnes
(administratīvā pārkāpuma
protokols lēmums).
Visvairāk protokolu – 706
– sastādīti par ceļa zīmes «Apstāties aizliegts» neievērošanu,
bet ir arī virkne citu pārkāpumu. «Visvairāk šoferi grēko ar
ceļa zīmju un ielu horizontālā
marķējuma neievērošanu, bet
līnijas uz ielas ir tikpat svarīgas kā ceļa zīmes. Atrunas,
ko nākas dzirdēt, ir tipiskas:
steidzos; es tikai uz piecām
minūtēm; atvedu bērnu…
Tomēr gribu atgādināt, ka
ikviens, kurš pārvietojas automašīnā pa Jelgavas ielām,
ir satiksmes dalībnieks, tāpēc
jārespektē citi un satiksmes
organizācijas norādes, lai pārvietošanās pilsētā būtu droša,»
uzsver I.Stepane, papildinot:
pārkāpumi ir dažādi – no klajas ceļu satiksmes noteikumu
ignorēšanas, piemēram, apstājoties gandrīz krustojumā
vai pie pašas gājēju pārejas,
nometot mašīnu pa roku galam
un neuztraucoties, ka citam
arī tur būs jābrauc vai jāiet,

Adreses Jelgavā, kurās JPPP pērn
sastādījusi visvairāk protokolu par
apstāšanās un stāvēšanas pārkāpumiem
Stacijas iela 6 – 122 protokoli

(neatbilstošs attālums no auto līdz nepārtrauktai līnijai)

Mātera iela 22 – 71 protokols

(neatbilstošs attālums no auto līdz nepārtrauktai līnijai)

Jāņa Čakstes bulvāris 5 – 69 protokoli

(neatbilstošs attālums no auto līdz nepārtrauktai līnijai Ūdens ielā)

Stacijas iela 5 – 65 protokoli

(neatbilstošs attālums no auto līdz nepārtrauktai līnijai)

Raiņa iela 15A – 57 protokoli (stāvēšana bez atļaujas)
Jāņa Čakstes bulvāris 7 – 55 protokoli

(laika nenorādīšana un stāvēšana bez atļaujas)

Pasta iela 32 – 53 protokoli

(automašīnas novietošana laikā, kad tas aizliegts)

Jāņa iela 53 – 53 protokoli

(automašīnas novietošana laikā, kad tas aizliegts)

Akadēmijas iela 21 – 51 protokols

(stāvēšanas aizlieguma neievērošana)

Brīvības bulvāris 6 – 46 protokoli (dažādi pārkāpumi)
Asteru iela 8 – 37 protokoli (stāvēšana bez atļaujas)
K.Barona iela 15 – 37 protokoli

(zīmes «Apstāties aizliegts» neievērošana)

Avots: JPPP

Autovadītāji, kuri visbiežāk pārkāpj
apstāšanās un stāvēšanas noteikumus:
autovadītāji, kuri tiesības ieguvuši sen un regulāri neseko
līdzi aktuālajām izmaiņām ceļu satiksmes noteikumos;
šoferi, kuri demonstrē savu visatļautību un nekaunību.
līdz, iespējams, nezināšanai.
«Tomēr tā ir katra autovadītāja
atbildība,» piebilst Satiksmes
uzraudzības nodaļas priekšniece. Viņa uzsver: saskaņā ar
likumu policijas inspektoram ir
tiesības un pienākums par apstāšanās un stāvēšanas pārkāpumu sastādīt administratīvā
pārkāpuma protokolu lēmumu
bez autovadītāja klātbūtnes,
un tādā gadījumā Latvijas
Administratīvo pārkāpumu kodeksā ir paredzēts tikai viena
veida sods – naudas sods.
«Jelgavas Vēstnesis» iepazīstina ar pērn biežāk pārkāptajiem ceļu satiksmes noteikumiem attiecībā uz automašīnu
apstāšanos un stāvēšanu, aicinot braucējus atsvaidzināt
ceļu satiksmes noteikumu
zināšanas, lai izvairītos no
sev un citiem nepatīkamām
situācijām.
Jāpiebilst, ka pavasarī un
vasarā aktualizēsies automašīnu novietošana zaļajā zonā.
To regulē Jelgavas pašvaldības
saistošie noteikumi, un par

Lai gan ceļa zīmes ir mūsu pašu drošībai,
ne vienmēr autovadītāji tās ievēro, īpaši
maršrutos, kuros pārvietojas regulāri un
kur katrs pagrieziens un krustojums ir
zināms. Pašvaldības policija novērojusi,
ka pilsētā notiekošo lielo pasākumu laikā
tendence ignorēt ceļa zīmes pastiprinās.
«Ņemot vērā, ka lielu pasākumu laikā satiksme pilsētā ir vēl intensīvāka, jo sabrauc
arī viesi, autovadītājus aicinu vadīties pēc
ceļa zīmēm,» norāda Pašvaldības policijas
Satiksmes uzraudzības nodaļas priekšniece
Inga Stepane.

PĀRKĀPUMS: neievērota ceļa zīme «Apstāties aizliegts»
PROTOKOLI 2017. GADĀ: 706
Foto: no JPPP un JV arhīva SODS: 40 eiro

šādu pārkāpumu tiek sastādīts
administratīvā pārkāpuma
protokols, kas tiek sūtīts izskatīšanai pašvaldības Administratīvajai komisijai. Pērn
JPPP sastādīja 105 protokolus.
Ceļu satiksmes noteikumu
ievērošana vai neievērošana
atkarīga tikai no autovadītāja
– tā ir viņa atbildība, un cietīs
viņa maciņš (ja autovadītājs
nemaina paradumus, protokols
lēmums bez vadītāja klātbūtnes var tikt sastādīts katru
dienu, un, veicot automašīnas
tehnisko apskati, visus sodus
nāksies nomaksāt).
Nereti autovadītāji par saviem pārkāpumiem vaino Pašvaldības policiju, aizmirstot,
ka sodīt var tikai tos šoferus,
kuri izdarījuši pārkāpumu. Ja
autovadītāji apzinīgi ievērotu
noteikumus, Pašvaldības policijas statistika mūsu pilsētā
varētu būt citādāka. Turklāt
sodīšana nav Pašvaldības policijas mērķis – mērķis ir panākt,
lai pilsētā droši varētu justies
ikviens satiksmes dalībnieks.

ZIŅAS

Ceturtdiena, 2018. gada 1. februāris

Popularizēs Jelgavu
izstādē «Balttour 2018»
No 1.lpp.

A.Iljina uzsver, ka «Balttour»
ir lieliska iespēja, kā aicināt
viesus uz Jelgavu. «Pēdējos
gados novērojam, ka izstādē
individuālie apmeklētāji aktīvi
interesējas par jaunām tūrisma iespējām Latvijā,» piebilst
viņa.
JRTC izstādē piedāvās arī
degustācijas, vērot Jelgavas
«Karameļu darbnīcas» paraugdemonstrējumus un pašam
izgatavot karameli, uzklausīt
vides gida stāstus par savvaļas
zirgiem Jelgavas palienes pļavās, piedalīties interaktīvajā
spēlē «Saliec pāri Mītavā» un
nosūtīt elektronisku kartīti,
aicinot viesoties Jelgavā.
Aizvadītajā nedēļas nogalē
JRTC piedalījās tūrisma izstā-

dē Lietuvā, bet februāra vidū
paredzēts doties uz tūrisma izstādi Igaunijā. JRTC tūristiem
piedāvās arī jauno tūrisma
avīzi, kurā apkopoti aktuālie
šā gada piedāvājumi Jelgavā
latviešu, angļu, krievu, igauņu
un lietuviešu valodā.
Jāpiebilst, ka ZPR šogad
izstādē būs parūpējies par
īpašu stenda noformējumu,
katrai pašvaldībai izveidojot
krāšņu pastmarku, kas ietver
pašvaldības nosaukumu, ģerboni un konkrētajai teritorijai
visraksturīgāko tūrisma objektu vai ainavu – Jelgavai tas ir
Jelgavas Svētās Trīsvienības
baznīcas tornis. Pastmarka izveidota arī kā pastkarte, kuru
stenda apmeklētāji bez maksas
varēs nosūtīt kā sveicienu.

Skolēni var pieteikties
profesionālajiem
interešu pulciņiem
 Jana Bahmane

Jelgavas tehnikums
6.–9. klašu skolēnus
aicina pieteikties
bezmaksas profesionālajiem interešu
pulciņiem, apgūstot
zināšanas un pamatprasmes deviņās specialitātēs. Pieteikšanās nodarbībām un
pirmā tikšanās Jelgavas tehnikumā būs
6. februārī pulksten
15.30.
Šajā mācību semestrī interesenti varēs apmeklēt deviņus
pulciņus: «Mēbeļu galdnieks»,
«Automehāniķis», «Apdares
darbu tehniķis», «Sausās būves tehniķis», «Programmētājs», «Datorsistēmu tehniķis»,
«Viesmīlības pakalpojumu
speciālists», «Inženierkomunikāciju tehniķis» un «Klientu
apkalpošanas speciālists».
«Ar katru semestri interesentu skaits aug, un ir patīkami, ka daži skolēni, kas
apmeklējuši mūsu pulciņus,
pēc tam iestājas tehnikumā jau

ar apziņu, ka šī specialitāte ir
īstā. Mūsu pieredze rāda, ka
vislielākā interese skolēniem
ir par informācijas tehnoloģiju
jomas pulciņiem – parasti tiem
piesakās pat divreiz vairāk
skolēnu, nekā esam plānojuši.
Mūsu mērķis ir sniegt iespēju
skolēniem saprast, vai izvēlētā
specialitāte viņiem patiesi padodas, – vēlamies mazināt to
audzēkņu skaitu, kas pirmajā
kursā izstājas no tehnikuma,
saprotot, ka izvēlētā specialitāte nav īstā,» skaidro Jelgavas
tehnikuma direktores vietnieks
kvalitātes, attīstības un tālāk
izglītības jomā Uldis Sokolovs.
Viņš papildina, ka aktīvākie
esot 6.–7. klašu skolēni.
Pirmā tikšanās Jelgavas
tehnikumā Pulkveža Oskara
Kalpaka ielā 37 paredzēta 6.
februārī pulksten 15.30. Tās
laikā interesentiem būs iespēja
pieteikties pulciņiem – katrā
plānots uzņemt 12 skolēnus,
kas noslēgumā saņems apliecinājumu par konkrētu prasmju
apguvi. Šis apliecinājums tiks
novērtēts, stājoties tehnikumā.
Nodarbības notiks reizi nedēļā
no pulksten 15.30 līdz 17.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Pirmā rotaļu bibliotēka

Īsi
  Valsts ugunsdzēsības un
glābšanas dienests naktī uz 28.
janvāri saņēma izsaukumu, ka
trīsstāvu mājā Zirgu ielā izcēlies
ugunsgrēks. Glābēji no piedūmotās ēkas trešā stāva izglābuši
vienu cilvēku, bet 25 cilvēki evakuēti no ēkas pirmā stāva. Sešas
personas no mājas nogādātas
Jelgavas nakts patversmē, bet
pārējie apmetušies pie paziņām
vai radiniekiem. Ugunsgrēkā ar
atklātu liesmu dega trīsstāvu ēkas
jumts, mansards un trešais stāvs
200 kvadrātmetru platībā.
  No februāra Ādolfa Alunāna
memoriālais muzejs atvērts
arī otrdienās, informē Ādolfa
Alunāna memoriālā muzeja vadītājs Miks Vilnis. Līdz šim muzejs
apmeklētājiem bija pieejams trešdienās, ceturtdienās, piektdienās, sestdienās un svētdienās no
pulksten 10 līdz 17 ar pusdienu
pārtraukumu no pulksten 13 līdz
14, taču no 1. februāra muzejs
atvērts arī otrdienās – no pulksten 10 līdz 17 ar pārtraukumu
no pulksten 13 līdz 14.

Jelgavā, Skolotāju ielā 8, atklāta Latvijā pirmā rotaļlietu bibliotēka «Ringla», kas tapusi ES romu bērnu
izglītības un aprūpes projekta gaitā. «Rotaļlietu bibliotēka veidota kā īpaša tikšanās, mācīšanās un
atpūtas vieta bērniem, viņu vecākiem un vecvecākiem,» norāda Izglītības iniciatīvu centra projektu
vadītāja Kristīne Liepiņa, piebilstot, ka «Ringlā» sev nodarbi atradīs jebkurš, jo telpa ir sadalīta zonās,
padomājot gan par mazuļiem, gan pirmsskolas vecuma bērniem, gan jauniešiem un vecākiem. Bibliotēka nodrošināta ar vairāk nekā 200 attīstošām rotaļlietām un galda spēlēm, kuras varēs arī paņemt
līdzi uz mājām. Visiem apmeklētājiem tiks noformēta biedra karte.
Jaunā atpūtas vieta apmeklētājiem būs pieejama divas reizes nedēļā – otrdienās no pulksten 15 līdz
19 un sestdienās no pulksten 9 līdz 13. Tāpat paredzēts, ka reizi nedēļā bibliotēkā notiks pasākumi
ģimenēm, ko rīkos bibliotēkas vadītājas Ināra Kozlovska un Dana Didžus. Pirmais plānots jau 3. februārī
pulksten 10, kad ikviens aicināts piedalīties kalendāra zīmēšanas darbnīcā.
Projektu «Inovatīvs veids romu bērnu izglītībai un aprūpei: «TOY» metodes iekļaušanai» īsteno Izglītības
iniciatīvu centrs ar Jelgavas pašvaldības atbalstu.
Foto: Santis Zībergs

  Jelgavas izglītības iestāžu
1.–4. klašu skolēni aicināti
pieteikties multikulturālajai
bērnu teātra studijai «Pasaka».
Nodarbības no 6. februāra notiks otrdienās un ceturtdienās
Sabiedrības integrācijas pārvaldē Skolotāju ielā 8. Studijas
dalībnieki caur teātra miniatūrām varēs iepazīt latviešu un
citu tautu kultūru, kā arī attīstīt
un pilnveidot aktiermeistawrības
prasmes. Savukārt tiem, kuriem
latviešu valoda nav dzimtā, būs
iespēja uzlabot vai apgūt latviešu valodu, informē Sabiedrības
integrācijas pārvaldē. Teātra
studijā «Pasaka» uzņem Jelgavas
pilsētas izglītības iestāžu 1.–4.
klases skolēnus – gan latviski,
gan krieviski runājošos –, un
to vada biedrību «Caritas» un
«Eurika» bērnu neformālo nodarbību vadītāja Egita Matulēna.
Nodarbības Sabiedrības integrācijas pārvaldē notiks otrdienās
un ceturtdienās no pulksten 15
līdz 16. Lai iepazītos ar teātra
studijas darbu, interesenti 6. un
8. februārī pulksten 15 aicināti
apmeklēt atvērtās nodarbības.
Dalība teātra studijā ir bez maksas. Papildu informāciju par
studiju «Pasaka» var saņemt pa
tālruni 63005496 vai klātienē Sabiedrības integrācijas pārvaldē.

O.Spārītis: «Ir jārunā par to, kā mainās
etniskais līdzsvars Eiropā un Latvijā»
 Jana Bahmane

torijā viduslaikos un to atsauces
Eiropas kultūrā». Profesora L.Taivāna priekšlasījums «Reliģiju un
kultūru konflikta scenāriji Eiropai
un pasaulei» būs veltīts reliģisko
un etnisko kopienu sadursmēm
mūsdienu austrumu tautu vidū
un šo tautu pārstāvju migrācijas
radīto konfliktu analīzei, bet
LZA akadēmiķis T.Jundzis savā
ziņojumā «Kultūru robežas, mijiedarbība un konflikti kiberkara
situācijā» vēstīs par starpnacionālo konfliktu pārcelšanos uz
mediju telpu, informatīvā kara un
kiberdrošības jautājumiem.
Konferenci bez maksas aicināts
apmeklēt ikviens interesents – tai
iepriekš nav jāpiesakās. Lekciju
ciklu «Starpkultūru dialogs» organizē Jelgavas Sabiedrības integrācijas pārvalde sadarbībā ar LZA un
Jelgavas Latviešu biedrību.

«Mūsdienu politiskie un etniskie procesi prasa iedziļināšanos un sapratni, un šī semināra mērķis ir runāt par
to, kā Eiropā vēsturiski ir veidojušās starpetniskās un
starpkultūru attiecības un kā tās risinās šobrīd. Eiropā
ir mainījies etniskais līdzsvars, un mums ir jāsagatavo
sevi tam, ka šis process ir neizbēgams. Tāpat runāsim
par to, cik tālu iespējama starpkultūru jautājumu sa
asināšanās,» konferences «Starpkultūru dialogs» aktualitāti raksturo tās koncepcijas autors Latvijas Zinātņu
akadēmijas (LZA) prezidents Ojārs Spārītis.
8. februārī pulksten 16 Sabiedrības integrācijas pārvaldē Skolotāju ielā 8 notiks cikla
«Starpkultūru dialogs» pirmā
konference, kurā O.Spārītis, Latvijas Nacionālā mākslas muzeja
projektu vadītāja Ieva Kalnača,
Latvijas Universitātes profesors
Leons Taivāns un LZA akadēmiķis Tālavs Jundzis diskutēs

par starpetnisko attiecību jautājumiem. O.Spārītis ievadlekcijā
«Kultūru mijiedarbība Latvijā
vēsturiskā aspektā» runās par
sociālās spriedzes mazināšanas
un harmoniska sabiedrības attiecību modeļa veidošanas iespējām,
savukārt I.Kalnača uzstāsies ar
referātu «Islāma un kristietības
saskarsmes procesi Spānijas teri-

Konkursa «Apbūves
tiesības piešķiršana
zemes gabala daļā
Prohorova ielā 13,
Jelgavā» izsludināšana

Satiksmes organizācija Ledus skulptūru festivāla norises nedēļā
la, jo Pilssalas iela satiksmei
būs slēgta.
Jāpiebilst, ka autovadītāji
aicināti neizmantot Lielupes
tiltu un automašīnas novie-

tot tajā upes pusē, no kuras
iebrauc pilsētā, bet jelgavnieki uz festivālu aicināti doties kājām vai ar sabiedrisko
transportu.
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Jelgavas pilsētas dome izsludina konkursu
«Apbūves tiesības piešķiršana zemes
gabala daļā Prohorova ielā 13, Jelgavā».
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš – līdz
01.03.2018. plkst.12.
Konkursa nolikumu var saņemt un piedāvājumu iesniegt katru dienu: pirmdienās no plkst.8
līdz 19, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās
no plkst.8 līdz 17 un piektdienās no plkst.8 līdz
14 Jelgavas pilsētas domes Klientu apkalpošanas centrā Lielajā ielā 11, Jelgavā, LV-3001,
131. kabinetā, kontakttālrunis 63005475. Ar
konkursa nolikumu var iepazīties mājaslapā
internetā www.jelgava.lv.
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atļauta tikai autobusiem)
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Festivāla galvenās skatuves izbūve J.Čakstes bulvārī
tiks sākta 7. februārī, un
bulvāra posms no Lielās ielas līdz LLU Sporta namam
autotransporta satiksmei
būs slēgts, bet gājēju kustība
7. un 8. februārī minētajā

stāvlaukums invalīdiem, kuru
izmantot varēs, uzrādot invalīdu stāvvietas izmantošanas
karti un novietojot to automobiļa salonā aiz priekšējā stik-

Uzv

Jau šajā nedēļas nogalē Jelgavā ieradīsies ledus tēlnieki,
lai pirmdien, 5. februārī, uzsāktu darbu
pie ledus skulptūru
izveides 20. Starptautiskajam ledus
skulptūru festivālam, tādēļ no 5. februāra apmeklētājiem
tiks slēgta Pasta sala,
bet no 7. februāra
posmā no Lielās ielas
līdz LLU Sporta namam autotransporta
satiksmei būs slēgts
Jāņa Čakstes bulvāris, informē Jelgavas
pilsētas pašvaldības
Sabiedrisko attiecību
pārvaldē.

posmā būs atļauta. Tāpat
tiks slēgta Ūdens iela, kā arī
Driksas un Raiņa iela posmā
no Akadēmijas ielas līdz Jāņa
Čakstes bulvārim. Jelgavnieki, kas dzīvo Raiņa ielā, lai
piekļūtu mājoklim, aicināti
izmantot Elektrības ielu.
Savukārt pārējiem satiksmes
ierobežojumu zonā dzīvojošajiem piekļuve mājokļiem tiks
nodrošināta.
Festivāla apmeklētāju ērtībai Jelgavas pilsētas pašvaldība Ledus skulptūru festivāla norises laikā sadarbosies ar
navigācijas lietotni «Waze»,
kurā būs pieejama karte ar
stāvlaukumiem un satiksmes
ierobežojumiem Jelgavā. Bezmaksas autostāvvietas būs
pļavā pretī Jelgavas pilij,
laukumā starp Cukura ielu,
Rīgas ielu un Lielupes promenādi, Zemgales Olimpiskā
centra, Jelgavas ledus halles
un tirdzniecības centra «Valdeka» stāvlaukumā, kā arī
stāvlaukumā Sporta ielā 2C.
Tūrisma autobusiem paredzēts stāvlaukums aiz Jelgavas pils, bet pie «Silvas»
tējas namiņa tiks organizēts

Elektrība

 Jana Bahmane
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stāvvietas tikai invalīdiem
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Jo skolēns vecāks, jo biežāk kavē stundas
Jelgavas Izglītības pārvalde apkopojusi stundu
kavējumu statistiku vispārējās izglītības iestādēs šī
mācību gada pirmajā semestrī. Stundas kavētas gan
attaisnotu, gan neattaisnotu iemeslu dēļ, turklāt
neattaisnoti kavējumi aktuālāki kļūst, sākot no 7.
klases, – no kopējo kavēto stundu skaita 0,7–1,6
procenti ir neattaisnoti kavējumi. Taču Izglītības
pārvaldē uzsver, ka pēdējos gados kvalitatīvu mācību
procesu traucē arī attaisnoti kavējumi. Jelgavas
vispārizglītojošo skolu 9. klasēs nav neviena skolēna,
kurš pagājušajā semestrī būtu apmeklējis pilnīgi visas
mācību stundas, un 9. klasēs mūsu pilsētā 1. septembrī
bija reģistrēti 589 skolēni. Šoreiz «Jelgavas Vēstnesis»
izzina, cik aktuāla ir stundu kavējumu problēma
Jelgavas vispārizglītojošajās skolās.

Jelgavas skolēnu stundu kavējumi 2017./2018. mācību gada 1. semestrī
Avots: Jelgavas
Izglītības pārvalde

Neattaisnotie
kavējumi

3. klasē 6,7%
4. klasē 7,6%
5. klasē 7,1%
6. klasē 6,4%
7. klasē 6,3%

«Skolas kavējumi – kā neattaisnoti, tā attaisnoti
– ir problēma, un tā pastāv visās Jelgavas skolās.
Nenoliedzami, kavējumi atstāj ietekmi uz mācību
darbu, un šobrīd pilsētā pastiprinātu uzmanību
pievēršam tam, lai mazinātu to neattaisnoto kavējumu skaitu, kam visbiežāk iemesls ir nepietiekama motivācija mācīties. Tiem skolēniem, kuriem
ir mācīšanās grūtības, jānodrošina individuāla
pieeja, papildu nodarbības un speciālistu konsultācijas, mācību procesā arī iesaistām skolotāju
palīgus, un tas dod rezultātu,» atzīst Jelgavas
Izglītības pārvaldes vadītāja Gunta Auza.

Neattaisnoti kavējumi –
aktuāli no 7. klases

Attaisnoti kavējumi ir skolēna
slimošana, piedalīšanās olimpiādēs, sacensībās, koncertos, projektos un attaisnota prombūtne,
par kuru ģimene ir informējusi
skolu. Pirmajā semestrī skolēni
no 1. līdz 12. klasei attaisnoti
kavējuši 6,3–8,5 procentus no
kopējā stundu skaita. Savukārt
neattaisnoti kavētas ir stundas,
par kurām skola no vecākiem nav
saņēmusi informāciju par kavēšanas iemesliem.
Mācību stundu kavējumi kā
problēma aktuāla kļūst, sākot no
7. klases. «Sākumskolas posmā
neattaisnoto stundu kavējumu
īpatsvars ir mazs, un to visbiežāk
veido gadījumi, kad vecāks kaut
kādu iemeslu dēļ nav informējis

1. klasē 7%
2. klasē 6,5%

 Ritma Gaidamoviča

Pārvaldes vadītāja gan uzsver:
satraukumam, ka Jelgavas skolās
kavētāju skaits šobrīd būtiski pieaug, nav pamata, taču ir jāstrādā,
lai to samazinātu un neattaisnoto
kavējumu nebūtu. «Kavējumi
parāda attieksmi pret darbu – to,
kā skolēns sevi disciplinē, saprot izglītības nepieciešamību. Protams,
nozīmīga loma skolēna attieksmē
pret mācībām ir ģimenei, tās vērtībām un izvirzītajām prasībām,»
secina G.Auza.

Attaisnotie
kavējumi

8. klasē 7,2%
9. klasē 6,5%

0,3%

0,4%

0,7%

1,6%

1%

1,4%

1%

1,2%

1,6%

10. klasē 6,3%
11. klasē 7,2%

1.–4.
klasē

5.
klasē

6.
klasē

var pamanīt problēmu,» piebilst
G.Auza. Vēl viens iemesls – konflikts ar skolotāju, kas izraisa nepatiku pret atsevišķu priekšmetu
mācīšanos, un klasesbiedriem.
Tāpat neattaisnoti kavējumi rodas ģimenes apstākļu dēļ. «Piemēram, bērns kavē skolu, jo, kamēr
mamma darbā, viņam mājās jāpieskata mazāks brālis vai māsa,»
piemēru min L.Vilcāne. Neattaisnotu kavējumu iemesls ir arī, skolēnaprāt, saistošākas nodarbes par
mācīšanos. Ir gadījumi, ka skolēni,
kamēr vecāki strādā Rīgā, stundu
laikā ar saviem vienaudžiem mājās
spēlē datorspēles. Tāpat daļai skoStundu laikā citas nodarbes lēnu saistošāk stundu laikā šķiet
Kāpēc stundas tiek neattais- pasēdēt lielveikalā vai aizbraukt
noti kavētas? Izglītības pārvaldē ekskursijā uz galvaspilsētu, par ko
atzīst, ka visbiežāk iemesls ir nezina ne vecāki, ne skola.
grūtības mācībās un mācīšanās
motivācijas trūkums. «Skolēns Kad skolēns jāmodina
stundā kaut ko nesaprot, neno- sociālajam pedagogam
Ir arī absurdi gadījumi, kas
skaidro, skolotājs un vecāki tam
nepievērš pietiekamu uzmanī- attiecas uz ilglaicīgiem kavētājiem
bu, un rezultātā skolēns aizbēg jeb skolēniem, kas nav apmeklējuno problēmas, neapmeklējot ši vairāk nekā 20 mācību stundu.
stundas,» skaidro Izglītības pār- Piemēram, bērns atsakās iet uz
valdes speciāliste Līvija Vilcāne, skolu, jo problēmas sagādā, teikuzsverot: lai izvairītos no šādas sim, agra celšanās. «Šobrīd kāda
situācijas, ir ļoti svarīgi gan skolai, mamma netiek galā ar 6. klases
gan vecākiem pamanīt problēmu skolnieci, kura kategoriski atsakās
jau pašā sākumposmā. «Būtiska iet uz skolu. Nelīdz arī sociālā
loma ir klases audzinātājam, kurš pedagoga apmeklējums no rīta
ir blakus skolēnam un savlaicīgi un motivējoša saruna. Sociālais

skolu par bērna prombūtni,
taču, iespējams, tam ir objektīvs
izskaidrojums. Pamatā tā ir bijusi
komunikācijas problēma ar skolu,» skaidro G.Auza, norādot, ka
7. klasē situācija mainās. Nereti
tas saistīts ar to, ka skolēns kļūst
patstāvīgāks, turpina mācības
citā izglītības pakāpē un citā
iestādē, varbūt neizveidojas tik
laba komunikācija ar jaunajiem
klasesbiedriem un skolotājiem,
mācību saturs kļūst sarežģītāks,
skolēnam parādās citas intereses un samazinās motivācija
mācīties.

7.
klasē

8.
klasē

pedagogs pulksten 10 ir stāvējis
pie meitenes gultas un viņu modinājis…» stāsta L.Vilcāne. Viņa
secina, ka nereti arī ģimene mēdz
veicināt neattaisnotos kavējumus:
«Mūsu redzeslokā ir ģimene, kurā
vecākiem ir nopietnas atkarības,
un viņi neuzskata, ka tā ir problēma, ja 15 gadus vecais jaunietis
neapmeklē skolu un dienas pavada mājās...» Viņa uzsver, ka
diemžēl nereti ģimene arī par
vēlu ieslēdz kontroles mehānismu
un seko līdzi tam, ko bērns dara,
vai viņš tiek galā ar visiem skolas
uzdevumiem.
Tāpat Izglītības pārvalde secinājusi, ka pie neattaisnotajiem
kavētājiem tiek pieskaitīti arī
skolēni, kuri ar ģimeni dzīvo ārzemēs un skolu apmeklē citā valstī.
Skolai nav attiecīga dokumenta,
ka skolēns mācās ārzemēs, tāpēc
tiek uzskaitīts, ka viņš neattaisnoti
kavē skolu, jo ir izglītojamo skaitā.

Atbalstu nodrošina,
īstenojot individuālos
pasākumus

Lai risinātu neattaisnoto kavējumu problēmu un samazinātu to
skolēnu skaitu, kuriem noteikts
pagarinātais mācību gads, Jelgavas izglītības iestādes iesaistījušās divos Eiropas Sociālā fonda
atbalstītos projektos. Projektā

9.
klasē

10.
klasē

11.
klasē

12.
klasē

«Atbalsts priekšlaicīgas mācību
pārtraukšanas samazināšanai»
skolēniem, kuriem konstatētas
mācīšanās grūtības kādā priekšmetā, tiek izstrādāts individuāls plāns, lai sekmes uzlabotos.
Projekta laikā tiek dota iespēja
apmeklēt speciālistu konsultācijas, lai celtu skolēnu pašapziņu.
«Individuālais plāns izveidots
tiem skolēniem, kuri iepriekšējos
mācību gados kavējuši skolu, kuriem novērotas mācību grūtības,»
skaidro L.Vilcāne, piebilstot, ka
pirmajā semestrī pilsētas skolās
no 5. līdz 12. klasei šāds plāns bija
izstrādāts 120 skolēniem, bet šajā
semestrī – 147. Viņa atzīst, ka
jau pēc pirmā semestra redzams
rezultāts un daļai skolēnu sekmes
uzlabojušās, arī neattaisnoto kavējumu nav.
Savukārt projekts «Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču
attīstīšanai» deviņās pilsētas vispārējās izglītības iestādēs nodrošina
iespēju, ka dažādos priekšmetos
skolotājiem ir pedagogu palīgi,
kuri individuāli stundā vai pēc
stundām strādā ar bērniem, kuriem ir grūtības dažādos priekšmetos. Šādi palīgi ir gan latviešu
valodā, gan matemātikā, gan bioloģijā un ķīmijā. «Projekta galvenais
uzdevums ir samazināt to skolēnu
skaitu, kuriem ir noteikts pagari-

12. klasē 8,5%

nātais mācību gads, un nereti tie
ir skolēni, kuri neattaisnoti kavējuši stundas. Mērķis ir ieinteresēt
skolēnu mācīties, viņam palīdzēt,»
stāsta Izglītības pārvaldes vadītājas vietniece Tija Aleksandrova,
atzīstot, ka rezultātu varēs just
mācību gada noslēgumā.

Arī attaisnotie kavējumi ir
problēma

Izglītības pārvaldē atzīst, ka
šobrīd diezgan aktuāla problēma
ir arī attaisnotie kavējumi. «Skolēni ir aktīvi un piedalās dažādās
olimpiādēs, konkursos, mācību uzņēmumu tirdziņos, skatēs, sporta
sacensībās, apmaiņas projektos,
kas galvenokārt notiek stundu laikā. Jā, viņi pārstāv skolu, tas ir arī
ieguvums individuālajā izaugsmē,
taču šo skolēnu nav klasē un viņi
neapgūst mācību saturu, jo, lai to
apgūtu, jāiesaistās mācību darbā,
jāsadarbojas ar skolotāju un vienaudžiem,» skaidro G.Auza.
L.Vilcāne piebilst, ka visbiežāk
tas attiecas uz tiešām aktīviem
bērniem, kuri daudz kur iesaistās, piedalās. Izglītības pārvaldes
novērojumi gan liecina, ka šiem
skolēniem parasti ir labas sekmes,
taču vienlaikus šāds dzīves ritms
arī rada paaugstinātu stresu, jo
nokavētās stundas viela jāapgūst
paša spēkiem.

Ko Jelgavas izglītības iestāžu direktori domā par stundu kavējumiem?
Jelgavas
6. vidusskolas
direktore Ilze
Arbidane:
«Mēs skolā kavējumiem
ļoti sekojam līdzi, un
tendence, ar ko pēdējā laikā aizvien biežāk
sastopamies, – skolēni
mācību stundas kavē
tāpēc, ka ar ģimeni devušies atpūsties uz ārzemēm. Jā, no vienas puses, tas ir attaisnots
kavējums, ja vecāks uzrakstījis iesniegumu,
informējot skolu, ka bērna skolā nebūs,
taču, no otras, – jautājums, cik būtisks šis
iemesls ir, lai kavētu mācību darbu. Ja vidēji
dienā ir sešas stundas, piecu dienu laikā
skolēns jau nokavējis 30 mācību stundas,
un tas ir ļoti daudz, jo jebkurš kavējums
traucē apgūt mācību vielu. Tas pats attiecas

uz attaisnotajiem kavējumiem, kad bērns atrodas sporta sacensībās,
konkursos. Bieži vien
uz olimpiādēm, sporta
sacensībām brauc vieni
un tie paši aktīvie bērni,
kuriem kavējumu skaits
tikai aug. Protams, ir labi,
ja viņi spēj sevi mobilizēt
un apgūt mācību vielu
patstāvīgi. Es aicinu vecākus pārdomāt savu
rīcību un neizvēlēties doties atvaļinājumā,
kad bērnam ir jāmācās. Zinu, ka Anglijā ir ļoti
stingras prasības un vecākiem pat jāmaksā
naudassods, ja bērns nepamatoti, tostarp
ceļojuma mācību laikā dēļ, kavē skolu.
Reāls gadījums – ģimene viesojās Latvijā,
kad Anglijā bija mācības, un vecākiem
nācās maksāt naudassodu par to, ka bērna
nebija skolā.»

Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas
direktore Valentīna
Maido:
«Skolas kavējumi ir
bijusi problēma visos
laikos un ir arī šobrīd. Mainās skolēni,
mainās apstākļi, bet
kavējumi ir aktuāli
vienmēr. Runājot par neattaisnotajiem
kavētājiem, jāatzīst, ka, protams, ir
atsevišķi mērķtiecīgie kavētāji, taču
lielai daļai skolēnu neattaisnoti kavējumi rodas, jo viņi neprot kārtot lietas,
ir problēmas savstarpējā komunikācijā.
Ir bijis, ka bērns kavējis attaisnoti, bet
ilgāku laiku nav atnesis ārsta zīmi. Taču

skolotājiem atskaites
jānodod, nevar gaidīt,
un kavējums kļūst neattaisnots. Piemēram,
pēkšņi sāk sāpēt vēders, un skolēns aiziet
no stundām. Uzreiz
pie ārsta nevar tikt,
vēlāk neaiziet, jo vairs
nesāp, neatnes arī vecāka zīmi, un rezultātā
ir vairākas neattaisnotas stundas... Viss
atkarīgs no bērnu un vecāku attieksmes.
Mani novērojumi liecina, ka ir gadījumi,
kad ļaunprātīgi kavētāji uz skolu nenāk ar
vecāku ziņu. Ir vecāki, kuri pat neatbild
uz zvaniem, kad gribam pateikt, ka bērna
nav skolā, un tad sociālajam pedagogam
jādodas pie viņa uz mājām.»

Jelgavas
4. vidusskolas
direktors Agris
Celms:
«Mani novērojumi
liecina, ka stundu kavēšana šobrīd skolā
ir būtiska problēma.
Skolēni ir nedisciplinēti un ļoti bieži nokavē
pirmo stundu, un to lielā mērā veicina
vecāki, kuri savās ikdienas gaitās
paši ir neprecīzi. Risinot šo situāciju,
mūsu skolā pirmās stundas sākumu no
pulksten 8 pārcēlām 15 minūtes vēlāk.
Nelielu uzlabojumu tas ir devis, taču
joprojām jūtama bezatbildība. Vienu
brīdi visus skolēnus, kuri kavēja pirmo
stundu, sapulcinājām un likām rakstīt
paskaidrojumu, un dažu rītu tie bija vai-

rāk nekā 30 skolēnu...
Turklāt bieži vien bērni
nemaz nejūtas vainīgi
par to, ka aizgulējušies. Viņuprāt, tas ir
pat ļoti attaisnojošs
iemesls. Attiecībā uz
mērķtiecīgiem neattaisnotiem kavētājiem
problēmas ir nelielas.
Tiesa, ir jaunieši, kuri
mēdz aiziet no pēdējām stundām, taču
tas nav masveidā. Mācību procesu,
protams, ietekmē arī attaisnotie kavējumi, kas, manuprāt, jau ir par daudz.
Nepārtraukti ir dažādas ārpusstundu
aktivitātes, mums kā skolai ar mūzikas
novirzienu bērniem arī koncerti ir stundu
laikā. Vienīgais labums – tas neveicina
nesekmību, jo parasti šajās aktivitātēs
piedalās tie, kuri arī labi mācās.»
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Saņem Gada balvu

Latvijas Badmintona federācija trešo
reizi pasniegusi Latvijas badmintona
Gada balvu 18 nominācijās. Divas no
balvām atceļojušas uz Jelgavu: par
Gada badmintona augstskolu atzīta
LLU, kur regulāri notiek universiāde
un ir radīti apstākļi, lai studenti varētu
bez maksas trenēties badmintonā,
savukārt par aizvadītā gada aktīvāko
spēlētāju atzīts Pauls Eliass Rozenvalds.
Viņš 2017. gadā ceturto reizi kļuva par
Latvijas čempionu vīriešu dubultspēlēs,
kā arī piedalījās Eiropas U-17 reitinga
turnīrā Viļņā, Eiropas skolu komandu
čempionātā Francijā un citos turnīros.
Šobrīd P.E.Rozenvalds gatavojas savam
līdz šim būtiskākajam startam – Eiropas
čempionātam U-15 grupā, kas 16.–18.
februārī notiks Krievijā.

Tuvojas izslēgšanas spēlēm

VK «Biolars/Jelgava»
aizvadījusi divas «Credit24» Meistarlīgas spēles izbraukumā Igaunijā. Pirmajā trīs setos
(25:22, 25:19, 25:21)
pieveikta «Jarvamaa»,
bet otrajā spēlē piedzīvots zaudējums trīs
setos (25:23, 29:27, 25:16) Tallinas vienībai «Selver». Mūsējo rindās abās spēlēs
rezultatīvākais bija Kārlis Pauls Levinskis
(attēlā) ar attiecīgi 15 un 13 gūtiem punktiem. Brīvdienās volejbolisti aizvadīs spēles
Zemgales Olimpiskajā centrā: 3. februārī
pulksten 16 – ar «Bigbank Tartu», 4. februārī pulksten 16 – ar VK «Rakvere». Šobrīd
«Biolars/Jelgava» turnīra kopvērtējumā
ierindojas 8. vietā no 14 komandām un
pretendē uz iekļūšanu izslēgšanas spēlēs.

SPORTS
Noskaidros galda tenisa
čempionus

Startējis Jelgavas 2018. gada čempionāts
galda tenisā, kuram būs astoņas kārtas.
Pirmajā kārtā piedalījās vairāk nekā 30
spēlētāju no Jelgavas un citām Latvijas
vietām. Otrā kārta notiks 11. februārī
pulksten 10 sporta hallē Mātera ielā 44a,
un uz to aicināts ikviens galda tenisa
spēlētājs neatkarīgi no vecuma un sagatavotības līmeņa. 3. kārta paredzēta 25.
februārī, 4. kārta – 11. martā, 5. kārta – 1.
aprīlī, 6. kārta – 15. aprīlī, 7. kārta – 28.
aprīlī un 8. kārta – 5. maijā. Dalībniekiem
jāpiesakās sacensību dienā sporta hallē.
Dalības maksa par sacensību kārtu – 5
eiro, galda tenisa kluba «Jelgava» biedriem – 4 eiro, skolēniem – bez maksas.
Tāpat spēlētājam jābūt Latvijas Galda
tenisa federācijas licencei.
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Labo 13 gadus vecu rekordu

Aizvadīts Jelgavas
ziemas čempionāts
peldēšanā garajās distancēs, kurā startēja
vairāk nekā 130 dalībnieku. No Jelgavas
Specializētās peldēšanas skolas audzēkņiem jāatzīmē Pauls Audzēvičs (izpildīja
I sporta klasi), Ričards Butāns (izpildīja II
sporta klasi), Krišjānis Rozenbilds un Dāvids
Kaņins (izpildīja III sporta klasi). Nikola Elpe
(attēlā) laboja 13 gadus vecu Jelgavas rekordu 9–10 gadu vecuma grupā meitenēm
800 m brīvajā stilā (rezultāts – 12:20,35
min.). Dāvanu karti no peldēšanas sporta
inventāra veikala saņēma mūsu labākie –
Veronika Gorškova (800 m brīvajā stilā) un
Jēkabs Audzēvičs (1500 m brīvajā stilā).

Basketbolisti pārtraukumā
dodas ar bilanci 13:1

 Ilze Knusle-Jankevica

Aizvadītajā piektdienā BK
«Jelgava/LLU» Latvijas Basketbola līgas (LBL) 2. divīzijas regulārās sezonas spēlē
pieveica «Rīgas Stradiņa
universitātes» komandu.
Lai gan pēc pirmā puslaika
mūsējie bija iedzinējos ar
mīnus 27 punktiem, otrajā
puslaikā Gata Justoviča trenētā komanda spēja parādīt raksturu, panākt pagarinājumu un izcīnīt uzvaru ar
97:88. Tagad jelgavniekiem
turnīra tabulā neliels pārtraukums – nākamā spēle
mūsu basketbolistiem būs
9. februārī.
«Lai gan līdzīgs spēles zīmējums
bijis vairākās BK «Jelgava/LLU»
spēlēs, tā, protams, nav mūsu taktika
– pirmo puslaiku aizvadīt vājāk, bet
otrajā puslaikā saņemties. Vienkārši,
ejot no spēles uz spēli, basketbolisti
ne vienmēr spēj sakoncentrēties uz
pašu mača sākumu un katru pretinieku vienādi, tāpēc nākas ieskrieties
pakāpeniski un piespiest sevi strādāt
smagāk,» skaidro treneris, atzinīgi
vērtējot komandas raksturu – sparu
un gribasspēku, kas ir katras cīņas
pamatā.
Jelgavas komanda LBL 2. divīzijas
otrajā posmā ir aizvadījusi jau 14
spēles, bet pārējās komandas – 11–13.
Kamēr pārējās 11 komandas tiksies
savā starpā, jelgavniekiem izveidojies
divas nedēļas garš pārtraukums. «Patiesībā ļoti labi, ka ir pārtraukums, jo
aizvadīt pa divām spēlēm nedēļā – tas
ir smagi,» norāda komandas treneris

Pēc veiksmīgas Latvijas Basketbola līgas
2. divīzijas regulārās
sezonas spēles 26.
janvārī pret «Rīgas
Stradiņa universitātes» komandu, kurā
izcīnīta uzvara ar
97:88, BK «Jelgava/
LLU» ir divas nedēļas
garš pārtraukums.
Nākamā spēle mūsu
basketbolistiem būs
9. februārī Jelgavā.
Foto: Santis Zībergs
G.Justovičs. Viņš piebilst, ka šajā
pārtraukumā pamainīts komandas
treniņu režīms, papildinot to arī ar
baseina apmeklējumu, darbu svaru
zālē, skrējienu svaigā gaisā. «Pēdējā
laikā pie tik saspringta spēļu grafika
treniņos bija tikai zāle un bumba, zāle
un bumba, tāpēc vajag pamainīt piedāvājumu, lai puiši neieslīgtu rutīnā,»
skaidro treneris.
BK «Jelgava/LLU» 9. februārī Jelgavas sporta hallē pulksten 20 uzņems
«Biznesa augstskolu «Turība»». Šomēnes būs vēl divas mājas spēles – 13.

februārī pulksten 20 pret komandu
«Gulbenes buki/BJSS» un 16. februārī pulksten 20 pret «Valmiera Glass/
Vidzemes Augstskola» –, kas šajā
turnīra posmā būs pēdējās, un piecas
spēles izbraukumā. Marta vidū būs
zināmas komandas, kuras iekļuvušas
izslēgšanas spēlēs un turpinās cīņu
par medaļām – ar savu sniegumu BK
«Jelgava/LLU» to sev jau nodrošinājis.
Jāpiebilst, ka pēc aizvadītām 14 spēlēm jelgavnieku bilance ir 13 uzvaras
un viens zaudējums – to novembra
sākumā izbraukumā mūsu komandai

Olimpiskā cerība sāk sezonu
 Ilze Knusle-Jankevica

Jelgavnieks Latvijas Olimpiskās vienības karatists
Kalvis Kalniņš startējis šīs
sezonas pirmajās sacensībās – Premjerlīgas 1. posmā, kas brīvdienās notika
Parīzē. Šajā turnīrā Kalvis
aizvadīja trīs cīņas, apstājoties astotdaļfinālā.
K.Kalniņš startēja svara kategorijā
līdz 60 kilogramiem un bija viens no
64 sportistiem, kas pielaisti startam
Premjerlīgas posmā. Kā skaidro
sportists, no šī gada ir ieviesta jauna
sistēma, Premjerlīgas posmos ļaujot
startēt tikai 64 pēc pasaules reitinga
vadošajiem karatistiem katrā svara
kategorijā. Pirms Parīzes posma
Kalvis reitingā bija sestais savā kategorijā.

«Mans mērķis bija katrā cīņā cīnīties par uzvaru,» norāda karatists,
bet Kalvim kā šī brīža Eiropas karatē
čempionam tika pievērsta lielāka uzmanība, turklāt šajā svara kategorijā
bija spēcīgs un titulēts dalībnieku
sastāvs: divkārtējs pasaules čempions
no Irānas, divkārtējs pasaules čempions no Brazīlijas, pasaules spēļu uzvarētājs no Azerbaidžānas, iepriekšējo
gadu Eiropas čempioni, pasaules reitinga pirmais desmitnieks. «Pirmajā
cīņā ar rezultātu 2:1 uzvarēju Jasini
el Ataru no Nīderlandes, arī otrajā
cīņā ar tādu pašu rezultātu pieveicu
sportistu no Kazahstānas Kaisaru
Alpisbaju un iekļuvu astotdaļfinālā.
Tur nocīnījos neizšķirti 0:0 pret spāni
Matiasu Garsiju Gomesu, tomēr pēc
tiesnešu vērtējuma cīņu zaudēju ar
rezultātu 2:3,» savu dalību turnīrā
raksturo sportists. Viņš norāda, ka ar
šo Spānijas karatistu viņam allaž biju-

šas spraigas un līdzīgas cīņas. «Esam
savā starpā tikušies četras reizes, un
trīs no cīņām ir beigušās neizšķirti.»
Līdz ar zaudējumu Kalvja tālākā
dalība turnīrā bija beigusies, un, tā
kā spānis ceturtdaļfinālā piedzīvoja
zaudējumu Brazīlijas karatistam, arī
par Gandarījuma kausu viņš necīnījās. Neskatoties uz to, sportists savu
sniegumu vērtē pozitīvi un atzīst, ka
bija patīkami atkal atgriezties uz tatami un cīnīties ar pasaules labākajiem
karatistiem.
Neilgi pirms Parīzes posma K.Kalniņš uzsāka sadarbību ar jaunu
treneri – nu Latvijas karatē izlasi
trenē madonietis Rolands Družoks.
Pēc šīs sezonas pirmajām sacensībām
abiem secinājumi ir šādi: vēl Kalvim
noteikti jāpilnveidojas ātrumā, izturībā un tehnikā, ja viņš grib pilntiesīgi
iesaistīties cīņā par biļeti uz 2020.
gada vasaras olimpiskajām spēlēm,

lika piedzīvot «Ventspils Augstskolas»
basketbolisti.
Šobrīd komandas spēcīgākie spēlētāji ir kapteinis Salvis Mētra, kurš ir
labākais punktu guvējs, vidēji spēlē
pretinieka grozā sametot 20,2 punktus,
un piespēlētājs ar piecām piespēlēm
vidēji spēlē un centra pozīcijas spēlētājs
Jēkabs Rozītis ar 7,6 izcīnītām bumbām zem groziem vidēji spēlē.
Jāatgādina, ka Jelgavas komanda
pērn LBL 2. divīzijā izcīnīja zeltu,
un komandai ir ambīcijas nosargāt
šo titulu.
Foto: no K.Kalniņa
personīgā arhīva
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Sporta pasākumi
 1. un 2. februārī pulksten 15.30
– Jelgavas Specializētās peldēšanas
skolas sacensības «Jaunie talanti» (LLU
baseinā).
 4. februārī pulksten 13 – Galda
tenisa rīts (sporta hallē).
 4. februārī pulksten 14.15 – Latvijas hokeja 1. līgas čempionāts: «Zemgale/JLSS» – «Daugavpils/LDZ Cargo»
(ledus hallē).
 4. februārī pulksten 19 – Jelgavas
čempionāts telpu futbolā (sporta hallē).
 8. februārī pulksten 14 – Jelgavas
pilsētas skolēnu 47. spartakiāde volejbolā (sporta hallē).
 9. februārī pulksten 20 – Latvijas
Basketbola līgas 2. divīzijas čempionāts: BK «Jelgava/LLU» – «BA Turība»
(sporta hallē).
 10. februārī pulksten 10 – Jelgavas
pilsētas atklātais čempionāts basketbolā vīriešiem (sporta hallē).
 10. februārī pulksten 16.15 –
Latvijas Virslīgas hokeja čempionāts:
«Zemgale/LLU» – «Kurbads» (ledus
hallē).
 10. februārī pulksten 18.30 –
Latvijas hokeja čempionāts sievietēm:
«L&L/JLSS» – «Laima» (ledus hallē).
 11. februārī pulksten 10 – Jelgavas
pilsētas čempionāta galda tenisā 2.
kārta (sporta hallē).
 11. februārī pulksten 18 – Jelgavas
pilsētas atklātais čempionāts telpu
futbolā (sporta hallē).
 13. februārī pulksten 20 – Latvijas
Basketbola līgas 2. divīzijas čempionāts: BK «Jelgava/LLU» – «Gulbenes
Buki/BJSS» (sporta hallē).
 16. februārī pulksten 20 – Latvijas
Basketbola līgas 2. divīzijas čempionāts:
BK «Jelgava/LLU» – «Valmiera Glass/
Vidzemes Augstskola» (sporta hallē).
 17. un 18. februārī pulksten 10 –
Jelgavas pilsētas atklātais čempionāts
basketbolā vīriešiem (sporta hallē).
 18. februārī pulksten 10 – Galda
tenisa rīts (sporta hallē).

Piedāvā darbu
SIA «3C» (reģ.Nr.43603014135) aicina
darbā ceļu inženieri būvprojektu izstrādes darbiem. Pieteikuma vēstuli un CV
sūtīt pa e-pastu 3c@3c.lv. T.29106306.
Jelgavas 4. sākumskola (reģ.
Nr.2811902954) Pulkveža O.Kalpaka
ielā 34, Jelgavā, aicina darbā medmāsu uz pilnu vai nepilnu darba slodzi.
T.63022236, 63024449.

Meklē darbu
Meklēju naktssarga darbu, vēlams Ozolniekos. T.26245891.
Vīrietis meklē darbu. Izskatīšu visus piedāvājumus. Varu dzīvot uz vietas. T.24850341.

Dažādi
18. janvārī no mājām Cenu pagastā
aizgāja un neatgriezās melns labradors
ar sarkanu siksniņu. Sunim sirma bārda
un ķepas, jo ir 13 gadus vecs. Atlīdzība –
200 EUR. T.29127122.

Līdzjūtības
Kas smagāks vēl var būt, pa dzīves taku ejot,
Kā atdot zemei to, kas sirdij tuvs un dārgs…
Izsakām līdzjūtību Andrejam Šneideram,
no dēla atvadoties.
PII «Kamolītis» kolēģi
Klusums,
tevis vairs nav,
tikai atmiņas,
kas aizkustina dvēseli,
vārdi, kas nepateikti, – skan.
(A.Gļauda)
Izsakām līdzjūtību Mārai Teikai,
tēvu aizsaulē pavadot.
PII «Kamolītis» kolēģi

kurās programmā pirmo reizi tiks
iekļauts karatē.
Nākamais starts K.Kalniņam plānots no 16. līdz 18. februārim Apvienoto Arābu Emirātu pilsētā Dubaijā, kur
notiks Premjerlīgas 2. posms. Karatistiem olimpiskā kvalifikācija Tokijas
spēlēm sāksies septembrī, un līdz tam
sportistiem jānodrošina pēc iespējas
augstāka vieta pasaules reitingā.

Aizsaulē aizgājuši
ELMĀRS MECBERGS (1935. g.)
PĒTERIS VĒVERIS (1937. g.)
TAMĀRA ŪDRE (1942. g.)
MUZA SAMSONOVA (1926. g.)
IGORS JEFIMOVS (1929. g.)
JĀNIS SERGEJEVS (1937. g.)
LIDIJA NIKOLAJEVA (1924. g.).
Izvadīšana 02.02. plkst.15.30 Baložu kapsētā.
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

Pirmdiena, 5. februāris
LTV1
5.30 Aculiecinieks.*
5.45 LTV – 60. Zelta arhīvs. «Liepājas dzintars 97». «Bet, Bet».
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Province. Baltkrievija (ar subt.).*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2581.sērija.
9.35 Pamosties līdzās. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 81.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ķepa uz sirds.*
11.20 Lēna Lorenca. No tālienes. Vācijas romantiska drāma.
13.05 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.20 Es - savai zemītei.*
13.50  Martins Labrītiņš. Animācijas seriāls.
14.25 Reaktīvie draugi 2. Animācijas seriāls.
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 141.sērija.
16.00 Pamosties līdzās. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 80.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2581.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija. 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 Atslēgas (ar subt.).*
23.00 Nakts ziņas. 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.20 «De facto».*
23.55 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
0.40 Pasaules panorāma. Raidījums par ārpolitiku (ar subt.).*
1.10 Aculiecinieks.*
1.25 Divi ezeri. Viens dumpis. Dokumentāla filma (ar subt.).

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 Uz Tobāgo. Kurzemniekiem pa pēdām.*
6.30 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Kūku čempions 7. Kulinārijas šovs (krievu val., ar subt.).
8.10  Saistītās dzīves. «Deutsche Welle» žurnāls.
8.45  Dabas dīvaiņi. Dokumentāls seriāls (ar subt.). 1.sērija.
9.15 Latvijas sirdsdziesma.*
10.10 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 140.sērija.
11.00 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.).
12.00 Eiropas meistarsacīkstes daiļslidošanā. Paraugdemostrējumi.*
14.10 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls
14.40 Bez aizvainojuma. Aktuālas intervijas (krievu val., ar subt.).*
15.20 Punkti uz i. Diskusiju raidījums (krievu val., ar subt.).*
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.).
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Bez aizvainojuma. Aktuālas intervijas (krievu val.).
20.10  Dienvidkorejas dārgumi. Dokumentāla filma.
21.10  Bahreina: pērļu salas. Dokumentāla filma (ar subt.).
22.10 SOKO Štutgarte 3. Seriāls. 24. un 25.sērija.
23.55  Slepkavības Ēgmortā. Krimināldrāma (ar subt.). 2015.g.
1.35 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.
6.00 900 sekundes.
8.15 Apsolītā. Indijas seriāls. 2007.g. 212.sērija.
9.15 Papucīši. Krievijas komēdija (ar subt.). 2011.g. 13.sērija.
10.30 Televīzijas veikals.
10.45 Sirds aicinājums 3. ASV seriāls. 2016.g. 3.sērija.
11.45 Rozamunde Pilčere. Valentīnas skūpsts. Vācijas un
Lielbritānijas romantiska drāma. 2015.g. 1.daļa.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Mūsu Čārlijs 9. Vācijas seriāls. 12.sērija.
15.30 Daktere Kvinna 2. ASV seriāls. 1993.g. 3.sērija.
16.30 Mīlestības vīns. Meksikas seriāls. 2016.g. 121.sērija.
17.40 Mani remonta noteikumi. Austrālijas realitātes šovs. 9.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani remonta noteikumi. Realitātes šovs. 9.sērijas turpinājums.
18.55 Drosme un skaistums. Turcijas seriāls. 2016.g. 6.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.35 Transports šodien, rīt 9.
20.40 Degpunktā.
21.10 Svētki aiz atslēgas. Krievijas komēdija (ar subt.). 2012.g.
23.00 Majors un maģija. Detektīvseriāls (ar subt.). 29.sērija.
0.00 LNT ziņu Top 10.
0.55 «Dzīvīte» brīvdienās 2.
1.20 Attīstības kods 4.
1.40 Drosme un skaistums. Turcijas seriāls. 2016.g. 6.sērija.
2.30 Degpunktā.
2.50 900 sekundes.
4.40 Bernards 2. Animācijas seriāls.

TV3
5.00 Noziedzīgie prāti: ārpus robežām. ASV seriāls. 4.sērija.
5.55 Uzvarētājas un zaudētājas. Austrālijas seriāls. 2.sērija.
7.00 Zigs un Šarko. Animācijas seriāls.
7.20 Septiņi rūķi. Animācijas seriāls.
7.40 Simpsoni. Animācijas seriāls.
8.10 Kā es satiku jūsu māti 9. Komēdijseriāls. 23.un 24.sērija.
9.10 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 3. Seriāls. 9.sērija.
10.05 Zvaigznes ceļo 3. TV šovs. 3.sērija.
11.05 Televeikala skatlogs.
11.20 Uzvarētājas un zaudētājas. Austrālijas seriāls. 3.sērija.
12.25 Bruklina 99. ASV seriāls. 2013.g. 1. un 2.sērija.
13.25 Zvaigžņu kari: dumpinieki 2. Animācijas seriāls.
13.50 Septiņi rūķi. Animācijas seriāls.
14.15 Simpsoni. Animācijas seriāls.
14.45 Darma un Gregs 2. ASV seriāls. 1998.g. 29. un 30.sērija.
15.45 Svešā seja 2. Latvijas seriāls. 2018.g. 5. un 6.sērija.
16.55 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 3. Seriāls. 10.sērija.
17.55 Māmiņas. Krievijas seriāls (ar subt.). 9. un 10.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Svešā seja 2. Latvijas seriāls. 2018.g. 6.sērija.
21.00 Nāvējošais ierocis. ASV spraiga sižeta seriāls. 6.sērija.
22.00 Skorpions. ASV detektīvseriāls. 2014.g. 5.sērija.
23.00 Kvantiko 2. ASV spraiga sižeta seriāls. 2016.g. 11.sērija.
23.55 Nekā personīga.
0.55 Sveika, Rīga!*
1.25 Noziedzīgie prāti: ārpus robežām. ASV seriāls. 4.sērija.
2.15 Svešā seja 2. Latvijas seriāls. 2018.g. 6.sērija.
2.45 UgunsGrēks. Latvijas seriāls. 210. un 211.sērija.
3.45 TV3 ziņas.*
4.15 Bez tabu.*

Otrdiena, 6. februāris
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.25 Spēles veselībai. Dokumentāla filma.

5.35 Skaņusaite.*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Province. Baltkrievija (ar subt.).*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2582.sērija.
9.35 Pamosties līdzās. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 82.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ceturtā studija.*
11.15 Latvijas sirdsdziesma.*
12.15 Daudz laimes, jubilār!*
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15 Province.*
13.50  Martins Labrītiņš. Animācijas seriāls.
14.20  Zorro hronikas. Animācijas seriāls.
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 142.sērija.
16.00 Pamosties līdzās. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 81.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2582.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija. 19.27 Laika ziņas.
19.30 Personība. 100 g kultūras. Reinis Sējāns.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 1:1. Aktuālā intervija.
22.05  TV PIRMIZRĀDE. Holesterīns: lielais blefs.
Dokumentāla filma (ar subt.).
23.05 Nakts ziņas. 23.14 Sporta ziņas. 23.16 Laika ziņas.
23.25 Mēnessakmens. Seriāls (ar subt.). 5.sērija.
0.15  Gausie rietumi. Vesterns. 2015.g. (ar subt.).
1.45 Sāras mūzika 2. «Deutsche Welle» žurnāls.

TV PROGRAMMA
10.50 Ceturtā studija.*
11.15 Supernova 2018.*
11.45 Supernova 2018.*
14.05 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
14.20 Vides fakti.*
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 143.sērija.
16.00 Pamosties līdzās. Meksikas seriāls (ar subt.). 82.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2583.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija. 19.27 Laika ziņas.
19.30 Zemes stāsti. Jānis Grasbergs. Z/s Zilūži.
20.00 Pasaules panorāma. Raidījums par ārpolitiku.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 Latvijas Loto izlozes.
21.20 Tieša runa.
22.30 TV PIRMIZRĀDE. Latviešu jaunie režisori. Rinalds Zelts.
Silts klusums. Latvijas spraiga sižeta drāma. 2016.g.
23.10 Nakts ziņas. 23.19 Sporta ziņas. 23.21 Laika ziņas.
23.25 Debesu vārdā. Daudzsēriju drāma. 10. un 11.sērija.
1.15  Holesterīns: lielais blefs. Dokumentāla filma (ar subt.).

LTV7

5.00 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
5.30 Uz Tobāgo. Kurzemniekiem pa pēdām.*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 Uz Tobāgo. Kurzemniekiem pa pēdām.*
6.30 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Ceturtā studija.*
7.30 Zvejnieku ciema teika. Dokumentāla filma.
8.30 Zuši. Dokumentāla filma.
8.40  Dabas dīvaiņi. Dokumentāls seriāls. 2.–4. sērija.
10.10 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 141.sērija.
11.00 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.).
11.55 Aizliegtais paņēmiens.*
12.50 Skats rītdienā. Televeikala skatlogs.*
13.20 Pārbaudes spēle hokejā. Latvija – Kanāda.*
15.30 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls
16.00  Bahreina: pērļu salas. Dokumentāla filma (ar subt.).
17.00 Dzīve šodien. (krievu val.).
18.05 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.).
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.15 Latvijas kausa izcīņas fināls hokejā.
22.20  Ekstrēmās ziemeļu nogāzes. Dokumentāla filma.
23.20 Miglas krasts 2. Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 5.sērija.
1.05  Dabas dīvaiņi. Dok.seriāls (ar subt.). 2. un 3. sērija.
2.05 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls

5.00 LTV – 60. Zelta arhīvs.*
5.30 Uz Tobāgo. Kurzemniekiem pa pēdām.*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 Uz Tobāgo. Kurzemniekiem pa pēdām.*
6.30 Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Ceturtā studija.*
7.30 «De facto» (ar subt.).*
8.05 Province (ar subt.).*
8.40  Dabas dīvaiņi. Dokumentāls seriāls. 5.–7. sērija.
10.10 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 142.sērija.
11.00 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.).
11.55 LV jaunatklāšanas raidījums «TE!».*
13.00 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.*
13.30 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
14.00 Skats rītdienā. Televeikala skatlogs.*
14.28 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.*
15.00 Personīgā lieta. Informatīvi analītisks raidījums (krievu val., ar subt.).*
15.30 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls
16.00  Ekstrēmās ziemeļu nogāzes. Dokumentāla filma.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.).
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35  Bezbailīgie. Gadsimta izaicinājums 3. Dok.seriāls. 10.sērija.
20.05  Ūdens stāsti. Dokumentālu filmu cikls. 3.sērija.
21.05  TV PIRMIZRĀDE. Akonkagva: jauna iespēja.
Dokumentāla filma.
22.05  TV PIRMIZRĀDE. Kur deguns rāda: snovborda vilinājums.
Dokumentāla filma.
22.40 Planēta Dzintars. Dokumentāla filma.
0.25  Dabas dīvaiņi. Dok.seriāls (ar subt.). 4. un 5. sērija.
1.25  Bezbailīgie. Gadsimta izaicinājums 3. Dok.seriāls. 10.sērija.
1.55 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls

LNT

LNT

5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.
6.00 900 sekundes.
8.15 Apsolītā. Indijas seriāls. 2007.g. 213.sērija.
9.15 Papucīši. Krievijas komēdija (ar subt.). 2011.g. 14.sērija.
10.30 Televīzijas veikals.
10.45 Sirds aicinājums 3. ASV seriāls. 2016.g. 4.sērija.
11.50 Mamma zina labāk. ASV melodrāma.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Mūsu Čārlijs 9. Vācijas seriāls. 13.sērija.
15.30 Daktere Kvinna 2. ASV seriāls. 1993.g. 4.sērija.
16.30 Mīlestības vīns. Meksikas seriāls. 2016.g. 122.sērija.
17.40 Mani remonta noteikumi. Realitātes šovs. 10.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani remonta noteikumi. Realitātes šovs. 10.sērijas turpinājums.
18.55 Drosme un skaistums. Turcijas seriāls. 2016.g. 7.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā.
21.10 TV PIRMIZRĀDE. Dzimšanas dienas vēlēšanās.
ASV melodrāma. 2017.g.
23.10 Tirāns 3. ASV seriāls. 2016.g. 1.sērija.
0.10 Mīlas dēka 2. ASV seriāls. 2015.g. 1.sērija.
1.20 «Dzīvīte» brīvdienās 2.
1.40 Drosme un skaistums. Turcijas seriāls. 2016.g. 7.sērija.
2.30 Degpunktā.*
2.50 900 sekundes.
4.40 Karamba! Humora raidījums.

5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.
6.00 900 sekundes.
8.15 Apsolītā. Indijas seriāls. 2007.g. 214.sērija.
9.15 Papucīši. Krievijas komēdija (ar subt.). 2011.g. 15.sērija.
10.30 Televīzijas veikals.
10.45 Sirds aicinājums 3. ASV seriāls. 2016.g. 5.sērija.
11.50 Dzimšanas dienas vēlēšanās. ASV melodrāma. 2017.g.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Mūsu Čārlijs 10. Vācijas seriāls. 1.sērija.
15.30 Daktere Kvinna 2. ASV seriāls. 1993.g. 5.sērija.
16.30 Mīlestības vīns. Meksikas seriāls. 2016.g. 123.sērija.
17.40 Mani remonta noteikumi. Realitātes šovs. 11.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani remonta noteikumi. Realitātes šovs. 11.sērijas turpinājums.
18.55 Drosme un skaistums. Turcijas seriāls. 2016.g. 8.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā.
21.10 Zebra 2.
21.25 Doktors Mārtins 4. Lielbritānijas seriāls. 2008.g. 5.sērija.
22.35 TV PIRMIZRĀDE. Džoja. ASV komiska drāma. 2015.g.
1.00 Drosme un skaistums. Turcijas seriāls. 2016.g. 8.sērija.
1.45 Sirds aicinājums 3. ASV seriāls. 2016.g. 5.sērija.
2.30 Degpunktā.
2.50 900 sekundes.
4.40 Karamba! Humora raidījums.

LTV7

TV3
5.00 Noziedzīgie prāti: ārpus robežām. ASV seriāls. 5.sērija.
5.55 Uzvarētājas un zaudētājas. Austrālijas seriāls. 3.sērija.
7.00 Zigs un Šarko. Animācijas seriāls.
7.20 Septiņi rūķi. Animācijas seriāls.
7.40 Simpsoni. Animācijas seriāls.
8.10 Bruklina 99. ASV seriāls. 2013.g. 1. un 2.sērija.
9.10 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 3. Seriāls. 10.sērija.
10.05 Nāvējošais ierocis. ASV spraiga sižeta seriāls. 6.sērija.
11.05 Televeikala skatlogs.
11.20 Uzvarētājas un zaudētājas. Austrālijas seriāls. 4.sērija.
12.25 Bruklina 99. ASV seriāls. 2013.g. 3. un 4.sērija.
13.25 Zvaigžņu kari: dumpinieki 2. Animācijas seriāls.
13.50 Septiņi rūķi. Animācijas seriāls.
14.15 Simpsoni. Animācijas seriāls.
14.45 Darma un Gregs 2. ASV seriāls. 1998.g. 31. un 32.sērija.
15.45 Svešā seja 2. Latvijas seriāls. 2018.g. 6. un 7.sērija.
16.55 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 3. Seriāls. 11.sērija.
17.55 Māmiņas. Krievijas seriāls (ar subt.). 11. un 12.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Svešā seja 2. Latvijas seriāls. 2018.g. 7.sērija.
21.00 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 7. Seriāls. 6.sērija.
22.00 Zibsnis 2. ASV spraiga sižeta seriāls. 15.sērija.
23.00 Aklā zona. ASV seriāls. 2015.g. 2.sērija.
23.55 Mika. ASV komēdijseriāls. 2007.g. 17.sērija.
0.25 Noziedzīgie prāti: ārpus robežām. ASV seriāls. 5.sērija.
1.15 Darma un Gregs 2. ASV seriāls. 1998.g. 31. un 32.sērija.
2.05 Svešā seja 2. Latvijas seriāls. 2018.g. 7.sērija.
2.45 UgunsGrēks. Latvijas seriāls. 211. un 212.sērija.
3.45 TV3 ziņas.*
4.15 Bez tabu.*

Trešdiena, 7. februāris
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Es - savai zemītei.*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Province. Baltkrievija (ar subt.).*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2583.sērija.
9.35 Pamosties līdzās. Meksikas seriāls (ar subt.). 83.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.

TV3
5.00 Noziedzīgie prāti: ārpus robežām. ASV seriāls. 6.sērija.
5.55 Uzvarētājas un zaudētājas. Austrālijas seriāls. 4.sērija.
7.00 Zigs un Šarko. Animācijas seriāls.
7.20 Septiņi rūķi. Animācijas seriāls.
7.40 Simpsoni. Animācijas seriāls.
8.10 Bruklina 99. ASV seriāls. 2013.g. 3. un 4.sērija.
9.10 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 3. Seriāls. 11.sērija.
10.05 Zibsnis 2. ASV spraiga sižeta seriāls. 2014.g. 15.sērija.
11.05 Televeikala skatlogs.
11.20 Uzvarētājas un zaudētājas. Austrālijas seriāls. 5.sērija.
12.25 Bruklina 99. ASV seriāls. 2013.g. 5. un 6.sērija.
13.25 Zvaigžņu kari: dumpinieki 2. Animācijas seriāls.
13.50 Septiņi rūķi. Animācijas seriāls.
14.15 Simpsoni. Animācijas seriāls.
14.45 Darma un Gregs 2. ASV seriāls. 1998.g. 33. un 34.sērija.
15.45 Svešā seja 2. Latvijas seriāls. 2018.g. 7. un 8.sērija.
16.55 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 3. Seriāls. 12.sērija.
17.55 Māmiņas. Krievijas seriāls (ar subt.). 13. un 14.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Svešā seja 2. Latvijas seriāls. 2018.g. 8.sērija.
21.00 Tēta nedienas Latvijā 3. Realitātes šovs. 2.sērija.
22.30 Cepiens. Latvijas šovs. 2016.g. 3.sērija.
23.30 Karaliskie grēki. ASV seriāls. 2015.g. 6.sērija.
0.30 Skorpions. ASV detektīvseriāls. 2014.g. 5.sērija.
1.25 Darma un Gregs 2. ASV seriāls. 1998.g. 33. un 34.sērija.
2.10 Svešā seja 2. Latvijas seriāls. 2018.g. 8.sērija.
2.50 UgunsGrēks 4. Latvijas seriāls. 213. un 214.sērija.
3.50 TV3 ziņas.*
4.20 Bez tabu.*

Ceturtdiena, 8. februāris
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Vides fakti (ar subt.).*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Province (ar subt.).*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2584.sērija.
9.35 Pamosties līdzās. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 84.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ceturtā studija.*
11.15 Aizliegtais paņēmiens.*

Ceturtdiena, 2018. gada 1. februāris
12.10 1:1. Aktuālā intervija.*
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15 Pasaules panorāma. Raidījums par ārpolitiku.*
13.50 Gārfīlda šovs 2. Animācijas seriāls.
14.20 Kas te? Es te!*
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 144.sērija.
16.00 Pamosties līdzās. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 83.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2584.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
19.00 TV PIRMIZRĀDE. PaStāsti par Koreju. LTV dokumentāla filma.
20.00 JAUNUMS. 700 pasaules brīnumi. Vjetnama.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 Atslēgas. Dokumentāls cikls.
21.30 TV PIRMIZRĀDE. Izmēģinājums. Dokumentāla filma.
22.00  TV PIRMIZRĀDE. Bez vainas.
Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 2017.g. 1.sērija.
23.00 Nakts ziņas. 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 Supernova 2018.*
23.45 Supernova 2018.*

LTV7
5.00 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.*
5.30 Uz Tobāgo. Kurzemniekiem pa pēdām.*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 Senegāla. Dokumentāla filma.
6.30 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Ceturtā studija.*
7.30 Es – savai zemītei (ar subt.).*
8.05 Vides fakti (ar subt.).*
8.40  Dabas dīvaiņi. Dokumentāls seriāls (ar subt.). 8.–10. sērija.
10.10 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 143.sērija.
11.00 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.).
11.55 Tieša runa (ar surdotulkojumu).*
13.05 Dabas dīvaiņi. Dokumentāls seriāls (ar subt.). 6.–10. sērija.
15.30 Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls
16.00  Akonkagva: jauna iespēja. Dokumentāla filma.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.).
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Punkti uz i. Diskusiju raidījums (krievu val.).
21.10  Skrējiens pēc dopinga. Dokumentāla filma.
22.15 Sporta studija.*
23.00  Ūdens stāsti. Dokumentālu filmu cikls. 3.sērija.
0.00 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
0.45 Personība. 100 g kultūras.*
1.45 Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.
6.00 900 sekundes.
8.15 Apsolītā. Indijas seriāls. 2007.g. 215.sērija.
9.15 Papucīši. Krievijas komēdija (ar subt.). 2011.g. 16.sērija.
10.30 Televīzijas veikals.
10.45 Sirds aicinājums 3. ASV seriāls. 2016.g. 6.sērija.
11.50 Mīlas fjordos. Sieviete pludmalē. Vācijas melodrāma. 2011.g.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Mūsu Čārlijs 10. Vācijas seriāls. 2.sērija.
15.30 Daktere Kvinna 2. ASV seriāls. 1993.g. 6.sērija.
16.30 Mīlestības vīns. Meksikas seriāls. 2016.g. 124.sērija.
17.40 Mani remonta noteikumi. Austrālijas realitātes šovs. 12.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani remonta noteikumi. Realitātes šovs. 12.sērijas turpinājums.
18.55 Drosme un skaistums. Turcijas seriāls. 2016.g. 9.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā.
21.10 Izdzīvotāji 32. ASV realitātes šovs. 2016.g. 10.sērija.
22.10 Melu detektors. Realitātes šovs (ar subt.). 6.sērija.
23.35 Melnais kods. ASV seriāls. 2015.g. 6.sērija.
0.30 Čikāgas sardzē 4. ASV seriāls. 2016.g. 11.sērija.
1.15 Drosme un skaistums. Turcijas seriāls. 2016.g. 9.sērija.
2.00 Sirds aicinājums 3. ASV seriāls. 2016.g. 6.sērija.
2.40 Degpunktā.
3.05 900 sekundes.

TV3
5.00 Noziedzīgie prāti: ārpus robežām. ASV seriāls. 7.sērija.
5.55 Uzvarētājas un zaudētājas. Austrālijas seriāls. 5.sērija.
7.00 Zigs un Šarko. Animācijas seriāls.
7.20 Septiņi rūķi. Animācijas seriāls.
7.40 Simpsoni. Animācijas seriāls.
8.10 Bruklina 99. ASV seriāls. 2013.g. 5. un 6.sērija.
9.10 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 3. Seriāls. 12.sērija.
10.05 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 7. Seriāls. 6.sērija.
11.05 Televeikala skatlogs.
11.20 Uzvarētājas un zaudētājas. Austrālijas seriāls. 6.sērija.
12.25 Bruklina 99. ASV seriāls. 2013.g. 7. un 8.sērija.
13.25 Zvaigžņu kari: dumpinieki 2. Animācijas seriāls.
13.50 Septiņi rūķi. Animācijas seriāls.
14.15 Simpsoni. Animācijas seriāls.
14.45 Darma un Gregs 2. ASV seriāls. 1998.g. 35. un 36.sērija.
15.45 Svešā seja 2. Latvijas seriāls. 2018.g. 8. un 9.sērija.
16.55 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 3. ASV seriāls. 13.sērija.
17.55 Māmiņas. Seriāls (ar subt.). 2015.g. 15. un 16.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Svešā seja 2. Latvijas seriāls. 2018.g. 9.sērija.
21.00 Nozieguma skelets 12. ASV seriāls. 1.sērija.
22.00 Pretī vētrai. ASV spraiga sižeta trilleris. 2014.g.
23.45 Ekstrasensu cīņas 16. Krievijas realitātes šovs. 2.sērija.
1.30 Darma un Gregs 2. ASV seriāls. 1998.g. 35.sērija.
1.50 Svešā seja 2. Latvijas seriāls. 2018.g. 9.sērija.
2.30 UgunsGrēks 4. Latvijas seriāls. 211. un 212.sērija.
3.50 TV3 ziņas.*
4.20 Bez tabu.*

Piektdiena, 9. februāris
LTV1
5.00 LTV – 60. Zelta arhīvs. «Liepājas dzintars».*
5.30 Saknes debesīs (ar subt.).*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Province (ar subt.).*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35 Alpu dakteris 9. Seriāls. 15.sērija.
9.35 Pamosties līdzās. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 85.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Kalnu patruļa 6. Seriāls. 8.sērija.
11.40 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts.*
12.25 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
12.50 TIEŠRAIDE. 2018.gada Phjončhanas Ziemas olimpisko
spēļu atklāšanas ceremonija.
15.05 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 145.sērija.
16.00 Pamosties līdzās. Meksikas seriāls (ar subt.). 84.sērija.
17.00 Alpu dakteris 9. Seriāls. 15.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.55 Kultūršoks. 100 g kultūras.
19.05 Gudrs, vēl gudrāks.

20.30 Panorāma.
21.15  Midsomeras slepkavības 19. Seriāls (ar subt.). 6.sērija.
23.00 Nakts ziņas.
23.25 Latvijas sirdsdziesma.*
0.20  Bez vainas. Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 1.sērija.
1.20 Kalnu patruļa 6. Seriāls. 8.sērija.
2.10 Debesu vārdā. Vācijas drāma. 2014.g. 10. un 11.sērija.
4.00 Sporta studija (ar surdotulkojumu).*
4.45 Latviešu jaunie režisori. Rinalds Zelts. Silts klusums.
Latvijas spraiga sižeta drāma. 2016.g.

LTV7
5.00 Es – savai zemītei (ar subt.).*
5.30 Senegāla. Dokumentāla filma.
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 Gvineja-Bisava. Dokumentāla filma.
6.30 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Ceturtā studija.*
7.30  Skrējiens pēc dopinga. Dokumentāla filma.
8.35  Kur deguns rāda: snovborda vilinājums. Dokumentāla filma.
9.10  Dabas dīvaiņi. Dok.seriāls (ar subt.). 11. un 12. sērija.
10.10 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 144.sērija.
11.00 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.).
12.00 Olimpisko spēļu studija.
12.50 2018.gada Phjončhanas Ziemas olimpisko spēļu atklāšanas ceremonija (ar surdotulkojumu).
15.30 Daiļslidošana. Komandu sacensības.
17.00 Olimpisko spēļu ziņas.
17.15 Daiļslidošana. Komandu sacensības.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.20 Frīstails. Mogula kvalifikācija.
21.00 Olimpisko spēļu ziņas.
21.10 Olimpisko spēļu studija.
21.40 2018.gada Phjončhanas Ziemas olimpisko spēļu atklāšanas ceremonija.*
0.10 Daiļslidošana. Komandu sacensības.*
2.55 Snovbords. «Slopestyle» kvalifikācija vīriešiem.
4.30 2018.gada Phjončhanas Ziemas olimpisko spēļu atklāšanas ceremonija.*

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.
6.00 900 sekundes.
8.15 Apsolītā. Indijas seriāls. 2007.g. 216.sērija.
9.10 Radiniekus neizvēlas. Seriāls (ar subt.). 1. un 2.sērija.
10.20 Televīzijas veikals.
10.35 Sirds aicinājums 3. ASV seriāls. 2016.g. 7.sērija.
11.45 TV PIRMIZRĀDE. Manas mātes vēstules. Vācijas drāma. 2014.g.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Mūsu Čārlijs 10. Vācijas seriāls. 3.sērija.
15.30 Daktere Kvinna 2. ASV seriāls. 1993.g. 7.sērija.
16.30 Mīlestības vīns. Meksikas seriāls. 2016.g. 125.sērija.
17.40 Mani remonta noteikumi. Austrālijas realitātes šovs. 13.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani remonta noteikumi. Realitātes šovs. 13.sērijas turpinājums.
18.55 Drosme un skaistums. Turcijas seriāls. 2016.g. 10.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā.
21.10 TV PIRMIZRĀDE. Krāmu tirdziņu mistērija.
Slepkavība viduslaiku stilā. ASV detektīvfilma. 2017.g.
23.10 Dusmīgākais vīrs Bruklinā. ASV traģikomēdija. 2014.g.
0.50 Džoja. ASV komiska drāma. 2015.g.
2.45 Degpunktā.
3.10 900 sekundes.

TV3
5.00 Noziedzīgie prāti: ārpus robežām. ASV seriāls. 8.sērija.
5.55 Uzvarētājas un zaudētājas. Austrālijas seriāls. 6.sērija.
7.00 Zigs un Šarko. Animācijas seriāls.
7.20 Septiņi rūķi. Animācijas seriāls.
7.40 Simpsoni. Animācijas seriāls.
8.10 Bruklina 99. ASV seriāls. 2013.g. 7. un 8.sērija.
9.10 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 3. Seriāls. 13.sērija.
10.05 Nozieguma skelets 12. ASV seriāls. 1.sērija.
11.05 Televeikala skatlogs.
11.20 Uzvarētājas un zaudētājas. Austrālijas seriāls. 7.sērija.
12.25 Bruklina 99. ASV seriāls. 2013.g. 9. un 10.sērija.
13.25 Zvaigžņu kari: dumpinieki 2. Animācijas seriāls.
13.50 Septiņi rūķi. Seriāls.
14.15 Simpsoni. Animācijas seriāls.
14.45 Darma un Gregs 2. ASV seriāls. 1998.g. 37. un 38.sērija.
15.45 Svešā seja 2. Latvijas seriāls. 2018.g. 9. un 10.sērija.
16.55 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 3. Seriāls. 14.sērija.
17.55 Māmiņas. Krievijas seriāls (ar subt.). 17. un 18.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Svešā seja 2. Latvijas seriāls. 2018.g. 10.sērija.
21.00 Policijas akadēmija 6: pilsēta aplenkumā.
ASV komiska piedzīvojumu filma. 1989.g.
22.35 Aukle. ASV komēdija. 2011.g.
0.15 Noziedzīgie prāti: ārpus robežām. ASV seriāls. 8.sērija.
1.15 Darma un Gregs 2. ASV seriāls. 1998.g. 37. un 38.sērija.
2.05 Svešā seja 2. Latvijas seriāls. 2018.g. 10.sērija.
2.45 UgunsGrēks. Latvijas seriāls. 213. un 214.sērija.
3.45 TV3 ziņas.*
4.15 Bez tabu.*

Sestdiena, 10. februāris
LTV1
5.20 Kultūršoks. 100 g kultūras.*
5.30 Province (ar subt.).*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Personība. 100 g kultūras.*
7.00 Aoi un Hinatas piedzīvojumi kalnos 2. Animācijas seriāls.
7.30  Gārfīlda šovs 2. Animācijas seriāls.
8.00  Martins Labrītiņš. Animācijas seriāls.
8.30 Bings. Animācijas seriāls.
8.45 Pirāte un Kapteinīno. Animācijas seriāls.
9.00 Olimpisko spēļu ziņas.
9.10 Kas te? Es te!
9.40 Zīmē, līmē, dari pats! Raidījums bērniem.
9.52 Ernests un Selestīna. Animācijas seriāls.
10.10 Ķepa uz sirds.
10.40  Mazā nāriņa. Vācijas pasaku filma (ar subt.). 2013.g.
11.50 Pasmaidi, draugs! Animācijas filma.
12.01 Eži un lielpilsēta. Animācijas filma.
12.15 Eņģeļu māja. LTV seriāls. 88. un 89.sērija.
13.15 Kultūršoks. 100 g kultūras.*
13.30 Zemes stāsti (ar subt.).*
14.00 700 pasaules brīnumi. Vjetnama.*
14.35 PaStāsti par Koreju. LTV dokumentāla filma.
15.35 Gudrs, vēl gudrāks.*
16.55 TIEŠRAIDE. Supernova 2018.
17.00  Viltīgie izdzīvotāji. Dokumentāla filma (ar subt.). 3.sērija.
18.00 Dienas ziņas (Sestdiena) (ar surdotulkojumu).
18.25 Aculiecinieks.
18.39 Ielas garumā. 15 no 100. Kundziņsala.

TV PROGRAMMA

Ceturtdiena, 2018. gada 1. februāris
19.08 Vides fakti.
19.37 Latvijas sirdsdziesma.
20.30 Panorāma.
21.13 Latvijas Loto izlozes.
21.25 TIEŠRAIDE. Supernova 2018.
23.55 Olimpisko spēļu ziņas.
0.05  Midsomeras slepkavības 19. Seriāls (ar subt.). 6.sērija.
1.45 Bufalo. Girgensons. Dokumentāla filma.
2.35 Latvijas Radio 2 20 gadu jubilejas koncerts.*

LTV7
6.00 Snovbords. «Slopestyle» kvalifikācija vīriešiem.
7.30 Frīstails. Mogula kvalifikācija.*
8.55 Olimpisko spēļu ziņas.
9.05 Distanču slēpošana. 7,5 km distance sievietēm. 7,5 km skiatlons.
10.10 Snovbords. «Slopestyle» kvalifikācija vīriešiem.*
12.00 Šorttreks.
12.30 Kamaniņu sports. 1.brauciens vīriešiem.
13.15 Biatlons. 7,5 km sprints sievietēm.
14.30 Kamaniņu sports. 2.brauciens vīriešiem.
15.20 Lēkšana ar slēpēm.
16.10 Šorttreks.
17.00 Olimpisko spēļu ziņas.
17.15 Šorttreks.
18.30 Ātrslidošana. 3000 m distance sievietēm.
20.00 Kamaniņu sports. 1.brauciens vīriešiem.*
20.30 Kamaniņu sports. 2.brauciens vīriešiem.*
21.00 Olimpisko spēļu ziņas.
21.10 Olimpisko spēļu studija.
21.40 Olimpisko spēļu dienasgrāmata.
22.10 Lēkšana ar slēpēm.*
23.00 Ātrslidošana. 3000 m distance sievietēm.*
0.30 Kamaniņu sports. 1.brauciens vīriešiem.*
1.00 Kamaniņu sports. 2.brauciens vīriešiem.
1.30 Šorttreks.*
2.40 Biatlons. 7,5 km sprints sievietēm.*
3.55 Kalnu slēpošana. Nobrauciens vīriešiem.*

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.20 Bernards 2. Animācijas seriāls.
5.30 Čikāga liesmās 3. ASV seriāls. 2014.g. 15.sērija.
6.10 Dzimuši policisti. ASV seriāls. 2015.g. 3.sērija.
6.50 Agata Kristi. Nozieguma partneri. Detektīvseriāls. 5.sērija.
8.00 30 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru. Kulinārijas raidījums.
8.30 Attīstības kods 4.
9.00 LNT brokastis.
10.00 Laimīgs un vesels 10. Televeikala skatlogs.
10.30 «Dzīvīte» brīvdienās 2.
11.05 Mani remonta noteikumi. Realitātes šovs. 9., 10. un 11.sērija.
14.20 Karamba! Humora raidījums.
14.35 Rozamunde Pilčere. Valentīnas skūpsts. Vācijas un Lielbritānijas romantiska drāma. 2015.g. 2.daļa.
16.40 Ekstrasensu cīņas. 11.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Krāmu tirdziņu mistērija. Slepkavība viduslaiku stilā.
ASV detektīvfilma. 2017.g.
20.00 LNT ziņas.
20.35 «Degpunktā» sestdienā 6.
21.05 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 273. un 274.sērija.

23.15 Visas upes plūst. Austrālijas seriāls. 1983.g. 11. un 12.sērija.
1.25 Manas mātes vēstules. Vācijas drāma. 2014.g.
2.50 Agata Kristi. Nozieguma partneri. Detektīvseriāls. 5.sērija.
3.45 Viesuļvētru mednieki. ASV dokumentāls seriāls. 6.sērija.
4.05 LNT brokastis.
4.50 Karamba! Humora raidījums.

TV3
5.00 Noziedzīgie prāti: ārpus robežām. ASV seriāls. 9.sērija.
5.50 Bibliotekāri 3. ASV seriāls. 2016.g. 9.sērija.
6.45 Auniņa Šona piedzīvojumi 3. Animācijas seriāls.
7.05 Transformeri: roboti maskējas. Animācijas seriāls.
7.35 Ogijs un tarakāni 3. Animācijas seriāls.
8.15 Varoņi maskās. Animācijas seriāls.
9.10 Televeikala skatlogs.
9.25 Pasaules spožākie talanti 2. TV šovs. 6.sērija.
10.00 Sveika, Rīga!
10.35 Autoziņas. Televeikala skatlogs.
11.05 Tēta nedienas Latvijā 3. Realitātes šovs. 2.sērija.
12.50 Pasaules smieklīgāko videokuriozu «Top 10».
14.05 Neprātīgais vakars. ASV kriminālkomēdija. 2010.g.
15.55 Policijas akadēmija 6: pilsēta aplenkumā.
ASV komiska piedzīvojumu filma. 1989.g.
17.30 Dullās sacensības «Neiespējamā misija» 6. 10.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Ledus laikmets 2. Atkusnis. ASV animācijas filma. 2006.g.
21.25 Harijs Poters un Fēniksa ordenis. ASV un Lielbritānijas
fantastikas piedzīvojumu filma. 2007.g.
0.05 Mītika: dievu slepkava. Fantastikas piedzīvojumu filma. 2016.g.
2.15 Aukle. ASV komēdija.
3.40 Iespējams tikai Krievijā 4. 4. un 5.sērija.
4.30 TV3 ziņas.*

Svētdiena, 11. februāris
LTV1
5.30 Noķert tradīciju aiz astes.*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Personība. 100 g kultūras.*
7.00 Aoi un Hinatas piedzīvojumi kalnos 2. Animācijas seriāls.
7.30  Gārfīlda šovs 2. Animācijas seriāls.
8.00  Martins Labrītiņš. Animācijas seriāls.
8.30 Bings. Animācijas seriāls.
8.45 Pirāte un Kapteinīno. Animācijas seriāls.
9.00 Olimpisko spēļu ziņas.
9.10 Kas te? Es te!
9.40 Reaktīvie draugi 2. Animācijas seriāls.
10.05  Zorro hronikas. Animācijas seriāls.
10.30  Neparastās profesijas. Dok.seriāls (ar subt.). 5.sērija.
11.00  TV PIRMIZRĀDE. Provansas dārgumi.
Dokumentāla filma (ar subt.).
12.00 Dievkalpojums.
13.00 Saknes debesīs (ar subt.).
13.30 Aculiecinieks.*
13.45 Atslēgas.*
14.05 Likteņa līdumnieki. LTV videofilma. 4.sērija.
15.05 Latvijas sirdsdziesma.*
16.00 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras. Mihails Kublinskis.
16.45 Ķepa uz sirds.*
17.15 Daudz laimes, jubilār!
18.00 Dienas ziņas (Svētdiena) (ar surdotulkojumu).
18.25 Province.

Jelgavas tehnikums
2017./2018. mācību gadā
6.–9. klases skolēniem
piedāvā apmeklēt
bezmaksas profesionālos
interešu pulciņus.
Nodarbības notiks Jelgavas
tehnikumā vienu reizi nedēļā
no plkst.15.30 līdz 17
Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 37, Jelgavā.
Reģistrēties dalībai interešu pulciņā varēs
6. februārī Jelgavas tehnikumā;
e-pasts info@jelgavastehnikums.lv.

18.50 TV PIRMIZRĀDE. Lēna Lorenca. Mīlestības jautājums.
Vācijas romantiska drāma (ar subt.). 2016.g.
20.30 Panorāma.
20.46 «De facto».
21.35  TV PIRMIZRĀDE. Ātrie igauņu puiši. Igaunijas,
Somijas un Latvijas komēdija (ar subt.). 2017.g.
23.20 Olimpisko spēļu ziņas.
23.30  Viltīgie izdzīvotāji. Dokumentāla filma (ar subt.). 3.sērija.
0.30 Latvijas gredzens. Kurzeme. Lielkoncerts «Pūt, vējiņi!».*
2.15  Provansas dārgumi. Dokumentāla filma (ar subt.).
3.15 Festivāls «Baltica 2015». Dižkoncerts.*

LTV7
6.00 Snovbords. «Slopestyle» fināli vīriešiem.
7.10 Kalnu slēpošana. Nobrauciens vīriešiem.*
8.10 Distanču slēpošana. 15 km distance vīriešiem. 15 km skiatlons.
9.55 Olimpisko spēļu ziņas.
10.05 Ātrslidošana. 5000 m distance vīriešiem.
11.05 Kalnu slēpošana. Nobrauciens vīriešiem.
12:50 Kamaniņu sports. 3.brauciens vīriešiem.
13.10 Biatlons. 10 km sprints vīriešiem.
14.50 Kamaniņu sports. 4.brauciens vīriešiem.
15.35 Frīstails. Moguls sievietēm.
17.00 Olimpisko spēļu ziņas.
17.15 Snovbords. «Slopestyle» fināli vīriešiem.*
18.20 Kalnu slēpošana. Nobrauciens vīriešiem.*
19.20 Daiļslidošana. Komandu sacensības.
21.00 Olimpisko spēļu ziņas.
21.10 Olimpisko spēļu studija.
21.40 Olimpisko spēļu dienasgrāmata.
22.10 Daiļslidošana. Komandu sacensības.
23.45 Ātrslidošana. 5000 m distance vīriešiem.*
0.45 Frīstails. Moguls sievietēm.*
2.05 Snovbords. «Slopestyle» fināli vīriešiem.*
3.10 Kalnu slēpošana. Milzu slaloms sievietēm. 1.brauciens.
4.55 Biatlons. 10 km sprints vīriešiem.*

LNT
5.00 Luī 5. ASV seriāls. 2015.g. 4. un 5.sērija.
5.40 Aģente Kārtere 2. ASV seriāls. 2016.g. 4.sērija.
6.20 Kontakts kopā ar doktoru Čārlzu Stenliju.
6.50 Doktors Mārtins 4. Lielbritānijas seriāls. 2008.g. 5.sērija.
7.50 Šaurā zilā strīpiņa. Lielbritānijas komēdijseriāls. 1995.g.
9.00 LNT brokastis.
10.00 «Dzīvīte» brīvdienās 2.
10.30 Atspēriens izaugsmei 2.
11.05 Viesuļvētru mednieki. ASV dokumentāls seriāls. 7.sērija.
11.35 Mani remonta noteikumi. Realitātes šovs. 12. un 13.sērija.
14.00 Ienīstu Svētā Valentīna dienu. ASV romantiska komēdija. 2009.g.
15.50 Gada balva medicīnā 2017.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Hūberts un Štallers 4. Vācijas detektīvseriāls. 9. un 10.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.10 LNT ziņu Top 10.
21.05 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 275. un 276.sērija.
23.15 Mīlas fjordos. Sieviete pludmalē. Vācijas melodrāma. 2011.g.
1.05 Pēdējie Grimmi 3. ASV seriāls. 2013.g. 16.sērija.
1.45 Dusmīgākais vīrs Bruklinā. ASV traģikomēdija.
3.00 Melnais kods. ASV seriāls. 2015.g. 6.sērija.
3.40 Radiniekus neizvēlas. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 1.sērija.
4.05 LNT brokastis.
4.50 Karamba! Humora raidījums.

Seko mums arī portālos:

draugiem.lv un

facebook.com

Pirmā tikšanās – 6. februārī plkst.15.30
Jelgavas tehnikumā.
Nodarbību laikā varēs apgūt pamatprasmes un
zināšanas izvēlētajā profesijā:
• mēbeļu galdnieks,
• automehāniķis,
• apdares darbu tehniķis,
• sausās būves tehniķis,
• programmētājs,
• datorsistēmu tehniķis,
• viesmīlības pakalpojumu speciālists,
• inženierkomunikāciju tehniķis,
• klientu apkalpošanas speciālists.

Pašvaldības iestāde
«Jelgavas sociālo lietu pārvalde»

6. februārī pl. 1800

6. februārī pl. 1730

6. februārī pl. 1730

12. februārī pl. 1800

13. februārī pl. 930

13.februārī pl.1000

14. februārī pl. 1730

14. februārī pl. 1000

16. februārī pl. 1000

(reģ.Nr.90001042284)

aicina darbā sociālo darbinieku(-ci)
darbam ar veciem cilvēkiem.
Prasības kandidātiem:
• otrā līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā
izglītība sociālajā darbā vai karitatīvajā sociālajā darbā;
• pieredze sociālā darbinieka amatā sociālās aprūpes jomā.
Galvenie pienākumi:
• palīdzēt personai, ģimenei noteikt, atrisināt vai
mazināt sociālās problēmas;
• attīstīt personas resursus un iesaistīt atbalsta
sistēmas;
• apsekot klientus dzīvesvietā, slimnīcās, sociālās
aprūpes institūcijās;
• izvērtēt personas vajadzības un noteikt aprūpes
līmeni un personas vajadzībām atbilstošu sociālās
aprūpes veidu;
• izstrādāt lēmuma projektus par aprūpes pakalpojuma
piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt;
• veikt personas ikdienā veicamo darbību un vides
novērtēšanu atbilstoši 23.12.2014. MK noteikumu
Nr.805 prasībām.
Motivētu pieteikuma vēstuli, CV un rekomendācijas
sūtīt pa e-pastu soc@soc. jelgava.lv.
Tālrunis informācijai – 63050876.
Sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem,
kuri tiks aicināti uz pārrunām.

Spencerian
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Grāmatvedības
uzskaites pamati

19. februārī pl. 17

30

20. februārī pl. 17

15

Gleznošanas
pamati I
27. februārī pl. 1000

27. februārī pl. 1730

20. februārī pl. 1730
6. martā pl. 1730

28. februārī pl. 915

TV3
5.00 Noziedzīgie prāti: ārpus robežām. ASV seriāls. 10.sērija.
5.55 Pēdējais īstais vīrs 3. ASV komēdijseriāls. 15. un 16.sērija.
6.50 Auniņa Šona piedzīvojumi 3. Animācijas seriāls.
7.05 Transformeri: roboti maskējas. Animācijas seriāls.
7.35 Ogijs un tarakāni 3. Animācijas seriāls.
8.00 Ikdienas ainiņas. ASV komēdijseriāls. 13. un 14.sērija.
9.00 Zvaigznes ceļo 3. TV šovs. 4.sērija.
10.00 Superbingo.
11.05 Bibliotekāri 3. ASV seriāls. 2016.g. 10.sērija.

7

12.00 Mārlijs un es: kucēna gadi. Komēdija visai ģimenei. 2011.g.
13.55 Sīči dara trakas lietas. ASV amatiervideo raidījums. 43.sērija.
14.25 Harijs Poters un Fēniksa ordenis. ASV un Lielbritānijas
fantastikas piedzīvojumu filma. 2007.g.
17.10 Ledus laikmets 2. Atkusnis. ASV animācijas filma.
19.00 Nekā personīga.
20.00 Operācija «Skyfall». ASV spraiga sižeta trilleris. 2012.g.
22.55 Pludmale. ASV un Lielbritānijas piedzīvojumu drāma. 2000.g.
1.20 Neprātīgais vakars. ASV kriminālkomēdija.
2.55 Noziedzīgie prāti: ārpus robežām. ASV seriāls. 10.sērija.
3.45 Dullās sacensības «Neiespējamā misija» 6. 10.sērija.
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NOTIKUMI

Ceturtdiena, 2018. gada 1. februāris

Latvijai – 100 Darbarīki ar augstu
Šogad mūsu valsts svin 100 gadu jubileju. Visa gada garumā
«Jelgavas Vēstnesis» katrā laikraksta numurā lasītājiem ļaus
iepazīt Latviju, kādu to šodien redz mūsu pilsētas skolēni.
Kopumā Jelgavas Izglītības pārvaldes un Jelgavas Latviešu
biedrības rīkotajā dzejoļu konkursā bija iesniegti 300 skolēnu
sarakstīti dzejoļi par Latviju, un 54 no tiem jau maijā tiks izdoti
dzejas krājumā «Latvijai – 100». Katru dzejoli papildina Jelgavas
Mākslas skolas audzēkņu vizualizācijas.
Anastasija Lozicka, 3.b klase

Mobilā Latvija
Lai ir labi, kur ir labi,
Latvijā vislabāk ir;
Ieskatos es jūtūbē,
Zinu, kas notiek pasaulē.

Braucot Siguldā ar gaisa bāni,
Satiku es kaimiņu Jāni.
Šo ziņu ietagoju feisbukā
Un nodevu sveicienu Jurim Anglijā.

Uzkāpu es Gaiziņkalnā,
Uztaisīju selfiju,
Ieliku to instagramā,
Aizsūtīju pasaulē.

Lai ir labi, kur ir labi,
Latvijā vislabāk ir;
Ieguglēju vārdu «jūra»,
Izmet: «Dzīve nav tik sūra!»

Sagaidot Latvijas simtgadi,
Aizbraucu uz Tērveti,
Parkā ielogojos tviterī,
Visiem stāstīju par Anneli un Sprīdīti.

māksliniecisko vērtību

 Jana Bahmane

Līdz 25. martam Ģederta
Eliasa Jelgavas Vēstures un
mākslas muzejā apskatāma
jelgavnieka Daiņa Matīsa uzpirksteņu kolekcijas izstāde
«Šie vērtīgie sīkumi», kurā
līdztekus vairāk nekā 2230
D.Matīsa kolekcijas uzpirksteņiem eksponēti arī bērnu
un jauniešu centra «Junda»
keramikas pulciņa audzēkņu
darinātie darbi.
Kopumā D.Matīsa kolekcijā, kas veidota
vairāk nekā 20 gadu garumā, ir aptuveni
3500 uzpirksteņu no teju 80 valstīm. Senākie no tiem ir 16. gadsimta uzpirksteņi,
ko kolekcionārs iegādājies izsolē, un tie,
kā atklāj jelgavnieks, atrasti Vidusjūras
dzelmē. Tāpat izstādē apskatāmi uzpirksteņi no Indonēzijas, Krievijas, Norvēģijas,
Francijas, Spānijas, ASV, Lielbritānijas
un daudzām citām valstīm. «Būdams
jūrnieks, vienmēr vedu mājās dažādus
suvenīrus, bet tad sapratu, ka vēlos kaut
kādu sistēmu. Uzpirkstenis ir maziņš,

neaizņem vietu, kā arī uz daudziem ir
rakstīts, no kuras valsts tas nāk, – tā
arī sāku kolekcionēt. Tagad daudzus
uzpirksteņus man atved arī draugi, un,
ja iepriekšējā izstādē Jelgavas muzejā,
kas notika 2013. gadā, es precīzi zināju, no
kurienes atvests katrs uzpirkstenis, tagad
man jau ir nedaudz jāpadomā,» atklāj kolekcionārs. Kolekcijā ir arī vairāki Latvijā
iegādāti uzpirksteņi. «Mātera ielā agrāk
bija veikals galerija «Pils putns» – tur kādu
laiku stāvēja uzpirkstenis, kas maksāja
septiņus latus, līdz to nocenoja uz trim.
Tā taču nav cena par mākslas darbu! Es
to iegādājos, un nu uzpirkstenis papildina
manu kolekciju,» stāsta D.Matīss.
Lielākā daļa izstādē apskatāmo uzpirksteņu nemaz neatgādina darbarīkus
– vienīgā atsauce, kas liek nojaust, ka tas
ir uzpirkstenis, – raksturīgās iedobītes
tā augšpusē. Uzpirksteņos gan attēlota
dažādu valstu, zīmolu simbolika, gan tie
veidoti, piemēram, auskaru, kaklarotu,
mazu tējkanniņu veidolā. Ir arī veselas
uzpirksteņu kolekcijas, kas attēlo, piemēram, suņu un putnu šķirnes. Atšķiras
arī materiāls, no kā uzpirksteņi darināti,
– D.Matīsa kolekcijā ir sudraba, alvas,

akmens, porcelāna, kaula, stikla, salmu,
gumijas, plastmasas, polimērkeramikas,
koka uzpirksteņi, kā arī kolekcionāra
mammas tamborēti.
Šo izstādi īpašu padara «Jundas»
audzēkņu darinātie keramikas uzpirksteņi. «Mans mazdēls «Jundā» apmeklēja
keramikas pulciņu – tur arī iepazinos ar
pulciņa vadītāju Ilonu Brizgu. Gatavojoties šai izstādei, nodomāju aiznest uz
pulciņu dažus uzpirksteņus iedvesmai,
un man ir prieks, ka bērni ar lielu interesi
atsaucās aicinājumam,» stāsta D.Matīss.
Jelgavnieka kolekcijā ir arī divi viņa paša
darināti māla uzpirksteņi.
Kolekcionārs stāsta, ka mājās uzpirksteņus glabā skapī ar vitrīnu, kas ir
izgaismota un nereti kalpo par gaismas
ķermeni vakaros. «Manai mazmeitiņai
ir divi gadi, un, kad viņa bija mazāka, šī
vitrīna īpaši piesaistīja viņas uzmanību –
mazmeita to taustīja ar rokām, uzpirksteņus saucot par «muņiņiem»,» ar smaidu
atceras jelgavnieks, papildinot, ka lepojas
ar savu kolekciju. «Domāju, ka tik plašas
uzpirksteņu kolekcijas Latvijā nevienam
citam nav, un esmu pateicīgs muzejam par
iespēju to parādīt arī citiem,» tā D.Matīss.
Foto: Santis Zībergs

MADARS JUMĪTIS,
Jelgavas 1. internātpamatskola –
attīstības centrs,
6. klase

Pasākumi pilsētā
7. februārī pulksten 17 – literāri muzikāla pēcpusdiena «Visocka jubileja – 80». Organizē Jelgavas krievu biedrība «Istok» (Sabiedrības integrācijas pārvaldē Skolotāju ielā 8).
8. februārī pulksten 16 – lekciju cikls «Starpkultūru dialogs». Vieslektori: O.Spārītis,
T.Jundzis, I.Kalnača un L.Taivāns (Sabiedrības integrācijas pārvaldē Skolotāju ielā 8).
8. februārī pulksten 18 – «Satiec savu mūziķi»: dzīvās mūzikas un stāstu vakars ar
Jelgavas 4. vidusskolas meiteņu kori «Spīgo» un diriģenti L.Celmu-Kursieti. Pieteikšanās
pa tālruni 63005445 (Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
11. februārī pulksten 12 – ģimenes diena «Ledus sapņi bibliotēkā» (Jelgavas
pilsētas bibliotēkā).
15. februārī pulksten 10 – Jauno grāmatu diena (Jelgavas pilsētas bibliotēkā).
15. februārī pulksten 19 – Čigānu mūzikas virpulī: pavadošais orķestris «Giunter
Light Orchestra» (Vācija); solisti Ištvans Kviks (Lietuva), Roze Koldaros (Zviedrija) un
Aļona Mihaja (Ukraina); ģitāras virtuozi Artūrs Sabilo (Lietuva) un Armans Isojans
(Armēnija); perkusionists Viktors Krasovskis (Baltkrievija). Producents – Viktors Prapras
(Lietuva). Programmā apvienoti pasaules skaistākie skaņdarbi, kas tiek izpildīti čigānu,
krievu un latviešu valodā. Biļešu cena – 10–15 € (kultūras namā).
17. februārī pulksten 18 – deju koncerts «Mēs mīlam dejā». Piedalās TDA «Daiļrade», «Gatve», «Lielupe», «Mana Rotaļa», «Rotaļa», «Sadancis», «Teiksma», «Vektors».
Koncerta mākslinieciskā vadītāja – E.Simsone. Biļešu cena – 3–5 € (kultūras namā).
17. februārī pulksten 13 – Lietuvas Republikas proklamēšanas 100. gadadienai
veltīts koncerts. Organizē Sabiedrības integrācijas pārvalde (Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures
un mākslas muzejā).
 18. februārī pulksten 16 – kluba «Pīlādzītis» sarīkojums (kultūras nama Deju zālē).
18. februārī pulksten 13 – slāvu svētki «Masļeņica». Biļetes var iegādāties
Sabiedrības integrācijas pārvaldē. Biļešu cena – 1 € (Sabiedrības integrācijas
pārvaldē Skolotāju ielā 8).
20. februārī pulksten 19 – komēdija par mīlestību un nemīlestību «Silvija».
Amerikāņu dramaturga A.R.Henrija luga. Lomās: Aīda Ozoliņa, Evija Skulte, Dace
Makovska, Ivars Puga, Voldemārs Šoriņš. Režisors – V.Šoriņš, komponists – V.Zilveris,
mākslinieks – J.Jansons. Bankas ierēdnis Gregs parkā sastop noklīdušu suni un atved
to uz mājām... Biļešu cena – 4–10 € (kultūras namā).

Koncerts spāņu renesanses skaņās
 Jana Bahmane

Šajā nedēļas nogalē Ģederta
Eliasa Jelgavas Vēstures un
mākslas muzejā skanēs spāņu renesanses mūzika senās
mūzikas ansambļa «Lirum»
izpildījumā. Koncerts «Cancionero de Palacio» Jelgavas
muzejā notiks 3. februārī
pulksten 14.
«Senā mūzika ir diezgan plašs jēdziens,
bet manā gadījumā tā ir viduslaiku un
renesanses mūzika, kas radīta Eiropā.
Mana pirmā satikšanās ar seno mūziku
bija 1998. gadā senās mūzikas kursos
Ēdolē – dziedāju korī un spēlēju blokflautu. Iepriekš, apgūstot klavierspēli mūzikas skolā, saskāros tikai ar klasisko

mūziku, tādēļ renesanses mūzika man
šķita ļoti atšķirīga – viegla, ar iepriekš
nedzirdētām vai drīzāk neierastām
harmonijām. Bija sajūta, ka visu laiku
gribas to dziedāt un spēlēt,» par interesi
pret seno mūziku stāsta ansambļa «Lirum» vadītāja Oksana Gotlube. 2003.
gadā kopā ar domubiedriem O.Gotlube
izveidoja ansambli «Lirum».
Koncertā Jelgavas muzejā ansamblis
izpildīs skaņdarbus no spāņu renesanses dziesmu krājuma «Cancionero de
Palacio». «Krājums apkopo mūziku, kas
radīta laika posmā no 1470. gada līdz 16.
gadsimta sākumam. Līdz mūsdienām
ir saglabājušās 458 dziesmas kastīliešu,
latīņu, franču, katalāņu un galisiešu
valodā, un mēs izpildīsim populārākās
dziesmas no krājuma,» skaidro senās
mūzikas ansambļa vadītāja. O.Gotlube

atklāj, ka valodas, kurās sarakstīti skaņdarbi, ir līdzīgas mūsdienu spāņu valodai
un strādāt pie izrunas dziedātājiem palīdz gan ansambļa dalībnieks jelgavnieks
Edgars, kas pārzina šo valodu, gan arī
ierakstu klausīšanās.
Šobrīd kolektīvā dzied septiņi dalībnieki, apvienojot māksliniekus, skolotājus,
ģeogrāfus, informācijas tehnoloģiju un
citu nozaru speciālistus. «Kopš 2003.
gada sieviešu balsu grupā lielu izmaiņu
mums nav, bet vīru vidū gan ir notikusi
lielāka mainība. Man ir liels prieks, ka
šogad mums ir pievienojušies divi jauni
dziedātāji,» tā O.Gotlube.
Šis būs ansambļa «Lirum» pirmais
koncerts Jelgavā, un tajā vokālistu skanējumu papildinās arī instrumentālais
pavadījums. Koncertu bez maksas aicināts apmeklēt ikviens interesents.

Rota, kas apliecina pašlepnumu
 Jana Bahmane

Turpinot nodarbību ciklu «Tradicionālo amatu
dienas», Jelgavas Svētās
Trīsvienības baznīcas tornī
17. februārī pulksten 12
notiks nodarbība «Grezno kroņu darināšana» –
meistares Brigitas Strodas
vadībā varēs izprast kroņu
nozīmi un iemācīties tos
darināt.

«Kroņi ir aizmirsts un neapgūts, tomēr Ziemeļeiropas ģeogrāfiskajā telpā
pazīstams galvas rotāšanas veids, un es
domāju, ka ir nozīmīgi to atdzīvināt. Tā
ir radošuma izpausme un pašcieņas apliecinājums. Manuprāt, lai nēsātu kroni
– gan īstu, gan nosacītu –, ir nepieciešama stāja,» vērtē B.Stroda. Viņa atklāj,
ka par kroņiem sākusi interesēties jau
17 gadu vecumā, dzīvojot Austrālijā, bet
vairāk tiem pievērsusies 2009. gadā Londonā. Nodarbības dalībniekiem ne vien
būs iespēja iemācīties darināt kroņus,

bet arī uzzināt vairāk par kroņu vēsturi,
par to, ar ko B.Stroda nodarbojas, kāds
ir viņas kroņu darināšanas pamatojums.
Nodarbība «Grezno kroņu darināšana» Jelgavas Svētās Trīsvienības
baznīcas tornī notiks 17. februārī
pulksten 12. To var apmeklēt ikviens
interesents bez priekšzināšanām –
kroņu izgatavošanai nepieciešamie
materiāli tiks nodrošināti. Pieteikties
nodarbībai var pa tālruni 63005447 vai
e-pastu tic@tornis.jelgava.lv. Dalības
maksa – 13 eiro.

