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Sāk likvidēt bijušo
ādas fabrikas izgāztuvi
 Ilze Knusle-Jankevica

Šonedēļ Valsts vides dienesta speciālisti bija ieradušies Jelgavā, lai ar pašvaldības pārstāvjiem pārrunātu vēl neskaidros ar šķidrās bīstamo atkritumu
izgāztuves «Kosmoss» sanāciju saistītos jautājumus.
Vides dienesta Administratīvā departamenta direktors Didzis Lībietis informē, ka puses vienojušās par
papildu zemes gabala nodošanu Vides dienesta lietošanā uz laiku, kamēr tiks pabeigta sanācija, savukārt pašvaldību interesēja projekta realizācijas laiks,
kā arī tas, vai tā gaitā plānots noasfaltēt 5. līnijas
posmu, kas tiks izmantots kā objekta pievedceļš.
Vides dienesta pārstāvis stāsta, ka šobrīd objektā notiek sagatavošanās darbi – sākts izcirst
kokus un krūmus, lauzt celmus.
Vieta tiek sagatavota tam, lai

tur būtu iespējams iebraukt un
strādāt tehnikai. Aprīlī tiks sakārtota infrastruktūra, lai varētu uzsākt izgāztuves sanāciju.
Turpinājums 3.lpp.

Arī šogad bērnudārzi
strādās pēc vasaras grafika
 Ilze Knusle-Jankevica
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Pirmo reizi uz ledus festivālu Jelgavā ieradies mākslinieks no Ungārijas Akos Toths (attēlā), kurš Uzvaras parkā strādā tandēmā
ar savu tēvu Zoltu. Tiesa gan – kaut arī pirmdien Akos apņēmības pilns sāka veidot individuālo darbu, laika apstākļi ieviesa savas
korekcijas, mazo skulptūru ļaujot pabeigt tikai īsi pirms festivāla. Nedēļas pirmajās dienās viņa darbs kopā ar citu dalībnieku
Foto: Ivars Veiliņš
mazajām skulptūrām tika nogādāts drošībā – lielajā saldētavā.
 Sintija Čepanone

Ledus mākslas darbu
tapšanai ne visai piemērotie laika apstākļi
savas korekcijas ieviesuši
ne vien daudzu tēlnieku
skulptūru koncepcijās,
bet arī viņu darba ritmā
– Uzvaras parkā lielāka
rosība manāma vakara
un nakts stundās, kad
mākslinieki cenšas «noķert» kaut nelielu salu,
lai varētu īstenot savas
idejas par tēmu «Mana
reliģija – brīvība».
Kaut arī sākotnēji bija plānots,
ka 26 māksliniekiem darbs pie
savām individuālajām jeb mazajām skulptūrām jāpabeidz jau
pirmdien, lai līdz festivālam varētu veidot komandu darbus,
pašvaldības aģentūras «Kultūra»
projektu vadītājs Ivars Pirvics
stāsta, ka laika apstākļi ieviesuši
savas korekcijas – mākslinieki paši
var izvēlēties, kā organizēt savu
darbu, galvenais, lai skulptūras līdz
13. Starptautiskā Ledus skulptūru
festivāla atklāšanai, 11. februārim,
būtu gatavas. «Visi mākslinieki ir
savas jomas profesionāļi, un tā ir
garantija tam, ka arī šogad festivāls
Uzvaras parkā noteikti būs!» tā
viņš. Tieši tādēļ daļa mākslinieku

skulptūras veido lielajā saldētavā,
daļa strādā pa naktīm, savukārt
citi dienu izmanto, lai izveidotu
skulptūras apveidu, detaļas atstājot uz vēlāku laiku, kad salam
tomēr vajadzētu būt.
Tēlnieks Krists Zariņš, kurš komandas skulptūru veido ar Sandi
Kondrātu, pirmdien sāka veidot
individuālo darbu – mazu zēnu,
kurš skrien. «Apspēlējot festivāla
tēmu, domāju, kad es esmu juties
tā pa īstam brīvs, un tā noteikti
bija mana bērnība. Tieši šajā laikā,
kad viss liekas tik pašsaprotams,
manuprāt, cilvēks ir visbrīvākais,»
mazās skulptūras ideju pamato
K.Zariņš. Savukārt komandas
darbā brīvības tēma mākslinieciski
tiek apspēlēta saistībā ar Latvijas
vēsturi. Bet abstraktu vēstījumu
par brīvību festivāla apmeklētājiem iecerējis parādīt mākslinieks
no Somijas Antti Pedrozo un viņa
komandas biedrs Fergus Mulvani
no Īrijas. «Mana individuālā skulptūra top ar nosaukumu «Izvēles
brīvība», arī mūsu lielā skulptūra
būs vairāk abstrakta. Tiesa gan
– tās sākotnējo koncepciju darba
procesā nedaudz nākas mainīt, jo
to realizēt liedz atkusnis. Šāds laiks
vēl varētu būt piemērots lielām
formām, bet ne sīkām detaļām,»
tā A.Pedrozo.
Noslēgumam tuvojas arī ledus
bāra, kas būs kā kuģis, būvniecība.

Tā autori mākslinieki tēvs un dēls
Ģirts un Gaits Burvji lēš, ka ledus
kuģis būs kādus astoņus metrus
garš un ar visiem elementiem, kas
tam piedien, – mastiem, burām,
pat lomu. «Darbā izmantojam
bezatlikumu tehnoloģiju – mums
nozīmīgs ir katrs ledus gabaliņš.
Kuģim atvēlēti kopumā trīs lieli
ledus bloki, un, pārzāģējot vienu,
iegūstam veselu kuģa bortu!»
darbu gaitu atklāj mākslinieki.
Savukārt Baltijā garākā sniega
siena vēstīs par lāču brīvību. «O,
šī ir īsta brīvība lāčiem! Iedomājieties, viņi var mieloties ar medu, cik
vien tīk! Šeit ir trīs lāči un daudz,
daudz medus, bet bites – nevienas! Lāči ir sajūsmā un jūtas, kā
paradīzē nokļuvuši. Tāda, lūk, ir
viņu brīvība,» stāsta sniega sienas
autori Ainars Zingniks un Andrius
Petkus (Lietuva). Tiesa gan – arī
viņiem nācies mainīt darba sākotnējo ideju, jo sniega konsistence tai
nebija piemērota, bet, kā saka paši
mākslinieki, šī skulptūra būs vēl
labāka par sākotnēji iecerēto.
Jāatgādina, ka šogad festivālā
būs pārstāvētas 12 valstis un kopumā 26 mākslinieki pasākumam
veido katrs savu mazo skulptūru,
kas pēc festivāla ceļos prom no Jelgavas, bet komandās pa divi top 13
lielās skulptūras, kuras labvēlīgu
laika apstākļu gadījumā Uzvaras
parkā būs apskatāmas līdz 20.

februārim.
Ledus skulptūru festivāls Jelgavā notiks no 11. līdz 13. februārim.
Pirmajā dienā Uzvaras parks būs
atvērts no pulksten 16 līdz 24,
bet svinīgā festivāla atklāšana,
laureātu apbalvošana sāksies
pulksten 19, savukārt sestdien un
svētdien skulptūras varēs apskatīt no pulksten 10 līdz 24. Ieejas
biļetes iepriekš var iegādāties
visās «Biļešu paradīzes» kasēs un
Jelgavas kultūras namā. To cena
pieaugušajiem – divi lati, skolēniem
un pensionāriem – lats, bet bērni
līdz septiņu gadu vecumam festivālu var apmeklēt bez maksas (Ledus
skulptūru festivāla kultūras programmu skatīt 8.lpp.).
Festivāla laikā autovadītājiem
jārēķinās ar transporta kustības
ierobežojumiem Uzvaras parka
apkaimē – satiksme būs ierobežota
Uzvaras ielas posmā no Lapskalna
līdz Slokas ielai, savukārt Lapskalna ielā satiksme būs slēgta virzienā
no Zvejnieku līdz Kazarmes ielai.
Automašīnas pasākuma apmeklētāji var novietot stāvlaukumā
Zvejnieku ielas galā.
Lai nodrošinātu iespēju līdztekus ledus festivālam apmeklēt
arī mūsu pilsētas muzejus, šajās
dienās pagarināts to darba laiks.
Ar izmaiņām var iepazīties portāla
www.jelgavasvestnesis.lv sadaļā
«Svarīgi».

«Šovasar pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes strādās pēc līdzīgas sistēmas kā
pērn – darbosies mazāks grupu
skaits, tomēr ikvienam bērnudārza audzēknim, kam tas
būs nepieciešams, vieta tiks
nodrošināta. Arī šogad plānojam
viena bērnudārza bērnus vasarā
novirzīt uz konkrētu, tuvumā
esošu pirmsskolas izglītības
iestādi – šāds modelis mums bija
pirmajā vasarā, kad strādājām
pēc vasaras grafika, un tas sevi
attaisnoja. Pagājušajā vasarā
sakarā ar siltināšanas darbiem
šis modelis nebija iespējams, bet
šovasar atkal esam saplānojuši
darbu tā, ka noteiktu laika posmu slēgta būs katra pirmsskolas
izglītības iestāde,» norāda Izglītības pārvaldes galvenā speciāliste pirmsskolas izglītības jomā
Sarmīte Joma.
Lai noskaidrotu aptuveno
bērnu skaitu, kuriem vasarā
būs vajadzīga vieta bērnudārzā,
jau sākta vecāku aptauja, bet
S.Joma norāda, ka šīs aptaujas
rezultāti apmēram par trešdaļu
atbilst reālajai situācijai vasarā.
«Parasti vecāku reakcija ir tāda
– jāaizņem vieta, un tad jau redzēs, vajadzēs to vai ne. Tomēr
es aicinātu vecākus situāciju

izvērtēt rūpīgi un atbildīgi, jo
no bērnu skaita ir atkarīgs, cik
grupas strādās, cik darbinieku
vajadzēs,» stāsta Izglītības pārvaldes speciāliste, piebilstot, ka
lēmums tomēr nav negrozāms
un nepieciešamības gadījumā
to var mainīt.
Pēc līdzīga darba grafika visas
astoņas Jelgavas pašvaldības
pirmsskolas izglītības iestādes
strādā jau divus gadus, un
prakse rāda, ka šis modelis ir
sevi attaisnojis – tas ne vien
ļauj racionāli saplānot pedagogu atvaļinājumu laiku, bet arī
būtiski ietaupīt līdzekļus, jo
vasaras mēnešos bērnudārzu
apmeklē krietni mazāk bērnu
nekā mācību gada laikā. S.Joma
stāsta, ka pērn vasarā vidēji
dienā pirmsskolas izglītības
iestādes apmeklējuši 250 audzēkņi. Tik daudz bērnu varētu
uzņemt viens lielais pašvaldības
bērnudārzs.
Pēc vasaras darba grafika
pirmsskolas izglītības iestādes
strādās no 13. jūnija līdz 19.
augustam. Lēmumu pirmsskolas izglītības iestādēm noteikt
vasaras darba grafiku Jelgavas pašvaldība pieņēma 2009.
gadā, kad citas pašvaldības
smagās ekonomiskās situācijas
dēļ bērnudārzus vasarā slēdza
pavisam.

Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu plānotais
2011. gada vasaras perioda darba modelis
Jūnijs
Jūlijs
Augusts
«Rotaļa»
Lāčplēša ielā 5
«Vārpiņa»
Kronvalda bulvārī 22
«Kamolītis»
Meiju ceļā 31
«Zemenīte»
Blaumaņa ielā 12/14
«Pasaciņa»
Aspazijas ielā 18
«Lācītis»
Māras ielā 2
«Sprīdītis»
Tērvetes ielā 6
«Gaismiņa»
Vaļņu ielā 5

13.-17. 20.-23. 27.-30. 4.-8. 11.-15. 18.-23. 25.-29. 1.-5. 8.-12. 15.-19.
		
Slēgts
bērniem nodrošina vietu PII «Vārpiņa»					
							
Slēgts
					
bērniem nodrošina vietu PII «Rotaļa»
		
Slēgts
bērniem nodrošina vietu PII «Zemenīte»						
						
Slēgts
					
bērniem nodrošina vietu PII «Kamolītis»
Slēgts
bērniem nodrošina vietu PII «Lācītis»					
							
Slēgts
					
bērniem nodrošina vietu PII «Pasaciņa»
		
Slēgts
bērniem nodrošina vietu PII «Gaismiņa»
							
Slēgts
					
bērniem nodrošina vietu PII «Sprīdītis»
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«Šogad centīsimies atrisināt dzīvo
rindu problēmu»
 Jānis Kovaļevskis

Nav šaubu, ka Jelgava,
tāpat kā pārējās lielās
pilsētas, no veselības
aprūpes jomā veiktajām
reformām, vismaz pakalpojumu pieejamības
ziņā, cietusi vismazāk,
jo šeit saglabājusies gan
slimnīca, kurā regulāri
tiek veiktas investīcijas,
gan pārējās veselības
aprūpes iestādes. Tomēr
valsts apmaksāto pakalpojumu skaits un apjoms
pa gadiem sarucis teju uz
pusi, tāpat kā pacientu
maksātspēja. Toties veikto izmeklējumu skaits ir
pat audzis. Līdz ar to tikai
nosacīti var teikt, ka veselības aprūpes pieejamība
pacientiem saglabājusies
iepriekšējā līmenī.
Neskatoties uz samazināto valsts
finansējumu veselības aprūpei, Jelgavas poliklīnika, tāpat kā pilsētas
slimnīca, 2010. gadu noslēgusi bez
zaudējumiem. Par to, kāda situācija
šobrīd ir veselības aprūpes jomā, saruna ar SIA «Jelgavas poliklīnika»
valdes locekli Annu Zīverti.
Vai, jūsuprāt, līdz šim realizētās reformas veselības aprūpes jomā ir devušas gaidīto
rezultātu?
Līdz šim vismaz vārdos visas reformas tika vērstas uz to, lai vairāk
līdzekļu novirzītu ambulatorajai
aprūpei, tomēr faktiski lielākā daļa
līdzekļu joprojām tiek lielajām slimnīcām, kurās ārstēšanās pēc būtības
ir dārgāka. To apliecina arī skaitļi,
jo valsts apmaksāto pakalpojumu
apjoms Jelgavas poliklīnikai 2011.
gadā, salīdzinot ar 2010. gadu, ir samazināts par 20 procentiem. Tā tas
turpinās jau trešo gadu pēc kārtas.
Lielākā kļūda šajā ziņā laikam bija
tā, ka, apstākļu spiesti, sasteidzām
šīs reformas un atkāpāmies no iepriekš izstrādātā māsterplāna, kurš
paredzēja pakāpenisku pāreju no
stacionārās uz ambulatoro aprūpi.
Rezultātā veselības aprūpe kļuvusi
nepieejamāka, aug invaliditātes
gadījumu skaits un valsts kopējie
izdevumi.
Kas būtisks pacientiem šogad mainīsies Jelgavas poliklīnikā?
Ņemot vērā iepriekšējā gada
pieredzi, kad decembra vidū kvotu
izsīkuma dēļ bijām spiesti pārtraukt
valsts apmaksāto pakalpojumu
sniegšanu, esam sadalījuši pieejamo
finansējumu pa mēnešiem. Līdz ar
to katru mēnesi par valsts finansējumu sniegsim pakalpojumus
ierobežotam pacientu skaitam. Tas
gan neattiecas uz maznodrošinātām
personām un ģimenēm, kurām
piešķirts trūcīgās statuss. Šiem
pacientiem tiek izdalīts atsevišķs
finansējums bez noteiktajiem kvotu
ierobežojumiem. Tādēļ aicinu visus,
kuri šobrīd ir nokļuvuši finansiālās
grūtībās un var saņemt maznodrošinātā vai trūcīgas ģimenes statusu,
izmantot šo iespēju un saņemt
veselības aprūpes pakalpojumus
bez maksas.
Kā veidojas jūsu vadītās iestādes budžets?
2010. gadā 80 procentus no kopējā
iestādes budžeta veidoja valsts pasūtījums un pacientu līdzmaksājumi,
16 procenti ieņēmumu bija no snieg-

tajiem maksas pakalpojumiem, bet
atlikušos četrus procentus veidoja
ieņēmumi no apdrošināšanas sabiedrībām. Šī sadaļa, salīdzinot ar
2009. gadu, ir sarukusi uz pusi, kas
lielā mērā izskaidrojams ar to, ka
uzņēmumi un no valsts vai pašvaldību budžeta finansētās iestādes
pārsvarā gadījumu vairs neapdrošina savus darbiniekus.
Vai šogad plānojat arī kādus
ieguldījumus infrastruktūrā,
aparatūrā?
Esam sagatavojuši projekta pieteikumu Kohēzijas fonda programmai par ģimenes ārstu tīkla attīstību. Jelgavas poliklīnikā ir astoņas
ģimenes ārstu prakses vietas, tādēļ
atbalsta gadījumā esam iecerējuši
veikt pārbūves darbus poliklīnikas
ēkas 2. stāvā, kur tās izvietotas.
Plānots sakārtot pacientu plūsmu,
atdalīt ārstu kabinetus no māsiņu
darba vietām un iegādāties nepieciešamo aparatūru. Šī projekta
kopējās izmaksas ir 120 tūkstoši
latu, no kuriem 18 tūkstoši plānoti
kā poliklīnikas līdzfinansējums.
Ja viss noritēs, kā plānots, projekta realizāciju varētu uzsākt jau
martā. Tāpat esam paplašinājuši
poliklīnikas stāvlaukumu, uzlabojot
pieejamību. Šīs izmaiņas pacienti
izjutīs jau pavasarī. Savukārt ēkas
vecajā korpusā plānojam izbūvēt
jaunu liftu.

«Arī no mūsu iestādes pagājušajā gadā divas māsiņas aizbrauca strādāt uz Norvēģiju. Cik zinu, vairāki
mūsu pilsētas ārsti šobrīd strādā Anglijā, Francijā un Dānijā. Mūsu mediķu izglītība atbilst visaugstākajām
prasībām, tādēļ atrast darbu Eiropā nav sarežģīti. Tomēr vismaz mūsu iestādē problēmas ar personālu
Foto: Ivars Veiliņš
neveidojas,» atzīst SIA «Jelgavas poliklīnika» valdes locekle Anna Zīverte.

dot pieraksta sistēmu?
Šāds princips joprojām darbojas
arī reģistratūrā un pie kases, veicot samaksu par saņemto pakalpojumu. Kā labākais risinājums
šim jautājumam varētu būt rindu
regulators, līdzīgi kā bankā. Šādas
sistēmas ieviešana izmaksātu ap
10 tūkstošiem latu. Otra iespēja ir
sadalīt laikus, kad pacientus pieņem
dzīvajā rindā un kad veido pierakstu. Kādu no šiem risinājumiem
noteikti ieviesīsim jau tuvākajā
laikā, jo apzinos, ka strādājošiem
Kuri no pēdējos gados ievies- cilvēkiem nav laika pusi dienas
tajiem poliklīnikas papildu pavadīt poliklīnikas rindā.
pakalpojumiem guvuši lielāko
pacientu atsaucību?
Pacienti nav apmierināti ar
Nevaram izdalīt kādus konkrētus situāciju, ka viņiem pat pēc
pakalpojumus, jo akcentu vienmēr standartizētu izmeklējumu
esam likuši uz pakalpojumu kvali- rezultātiem jāierodas persotāti un speciālistu profesionalitāti. nīgi. Vai šos rezultātus nav
Mūsu rīcībā ir pietiekami moderna iespējams nosūtīt speciālistiem
aparatūra, ko novērtē arī pacienti. elektroniski?
Pēdējos gados visvairāk esam ieTe ir runa par e-medicīnas sistēguldījuši rentgena aparatūrā, kas mu, kura mūsu valstī vēl ir ieviedevis rezultātu – šobrīd jau dienas šanas stadijā. Faktiski tam esam
laikā varam apkalpot līdz pat 150 gatavi, jo visi dati jau šobrīd tiek
pacientiem. Arī pārējās jomās ir uz- elektroniski reģistrēti. Tomēr arī tas
labojusies izmekprasīs papildu reJelgavas poliklīnikā veikto
lējumu kvalitāte,
sursus, kas varēizmeklējumu skaits
un mūsu atzinutu atstāt iespaidu
mus ņem vērā arī
uz pakalpojuma
2006. gadā – 135 446
atzītākie nozares
pašizmaksu.
2007. gadā – 183 044
profesionāļi. Nav
Plānojam, ka
2008. gadā – 183 539
noslēpums, ka
sāksim šīs sistē2009. gadā – 195 531
pirms kāda laika
mas ieviešanu ar
2010. gadā – 209 827
Rīgas mediķiem
mūsu ģimenes
pret reģionos
ārstiem, kuriem
veiktajiem izmeklējumiem un ana- elektroniskā veidā nosūtīsim palīzēm bija visai skeptiska attieksme, cientu izmeklējumu rezultātus.
bet šobrīd tas tā vairs nav.
Jārēķinās gan, ka šiem jaunievedumiem būs nepieciešams arī zināms
Pie kuriem speciālistiem pārejas laiks.
veidojas vislielākās rindas uz
pieņemšanu?
Kāpēc joprojām daudzi jelLaikam jāsāk ar to, ka rindas pie gavnieki izvēlas saņemt vesespeciālistiem uz valsts apmaksāta- lības aprūpes pakalpojumus
jiem pakalpojumiem nav nekas uni- galvaspilsētā? Tas ir saistīts ar
kāls. Tā tas ir lielākajā daļā Eiropas plašāku pakalpojumu pieejavalstu. Rindas atkarīgas arī no katra mību vai ar citiem faktoriem?
konkrētā mediķa darba specifikas,
Galvenokārt tas saistīts ar to, ka
cik bieži pacientam jāvēršas pie liela daļa jelgavnieku strādā Rīgā.
speciālista. Poliklīnikā vislielākās Zināmu lomu, protams, spēlēja arī
rindas ir pie acu ārsta. Atsevišķos tas, ka daudziem, īpaši galvaspilgadījumos tā var sasniegt pat 90 sētā strādājošajiem, bija veselības
dienas. Rindas līdz 60 dienām apdrošināšanas polises, tādēļ ne
veidojas arī uz ultrasonogrāfiju, vienmēr tika samērota piedāvātā
doplerogrāfiju un ehokardioloģiska- pakalpojuma kvalitāte ar cenu.
jiem izmeklējumiem. Pie pārējiem Šobrīd šī tendence ir mazinājusies
speciālistiem pieraksts parasti – gan tādēļ, ka sarucis apdrošinepārsniedz divas nedēļas.
nāto personu loks, gan tādēļ, ka
cilvēki vairāk sākuši kalkulēt, vai
Uz atsevišķiem pakalpoju- konkrētais izmeklējums patiešām
miem, piemēram, rentgeno- ir nepieciešams. Jāņem vērā, ka
grāfiskajiem izmeklējumiem, mūsu valstī pastāvošā veselības
poliklīnikā joprojām darbojas apdrošināšanas sistēma ir mazliet
dzīvās rindas princips. Vai nav deformēta, jo katrs, kuram ir polise,
meklētas iespējas arī šeit izvei- cenšas to izmantot pilnībā. Apdro-

šināšana pēc būtības nedarbojas. rātu patentus iegādājas arī citas
Labāks risinājums noteikti būtu farmācijas kompānijas, kuras tad
uzkrājošais princips.
arī piedāvā lētākus medikamentus,
bet to ārstnieciskais efekts ne vienPēc kādiem kritērijiem tiek mēr ir identisks. Arī savā praksē
aprēķināta poliklīnikai piešķir- priekšroku dodu oriģinālprepatā valsts apmaksāto pakalpoju- rātiem, īpaši jau gadījumos, ja to
mu kvota?
cena ir līdzvērtīga citu ražotāju
Aprēķins tiek veikts, ņemot vērā piedāvātajai alternatīvai.
iepriekšējā gadā faktiski apkalpoto pacientu skaitu un noteikto
Pēdējā laikā arvien biežāk
pakalpojuma cenu. Tomēr tas nav izskan, ka daudzi mediķi doabsolūti. Kā jau minēju, mūsu ga- das labāk apmaksāta darba
dījumā veikto izmeklējumu skaits meklējumos uz ārvalstīm. Vai
pat ir audzis, tomēr finansējums ar šo problēmu ir saskārusies
tik un tā samazināts. Arī iepriekš arī Jelgavas poliklīnika? Vai
noteiktās pakalpojuma cenas vairs galvenais iemesls patiešām ir
īsti neatbilst faktiskajām izmaksām. atalgojuma līmenis?
Piemēram, pašizmaksa analīžu
Nevarētu teikt, ka medicīnas
veikšanai ir būtiski augusi, jo dār- darbinieki, vismaz speciālistu līmegāki kļuvuši reaģenti un materiāli, nī, būtu ļoti zemu atalgoti. Te gan
bet noteiktā likme saglabājusies jāņem vērā, ka liela daļa mediķu
iepriekšējā līmenī. Pakalpojumu strādā vairākās vietās, no kā veidocenas noteikti būtu jāpārskata, jo jas pārslodze, un cilvēki emocionāli
jau sākotnēji tās tika noteiktas, izdeg. Arī no mūsu iestādes pagājuvadoties no tā, cik pārliecinoši savu šajā gadā divas māsiņas aizbrauca
viedokli aizstāvēja katra konkrētā strādāt uz Norvēģiju. Cik zinu,
profesionālā asociācija, ne tik daudz vairāki mūsu pilsētas ārsti šobrīd
pēc faktiskās kalkulācijas.
strādā Anglijā, Francijā un Dānijā. Mūsu mediķu izglītība atbilst
Kāds ir vispārējais pacientu visaugstākajām prasībām, tādēļ
noskaņojums?
atrast darbu Eiropā nav sarežģīti.
Diemžēl jāatzīst, ka pacientu no- Tomēr vismaz mūsu iestādē probskaņojums nav tas pozitīvākais un lēmas ar personālu neveidojas.
tas, protams, ietekmē arī mediķus. Piesaistīt speciālistus pat kļuvis
Bieži vien ikdienā, komunicējot ar mazliet vieglāk saistībā ar vairāku
pacientiem, saņemam nepamatotus veselības aprūpes iestāžu slēgšanu.
pārmetumus, un ar laiku šīs emoci- Problēmas ar speciālistiem veidojas uzkrājas. Profesionāli cenšamies jas reģionos. Piemēram, Saldū pat
norobežoties no pacientu emocijām, nav ginekologa, pacienti brauc pie
tomēr ne vienmēr tas izdodas. mums uz Jelgavu.
Esmu pārliecināta, ka, mainoties
pacientu attieksmei pret mediķiem,
Vai var teikt, ka gripas episituācija uzlabotos.
dēmija pilsētā tuvojas beigām?
Cik pamatots ir veselības
Nē, jo šogad gripa ir īpaši smaga,
ministra viedoklis, ka pacienti ar izteiktām komplikācijām. 80 propar medikamentiem pagājuša- centos gadījumu cilvēki slimo ar tā
jā gadā pārmaksājuši septiņus sauktās cūku gripas paveidu, kam
miljonus latu, un kā vērtējat raksturīga augsta temperatūra
ministrijas iniciatīvu uzlikt līdz pat septiņām dienām un kaulu
par pienākumu pacientam laušana. Gripa ir ļoti smaga saslimpirmajā reizē izrakstīt lētāko šana, kuru bieži jauc ar dažādiem
medikamentu? Lai risinātu šo vīrusiem. Šogad īpaši slimo bērni
problēmu, Igaunijā pērn pat un jaunieši, kuriem nav izstrādātika realizēta sociālā kampaņa jusies imunitāte pret šo vīrusu,
«Vienīgā atšķirība ir cenā».
kurš bija izplatīts pirms kāda laika.
Jautājums par medikamen- Mūsu iestādē janvārī gan reģistrēti
tiem nav tik vienkāršs, jo neesmu tikai 19 gripas gadījumi – varbūt
pārliecināta, ka mediķis apzināti tāpēc, ka poliklīnikas pacienti pārizrakstītu dārgākas zāles. Kat- svarā ir vecāka gadagājuma cilvēki.
ram speciālistam darba gaitā ir Gripas epidēmija pilsētā zināmā
uzkrājusies zināma pieredze par mērā saistīta ar to, ka cilvēki vairs
dažādiem medikamentiem, un, ja nevakcinējas. Ja vēl 2005. un 2006.
tā ir pozitīva, tad kāpēc riskēt un gadā vakcinējām aptuveni tūkstoti
piedāvāt pacientam alternatīvu? pacientu, tad šogad šis skaitlis pat
Parasti dārgāki ir oriģinālprepa- nesasniedz simtu, bet vakcinēšanās
rāti, kuru izstrādē ieguldīti lieli joprojām ir drošākais veids, kā sevi
līdzekļi. Izstrādāto oriģinālprepa- pasargāt no saslimšanas.

Pilsētnieks vērtē

Kā jūs vērtējat Jelgavas
poliklīnikas darbu?
Vilhelms,
pensionārs:
– Pēdējā laikā ar kundzi
diezgan bieži nākas būt
poliklīnikā,
un lielu pretenziju pret iestādes darbu man nav. Man ir
tikai viens ieteikums – jāpadomā, kā cīnīties ar lielajām
rindām, lai nokļūtu pie ārsta.
Kā tas var būt, ka sirds slimniekam, lai tiktu pie ārsta, rindā
jāgaida mēnesis, bet pie acu
ārsta – vismaz trīs nedēļas?!
Aina, jelgavniece:
– Po l i k l ī n i ku bieži neapmeklēju,
taču priekšstats par tās
darbu, protams, ir. Manuprāt,
tas vērtējams pozitīvi, jo vienmēr esmu saskārusies ar laipnu
attieksmi, apkalpojošais personāls nekad neatsaka paskaidrot sīkāk, ja man kā klientam
ir tāda nepieciešamība. Arī
speciālisti ir kompetenti un
laipni.
Aleksandrs,
mehanizators:
– Apkalpošana poliklīnikā
ir normāla.
Vairāk mani
uztrauc finansiālais jautājums
– aiziet pie ārsta izmaksā pārāk
dārgi. Ja mums visiem būtu
tādas algas kā ārzemēs, tad
arī varētu prasīt tik augstu
samaksu par pakalpojumu,
bet šobrīd tas ir par traku.
Strādājošam jau ir grūti, tad ko
lai dara bezdarbnieks, kuram
jāapmeklē ārsts?!
Edmunds,
pensionārs:
– Par savu ārsti varu teikt
tikai labus
vārdus. No
viņas darba
es daudz nesaprotu, tādēļ daru
to, ko liek. Taču man patīk,
ka viņa vispirms ar mani aprunājas par to. Man šķiet, ka
šajā iestādē cilvēki strādā ļoti
atbildīgi. Poliklīnikas vadībai
tikai vajadzētu padomāt, kā
mazināt lielās rindas, kas īpaši
no rītiem veidojas pie reģistratūras un kases.
Aiga, topošā
māmiņa:
– Nekāda
vaina! Īpaši
liela saskarsme man nav
bijusi ar šo
iestādi, taču vienmēr prom aizeju apmierināta. Noteikti varu
atzīt, ka apkalpojošais personāls ir laipns un ieinteresēts
sadarboties ar klientiem.
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Likvidē bijušo ādas fabrikas izgāztuvi
No 1.lpp.

«Kā pievedceļš tiks izmantots 800
metrus garš 5. līnijas posms līdz
Bumbieru ceļam. Jāatzīst gan, ka
projekta gaitā to pēc darbu veikšanas nav paredzēts noasfaltēt. Tomēr,
kad darbi būs pabeigti, ceļa posms
tiks sakārtots, lai to var izmantot
satiksmei,» stāsta D.Lībietis.
«Kosmosa» sanācija tiks veikta
ERAF projekta «Jelgavas šķidro
bīstamo atkritumu izgāztuves
«Kosmoss» sanācijas darbi» gaitā.
Te paredzēta ne tikai izgāztuves
likvidēšana – piesārņotās grunts savākšana un sanācija un dīķos esošā
ūdens izsūknēšana un utilizēšana
–, bet arī teritorijas monitorings 30
gadus pēc darbu pabeigšanas, lai
kontrolētu, vai piesārņojums tiešām
ir likvidēts. D.Lībietis skaidro, ka
tuvumā dzīvojošajiem nav jābaidās,

ka darbu gaitā piesārņojums varētu izplatīties tālāk – lai apturētu
gruntsūdeņu tālāku piesārņošanu,
bijušās izgāztuves teritorija tiks
norobežota ar speciālām rievsienām, kas piecu metru dziļumā tiks
ieraktas zemē un metra augstumā
būs arī virs zemes. Kopumā plānots
attīrīt bijušās izgāztuves teritoriju
vairāk nekā četru hektāru platībā, kā arī tai piegulošo teritoriju.
Projekta kopējās izmaksas ir ap
2,5 miljoniem latu, no kuriem 70
procenti ir ERAF finansējums, bet
30 – valsts finansējums. Darbus
veiks konsorcijs «RTS-HEIWOE»,
un tie jāpabeidz līdz 2012. gada
janvāra beigām.
Projekta noslēgumā teritorija tiks
labiekārtota – apzaļumota, ap to tiks
uzcelts žogs un uzstādītas attiecīgas
informācijas zīmes.

Jelgavas pilsētas pašvaldība izsludina pretendentu konkursu uz
pirmsskolas izglītības iestādes Pulkveža Brieža ielā 23a, Jelgavā,
vadītāja amata vietu (1 vakance):
Galvenie pienākumi:
1. izglītības iestādes darbības organizēšana atbilstoši normatīvo aktu nosacījumiem;
2. pirmsskolas izglītības procesa nodrošināšana, komplektējot profesionālu darbinieku komandu, veidojot visiem izglītojamajiem pieejamu attīstības vidi, īstenojot
audzināšanas procesu un nodrošinot izglītības programmās noteikto mērķu un
uzdevumu sasniegšanu;
3. pirmsskolas izglītības iestādes iekšējo normatīvo aktu un attīstības plāna izstrādāšana un to izpildes pārraudzīšana;
4. izglītības iestādes interešu pārstāvēšana visās valsts, pašvaldību un citās iestādēs.
Prasības pretendentam:
1. augstākā pedagoģiskā izglītība atbilstoši LR Ministru kabineta 03.10.2000.
noteikumiem Nr.347 «Noteikumi par prasībām pedagogiem nepieciešamajai
izglītībai un profesionālajai kvalifikācijai»;
2. vismaz trīs gadu darba pieredze vadošā amatā izglītības jomā;
3. pieredze darbā ar pirmsskolas vecuma bērniem izglītības iestādē;
4. teicamas valsts valodas un labas krievu un angļu vai vācu valodas zināšanas;
5. labas prasmes darbā ar datoru («MS Office»);
6. precizitāte, labas organizatoriskās un komunikācijas spējas;
7. vēlama pieredze:
7.1. darbā ar bērniem ar īpašām vajadzībām un viņu ģimenēm;
7.2. starptautisko projektu īstenošanā un izglītības jomas pasākumu (konferences,
semināri u.c.) organizēšanā.
Pieteikuma dokumentus (motivētu pieteikumu, pirmsskolas izglītības iestādes
attīstības stratēģiju 3 (trīs) gadiem, dzīves un iepriekšējās darba pieredzes aprakstu
(CV), izglītību apliecinošu dokumentu kopijas) iesniegt Jelgavas pilsētas domes
Informācijas aģentūrā Lielajā ielā 11, Jelgavā, 131. kabinetā, slēgtā aploksnē ar
norādi «Pirmsskolas izglītības iestādes Pulkveža Brieža ielā 23a, Jelgavā, vadītāja
amata pretendentu konkursam» līdz 2011. gada 28. februārim (ieskaitot). Tālrunis
uzziņām: 63012461, 63012465; e-pasts: sarmīte.joma@izglitiba.jelgava.lv.

Par projekta konkursu 2011. gadam (1. kārta)
Jelgavas pilsētas pašvaldība izsludina projekta konkursu «Biedrību un nodibinājumu
atbalsta programma» 2011. gadam (1. kārta). Konkursa mērķis ir sekmēt iedzīvotāju
aktivitāti un iesaistīšanos pilsētas attīstības un sociālo problēmu risināšanā, veicināt
labdarības tradīcijas un sadarbību starp Jelgavas pilsētas pašvaldību un biedrībām
un nodibinājumiem, kuras darbojas Jelgavas pilsētas teritorijā. Saskaņā ar Jelgavas
pilsētas biedrību un nodibinājumu atbalsta programmas nolikumu
Fonda līdzekļi var tikt piešķirti projektiem, kuri:
• paredz sabiedriski nozīmīgu programmu, projektu un pasākumu realizāciju
Jelgavas pilsētā;
• piesaista ievērojamus vietējos resursus un brīvprātīgo darbu sabiedriski nozīmīgos
projektos;
• sabiedrisku objektu remontam, remonta materiālu un pamatlīdzekļu iegādei
(telpas, aprīkojums, biroja mēbeles) sabiedrisko organizāciju darbības nodrošināšanai, ja tās veic sociāli nozīmīgas funkcijas;
• sociālu programmu īstenošanai;
• pašvaldības funkciju īstenošanai, ja tās deleģētas sabiedriskajai organizācijai;
• regulāriem administratīvajiem izdevumiem, kas nepieciešami organizācijas
darbības nodrošināšanai.
Projekts drīkst būt lielāka projekta sastāvdaļa (līdzfinansējums lielāka finansējuma
piesaistei).
Fonda līdzekļus nepiešķir:
• nekustamā īpašuma iegādei;
• sabiedrisko organizāciju darbinieku atalgojumam;
• pasākumiem, kurus saskaņā ar nolikumiem finansiāli atbalsta citas Jelgavas
pilsētas pašvaldības izveidotas programmas;
• vairāk nekā diviem piešķīrumiem vienam pretendentam vienā budžeta gadā;
• pretendentiem, kuri projektu pieteikumos nav paredzējuši iesniedzēja ieguldījumu, līdzfinansējumu vai pašfinansējumu.
Pieteikumi iesniedzami Jelgavas pilsētas domē Lielajā ielā 11, 1. stāvā, Informācijas
aģentūrā, līdz 03.03.2011. plkst.17 slēgtā aploksnē. Katru projektu savā aploksnē.
Uz aploksnes jābūt norādītam:
• iesniedzējs, juridiskā adrese;
• adresāts: Jelgavas pilsētas dome «Biedrību un nodibinājumu atbalsta programma»;
• norāde: «Neatvērt līdz komisijas sēdei!».
Pieteikumus sūtot pa pastu – pasta zīmogs datēts ne vēlāk kā 03.03.2011. Pieteikumi tiks izskatīti un rezultāti paziņoti līdz 04.04.2011. Projektu pieteikumi, kuros
nebūs ievērotas turpmāk norādīto vadlīniju prasības, netiks izskatīti.
Projektu sagatavošana – brīvā formā, izmantojot sagatavoto pieteikuma veidlapu,
kuru var atrast pilsētas mājas lapā www.jelgava.lv vai saņemt Jelgavas pilsētas
domes administrācijas Informācijas aģentūrā (131. kabinets).
Konsultācijas par projektu sagatavošanu – M.Čaniža, tālrunis 63005508.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Būs arī baseins un sāls
istaba

 Ilze Knusle-Jankevica

«Šonedēļ saņemsim
virtuves aprīkojumu
un sāksim to uzstādīt.
Kopumā apmēram 80
procenti iekšdarbu ir
pabeigti, atlikuši paši
pēdējie, pēc kuriem
telpas varēs sākt iekārtot,» par notiekošo
Pulkveža Brieža ielas
bērnudārzā stāsta būvdarbu vadītājs Vladimirs Ponomarjovs no
SIA «Rimts». Tāpat jau
ir pasūtītas un izgatavotas iebūvējamās
mēbeles, kas, tiklīdz
remontdarbi būs pabeigti, tiks uzstādītas
grupās, sporta un mūzikas zālē, administrācijas telpās. Būvnieki
iekšdarbus plāno pabeigt šomēnes, bet
pirmsskolas izglītības
iestāde vēl jāaprīko
un jāiekārto tā, lai jau
septembrī varētu uzņemt bērnus.
Mācību gada sākumā, 1.
septembrī, 256 mazajiem jelgavniekiem durvis vērs jaunais bērnudārzs Pulkveža
Brieža ielā, kas pilsētā ļaus
samazināt rindu uz vietām
pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs, dos iespēju to
apmeklēt bērniem ar īpašām
vajadzībām un piedāvās arī
veselības rehabilitāciju. «Pašlaik ir izsludināts konkurss uz

Jaunajā bērnudārzā Pulkveža Brieža
ielā paveikti
apmēram
80 procenti
iekšdarbu, un
uzņēmums
«Rimts» tos
plāno pabeigt
šomēnes. Pēc
tam jāiegādājas viss nepieciešamais
mācību procesam, jo jau
1. septembrī
iestāde tiks
atklāta un to
sāks apmeklēt
Foto: Ivars Veiliņš bērni.
jaunās pirmsskolas izglītības un asinsvadu sistēmas darbīiestādes vadītāja amatu, lai bu. Jelgavas pilsētas domes
pēc apstiprināšanas domē jau- Attīstības un pilsētplānošanas
nais vadītājs aprīlī varētu sākt pārvaldes Projektu vadības
darbu. Viņa pirmie uzdevumi sektora vadītāja Sandra Liebūs komandas veidošana un piņa apstiprina, ka šobrīd tiek
iestādes sagatavošana mācību izstrādāta tehniskā specifigada uzsākšanai. Ir paredzēts, kācija un gatavoti iepirkumu
ka jaunais bērnudārzs bērnus procedūras dokumenti, lai
sāks uzņemt 1. septembrī, kad bērnudārzā varētu izveidot
būs arī iestādes svinīgā atklāša- veselību veicinošo centru.
na,» stāsta Izglītības pārvaldes
S.Joma uzsver, ka Pulkveža
galvenā speciāliste pirmsskolas Brieža ielas bērnudārzā pamatizglītības jomā Sarmīte Joma. komplektācija sāksies maijā
Viņa norāda, ka jau drīzumā reizē ar citām pirmsskolas
tiks izsludināts iepirkuma izglītības iestādēm un notiks
konkurss nepieciešamā inven- pēc vienotās rindas principa,
tāra un aprīkojuma, mēbeļu, kā to paredz pašvaldības saismācību un rotaļu materiālu tošie noteikumi «Pirmsskolas
iegādei.
vecuma bērnu reģistrācijas un
Tā kā viena grupiņa jaunajā uzņemšanas kārtība Jelgavas
bērnudārzā paredzēta bērniem pašvaldības pirmsskolas izglīar īpašām vajadzībām, plānots tības iestādēs un iestādēs, kas
ierīkot arī baseinu un sāls is- īsteno pirmsskolas izglītības
tabu. «Izanalizējot iespējas, ko programmas». Bērnudārzā papiedāvā bērnudārzs «Rotaļa», redzētas 256 vietas, no kurām
bērnu saslimstību un citus da- 8 – 16 vietas būs speciālajā
tus, izlēmām, ka ūdens un sāls grupā.
terapija ir visnepieciešamākā,
Laikraksts «Jelgavas Vēstjo stiprina bērnu imūnsistēmu, nesis» jau rakstīja, ka jaunais
uzlabo elpceļu funkcionalitāti, bērnudārzs top, realizējot divus
veicina kustību attīstību,» stās- projektus. Valsts reģionālās
ta Izglītības pārvaldes speciā- attīstības aģentūras apstipriliste. Baseins būs paredzēts ne nātā projekta gaitā veikta ēkas
tik daudz peldētapmācībai, bet rekonstrukcija, savukārt Vides
gan hidroterapijai jeb ūdens- ministrijas Klimata pārmaiņu
dziedniecībai, piemēram, ūdens finanšu instrumenta projekts
vingrošanai, zemūdens masā- «Energoefektivitātes paaugžām, savukārt speleoterapija stināšana pašvaldību ēkās»
jeb sāls istaba ir ārstēšana ar paredz ēkas energoefektiviaerojoniem – ieelpotie sāls joni tātes uzlabošanu. Saskaņā ar
attīra, mitrina un nomierina noslēgto līgumu bērnudārza
elpceļu gļotādu, ādu, stabilizē rekonstrukcija jāpabeidz līdz
nervu sistēmu, atvieglo sirds šā gada 15. martam.

Pilsētas ielās remontē avārijas bedres
 Sintija Čepanone

Šonedēļ pilsētā sākts
bedrīšu remonts, izmantojot karsto asfaltu, taču, ņemot vērā
laika apstākļus, bedres
turpina aizbērt arī ar
auksto asfaltbetonu.
Pirmām kārtām tiek
likvidētas avārijas bedres – tās, kas lielākas
par 0,1 kvadrātmetru
un dziļākas par pieciem centimetriem.
Šogad avārijas bedru likvidēšana temperatūras svārstību
dēļ sākta agrāk – jau pagājušajā
mēnesī, un šonedēļ SIA «Kulk»
turpina labot bedres ielās ar
veco segumu, lai autovadītājiem
būtu drošāk pārvietoties un
asajās bedrēs nebojātu automašīnas. «Šonedēļ ceļa segums
tiek labots arī ar karsto asfaltu,
jo piegādātāji sākuši piedāvāt
emulsiju, taču, lai pielietotu
šo tehnoloģiju, nepieciešami
atbilstoši laika apstākļi – nok-

rišņu gadījumā vēl aizvien
izmanto auksto asfaltbetonu,»
stāsta pašvaldības aģentūras
«Pilsētsaimniecība» Apsaimniekošanas nodaļas vadītājs
Imants Auders.
Kā norāda SIA «Kulk» ražošanas direktors Artūrs Ošenieks, kopumā pilsētā dienā
strādā vidēji trīs brigādes.
«Avārijas bedru likvidēšana
sākta pagājušajā mēnesī līdz ar
pirmo atkusni. Laika apstākļu
dēļ – kad dienā atkūst, bet pa
nakti uzsalst – bedres veidojas

Foto: Ivars Veiliņš

ļoti strauji, tāpēc atsevišķās ielās tas tiek darīts jau atkārtoti.
Ielas tiek labotas atbilstoši «Pilsētsaimniecības» plānam, pirmām kārtām likvidējot avārijas
bedres, taču darba procesā tiek
aiztaisītas arī pārējās lielākās,»
tā A.Ošenieks.
I.Auders skaidro, ka pagājušā
gada janvārī bedres netika labotas, jo laukā valdīja spēcīgs sals,
taču šajā janvārī iestrādātas jau
37,56 tonnas aukstā asfalta,
kopumā likvidējot gandrīz 400
kvadrātmetrus bedrīšu.
Līdz ar atkusni pilsētā
sākta avārijas bedru
likvidēšana.
Atbilstoši
laika apstākļiem izmantots tiek
gan karstais
asfalts, gan
aukstais asfaltbetons.
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Īsi
 Jelgavas Nekustamā īpašuma
pārvaldes (JNĪP) norēķinu punkta
telpās «Pilsētas pasāžā» darbojas
pašapkalpošanās terminālis, kurā
var samaksāt gan JNĪP rēķinus, gan
par komunālajiem pakalpojumiem,
telekomunikācijām, kabeļtelevīziju.
Tajā var apmaksāt ikvienu rēķinu (pilnībā vai daļēji), kuram ir svītru kods, bet
jānorēķinās skaidrā naudā. Novitāte
ir tā, ka tiek izdots arī atlikums, tiesa,
monētās. Kā stāsta termināļa izstrādātāja «BaltPay» pārstāvis, ja atlikums ir
lielāks nekā desmit lati, klientam tiek
izdots speciāls čeks, kuru var izmantot,
apmaksājot terminālī citus rēķinus. Ir
padomāts par drošības pasākumiem,
un šo čeku nevar noviltot nokopējot.
Tiesa, ja tas nonāks citas personas
rokās, šī persona var rīkoties negodprātīgi un to izmantot savu rēķinu
apmaksai. Šobrīd terminālis darbojas
testa režīmā un nav iespējams apmaksāt reizē vairākus rēķinus. Pirmajā
mēnesī pie automāta ir konsultants,
kurš klientiem paskaidros, kā tas
darbojas.
 Sākti darbi pie ugunsgrēkā cietušās Jelgavas Sporta halles Mātera
ielā sporta laukuma grīdas atjaunošanas. Hallei jābūt darba kārtībā
līdz martam, kad paredzētas vairākas
lielas sacensības. «Grīdas segums jau
nopirkts, tagad atliek tikai darbs. Tai
jābūt gatavai līdz martam,» stāsta
Sporta halles direktors Edgars Ludzītis.
Viņš norāda, ka grīdu klāj SIA «Sporta
halle», kas ir «LEC» apakšuzņēmums.
Oša koka parketa grīda tiks ne tikai
ieklāta, bet arī nolakota, nokrāsota un
atbilstoši sertifikācijai uz tās savilktas
līnijas. Paralēli tiek likts arī jumts virs
kafejnīcas. Sākts arī kosmētiskais
remonts administrācijas telpās, savukārt darbi aerobikas un trenažieru
zālē saplānoti tā, lai netraucē skolēnu
sporta stundām, treniņiem un arī
citiem apmeklētājiem. Kā pēdējā tiks
remontēta kafejnīca un foajē.
 Visu mīlētāju dienā, 14. februārī,
no pulksten 19 līdz 21 Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas tornis ielūdz uz romantisku vakaru. Jelgavas
reģionālā Tūrisma centra vadītāja Anda
Iljina informē, ka šajā vakarā apmeklētājiem būs iespēja izbaudīt romantiku
sveču izgaismotā tornī un klausīties
ģitāras skaņās skatu laukumā. Lai iemūžinātu skaistos mirkļus, būs iespēja
nofotografēties īpaši šim vakaram
radītā gaisotnē. Viņa piebilst, ka jau tagad tornī ir iespēja iegādāties kartītes
un dāvanu aploksnes Valentīndienas
noskaņās. Ieejas maksa uz pasākumu
tornī: vienai personai – divi lati, pārim
– trīs lati. Sīkāku informāciju var iegūt
pa tālruni 63005447 (Linda).
 Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome darījusi
zināmu radio apraides konkursu
uzvarētāju Jelgavā. Mūsu pilsētā
raidīs Uģis Polis ar «Krievijas Hītu
radio». Ziņu aģentūra LETA informē,
ka U.Polis paredzējis veidot programmu ar nosaukumu «Krievijas Hītu radio
Jelgava», kurā puse raidlaika būtu
latviešu valodā, bet puse – krievu. Radio programmas izveidošanai U.Polis
plānojis investēt personīgos līdzekļus
14 150 latu apmērā.
 No 14. līdz 19. februārim Leļļu
teātra studijā Svētes ielā 21b notiks
Atvērto durvju dienas. Šajā laikā ikvienam būs iespēja vērot, kā top lelles
un kā tiek veidotas izrādes. Ciemiņi
Leļļu teātra studijā gaidīti katru dienu
no pulksten 15 līdz 17.

Ritma Gaidamoviča

Jelgavas pilsētas dome paziņo,
ka privatizācijai nodots apbūvēts zemesgabals ar kadastra
Nr.09000270250 Jelgavā, Aviācijas ielā 57 (platība 13 421 m²).
Iepazīties ar zemesgabala dokumentāciju, kā arī iesniegt prasījumus, kas attiecas uz privatizējamo
zemesgabalu, var Jelgavā, Lielajā
ielā 11, 109. kabinetā, tālrunis
63005559, viena mēneša laikā
no publikācijas dienas laikrakstā
«Latvijas Vēstnesis».
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Pilsēta caur kameras aci

Videonovērošanas kamerās
fiksētie pārkāpumi
(01.12.2010. – 31.01.2011.)

 Ilze Knusle-Jankevica

Vērot, vai pa pilsētu nebrauc
agresīvi autovadītāji, vai
gājēji nešķērso ielu pie sarkanās gaismas, vai auto nav
novietots neatļautā vietā,
vai sabiedriskās vietās netiek
lietoti alkoholiskie dzērieni,
vai nepilngadīgie nesmēķē,
vai netiek bojāta pilsētas infrastruktūra, vai iedzīvotāji
ir drošībā, vai netiek pārkāpti pilsētas sabiedriskās
kārtības noteikumi. Paziņot
Dežūrdaļai, ja kas aizdomīgs
vai bīstams pamanīts. Tāda ir
Ivara Feldmaņa darba diena
– viņš ir viens no astoņiem
Jelgavas Pašvaldības policijas Operatīvās vadības
nodaļas Videonovērošanas
centra darbiniekiem.
Pašvaldības operatīvās informācijas
centrs darbojas divarpus mēnešus, un
ideja par tā izveidi jau attaisnojusies
– ar kameru palīdzību izdevies aizturēt personu, kas sadūra taksometra
vadītāju, fiksēta alkohola tirdzniecība
pēc pulksten 22, kā arī citas lietas, kas
apdraud vai var apdraudēt iedzīvotāju
drošību un sabiedrisko kārtību. «Cilvēku drošībai pastiprināti uzmanība tiek
pievērsta vakara stundās un naktīs.
Tad īpaši uzmanām, vai naktīs netiek
tirgoti alkoholiskie dzērieni, uzmanību
pievēršam arī aizdomīgām personām
pilsētas ielās. Savukārt dienas laikā
vairāk vērojam ielu krustojumus un
gājēju pārejas – vai gājēji nešķērso
ielu pie sarkanās gaismas, vai nav
agresīvu braucēju, vai nav neatļautā
vietā novietota automašīna,» stāsta
I.Feldmanis.
Viens no centrālajiem objektiem, kas ticis rūpīgi uzmanīts, ir lielā pilsētas svētku
egle Hercoga Jēkaba laukumā. Kādu laiku
pēc egles uzstādīšanas pie tās dežūrējuši
Pašvaldības policijas inspektori, bet vēlāk,
lai taupītu cilvēkresursus, nolemts egles
uzmanīšanu uzticēt videonovērotājiem.
Viņi fiksējuši gan to, ka pie egles lieto
alkoholu, gan ka, cenšoties pie tās nofotografēties, cilvēki kāpj uz nožogojošajām
barjerām un pašu svētku simbolu rausta
aiz zariem, gan ka ar ledus gabaliem
tiek apmētāti prožektori, kas izgaismoja
egli. Tad ziņots Pašvaldības policijas
inspektoriem, kuri devās uz notikuma
vietu, ar pārkāpējiem veica pārrunas un
izklīdināja.
Videonovērošanas centra darbiniekiem
jāizvērtē tas, ko viņi redz kamerās, un nepieciešamības gadījumā jāziņo Operatīvās
vadības nodaļai, kas tālāk uz notikuma
vietu nosūta Pašvaldības policijas ekipāžu.
Ir arī gadījumi, kad kameras piefiksē pilsētas infrastruktūras vai mantas bojāšanu
– tad tiek ziņots atbildīgajam dienestam,
parasti pašvaldības aģentūrai «Pilsētsaimniecība», lai bojājumus var operatīvi
novērst. Pašvaldības policijas darbinieks
I.Feldmanis stāsta, ka reiz kameras fiksējušas gadījumu, kad jaunieši, ar sniega
pikām apmētājot luksoforu, nolauzuši tā
aizsargjumtiņu. Bijis arī gadījums, kad
sniega traktors, attīrot ielas no sniega,
aizķēris ugunsdzēsības hidrantu vai skolēni spārdījuši kājām autobusa pieturā
nokritušu autobusu kustības sarakstu.
Pašvaldības policijas Videonovērošanas

Alkohola lietošana vai atrašanās
reibumā sabiedriskā vietā

40

Alkohola tirgošana pēc pulksten 22

3

Nepareizi novietota automašīna

35

Nav izkārts valsts karogs

3

Nedarbojas luksofors

1

Agresīva auto vadīšana

3

Nepilngadīgas personas smēķē

1

Ceļu satiksmes negadījums

3

Automašīna novietota invalīdu
stāvvietā

3

Konflikts vai kautiņš

5

Uzmākšanās garāmgājējiem

2

Pilsētas svētku egles postīšana

4

Atkritumu izmešana pa ēkas logu

1

Drošības pasākumu neievērošana,
tīrot sniegu un lāstekas

2

Citi

Jelgavas Pašvaldības policijas Videonovērošanas centrā strādā astoņi darbinieki, tostarp Ivars Feldmanis (no labās)
un Raimonds Valters. Maiņas darba diena sākas pulksten astoņos no rīta un beidzas nākamās dienas astoņos rītā,
Foto: Ivars Veiliņš un no Jelgavas Pašvaldības policijas arhīva
bet tad gan trīs diennaktis ir brīvas.

Automašīna,
kas stāvēja četru
joslu krustojumā ar ieslēgtām
avārijas gaismām, Videonovērošanas centra darbiniekiem
lika domāt, ka
nepieciešama
palīdzība. Izrādījās, ka auto
ir salūzis, tāpēc
policisti palīdzēja to nostumt
malā.
centra darbinieks norāda, ka «Pilsētsaimniecībai» tiek ziņots arī, piemēram, par
klaiņojošiem, bez uzraudzības atstātiem
dzīvniekiem. Reiz kameras fiksējušas, ka
nakts laikā pa Hercoga Jēkaba laukumu
klaiņo lapsa, par ko nekavējoties ziņots
atbildīgajiem dienestiem.
Bez ievērības nepaliek arī dažādas
aizdomīgas situācijas, tostarp personu
konfliktēšana un dūru pielietošana.
I.Feldmanis skaidro, ka viņi jau nav tikai
novērotāji, bet gan policisti, tāpēc viņiem
jāspēj izvērtēt redzētais, piemēram, vai
parasta draugu dauzīšanās varētu izvērsties par nopietnu konfliktu – kautiņu,
vandalismu. «Kādu vakaru kamerās
pamanījām, ka jauniešu kompānija sāk
uzvesties pārāk agresīvi, cits citu grūsta,
tāpēc uz notikuma vietu tika nosūtīta
policijas ekipāža. Izrādījās, ka jaunieši
bija pamatīgā alkohola reibumā, viens no
viņiem pat nepakļāvās policijas darbinieku
prasībām un nodarīja bojājumus dienesta
automašīnai,» stāsta Pašvaldības policijas
Videonovērošanas centra darbinieks.
Lai gan darbs ir atbildīgs un nopietns,
gadās arī pa kuriozam. «Vienreiz videokamerās tika manīts, ka kāds vīrietis
iepretim Jāņa Čakstes piemineklim pa
gājēju pāreju šķērso Akadēmijas ielu.
Viņam garām paiet vairāki cilvēki, kad
pēkšņi viņš ielas vidū apstājas, atskatās,
kaut ko it kā paceļ no zemes, tad nosēžas

špagatā, pieceļas un pāriet pāri ielai,»
redzēto atstāsta I.Feldmanis, piebilstot,
ka viņi ar kolēģi ierakstu noskatījušies
vairākas reizes, bet tā arī nav sapratuši,
kas īsti notika un kāpēc vīrietis tā rīkojās.
Pozitīvas emocijas izraisījis kāds skats, kad
trīs skolnieces, stāvot pie kioska un pētot
skatlogā izlikto žurnālu vākus, sākušas
dejot vienādā solī.
Tomēr ne vienmēr ir tā, ka videonovērotāji par pamanīto ziņo Dežūrdaļai. Gadās arī, ka ar Videonovērošanas centru
sazinās policijas ekipāža un prasa, kādas
ir cilvēka pazīmes, kurš konkrētā laikā
atradies noteiktā vietā. Tad filma tiek
tīta atpakaļ, un, ja cilvēks vai notikums
piefiksēts, var noteikt cilvēka pazīmes
un apstākļus. Līdzīgi bijis arī ar sadurto
taksistu – ekipāža paziņojusi par notikušo, un vainīgais bēgdams «ieskrējis»
videokamerā un ticis atpazīts. Izrādījās,
ka šī persona policijas redzeslokā bija
nonākusi jau agrāk, līdz ar to viņu bija
daudz vieglāk atrast un aizturēt.
Jāpiebilst, ka Videonovērošanas centram signāli pienāk no visām 19 Jelgavā
izvietotajām videonovērošanas kamerām,
bet plānots pievienot arī pašvaldības iestāžu un uzņēmumu ārējās novērošanas
kameras. Ierakstītā informācija tiek uzglabāta datu glabāšanas serverī noteiktu
laiku, tomēr, ja fiksēts kāds noziedzīgs
nodarījums, datus uzglabā ilgāk.

To, ka gājēji šķērso ielu pie sarkanās gaismas, kameras fiksē diezgan bieži. Iespējams, vakara stundās, kad satiksme nav tik intensīva, gājējiem šķiet, ka, pārejot ielai pie sarkanā signāla, tas satiksmi un viņus pašus tik ļoti
neapdraud, tomēr tā nav – tumsā redzamība ir sliktāka, tāpēc autovadītājs gājēju var nepamanīt, turklāt tas tik
un tā ir pārkāpums. Par to var piemērot administratīvo sodu no pieciem līdz 20 latiem.

Kopā

46
152
Avots: Jelgavas Pašvaldības policija

Nepacietīgākie ielas šķērso ne vien pie sarkanās
gaismas, bet pat neatļautās vietās – četru joslu iela
ar aizsargbarjerām noteikti tāda ir.

Jau kādu laiku – no 2008. gada maija – Latvijā alkohola lietošana publiskā
vietā ir pārkāpums. Tas nozīmē, ka uz ielas nedrīkst ne lietot alkoholu, ne
staigāt ar atvērtu un redzamu pudeli, ne arī atrasties sabiedriskā vietā
tādā reibuma stāvoklī, kas aizskar cilvēka cieņu. Lai gan par šo pārkāpumu
var uzlikt sodu līdz simts latiem, kameras Jelgavā tamlīdzīgus skatus fiksē
regulāri – tiesa, vairāk vakaros un nedēļas nogalēs.
Viens no
pirmajiem pārkāpumiem, ko
fiksēja kameras, ir alkohola
tirgošana pēc
pulksten 22.
Lai gan policija neatklāja,
kurā veikalā
tieši fiksēts šis
pārkāpums,
interesanti,
ka diennakts
veikalā Raiņa
– Filozofu – Sarmas – Tērvetes
ielas krustojumā nesen tika
«aizpakoti»
logi.
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Noslēgsies
Zvaigžņu spēles balsojums

Vēl tikai dažas dienas interneta portālos
basket.lv, sportacentrs.com, delfi.lv un
draugiem.lv var nobalsot par LBL Zvaigžņu
spēles pamatsastāviem. Šobrīd Austrumu
komandas pamatpiecinieku veido «VEF
Juniors» spēlētāji Dairis Bertāns, Sandis Valters, Kristaps Janičenoks, Kaspars Bērziņš
un Andrejs Šeļakovs. Rietumu pamatpiecinieku veido BK «Ventspils» basketbolisti Jānis Strēlnieks, Ingus Bankevics, Rašads
Andersons, Artūrs Strēlnieks un Sauļus
Kuzminsks. BK «Zemgale» spēlētāji pretendē uz vietām Rietumu komandā. Interneta
balsojums noslēgsies 12. februārī, treneri
komandu sastāvus nosauks līdz 18. februārim, bet pati spēle notiks 27. februārī
Jelgavā, Zemgales Olimpiskajā centrā.

Kausa spēle – 20. martā

Mainījušies Latvijas kausa izcīņas ceturtdaļfināla un pusfināla spēļu datumi. FK «Jelgava» ceturtdaļfināla spēli pret SK «Liepājas
metalurgs» aizvadīs 20. martā pulksten 15
Zemgales Olimpiskā centra mākslīgā seguma laukumā. Veiksmes gadījumā mūsu
futbolisti 30. martā pusfinālā tiksies ar pāra
FK «Valmiera» un FK «Jūrmala VV» uzvarētāju. Savukārt virslīgas čempionātu FK «Jelgava» uzsāks 2. vai 3. aprīlī viesos pret FC
«Jūrmala». Gatavojoties jaunajai sezonai,
FK «Jelgava» 12.
februārī aizvadīs
pārbaudes spēli
ar FC «Jūrmala»,
bet otrs sastāvs
– ar Lietuvas FC
«Šauļi».

www.jelgavasvestnesis.lv
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Hokejistiem
olimpiādē – sudrabs

Jaunatnes ziemas olimpiādē (JZO) Valsts
ģimnāzijas 7. – 9. klašu hokejistiem
– sudrabs. Gan pusfinālā, gan finālā viss
izšķīrās bullīšos. Pusfinālā ar 12. piegājienu mūsējiem izdevās iemest un uzveikt
Tukuma Raiņa ģimnāziju, bet finālā pārāka
izrādījās Rīgas Valsts 3. ģimnāzijas komanda. Sastāvs: Kristaps Klāvs Veršūns, Marks
Mežsargs, Toms Tauriņš, Kristaps Liepa,
Roberts Baranovskis, Ričards Bernhards,
Arvis Purviņš, Denijs Romanovskis, Artūrs
Andžāns, Artūrs Ozols, Kristers Bormanis.
Vēl JZO piedalījās šorttrekists Endijs Vīgants,
snovbordisti Kārlis Krastiņš un Edgars
Košins, kalnu slēpotāji Harijs Rimgailis un
Rūdolfs Ozoliņš. Vislabāk veicās Endijam (4.
vidusskola), kurš 800 m izcīnīja 4. vietu.

Sākas basketbola čempionāts

Sestdien, 12.
februārī, sāksies Jelgavas
atklātais čempionāts basketbolā vīriešiem.
Šogad turnīram pieteikušās tikai astoņas
komandas, kas, salīdzinot ar pērno gadu,
ir par četrām vienībām mazāk, – «Doks»,
«Valauto», «Olaine», «Brāļi Ilmāri», «ĶepasZoo», «Kultūra», «BJSS ‘93» un «Ozols».
Pirmās spēles notiks sestdien LLU sporta
namā. Pulksten 10 tiksies 2010. gada Jelgavas kausa finālisti «Valauto» un «Kultūra»,
pulksten 11.15 spēlēs «Olaine» un «Brāļi
Ilmāri», 12.30 «Doks» tiksies ar «BJSS ‘93»,
bet dienas pēdējā mačā savā starpā tiksies
«Ķepas» un «Ozols».

Sarežģīts, bet bagāts gads

Gada labāko sportistu sveikšana tradicionāli ir laiks, kad tiek salikti punkti uz i,
izvērtēti aizgājušā gada ieguvumi un zaudējumi. Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris
Rāviņš aizvadīto gadu pilsētas sporta dzīvē
vērtē kā sarežģītu, bet bagātu. Lielākais
ieguvums ir jauna multifunkcionāla halle,
stadions un BMX trase jeb Zemgales Olim-

Foto: Ivars Veiliņš
Gada trenere olimpiskajos sporta veidos BJSS airēšanas trenere Lelde Laure saka:
«Kad pati biju sportiste, man izdevās sevi piepildīt sportā, tāpēc tagad izjūtu gandarījumu par saviem audzēkņiem.» Šobrīd viņas atbildīgākais darbs ir Gata Pranka
gatavošana tam, lai viņš kvalificētos olimpiskajām spēlēm.
sportistu, kurš gūst panākumus. «Spor- ka pie mums plānots rīkot arvien vairāk
tistiem novēlu tik daudz gribasspēka, lai plaša mēroga pasākumu. Tāpēc arī tiek
noturētos trasē, cīnītos par uzvaru un arī domāts ne vien par treniņapstākļu uzlauzvarētu. Jo sportisti ir vieni no lielākajiem bošanu, bet arī skatītāju piesaisti, sporta
pilsētas vārda nesējiem pasaulē, kā arī vis- popularizēšanu. «Mums ir doma paplašināt
lielākie diplomāti, satiekoties laukumā,» tā Sporta dienu un rīkot to kopā ar mūsu
A.Rāviņš. Pēc J.Kaminska domām, reālākās sadraudzības pilsētu Šauļiem. Plānots arī
izredzes tikt uz Londonas Olimpiskajām sakārtot skatītāju vietas Lielupes krastā,
spēlēm ir mūsu labākajiem airētājiem un kur tradicionāli notiek ūdens motosporpeldētājam Andrejam Dūdam.
ta pasākumi,» tā J.Kaminskis. Viņš arī
Sporta servisa centra direktors norāda, neslēpj, ka viens no pilsētas mērķiem ir
ka Jelgava ir kļuvusi pamanāma – par to panākt, lai 2012. gada Latvijas Vasaras
gan gādā sportisti, gan apliecina fakts, olimpiāde notiktu tieši Jelgavā.

«Sporta laureāts 2010»
Nominācija		

Apbalvots

		
par
ieguldījumu
		
sportā
		

Māris Peilāns, SIA «Ceļu būvniecības sabiedrība «Igate»» valdes priekšsēdētājs – Atzinība par
neizsīkstošo interesi par sportu, sniedzot finansiālu atbalstu pilsētas sporta attīstībai un
popularizēšanai (futbols, volejbols, virves vilkšana, novuss)
Ņikita Gorbatko – divas 1. vietas, viena 2. vieta, divas 3. vietas pasaules čempionātā
ziemas peldēšanā
Lada Vrubļevska – divas 1. vietas, divas 2. vietas pasaules čempionātā ziemas peldēšanā
Andrejs Makuha – 2. vieta pasaules čempionātā; divas 2. vietas Eiropas čempionātā
svara bumbu celšanā
Antons Knesis – 9., 11., 16. vieta pasaules čempionātā smaiļošanā un kanoe airēšanā (C2)
Mārtiņš Upītis – 12., 23. vieta pasaules čempionātā; 16. vieta Eiropas čempionātā
smaiļošanā un kanoe airēšanā
Kaspars Vērnieks – 15. vieta pasaules čempionātā; LR absolūtais čempions triālā
Andrejs Dūda – 19. vieta pasaules čempionātā peldēšanā
Andris Misters – 3. vieta Eiropas čempionātā basketbolā U-18
Uldis Balbeks – 5. vieta BMX Eiropas čempionāta posmā elites grupā
Vladimirs Abramovs – 3. vieta Eiropas kausā junioriem džudo
Jekaterina Žalnere – 3. vieta Eiropas čempionātā sambo
Lāsma Zaķīte – 15., 19. vieta Eiropas čempionātā junioriem (K1, K4) smaiļošanā un
kanoe airēšanā
Maija Bārzdaine – 15. vieta Eiropas čempionātā junioriem (K4) smaiļošanā un kanoe airēšanā
Sergejs Nemņaševs – 18. vieta Eiropas čempionātā U-23 smaiļošanā un kanoe airēšanā
Marks Ozolinkevičs – 18. vieta Eiropas čempionātā junioriem (K4) smaiļošanā un kanoe airēšanā
Jānis Leitis – sieviešu volejbola kluba «Jelgava/LU» komandas treneris (LR čempiones un
kausa ieguvējas)
Pēteris Lagzdiņš – 1994.g. dzimušo zēnu basketbola komandas treneris (LR čempioni un
Eiropas Jaunatnes basketbola līgas 1. divīzijas grupas uzvarētāji)
Jānis Vītols – 1995.g. dzimušo zēnu basketbola komandas treneris (LR čempioni)
Dainis Kazakevičs – futbola kluba «Jelgava» galvenais treneris (LR kausa ieguvēji)
Igors Umeckis – regbija kluba «Alnis» komandas treneris (LR čempioni U-18)
Ilze Bome – smaiļošanas un kanoe airēšanas kluba «KC» vadītāja, trenere
Maija Ukstiņa – Bērnu un jaunatnes sporta skolas, invalīdu un sporta rehabilitācijas
kluba «Cerība» vieglatlētikas trenere
Anželika Paegle – Specializētās peldēšanas skolas trenere
Sergejs Vasjkovs – Bērnu un jaunatnes sporta skolas džudo treneris
Andrejs Brovenko – Ledus sporta skolas daiļslidošanas treneris
FK «Jelgava» – LR kausa ieguvēji (treneris D.Kazakevičs)
Sieviešu volejbola klubs «Jelgava/LU» – LR čempiones un kausa ieguvējas (treneris J.Leitis)
Sieviešu kērlinga komanda «Ledenes» – Latvijas izlases sastāvā izcīnīta 12. vieta
pasaules čempionātā
Valērijs Redjko, FK «Jelgava» kapteinis
(noteikts interneta balsojumā portālā www.jelgavasvestnesis.lv)

Par
		
augstiem
		
sporta
		
sasniegumiem

SPORTISTI

Svinīgā pasākumā «Sporta
laureāts 2010» noteikti labākie
sportā pagājušajā gadā. Novērtējot augstos sasniegumus, par
gada sportistiem olimpiskajos
sporta veidos atzīti kērlingiste
Iveta Staša-Šaršūne un airētājs
Gatis Pranks, bet neolimpiskajos – karatists Kalvis Kalniņš un
pauerliftingiste Jana Jansone.
Sportisti par saņemto titulu
gandarīti un gatavi jauniem
izaicinājumiem – šomēnes taps
zināms, vai Iveta ar komandu
piedalīsies Eiropas čempionātā,
Gatis ir apņēmības pilns tikt uz
olimpiskajām spēlēm, Kalvim
maijā ir Eiropas čempionāts,
bet Janai šā brīža prioritāte
ir Latvijas meistarsacīkstes.
Jāpiebilst, ka gada labākā trenera titulu ieguva Lelde Laure
(airēšana) un Edmunds Jansons
(pauerliftings).

piskais centrs (ZOC), bet piedzīvots arī kāds
sāpīgs zaudējums – uguns izpostījusi Sporta
halli Mātera ielā. Runājot par sportiskajiem sasniegumiem, domes priekšsēdētājs
atzīst, ka ikvienam sportistam kā stimuls
varēja kalpot FK «Jelgava» izcīnītais Latvijas kauss, tāpat viņš atzinīgi vērtē jauno
basketbolistu sasniegumu Eirolīgā, karatista K.Kalniņa bronzas medaļu pasaules
čempionātā, kas ir visu laiku augstākais
panākums Latvijas karatistiem, sieviešu
kērlinga komandas «Ledenes» dalību
pasaules čempionātā. «Bet tā ir tikai daļa
no visa, ar ko varam lepoties,» saka domes
priekšsēdētājs. Sporta servisa centra direktors Juris Kaminskis uzsver, ka līdz ar ZOC
atklāšanu dažādojas pilsētas sporta dzīve, jo
nu Jelgavā var notikt ne tikai Latvijas, bet
arī plašāka mēroga sacensības. «Janvārī
jau te notika Eiropas U-18 volejbola čempionāta kvalifikācijas sacensības, mēneša
beigās būs basketbola Zvaigžņu spēle, vasarā paredzētas Amerikas latviešu sporta
spēles,» viņš ieskicē tikai dažus no šogad
ZOC plānotajiem pasākumiem.
Protams, sports ir tendēts uz rezultātu,
un šogad lielākās cerības saistās ar Jaunatnes vasaras olimpiādi Jūrmalā – plānots,
ka tajā piedalīsies ap 150 sportistu. BMX
braucējiem gan uz Jūrmalu nebūs jābrauc,
jo olimpiādes sacensības šajā sporta veidā
notiks jaunajā Jelgavas trasē. Tomēr šis
ir arī pirmsolimpiādes gads, un jātur īkšķi
par mūsējiem, kuri piedalās lielajos atlases
mačos, bet pašvaldībai prieks ir par katru

		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
gada
labākā
		
sporta
spēļu
		

komanda

gada populārākais
sportists

TRENERI

 Ilze Knusle-Jankevica

5

Sporta pasākumi
 12. februārī pulksten 10 – galda spēļu
triāde skolu jaunatnei «NO-DO-MO»: priekšsacīkstes domino. Reģistrācija no pulksten 9
(Jelgavas 1. ģimnāzijā).
 12. februārī pulksten 10 – Jelgavas atklātais čempionāts basketbolā vīriešiem (LLU
sporta namā).
 12. februārī pulksten 12 – Jelgavas Cīņas
sporta veidu centra atklātā ringa sacensības
boksā (Raiņa ielā 6).
 12. februārī pulksten 13 – pārbaudes
spēle futbolā: FK «Jelgava» – FC «Jūrmala»
(ZOC).
 13. februārī no pulksten 11 – LJBL spēles
zēniem un meitenēm (ZOC).
 15. februārī pulksten 19 – BBL Izaicinājuma kauss: «Zemgale» – «Techasas» (ZOC).
 16. februārī pulksten 18 – pārbaudes
spēle futbolā: FK «Jelgava» – «Mažeiķi»
(ZOC).
 17. februārī pulksten 18 – JSBL spēle:
«Jelgava» – «RTU/Merks2» (ZOC).
 18. februārī pulksten 18 – BBL Izaicinājuma kauss: «Zemgale» – «Juventus» (ZOC).
 19. februārī pulksten 10 – galda spēļu
triāde skolu jaunatnei «NO-DO-MO»: pusfināls un «play off» fināls domino (Jelgavas 1.
ģimnāzijā).
 19. februārī pulksten 10 – Jelgavas pilsētas atklātās sacensības galda tenisā «Veselības
dienas 2011», 2. kārta (LLU sporta namā).
 19. februārī pulksten no 11 – LJBL spēles
zēniem (ZOC).
 19. februārī pulksten 14 – starptautisks
veterānu hokeja turnīrs (Krājbankas ledus
hallē).
Jelgavas novada pašvaldība izsludina konkursu uz
Sabiedrisko attiecību nodaļas sabiedrisko attiecību
speciālista amatu.
Informāciju par pretendentiem izvirzītajām prasībām, iesniedzamajiem dokumentiem un konkursa nolikumu var iegūt Jelgavas novada pašvaldības
mājas lapā www.jelgavasnovads.lv un pie
Jelgavas novada pašvaldības Kancelejas
personāla speciālista 304. kabinetā, Pasta ielā 37, Jelgavā, darba laikā, iepriekš
sazinoties pa tālruni 63012256.

Meklē darbu
Mēbeļu restaurators un tapsētājs.
Tālrunis 63027358, 29659962.
Meklēju darbu celtniecībā (iekšdarbi).
Tālrunis 29987357.
Sieviete (50) meklē darbu slimnieku kopšanā. Dzīvošana uz vietas. Ir medicīniskā
izglītība. Tālrunis 22007328.
Galdnieks, namdaris. Var arī celtniecībā.
Tālrunis 28295241.
Vīrietis meklē darbu. Tālrunis 63028129.
Auklīte ar pieredzi pieskatīs bērniņu jūsu
mājās. Var piedāvāt arī veca cilvēka, slimnieka aprūpētājas vai citu darbu.
Tālrunis 26974284.
Vīrietis meklē darbu, vēlams dzīvot uz
vietas. Var arī pret palīdzību mājās darbos.
Tālrunis 27174035.
Celtniecībā. Var veikt arī citus mājas darbus.
Tālrunis 29775334.

Piedāvā darbu
Vientuļa sieviete – mājsaimniecei no 55 gadiem. Var dzīvot uz vietas. Tālrunis 27784455.

Pārdod
Veikals noliktava pārdod malku un apkures
briketes. Elektrības iela 6a, Jelgava. Varam
piegādāt. Tālrunis 25448677
Garāžu. T. 26883378

Pērk
Divistabu dzīvokli. Var būt remontējams.
T. 26590334
Pērku senlaiku gleznas, porcelāna izstrādājumus, monētas un mēbeles. T. 27166669

Dažādi
Zāģējam baļķus dēļos jūsu sētā. T. 26547957

Aizsaulē aizgājuši
NIKOLAJS ROŽEŠČENKO (dz. 1928. g.)
ASTRĪDA DAMBE (dz. 1940. g.)
ZIGRĪDA BĒRZIŅA (dz. 1922. g.)
IRMA REĶE (dz. 1921. g.)
ALEKSANDRS IVANOVS (1959. g.)
ANNA ZĀLĪTE (dz. 1923. g.)
ALEKSANDRS KODRIKS (dz. 1957. g.)
ANTRA BIERANDE (dz. 1970. g.).
Izvadīšana 10.02. plkst.11 Bērzu kapsētā.
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14. februāris, pirmdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1151.sērija.
9.25 «P.S. Es mīlu tevi». ASV romantiska drāma. 2007.g.
11.40 «Es – savai zemītei».*
12.10 «Eirobusiņš».*
12.40 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.55 «Discovery atlants: Austrālija». Dokumentāla filma. 1.sērija.
13.50 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».*
14.05 «Šeit un tagad».*
15.25 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».*
15.40 «Surikātu raibā dzīve». Dokumentālu filmu seriāls. 6.sērija.
16.10 «Suņu zvaigzne 2». Animācijas filmu seriāls. 5.sērija.
16.40 «Edžmonta». Seriāls pusaudžiem. 64.sērija.
17.05 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1151.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Tagad vai nekad». Polijas seriāls. 13.sērija.
19.20 «Satiksmes drošība». Dokumentāla īsfilma.
19.30 «Skats no malas».
20.00 «100. pants».
20.30 «Panorāma».
21.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle.
22.00 «Viss notiek».
22.30 «Latvija var!» Iesaki savu Latvija var! varoni
www.latvijavar.lv
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Garīgā dimensija».
23.45 «De facto».*
0.20 «Skats no malas».*

LTV7
Reģionālo TV programma virszemes apraidē:
6.45–7.30; 12.30–13.15; 22.10–22.55.
7.35 «Televeikala skatlogs». «Dzīvot labāk».*
7.55 «Televeikala skatlogs». «Rīts ar Natāliju Ābolu» (ar subt.).
8.55 «Televeikala skatlogs». «Rīta karuselis».*
9.15 «OK!» Raidījums par skaistu dzīvi.*
10.00 «Steidzami publicēt!» (ar subt.). Seriāls. 1.sērija.
10.50 «Hārtlenda». Seriāls. 10.sērija.
11.40 «Joka pēc». Seriāls. 112. un 113.sērija.
12.30 «Krasta apsardze». Seriāls. 31.sērija.
13.20 «Sporta studija 19:30».*
13.50 Eiropas meistarsacīkstes daiļslidošanā.
Paraugdemonstrējumi.*
15.50 «Hārtlenda». Seriāls. 10.sērija.
16.40 «Joka pēc». Seriāls. 112. un 113.sērija.
17.30 «SeMS».
18.10 «Steidzami publicēt!» (ar subt.). Seriāls. 2007.g. 1.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 Jaunatnes hokeja līgas spēle.
HK Rīga – Minskas Junostj. Tiešraide.
21.50 «Basketbola apskats».
22.25 «1000 jūdzes Mjanmā». 5.sērija.
23.05 «Krasta apsardze». Seriāls. 31.sērija.
23.55 «SeMS».*

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».*
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Cerību iela 21». Latvijas seriāls. 13. un 14.sērija.
10.05 «Deja uz varavīksnes». Vācijas melodrāma. 2007.g.
12.05 «Dzīve kājām gaisā» (ar subt.). Seriāls. 11. un 12.sērija.
13.00 «Baiļu faktors 5». ASV realitātes šovs. 11.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».*
14.40 «Pilna māja». ASV komēdijseriāls. 53.sērija.
15.10 «Vāverpuika». Animācijas seriāls. 11.sērija.
15.40 «Jampadracis mājā». ASV komēdijseriāls. 22.sērija.
16.05 «O.C. Kaislības Kalifornijā». ASV seriāls. 23.sērija.
17.00 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 149.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 150.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Degpunktā».
21.05 «Patiesība par mīlestību». Komantiska komēdija. 2004.g.
23.10 «Detektīve Veronika Marsa». ASV seriāls. 5.sērija.
24.00 «Terminators. Sāras Konoras hronikas». Seriāls. 5.sērija.
0.55 LNT ziņu Top 10.*
1.45 «Eņģeļa acis». ASV ģimenes drāma. 1991.g.
3.30 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
3.40 «Asinsbrāļi». ASV seriāls. 20.sērija.
4.35 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 149. un 150.sērija.

TV3
5.00 «Izlaušanās 3». 50.sērija.
5.45 «Norakstītais». 9.sērija.
6.30 «Auniņa Šona piedzīvojumi 2». Anim. ser. 29.sērija.
6.40 «Gormiti». Anim. ser. 1.sērija.
7.05 «Ašais Frenkijs». Anim. ser. 9.sērija.
7.35 «Avatārs: leģenda par Āngu». Anim. ser. 43.sērija.
8.00 «Tētuka meitiņas 3» (ar subt.). 23. un 24.sērija.
9.00 «Smieklīgākie videokuriozi 19».
9.25 «Iepirkšanās rokenrols».
10.00 «Garšu laboratorija».
10.40 «Māmiņu klubs».
11.10 «Lūpukrāsu pavēlnieces». 2.sērija.
12.05 «Televeikala skatlogs».
12.20 «Precējies. Ir bērni 9». 8. un 9.sērija.
13.25 «Avatārs: leģenda par Āngu». Animācijas seriāls. 44.sērija.
13.55 «Gormiti». Animācijas seriāls. 3.sērija.
14.15 «Kobra 5». Seriāls. 15.sērija.
15.20 «Alises sirdsbalss». Vācijas seriāls. 23.sērija.
16.10 «10 gadus jaunāka». Realitātes šovs. 19. un 20.sērija.
17.10 «Dakteris Tirsa» (ar subt.). Seriāls. 24.(noslēguma) sērija.
18.10 «Tētuka meitiņas 3». Komēdijseriāls. 25. un 26.sērija.
19.15 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks». Latvijas seriāls. 284.sērija.
21.00 «Kāsla metode 2». ASV seriāls. 16.sērija.
22.00 «C.S.I. Lasvegasa 11». ASV seriāls. 233.sērija.
22.55 «Radīti skatuvei». ASV seriāls. 22.sērija.
23.50 «Nekā personīga».

0.30 «Taras piecas personības». ASV seriāls. 8.sērija.
1.05 «C.S.I. Lasvegasa 9». ASV seriāls. 2.sērija.
1.55 «Smokijs un Bandīts». ASV komēdija. 1977.g.
3.30 «Norakstītais». Seriāls. 9.sērija.
4.15 «Lūpukrāsu pavēlnieces». Seriāls. 2.sērija.

15. februāris, otrdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1152.sērija.
9.25 «Otrā iespēja». Seriāls. 25.sērija.
9.50 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».*
10.10 «Kas var būt labāks par šo?»*
10.40 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
10.55 «Apmulsušās sirdis». Vācijas melodrāma. 2009.g.
12.40 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».*
13.00 «Viss notiek».*
13.30 «Latvija var!»*
14.00 «Tagad vai nekad». Seriāls. 13.sērija.
14.50 «Prāta vētras». Dokumentāla īsfilma. 2.sērija.
15.25 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».*
15.45 «Mārvijs Hemmers».
Populārzinātnisks seriāls bērniem. 6.sērija.
16.10 «Suņu zvaigzne 2». Animācijas filmu seriāls. 6.sērija.
16.40 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».
17.05 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1152.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Tagad vai nekad». Seriāls. 14.sērija.
19.20 «Satiksmes drošība». Dokumentāla īsfilma.
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «100. pants».
20.30 «Panorāma».
21.15 «Jauna nedēļa».
22.00 «Janvāra kauja». Lietuvas dokumentāla filma. 2011.g.
22.50 «Naudas zīmes».
23.05 Nakts ziņas.
23.20 «Šeit un tagad». Studijā Ināra Vārpa un ārsts
homeopāts Juris Vecvagars. Tiešraide.
24.00 «100 g kultūras».*
0.30 «Bīstamā robeža». Spraiga sižeta seriāls. 30.sērija.

LTV7
Reģionālo TV programma virszemes apraidē:
6.45–7.30; 12.30–13.15; 22.10–22.55.
7.35 «Televeikala skatlogs». «Vide, veselība un mēs».*
7.55 «Televeikala skatlogs». «Nedēļas apskats».*
8.20 «Televeikala skatlogs». «Rīts ar Natāliju Ābolu» (ar subt.).*
9.20 «SeMS».*
10.00 «Steidzami publicēt!» (ar subt.). Seriāls. 2.sērija.
10.50 «Hārtlenda». Seriāls. 11.sērija.
11.40 «Joka pēc». Seriāls. 114. un 115.sērija.
12.30 «Krasta apsardze». Seriāls. 32.sērija.
13.20 «Saules garša». Dokumentāla filma. 1.sērija.
13.50 Jaunatnes hokeja līgas spēle. HK Rīga – Minskas Junostj.*
15.50 «Hārtlenda». Kanādas seriāls. 11.sērija.
16.40 «Joka pēc». Seriāls. 114. un 115.sērija.
17.30 «SeMS».
18.10 «Steidzami publicēt!» (ar subt.). Seriāls. 2.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 Jaunatnes hokeja līgas spēle.
HK Rīga – Minskas Junostj. Tiešraide.
22.10 «Krasta apsardze». Seriāls. 32.sērija.
23.05 «SeMS».*
23.45 «Tavs auto».
0.15 «Autosporta programma nr.1».

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Toms un Džerijs 2». Animācijas filma.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Cerību iela 21». Latvijas seriāls. 15. un 16.sērija.
10.05 «Raibā ģimenes dzīve». Melodrāma. 2008.g. 1.sērija.
12.05 «Dzīve kājām gaisā» (ar subt.). Seriāls. 13. un 14.sērija.
13.00 «Baiļu faktors 5». ASV realitātes šovs. 12.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Šodien novados».
14.25 «Pilna māja». ASV komēdijseriāls. 54.sērija.
14.55 «Toma un Džerija piedzīvojumi». Animācijas filma.
15.10 «Vāverpuika». Animācijas seriāls. 12.sērija.
15.40 «Jampadracis mājā 2». ASV komēdijseriāls. 1.sērija.
16.05 «O.C. Kaislības Kalifornijā». ASV seriāls. 24.sērija.
17.00 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 151.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 152.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Degpunktā».
21.05 «Šokolādes sirds». Romantiska komēdija. 2008.g.
23.05 «Detektīve Veronika Marsa». ASV seriāls. 6.sērija.
24.00 «Terminators. Sāras Konoras hronikas». Seriāls. 6.sērija.
0.55 «Divarpus vīri». Komēdijseriāls. 37. un 38.sērija.
1.40 «Kamilla». ASV romantiska komēdija. 2007.g.
3.10 «Benija Hila šovs». Lielbritānijas komēdijseriāls.
4.10 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
4.35 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 151. un 152.sērija.

TV3
5.00 «Izlaušanās 3». 51.sērija.
5.45 «Norakstītais». 10.sērija.
6.30 «Auniņa Šona piedzīvojumi 2». Anim. ser. 30.sērija.
6.40 «Gormiti». Anim. ser. 3.sērija.
7.05 «Ašais Frenkijs». Anim. ser. 11. un 12.sērija.
7.35 «Avatārs: leģenda par Āngu». Anim. ser. 44.sērija.
8.00 «Tētuka meitiņas 3» (ar subt.). 25. un 26.sērija.
9.00 «UgunsGrēks». 284.sērija.
9.35 «Smieklīgākie videokuriozi 19».
10.00 «Kāsla metode 2». 16.sērija.
11.00 «Lūpukrāsu pavēlnieces». 3.sērija.
11.55 «Televeikala skatlogs».
12.10 «Auniņa Šona piedzīvojumi 2». Anim. ser. 3.sērija.
12.20 «Precējies. Ir bērni 9». 10. un 11.sērija.
13.25 «Avatārs: leģenda par Āngu». Animācijas seriāls. 45.sērija.
13.55 «Gormiti». Animācijas seriāls. 4.sērija.
14.15 «Kobra 5». Seriāls. 16.sērija.

tv programma
15.20 «Alises sirdsbalss». Vācijas seriāls. 24.sērija.
16.10 «10 gadus jaunāka». ASV realitātes šovs. 21. un 22.sērija.
17.10 «MarGoša» (ar subt.). Krievijas seriāls. 211.sērija.
18.10 «Tētuka meitiņas 3». Komēdijseriāls. 27. un 28.sērija.
19.15 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks». Latvijas seriāls. 285.sērija.
21.00 «Doktors Hauss 6». ASV seriāls. 19.sērija.
22.00 «C.S.I. Maiami 8». ASV seriāls. 189.sērija.
22.55 «Kur sirmgalvjiem nav vietas». Krimināldrāma. 2007.g.
1.10 «C.S.I. Lasvegasa 9». ASV seriāls.
2.50 «Smokijs un Bandīts 2». ASV komēdija. 1980.g.
4.25 «Nakts joki».

16. februāris, trešdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1153.sērija.
9.25 «Otrā iespēja». Seriāls. 26.sērija.
9.50 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».*
10.10 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
10.30 «Jauna nedēļa».*
11.15 «Latvji, brauciet jūriņā!»*
11.45 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle.*
12.30 «100. panta preses klubs».*
13.25 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».*
13.45 «Naudas zīmes».*
14.00 «Tagad vai nekad». Seriāls. 14.sērija.
14.50 «Kopā» (ar subt.).*
15.05 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».*
15.20 «Laimes lācis». Studijas Dauka animācijas filma.
15.30 «Kuģītis». Studijas Dauka animācijas filma.
15.40 «Kas te? Es te!»*
16.10 «Suņu zvaigzne 2». Animācijas filmu seriāls. 7.sērija.
16.40 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».
17.05 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1153.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Tagad vai nekad». Seriāls. 15.sērija.
19.20 «Satiksmes drošība». Dokumentāla īsfilma.
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «100. pants».
20.30 «Panorāma».
21.12 «Latloto izloze».
21.20 «Kas notiek Latvijā?» Tiešraide. Vada J.Domburs.
22.45 «Zebra».
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Vides fakti».*
23.45 «100 g kultūras».*
0.15 «Bīstamā robeža». Spraiga sižeta seriāls. 31.(noslēguma) sērija.

LTV7
Reģionālo TV programma virszemes apraidē:
6.45–7.30; 12.30–13.15; 22.10–22.55.
7.35 «Televeikala skatlogs». «Skatpunkti».*
7.55 «Televeikala skatlogs». «Iespējas un risinājumi».*
8.15 «Televeikala skatlogs». «Veiksmīgas idejas».*
8.35 «Televeikala skatlogs». «Pie rīta kafijas».*
8.55 «Televeikala skatlogs». «Brīvdienu ceļvedis».*
9.20 «SeMS».*
10.00 «Steidzami publicēt!» (ar subt.). Seriāls. 3.sērija.
10.50 «Hārtlenda». Seriāls. 12.sērija.
11.40 «Joka pēc». Seriāls. 116. un 117.sērija.
12.30 «Krasta apsardze». Seriāls. 33.sērija.
13.20 «Saules garša». Dokumentāla filma. 2.sērija.
13.50 Jaunatnes hokeja līgas spēle. HK Rīga – Minskas Junostj.*
15.50 «Hārtlenda». Kanādas seriāls. 12.sērija.
16.40 «Joka pēc». Seriāls. 116. un 117.sērija.
17.30 «SeMS».
18.10 «Steidzami publicēt!» (ar subt.). Seriāls. 3.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.15 Kontinentālās hokeja līgas spēle. Rīgas Dinamo
– Ufas Salavat Julajev. Tiešraide.
22.10 «Krasta apsardze». Seriāls. 33.sērija.
23.00 «SeMS».*
23.40 «Ātruma cilts».
0.10 «Makšķerēšanas noslēpumi».

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Toms un Džerijs 2». Animācijas filma.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Cerību iela 21». Latvijas seriāls. 17. un 18.sērija.
10.05 «Raibā ģimenes dzīve». Melodrāma. 2008.g. 2.sērija.
12.05 «Dzīve kājām gaisā» (ar subt.). Seriāls. 15. un 16.sērija.
13.00 «Baiļu faktors 5». ASV realitātes šovs. 13.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Šodien novados».
14.25 «Pilna māja». ASV komēdijseriāls. 55.sērija.
14.55 «Toma un Džerija piedzīvojumi». Animācijas filma.
15.10 «Vāverpuika». Animācijas seriāls. 13.sērija.
15.40 «Jampadracis mājā 2». ASV komēdijseriāls. 2.sērija.
16.05 «O.C. Kaislības Kalifornijā». ASV seriāls. 25.sērija.
17.00 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 153.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 154.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Degpunktā».
21.05 «Mājokļa jautājums».
22.05 «Intrigante 2». ASV seriāls. 7.sērija.
23.00 «Detektīve Veronika Marsa». ASV seriāls. 7.sērija.
24.00 «Terminators. Sāras Konoras hronikas». Seriāls. 7.sērija.
0.55 «Divarpus vīri». ASV komēdijseriāls. 39. un 40.sērija.
1.40 «Salauztie ziedi». ASV traģikomēdija. 2005.g.
3.25 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
3.40 «Benija Hila šovs». Lielbritānijas komēdijseriāls.
4.35 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 153. un 154.sērija.

TV3
5.00 «Izlaušanās 3». 52.sērija.
5.45 «Norakstītais». 11.sērija.
6.30 «Auniņa Šona piedzīvojumi 2». Anim. ser. 31.sērija.
6.40 «Gormiti». Anim. ser. 4.sērija.

Ceturtdiena, 2011. gada 10. februāris
7.05 «Ašais Frenkijs». Anim. ser. 13. un 14.sērija.
7.35 «Avatārs: leģenda par Āngu». Anim. ser. 45.sērija.
8.00 «Tētuka meitiņas 3» (ar subt.). 27. un 28.sērija.
9.00 «UgunsGrēks». 285.sērija.
9.35 «Smieklīgākie videokuriozi 19».
10.00 «Doktors Hauss 6». 19.sērija.
11.00 «Lūpukrāsu pavēlnieces». 4.sērija.
11.55 «Televeikala skatlogs».
12.10 «Auniņa Šona piedzīvojumi 2». Anim. ser. 4.sērija.
12.20 «Precējies. Ir bērni 9». 12. un 13.sērija.
13.25 «Avatārs: leģenda par Āngu». Animācijas seriāls. 46.sērija.
13.55 «Gormiti». Animācijas seriāls. 5.sērija.
14.15 «Kobra 5». Seriāls. 17.sērija.
15.20 «Alises sirdsbalss». Vācijas seriāls. 25.sērija.
16.10 «10 gadus jaunāka». Realitātes šovs. 23. un 24.sērija.
17.10 «MarGoša» (ar subt.). Krievijas seriāls. 212.sērija.
18.10 «Tētuka meitiņas 3» (ar subt.).
Krievijas komēdijseriāls. 29. un 30.sērija.
19.15 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks». Latvijas seriāls. 286.sērija.
21.00 «Ekstrasensu cīņas 9» (ar subt.). 4.sērija.
22.00 «Ievas pārvērtības». 1.raidījums.
22.50 «Miliči 2» (ar subt.). Krievijas seriāls. 10.sērija.
23.55 «Sasisto lukturu ielas 10» (ar subt.). Seriāls. 9.sērija.
0.50 «Atļauts smieties!» (ar subt.).
2.30 «Sasisto lukturu ielas 9» (ar subt.). Seriāls. 5. un 6.sērija.
4.10 «Kobra 5». Seriāls. 17.sērija.

17. februāris, ceturtdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1154.sērija.
9.25 «Otrā iespēja». Seriāls. 27.sērija.
9.50 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».*
10.10 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
10.30 «Kas notiek Latvijā?» Vada J.Domburs.*
11.55 «Zebra».*
12.10 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».*
12.30 «Cilvēku planēta. Randiņš ar ērgli». Dokumentāla filma.
13.30 «Province».*
14.00 «Tagad vai nekad». Seriāls. 15.sērija.
14.50 «Vertikāle».*
15.20 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».*
15.40 «Kas te? Es te!»*
16.10 «Zaķīšu piedzīvojumi». Animācijas filmu seriāls. 10.sērija.
16.40 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».
17.05 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1154.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Tagad vai nekad». Seriāls. 16.sērija.
19.20 «Satiksmes drošība». Dokumentāla īsfilma.
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «100. pants».
20.30 «Panorāma».
21.15 «Atklātā ceturtdiena».
22.00 «Prāts vai instinkts 2». Seriāls. 13.(noslēguma) sērija.
22.45 «Kinotēka».
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Šeit un tagad». Studijā Ināra Vārpa un ārsts
homeopāts Juris Vecvagars. Tiešraide.
23.55 «100 g kultūras».*

LTV7
Reģionālo TV programma virszemes apraidē:
6.45–7.30; 12.30–13.15; 22.10–22.55.
7.35 «Televeikala skatlogs». «Rīta karuselis».*
7.55 «Televeikala skatlogs». «Automoto raidījums nr.2».*
8.15 «Televeikala skatlogs». «TV mozaīka».*
8.35 «Televeikala skatlogs». «Darbs. Izglītība. Karjera».*
8.55 «Televeikala skatlogs». «Vārds uzņēmējiem».*
9.20 «SeMS».*
10.00 «Steidzami publicēt!» (ar subt.). Seriāls. 4.sērija.
10.50 «Hārtlenda». Seriāls. 13.sērija.
11.40 «Joka pēc». Seriāls. 118. un 119.sērija.
12.30 «Krasta apsardze». Seriāls. 34.sērija.
13.20 «Saules garša». Dokumentāla filma. 3.sērija.
13.50 Kontinentālās hokeja līgas spēle. Rīgas Dinamo
– Ufas Salavat Julajev.*
15.50 «Hārtlenda». Kanādas seriāls. 13.sērija.
16.40 «Joka pēc». Seriāls. 118. un 119.sērija.
17.30 «SeMS».
18.10 «Steidzami publicēt!» (ar subt.). Seriāls. 4.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Sporta studija». Tiešraide.
20.00 «Ar makšķeri».
20.30 «Zebra».*
20.55 «Tējas rūgtā garša». Dokumentāla filma. 2008.g.
22.10 «Krasta apsardze». Seriāls. 34.sērija.
23.00 «Cilvēki viesuļvētrā». Piedzīvojumu drāma. 2008.g.
0.30 «SeMS».*

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Toms un Džerijs 2». Animācijas filma.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Cerību iela 21». Latvijas seriāls. 19. un 20.sērija.
10.05 «Raibā ģimenes dzīve». Melodrāma. 2008.g. 3.sērija.
12.05 «Dzīve kājām gaisā» (ar subt.). Seriāls. 17. un 18.sērija.
13.00 «Baiļu faktors 5». ASV realitātes šovs. 14.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Šodien novados».
14.25 «Pilna māja». ASV komēdijseriāls. 56.sērija.
14.55 «Toma un Džerija piedzīvojumi». Animācijas filma.
15.10 «Vāverpuika 2». Animācijas seriāls. 1.sērija.
15.40 «Jampadracis mājā 2». ASV komēdijseriāls. 3.sērija.
16.05 «O.C. Kaislības Kalifornijā». ASV seriāls. 26.sērija.
17.00 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 155.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 156.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Degpunktā».
21.05 «Gluharevs» (ar subt.). Krievijas seriāls. 11.sērija.
22.10 «Likuma sargs 2» (ar subt.). Seriāls. 6.sērija.
23.15 «Detektīve Veronika Marsa». ASV seriāls. 8.sērija.

0.10 «Terminators. Sāras Konoras hronikas». Seriāls. 8.sērija.
1.05 «Divarpus vīri». Komēdijseriāls. 41. un 42.sērija.
1.55 «Policistu šovs». ASV komēdija. 2002.g.
3.30 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē». Izklaidējošs raidījums.
3.40 «Benija Hila šovs». Lielbritānijas komēdijseriāls.
4.35 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 155. un 156.sērija.

TV3
5.00 «Izlaušanās 3». 53.sērija.
5.45 «Norakstītais». 12.sērija.
6.30 «Auniņa Šona piedzīvojumi 2». Anim. ser. 32.sērija.
6.40 «Gormiti». Anim. ser. 5.sērija.
7.05 «Ašais Frenkijs». Anim. ser. 15. un 16.sērija.
7.35 «Avatārs: leģenda par Āngu». Anim. ser. 46.sērija.
8.00 «Tētuka meitiņas 3» (ar subt.). 29. un 30.sērija.
9.00 «UgunsGrēks». 286.sērija.
9.35 «Smieklīgākie videokuriozi 19».
10.00 «Ekstrasensu cīņas 9» (ar subt.). 4.sērija.
11.00 «Lūpukrāsu pavēlnieces». 5.sērija.
11.55 «Televeikala skatlogs».
12.10 «Auniņa Šona piedzīvojumi 2». Anim. ser. 5.sērija.
12.20 «Precējies. Ir bērni 9». 14. un 15.sērija.
13.25 «Avatārs: leģenda par Āngu». Animācijas seriāls. 47.sērija.
13.55 «Gormiti». Animācijas seriāls. 6.sērija.
14.15 «Kobra 6». Seriāls. 1.sērija.
15.20 «Alises sirdsbalss». Vācijas seriāls. 26.sērija.
16.10 «10 gadus jaunāka». Realitātes šovs. 25. un 26.sērija.
17.10 «MarGoša» (ar subt.). Krievijas seriāls. 213.sērija.
18.10 «Tētuka meitiņas 3». Komēdijseriāls. 31. un 32.sērija.
19.15 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks». Latvijas seriāls. 287.sērija.
21.00 «Nozieguma skelets 5». ASV seriāls. 5.sērija.
22.00 «Šafts». ASV un Vācijas krimināltrilleris. 2000.g.
23.55 «Aizsargā ilgāk». Latvijas interaktīva spēle.
0.25 «Kinomānija».
1.00 «Dzīvības glābēji 4». ASV seriāls. 4.sērija.
1.50 «Smokijs un Bandīts 3». ASV komēdija. 1983.g.
3.10 «Norakstītais». Seriāls. 12.sērija.
3.55 «Lūpukrāsu pavēlnieces». Seriāls. 5.sērija.
4.40 «Nakts joki».

18. februāris, piektdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mana mamma – zvēru daktere». Seriāls. 35.sērija.
9.25 «Otrā iespēja». Seriāls. 28.sērija.
9.50 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».*
10.10 «Goda lieta». Francijas seriāls. 6.sērija.
12.00 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.20 «Zeme no putna lidojuma».
Dokumentālu filmu seriāls. 19.sērija.
13.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».*
13.35 «Atklātā ceturtdiena». *
14.20 «Tagad vai nekad». Seriāls. 16.sērija.
15.10 «Vienaudži».*
15.25 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».*
15.45 «Ķepa uz sirds».*
16.15 «Zaķīšu piedzīvojumi». Animācijas filmu seriāls. 11.sērija.
16.40 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».
17.05 «Mana mamma – zvēru daktere». Seriāls. 35.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Laiks vīriem?»
19.00 «Eirobusiņš».
19.30 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».
20.30 «Panorāma».
21.15 «100. panta preses klubs».
22.10 «Mafijas klans». Seriāls. 11.sērija.
23.05 «Nakts ziņas».
23.20 «Mafijas klans». Seriāls. 12.sērija.
0.15 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».*

LTV7
Reģionālo TV programma virszemes apraidē:
6.45–7.30; 12.30–13.15; 22.10–22.55.
7.35 «Televeikala skatlogs». «TV mozaīka».*
7.55 «Televeikala skatlogs». «Aktualitātes».
8.15 «Televeikala skatlogs». «Skatpunkti».*
8.35 «Televeikala skatlogs». «Tādas lietas».*
8.55 «Televeikala skatlogs». «Dzīvei pa vidu».
9.20 «SeMS».*
10.00 «Steidzami publicēt!» (ar subt.). Seriāls. 5.sērija.
10.50 «Hārtlenda». Seriāls. 14.sērija.
11.40 «Joka pēc». Seriāls. 120. un 121.sērija.
12.35 «Krasta apsardze». Seriāls. 35.sērija.
13.25 «Sporta studija 19:30».*
14.00 «Hārtlenda». Kanādas seriāls. 14.sērija.
15.00 Jaunatnes hokeja līgas spēle. HK Rīga – Dmitrovas
Kriļja sovetov. Tiešraide.
17.25 «OK!» Raidījums par skaistu dzīvi.
18.10 «Steidzami publicēt!» (ar subt.). Seriāls. 5.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.15 Kontinentālās hokeja līgas spēle. Rīgas Dinamo
– Magņitogorskas Metallurg. Tiešraide.
22.10 «Krasta apsardze». Seriāls. 35.sērija.
23.00 «Zveja» (ar subt.).
23.30 «Spiegu spēles»(ar subt.). Seriāls. 17. un 18.sērija.
1.05 «OK!» Raidījums par skaistu dzīvi.*

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Toms un Džerijs 2». Animācijas filma.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Cerību iela 21». Latvijas seriāls. 21. un 22.sērija.
10.05 «Raibā ģimenes dzīve». Melodrāma. 4.sērija.
12.05 «Dzīve kājām gaisā» (ar subt.). Seriāls. 19. un 20.sērija.
13.00 «Baiļu faktors 5». ASV realitātes šovs. 15.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Šodien novados».
14.25 «Pilna māja». ASV komēdijseriāls. 57.sērija.
14.55 «Toma un Džerija piedzīvojumi». Animācijas filma.
15.10 «Vāverpuika 2». Animācijas seriāls. 2.sērija.
15.40 «Jampadracis mājā 2». ASV komēdijseriāls. 4.sērija.
16.05 «O.C. Kaislības Kalifornijā». ASV seriāls. 27.sērija.
17.00 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 157.sērija.

18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 158.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Degpunktā».
21.05 «Džekija Čana pirmais trieciens».
Honkongas un ASV piedzīvojumu filma. 1996.g.
22.55 «Labie puiši». ASV gangsterfilma. 1990.g.
1.40 «Nakts sardze». ASV, Lielbritānijas un Ungārijas
spraiga sižeta piedzīvojumu filma. 1995.g.
3.15 «Likuma sargs 2» (ar subt.). Seriāls. 6.sērija.
4.10 «Gluharevs» (ar subt.). Krievijas seriāls. 11.sērija.
4.50 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 157. un 158.sērija.

TV3
5.00 «Izlaušanās 3». 54.sērija.
5.45 «Norakstītais». 13.sērija.
6.30 «Auniņa Šona piedzīvojumi 2». Anim. ser. 33.sērija.
6.40 «Gormiti». Anim. ser. 6.sērija.
7.05 «Ašais Frenkijs». Anim. ser. 17. un 18.sērija.
7.35 «Avatārs: leģenda par Āngu». Anim. ser. 47.sērija.
8.00 «Tētuka meitiņas 3» (ar subt.). 31. un 32.sērija.
9.00 «UgunsGrēks». 287.sērija.
9.35 «Smieklīgākie videokuriozi 19».
10.00 «Nozieguma skelets 5». 5.sērija.
11.00 «Lūpukrāsu pavēlnieces». 6.sērija.
11.55 «Televeikala skatlogs».
12.10 «Auniņa Šona piedzīvojumi 2». Anim. ser. 6.sērija.
12.20 «Precējies. Ir bērni 9». 16. un 17.sērija.
13.25 «Avatārs: leģenda par Āngu». Animācijas seriāls. 48.sērija.
13.55 «Gormiti». Animācijas seriāls. 7.sērija.
14.15 «Kobra 6». Seriāls. 2.sērija.
15.20 «Alises sirdsbalss». Vācijas seriāls. 27.sērija.
16.10 «10 gadus jaunāka». Realitātes šovs. 27. un 28.sērija.
17.10 «MarGoša» (ar subt.). Krievijas seriāls. 214.sērija.
18.10 «Tētuka meitiņas 3» (ar subt.).
Krievijas komēdijseriāls. 33. un 34.sērija.
19.15 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks». Latvijas seriāls. 288.sērija.
21.00 «Eiss Ventura – zvēru detektīvs». Komēdija. 1994.g.
22.40 «Greizais spogulis» (ar subt.).
0.35 «Apsolītās debesis» (ar subt.). Traģikomēdija. 1991.g.
2.50 «Nospēlē man dziesmu». ASV drāma. 1971.g.
4.30 «Nakts joki».

19. februāris, sestdiena
LTV1
8.05 «Latvji, brauciet jūriņā!»
8.35 «Nellija un Cēzars». Animācijas filmu seriāls. 37.,
38. un 39.sērija.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Zaķīšu piedzīvojumi». Animācijas filmu seriāls. 10.sērija.
10.00 «Ķepa uz sirds».
10.30 «Kas var būt labāks par šo?»
11.00 «Kinotēka».*
11.15 «Sveika, Robij!» Seriāls. 7. un 8.sērija.
12.50 «Dailes teātrim – 90». 1.daļa.*
14.10 «Dailes teātris. Jaunākie laiki». Dokumentāla filma.
15.45 «100 g kultūras». Nacionālie dārgumi.*
16.45 «Kultūrzīme». «Akmens modinātājs». Tēlnieks
Laimonis Blumbergs.
17.45 «Kopā» (ar subt.).
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.30 «Ielas garumā». Krāsotāju un Sparģeļu ielas.
19.00 «Vides fakti».
19.30 «Latvijas šlāgeraptauja 2011».
20.30 «Panorāma».
21.12 «Latloto izloze».
21.25 «Eirodziesma 2011». Izaicinājuma kārta.
22.30 «Hovardsenda». Romantiska drāma. 1992.g.
1.00 Nakts ziņas.

LTV7
Reģionālo TV programma virszemes apraidē: 19.30 – 20.00
7.50 «Televeikala skatlogs». «Dzīvot labāk».
8.10 «Televeikala skatlogs». «Rīta karuselis».
8.30 «Televeikala skatlogs». «Skatpunkti».
8.50 «Televeikala skatlogs». «Automoto raidījums nr.2».
9.10 «Televeikala skatlogs». «TV mozaīka».
9.30 «Televeikala skatlogs». «Brīvdienu ceļvedis».
9.50 «Televeikala skatlogs». «Tādas lietas».
10.10 «Televeikala skatlogs». «Dzīvei pa vidu».
10.30 «Ātruma cilts».*
11.00 «Zveja» (ar subt.).*
11.30 «Krējums... saldais».*
12.00 Jaunatnes hokeja līgas spēle.
HK Rīga – DmitrovasKriļja sovetov.*
14.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
14.30 Kontinentālās hokeja līgas spēle. Rīgas Dinamo
– Magņitogorskas Metallurg.*
16.35 «Bordertauna». Seriāls. 43. un 44.sērija.
17.25 «Tējas rūgtā garša». Dokumentāla filma.
18.30 «1000 jūdzes Mjanmā». 6.sērija.
19.00 «Joka pēc». Seriāls. 120. un 121.sērija.
20.00 «OK!» Raidījums par skaistu dzīvi.*
20.45 «Cilvēki viesuļvētrā». Piedzīvojumu drāma. 2008.g.
22.15 «Ledus sapņi». ASV drāma. 2009.g.
23.50 Red Bull Crashed Ice sacensības. 1.posms Minhenē.*
0.50 Red Bull Crashed Ice sacensības. 2.posms Nīderlandē.*

LNT

TV3
5.00 «Izlaušanās 3». 55.sērija.
5.45 «Nemirstīgais Amsterdams». ASV fantastikas
kriminālsēriāls. 2008.g. 1.sērija.
6.30 «Atkal neprecēti». 3.sērija.
7.00 «Hanna Montana. Dubultā dzīve 3». 12.sērija.
7.20 «Ragi un nagi». Anim. ser. 20.sērija.
7.45 «Ašais Frenkijs». Anim. ser. 15. un 16.sērija.
8.20 «Finiass un Fērbs». Anim. ser.
8.40 «Bruņurupuči nindzjas 8». Anim. ser. 2.sērija.
9.05 «Simpsoni 15». Anim. ser. 14. un 15.sērija.
10.00 «Iepirkšanās rokenrols». 26.raidījums.
10.30 «Badijs spēlē volejbolu». Ģim. f. 2003.g.
12.15 «Kinomānija».
12.50 «Televeikala skatlogs».
13.05 «Smieklīgākie videokuriozi 18». 25.sērija.
13.35 «Ievas pārvērtības». 1.raidījums.
14.20 «Greizais spogulis» (ar subt.).
16.25 «Eiss Ventura – zvēru detektīvs». Komēdija. 1994.g.
18.05 «Madagaskara». ASV animācijas filma. 2005.g.
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Mūmija». Spraiga sižeta piedzīvojumu filma. 1999.g.
22.50 «Viesmīle». ASV romantiska komēdija. 2007.g.
1.00 «Mīlas jūra». ASV krimināldrāma. 1989.g.
2.55 «Kūgana maldi». ASV spriedzes filma. 1968.g.
4.30 «Nakts joki».

20. februāris, svētdiena
LTV1
8.05 «Garīgā dimensija».*
8.35 «Nellija un Cēzars». Animācijas filmu seriāls. 40.,
41. un 42.sērija.
9.00 «Kas te? Es te!»*
9.30 «Zaķīšu piedzīvojumi». Animācijas filmu seriāls. 11.sērija.
10.00 «Mārvijs Hemmers». Populārzinātnisks seriāls
bērniem. 7.sērija.
10.30 «Surikātu raibā dzīve». Dokumentālu filmu seriāls. 7.sērija.
11.00 «Discovery atlants: Autsrālija». Dokumentāla filma. 2.sērija.
12.00 Dievkalpojums.
13.00 «Vertikāle».
13.30 «Daudz laimes!»
14.25 «Latvijas šlāgeraptauja 2011».*
15.20 «Eirodziesma 2011». Izaicinājuma kārta.*
16.25 «LTV portretu izlase». Mūziķis Intars Busulis.*
17.00 «Zeme no putna lidojuma».
Dokumentālu filmu seriāls. 19.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.25 «Province».
18.55 «Vīrieši nemelo». Romantiska komēdija. 2009.g.
20.30 «Panorāma».
21.29 Laika ziņas.
21.35 «Sirds mūzika». Romantiska muzikāla drāma. 2007.g.
23.35 «Nakts ziņas».
23.50 «Laiks vīriem?»*
0.20 «Mafijas klans». Seriāls. 11. un 12.sērija.

LTV7
7.50 «Televeikala skatlogs». «Veiksmīgas idejas».
8.10 «Televeikala skatlogs». «Pie rīta kafijas».
8.30 «Televeikala skatlogs». «Reģionālā attīstība Latvijā.
Agro 2011».
8.50 «Televeikala skatlogs». «Iespējas un risinājumi».
9.10 «Televeikala skatlogs». «Nedēļas apskats». 9.30
«Televeikala skatlogs». «Darbs. Izglītība. Karjera».
9.50 «Televeikala skatlogs». «Aktualitātes».
10.10 «Televeikala skatlogs». «Vārds uzņēmējiem».
10.30 «Tavs auto».*
11.00 «Ar makšķeri.*
11.30 «Autosporta programma nr.1».*
12.00 «Ledus sapņi». ASV drāma. 2009.g.
13.35 «Basketbola apskats».*
14.10 Red Bull Crashed Ice sacensības. 1.posms Minhenē.*
15.10 Red Bull Crashed Ice sacensības. 2.posms Nīderlandē.*
16.15 «Bordertauna». Seriāls. 45.sērija.
16.45 Kontinentālās hokeja līgas spēle. Rīgas Dinamo
– Čeļabinskas Traktor. Tiešraide.
19.25 «Krējums... saldais».
19.55 «Spiegu spēles»(ar subt.). Seriāls. 17. un 18.sērija.
21.35 «Pēdējais liecinieks». Kriminālseriāls. 3.sērija.
22.25 «Rino Gaetāno». Biogrāfiska drāma. 2006.g. 1.sērija.
0.15 Kontinentālās hokeja līgas spēle. Rīgas Dinamo
– Čeļabinskas Traktor.*

TV3

Jelgavas reģionālajā Pieaugušo izglītības centrā

5.00 «Izlaušanās 3». 56.sērija.
5.45 «Nemirstīgais Amsterdams». 2.sērija.
6.30 «Hanna Montana. Dubultā dzīve 3». 13.sērija.
7.00 «Ragi un nagi». Anim. ser. 21.sērija.
7.20 «Ašais Frenkijs». Anim. ser. 17. un 18.sērija.
7.50 «Finiass un Fērbs». Anim. ser.
8.15 «Kinomānija».
8.50 «Māmiņu klubs».
9.20 «Garšu laboratorija».
10.00 «Superbingo». TV spēle.
11.00 «Smieklīgākie videokuriozi 18».
11.30 «Madagaskara». ASV animācijas filma. 2005.g.
13.05 «Romija un Mišela. Sākums». Komēdija. 2005.g.
14.50 «Mūmija».
Spraiga sižeta piedzīvojumu filma. 1999.g.
17.10 «Kur ir mans autiņš, vecīt?»
ASV komēdija. 2000.g.
18.50 «Kobra 14». Seriāls. 7.sērija.
19.50 «Nekā personīga».
20.25 «Rītdiena nemirst». Spiegu filma. 1997.g.
23.00 «Apdzīvotā sala 2» (ar subt.).
Krievijas fantastikas spraiga sižeta filma. 2009.g.
0.55 «Aiz ringa». ASV un Vācijas biogrāfiski romantiska
drāma. 2004.g.
2.50 «Izaicinājums». ASV drāma. 1983.g.
4.20 «Izlaušanās 3».

• Skropstu pieaudzēšana vai skropstu
ilgviļņi – Ls 10
• Henna vai Glitter Tattoo – Ls 3 – 5
• Jogurta masāža ķermenim – Ls 15
• Atjaunojošās mezoterapijas injekcijas
sejai – Ls 10
• Ārstnieciskā muguras masāža – Ls 7
• Matu krāsošanai – 20% atlaide
Nāc un izbaudi mūsu solāriju «Ergoline
600 avangarde»!
6 min. – Ls 1,30
9 min. – Ls 1,60
12 min. – Ls 1,90
15 min. – Ls 2,30
Uzdāvini saviem mīļajiem dāvanu Valentīna dienā – mūsu salona apmeklējumu!
Salons «Donna Bella», Zemgales
prospekts 12, Jelgava, tālrunis 63010200.
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Kursi

Datums

14.02. - 23.05. Grāmatvedības uzskaites pamati
14.02. - 13.07. Angļu valoda medicīnas darbiniekiem
16.02. - 01.06. Šuj un modelē pati
21.02. - 17.06. Datorzinības (ar priekšzināšanām)
22.02. - 27.05. Valsts valoda - vidējais līmenis
23.02. - 20.06. Vācu valoda - pamata līmenis, A2
Pieteikumi un informācija: Svētes iela 33, Jelgava, LV - 3001
Tālrunis: 63082101; fakss: 63007033,
E-pasts: birojs@pic.jelgava.lv; www.jrpic.lv

FEBRUĀRA AKCIJA!
Jelgavas Vakara (maiņu)
vidusskola aicina darbā sociālo
pedagogu.
Kontakttālrunis 63021897,
e-pasts: vvsk@tvnet.lv.

Banka pārdod dzīvokļus
un mājas Jelgavā,
sākot no 9000 EUR. Dažādi
projekti un platības. Bez parādiem. Iespēja noformēt 90%
aizdevumu.

Jelgavas 6. vidusskola uzņem
audzēkņus 1. klasē.
Skola piedāvā:
• mūsdienīgu mācību procesu profesionālu
pedagogu vadībā;
• palīdzību skolēniem pagarinātās dienas
grupā un konsultācijās;
• iespēju dejot, dziedāt, sportot, peldēt,
nodarboties ar rokdarbiem;
• psihologa un logopēda atbalstu;
• jaunākajiem brāļiem un māsām apmeklēt
rotaļu vai pirmsskolas sagatavošanas grupu.
Dokumentu pieņemšana – no pulksten 9 līdz
16 skolas kancelejā, tālrunis 63027467.
Nepieciešamie dokumenti – bērna dzimšanas
apliecība, vecāku pase.

Skaistumkopšanas salons

aicina darbā komunikablu, plaša profila frizieri ar
darba pieredzi. Sava klientūra nav obligāta.
Tālrunis 28777877; e-pasts: morebeauty@inbox.lv.

Tālrunis 67959599 (darba dienās no plkst.8.30 līdz 19).
www.danskebanka.lv

A/s «Ķīmiskā rūpnīca
«Spodrība»» meklē
ekonomistu(-i).
CV sūtīt uz e-pastu:
info@seal.lv līdz
20. februārim.
Informācija par uzņēmumu
– www.seal.lv.

Mīļie jelgavnieki!

no Jelgavas sirds sveic
mīlestības svētkos un dāvina

14% atlaidi visām precēm!

1. stāvā
Traukiem, pulksteņiem
Valentīndienas dāvanām
Rotaļlietām
2. stāvā
Velosipēdiem (www.kanclers.lv)
Mēbelēm, lampām, paklājiem
Dzijām, audumiem, segām

LNT
6.00 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
6.35 «Kāpēc tā gadījās». Dokumentāla programma. 10.sērija.
7.05 «Skubijs Dū un Pinkainais». Animācijas seriāls. 10.sērija.
7.25 «Misters Bīns». Animācijas filma.
7.35 «Mājokļa jautājums».*
8.35 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
9.00 «Autoziņas».
9.30 «Ražots Latvijā».
10.00 «Sirmā ēdienkaratē».
10.40 «Džekija Čana pirmais trieciens». Piedzīvojumu filma. 1996.g.
12.25 «Policijas akadēmija». ASV seriāls. 11.sērija.
13.25 «Misters Bīns». Lielbritānijas komēdijseriāls.
13.55 «Ardievu, meitene!» ASV liriska komēdija. 2004.g.
16.00 «Patiesība par mīlestību». Romantiska komēdija. 2004.g.
18.00 «Intelektuālā apokalipse. Būt vai nebūt». Sarunu šovs.
19.10 LNT ziņu Top 10.
20.00 LNT ziņas.
20.15 Degpunktā piedāvā… Latvijas Gada varonis 2010.
Apbalvošanas ceremonija. Tiešraide.
23.00 «Viltojums». ASV trilleris. 1998.g.
0.50 «Braukšanas stundas». Jauniešu komēdija. 2006.g.
2.25 «Nakts sardze». Spraiga sižeta piedzīvojumu filma. 1995.g.
4.05 «Agata Kristi. 13 pie pusdienām». Detektīvfilma. 1985.g.
5.40 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».

mācības uzsāks Jaunas kursu grupas

Aicinām C1, C, E, D
kategoriju 95. koda
pasniedzēju

3. stāvā
Visām virtuves mēbelēm! Jauni modeļi!
Korpusa mēbelēm (www.kanclers.lv)
Gleznu reprodukcijām

#

6.30 «Frīki». Dokumentāla programma. 6.sērija.
6.55 «Ugunsdzēsēju stāstiņi». ASV animācijas filma. 11.sērija.
7.15 «Trakie Tūņi brīvībā». ASV animācijas seriāls. 3.sērija.
7.30 «Eiropas prāta banka».*
8.30 «Vecās Kristīnes jaunie piedzīvojumi 3».
Komēdijseriāls. 10.sērija.
9.00 «Rīta mikslis».
10.00 «Mans mīļais draugs». Raidījums par dzīvniekiem.
10.30 «Stila akadēmija ar Maiju Silovu».
11.00 «Priekšpilsētas desantnieks». Komēdija. 1991.g.
12.50 «Vīrieši kokos». ASV seriāls. 13. un 14.sērija.
14.45 «Agata Kristi. 13 pie pusdienām». Detektīvfilma. 1985.g.
16.45 «Misters Bīns». Lielbritānijas komēdijseriāls.
17.00 «Braukšanas stundas». Jauniešu komēdija. 2006.g.

19.00 «Eiropas prāta banka». Intelektuāla spēle.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Vadīt dzīvi». ASV romantiska komēdija. 2008.g.
22.40 «Maskās un anonīmi». Muzikāla drāma. 2003.g.
0.40 «Stila akadēmija ar Maiju Silovu».
1.10 «Eņģeļa acis». ASV ģimenes drāma. 1991.g.
2.55 «Labie puiši». ASV gangsterfilma. 1990.g.
5.15 «Ekstrēms tuvplānā». Dokumentāla programma.

TV programma

#

Ceturtdiena, 2011. gada 10. februāris

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Lai gaisā virmo mīlestība!

14% atlaidi var saņemt, uzrādot šo sludinājumu

Katoļu ielā 7, Jelgavā, no 10.02. līdz 16.02.
Jūsu ērtībām auto stāvvieta pagalmā.
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www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

NOTIKUMI

Kultūras pasākumi
 11., 12. un 13. februārī – 13. Starptautiskais Ledus skulptūru festivāls «Mana
reliģija – brīvība!» (Uzvaras parkā). 11. februārī – atklāšanas diena. Parks atvērts no
pulksten 16 līdz 24. Pulksten 18.30 – deju studijas «Benefice» uzstāšanās, pulksten 19
– festivāla atklāšana un laureātu apbalvošana, dzied Andris Ērglis, pulksten 20 – Latvijā
vienīgā perkusiju grupa «Samba de Riga», pulksten 20.20 – uzstājas Andris Ērglis, pulksten 21 – mūzikas, gaismas un pirotehnikas šovs. 12. februārī – Valentīndienas ieskaņas.
Parks atvērts no pulksten 10 līdz 24. Pulksten 19 – uzstājas Ivo Fomins, pulksten 20
– Mākslinieks.lv radīts mākslai, pulksten 21 – mūzikas, gaismas un pirotehnikas šovs.
13. februārī – Ģimenes diena. Parks atvērts no pulksten 10 līdz 24. Pulksten 12 un 14
– leļļu teātra izrāde bērniem «Sals un Zaķis», pulksten 18 – uzstājas brāļi Riči, pulksten
18.50 – Aija Andrējeva (Aisha), pulksten 19.30 – brāļi Riči un Aija Andrējeva (Aisha),
pulksten 21 – mūzikas, gaismas un pirotehnikas šovs. Biļešu cena – Ls 2 (pieaugušajiem); Ls 1 (skolēniem un pensionāriem), bērniem līdz 7 gadiem – bez maksas. Biļetes
iepriekšpārdošanā – «Biļešu paradīzes» kasēs un Jelgavas kultūras namā.
 12. februārī pulksten 18 – koncerts «Mēs mīlam dejā». Piedalās tautas deju ansambļi «Dancis», «Rotaļa», «Līgo», «Teiksma», «Vektors», «Katvari», «Diždancis», «Lielupe».
Biļešu cena – Ls 2,50; 2; 1,50 (kultūras namā).
 18. februārī pulksten 18 – čellu trio «Melo-M» jaunā koncertprogramma «Operas
joks» ar pazīstamām opermūzikas melodijām jaunās skaņās, kā arī labākie skaņdarbi
no iepriekšējo gadu programmām. Koncerti ļaus aizmirst par ikdienas rūpēm jautrā,
joku pilnā atmosfērā. Biļešu cena – Ls 5; 4; 3 (kultūras namā).

Ceturtdiena, 2011. gada 10. februāris

Atved sveicienus no Mītavas
Māksliniece Ļubova Zimonenko
(no kreisās) kopā
ar meitu Annu
un dzīvesbiedru
Romanu Faieršteinu uz Jelgavu
atveduši visdažādākās fotogrāfijas no sava
ģimenes albuma,
kurās redzama
gan viņu dzimta,
gan senā Mītava
20. gadsimta
sākumā, kā arī
pašu veidotos
mākslas darbus, lai sniegtu
ieskatu tajā, ko
ģimene dara
šodien.
Foto: Ivars Veiliņš

Izstādes
 10. februārī pulksten 15 – izstādes «Sveiciens no Mītavas» atklāšana. Vecais ģimenes albums, Hamburga, Vācija (Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 Līdz 7. martam – mākslinieces, dziedātājas, televīzijas raidījumu vadītājas, rakstnieces, Svētās Olgas ordeņa kavalieres Anželikas Rudņickas gobelēnu izstāde (Ģederta
Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 Februārī – mākslinieces Baņutas Ancānes Šekspīra sonetu ilustrāciju izstāde (Jelgavas
Zinātniskajā bibliotēkā).
 Februārī – Intas Bites gleznu izstāde, Jeļenas Dašuņinas-Naidjonokas gleznu, zīmējumu un leļļu izstāde (kultūras nama 1. stāvā).
 Februārī – Spīdolas skolas kaligrāfijas darbu izstāde (kultūras nama 1. stāvā).
 Līdz 15. februārim – R.Līcīša izstāde «Veļi veļas kalnā» (galerijā «Suņa taka»).
 Līdz 17. februārim – Latvijas Mākslas akadēmijas Tekstilmākslas nodaļas studentu
darbu izstāde (Jelgavas Mākslas skolā).

Simtgadnieks:
«Galvenais ir optimisms»
 Ritma Gaidamoviča

«Kā man klājas? Nu, nekas, par
dzīvi es nesūdzos, jo latgalieši
jau ir tādi lieli optimisti. Esmu
vesels, vien ar to staigāšanu tā
švakāk, elpas trūkst. Vēl pirms
diviem gadiem tepat aiz loga
dārzā strādāju, nu tikai saulītē
pasēdēt izeju,» saka Antons
Bleidelis, kurš 7. februārī nosvinējis 100. dzimšanas dienu.
Lielajos svētkos jubilāru sveica arī Jelgavas domes priekšsēdētāja vietnieks Aigars
Rublis, simtgadniekam dāvinot Atzinības
rakstu, ziedus un arī 100 latu stipendiju
veselības uzlabošanai. A.Rublis jubilāram
vēlēja stipru veselību, jo tā ir vissvarīgākā.
A.Bleidelis no Latgales uz Jelgavu pārcēlies 80. gados. «Tagad Jelgava ir manas
mājas, taču sirdī joprojām esmu latgalietis,» tā simtgadnieks. Par sava ilgā mūža
noslēpumu kungs uzskata latgaliešu optimistisko dzīves skatījumu un darbu. «Tēva
ilgā mūža noslēpums noteikti ir Latgales
gaiss, lauku darbi un speķītis,» piebilst jubilāra vienīgā meita Monika Vītoliņa. Taču
ilgdzīvošanas noslēpums, šķiet, ierakstīts
A.Bleideļa ģimenes gēnos. «Mēs bijām pieci
bērni – četri brāļi un māsa. Brāļi sen vairs

Foto: Ivars Veiliņš

 Ritma Gaidamoviča

«Šobrīd dzīvojam Hamburgā, bet bija laiks, kad Latvijā
ieradāmies teju katru vasaru, lai atpūstos Jūrmalā un
strādātu jaunrades namā.
Pirms diviem gadiem meitai
teicu: «Aizbrauksim apskatīties, kur dzīvoja mana māte,
uz seno Mītavu!» Esot te,
es sapratu: man ir jāatved
un jāparāda jelgavniekiem
tās lietas, kas saglabājušās
mūsu ģimenes albumos, tās
liecības, kas raksturo manas
mātes dzimto pilsētu 20.
gadsimta sākumā. Un te nu
mēs esam,» saka māksliniece Ļubova Zimonenko, kura
kopā ar dzīvesbiedru Romanu Faieršteinu un meitu
Annu Zimonenko Ģederta
Eliasa Jelgavas Vēstures
un mākslas muzejā iekārtojusi izstādi «Sveiciens no
Mītavas. Vecais ģimenes
albums». Izstādes atklāšana
– šodien, 10. februārī, pulksten 15.
Tieši ciemošanās Jelgavā, tikšanās ar
Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas
muzeja direktori Gitu Grasi mudinājusi kundzi un viņas meitu uz mūsu
pilsētu vest to, kas jau bijis ģimenes
krājumos, un vēl papildus meklēt arhīvos liecības, kas saistītas ar ģimeni un
seno Mītavu. «Tā kā izstādi sarunājām
uz 2011. gada sākumu, mums bija divi
gadi, lai cītīgi strādātu, dziļāk izpētītu
ģimenes vēsturi un uz Jelgavu atvestu
pašu labāko un ekskluzīvāko,» stāsta
māksliniece.

nav šajā pasaulē, bet māsu zemes klēpī 95
gadu vecumā guldījām pirms mēneša,»
stāsta jubilārs. A.Bleidelim ir viena meita
un divi mazbērni – mazmeita un mazdēls.
Simtgadniekam ir laimējies, jo savu 100.
jubileju viņš sagaidīja kopā ar dzīvesbiedri,
ar kuru precējušies 1948. gadā. Marijai
Bleidelei šobrīd ir 87 gadi.
Jāpiebilst, ka 1. februārī Jelgavas Sociālo
lietu pārvalde sveica jelgavnieci, kurai apritēja 101 gads, bet šajā gadā simtā jubileja
būs pieciem jelgavniekiem.
Vectēvs strādājis par

Jelgavnieku saimē uzņemti 124 mazuļi

frizieri tagadējā Ausekļa ielā

Jelgavā ir ģimenes saknes. Proti,
šeit 19. gadsimta beigās un 20. gadsimta sākumā dzīvojuši Ļ.Zimonenko
vecvecāki, šeit dzimusi un līdz 14 gadu
vecumam dzīvojusi viņas mamma Dora
Levina. «Mamma dzīvoja kuplā ģime-

Iespēja redzēt nepublicētas
Šekspīra sonetu ilustrācijas

Jelgavas mērs Andris Rāviņš šonedēļ sveica 124 mazos jelgavniekus, kuri
dzimuši pagājušā gada nogalē, tostarp trīs dvīņu pārus. «Prieks, ka arī mūsu
pilsēta sveic vecākus ar katram tik nozīmīgo notikumu. Luīze ir saņēmusi
jauku dāvanu, kas paliks par piemiņu,» saka Luīzes vecāki Egija un Varis
Ligeiki.
Foto: Ivars Veiliņš

Jelgavas Zinātniskās bibliotēkas galerijā
durvis vērusi Baņutas Ancānes ilustrāciju
izstāde Šekspīra sonetiem. Izstādē skatāmie darbi pagājušā gadsimta 90. gadu
otrajā pusē tapa kā apgāda «Preses nams»
pasūtījums, taču tie nekad neieraudzīja
dienasgaismu – grāmatu izdevniecība
bankrotēja. Līdz šim ilustrācijas nav rādītas
skatītājiem. «Ilustrācijas Šekspīra sonetiem
veidotas jauktā tehnikā – akvarelis, akvareļa krītiņi, tuša, zīmulis. Nelielie sadzīviskie
skati uzbur renesanses laika atmosfēru
Anglijā. Šķiet, tie ir kā trausli atspulgi no
bijušās garīgi piesātinātās pasaules,» tā
par darbiem saka Jelgavas Mākslinieku
biedrības priekšsēdētājs Māris Brancis.

nē – viņai bija 11 māsas, viens brālis,
bet viņa bija jaunākā. Mans vectētiņš
strādāja par frizieri kādā frizētavā
tagadējā Ausekļa ielā, vecmāmiņa bija
mājsaimniece,» no mammas stāstītā
atminas Ļ.Zimonenko, piebilstot, ka
viena no viņas mammas Doras māsām
– Milda – senajā Mītavā iepriecinājusi
dāmas. Mildas rokām tapušas skaistas un greznas cepures, arī parūkas,
bet Ļ.Zimonenko mamma šīs cepures
lielās kārbās iznēsājusi kundzēm pa
mājām. Tieši tāpēc izstādē skatāmas
arī vairākas fotogrāfijas, kurās ģimenes
dāmas un arī citas jelgavnieces redzamas greznās cepurēs. «Papildus šīm
fotogrāfijām esam centušies parādīt,
kādos fotoateljē tās uzņemtas, par ko
liecināja zīmogs katras bildes otrajā
pusē. Fotografēšanās – tie tolaik bija
svētki visai ģimenei, kurus ne katrs
varēja atļauties,» stāsta mākslinieces
meita A.Zimonenko.

Ģimene Jelgavu
pameta 1915. gadā

Diemžēl Ļ.Zimonenko vecvecāku un
arī mammas likteni skāra emigrācija.
Viņiem Jelgava bija jāpamet. Piecas
vecākās māsas un D.Levinas brālis no
1904. līdz 1907. gadam laimes meklējumos šķērsoja Atlantijas okeānu un
apmetās Ņujorkā. Bet 1915. gadā arī
pārējie Levini bija spiesti doties prom
no Mītavas un kļūt par brūkošās Krievijas impērijas bēgļiem. Viņi vispirms
devās uz Ukrainu, vēlāk – uz Maskavu,
kur arī apmetās uz dzīvi. «No mammas
stāstītā atminos, ka viņai Krievijā
klājās grūti. Mītavā viņa bija iemācījusies latviešu, vācu un vienu no ebreju
valodām – jidišu, bet krievu valodu
zināja slikti. Mans tēvs viņai nopirka
rakstāmmašīnu, lika iemācīties krievu
valodu, un viņa tika iekārtota darbā
fotohronikā par mašīnrakstītāju,»
stāsta Ļ.Zimonenko. Runājot par valodas prasmēm, viņa atzīst, ka diemžēl
latviešu valodu pati nemāk un šobrīd
to nožēlo. «Atceros, ja mamma, viņas
māsas un vecmāmiņa negribēja, lai vīri
saprot, par ko runā, viņas runāja latviski. Man mamma dziedāja tikai latviešu

dziesmiņas un teica: «Smuka meita!»
Tagad nožēloju, ka neprasīju, lai arī
man iemāca šo valodu, lai gan jau tad
katru vasaru braucām uz Dzintariem
atpūsties,» atzīst Ļ.Zimonenko. Viņa
šobrīd savu dzīvi saista gan ar Krieviju,
gan Vāciju.

Izstādē senatnīgais
satiekas ar mūsdienīgo

Izstādes autori dzīvesbiedri R.Faier
šteins un Ļ.Zimonenko kopā ar meitu
Annu ir radošs kolektīvs. Viņi ir
Maskavas Arhitektūras institūta abiturienti, kas savu dzīvi saistījuši ar
tēlotājmākslu. Savu profesionālismu,
ko apliecina līdzdalība Krievijas un
Vācijas mākslinieku savienībās, viņi
pierādījuši daudzos realizētos izstāžu
projektos dažādu valstu galerijās,
muzejos un kultūras centros. Tagad,
pēc 110 gadiem, Ļ.Zimonenko kopā
ar ģimeni Jelgavā izveidojusi mākslas
izstādi, kas veltīta senču piemiņai,
kuru pagātnē aizgājušās sejas raugās
uz mums no vecā ģimenes albuma.
Muzeja apmeklētāju skatienam šodien
pavērusies negaidīta ekspozīcija, kas
tapusi laimīgas sakritības rezultātā.
Šie rūpīgi glabātie dokumenti pārdzīvojuši karus un evakuāciju, valstis un
to valdību maiņu, revolūcijas un emigrāciju – visu, ar ko saskārās to īpašnieki
20. gadsimtā. Izstāde veidota vairākās
daļās. Viena no tām veltīta ģimenei
– Levinu dzimtai –, kuras saknes ir Mītavā. Te skatāmas ģimenes fotogrāfijas,
dokumenti, dažādas liecības, savukārt
otra daļa veltīta Mītavai, un tajā apskatāmas pilsētas fotogrāfijas – ēkas un
cilvēki. «Fotogrāfijās ir pilsēta ar grūtu
likteni, kas savas daudzu gadsimtu ilgās dzīves gaitā mainījusi gan veidolu,
gan nosaukumu. Papildus parādīsim,
kā šeit pratušas sadzīvot dažādas tautas, dažādas reliģijas,» tā A.Zimonenko.
Būs arī ieskats Hamburgas mākslinieku veikumā – R.Faieršteina latīņu alfabēta burti jūgendstilā un arhitektūras
fantāzijas vienā no ebreju alfabētiem
– ivritā. Bet no Ļ.Zimonenko pūra
eksponēti tekstiliju objekti ar ebreju
simboliem un zīmēm.

Pārlielupes bibliotēkā izstāde

Sestdien «Mēs mīlam dejā»

Februārī Pārlielupes bibliotēkā aplūkojama jauna divu lasītāju rokdarbu izstāde.
Savus darbus rāda Zoja Korostika, piedāvājot apskatīt no sadzīves materiāliem
gatavotus dekoratīvus priekšmetus – vāzes, glāzes, konfekšu traukus, kārbiņas,
grāmatu vāciņus un puķītes, un Gaļina
Adatiņa, kas sarūpējusi filcētas, tamborētas un pērļotas krelles, piespraudes,
kaklasaites un auskarus. Kopā abas
autores
piedāvā 52
pašdarinātus darbus,
ko izstādes
noslēgumā
varēs arī iegādāties.

12. februārī pulksten 18 jau devīto gadu
Jelgavas kultūras namā koncertā «Mēs
mīlam dejā» tiksies Latvijas labāko deju
ansambļu 300 dejotāji. Tuvojoties 2013.
gada Dziesmu un deju svētkiem, jau šī
koncerta repertuārā iekļautas dejas, kas,
iespējams, tiks izdejotas svētkos. Jaunrades
deju konkurss notiks martā. «Lielupes»
īpašie viesi šogad būs kolektīvs «Katvari»,
ar kuru kopā mūsu dejotāji piedalījās uzvedumā «No zobena saule lēca». Koncertā
pārsteigumu būs sarūpējuši Aizupes pamatskolas un Ozolnieku vidusskolas mazie
dejotāji. Piedalīsies arī «Dancis», «Rotaļa»,
«Līgo», «Teiksma», «Katvari», «Vecsietiņš»,
«Diždancis» un «Lielupes» sastāvi. Koncertu vadīs aktieris Kristaps Rašins.

