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Ledus mistērijas

Sergejs Loginovs no Habarovskas Jelgavā ir pirmo reizi,
bet ledus skulptūras veido
jau 12 gadus. Starp citu –
viņam to iemācījuši ķīnieši.
Foto: Ivars Veiliņš

 Ritma Gaidamoviča

«Strādāt ir bauda, jo laika
apstākļi gandrīz ideāli.
Jābūt vien uzmanīgiem,
jo ap mīnus 20 grādiem
ledus kļūst trauslāks, tāpēc ir risks, ka zāģējot tas
var plaisāt,» saka Tatjana
Kuzņecova no Krievijas,
kura jau radījusi mazo
skulptūru un šobrīd kopā
ar kolēģi veido lielo.
Uzvaras parkā no pirmdienas 26
mākslinieki veido vairāk nekā 40
ledus skulptūras par tēmu «Mistērijas». Mazās skulptūras jau pabeigtas, un tagad top komandu darbi.
«Jāuzmanās vien no saules, kas
ar ultravioletajiem stariem maina
ledus struktūru – kad to griež un
zāģē, tas vairāk plīst. Lai no tā izvairītos, apklājam skulptūru ar foliju,»
stāsta Sandis Kondrāts, kurš kopā
ar kolēģi no Norvēģijas Elizabeti
Kristensenu veido skulptūru «Cilvēces rītausma». Mūžīgo jautājumu,
kas bija pirmais – vista vai ola, savā
skulptūrā uzdos lietuvietis Vitauts
Musteiķis. «Dzīve ir kā spēle ar
daudziem mistiskiem jautājumiem,
uz kuriem mēģinām rast atbildes.

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

Gribu, lai šī skulptūra raisa jautājumus arī skatītājos,» tā V.Musteiķis,
kurš lielajā skulptūrā kopā ar brāli
no ledus veido Lielvārdes jostu.
Šobrīd gatava arī foto skulptūra,
kāda festivālā būs pirmo reizi. Krists
Zariņš par godu Pūķa gadam izveidojis ledus pūķi. Tāpat CBS «Igate»
darbinieki uzbūvējuši slīdkalniņu.
Tas ir ar divām nobrauktuvēm
– lielākiem un mazākiem bērniem.
Noslēgumam tuvojas arī darbs pie
ledus bāra, ko veido Kārlis Īle ar
komandu. Tas šoreiz būs kā maska,
taču cilvēki varēs redzēt, kas zem šīs
maskas slēpjas.
Skatītāji paveikto varēs apskatīt
rīt, 10. februārī, no pulksten 18 līdz
24, pulksten 19 – atklāšana un labāko apbalvošana. Īpašu pārsteigumu
veido arī ledus mākslinieki – viņi
sniegs koncertu. Džulus Markovs
no Jakutijas spēlēs viņu tradicionālo
instrumentu varganu, Viļus Matutis
no Lietuvas – dūdas, Aleksejs Verbitskis – mutes ermoņikas. Sestdien un
svētdien, 11. un 12. februārī, parks
būs atvērts no pulksten 10 līdz 24.
Katru festivāla vakaru parkā gaidāma plaša kultūras programma,
kā arī būs iespēja vērot mūzikas,
gaismas un pirotehnikas šovus. Ar
pasākuma programmu var iepazī-
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ties 7. lapaspusē.
Sestdien un svētdien pulksten
20 varēs vērot, kā stundas laikā top
ledus skulptūra, ko veidos K.Īle. Bet
pa dienu – snovborda sacensības.
Jelgavas reģionālais Tūrisma
centrs sagatavojis četrus īpaši izstrādātus ekskursiju maršrutus, kas
festivāla laikā dos iespēju paskatīties
uz Jelgavu citām acīm. Ekskursijas
sestdien un svētdien sāksies pulksten 14 un 15. Sīkāku informāciju
par maršrutiem var iegūt mājas
lapā: www.tornis.jelgava.lv. Tāpat,
lai nodrošinātu iespēju līdztekus festivālam apmeklēt pilsētas muzejus,
Svētās Trīsvienības baznīcas torni,
Jelgavas pils muzeju un Kurzemes
un Zemgales hercogu kapenes, tiem
šajās dienās mainīts darba laiks. Ar
to var iepazīties portāla www.jelgavasvestnesis.lv sadaļā «Svarīgi».
Festivāla laikā autovadītājiem
jārēķinās ar transporta kustības
ierobežojumiem – satiksme būs
slēgta Uzvaras ielā no Jelgavas
Mūzikas vidusskolas līdz Slokas
ielai, savukārt Lapskalna ielā būs
vienvirziena kustība virzienā uz
Zvejnieku ielu. Automašīnas pasākuma apmeklētāji var novietot
izveidotajā stāvlaukumā Zvejnieku
ielas galā.

Lai valsts valoda būtu latviešu, referendumā jābalso «pret»
 Sintija Čepanone

Tautas nobalsošanas zīmē būs
jautājums «Vai jūs esat par likumprojekta «Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē» pieņemšanu,
kas paredz krievu valodai noteikt
otras valsts valodas statusu?» ar
diviem iespējamiem atbilžu variantiem – «Par» vai «Pret». «Ja vēlētājs
atbalsta izmaiņas Satversmē, kas
paredz noteikt krievu valodai otras
valsts valodas statusu, tad viņam
tautas nobalsošanas zīmē jāatzīmē
atbilde «Par». Ja vēlētājs ir pret

šādiem grozījumiem Satversmē un
neatbalsta valsts valodas statusa
noteikšanu arī krievu valodai, tad
viņam tautas nobalsošanas zīmē
jāatzīmē atbilde «Pret»,» skaidro Centrālā vēlēšanu komisija
(CVK).
Tātad: tautas nobalsošanas zīmē
atzīmējot «Par», vēlētājs uzskata, ka
krievu valodai jābūt valsts valodai;
atzīmējot «Pret», vēlētājs uzskata,
ka arī turpmāk Latvijā jābūt tikai
vienai valsts valodai – latviešu.
Savu izvēli balsstiesīgie iedzīvotāji, LR pilsoņi no 18 gadu vecuma,
varēs izdarīt tikai tautas nobalsošanas dienā, 18. februārī, no pulksten 7 līdz 22. Lai piedalītos referendumā, vēlētājam nepieciešama
derīga Latvijas pilsoņa pase.
Taču vēlēšanu iecirkņi pa četrām
stundām dienā ir atvērti jau kopš
trešdienas, un tajos pieejami informatīvie materiāli, kā arī ir iespēja
pieteikt balsošanu savā atrašanās
vietā. Būtiski uzsvērt, ka iepriekšēja
balsošana netiek organizēta, un tas

Alfrēds Holsts, bijušais 6. vidusskolas
direktors:
«Tā ir ļoti liela aplamība, ka šāds referendums vispār būs,
jo patiesībā tas nav
vajadzīgs nedz latviešiem, nedz krievu
tautības cilvēkiem. Ir taču pašsaprotami
– ja dzīvoju Anglijā, man ir jāzina angļu
valoda, ja dzīvoju Krievijā – krievu, ja
dzīvoju Latvijā, tad jārunā latviski, un
latviešu valodai gribēt likt blakus vēl
vienu valodu kā valsts valodu ir milzīga
kļūda. Mana pieredze, strādājot skolā,
apliecina, ka krievu tautības bērni lieliski
pārvalda latviešu valodu, taču nu viņos
tiek radīta pretestība, apjukums, jo
daudzi vecāki, kuri līdz galam varbūt

neizprot, kas valstī pašlaik notiek un kāpēc
latviešu valodai jābūt vienīgajai oficiālajai
mūsu valstī, kultivē ideju par krievu valodu
kā valsts valodu Latvijā. Esmu pārliecināts,
ka mūsu krievvalodīgo inteliģence nevēlas
krievu valodai valsts valodas statusu, taču
viņi arī nevēlas, lai viņu tautību un valodu
nicina, un politiķi diemžēl to izmanto
savās interesēs, mākslīgi radot sabiedrības
šķelšanos. Manā laikā no 660 skolēniem
Jelgavas 6. vidusskolā bija 170 latviešu
tautības bērni – viņi, latvieši, mācījās krievu skolā! Savukārt krievu bērni ar labām
sekmēm mācās latviešu skolās. Kaut arī
cienu krievu tautības cilvēkus, kaut arī
man ļoti patīk krievu valoda, referendumā
balsošu pret krievu valodu kā otru valsts
valodu, jo Latvijā jābūt tikai vienai valsts
valodai – latviešu.»

Tas, vai Latvijā krievu valodai būs otras oficiālās
valsts valodas statuss,
izšķirsies sestdien, 18.
februārī, kad notiks referendums par likumprojektu «Grozījumi Latvijas
Republikas Satversmē».
Paust savu nostāju varēs
jebkurā vēlēšanu iecirknī
no pulksten 7 līdz 22.

Vēlēšanu iecirkņi Jelgavā

Atbild Jelgavas domes deputāti

• Jelgavas 3. pamatskola, Uzvaras iela 10
• Aģentūra «Kultūra», K.Barona iela 6
• Jelgavas 1. ģimnāzija, Meiju ceļš 9
• Jelgavas 5. vidusskola, Aspazijas iela 20
• Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskola, Skolotāju iela 8
• Jelgavas Speciālā internātskola, Filozofu iela 50
• Jelgavas Valsts ģimnāzija, Mātera iela 44
• LLU sporta zāle, Tērvetes iela 91d
• SIA «Alvima», Lietuvas šoseja 2
• Miezītes bibliotēka, Dobeles šoseja 100
• Jelgavas 4. vidusskola, Akmeņu iela 1
• Jelgavas 1. speciālā internātskola, Institūta iela 1

• Jelgavas Amatu vidusskola, Akadēmijas iela 25
• Jelgavas pilsētas slimnīca, Brīvības bulvāris 6
• Jelgavas 6. vidusskola, Loka maģistrāle 29

nozīmē, ka nobalsot varēs tikai referenduma dienā, 18. februārī.
Līdz 19. februārim vēlētājiem
ir pieejams arī CVK diennakts
uzziņu tālrunis 67049999, nodrošinot iespēju arī pa tālruni
gūt atbildes uz jautājumiem, kas
saistīti ar referendumu.
«Tautas nobalsošanas zīmes
Jelgavā nogādās līdz 15. februārim,
un 17. februārī tās tiks sadalītas pa
iecirkņiem, lai jau nākamajā dienā
pulksten 7 visi iecirkņi varētu sākt
darbu,» norāda Jelgavas pilsētas
Vēlēšanu komisijas vadītājs Jānis
Dēvics. Iesniegumu par balsošanu

savā atrašanās vietā dzīvesvietai
tuvākajā iecirknī var iesniegt līdz
18. februāra pulksten 12, un to var
Piedalīšos
Pret krievu valodu kā otru valsts valodu
izdarīt arī vēlētāja uzticības persona.
Savukārt par iespējām kļūt par noPiedalīšos
Par krievu valodu kā otru valsts valodu
vērotāju jāinteresējas CVK.
Piedalīšos
Par krievu valodu kā otru valsts valodu
Likumprojekts «Grozījumi
Latvijas Republikas Satversmē»
Piedalīšos
Pret krievu valodu kā otru valsts valodu
paredz mainīt Satversmes 4., 18.,
Piedalīšos
Pret krievu valodu kā otru valsts valodu
21., 101. un 104. pantu, iekļaujot
Piedalīšos
Pret krievu valodu kā otru valsts valodu
tajos nosacījumu par krievu valodu
kā otru valsts valodu, nosakot, ka
arī pašvaldībās darba valodas ir
Grozījumi tiks pieņemti, ja par 786, tātad par otras valsts valodas
latviešu un krievu valoda un ikvie- tiem nobalsos vairāk nekā puse statusa piešķiršanu krievu valodai
nam ir tiesības saņemt informāciju balsstiesīgo vēlētāju, kuru skaits referendumā būtu jānobalso vislatviešu un krievu valodā.
11. Saeimas vēlēšanās bija 1 543 maz 771 893 vēlētājiem.

Šodien, 9. februārī, visi 15 vēlēšanu iecirkņi
mūsu pilsētā atvērti no pulksten 15 līdz 19. Rīt,
10. februārī, no pulksten 9 līdz 13; 11. un 12.
februārī iecirkņi strādās no pulksten 8 līdz 12;
13., 15. un 17. februārī – no pulksten 9 līdz 13;
14. un 16. februārī – no pulksten 15 līdz 19.
Referenduma dienā, 18. februārī, nobalsot varēs
no pulksten 7 līdz 22.

Deputāts, partija
Andris Rāviņš, ZZS
Vilis Ļevčenoks, ZZS
Aigars Rublis, ievēlēts
no JL, tagad pārstāv «Vienotību»
Mintauts Buškevics, ZZS
Andrejs Eihvalds, SC
Maksims Galkins, PCTVL
Andrejs Garančs, ZZS
Ludmila Gineite, SC
Andris Ķipurs, ievēlēts
no JL, tagad bezpartejisks
Dainis Liepiņš, ievēlēts no LPP/LC,
tagad pārstāv Reģionu partiju
Anatolijs Ļitvinovs, SC
Sergejs Ņevoļskis, ievēlēts
no SC, tagad bezpartejisks
Dace Olte, ZZS
Jurijs Strods, TB/LNNK, «Visu Latvijai»
Saulvedis Šalājevs, ievēlēts
no LPP/LC, tagad bezpartejisks

Vai piedalīsieties
referendumā?

Kā balsosiet?

Piedalīšos
Piedalīšos
Piedalīšos

Pret krievu valodu kā otru valsts valodu
Pret krievu valodu kā otru valsts valodu
Pret krievu valodu kā otru valsts valodu

Piedalīšos
Piedalīšos
Piedalīšos
Piedalīšos
Piedalīšos
Piedalīšos

Pret krievu valodu kā otru valsts valodu
Neatklāj
Par krievu valodu kā otru valsts valodu
Pret krievu valodu kā otru valsts valodu
Neatklāj
Pret krievu valodu kā otru valsts valodu

Jelgavnieku viedokļi par gaidāmo tautas nobalsošanu
Arnis Razminovičs,
studentu korporācijas
«Ventonija» filistrs:
«Studentu korporācijas politikā nemēdz
iesaistīties, taču šis
referendums Latvijas
vēsturē ir otrā reize, kad korporācijas
pieņēmušas lēmumu nestāvēt malā.
Pirmais precedents bija 1918. gadā, kad
tika nolemts iesaistīties Studentu rotā, lai
cīnītos par Latvijas brīvību. Katrai valstij ir
fundamentālas vērtības, kas to atšķir no
citām – teritorija, karogs un valoda. Un
pašlaik apdraudēta ir latviešu valoda kā
vienīgā valsts valoda Latvijā, tādēļ mūsu
pienākums ir nebūt vienaldzīgiem un
aktīvi paust viedokli par to, kas mūs vieno
– latviešu valodu. Tieši sauklis «Mūs vieno

latviešu valoda» izvēlēts akcijai, kurā aicinām referendumā balsot pret otru valsts
valodu. Tas nav aicinājums balsot pret
nacionalitāti – krievu, ukraiņu, baltkrievu
vai citu –, bet gan aicinājums balsot par
to, kas mūs visus šajā valstī vieno. Spilgts
apliecinājums tam, ka referendums ir
nevis par tautību, bet valodu, ir fakts, ka
šī saukļa autors ir vienīgās krievu studentu
korporācijas Latvijā seniors Dmitrijs Trofimovs. Es ticu, ka kopā mums izdosies
Jelgavu «apjozt» ar sarkanbaltsarkanu
lenti, kas īsi pirms referenduma mūs visus
vienos tāpat kā mūsu valoda, atgādinot,
ka valoda, tāpat kā Latvijas valsts, ir svēta. Nēsājot pie krūts sarkanbaltsarkanu
lentīti, aicināsim tos, kam rūp mūsu
valodas liktenis, referendumā balsot pret
grozījumiem Satversmē.»

Līga Celma, kora «Spīgo» diriģente:
«Es piedalīšos referendumā un balsošu pret
krievu valodu kā otru
valsts valodu. Kāpēc?
Pirmkārt, cienot savus
senčus, kuri ir smagi strādājuši, lai iekoptu savu zemi, lai atgūtu valsts brīvību un
droši varētu runāt savā, latviešu, valodā.
Otrkārt, aiz cieņas pret savu valodu.
Nesen lasīju Māras Zālītes viedokli par
gaidāmo referendumu, un viņa minēja,
ka pa visu pasauli labi ja var saskaitīt
ap 1,5 miljoniem iedzīvotāju, kuri runā
latviski, turpretim krieviski runājošo
skaits pārsniedz 150 miljonus. Šis fakts
vēl skaudrāk lika apjaust, cik sargājama
un kopjama ir mūsu valoda. Latviski

runājošo skaits pasaulē ir tik niecīgs kā
smilšu graudiņš, tāpēc mums jādara
viss, ko spējam, lai saglabātu latviešu
valodu, lai ne tikai mūsu paaudze,
bet arī mūsu bērni un mazbērni ar
lepnumu varētu runāt savā dzimtajā
valodā, nebaidoties, ka tā pakāpeniski
izzudīs. Patiesībā jau ne draugu, ne paziņu lokā neapspriežam jautājumu par
gaidāmo referendumu, kurā jāizšķiras
valsts valodas liktenim, jo izvēle un
nostāja šajā jautājumā ir skaidra. Taču
es nepavisam neesmu ultrapatriotiski
noskaņota, tādēļ, piedaloties referendumā un iestājoties pret krievu valodu
kā otru valsts valodu, nebalsoju pret
krievu tautības cilvēkiem vai krieviski
runājošiem – es tikai izrādu cieņu savas
valsts valodai.»
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viedokļi

Jau rīt vairākās pilsētas ēstuvēs plašākai publikai būs iespēja
nobaudīt īpašos Jelgavas ēdienus – saldo ēdienu «Šarlotes
skūpsts» un otro ēdienu «Hercoga bura». Pašvaldības ideju
par vienotu īpašo Jelgavas ēdienu izstrādāja Jelgavas Amatu
vidusskola, bet vēlāk kopā ar uzņēmējiem receptes pieslīpētas. Kā atzīst paši uzņēmēji, šī ir pirmā reize, kad viņi tik
cieši sadarbojušies un mazāk viens uz otru skatījušies kā
konkurenti.

Ceturtdiena, 2012. gada 9. februāris

Ideja, kas radīja dialogu

Maza vizītkarte pilsētai
Elita
Simsone, kafejnīcas
«Lienīte» īpašniece:
«Kopīga darba
sajūta
noteikti ir! Katrs ēdināšanas
uzņēmums tomēr ir sava pasaule,
katrs ikdienā dara savu darbu,
bet šoreiz ir tā sajūta, ka pilsētai
esi vajadzīgs. Tiešām jūtu, ka
pašvaldībai rūp šī saikne ar uzņēmēju, ka esi gaidīts, lai kopā
sasniegtu rezultātu. Un, manuprāt, līdztekus šiem jaunajiem
pilsētas ēdieniem tas ir lielākais
ieguvums.
Jā, varbūt mūsu kafejnīca nav
tā, kas izjūt vislielāko apmeklētāju pieplūdumu tieši Ledus
skulptūru festivālā, jo atrodamies
kultūras namā un mūsu klientu

skaits visbiežāk ir tieši atkarīgs
no pasākumiem kultūras namā,
taču mēs vienoti iesaistāmies
idejas īstenošanā un arī šajā nedēļas nogalē piedāvāsim Jelgavas
īpašos ēdienus. Pēc tam jau arī
varēsim izteikt pirmos klientu
vērtējumus. Pagaidām, protams,
grūti prognozēt, kā jaunie ēdieni
iedzīvosies Jelgavā un vai pēc
laika tos zinās ne tikai pilsētnieki,
bet spēs atpazīt arī mūsu viesi – to
rādīs laiks. Taču man gribas ticēt,
ka šie ēdieni būs kā tāda maza
Jelgavas vizītkarte, kas vismaz
daļai cilvēku asociēsies ar mūsu
pilsētu. Man personīgi garšo abi
šie ēdieni, bet «Šarlotes skūpsts»
tomēr mazliet vairāk – tas ir
vienkārši dievīgs!»
Cik maksās Jelgavas īpašie ēdieni
kafejnīcā «Lienīte»?

«Šarlotes skūpsts» – 1,70 lati
«Hercoga bura» – 5,90 lati

Sandra Blūmane, bistro «Silva» vadītāja:
«Pēc maniem novērojumiem,
Ledus skulptūru festivāls ir tas
laiks gadā, kad Jelgavas ēdināšanas
uzņēmumi ir visvairāk apmeklēti.
Jā, mums ir Pilsētas svētki, Piena,
maizes un medus svētki, smilšu
skulptūras, bet tas viss notiek vasarā, kad pēc pasākuma pilsētā var doties kaut kur zaļumos, pie dabas, bet
ziemā cilvēki tomēr izvēlas šo svētku
sajūtu paildzināt tepat un apmeklē
kādu no pilsētas ēstuvēm. Diezin vai
mēs tuvākajos gados piedzīvosim ko
tādu, kā bija 2007. gadā, kad festivāla laikā pie «Silvas» rinda bija krietni
ārā pa durvīm – visus gribētājus pat
uzņemt nespējām. Bet katrā ziņā es
varu teikt, ka katru gadu festivāla

laikā «Silvu» apmeklē vismaz divreiz
vairāk cilvēku nekā parastās dienās.
Un tas ir tikai normāli, ka šādām
dienām mēs gatavojamies īpaši.
Šis gads, protams, ir vēl īpašāks
nekā parasti, jo galvenais akcents
šoreiz ir jaunums ne tikai «Silvā»,
bet visā pilsētā – arī mēs piedāvāsim
abus Jelgavas īpašos ēdienus – «Šarlotes skūpstu» un «Hercoga buru».
Un tie nav tikai ēdieni – es domāju,
ka visiem, kuri iesaistījās šīs idejas
īstenošanā, pirmām kārtām tas
asociēsies ar vārdu «dialogs». Mēs
– ēdināšanas uzņēmumi – pirmo
reizi savā starpā esam uzsākuši
dialogu, un tas priecē. Es uzskatu,
ka šis bija pareizākais pašvaldības
solis – radīt ideju par Jelgavas ēdieniem un tad iesaistīt ēdinātājus.

Andris Rūmītis, ģimenes
restorāna «Hercogs» īpašnieks
un šefpavārs:
«Mums droši vien vajadzēja tādu
kā grūdienu no malas – citādāk
tas nebūtu noticis. Es varu izteikt
vislielākos komplimentus Jelgavas
pašvaldībai, kas kā neitrāls spēlētājs
uzrunāja mūs, ēdināšanas uzņēmumus, lai īstenotu ideju Jelgavas
ēstuvēs piedāvāt vienotus pilsētas
firmas ēdienus «Šarlotes skūpsts»
un «Hercoga bura».
Vai varat iedomāties situāciju
– konkurents ir gatavs ierasties pie
jums, lai prezentētu savu un vienlaikus novērtētu jūsu veikumu? Tieši
tas ir noticis starp Jelgavas ēdināšanas uzņēmumiem, un, manuprāt,
tas ir profesionalitātes paraugs.
Pamatrecepti ēdieniem radīja Jelgavas Amatu skola, bet vēlāk iesaistījāmies mēs – uzņēmēji – un kopīgi
spriedām, ko un kā vēl uzlabot. Mēs
pirmo reizi esam tik ļoti satuvinājušies, lai darītu kaut ko ne tikai sev,
bet pilsētai, un jau šīs nedēļas nogalē
katrs savā ēstuvē piedāvāsim abus
jaunos Jelgavas ēdienus. Protams,
katram pavāram ir savi knifi, tāpēc
arī rezultātā niansēs var atšķirties
Jelgavas īpašie ēdieni, lai gan visi
tos būs gatavojuši no vienādiem
produktiem. Bet tas vienlaikus ir
interesanti, jo klientiem būs iespēja
novērtēt paveikto.
Brīžiem jau šķiet dīvaini, ka Rīgas
uzņēmēji savā starpā var sanākt
kopā, apspriesties, vienoties, bet mēs
te, Jelgavā, katrs darbojamies pats
par sevi. Līdz šim tā arī ir bijis – cits
citu uzskatījām par konkurentiem,
lai gan patiesībā katram no mums
publika ir sava. Un tad, kad tu

ilgstoši tā esi darbojies, ir ļoti grūti
sevi mainīt, tāpēc arī es uzskatu,
ka pašvaldība nospēlēja izšķirošo
lomu – ļāva mums pašiem uz sevi
paskatīties it kā no malas un saprast,
ka nav jau ko dalīt, ka mums kopā
ir jādomā, kā ne tikai ieinteresēt jelgavniekus, bet vienlaikus piesaistīt
mūsu pilsētai arī viesus.
Tā jau nav sakritība, ka Jelgavas
ēdieni tiek prezentēti tieši šajā
– Ledus skulptūru festivāla – laikā.
Šis neapšaubāmi ir gada apmeklētākais pasākums ne tikai Jelgavā,
bet visā Zemgalē, un pilsētai tas ir
jāizmanto.
Uzņēmējam jāsaprot, ka tu nevari
sēdēt, kājas sakrustojis, un gaidīt, ka
klients tāpat pie tevis atnāks. Arī
tad, ja tas ir ēdināšanas uzņēmums
un Jelgavā notiek tik apmeklēts
pasākums kā Ledus skulptūru
festivāls, nevar paļauties tikai uz
likumsakarību, ka daļa no šiem
tūkstošiem vienkārši ienāks tieši
pie tevis. Ir jāizpilda mājas darbs,
un man šķiet, ka šogad mājas darbu

Manuprāt, ja šī ideja būtu kādam no
mums, uzņēmējiem, rezultāts diezin
vai sanāktu tik labs. Padomājiet paši
– ja ideja ir konkurenta, vai tu būsi
pret to tik ieinteresēts un atvērts?
Domāju, ka ne.
Esmu saldummīle, tāpēc mans
favorīts ir «Šarlotes skūpsts», bet
ļoti garšo arī «Hercoga bura». Šobrīd
mūsu galvenā rūpe ir spēt maksimāli precīzi prognozēt, kāds pirmajās
dienās varētu būt pieprasījums pēc
jaunajiem ēdieniem. Būtiski ir tas,
ka «Šarlotes skūpsts» ir jāgatavo jau
iepriekšējā dienā, tāpēc mūsu intuīcijai jābūt ļoti spēcīgai, jo negribētos,
lai jau pirmajā dienā kāds paliek bez
iespējas nobaudīt jaunos ēdienus.
Noteikti uz ielas izvietosim arī reklāmu par jauno piedāvājumu, lai to
pamana arī pilsētas viesi, tāpat arī
pārdevēji klientiem ieteiks nobaudīt
tieši Jelgavas ēdienus.
Protams, katrā no ēstuvēm var
nedaudz atšķirties Jelgavas ēdienu
noformējums, jo katram pavāram ir
savs rokraksts – tāpat var atšķirties
porcijas lielums un cena. Ir tikai
loģiski, ja, piemēram, restorānā
«Hercogs» porcija ir lielāka un maksā dārgāk nekā bistro «Silva».
Cik maksās Jelgavas īpašie ēdieni
bistro «Silva»?

«Šarlotes skūpsts» – 0,95 lati
«Hercoga bura» – 4,10 lati

«Līdz šim laikam
pietrūka entuziasma» «Mājas darbu esam paveikuši labi»
Ainārs Tamisārs, kafejnīcas
«Tami-Tami» īpašnieks:
«Līdzīgs mēģinājums uzsākt
kopīgu dialogu un darbu vienā virzienā starp ēdināšanas
uzņēmumiem bija jau pirms
vairākiem gadiem, bet diemžēl
toreiz tas tā arī pie rezultāta
nenoveda – laikam jau pietrūka
entuziasma. Ļoti būtiski tādos
gadījumos ir tas, lai būtu pašvaldības varbūt ne virsvadība,
bet tāda kā skatīšanās vienā
virzienā – uzņēmējs kopā ar
pašvaldību. Šobrīd jācer, ka līdz
ar ideju par Jelgavas īpašajiem
ēdieniem tas ledus sāks lūzt.
Jā, tiešām tā liktenīgi – Ledus
skulptūru festivāls un mums
ledus sāk lūzt...
Arī «Tami-Tami» no piektdienas jau oficiāli piedāvās Jelgavas
īpašos ēdienus, un tad jau mūsu
uzdevums ir panākt, lai tie iedzīvotos. Var taču sēdēt uz Vīnes
krēsla, klausīties Vīnes valsi un
dzert Vīnes kafiju – tā doma jau

ir viena: jādarbojas visiem kopā,
lai būtu rezultāts. Lai cilvēkiem
gribētos te dzīvot, te baudīt,
te viesus uzņemt. Vai Jelgavas
ēdieni iedzīvosies, rādīs laiks.
Katrā ziņā savs stāsts ir radīts,
receptes noslīpētas, tagad jāgaida
rezultāts. Un šīs detaļas skaidri
pierāda, cik svarīga ir tā domāšana vienā virzienā, jo var jau stāstu
radīt, var arī recepti, bet, ja neiet
kopā, tad nekas nesanāks. Liepājā
arī ir savs ēdiens, biju par to lasījis
– stāsts tiešām saistošs un vēsturisks. Protams, ka, aizbraucot uz
Liepāju, gribas to nobaudīt, bet,
ziniet, es savu porciju apēst nevarēju, nu pārāk vēsturiska laikam
tā recepte izdevusies...
Gribas ticēt, ka mums Jelgavā
būs izdevies!»
Cik maksās Jelgavas īpašie ēdieni
kafejnīcā «Tami-Tami»?

«Šarlotes skūpsts» – 2 lati
«Hercoga bura» – 4 lati

Cik maksās Jelgavas īpašie ēdieni
restorānā «Hercogs»?

«Šarlotes skūpsts» – 1,70 lati
«Hercoga bura» – 5,90 lati
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Foto: Ivars Veiliņš
esam paveikuši tiešām labi.
Ir jābūt elastīgam, un «Hercogs»,
rēķinoties ar to, ka nedēļas nogalē
pilsētā iebrauks tūkstošiem cilvēku,
strādās līdz pēdējam klientam, arī
tad, ja pusnaktī kāds vēl gribēs pie
mums paēst, tas būs iespējams.
Restorānā mums ir tikai 34 vietas,
tāpēc atvērts būs arī bistro, kas
parasti nedēļas nogalēs ir slēgts.
Pēc pieredzes zinām, ka tie ir vairāki simti cilvēku, kas šajās dienās
ienāk mūsu ēstuvē, un mēs esam
gatavi viņiem pasniegt pašu labāko. Sātīgas kompleksās pusdienas
šajās dienās pie mums maksās 2,50
– porcijas būs lielākas nekā parasti,
ēdienkartē būs tikai pieprasītākie
ēdieni. Ikdienā Jelgavas īpašie
ēdieni, protams, būs pieejami tikai
«Hercoga» restorāna daļā.»

Pilsētnieks vērtē

Kā jūs
ietekmē sals?
Aiva, mājsaimniece:
– Dzīvojam
privātmājā,
un galvenās
rūpes sagādā
apkure. Pastiprināti uzmanām apkures sistēmu, lai ar to viss būtu kārtībā
un varētu pastāvīgi uzturēt 22
grādu temperatūru. Bet puika
pagājušajā nedēļā, kad bija ļoti
auksts, netika ne uz nodarbībām
«Jundā», ne arī laukā.
Agnese, studente:
– Dzīvoklī lielajā salā bija
vēsāks, arī
mājas ārdurvju mehānisms
ķērās. No rīta, ejot uz universitāti,
skropstas gandrīz sasala. Jā, un
bija jāatsakās no iemīļotās nodarbes – mūzikas klausīšanās pa
ceļam, jo mūzikas atskaņotājs pēc
pirmās dziesmas vienkārši atteicās
laukā strādāt. Smējos, ka salā arī
mode palika otrajā plānā, jo galvenais bija silti saģērbties.
Armands, apsardzes darbinieks:
– Kad bija tie
mīnus 30 grādi, protams,
nepatīkami.
Mājai koka logi, un jutām, ka tie
laiž cauri aukstumu, līdz ar to istabā bija vēsāks. Mums ir centrālapkure, un pa nakti kurina mazliet
vairāk, bet pa dienu – mazāk.
No rītiem ir vēsāks un grūtāk no
gultas izlīst. Bērnam sals nepatika,
jo netika laukā spēlēties.
Līga, pasta
nodaļas vadītāja:
– Dzīvojam
laukos, māja
veca un laiž
laukā siltumu.
Ja vakarā uzkurinām tā, ka istabā
ir ap 30 grādiem, no rīta vairs
tikai plus deviņi, un tas nav patīkami. Malkas maz, tāpēc ceram,
ka tik liels sals vairs nebūs. Arī
ūdens mājās vairs nav, jo kaut
kur sistēmā caurules sasalušas,
gaidām pavasari, kad atkusīs.
Bērni pagājušajā nedēļā arī neapmeklēja skolu – vidusskolēns gan
bija aizgājis, taču viņam klasē bija
tikai četri skolēni un visus palaida
mājās.
Deniss, iekārtu mehāniķis:
– Tajās aukstajās dienās
centos lieki
nelīst laukā no
mājas. Vairāk
uztraucos par auto, vai tam sals
nenāks par skādi, taču viss bija
kārtībā. Katru dienu izgāju pasildīt
– mazliet paniķojās, taču brauca.
Dzīvoklī gan bija jūtami vēsāks,
nācās ieslēgt sildītāju.
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Par projektu konkursu 2012. gadam (1. kārta)
Biedrību un nodibinājumu atbalsta programmai

ziņas

Jelgavu prezentē «Balttour»

Jelgavas pilsētas pašvaldība izsludina projektu konkursu «Biedrību un nodibinājumu atbalsta programma» 2012. 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, kas darbojas Jelgavas pilsētas
teritorijā.
Saskaņā ar Jelgavas pilsētas biedrību un nodibinājumu atbalsta programmas nolikumu:
Programmas finansējuma fonda līdzekļi var tikt piešķirti biedrību un nodibinājumu (turpmāk
tekstā – organizācija) projektiem, kuri:
1. paredz sabiedriski nozīmīgu programmu, projektu un pasākumu realizāciju Jelgavas pilsētā,
2. piesaista ievērojamus vietējos resursus un brīvprātīgo darbu sabiedriski nozīmīgos projektos,
3. paredz remonta materiālu un pamatlīdzekļu iegādi sabiedrisku objektu remontam (telpas,
aprīkojums, biroja mēbeles) organizācijas darbības nodrošināšanai, ja tās veic sociāli nozīmīgas
funkcijas,
4. īsteno sociālu programmu,
5. īsteno organizācijai deleģēto pašvaldības funkciju,
6. nepieciešami administratīvajiem izdevumiem organizācijas darbības nodrošināšanai mērķprogrammu īstenošanai;
Programmas finansējuma fonda līdzekļus nepiešķir:
1. nekustamā īpašuma iegādei,
2. organizāciju darbinieku atalgojumam,
3. pasākumiem, kurus saskaņā ar nolikumiem finansiāli atbalsta citas Jelgavas pilsētas pašvaldības
izveidotas programmas,
4. vairāk nekā diviem piešķīrumiem vienam pretendentam vienā budžeta gadā,
5. pretendentiem, kuri projektu pieteikumos nav paredzējuši iesniedzēja ieguldījumu, līdzfinansējumu
vai pašfinansējumu.
Projekta pieteikumi jāiesniedz Jelgavas pilsētas domē Lielajā ielā 11, 1. stāvā, 131. kabinetā,
Informācijas aģentūrā, līdz 09.03.2012. plkst.14.30 slēgtā aploksnē. Katrs projekts jāiesniedz
atsevišķā aploksnē. Uz aploksnes jānorāda:
1. iesniedzēja nosaukums, juridiskā adrese;
2. adresāts: Jelgavas pilsētas dome «Biedrību un nodibinājumu atbalsta programma».
Ja projekta pieteikumu nosūta pa pastu, pasta zīmoga datumam jābūt ne vēlāk kā 09.03.2012.
Iesniegtie projektu pieteikumi tiks izskatīti un rezultāti paziņoti līdz 11.04.2012.
Projektu pieteikums jāsagatavo brīvā formā, ievērojot iepriekš norādītās vadlīnijas vai izmantojot
veidlapu «Projekta pieteikums Biedrību un nodibinājumu atbalsta programmai», kura publicēta Jelgavas pilsētas mājas lapā: www.jelgava.lv, sadaļā «Pašvaldība». Minēto veidlapu var saņemt Jelgavas
pilsētas domes administrācijas Informācijas aģentūrā (131. kabinets) Lielajā ielā 11, Jelgavā.
Konsultācijas par projektu sagatavošanu un iesniegšanu – Jelgavas pilsētas biedrību un nodibinājumu
atbalsta programmas komisijas sekretāre M.Čaniža, tālrunis 63005508.

Paziņojums par konkursa «Par tiesībām nomāt zemesgabalu Jelgavā,
Langervaldes ielā 3» izsludināšanu
Jelgavas pilsētas dome izsludina konkursu par tiesībām nomāt zemesgabalu Jelgavā, Langervaldes
ielā 3, kadastra Nr.0900 028 0277, platība 25 865 m2, un būvēt uz tā rūpnieciskās ražošanas objektu.
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš – līdz 09.03.2012.
Konkursa nolikumu var saņemt un piedāvājumu iesniegt katru dienu: pirmdienās no plkst.8 līdz
19, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst.8 līdz 17 un piektdienās no plkst.8 līdz 14
Jelgavas pilsētas domes Informācijas aģentūrā Jelgavā, Lielajā ielā 11, 131. kabinetā, LV-3001,
kontakttālrunis 63005570.
Ar konkursa nolikumu var iepazīties mājas lapā internetā: www.jelgava.lv.

 Ilze Knusle-Jankevica

Otro gadu Jelgava, Jelgavas un Ozolnieku
novads tiks pārstāvēti
starptautiskajā tūrisma
izstādē «Balttour 2012».
«Novitāte ir tā, ka piedāvāsim degustēt jaunākos
mūsu apkaimē tapušos
gardumus – pilsētas firmas ēdienu «Šarlotes
skūpsts», Svētes maizi
un pils karsto šokolādes
dzērienu,» stāsta Jelgavas reģionālā Tūrisma
centra (JRTC) pārstāve
Liene Rulle.
Veidojot stendu, šoreiz ieturēts
melnbalti elegants stils. «Nolēmām
riskēt, jo šie pasākumi taču ir domāti, lai piesaistītu tūristus, un
mums jābūt atšķirīgiem no citiem,
pamanāmiem krāsu jūklī. Baltais
simbolizē ziemu un ledu, jo vienlaikus ar tūrisma izstādi Jelgavā notiks

Aizvadītajā nedēļas nogalē Jelgavā pārspēts pat
vairāk nekā 70 gadus vecs
aukstuma rekords – 5. februāra 1940. gada rekordu,
mīnus 29,2 grādus, nu
nomainījusi mīnus 31,2
grādu atzīme. Aukstums
būtiski ietekmējis arī pilsētas ikdienas dzīvi.

19. februārī plkst.12 – M.Čehova Rīgas Krievu teātra viesizrāde visai ģimenei «Mazās
eglītes lielais ceļojums» (krievu valodā). Biļešu cena: Ls 5; 4; 3.
21. februārī plkst.10 un 13 – Valmieras kinostudija piedāvā muzikālu izrādi bērniem
«Pingvīni nāk!». Režisors I.Strads. Izrādes garums 1h 15 min. Biļešu cena: Ls 2.
24. februārī plkst.18 – Nacionālo Bruņoto spēku orķestra bigbenda koncerts. Viesdiriģents
Somijas bruņoto spēku bigbenda vadītājs Sami Hannula. Ieeja – bez maksas.
26. februārī plkst.19 – Nacionālais teātris sadarbībā ar Jelgavas pilsētas domi piedāvā
E.Radziņas 95. jubilejai veltītu pasākumu. Piedalās: režisori E.Freibergs, M.Kublinskis,
Nacionālā teātra aktieri, Ā.Alunāna Jelgavas teātra aktieri un rež. L.Ņefedova. Piedalās
komponists V.Zilveris un A.Daņiļenko. Biļešu cena: Ls 4; 3; 2.
3. martā plkst.14 – Dailes teātra viesizrāde R.Staprāns «Gūsteknis pilī». Dokumentāldrāma 2 daļās. Kārļa Ulmaņa lomā J.Kalniņš. Biļešu cena: Ls 7; 6; 5.
Kases darba laiks: no otrdienas līdz piektdienai 14 – 19, sestdienā 9 – 14
un stundu pirms sarīkojuma! Kases tālrunis: 63084679.

Ledus skulptūru festivāls – arī uz to
aicinām izstādes apmeklētājus. Melnais ir kā pretstats tam, bet pa vidu
ir krāsainība – tūrisms un dzīve,»
skaidro JRTC vadītāja Anda Iļjina.
Par «krāsām» tiks gādāts, izmantojot gan tradicionālos izdales
materiālus, gan interaktīvus risinājumus, piemēram, tiks izmantota
interaktīvā grīda. «Vedīsim uz Rīgu
interaktīvo grīdu, kas atrodas torņa
ekspozīciju zālē, jo tāda, cik mums
zināms, Latvijā ir tikai viena. Ar tās
palīdzību informāciju par tūrisma
objektiem, atpūtas iespējām un
lielākajiem pasākumiem pie mums
burtiski noliksim izstādes apmeklētājiem pie kājām,» stāsta L.Rulle.
Stendā apmeklētājus izklaidēs Jelgavas simbols Alnītis, bet āra zonā
būs iespējams apskatīt ledus skulptūru – ragavas, ko velk Alnītis – un
«Pundurīšu paradīzi» jeb Zemgales
poniju koka skulptūras. Tāpat padomāts par dažādiem konkursiem,
loterijām, viktorīnām. Savukārt
savu sniegumu uz lielās skatuves

Veidojot
stendu «Balttour» izstādei,
šoreiz ieturēts
melnbalts
stils, lai kļūtu
pamanāmāki kopējā
izstādes krāsu
jūklī. Atraktivitāti piešķirs
interaktīvā
grīda, uz kuras vizuāli tiks
demonstrētas
Jelgavas un
apkārtnes
tūrisma iespējas.
Skice: no
JRTC arhīva
demonstrēs Jelgavas dejotāji.
«Mērķis ir parādīt, ka Jelgavā
un tās apkārtnē notiek daudzveidīgi pasākumi, kurus apmeklējot
paralēli var apskatīt arī tūrisma
objektus, iziet tūrisma maršrutus
un izmantot citus piedāvājumus.
Te ir ko darīt!» uzsver L.Rulle. Lai
«iznestu» šo domu, stendu rotās
četras lielformāta fotogrāfijas, kurās
būs redzami Jelgavas lielākie pasākumi – Ledus skulptūru festivāls,
Smilšu skulptūru festivāls, Piena,
maizes un medus svētki un Metāla
mākslas simpozijs. Lai paspilgtinātu
iespaidus, stendā tiks prezentēti arī
no piena pakām izgatavoti elementi
– laiva un alnis.
Prezentēta tiks arī jaunā interneta mājas lapa www.visit.jelgava.lv,
kur apkopota tūrisma informācija
par Jelgavu, Jelgavas novadu un
Ozolnieku novadu. Tajā ir praktiska
informācija, karte, pasākumu kalendārs, maršruta plānotājs, foto un
video materiāli, kā arī piedāvājums
– dāvanas no Jelgavas.

Lielajā salā aizsalst trubas,
trūkst elektrības vadi, deg skursteņi
 Ilze Knusle-Jankevica
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Lielā aukstuma dēļ svētdienas rītā
ap pulksten 4.30 pārtrūka elektrības
vadi 5. un 6. līnijā, kas bez elektrības
atstāja arī «Fortum Jelgava» katlumāju Ganību ielā. «Notika četri
tā saucamie sprieguma iekritumi
un viens īslaicīgs elektroenerģijas
piegādes pārtraukums, kā rezultātā
uz laiku tika pārtraukts siltumenerģijas ražošanas un piegādes process
Lielupes kreisā krasta siltumenerģijas lietotājiem,» situāciju raksturo
«Fortum Jelgava» valdes locekle
Aina Bataraga. Viņa uzsver, ka
siltumenerģijas ražošanas procesu
nevar atsākt uzreiz, tas jādara pa
soļiem, bet elektrības piegādes traucējumi vairākas reizes šo procesu
izjaukuši, tāpēc viss bijis jāsāk no
jauna. Siltuma piegāde tika atjaunota ap pulksten 8, bet pa to laiku
temperatūra siltumapgādes sistēmā
bija pazeminājusies par apmēram
30 grādiem, tādējādi procesa stabilizācijai bija nepieciešamas vēl piecas
stundas. A.Bataraga norāda – ja
traucēta siltumpadeve, klientu mājokļi atdziest, bet tik tālu, lai aizsaltu
siltumtrases, situācija nonākt nevar,
jo ilgāku elektroenerģijas piegādes
pārtraukumu gadījumā uzņēmums
katlumājas darbības nodrošināšanai

var izmantot ģeneratoru.
Saistībā ar nepietiekamu siltuma
un karstā ūdens apgādi «Fortum
Jelgava» saņēmis arī vairākas iedzīvotāju sūdzības. Līdz pirmdienas
pēcpusdienai karstā ūdens padeve
vēl nebija atjaunota Raiņa ielā 6,
7 un 9, kā arī Katoļu ielā 7a un 9.
Turklāt pirmdienas vakarā Sudrabu
Edžus ielā, netālu no krustojuma ar
Pasta ielu, tika konstatēta 1978. gadā
būvētas siltumtrases lokāla avārija.
Remontdarbu laikā siltumapgāde
tika pārtraukta pieciem juridiskiem
klientiem, bet dzīvojamo ēku siltumapgāde traucēta netika.
Ņemot vērā, ka grunts slāņa sasalums pārsniedz jau viena metra robežas, sāk plīst arī ūdensvada caurules.
«Svētdien bija avārija Uzvaras ielā
50, kad bez ūdens uz pusotru stundu
palika septiņas mājas,» stāsta «Jelgavas ūdens» tehniskais direktors
Viktors Juhna. Viņš piebilst, ka šajā
situācijā uzņēmums ir bezspēcīgs un
pakļauts dabas likumiem, turklāt
aukstā laikā pilsētā samazinās ūdens
patēriņš un plūsma, kas arī palielina
iespēju, ka caurules aizsals. «Vidēji
nedēļā tiek fiksēti trīs četri ūdensvada bojājumi, bet ne visi ir saistīti ar
aukstumu,» tā V.Juhna, piebilstot, ka
sasalums ies dziļāk pat tad, ja gaisa
temperatūra kļūs augstāka.
Neplānoti daudz sūdzību par
aizsalušiem mājas ūdens ievadiem
saņēmis namu apsaimniekotājs
Jelgavas Nekustamā īpašuma pārvalde. Uzņēmuma valdes loceklis
Juris Vidžis norāda, ka galvenais
iemesls, kāpēc caurules aizsalušas,
ir iemītnieku pašu paviršā attieksme
pret īpašumu. «Iedzīvotājiem jāsa
prot, ka siltums ir jātaupa, jāaizver
kāpņutelpu durvis, pagrabu lūkas,

iespēju robežās nams jānosiltina un
neatkarīgi no apkures sitēmas veida
jānodrošina telpās vismaz 15 grādu
temperatūra,» tā viņš, piebilstot,
ka ūdensvadu no aizsalšanas var
pasargāt ūdens tecināšana, kas gan
ir neekonomiski un dārgi. Savukārt
pašvaldība budžetā paredzējusi
līdzekļus cauruļvada pašregulējošo
pretaizsalšanas sistēmu ieviešanai
15 problemātiskajās mājās. «Pagājušajā gadā šo sistēmu pielietojām
divās ēkās un esam guvuši apstiprinājumu tam, ka tā darbojas – abās
ēkās ūdens piegāde nav traucēta,»
norāda J.Vidžis.
Kļūstot aukstākam, iedzīvotāji
sildās, kā var. Palielinājies arī
Nakts patversmes apmeklētāju
skaits, sasniedzot 51. «Gultasvietas
jau ir aizņemtas, tāpēc cilvēkus
izguldinām uz matračiem,» teic
patversmes vadītājs Artis Āns, piebilstot, ka šajā aukstumā neviens
prom raidīts netiek. Maksimāli
patversmē varētu uzņemt jau 55
cilvēkus. Tāpat pieaug VUGD
izsaukumu skaits, kas saistīti ar
sodrēju degšanu dūmvadā vai ēku
pārkurināšanu. «Pašu drošības
dēļ tomēr aicinu privātmāju iemītniekus reizi gadā, pirms apkures
sezonas, iztīrīt dūmvadu,» uzsver
VUGD Jelgavas brigādes komandieris Artūrs Hroļenko. Citus
izsaukumus, kas būtu saistīti ar
aukstumu, glābēji nav saņēmuši.
Tāpat lielā sala dēļ pilsētā parādās
lapsas, kas te nāk sildīties. «Esam
saņēmuši vairākas sūdzības, viena
lapsa manīta arī pie bērnudārza,» norāda «Pilsētsaimniecības» direktors
Andrejs Baļčūns, aicinot iedzīvotājus
par klaiņojošām lapsām ziņot pa
tālruni 8787.
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Īsi
 Šonedēļ slēgts Jelgavas Sociālo
lietu pārvaldes Higiēnas centrs, kas
atrodas ēkas Pulkveža O.Kalpaka ielā
9 pagrabstāvā. Sociālo lietu pārvalde
informē, ka tas tehnisku iemeslu dēļ
būs slēgts visu šo nedēļu un darbu
varētu atsākt pirmdien, 13. februārī.
Sociālo lietu pārvalde atvainojas par
sagādātajām neērtībām.
 Rīt, 10. februārī, pulksten 10
Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā Svētes ielā 33 notiks
Pensionāru biedrības biedru tematiskā kopsapulce. Pensionāru biedrības
vadītāja Marija Kolneja informē, ka
šoreiz tiks runāts par 2012. gadu kā
Eiropas gadu aktīvai novecošanai un
paaudžu solidaritātei. Par tā aktivitātēm
un iespējām stāstīs «Europe Direct»
informācijas centra vadītāja Jelgavā
Tabita Šķerberga. Sapulci ieskandinās
vokālais ansamblis «Dziedātprieks»,
nobeigumā – dažādi jautājumi, tostarp
par gaidāmo referendumu un vasaras
ekskursiju plānu.
 Valsts policija papildinājusi savā
mājas lapā publiskoto radaru karti
– piecas iespējamās pārvietojamo
fotoradaru atrašanās vietas norādītas arī Jelgavā, bet divas – Jelgavas
novada teritorijā uz A8 šosejas. Pilsētā iespējamās vietas, kur varētu tikt
ķerti ātrumpārkāpēji, ir Tērvetes iela pie
176. nama, Dobeles šosejas un 4. līnijas krustojums, stacijas aplis, Lielā iela
starp Lielupes un Driksas tiltu un Rīgas
un Olaines ielas krustojums. Savukārt
uz A8 šosejas norādīts 54. kilometrs
– Platones pagasta teritorijā – un pretī
sākumskolai Elejas pagastā. Vēl radars
varētu tikt izvietots uz A8 šosejas pie
pagrieziena uz «Zemnieka cienastu».
Valsts policijas Zemgales reģiona
pārvaldes rīcībā ir viens pārvietojamais
radars, ar kuru līdz šim (no oktobra)
tika fiksēti ātruma pārsniedzēji Jelgavā
un citviet Zemgales reģionā. Jelgavas
pilsētā fiksēti 24 pārkāpumi, kopējā
sodu summa – 810 lati. Savukārt uz
Latvijas ceļiem kopumā darbojas jau
34 pārvietojamie fotoradari. Apmēram
divu mēnešu laikā uz šosejas Jelgava–Rīga tie fiksējuši 1510 pārkāpumus.
Lēmums pieņemts par 920 pārkāpumiem, kuru kopējā sodu summa ir
12 040 lati. No tiem apmaksāti ir 296
sodi par 3250 latiem.

Ritma Gaidamoviča

Jelgavas pilsētas dome paziņo, ka nekustamā īpašuma Jelgavā, Vecpilsētas
ielā 13, kopīpašniekiem tiek pārdotas
mutiskā izsolē ar pretendentu atlasi
Jelgavas pilsētas pašvaldības īpašumā
esošās nekustamā īpašuma Jelgavā,
Vecpilsētas ielā 13, kopīpašuma domājamās daļas – apbūvēta zemesgabala (platība 595 m2, kadastra Nr.0900
004 0416) 2941/6320 domājamās
daļas un dzīvojamās mājas (kadastra
apzīmējums 0900 0040 416 001)
2941/6320 domājamās daļas.
1. Objekta nosacītā cena – Ls 3690 (trīs
tūkstoši seši simti deviņdesmit lati),
samaksa latos.
2. Maksimālais izpirkšanas termiņš
– pieci gadi no nomaksas pirkuma
līguma noslēgšanas dienas. Maksa par
atlikušo maksājumu – 6% gadā no vēl
nesamaksātās pirkuma maksas.
3. Izsole notiks 2012. gada 14. aprīlī
plkst.10 Lielajā ielā 11, Jelgavā, 207.
telpā.
4. Izsoles solis – Ls 100 (viens simts
latu). Solīšana notiek ar augšupejošu
soli pa vienam solim. Drošības nauda
– Ls 369, reģistrācijas maksa – Ls 50.
5. Pirmpirkuma tiesīgajām personām
– nekustamā īpašuma Jelgavā, Vecpilsētas ielā 13, kopīpašniekiem viena
mēneša laikā pēc oficiālā paziņojuma
publicēšanas laikrakstā «Latvijas Vēstnesis» jāiesniedz rakstveida pieteikums
par objekta pirkšanu.
Iepazīties un saņemt Izsoles noteikumus var darba dienās Jelgavas pilsētas
domes Informācijas aģentūrā, tālrunis
63005522.
Pieteikties izsolei var Jelgavas pilsētas
domē, 302. kabinetā, līdz 2012. gada
10. aprīļa plkst.16, pirmdienās no
plkst.13 līdz 19, pārējās darba dienās
no plkst.8 līdz 12 un no 13 līdz 17,
piektdienās no plkst.8 līdz 12. Pieteikšanās objekta apskatei un uzziņām pa
tālruni 63005514, 22020014.
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tēma

Ceturtdiena, 2012. gada 9. februāris

Pašvaldības atbalsts privātajiem
bērnudārziem pieaug; vai to izjutīs
ģimenes?
Kaut arī pilsētā ir deviņas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes,
kurās mācās 1886 audzēkņi, diemžēl visiem pilsētas bērniem vietu tajos
nepietiek. Dati liecina, ka janvāra beigās vietu pašvaldības bērnudārzā
vienotajā rindā gaida 786 bērni. Viņu vecāki jautājumu, kur atstāt bērnu,
risina dažādi, un viens no variantiem ir privātā pirmsskolas izglītības iestāde, kur mācības notiek par daļēju maksu. Lai risinātu radušos situāciju
un nāktu pretī vecākiem, Jelgavas pašvaldība privātajiem bērnudārziem
par katru Jelgavā deklarēto bērnu sniedz līdzfinansējumu. Janvāra domes
sēdē deputāti lēma, ka līdzfinansējums no 55 latiem par katru bērnu,
sākot no februāra, tiek paaugstināts līdz 75 latiem. «Jelgavas Vēstnesis»
izzina, cik izmaksā privātais bērnudārzs, kas to nosaka, cik bērnu tajos
mācās, ko dārziņu īpašnieki saka par līdzfinansējuma palielināšanu – vai
to jutīs arī vecāku maciņi?

 Ritma Gaidamoviča

Šobrīd Jelgavā ir astoņas privātās pirmsskolas izglītības iestādes, kurās mācās vairāk nekā
630 bērni, no tiem 303 gaida
vietu pašvaldības dārziņā, taču
kopumā privātie bērnudārzi
nav pilnībā aizpildīti. Maksimālā
noslogotība ir vairāk nekā 900
bērni, un tas nozīmē, ka vēl var
uzņemt vismaz 260. Jāteic gan,
ka bērnu, kuri apmeklē privātās
pirmsskolas izglītības iestādes,
skaits ir krities. Un tam esot
vairāki izskaidrojumi: demogrāfiskā situācija, pilsētā atvērts vēl
viens pašvaldības dārziņš, daļa
vecāku to vairs nevar atļauties.
Pērn viens privātais bērnudārzs
– «Alfa» – nonāca finansiālās
grūtībās un tika slēgts, taču šajā
mācību gadā durvis vēra jauns
– «Saules bērnu dārzs», kurā
šobrīd mācās 19 bērni.
Privāto iestāžu vadītāji atzīst, ka pēdējos
trīs gados situācija krietni mainījusies un, ja
kāds grib apgalvot, ka privātais bērnudārzs
esot labs bizness, kurā var nopelnīt uz vecāku rēķina, tas neatbilstot patiesībai. Ja vēl
pirms dažiem gadiem viņi varējuši runāt
par peļņu, ko nodrošinājis lielāks bērnu
skaits grupiņās, šobrīd, kad audzēkņu
skaits dažos dārziņos ir
krities pat uz pusi, viņi
apgalvo, ka jādomā, kā
savilkt galus, jo saprot,
ka arī no vecākiem vairāk
prasīt nevar. Taču tajā
pašā laikā komunālie
maksājumi aug. Tieši tāpēc viņi novērtē pašvaldības atbalstu. Dati liecina,
ka 2010. gada septembrī
privātos bērnudārzus
apmeklēja 734 bērni, tā
paša gada maijā – 684,
bet 2011. gada novembrī
– 631.
Lai nodrošinātu pirmsskolas izglītības pieejamību un pēc iespējas vairāk
mazo jelgavnieku varētu
apgūt pamatprasmes un
pamatzināšanas atbilstošā vidē, Jelgavas pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu par katru Jelgavā deklarēto
bērnu, kurš apmeklē privāto bērnudārzu
Jelgavā.
Līdz šim visas privātās izglītības iestādes
par katru Jelgavā deklarēto bērnu, kas tur
mācās, saņēma 55 latus. No šī gada februāra
tie jau ir 75 lati, bet vecākiem papildus jāpiemaksā vēl tā sauktā saimniecības nauda.
Līdz šim tā privātajos dārziņos svārstījās
no nepilniem 50 līdz 70 latiem, taču līdz ar
paaugstināto pašvaldības līdzfinansējumu
iestāžu vadītāji pārskatījuši iespēju to samazināt – taču ne par 20, bet par pieciem vai
desmit latiem. Tāpat vecākiem ir jāmaksā
par ēdināšanu, un šī summa dienā ir no
1,20 līdz 1,80 latiem par trim ēdienreizēm,
taču vairākos bērnudārzos pastāv iespēja
izvēlēties, vai bērns ēdīs vai neēdīs brokastis
vai launagu.

stoši šīm aplēsēm tad arī tiek noteikts,
cik liela ir vecāku maksājuma daļa, lai
uzņēmējam būtu izdevīgi strādāt. Kaut
arī pašvaldības dārziņā viens bērns
izmaksā vidēji 80 latus, saskaņā ar privāto dārziņu aprēķiniem šī summa ir
120 – 130 lati. Iestāžu vadītāji apgalvo,
ka par 80 latiem nodrošināt vietu privātā bērnudārzā nav iespējams. «Rīgā
pašvaldība ar noteiktiem privātajiem
dārziņiem slēdz deleģēšanas līgumu,
tie pilda tādas funkcijas kā pašvaldības
dārziņš, un pašvaldība nosedz visu
maksu – 125 latus vienam bērnam.
Tas ir normāli. 80 lati – tik zema cena
iespējama tikai tad, ja grupas ir pārpildītas, un tā ir pašvaldības dārziņos.
Jo lielāks bērnu skaits, jo mazākas
izmaksas,» stāsta privātās izglītības
iestādes «Pīlādzītis» īpašniece Tamāra
Salmiņa, piebilstot, ka šobrīd viņas
iestādē mācās 110 bērni, bet vēl 140
vietas ir brīvas. Līdz ar to tikai puse
no bērnudārza ir noslogota, taču ēka
jāuztur. «Mācības notiek neatkarīgi
no tā, vai grupā ir desmit vai 20 bērni,
elektrība tiek patērēta tāpat, telpas jāapsilda tāpat, skolotājiem algas jāmaksā. Tikai šīs izmaksas tiek sadalītas uz
mazāku bērnu skaitu, līdz ar to summa
ir lielāka,» tā T.Salmiņa.

Vecāki maksā par nomainīto
jumtu un jaunajiem logiem

Kopējos izdevumus
veido komunālie maksājumi, algas darbiniekiem, nodokļu nomaksa, rotaļlietu, spēļu,
kancelejas preču iegāde, ēkas uzturēšanas
izmaksas. «Kopējais
budžets mainās, jo viss
ir atkarīgs no bērnu
skaita,» piebilst SIA
«Mītavas elektra» bērnudārza «Varavīksne»
valdes locekle Brigita
Buividaite. Privāto iestāžu vadītāji nenoliedz,
ka šo saimniecības naudu palielina un vecāku
kabatas patukšo tas,
ka privātajā iestādē
tieši vecāki ir tie, kuri
maksā arī par nokrāsotajām sienām gaitenī, nomainīto jumtu,
ieliktajiem jaunajiem logiem. «Pašvaldības bērnudārziem ir iespēja piesaistīt ES
finansējumu, lai veiktu kapitālo remontu, nomainītu jumtu, logus vai renovētu
ēku, kas netiek ierēķināts ikdienas izdevumos. Mums, lai to paveiktu, pašiem ir
jāņem kredīts un jācer, ka bērnu skaits
nesamazināsies un no vecāku maksātās
naudas mēs varēsim norēķināties arī ar
banku,» stāsta SIA «Pūčuks» vadītāja
Inese Krasmane, piebilstot, ka viņas iestādē nesen nomainīti visi logi, bet tagad
cenšas pakāpeniski sakārtot apkures
sistēmu. Ēka ir celta 1968. gadā un savu
nokalpojusi, tālab visu laiku kaut kas ir
jāiegulda. «Rūķu mājas» vadītāja Biruta
Briede atzīst, ka, protams, vispirms ir
jāgādā par mācību saturu, taču vecāki
būs arī tie, kuri pirmie pamanīs, vai gaitenī sienas nokrāsotas. Viņiem ir svarīgi,
Viens bērns izmaksā ap 120 latu
kādā vidē bērns uzturas. Pašvaldības
Katrs bērnudārzs ir izrēķinājis, cik līdzfinansējums «aiziet» pedagogu algām
vidēji «maksā» viens bērns, un atbil- un nodokļos, bet par vecāku maksājumu

Pašvaldības dārziņā
viens bērns izmaksā
vidēji ap 80 latu, bet
privātajos bērnudārzos šī summa ir
vidēji 120 – 130 lati.
Privātie uzskata, ka
par 80 latiem nodrošināt vietu privātā
bērnudārzā nav iespējams.

Bērnudārzs «Pīlādzītis» ir lielākais privātais dārziņš pilsētā,
kurš spēj uzņemt pat 250 bērnus, taču šobrīd noslogojums ir
krietni mazāks – tajā mācās vien
110 audzēkņi. Taču bērnudārza
uzturēšanas izmaksas līdz ar to
nesamazinās, tāpēc tās tiek izdalītas uz mazāku bērnu skaitu.
Tieši šī iemesla dēļ, lai iestāde
tiktu galā ar rēķiniem, vecākiem
nākas maksāt lielāku līdzmaksājumu. Tāpēc «Pīlādzītis» nolēmis
– kaut arī pašvaldības līdzfinansējums tiek palielināts par 20
latiem, summa, kas tiek prasīta
no vecākiem, netiks samazināta.

Foto: Ivars Veiliņš

jeb tā saukto saimniecības naudu tiek viena keramikas nodarbība maksā latu, Mēs tā arī varam neuzzināt, ka bērns
segti pārējie uzturēšanas izdevumi.
bet «Rūķu mājā» tautas dejas – trīs latus iestādi nav apmeklējis un viņa vietā jau
mēnesī. Lai gan par to jāpiemaksā, iestāžu uzņemts cits,» tā S.Joma. Ir gadījumi, kad
Vecāku maksu samazina
vadītāji atzīst, ka vecāki izmanto iespēju, Jelgavas privāto bērnudārzu apmeklē arī
Iestāžu vadītāji apzinās, ka saimnie- jo uzskata, ka tas ir izdevīgāk – bērns nav citu pašvaldību bērni, taču tās atsakās
cības naudas summa vecākiem ir par jāizvadā uz nodarbībām citur.
maksāt līdzfinansējumu, piemēram,
augstu, to apstiprina tas, ka vecāki lūdz
Rīga, Dobele, taču iestāžu vadība šiem
dažādas atlaides, aicina pārskatīt rēķi- Ne visi pašvaldības
bērnu vecākiem prasa tieši tādu pašu
nus, ja bērns slimojis un dārziņu ilgstoši naudu izmanto godprātīgi
summu kā par Jelgavas bērniem. Sanāk,
nav apmeklējis, viņi domā, kā ietaupīt
Šobrīd pašvaldības līdzfinansējumu ka Jelgavas pašvaldība uztur arī citu
uz ēšanas rēķina, un laiž bērnu dārziņā septiņos privātajos dārziņos saņem 567 pašvaldību bērnus. Privātās sākumskolas
tikai pusnedēļu. Taču šobrīd, kad bērnu bērni, kuri paši un kāds no viņu vecākiem «Punktiņš», kur darbojas bērnudārzs,
skaits krities, maksu nevarot krietni deklarēts Jelgavā. Tas nozīmē, ka mēnesī vadītāja Linda Ozola apstiprina, ka viņas
samazināt, tāpēc augstu novērtē pašval- pašvaldība bērnudārziem samaksā vairāk vadītajā iestādē ir bijis gadījums, kad piedības soli par 20 latiem palielināt līdz- nekā 42 tūkstošus latu. Jelgavas Izglītības ņemts Rīgas bērns. «Likumā ir rakstīts,
finansējumu. Daži privātie bērnudārzi pārvaldes galvenā speciāliste pirmsskolas ka pašvaldība var izrādīt iniciatīvu un
nolēmuši, ka uz tā rēķina vecākiem var izglītības jomā Sarmīte Joma atzīst, ka maksāt līdzfinansējumu bērnam, kurš
samazināt maksu par pieciem vai desmit sadarbība ar privātajām iestādēm veido- dārziņu apmeklē citā pašvaldībā, taču ar
latiem, taču ne 20, jo arī iestādei vajadzī- jusies laba. Viņa nenoliedz, ka dažkārt vārdiņu «var» iespējams dažādi operēt.
bu ir daudz, vecāku prasības lielas, bet privātās iestādes grēko ar pašvaldības Mums ir jādomā, kā grupas piepildīt, lai
tam visam naudas nepietiek. Piemēram, līdzfinansējuma godprātīgu izmantošanu. kaut kā nopelnītu, tāpēc arī tiek pieņemti
«Pīlādzīša» vadība tomēr nolēmusi, ka Piemēram, ir zināms, ka vairāki bērni, citu pašvaldību bērni, par kuriem viņu
vecāku līdzmaksājumu nesamazinās. kuri saņem līdzfinansējumu, dārziņu pašvaldība līdzmaksājumu nenodrošina,»
«Nenoliegsim, mums klājas grūti, jo apmeklē tikai pusnedēļu, taču pašvaldī- tā L.Ozola.
aizpildīta ir tikai puse bērnudārza. Mūsu ba vienalga maksā visu summu. «Mēs
gadījumā vēl tikko spriedām, ka vecāku veicam pārbaudes iestādēs un analizējam Katram sava atlaižu politika
līdzfinansējumu nāksies palielināt, taču, datus par apmeklējumu. Taču dažkārt
Taču teju katra privātā pirmsskolas
uzzinot pašvaldības ieceri, nolēmām, ka iestādes aizbildinās, ka bērns tajā dienā izglītības iestāde piedāvā arī dažādas
neprasīsim no vecākiem vairāk, ja reiz slimo vai kaut kas cits noticis. Taču līdz atlaižu programmas, piemēram, samazipašvaldība piemaksās,» situāciju skaidro ar līdzfinansējuma palielināšanu būs not maksu, ja iestādē mācās divi vai trīs
T.Salmiņa. Summa šobrīd netiks sama- stingrāka pārraudzība, jo līdzfinansējuma vienas ģimenes bērni, ja vecāki palīdz
zināta arī «Saulītes rakaros». «Mēs jau palielinājuma pamatmērķis ir pirmssko- sagādāt materiālus vai dara kaut ko citu
cerējām uz pašvaldības atbalstu, tāpēc las izglītības pieejamības un kvalitatīva bērnudārza labā. Piemēram, «Saules
no 65 līdz 48 latiem vecāku līdzmak- izglītības pakalpojuma nodrošināšana bērnu dārzā» Jelgavā deklarētiem bērsājumu samazinājām jau oktobrī,» tā bērniem,» tā S.Joma.
niem vecākiem noteiktā saimniecības
iestādes vadītāja Ilze Tomašūna.
Iestāžu vadītāji gan par to runā negri- nauda ir 60 lati; ja vecāki dara kaut ko
Pārējie privātie dārziņi ar februāri bīgi, apgalvojot, ka tomēr šādu politiku iestādes labā, summa tiek samazināta
nolēmuši vecāku līdzmaksājumu sa- piekopj reti un vecākus aicina bērnu vest līdz 50 latiem. «Saulītes rakaros» ir 30
mazināt.
visu nedēļu, citādi cieš mācību process. procentu atlaide saimniecības maksai
«Ir gadījumi, kad izlaiduma grupiņu tām ģimenēm, no kurām iestādē mācās
Arī par papildu
bērni vasarā bērnudārzu nemaz neap- divi un trīs bērni. Tāpat vecāki individuāli
nodarbībām jāmaksā
meklē, taču pašvaldība maksā naudu, vienojas par iespējām samazināt maksu
Jāpiebilst, ka vairākos dārziņos katru līdz viņš septembrī uzsāk skolas gaitas. par bērnudārza apmeklējumu.
gadu vecākiem arī jāšķiras no zināmas
summas par kancelejas piederumiem,
Ar kādām izmaksām rēķināties vecākiem privātajās pirmsskolas izglītības iestādēs Jelgavā?
sākoties jaunajam mācību gadam. Dažos,
Iestāde / ietilpība
Vecāku
Ēdināšanas Maksa par
Kopējais
tāpat kā pašvaldības bērnudārzos, pašiem
līdzmaksājums
maksa
mācību
materiāliem
bērnu skaits
ir jāatnes kāda prece, bet citos jāiemaksā
PII «Pīlādzītis» / 250
60 lati, no februāra
1,70 lati
5 – 7 lati gadā
110
noteikta summa, kas svārstās no pieciem
nesamazinās
līdz 30 latiem. Taču, kaut arī šie ir privātie
PII «Varavīksne» / 140
60 lati, no februāra
1,70 lati
nav
70
dārziņi, nekādas papildu «ekstras» šajā
55 lati
maksā neietilpst. Bērnudārzi uzskata, ka
PII «Saulītes rakari» / 110 48 lati, no februāra
1,80 lati
25 lati gadā
48
viņu priekšrocība ir tā, ka tie ir mājīgāki,
nesamazinās
tiek nodrošināta individuālāka pieeja, bērPII «Pūčuks» / 125
60 lati, no februāra
1,70 lati
lūdz atnest
120
niem ir iespēja biežāk doties ekskursijās.
50 lati		
kancelejas preces
Par dažādiem pulciņiem un nodarbībām
PII «Rūķu māja» / 90
70 lati, no februāra
1,50 lati
nav
85
vecākiem ir jāmaksā atsevišķi, un izmaksas
60 lati
var būt no 50 santīmiem par nodarbību līdz
Privātā sākumskola
65 lati, no februāra
1,80 lati
lūdz atnest
48
pieciem latiem mēnesī. Vienīgi bērnudārzs
«Punktiņš» / 54
60 lati		
kancelejas preces
«Saules bērnu
70 lati, Jelgavā deklarētajiem 1,50 lati
10 – 30 lati gadā
19
«Pūčuks» jau otro mācību gadu nodrošina,
dārzs» / 25
bērniem no februāra 60 lati
ka tautas dejas ir iespēja mācīties pilnīgi
PII «Zvaigznīte» / 160
60 lati, no februāra 50 lati
1,20 lati
lūdz atnest
155
visiem audzēkņiem bez papildu samaksas.
			
kancelejas preces
Turpretim, piemēram, «Saulītes rakaros»

Ceturtdiena, 2012. gada 9. februāris

Sestdien – ziemas autosprints Daugavas stadionā
Sestdien, 11.
slēpos un šaus
februārī, atpūtas kompleksā «Rullītis»
notiks Mehu
ziemas autosprints, ko
organizē Tehniskās fakultātes Studentu
pašpārvalde sadarbībā ar Jaunatnes tehnisko sporta veidu centru. Dalības maksa
autosprintā ir pieci lati, ieeja skatītājiem –
bez maksas, bet par autostāvvietu jāmaksā
lats. Papildu informācija mājas lapā www.
mehiem.lv. Dalībnieku reģistrācija sāksies
pulksten 12. Pirmie treniņbraucieni notiks
no pulksten 13, pulksten 14 – pirmie braucieni, pulksten 15 – otrie braucieni. Apbalvošana paredzēta pulksten 16.

Svētdien, 12. februārī, pulksten 11.30 Daugavas stadionā notiks adaptētā biatlona sacensības. Aizpildot pieteikuma anketu mājas
lapā www.adventurelab.lv līdz 9. februārim,
dalība būs bez maksas, piesakoties vēlāk
– 1,50 lati. Tā kā trases garums gadu no gada
nemainās – pamatdistance ir 2400 metri –,
organizatori nolēmuši veidot rekordu «grāmatu». Pērn vīriešu grupā uzvarēja Armands
Šteins – 09:35 minūtes, sieviešu – Aiga Dagule ar 14:05 minūtēm, jauniešu – Tomass
Bakēvičs ar 13:37
minūtēm. Papildu informācija pa
tālruni 29727745
vai e-pastu: info@
adventurelab.lv.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

sports
Virslīgas galvenais – Tamisārs

Par biedrības «Latvijas futbola virslīga»
valdes priekšsēdētāju ievēlēts FK «Jelgava» valdes priekšsēdētājs Ainārs Tamisārs.
Biedrības biedri ir visi desmit virslīgas klubi, un tā nodarbosies ar virslīgas čempionāta organizēšanu, bet Latvijas Futbola
federācija turpinās darbu ar izlasēm un
cita līmeņa čempionātiem. Federācijas
speciāli izveidota komisija līdz 14. februārim veiks Latvijā esošo mākslīgo futbola
stadionu un laukumu pieņemšanu, lai uz
tiem varētu uzsākt sezonas pirmās spēles,
kas šogad sāksies agri. Futbola sezona
sāksies 17. un 18. martā ar Latvijas kausa
izcīņas ceturtdaļfināliem – FK «Jelgava»
18. martā uzņems FK «Ventspils» –, savukārt virslīgas čempionāta pirmās spēlēs
paredzētas 24. un 25. martā.

Deputāti uzvar zemniekus

Jelgavas ledus
hallē notika
jau otrais Zemnieku saeimas
un LR Saeimas
hokeja mačs,
kurā ar 5:4
pārāki bija «Rīgas kungi», tādējādi nosargājot uzvarētāju godu. Savukārt pēcspēles
«bullīšos» ar 1:0 uzvarēja zemnieki. Spēlē
Saeimas komandā piedalījās arī Saeimas
deputāts jelgavnieks Viktors Valainis un
virslīgas kluba «Zemgale/JLSS» hokejists
Hārdijs Parādnieks. V.Valainis piedalījās
pēcspēles metienu sērijā, bet vārtus neguva, savukārt Hārdijam – viena rezultatīva
piespēle. Jāpiebilst, ka arī pirmajā duelī
pirms gada pārāki bija deputāti.

2011. gada labākie sportisti – airētāji
 Ilze Knusle-Jankevica

Izvērtējot aizvadītā gada sasniegumus, par 2011. gada
populārākajiem sportistiem
olimpiskajos sporta veidos
atzīti airētāji Gatis Pranks,
Antons Knesis un Lāsma
Zaķīte, bet par gada treneri
– viņu skolotāja Lelde Laure.
Lai gan viņi paši novecojušās
airēšanas bāzes dēļ jūtas
mazliet pabērna lomā, tas
netraucē uzrādīt labus rezultātus starptautiskā mērogā.
Arī jūnija beigās visi turēsim
īkšķus par to, lai kanoisti
Gatis un Antons Eiropas
čempionātā Horvātijā ielec
pēdējā vilcienā un izcīna
ceļazīmi uz Londonas Olimpiskajām spēlēm.
Tieši airētāju panākumi pēdējos gados pamanīti visvairāk, un G.Pranks
jau otro gadu pēc kārtas atzīts par
gada sportistu Jelgavā olimpiskajos
sporta veidos. Protams, ir prieks par
atzinību, tomēr viņš uzskata, ka valstī
kopumā tiek kultivēti komerciāli sporta veidi, piemēram, hokejs, basketbols
un futbols, citus piemirstot. «Mums ir
ļoti labs smaiļotāju divnieks – Krists
Straume un Aleksejs Rumjancevs,
kuri pērn pasaules kausā izcīnīja visas
trīs medaļas un pasaules čempionātā
ieguva 6. vietu, kvalificējoties Londonai. Viņi tiešām ir elites čaļi – nepilnā
sekundē apbrauca deviņas laivas –,
bet pasākumā «Gada balva sportā» pat
netika pieminēti. Toties basketbola
vīriešu izlase, kas Eiropas čempionātā
neuzvarēja nevienu spēli, tika, un tas
mazliet kremt,» tā viņš.

Vajag jaunu
airēšanas bāzi un popularitāti

Gatis tāpat kā citi šī sporta veida
pārstāvji ar nepacietību gaida, kad
Jelgavā tiks izveidota mūsdienīga airēšanas bāze Pasta salā, jo, viņuprāt,
tas būs pagrieziena punkts sporta veida
attīstības vēsturē. Līdzīgi ir noticis gan
ar BMX, gan vieglatlētiku, gan citiem
sporta veidiem, kuru iespējas līdz ar
Zemgales Olimpiskā centra (ZOC)
uzcelšanu ir krietni paplašinājušās.
Piemēram, BMX kluba «Mītavas kumeļi» vadītājs Aivars Balbeks norāda,
ka pagājušajā gadā četri kluba sportisti
kļuvuši par Latvijas čempioniem, turklāt rudenī klāt nākuši desmit jaunie.
Tiesa, to, vai viņi paliks šajā sporta
veidā, varēs pateikt apmēram pēc
gada, kad būs redzamas ne tikai pašu
sportistu spējas, bet arī vecāku gatavība iesaistīties, jo tas ir diezgan dārgs
sporta veids. Savukārt BK «Jelgava»
kapteinis Edgars Krūmiņš novērojis,
ka ZOC halle ir noslogota visu laiku:
«Treniņos halle tiek pārdalīta uz
pusēm, un otrs laukums vienmēr ir
noslogots – tur trenējas gan futbolisti,
gan basketbolisti.»
Vēl, domājot par to, ko pilsētā vajadzētu uzlabot, sportisti min, ka
vajadzētu vairāk popularizēt sportu,
sporta klubus, sasniegumus, kā arī

pēc iespējas lielāku finansiālu atbalstu
šai jomai.

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

Meklē darbu
Masieris. Tālrunis 29649375.
Vīrietis meklē jebkādu darbu. Izskatīšu
visus piedāvājumus. Tālrunis 29987357.
Santehniķis (apkures sistēmu montāža, radiatoru nomaiņa). Tālrunis 27079957, 26279736.

Vīrietis (37) meklē darbu. Varu tīrīt sniegu no
pagalmiem, jumtiem. Tālrunis 27478204.
Sieviete meklē apkopējas darbu vai vecu
cilvēku aprūpē. Tālrunis 22343545.
Vīrietis šoferis ar pieredzi, B kategorija, meklē
darbu. Ir savs transports. Tālrunis 29873276.
Celtnieks (50) ar lielu pieredzi meklē darbu.
Tālrunis 25971527.
Vīrietis meklē darbu. Steidzami.
Tālrunis 63028129, 20333489.

Ikdienā airētāju «ierocis» ir airis, bet pa reizei viņi var atļauties to nolikt malā
un papriecāties par saviem panākumiem. Tieši to dara 2011. gada labākie
sportisti Gatis Pranks (no kreisās), Antons Knesis un Lāsma Zaķīte un viņu
trenere Lelde Laure. Tomēr atpūta nebūs pārāk ilga, jo abiem puišiem priekšā
ļoti nopietns uzdevums – viņiem jāuzvar Latvijas čempionātā un jūnija beigās
jāaizbrauc uz Eiropas čempionātu, kurā notiks cīņa par pēdējām ceļazīmēm
Foto: Ivars Veiliņš
uz Londonas Olimpiskajām spēlēm.

«Sporta laureāts 2011»
Gada sporta
spēļu komanda

«Jelgava/LU» volejbolistes

LR čempiones; Latvijas kausa ieguvējas

Gada sportists
Gatis Pranks un Antons Knesis PČ 7., 11. un 12. vieta; LR čempioni
olimpiskajos sporta veidos (kanoe airētāji)

Elektromontieris. Tālrunis 26077810.

Pērk
Nolietotu ledusskapi par Ls 5. Sadzīves
tehniku. T. 29784933.
Pērku gleznas, porcelāna figūriņas, sienas
šķīvjus, vāzes, senlaiku mēbeles, sudraba
un zelta monētas. T. 27166669

Pārdod
Apkures briketes. Cena 115 Ls/t vai 1,25
Ls/iepak. (10 kg). Piegāde pilsētā – Ls 3.
T. 25448677.
Sausu malku. Alksnis, ozols, apse. Iepakojums (40 l) – Ls 1,50; berkubs – Ls 20; sterā
– Ls 25. Piegāde pilsētā – Ls 3. T. 25448677.

Gada sportiste
Lāsma Zaķīte
olimpiskajos sporta veidos (smaiļošana)

PČ junioriem 20. un 22. vieta; EČ
junioriem 15. un 17. vieta; LR čempione

Gada treneris
Lelde Laure
olimpiskajos sporta veidos

BJSS smaiļošanas un kanoe trenere

Malku Ls 16,5 un šāļus Ls 12 sterā, zāģētus un
krāmētus konteineros ar piegādi. T. 29726198.

Gada sportists
neolimpiskajos
sporta veidos

Andrejs Makuha
(svaru bumbu celšana)

PČ 2. un 3. vieta; II Eiropas spēlēs 2. vieta

Ozola briketes. Cena ar piegādi Ls 120.
Bērzs Ls 105. T. 29907466

Gada treneris
neolimpiskajos
sporta veidos

Kims Usačevs

BJSS džudo un sambo treneris

Gada sporta skolotājs

Uģis Ozols

Jelgavas 4. vidusskola

Gada populārākais
sportists

Artjoms Haņevičs, bokseris; Karolīna Mizūne, mākslas vingrotāja;
Renārs Dronga, pauerliftings; Kalvis Kalniņš, karatists

Par ieguldījumu sportā

Austris Cīrulis

BJSS vieglatlētikas treneris

Par augstiem sporta
sasniegumiem

Alīna Fjodorova, daiļslidotāja
Romans Astapovs, kanoists
Artjoms Haņevičs, bokseris
Kristens Krīgers, BMX
Roberts Bāriņš, BMX
Mārtiņš Upītis, smaiļotājs
Marks Ozolinkevičs, smaiļotājs
Vadims Terentjevs, sambo
Andrejs Rebrovs, sambo
Kalvis Kalniņš, karatists
Edgars Bergs, vieglatlēts
Dmitrijs Silovs, vieglatlēts
Artūrs Neikšāns, šahs
Renārs Agarskis, triāls
Gundega Jankovska, peldēšana
Edgars Krūmiņš, BK «Jelgava»
Guntis Pujāts, «Zemgale/JLSS»
Valērijs Redjko, FK «Jelgava»

5. vieta Eiropas Jaunatnes ziemas olimpiādē; LR čempione
15. vieta EČ; 21. vieta PČ
2. vieta EČ skolēniem
3. vieta PČ; 2. vieta EČ
33. vieta PČ junioriem; 8. vieta EČ; LR čempions
12. vieta PČ K-1 un K-4
17. vieta PČ junioriem; 16. un 20. vieta EČ junioriem
7. vieta PČ jauniešiem; LR čempions
5. vieta PČ jauniešiem; 9. vieta Eiropas kausā džudo
10. vieta EČ; LR čempions
5. un 7. vieta PČ invalīdu sportā; LR čempions
8. un 10. vieta PČ invalīdu sportā; LR čempions
24. vieta EČ komandām
16. vieta PČ valstu komandām; LR čempions
Baltijas čempione
Basketbola komandas kapteinis
Hokeja komandas spēlētājs
Futbola komandas spēlētājs

Kad treneris klāt
netiek, jālemj pašam

Runājot par skolu un sportu, nedrīkst aizmirst arī par mācībām. Agrāk
valdīja uzskats, ka sportisti ir tie, kas
neko citu neprot, bet pēdējā laikā šis
stereotips tiek mainīts – arvien biežāk
dzirdams, ka sportisti mācās, ieguvuši
labu izglītību. Piemēram, Latvijas
Basketbola savienība jaunatnes līgā
ieviesusi principu: uz finālspēlēm līdzi
jāņem liecības – nesekmīgie laukumā
netiek laisti. Arī Jelgavas sportisti
pret to attiecas ļoti nopietni, jo apzinās, ka ar sportu dzīvi nodrošināt nav
iespējams. «Šo uzskatu, ka sportisti ir
mazizglītoti, kultivē cilvēki, kuri paši
ir tālu no sporta. Sportistam ir jāmācās, jāprot domāt, analizēt, jo pienāk
brīdis, kad treneris vairs klāt netiek
un sportistam pašam jāspēj izvēlēties
sev vajadzīgo,» tā L.Laure.

 11. februārī pulksten 10 – triādes
«NO-DO-MO» priekšsacīkstes domino.
Pieteikšanās no pulksten 9 (1. ģimnāzijā).
 11. februārī pulksten 10 – galda tenisa
sacensību «Veselības dienas 2012» 3. kārta
(Sporta hallē).
 11., 12. februārī pulksten 10 un
13. februārī pulksten 18.30 – Jelgavas
pilsētas 2012. gada atklātais čempionāts
basketbolā vīriešiem (Sporta hallē).
 14. februārī pulksten 17 – LBL 2.
divīzijas spēle: BK «Jelgava/LLU» – «Cēsis».
Pulksten 19.30 – 1. divīzijas spēle: BK «Jelgava» – BK «Ventspils» (Sporta hallē).

Sertificēts elektroinženieris, ir augstākā
profesionālā izglītība darba aizsardzībā.
Tālrunis 29434932.

Skolas nozīme jāpalielina

Arī sportisti un treneri uzskata, ka
Jelgavā ir pietiekami daudz iespēju
sportot, tikai ir jāgrib to darīt. «Mūsu
pilsētā sports ir populārs un sporto
diezgan daudzi, bet pats galvenais
ir tas, ka vecāki grib, lai viņu bērni
sportotu,» uzskata BJSS airēšanas
trenere L.Laure. Viņa gan norāda, ka
liels mīnuss ir tas, ka sporta kā mācību
priekšmeta loma skolā ir mazinājusies,
jo līdz ar obligātās ieskaites atcelšanu
mainījusies arī attieksme pret sportošanu. «Ir daudz bērnu, kas ar sportu
saskaras tikai skolā, un, ja tas nav obligāti, viņi pret to attiecas vieglprātīgāk.
Tomēr ir lietas, kas jāzina ikvienam,
piemēram, jāprot atšķirt bumbas. Galu
galā arī pludmalē spēlēt kartupeļus ir
jāmāk,» tā trenere, piebilstot, ka līdz ar
to zaudē arī augstu sasniegumu sports,
jo bieži tieši sporta skolotāji ir tie, kuri
pamana talantus.
Lai veicinātu sportošanu skolās, ik
gadu tiek noteikts arī labākais sporta
skolotājs – pērn tas bija Uģis Ozols no
4. vidusskolas.

Sporta pasākumi

Vīrietis meklē jebkādu darbu. Tālrunis
25875825.

Mērķis – olimpiāde

Pasākums «Sporta laureāts» notika jau 12. reizi. «Skatoties uz to, cik
aktīvi esam pērn sportojuši, var teikt,
ka aizvadītais gads sporta dzīvē bijis
veiksmīgs. Mēs sākam plūkt tos laurus,
kam esam gatavojušies ilgstoši. Mēs
esam gājuši uz to, lai sajustu sportā
jauno paaudzi, bet ne tikai lai viņi sportotu, bet arī redzētu rītdienu,» vērtē
Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris
Rāviņš. Kā vienu no nozīmīgākajām
sporta stundām Jelgavā viņš minēja
Latvijas vīriešu basketbola izlases
pārbaudes spēli ar Krievijas izlasi,
kas notika ZOC. «Mazajiem tas deva
iespēju paskatīties, kā ir jāspēlē un uz
ko jātiecas, bet sirmās galvas varēja
teikt: «Es arī jaunībā tā varēju.»,» tā
A.Rāviņš. Savukārt Sporta servisa centra direktors Juris Kaminskis uzsver,
ka šovasar notiks Latvijas olimpiāde
Liepājā, kas ir viens no lielākajiem šā
gada Jelgavas sportistu mērķiem.
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Par augstiem sporta
sasniegumiem

Pārdod skaidu briketes. T. 29482548
Itāļu duškabīni. Steidzami. T. 20463954

Izīrē

Jānis Leitis (volejbols), Pēteris Lagzdiņš (basketbols), Anželika Paegle un
Astra Ozoliņa (peldēšana), Vladimirs Smirnovs (brīvā cīņa), Aleksandrs Knohs (bokss),
Andrejs Brovenko (daiļslidošana), Jevgeņijs Linkevičs (hokejs)

Veikala telpas RAF masīvā – labā vietā,
platība 80 m². Tālrunis 29220881.

Dažādi
Ādas ārsta Dr. Paula Ozoliņa prakse dermatoloģijā «Stankus doktorātā». T. 63026604.
Kravu, mēbeļu pārvadājumi, auto evakuācija. T. 25904905.
Sniega tīrīšana - jumti, pagalmi. Lāsteku likvidēšana. T. 22319933
Zīlniece piedāvā savus pakalpojumus.
T. 29833078
Pazaudētas atslēgas – dzīvokļa un mašīnas.
Kopā 6 – 7 atslēgas. Tālrunis 29843662. Jānis

Aizsaulē aizgājuši
VIKTORS KIRILOVS (dz. 1954. g.)
ANTOŅINA KACARA (dz. 1933. g.)
RIMMA ŽURAVĻOVA (dz. 1938. g.)
ASTRĪDA BARTELE (dz. 1942. g.)
VALENTĪNA KUZŅECOVA (dz. 1961. g.)
GUNĀRS BALTAIS (dz. 1926. g.)
BORISS KUZŅECOVS (dz. 1970. g.)
ILVA PAKALNE (dz. 1963. g.)
VALENTĪNA KUZŅECOVA (dz. 1961. g.)
MĀRA MAKAROVA-MAKARONOKA
(dz. 1938. g.).
Izvadīšana 09.02. plkst.12 Baložu kapsētā.
ALEKSANDRS TANANA (dz. 1928. g.).
Izvadīšana 09.02. plkst.14 Zanderu kapsētā.
ŽANIS MUNDA (dz. 1955. g.).
Izvadīšana 10.02. plkst.15 Zanderu kapsētā.
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13. februāris, pirmdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1358.sērija.
9.25 «Piecas māsas». Seriāls. 37.sērija.
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20 «Dievišķā smarža». Vācijas melodrāma. 2009.g.
12.05 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.20 «Krievijas neskartā daba». Dok. f. seriāls. 2.sērija.
13.20 «Es – savai zemītei».*
13.50 «Eirobusiņš».*
14.20 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
14.35 «Šeit un tagad».*
15.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.35 «Zaķīšu pirtiņa». Studijas Dauka animācijas filma.
15.40 «Kuģītis». Studijas Dauka animācijas filma.
15.50 «Lemuru iela». Dok. seriāls. 4.sērija.
16.15 «Lauku peles un pilsētas peles piedzīvojumi». 9.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1358.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Neprāta cena». LTV seriāls. 47.sērija.
19.00 «100 g kultūras».
19.30 «Auniņa Timija laiks». Animācijas filmu seriāls.
19.45 Ziņas.
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!»
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «De facto».*
23.55 «Garīgā dimensija».*
0.25 «100 g kultūras».*

LTV7
7.35 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs»*
8.15 «Rīta intervija». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Rīta karuselis». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Automoto raidījums nr.2». «Televeikala skatlogs».*
9.20 «Vienmēr formā!» Deutsche Welle žurnāls.
9.50 «Tiesa» (ar subt.). Krievijas seriāls. 22.sērija.
10.40 «Šērvudas Robins». Seriāls. 1.sērija.
11.40 «Izdzīvošanas māka». Dokumentālu filmu seriāls. 9.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». «Jūrmalnieks – tas skan lepni!»*.
13.20 «Labākais no Euromaxx». Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).*
13.50 LBL zvaigžņu spēle. 2008.g.*
15.45 «Šērvudas Robins». Seriāls. 1.sērija.
16.45 «Izdzīvošanas māka». Dokumentālu filmu seriāls. 9.sērija.
17.35 «Zveja» (ar subt.).*
18.05 «Tiesa» (ar subt.). Krievijas seriāls. 22.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Kad stārķis palidojis garām». Dokumentāla filma. 8.sērija.
20.00 «Uguns kaimiņi». Dokumentāla filma. 1.sērija.
21.00 «Ātruma alkas». Dokumentāla filma. 2.sērija.
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā Latgales reģionālā televīzija.
22.55 «Balsosim!» (ar subt. krievu val.). Tautas nobalsošana 18.februārī.
23.10 «Krējums... saldais».*
23.40 «Grēksūdzes noslēpums». ASV trilleris. 2004.g.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss».
6.35 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».*
6.55 «Eiropa novados, novadi Eiropā».
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
8.40 «Basketbols TV».*
8.45 «Dzīvais mērķis». ASV seriāls. 10.sērija.
9.45 «Anna un mīlestība». Vācijas seriāls. 26.sērija.
10.15 «Guļošais tīģeris». Vācijas melodrāma. 1995.g.
12.10 «Lapsa virtuvē».*
12.45 «Mans mīļais draugs».*
13.15 «Toma un Džerija piedzīvojumi». Animācijas filma;
«Lazlo nometne». Animācijas seriāls. 2.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «OKartes skatuve. Dzimuši mūzikai». Seriāls.
15.00 «Daiļā neveiksminiece». Seriāls. 21.sērija.
16.00 «Tu būsi mana». Meksikas seriāls. 134.sērija.
17.00 «Viss notiek uz labu». Krievijas seriāls. 166.sērija.
18.00 «Viņš ir lēdija». ASV realitātes šovs. 6.sērija.
18.55 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Starptautiskās ekstrasensu cīņas». Real. šovs. 7.sērija.
21.40 «Tikai nesaki man Bizu 2». Latvijas seriāls. 3.sērija.
22.40 «Dzīvs pēc pieprasījuma 2». ASV seriāls. 3.sērija.
23.35 «Mākslīgais skaistums 3». ASV seriāls. 13.sērija.
0.35 «LNT ziņu Top 10».*
1.30 «Brašais Džeksons». ASV piedzīvojumu filma. 1988.g.
3.05 «Ekstrēms tuvplānā».
3.50 «Daiļā neveiksminiece». Seriāls. 21.sērija.
4.35 «Tu būsi mana». Meksikas seriāls. 134.sērija.
5.20 «Viss notiek uz labu». Krievijas seriāls. 166.sērija.

TV3
5.00 «Operatīvā vienība». 1.sērija.
5.50 «Anarhijas dēli 3». 6.sērija.
6.40 «Zinātkārā Dora». Anim. ser. 5.sērija.
7.10 «Ziņkārīgais Džordžs 2». Anim. ser. 4.sērija.
7.35 «Gormiti 2». Anim. ser. 4.sērija.
8.00 «Tētuka meitiņas 6» (ar subt.). 17. un 18.sērija.
9.00 «Smieklīgākie videokuriozi 20».
9.30 «Uzmanību! Virtuvē bērni».*
10.00 «Divi buras».*
10.35 «Māmiņu klubs».*
11.10 «10 gadu jaunāka 4». 42. un 43.sērija.
12.10 «Televeikala skatlogs».
12.25 «Visi mīl Reimondu 4». Seriāls. 83.sērija.
13.00 «Mazie kloni». Animācijas seriāls. 3.sērija.
13.15 «Gormiti 2». Animācijas seriāls. 5.sērija.
13.45 «Ziņkārīgais Džordžs 2». Animācijas seriāls. 5.sērija.
14.15 «UgunsGrēks 7». Latvijas seriāls. 459.sērija.
14.50 «Vārds sievietei 2» (ar subt.). Seriāls. 96.sērija.
15.50 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 42.sērija.
16.50 «Sirds kaislības». ASV seriāls. 1.sērija.
17.50 «Slēgtā skola» (ar subt.). Krievijas seriāls. 31.sērija.

19.00 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks 7». Latvijas seriāls. 459.sērija.
21.00 «Īpašo uzdevumu vienība Hawaii 5-0». Seriāls. 16.sērija.
22.00 «C.S.I. Ņujorka 7». Seriāls. 154.sērija.
23.00 «Radīti skatuvei 2». Seriāls. 19.sērija.
24.00 «Nekā personīga».
1.00 «Krietnie zagļi». Seriāls. 13.sērija.
1.50 «Sarežģītais prāts». Seriāls. 2.sērija.
2.35 «Operatīvā vienība». Seriāls. 1.sērija.
3.25 «Anarhijas dēli 3». Seriāls. 6.sērija.
4.05 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 42.sērija.
4.45 «Nakts joki».

14. februāris, otrdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1359.sērija.
9.25 «Piecas māsas». Seriāls. 38.sērija.
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20 «Violeta». Vēsturiska mākslas filma. 2011.g. 2.sērija.
12.10 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.30 «Starp debesīm un zemi... Aizmirstās pasaules 2». 1.sēr.
13.30 «Viss notiek».*
14.00 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
14.20 «Latvija var!»*
14.50 «100.pants».*
15.20 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.35 «Auniņa Timija laiks». Animācijas filmu seriāls.
15.50 «Mārvijs Hemmers. Nacionālās ģeogrāfijas pasaule». Populārzinātnisks seriāls bērniem. 56.sērija.
16.15 «Lauku peles un pilsētas peles piedzīvojumi». 10.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1359.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Neprāta cena». Latvijas TV seriāls. 48.sērija.
19.00 «100 g kultūras».
19.30 «Auniņa Timija laiks». Animācijas filmu seriāls.
19.45 Ziņas.
20.00 «Eņģeļu māja». LTV seriāls. 19.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.15 «Jauna nedēļa».
22.05 «Kenediji». Biogrāfiska daudzsēriju mākslas filma. 7.sērija.
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Šeit un tagad». Tiešraide.
23.55 «100 g kultūras».*

LTV7
7.35 «Vide, veselība un mēs». «Televeikala skatlogs».*
7.55 «Nedēļas apskats». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Iespējas un risinājumi». «Televeikala skatlogs».*
9.20 «Globalizācija 3000». Deutsche Welle žurnāls (angļu
val., ar subt. latviešu val.).
9.50 «Tiesa» (ar subt.). Krievijas seriāls. 23.sērija.
10.40 «Šērvudas Robins». Seriāls. 2.sērija.
11.40 «Izdzīvošanas māka». Dok. f. seriāls. 10.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Latgales reģionālā televīzija*
13.20 «Vienmēr formā!» Deutsche Welle žurnāls.*
13.50 LBL zvaigžņu spēle. 2009.g.*
15.45 «Šērvudas Robins». Seriāls. 2.sērija.
16.45 «Izdzīvošanas māka». Dok. f. seriāls. 10.sērija.
17.35 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
18.05 «Tiesa» (ar subt.). Krievijas seriāls. 23.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Uz Medžugorji». Dokumentāla filma.
20.00 «Tavs auto».
20.30 «Autosporta programma nr.1».
21.00 «Mīlestības vārdā». Dokumentāla filma.
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Latvijas stāsti». «Sveicināti Viduskurzemē!»
22.55 «Ātruma alkas». Dokumentāla filma. 2.sērija.
23.55 «SeMS. Laboratorija».*

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss».
6.35 «Toms un Džerijs 2». Animācijas filma.
6.40 «Šodien novados».
6.55 «Eiropa novados, novadi Eiropā».
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
8.40 «Dzīvais mērķis». Seriāls. 11.sērija.
9.40 «Anna un mīlestība». Seriāls. 27.sērija.
10.05 «Mākoņi aiz horizonta». Vācijas melodrāma. 1995.g.
12.05 «Mājokļa jautājums 4».*
13.00 «Toma un Džerija piedzīvojumi». Animācijas filma;
«Lazlo nometne». Animācijas seriāls. 3.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «OKartes skatuve. Dzimuši mūzikai». Seriāls.
15.00 «Daiļā neveiksminiece». Seriāls. 22.sērija.
16.00 «Tu būsi mana». Meksikas seriāls. 135.sērija.
17.00 «Viss notiek uz labu». Krievijas seriāls. 167.sērija.
18.00 «Vecpuisis 8». ASV realitātes šovs. 1.sērija.
18.55 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Viljams un Keita». Biogrāfiska filma. 2011.g.
22.35 «Mazās jaukās meles». ASV seriāls. 2.sērija.
23.35 «Kā tikt galā». ASV komēdija jauniešiem. 2003.g.
1.25 «Mazais Nikijs». ASV komēdija. 2000.g.
2.50 «Ekstrēms tuvplānā».
3.50 «Daiļā neveiksminiece». Seriāls. 22.sērija.
4.35 «Tu būsi mana». Meksikas seriāls. 135.sērija.
5.20 «Viss notiek uz labu». Krievijas seriāls. 167.sērija.

TV3
5.00 «Operatīvā vienība». 2.sērija.
5.50 «Anarhijas dēli 3». 7.sērija.
6.40 «Zinātkārā Dora». Anim. ser. 6.sērija.
7.10 «Ziņkārīgais Džordžs 2». Anim. ser. 5.sērija.
7.35 «Gormiti 2». Anim. ser. 5.sērija.
8.00 «Tētuka meitiņas 6» (ar subt.). 19. un 20.sērija.
9.00 «Neiespējamā misija 4».
10.10 «Īpašo uzdevumu vienība Hawaii 5-0». 16.sērija.
11.10 «10 gadu jaunāka 4». 44. un 45.sērija.
12.10 «Televeikala skatlogs».
12.25 «Visi mīl Reimondu 4». Seriāls. 84.sērija.
13.00 «Mazie kloni». Animācijas seriāls. 4.sērija.
13.15 «Gormiti 2». Animācijas seriāls. 6.sērija.
13.45 «Ziņkārīgais Džordžs 2». Animācijas seriāls. 6.sērija.

tv programma
14.15 «UgunsGrēks 7». Latvijas seriāls. 460.sērija.
14.50 «Vārds sievietei 2» (ar subt.). Seriāls. 97.sērija.
15.50 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 43.sērija.
16.50 «Sirds kaislības». ASV seriāls. 2.sērija.
17.50 «Slēgtā skola» (ar subt.). Krievijas seriāls. 32.sērija.
19.00 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks 7». Latvijas seriāls. 460.sērija.
21.00 «Titāniks». ASV drāma. 1997.g.
0.55 «Mahinatori». ASV seriāls. 6.sērija.
1.45 «Sarežģītais prāts». Seriāls. 3.sērija.
2.30 «Būt par papucīti». ASV komēdijseriāls. 3. un 4.sērija.
3.15 «Operatīvā vienība». Seriāls. 2.sērija.
4.00 «Anarhijas dēli 3». Seriāls. 7.sērija.
4.45 «Nakts joki».

15. februāris, trešdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1360.sērija.
9.25 «Eņģeļu māja». LTV seriāls. 19.sērija.
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20 «Kenediji». Biogrāfiska daudzsēriju mākslas filma. 7.sērija.
11.10 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle.*
11.55 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.15 «Jauna nedēļa».*
13.05 «Latvji, brauciet jūriņā!»*
13.35 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.55 «100.panta preses klubs».*
14.55 «Kopā» (ar subt.).*
15.10 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.30 «Auniņa Timija laiks». Animācijas filmu seriāls.
15.45 «Kas te? Es te!»*
16.15 «Džeronīmo Stiltons 2». Animācijas filmu seriāls. 3.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1360.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Neprāta cena». LTV seriāls. 49.sērija.
19.00 «100 g kultūras».
19.30 «Auniņa Timija laiks». Animācijas filmu seriāls.
19.45 Ziņas.
20.00 «Eņģeļu māja». LTV seriāls. 20.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.12 «Latloto. Viking Lotto».
21.20 «Sastrēgumstunda». Diskusiju tiešraidē vada G.Rēders.
22.30 «Balsosim!» Tautas nobalsošana 18.februārī.*
22.45 «Zebra».
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Vides fakti» (ar subt.).*
23.45 «100 g kultūras».*
0.15 «Vertikāle».*

LTV7
7.35 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs».
8.15 «Veiksmīgas idejas». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Pie rīta kafijas». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Brīvdienu ceļvedis». «Televeikala skatlogs».*
9.20 «Projekts Nākotne». Deutsche Welle žurnāls.
9.50 «Tiesa» (ar subt.). Seriāls. 24.(noslēguma) sērija.
10.40 «Šērvudas Robins». Seriāls. 3.sērija.
11.40 «Izdzīvošanas māka». Dok. f. seriāls. 11.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». «Sveicināti Viduskurzemē!»*
13.20 «Globalizācija 3000». Deutsche Welle žurnāls (angļu
val., ar subt. latviešu val.).*
13.50 LBL Zvaigžņu spēle. 2010.g.*
15.45 «Kad stārķis palidojis garām». Dok. f. 9.sērija.
16.20 «Autosporta programma nr.1».*
16.55 Tiešraide! KHL spēle. Sanktpēterburgas SKA – Rīgas Dinamo.
19.20 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
20.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».
20.30 «Ātruma cilts».
21.00 «Postošais spēks». Dokumentāla filma. 5.sērija.
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā TV Spektrs.
22.55 «Mafijas klans». Seriāls. 5.sērija.
23.55 «Tiesa» (ar subt.). Seriāls. 24.(noslēguma) sērija.
0.45 «Izdzīvošanas māka». Dok. f. seriāls. 11.sērija.
1.35 «SeMS».*

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss».
6.35 «Toms un Džerijs 2». Animācijas filma.
6.40 «Šodien novados».
6.55 «Eiropa novados, novadi Eiropā».
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
8.40 «Dzīvais mērķis». ASV seriāls. 12.sērija.
9.40 «Anna un mīlestība». Vācijas seriāls. 28.sērija.
10.05 «Māja uz kraujas». Vācijas melodrāma. 1995.g.
12.05 «Mājokļa jautājums 4».*
13.00 «Bena 10. Citplanētiešu spēks». Animācijas seriāls.
1.sērija; «Lazlo nometne». Animācijas seriāls. 4.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «OKartes skatuve. Dzimuši mūzikai». Seriāls.
15.00 «Daiļā neveiksminiece». Seriāls. 23.sērija.
16.00 «Tu būsi mana». Meksikas seriāls. 136.sērija.
17.00 «Viss notiek uz labu». Krievijas seriāls. 168.sērija.
18.00 «Vecpuisis 8». ASV realitātes šovs. 2.sērija.
18.55 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Cilvēki ar pārdabiskām spējām». Dok. raidījums. 4.sērija.
21.40 «Acs». ASV šausmu filma. 2008.g.
23.35 «Ārpus likuma». ASV un Honkongas trilleris. 1988.g.
1.30 «Aģents Čaks 2». ASV seriāls. 1.sērija.
2.20 «Smolvila. Leģenda par Supermenu». Seriāls. 2.sērija.
3.05 «Ekstrēms tuvplānā».
3.50 «Daiļā neveiksminiece». Seriāls. 23.sērija.
4.35 «Tu būsi mana». Meksikas seriāls. 136.sērija.
5.20 «Viss notiek uz labu». Krievijas seriāls. 168.sērija.

TV3
5.00 «Operatīvā vienība». 3.sērija.
5.50 «Anarhijas dēli 3». 8.sērija.
6.40 «Zinātkārā Dora». Anim. ser. 7.sērija.
7.10 «Ziņkārīgais Džordžs 2». Anim. ser. 6.sērija.
7.35 «Gormiti 2». Anim. ser. 6.sērija.
8.00 «Tētuka meitiņas 6» (ar subt.). 21. un 22.sērija.
9.00 «Neiespējamā misija 4».
10.10 «Smieklīgākie videokuriozi 20».
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11.10 «10 gadu jaunāka 4». 46. un 47.sērija.
12.10 «Televeikala skatlogs».
12.25 «Visi mīl Reimondu 4». Seriāls. 85.sērija.
13.00 «Mazie kloni». Animācijas seriāls. 5.sērija.
13.15 «Gormiti 2». Animācijas seriāls. 7.sērija.
13.45 «Ziņkārīgais Džordžs 2». Animācijas seriāls. 7.sērija.
14.15 «UgunsGrēks 7». Latvijas seriāls. 461.sērija.
14.50 «Vārds sievietei 2» (ar subt.). Seriāls. 98.sērija.
15.50 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 44.sērija.
16.50 «Sirds kaislības». ASV seriāls. 3.sērija.
17.50 «Slēgtā skola» (ar subt.). Krievijas seriāls. 33.sērija.
19.00 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks 7». Latvijas seriāls. 461.sērija.
21.00 «Ekstrasensu cīņas 11» (ar subt.). Real. šovs. 7.sērija.
22.00 «Briljantu roka» (ar subt.). Krievijas komēdija.
0.10 «Izmeklēšanas noslēpumi 9» (ar subt.). Seriāls. 13.sērija.
1.05 «Miliči 2» (ar subt.). Seriāls. 13. un 14.sērija.
2.50 «Operatīvā vienība». Seriāls. 3.sērija.
3.35 «Anarhijas dēli 3». Seriāls. 8.sērija.
4.20 «10 gadu jaunāka 4». 47.sērija.
4.45 «Nakts joki».

16. februāris, ceturtdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1361.sērija.
9.25 «Eņģeļu māja». LTV seriāls. 20.sērija.
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20 «Province» (ar subt.).*
10.50 «Kas var būt labāks par šo?»*
11.20 «Sastrēgumstunda» (ar surdotulkojumu). Vada G.Rēders.*
12.30 «De facto» (ar subt.).*
13.10 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.25 «Laiks vīriem?»*
13.55 «Zebra».*
14.10 «Balsosim!» Tautas nobalsošana 18.februārī.*
14.25 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
14.40 «Norvēģijas dabā». Dok. f. seriāls. 6.sērija.
15.10 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.30 «Auniņa Timija laiks». Animācijas filmu seriāls.
15.45 «Kas te? Es te!»*
16.15 «Džeronīmo Stiltons 2». Animācijas filmu seriāls. 4.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1361.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Neprāta cena». LTV seriāls. 50.sērija.
19.00 «100 g kultūras» iesaka… «Kinotēka».
19.30 «Auniņa Timija laiks». Animācijas filmu seriāls.
19.45 Ziņas.
20.00 «Eņģeļu māja». LTV seriāls. 21.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.15 «Eiropa. Mīti un realitāte».
22.00 «Grejas anatomija 6». Seriāls. 24.
22.45 «Balsosim!» Tautas nobalsošana 18.februārī.*
23.00 Nakts ziņas.
23.15 «Šeit un tagad».
23.55 «100 g kultūras» iesaka… «Kinotēka».*

LTV7
7.35 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «TV mozaīka». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Darbs. Izglītība. Karjera». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Vārds uzņēmējiem». «Televeikala skatlogs».*
9.20 «Pie stūres». Deutsche Welle žurnāls (angļu val., ar
subt. latviešu val.).
9.50 «Steidzami publicēt! 3» (ar subt.). Seriāls. 1.sērija.
10.40 «Šērvudas Robins». Seriāls. 4.sērija.
11.40 «Izdzīvošanas māka». Dok. f. seriāls. 12.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā TV Spektrs.*.
13.20 «Projekts Nākotne». Deutsche Welle žurnāls.*
13.50 KHL spēle. Sanktpēterburgas SKA – Rīgas Dinamo.*
15.45 «Šērvudas Robins». Seriāls. 4.sērija.
16.45 «Izdzīvošanas māka». Dok. f. seriāls. 12.sērija.
17.35 «Ātruma cilts».*
18.05 «Steidzami publicēt! 3» (ar subt.). Seriāls. 1.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Kad stārķis palidojis garām». Dok. f. 9.sērija.
20.00 «Makšķerē ar Olti!»
20.30 «Ūdens noslēpumi». Dokumentāla filma.
21.25 «SeMS».
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā Valmieras TV.
22.55 «Balsosim!» (ar subt. krievu val.). Tautas nobalsošana 18.februārī.*
23.10 «Postošais spēks». Dokumentāla filma. 5.sērija.
0.10 «Mīlestības vārdā». Dokumentāla filma.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss».
6.35 «Toms un Džerijs 2». Animācijas filma.
6.40 «Šodien novados».
6.55 «Eiropa novados, novadi Eiropā».
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
8.40 «Supernatural». ASV seriāls. 1.sērija.
9.40 «Anna un mīlestība». Vācijas seriāls. 29.sērija.
10.05 «Dīvainā mīlestība». Vācijas melodrāma. 1995.g.
12.05 «Mājokļa jautājums 4».*
13.00 «Bena 10. Citplanētiešu spēks». Animācijas seriāls.
2.sērija; «Lazlo nometne». Animācijas seriāls. 5.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «OKartes skatuve. Dzimuši mūzikai». Seriāls.
15.00 «Daiļā neveiksminiece». Seriāls. 24.sērija.
16.00 «Tu būsi mana». Meksikas seriāls. 137.sērija.
17.00 «Viss notiek uz labu». Krievijas seriāls. 169.sērija.
18.00 «Vecpuisis 8». ASV realitātes šovs. 3.sērija.
18.55 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā. Slepenās lietas».
21.20 «Referendums. Valsts pirmo amatpersonu diskusija». Tiešraide.
23.20 «Supernatural 4». ASV seriāls. 6.sērija.
0.15 «Mākslīgais skaistums 3». ASV seriāls. 14.sērija.
1.15 «Acs». ASV šausmu filma. 2008.g.
2.50 «Dzīvs pēc pieprasījuma 2». ASV seriāls. 3.sērija.
3.35 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
3.50 «Daiļā neveiksminiece». Seriāls. 24.sērija.
4.35 «Tu būsi mana». Meksikas seriāls. 137.sērija.

5.20 «Viss notiek uz labu». Krievijas seriāls. 169.sērija.

TV3
5.00 «Operatīvā vienība». 4.sērija.
5.50 «Anarhijas dēli 3». 9.sērija.
6.40 «Zinātkārā Dora». Anim. ser. 8.sērija.
7.10 «Ziņkārīgais Džordžs 2». Anim. ser. 7.sērija.
7.35 «Gormiti 2». Anim. ser. 7.sērija.
8.00 «Tētuka meitiņas 6» (ar subt.). 23. un 24.sērija.
9.00 «Neiespējamā misija 4».
10.10 «Ekstrasensu cīņas 11» (ar subt.).*
11.10 «10 gadu jaunāka 4». 48. un 49.sērija.
12.10 «Televeikala skatlogs».
12.25 «Visi mīl Reimondu 4». Seriāls. 86.sērija.
13.00 «Mazie kloni». Animācijas seriāls. 6.sērija.
13.15 «Gormiti 2». Animācijas seriāls. 8.sērija.
13.45 «Ziņkārīgais Džordžs 2». Animācijas seriāls. 8.sērija.
14.15 «UgunsGrēks 7». Latvijas seriāls. 462.sērija.
14.50 «Vārds sievietei 2» (ar subt.). Seriāls. 99.sērija.
15.50 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 45.sērija.
16.50 «Sirds kaislības». ASV seriāls. 4.sērija.
17.50 «Slēgtā skola» (ar subt.). Krievijas seriāls. 34.sērija.
19.00 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks 7». Latvijas seriāls. 462.sērija.
21.00 «Nozieguma skelets 6». ASV seriāls. 13.sērija.
22.00 «Drošsirdis». ASV drāma. 1995.g.
1.25 «Kinomānija».
2.00 «Kļūsti bagāts vai mirsti mēģinot». Biogr. drāma. 2005.g.
3.55 «Operatīvā vienība». Seriāls. 4.sērija.
4.40 «Nakts joki».

17. februāris, piektdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Rožu dārzs». Seriāls. 19.sērija.
9.30 «Eņģeļu māja». LTV seriāls. 21.sērija.
10.05 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.25 «Mīlestība pie Gardas ezera». Seriāls. 17. un 18.sērija.
12.05 «Latvijas šlāgeraptauja 2012».*
13.05 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.20 «Eiropa. Mīti un realitāte».*
14.10 «Sprādzienizturīgs audums». Dokumentāla filma.
14.20 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
14.35 «Šeit un tagad».*
15.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.30 «Auniņa Timija laiks». Animācijas filmu seriāls.
15.45 «Dabas grāmata».*
16.15 «Džeronīmo Stiltons 2». Anim. f. seriāls. 5.sērija.
16.40 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.00 «Rožu dārzs». Seriāls. 19.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «100 g kultūras». «Nacionālie dārgumi».
19.30 «No žemaišiem līdz dzūkiem». Dokumentāla filma.
20.30 «Panorāma».
21.15 «100. panta preses klubs».
22.10 «Mazie noziegumi». Detektīvseriāls. 4.sērija.
23.55 «Nakts ziņas».
0.10 «Grejas anatomija 6». Seriāls. 24.(noslēguma) sērija.

LTV7
7.35 «Automoto raidījums nr.2». «Televeikala skatlogs».*
7.55 «Aktualitātes». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «Skatpunkti». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Nedēļas apskats». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Attīstības kods». «Televeikala skatlogs».*
9.20 «Labākais no Euromaxx». Deutsche Welle žurnāls.
9.50 «Steidzami publicēt! 3» (ar subt.). Seriāls. 2.sērija.
10.40 «Šērvudas Robins». Seriāls. 5.sērija.
11.40 «Izdzīvošanas māka». Dok. f. seriāls. 13.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Valmieras TV*.
13.20 «Pie stūres». Deutsche Welle žurnāls.*
13.50 LBL zvaigžņu spēle. 2011.g.*
15.45 «Šērvudas Robins». Seriāls. 5.sērija.
16.40 «Tavs auto».*
17.10 «Balsosim!» (ar subt. krievu val.). Tautas nobalsošana 18.februārī.*
17.25 Tiešraide! KHL spēle. Maskavas Spartak – Rīgas Dinamo.
19.45 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
20.00 Tiešraide! LBL spēle. BA Turība – Liepājas lauvas.
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā Kurzemes TV.
22.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
23.10 «Zveja» (ar subt).
23.40 «Darījums». Daudzs. detektīvf.. 2006.g. 3. un 4.sērija.
1.20 «Steidzami publicēt! 3» (ar subt.). Seriāls. 2.sērija.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss».
6.35 «Toms un Džerijs 2». Animācijas filma.
6.40 «Šodien novados».
6.55 «Eiropa novados, novadi Eiropā».
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
8.40 «Supernatural». ASV seriāls. 2.sērija.
9.40 «Anna un mīlestība». Vācijas seriāls. 30.sērija.
10.05 «Savvaļas timiāns». Vācijas melodrāma. 1995.g.
12.05 «Mājokļa jautājums 4».*
13.00 «Bena 10. Citplanētiešu spēks». Animācijas seriāls.
3.sērija; «Lazlo nometne». Animācijas seriāls. 6.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «OKartes skatuve. Dzimuši mūzikai». Seriāls.
15.00 «Daiļā neveiksminiece». Seriāls. 25.sērija.
16.00 «Tu būsi mana». Meksikas seriāls. 138.sērija.
17.00 «Viss notiek uz labu». Krievijas seriāls. 170.sērija.
18.00 «Vecpuisis 8». ASV realitātes šovs. 4.sērija.
18.55 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «OKartes skatuve». Koncerts.
23.00 «Kokaīns». ASV krimināldrāma. 2001.g.
1.20 «Sapieri». ASV spraiga sižeta filma. 1998.g.
2.55 «Ekstrēms tuvplānā».
3.50 «Daiļā neveiksminiece». Seriāls. 25.sērija.
4.35 «Tu būsi mana». Meksikas seriāls. 138.sērija.
5.20 «Viss notiek uz labu». Krievijas seriāls. 170.sērija.

TV3
5.00 «Operatīvā vienība». 5.sērija.
5.45 «Anarhijas dēli 3». 10.sērija.
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6.40 «Zinātkārā Dora». Anim. ser. 9.sērija.
7.10 «Ziņkārīgais Džordžs 2». Anim. ser. 8.sērija.
7.35 «Gormiti 2». Anim. ser. 8.sērija.
8.00 «Tētuka meitiņas 6» (ar subt.). 25. un 26.sērija.
9.00 «Neiespējamā misija 4».
10.10 «Nozieguma skelets 6». 13.sērija.
11.10 «10 gadu jaunāka 4». 50. un 51.sērija.
12.10 «Televeikala skatlogs».
12.25 «Visi mīl Reimondu 4». Seriāls. 87.sērija.
13.00 «Mazie kloni». Animācijas seriāls. 7.sērija.
13.15 «Gormiti 2». Animācijas seriāls. 9.sērija.
13.45 «Ziņkārīgais Džordžs 2». Animācijas seriāls. 9.sērija.
14.05 «Bernards». Animācijas filma.
14.15 «Simpsoni 12». Animācijas seriāls. 4.sērija.
14.50 «Vārds sievietei 2» (ar subt.). Seriāls. 100.sērija.
15.50 «Lēna, mana mūža mīlestība».Sseriāls. 46.sērija.
16.50 «Sirds kaislības». ASV seriāls. 5.sērija.
17.50 «Slēgtā skola» (ar subt.). Krievijas seriāls. 35.sērija.
19.00 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Krokodils Dandijs». Piedzīvojumu komēdija. 1986.g.
22.20 «Greizais spogulis» (ar subt.).
0.35 «Kandahāra». Krievijas drāma. 2010.g.
2.25 «Mīlot Liju». ASV romantiska drāma. 2009.g.
4.00 «Operatīvā vienība». Seriāls. 5.sērija.
4.45 «Nakts joki».

18. februāris, sestdiena
LTV1
8.10 «Latvji, brauciet jūriņā!»*
8.40 «Nūnborijs un varenais septītnieks». 22.sērija.
9.05 «Kas te? Es te!»
9.35 «Lauku peles un pilsētas peles piedzīvojumi». 11.sērija.
10.00 «Ķepa uz sirds».
10.30 «Kas var būt labāks par šo?»
11.00 Ziņu speciālizlaidums. Tautas nobalsošana.
11.15 «Eirodziesma 2012». 2.pusfināls.*
13.05 «Mazie noziegumi». Detektīvseriāls. 4.sērija.
14.30 Ziņu speciālizlaidums. Tautas nobalsošana.
14.45 «Mazie noziegumi». Detektīvseriāls. 4.sērijas turpinājums.
15.15 «Radošā darbnīca Stremsē». Dok. f. 5.sērija.
16.00 «Laiks vīriem?»
16.30 Ziņu speciālizlaidums. Tautas nobalsošana.
16.45 «Vienā valodā». Dokumentāla filma.
17.15 «Vides fakti».
17.45 «Kopā» (ar subt.).
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.30 «Ielas garumā».
19.00 «Eirodziesma 2012». Fināls.
20.30 «Panorāma».
21.00 «Eirodziesma 2012». Superfināls.
21.55 «Izvēlies nākotni!» Tautas nobalsošana.

LTV7
7.50 «Praktiski padomi». «Televeikala skatlogs».
8.10 «Rīta karuselis». «Televeikala skatlogs».
8.30 «Skatpunkti». «Televeikala skatlogs».
8.50 «Automoto raidījums nr.2». «Televeikala skatlogs».
9.10 «TV mozaīka». «Televeikala skatlogs».
9.30 «Brīvdienu ceļvedis». «Televeikala skatlogs».
9.50 «Tādas lietas». «Televeikala skatlogs».
10.10 «Attīstības kods». «Televeikala skatlogs».
10.30 «Ātruma cilts».*
11.00 «Zveja» (ar subt.).*
11.30 «Krējums... saldais».*
12.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
12.30 KHL spēle. Maskavas Spartak – Rīgas Dinamo.*
14.25 «Lanževēna burvju triki». 4. un 5.sērija.
15.25 «SeMS».*
16.00 Tiešraide! Pasaules meistarsacīkstes bobslejā.
1.brauciens divniekiem.
17.00 «Ūdens noslēpumi». Dokumentāla filma.
18.00 Tiešraide! Pasaules meistarsacīkstes bobslejā.
2.brauciens divniekiem.
19.00 «Šodien». Ziņas. Speciālizlaidums (krievu val.).
19.30 «Dabas formas». Dokumentāla filma. 6.sērija
20.05 «Vienkārša patiesība». Krimināldrāma. 2004.g.
21.45 «Latloto. Ziņas».
21.55 Tiešraide! «Izvēlies nākotni!» Tautas nobalsošana
(sinhrons tulkojums krievu val.).
1.00 «Izdzīvošanas māka». Dok. f. seriāls. 13.sērija.

LNT
6.05 «Mīlestības vārdā». Seriāls. 147.sērija.
6.55 «Pankūciņa lieliskie negadījumi 2». 5.sērija; «Toma
un Džerija piedzīvojumi»; «Silvestra un Tvītija
piedzīvojumi». 7.sērija; «Pīle Dodžers 2». 2.sērija.
8.35 «Brokastis Briselē».
9.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījuma speciālizlaidums.
10.00 «Rīta mikslis».
10.35 «Bezgalīgais stāsts 2». Pasaku f.
12.25 «Latvijas zelta talanti 2012».*
14.45 «Smolvila. Leģenda par Supermenu». Seriāls. 3.sērija.
15.45 «Cilvēki ar pārdabiskām spējām». Dok. raid.. 3.sērija.
16.40 «Deivs». ASV komēdija. 1993.g.
19.00 «Starptautiskās ekstrasensu cīņas». Real. šovs. 1.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Pelnrušķīte». Realitātes šovs.
21.40 «Hārvija pēdējā iespēja». ASV melodrāma. 2008.g.
23.00 LNT ziņu speciālizlaidums.
23.10 «Hārvija pēdējā iespēja». Filmas turpinājums.
23.45 «Atpakaļceļa nebūs». ASV krimināldrāma. 1993.g.
1.50 «Kokaīns». ASV krimināldrāma. 2001.g.
3.50 «Sapieri». ASV spraiga sižeta filma. 1998.g.
5.25 «Ekstrēms tuvplānā».

TV3
5.00 «Operatīvā vienība». 6.sērija.
5.50 «Anarhijas dēli 3». 11.sērija.
6.40 «Paldies par pirkumu! 3». 5.sērija.
7.00 «Robinsons Krūzo». 9.sērija.
8.00 «Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums». 3.sērija.
8.35 «Pērtiķu karalis». Anim. ser. 44.sērija.
9.00 «Simpsoni 12». Anim. ser. 4. un 5.sērija.
10.00 TIEŠRAIDE! 18. februāris. TV3 ziņu speciālizlaidums.
10.05 «Uzmanību! Virtuvē bērni».
10.35 «Trakais pērtiķēns». Ģimenes komēdija. 2003.g.
12.00 TIEŠRAIDE! 18. februāris. TV3 ziņu speciālizlaidums.

12.05 «Trakais pērtiķēns». Filmas turpinājums.
12.25 «Televeikala skatlogs».
12.50 «Kinomānija».
13.20 «Greizais spogulis» (ar subt.).
14.00 TIEŠRAIDE! 18. februāris. TV3 ziņu speciālizlaidums.
14.05 «Greizais spogulis» (ar subt.). Turpinājums.
15.35 «Krokodils Dandijs». Piedzīvojumu komēdija. 1986.g.
16.00 TIEŠRAIDE! 18. februāris. TV3 ziņu speciālizlaidums.
16.05 «Krokodils Dandijs». Filmas turpinājums.
17.35 «Veiksmes skūpsts». Romantiska komēdija. 2006.g.
18.00 TIEŠRAIDE! 18. februāris. TV3 ziņu speciālizlaidums.
18.05 «Veiksmes skūpsts». Filmas turpinājums.
19.50 TV3 ziņas.
20.20 «Madagaskara». ASV animācijas filma. 2005.g.
22.00 «Krutie kruķi». Komiska spraiga sižeta filma. 2007.g.
0.10 TIEŠRAIDE! 18. februāris. TV3 ziņu speciālizlaidums.
0.25 «Krutie kruķi». Filmas turpinājums.
0.45 «Ienaidnieka aizmugurē». ASV kara drāma. 2001.g.
2.40 «Intelekta koeficients». Romantiska komēdija. 1994.g.
4.20 «Paldies par pirkumu! 3». Seriāls. 5.sērija.
4.45 «Nakts joki».

19. februāris, svētdiena
LTV1
8.05 «Garīgā dimensija».*
8.35 «Nūnborijs un varenais septītnieks». Anim. ser. 23.sērija.
9.00 «Labrīt, Latvija!» Speciālizlaidums. Tautas nobalsošana.
9.35 «Lauku peles un pilsētas peles piedzīvojumi». 12.sērija.
10.05 «Mārvijs Hemmers. Nacionālās ģeogrāfijas pasaule». Populārzinātnisks seriāls bērniem. 57.sērija.
10.30 «Lemuru iela». Dok. seriāls. 5.sērija.
11.00 «Starp debesīm un zemi... Aizmirstās pasaules 2». 2.sērija.
12.00 Dievkalpojums.
13.00 «Vertikāle».
13.30 «Daudz laimes!»
14.25 «Čikāgas piecīšu» sadziedāšanās koncerts.*
15.30 «Ķepa uz sirds».*
16.00 «Kas var būt labāks par šo?»*
16.30 «Eirobusiņš».*
17.00 «Krievijas neskartā daba». Dok. f. seriāls. 3.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.20 «Province». Stirnienes Ieva.
18.50 «Mīlas krāsas». 2010.g. 1.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.33 Laika ziņas.
21.40 «Blondīne». ASV drāma. 2001.g. 1.sērija.
23.15 «Nakts ziņas».
23.25 «Kasandras sapnis». Trilleris. 2007.g.

TV programma
Aicinām vecākus un skolēnus
uz atvērto durvju dienu
Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskolā
Skolotāju ielā 8
š.g. 13. februārī no plkst.12 līdz 18
(stundu apmeklējumi, viesošanās māmiņu istabā, ekskursija pa skolu, tikšanās ar
skolotājiem un skolas vadību, prezentācija par skolu).

Aicina darbā

LNT
6.05 «Mīlestības vārdā». 148.sērija.
6.55 «Dabas stihiju varā».
7.20 «Mūka Omi noslēpums 2». 26.sērija; «Toma un Džerija piedzīvojumi»; «Lācītis Padingtons». 1.sērija.
8.30 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
9.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījuma speciālizlaidums.
10.00 «Lapsa virtuvē».
10.35 «Tikai nesaki man Bizu 2». Seriāls. 3.sērija.
11.35 «Pelnrušķīte». Real. šovs.*
12.30 «Aģents Čaks 2». ASV seriāls. 2.sērija.
13.30 «Hārvija pēdējā iespēja». ASV melodrāma. 2008.g.
15.35 «Alfa un Omega». ASV animācijas filma. 2010.g.
17.15 «Episkais ķinis». ASV parodiju komēdija. 2007.g.
19.10 LNT Ziņu dienesta un LNT ziņu Top 10 speciālizlaidums. Referenduma rezultātu analīze.
20.00 LNT ziņas.
20.15 «Basketbols TV».
20.20 «Latvijas zelta talanti 2012».
23.30 «Vismeklētākis». ASV trilleris. 1997.g.
1.20 «Deivs». ASV komēdija. 1993.g.
3.10 «Atpakaļceļa nebūs». ASV krimināldrāma. 1993.g.
5.00 «Ekstrēms tuvplānā».

TV3
5.00 «Operatīvā vienība». 7.sērija.
5.50 «Anarhijas dēli 3». 12.sērija.
6.40 «Paldies par pirkumu! 3». 6.sērija.
7.10 «Mazie kloni». Anim. ser. 7.sērija.
7.25 «Pērtiķu karalis». Anim. ser. 45.sērija.
7.50 «Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums». 4.sērija.
8.15 «Kinomānija».
8.50 «Māmiņu klubs».
9.25 «Divi buras».
10.00 «Superbingo». TV spēle.
11.00 «Smieklīgākie videokuriozi 20».
11.30 «Madagaskara». Anim. f.
13.05 «Vienkārši neatvairāma». Romantiska komēdija. 1999.g.
15.05 «Atbraucēji». ASV komēdija. 1999.g.
17.00 «Orindžas apgabals». ASV traģikomēdija. 2001.g.
18.50 «Neiespējamā misija 4».
19.50 «Nekā personīga».
20.40 «Rītdiena nemirst». Spiegu filma. 1997.g.
23.15 «Ķēdes reakcija». ASV trilleris. 1996.g.
1.10 «Ēnu faktors». Spriedzes filma. 2006.g. 1. un 2.sērija.
4.15 «Paldies par pirkumu! 3». Seriāls. 6.sērija.

Mācies autoskolā
un maksā TIKAI par braukšanu 5 Ls/stundā!
Reģistrācija, teorija, dokumentu
noformēšana un eksāmens – BEZ MAKSAS!!!

Sarmas ielā 2, 79. kab. (2. pamatskolā),
tālrunis 29881119, 67210099.

Driksas iela 1, Jelgava.
Tālrunis 63050777,
26950404.

Teorija – BEZ MAKSAS
Dokumentu noformēšana, skolas eksāmens – BEZ MAKSAS
Braukšana – 5 Ls/stundā

www.citaautoskola.lv
No 10. februāra

HUPPA bērnu ziemas apģērbu IZPĀRDOŠANA!!!
Arī pavasara kolekcija ar atlaidēm

Adrese: Jelgavā, Pētera ielā 1 (no pagalma)
Darba laiks: pirmd. – piektd. 10.00 – 18.00
Sestdien 10.00 – 16.00

Tālrunis 26181915. Lielā iela 49, Jelgava.

www.gustavsunmarta.lv, tālrunis 29396934

Vienīgās Latvijā sertificētās
pretuzlaužamās tērauda

Skaistumkopšanas salons
MONTE KRISTO visu februāri piedāvā

AKCIJA
līdz
mēneša
beigām!

GĒLLAKAS UZKLĀŠANU AR EXPRESS MANIKĪRU

jelgava@skydas.lv

Laipni gaidām

Jelgava, Lielā iela 49.
Tālruņi: 63048239 un 26595681.

Autoskola «Mustangs» –
apmācība vakaros un brīvdienās.
Teorija, reģistrācija, dokumentu noformēšana, apmācības karte, ieskaite

– bez maksas.
Maksā tikai par braukšanas apmācību –
5 Ls/45 min. Pasta iela 43, Jelgava.
Tālrunis 63026392.

Jelgavas 5. vidusskolai

– 40

Mīļie skolotāji! Cienījamie vecāki!
Bijušie un esošie skolēni!
Skolas draugi!
2012. gads ir mūsu Jelgavas 5. vidusskolas četrdesmitās jubilejas gads, kuru pēc
tradīcijas skola gatavojas svinēt februāra
otrajā sestdienā.
40 gadi nav ievērojams vecums skolai, bet
cilvēkiem, kuri šajā skolā ir mācījušies un
strādājuši ilgu gadu garumā, tā ir nozīmīga
mūža daļa, kas lielā mērā ietekmējusi gan
attieksmi pret dzīvi, gan noteikusi turpmāko izvēli. Šo gadu laikā vidējo izglītību
skolā ir ieguvuši 2524 audzēkņi, dažāda
ilguma darba mūžu skolā ir vadījuši 155
skolotāji.
Visus jūs, kas rada Jelgavas 5. vidusskolas
vēsturi, atbalsta tās attīstību, mēs gaidām
11. februārī plkst.16 uz tikšanās svinīgo
pasākumu Jelgavas kultūras namā un no
plkst.19 – skolā, kur klasesbiedri, kolēģi,
draugi un domubiedri dāvāsim viens otram
kopā būšanas prieku.
Jelgavas 5.vidusskolas kolektīva vārdā –
direktore Natela Seļiščeva

s
Nāc un mācie
!
u
k
ar prie

Veikaliņš bērniem «Gustavs un Marta»

Iespējama darba vietas īre vai izdevīgi
procentu samaksas nosacījumi.
Plašas un ērtas telpas,
droša un draudzīga vide.

PAR Ls 5.

www.autoprieks.lv

Akcija – MAKSA TIKAI par BRAUKŠANU!

friziermeistarus
un nagu kopšanas speciālistus.

Lūgums atsaukties
Jelgavas pilsētas dome aicina Annas Matvejevas (dzimusi 1944. gada 24. jūnijā, mirusi
2012. gada 9. janvārī) piederīgos pieteikties Jelgavas pilsētas domē Lielajā ielā 11,
110. kabinetā (kontakttālrunis 63005523),
divu nedēļu laikā no aicinājuma publikācijas dienas, lai vienotos par rīcību ar Annas
Matvejevas īrētajā dzīvoklī atstātajiem sadzīves priekšmetiem un mantām. Ja minētajā termiņā Annas Matvejevas piederīgie
nepieteiksies, mantas tiks iznīcinātas.
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AKCIJA autoskolā «AUTO PRIEKS»!

Sīkāka informācija pa tālruni 63021897.

LTV7
7.50 «Veiksmīgas idejas». «Televeikala skatlogs».
8.10 «Pie rīta kafijas». «Televeikala skatlogs».
8.30 «Reģionālā attīstība Latvijā. Agro 2012».
8.50 «Iespējas un risinājumi». «Televeikala skatlogs».
9.10 «Nedēļas apskats». «Televeikala skatlogs».
9.30 «Darbs. Izglītība. Karjera». «Televeikala skatlogs».
9.50 «Aktualitātes». «Televeikala skatlogs».
10.10 «Vārds uzņēmējiem». «Televeikala skatlogs».
10.30 «Tavs auto».*
11.00 «Makšķerē ar Olti!»*
11.30 «Autosporta programma nr.1».*
12.00 «Zebra» (ar subt.).*
12.15 «Darījums» (ar subt.). detektīvf. 2006.g. 3. un 4.sērija.
14.00 LBL zvaigžņu spēle.
16.00 Tiešraide! Pasaules meistarsacīkstes bobslejā.
17.00 Tiešraide! KHL spēle. Rīgas Dinamo – Mitišķu Atlant.
19.25 Pasaules meistarsacīkstes bobslejā.
20.25 «Krējums... saldais».
20.55 «SeMS. Laboratorija».
21.25 «Pēdējais liecinieks». Seriāls. 48.sērija.
22.15 «Afērists». Lielbritānijas krimināldrāma. 1999.g.
0.05 «Vienkārša patiesība». Krimināldrāma. 2004.g.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

www.skydas.lv

DURVIS

Sertificētas Vācijas institūtā «IFT Rosenheim».

Durvis – locīta – metināta konstrukcija, no abām pusēm apšūtas ar
mēbeļu laminātu, biezums 70 mm, slēdzenes «zirneklis» MOTTURA
40705 (Itālija) + NEMEF (Holande). Pietiek ar vienām durvīm.

Lsmo2n2tā0ža.
+

+ akcijas cenas «Skydas Standart» un «Skydas Standart 3» durvīm

Labākās durvis pilsētā!

Jelgava, Rīgas iela 2. Tālrunis 63081745, 28612596

Rīga, Hanzas iela 6, tālrunis 67704154, 26668000
Rīga, Slokas iela 111, tālrunis 67871914, 26661117
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www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Kultūras pasākumi
 No 10. līdz 12. februārim – Starptautiskais Ledus skulptūru festivāls. Pasākumu
programmu skatīt 7. lpp. (Uzvaras parkā).
 10. februārī pulksten 18 – mīlestības dienai veltīts koncerts. Piedalās Gundars
Riekstiņš (balss, ģitāra), Inga Andersone (balss, ģitāra) un Maija Andersone (vijole).
Mīlestības dzeju lasīs dzejniece Aija Celma. Ieeja uz koncertu: pieaugušajiem – 0,80 lati;
skolēniem, studentiem un pensionāriem – 0,40 lati (Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
 12. februārī pulksten 16 – M.Sālzirnes deju koncerts «Māras zīmē». Piedalās
TDA «Diždancis», «Ritums», «Kalve», VPDK «Laipa» un «Rota», senioru deju kolektīvs
«Ozolnieki», bērnu deju kolektīvs «Jundaliņi» un «Jundēns». Biļešu cena – Ls 1; 0,50
(kultūras namā).
 16. februārī pulksten 19 – izrāžu apvienības «Panna» stand-up izrāde «Puse no
sirds». Lomās Z.Daudziņa un A.Siliņš. Pētījums par vidējo latviešu laulību. Pasākumu
nav ieteicams apmeklēt bērniem, kas jaunāki par 12 gadiem. Biļešu cena – Ls 6; 5; 4
(kultūras namā).

Izstādes
 10. februārī pulksten 17 – izstādes «Tikšanās ciano» atklāšana. Izstāde apskatāma
līdz 11. martam (Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 13. februārī pulksten 16 – ukraiņu mākslinieces Ļubavas Taradai darbu izstādes
«Batikas elēģija» atklāšana (Sabiedrības integrācijas pārvaldē Sarmas ielā 4).
 Līdz 22. februārim – Daga Viduleja izstāde «Randevu» (galerijā «Suņa taka»
Dobeles ielā 68).

«Arī puika no laukiem
ar attieksmi daudz var panākt»
 Ritma Gaidamoviča

«Jāatzīst, uz tik labu rezultātu
necerēju, jo pārējie puiši bija
daudz nopietnāk sagatavojušies konkursam. Daļa no viņiem
jau ir «pilna laika» modeļi, bet
es kā puika no laukiem – bez
pieredzes, lieliem resursiem,»
saka «Misters Jelgava 2010»
Mārtiņš Birģelis, kurš no konkursa «Mr Tourism International
World Final 2012» Panamā
atgriezies ar iegūto 2. vietu.
Šobrīd Mārtiņš jau pieņēmis
jaunu izaicinājumu un devies
studēt uz Nīderlandi.
Konkursa fināls notika 29. janvārī, bet
mājās Mārtiņš atgriezās 1. februārī. Viņš
atzīst, ka uz tik labu rezultātu nebija cerējis,
jo konkurence bijusi liela – piedalījās 24
dalībnieki no 23 valstīm, tostarp Maltas,
Francijas, Kolumbijas, Puertoriko, Venecuēlas, Dominikānas. Mārtiņš uz Panamu
devās viens un atzīst, ka, ieraugot pārējo
dalībnieku resursus – personīgo ģērbēju,
frizieri, menedžeri –, cerības pavisam sarukušas. «Nenoliedzu, dažkārt jutos mazliet
neērti – tur puišiem slavenu dizaineru tērpi,
līdzi atbalstītāju komanda, apkalpojošais
personāls, bet man vienam ar visu jātiek
galā,» smaidot saka Mārtiņš. Tiesa, pēc
pieredzētā viņa atziņa ir, ka vislabākos
panākumus var gūt, ja esi tāds, kāds esi un
kā labāk jūties, tad arī cilvēki to pamanīs
un novērtēs. «Bija acīmredzams, ka daļa
dalībnieku centās kādam līdzināties, taču
es kā latviešu bāleliņš biju tāds, kāds esmu,
un, šķiet, gan žūrija, gan skatītāji to juta un
viņiem patika,» tā Mārtiņš. Runājot par
konkurenci, viņš stāsta: ja noteicošais būtu
tikai izskats un resursi, būtu grūti, taču te
liela nozīme bija arī attieksmei, un ar to viņš
daudz panācis. «Kamēr citi gulēja, es izman-

toju laiku
treniņiem,
kamēr
daži ēda
burgerus,
es dzēru
ūdeni, lai
būtu labā
formā,» tā
Mārtiņš,
piebilstot
– kaut arī
šis bija
tikai konkurss puišiem, arī te valdījušas intrigas, lai ieriebtu
konkurentam. Piemēram, Mārtiņam kāds
nozadzis runu. «Labi, ka biju to iemācījies
puslīdz no galvas. Nebiju atkarīgs tikai no
pazudušajām lapām,» tā Mārtiņš.
Viņš atzīst, ka konkurss sniedzis
jaunu pieredzi, taču par vienu no lielākajiem ieguvumiem uzskata iespēju
pārstāvēt Latviju un pastāstīt pasaulei,
kas ir Latvija un kur tā atrodas. «Daudzi konkursanti par mūsu valsti vispār
nebija dzirdējuši. Es viņiem izstāstīju,
kur ir Latvija, iepazīstināju ar Jelgavu. Jelgavas pašvaldība nodrošināja
materiālus, suvenīrus – tā kā man bija
arī vizuālie materiāli. Tagad viņi zina,
kur ir Latvija un Jelgava,» tā Mārtiņš,
piebilstot, ka nodibināti arī kontakti un
ir vairāki puiši, kuri jau izteikuši vēlmi
atbraukt ciemos, lai apskatītu Jelgavu
un Latviju.
Puisis ir ļoti uzņēmīgs un jau devies
smelties jaunu pieredzi. Proti, šonedēļ
«Erasmus» apmaiņas programmā viņš
sācis studijas augstskolā Nīderlandē.
Mārtiņš ir pateicīgs Jelgavas pašvaldībai par finansiālu atbalstu, kā arī
uzņēmējiem un draugiem, kas palīdzēja
viņam nokļūt Panamā un piedalīties tik
liela mēroga skaistumkonkursā.

notikumi

Ceturtdiena, 2012. gada 9. februāris

«No viņas iemācījāmies
nesūkstīties par dzīvi»
 Ritma Gaidamoviča

«Viņa bija ļoti enerģiska, visām
lietām vienmēr piegāja ar humoru, nekad nesūkstījās par dzīvi, lai kas arī būtu noticis. Pirms
katras izrādes viņa «uzvilka atsperi» un sacīja: «Ir jāsaņemas,
jo mēs ejam tautas priekšā,
nevienam nav jāredz mūsu
likstas un bēdas. Uzvelkam atsperi, un uz priekšu, Edgar!»,»
tādu izcilo latviešu aktrisi Elzu
Radziņu atceras LLU profesors
Edgars Liepiņš. Viņš savulaik
kopā ar slaveno aktrisi Jelgavas
teātrī spēlēja izrādē «Filumena
Morturano» galvenās lomas
– Filumenu un Domeniko.
Tieši rīt, 10. februārī, E.Radziņai apritētu
95 gadi. Atzīmējot šo jubileju, 26. februārī
pulksten 15 Jelgavas kultūras namā notiks
aktrises dzimšanas dienai veltīts sarīkojums,
kurā piedalīsies viņas laikabiedri – režisori,
ar kuriem viņa strādājusi, skatuves kolēģi,
tostarp jelgavnieki, ar kuriem viņa spēlējusi
kopā izrādē «Filumena Morturano». Jelgavas teātrī šajā izrādē sākotnēji galvenās
lomas tika uzticētas E.Liepiņam, kurš atveidoja Domeniko, un Ligitai Liepiņai, kas tēloja Filumenu. E.Radziņa vienmēr mīlējusi
Jelgavu, jo tā ir viņas bērnības pilsēta, tālab,
uzzinājusi par to, ka Jelgavas teātrī tiek
iestudēta izrāde, kurā viņa spēlēja Filumenu
arī Latvijas Nacionālajā teātrī, ierosināja
režisorei Lūcijai Ņefedovai, ka viņa varētu
spēlēt kopā ar savējiem – jelgavniekiem.
L.Ņefedova piekrita, un E.Radziņai tika
uzticēta galvenā loma. «Tas bija brīnišķīgs
moments manā teātra radošajā dzīvē. Ar
viņu bija viegli sastrādāties, viņa tvēra domu
tik ātri, ka šķita – mēs jau mūžību strādājam
kopā. Pirms uzstāšanās mums bija tikai trīs
mēģinājumi, jo dikti labi saskanēja – viņa
uzskatīja, ka nav lieki laiks jātērē,» atminas
E.Liepiņš, piebilstot, ka izrādes bijušas ļoti
apmeklētas un izdevies spēlēt ne tikai pašu
mājās, bet arī dažas izrādes parādīt uz Nacionālā teātra skatuves.

Sevi sauca par karlsonu

Šajā izrādē ar E.Radziņu, kļūstot par
vienu no viņas trim skatuves dēliem, Mikeli,
spēlēja arī tagadējais Zemgales plānošanas
reģiona sabiedrisko attiecību speciālists Juris Kālis. «Biju skārdnieks, šodienas izpratnē
– santehniķis. Mums bija ļoti interesanti
mēģinājumi kopā ar E.Radziņu. Tas bija
apbrīnojami, ar kādu atdevi viņa strādāja.
Viņai tik spilgti izdevās nospēlēt jebkuru
epizodi! Atceros, ka bija epizode, kurā viņa
ļoti dusmojās uz mums, dēliem. Tas viņai
tiešām izdevās no sirds, un, godīgi sakot,
man kļuva bail,» tā J.Kālis. Viņš atzīst, ka
darbs kopā ar E.Radziņu viņiem kā amatierteātra aktieriem bijusi liela dzīves skola un
neatsverama pieredze. «Vēlreiz pārliecinājos
– jo talantīgāks un gudrāks cilvēks, jo vieglāk
ar viņu kontaktēties. Tiesa, sākumā bija
bijība, taču mēģinājumos satuvinājāmies, un
bija jauki spēlēt ar tik liela mēroga aktrisi,»
saka Skaidrīte Rāta-Adamoviča, kura izrādē
bija E.Radziņas jeb Filumenas kalpone,
piebilstot, ka E.Radziņa viņu bija izraudzījusies par uzticības personu, pārģērbēju arī
aizkulisēs.

26.
februārī
pulksten
15 Jelgavas kultūras
namā notiks
Elzai Radziņai
veltīts piemiņas
pasākums.
Foto: Ivars Veiliņš
Gan E.Liepiņš, gan J.Kālis atzīst, ka no
izcilās aktrises mācījušies nesūkstīties par
dzīvi, bet gan doties uzdevuma izpildē ar
vislabāko nodomu. «E.Radziņai vienmēr
bija optimistisks skatījums uz dzīvi. Kaut
arī vajāja likstas, viņa nekad par tām apkārtējiem neļāva manīt. Brīnišķīgs cilvēks,»
tā E.Liepiņš. «Viņa vienmēr jokoja: «Man
kā karlsonam motoriņš uz muguras piestiprināts, tik uzvelku, un aiziet!»,» stāsta
J.Kālis.

«Ko jūs ar Elzu kā ar kaimiņu skuķi»

Līdzīgas atmiņas par E.Radziņu ir arī bijušajam jelgavniekam Jānim Rideram – viņš
dziedāja padomju saimniecību direktoru
vīru vokālajā ansamblī, kuram E.Radziņa
pievienojās tautas dziesmu programmā
«Senā daina, kļūsti spīva». Viņa lasīja
tautasdziesmas un dzeju. «Šodien ļoti maz
runā par E.Radziņas saikni ar vienkāršiem
cilvēkiem, taču patiesībā tas bija viņai
raksturīgi. Neskatoties uz to, ka bija tik
slavena, mums, dziedātājiem, attiecības ar
viņu bija kā tuviem radiniekiem. Viņai tik
brīnišķīgi izdevās iesaistīties mūsu, lauku
veču, kompānijā,» tā J.Riders, atceroties,
ka ansambļa vadītāja viņiem pārmetusi:
«Ko jūs ar Elzu kā ar kaimiņu skuķi?! Tā
nevar ar mākslinieci! Kad viņa ienāk telpā,
ir jāpieceļas kājās, jāizrāda cieņa.» «Nenoliegšu, mēs bijām lauku veči, saimniecību
priekšnieki, šķita, ka varam visu un visādi,
dažkārt nepieleca vienkāršas lietas, bet viņa
tik smalkjūtīgi mācēja mums to paskaidrot.
Viņa mūs audzināja. Atceros, Saulkrastos
pēc koncerta bija pasēdēšana, tur sanāca
daudz cilvēku un bija ļoti cieši. E.Radziņa
smalkjūtīgi piecēlās un paskaidroja, ka
muižnieka guvernante savai audzināmajai
mācīja, ka, sēžot pie galda, padusē jāieliek
burtnīca un jāsēž tā, lai brīvi rīkotos ar galda
piederumiem, bet burtnīca neizkristu, ne
ar elkoņiem uz galda. Ziniet, vietas tiešām
kļuva vairāk,» smaidot stāsta J.Riders.

«Ņet, ņet, ja ņe kurica!»

E.Radziņa savā būtībā bijis vienkāršs un
ļoti sirsnīgs cilvēks. Viņas skatuves kolēģi,
kuri kļuvuši arī par ģimenes draugiem,
atzīst, ka ļoti interesanti bijis klausīties
E.Radziņas piedzīvojumu stāstos par
darbu teātrī, izbraukumiem pa Padomju

Savienību. «Viņa kopā ar Kārli Sebri brauca
uz ASV. Lidostā viņus sagaidīja kāds no ievērojamiem pirmskara Latvijas darbinieku
dēliem. Atceros, Elza stāstīja, ka šis dēls
viņai teicis: «Jums varbūt būs neērti, esmu
tikai pirmskara Latvijas Ārlietu ministrijas
tāda un tāda darbinieka dēls.» Bet Elza
atbildējusi: «Jūs neuztraucieties, es – tikai
Jelgavas Hercoga Pētera ģimnāzijas apkopējas skuķis.»,» atminas J.Riders, piebilstot,
ka E.Radziņas mamma strādājusi ģimnāzijā
par apkopēju, tālab aktrise mācījusies šajā
maksas skolā. «Atceros smieklīgu atgadījumu, ko aktrise piedzīvoja Maskavā. Pirms
izrādes «Karalis Līrs» viesnīcā pie viņas
ienācis režisors un krieviski vaicājis: «Vai
jūs smēķējat?», bet E.Radziņa ātri atbildējusi: «Ņet, ņet, ja ne kurica!», kad režisors
sācis smieties, tikai tad apjautusi, ka atbilde
nepareiza, jo bija jāsaka «Ja ne kurjašaja»,»
atminas J.Kālis.

Par godu 95. dzimšanas dienai – atmiņu pēcpusdiena

Šīs ir tikai dažas atmiņas par skatuves karalieni E.Radziņu. Taču citas ikvienam būs
iespēja dzirdēt 26. februārī atceres pasākumā, ko ar Jelgavas domes atbalstu organizē
Nacionālais teātris. Pasākuma producents
Jānis Kaijaks stāsta, ka šī būs atmiņu pēcpusdiena, kurā tiks runāts par E.Radziņas
dzīvi un daiļradi. «Savās atmiņās dalīsies
viņas partneri, rādīsim video fragmentus no
izrādēm, kurās aktrise spēlēja, kā arī iestudējam dažu izrāžu fragmentus pa jaunam ar
Nacionālā teātra aktieriem,» tā producents.
Šajā pēcpusdienā tiks izspēlēti fragmenti
no izrādēm, kurās spēlējusi E.Radziņa:
«Lilioms» (Muškātne – Daiga Gaismiņa,
Lilioms – Jānis Āmanis), «Vasara Noānā»
(Žorža Sanda – Dita Lūriņa, Frederiks
Šopēns – Arturs Krūzkops), «Lauva ziemā»
(Elinora – Lolita Cauka, Henrijs – Ģirts
Jakovļevs, Ričards – Mārcis Maņjakovs),
bet fragmentu no izrādes «Mīļais melis»,
kurā E.Radziņa tēloja galveno lomu – Stellu
Kempbelu –, uzņēmušies spēlēt Ādolfa Alunāna teātra aktieri. Pasākumā piedalīsies
arī komponisti Andris Daņiļenko un Valdis
Zilveris. M.Maņjakovam kā K.Sebra teātra
krustdēlam uzticēts nolasīt K.Sebra rakstīto
vēstuli E.Radziņai 90. dzimšanas dienā.
Biļešu cena – 4; 3; 2 lati.

Izdejos Maijas Sālzirnes radošo mantojumu
 Ritma Gaidamoviča

«Laipa» un «Rota», senioru deju kolektīvs «Ozolnieki», bērnu un jauniešu
Svētdien, 12. februārī, pulkcentra «Junda» deju kolektīvs «Junsten 16 tautas deju andēns», kā arī speciāli šim koncertam
samblis «Diždancis» ielūdz
kopā sanākušie pirmie «Rituma»
uz koncertu «Māras zīmē»,
dejotāji, kuriem koncertā uzticētas
kurā tiks izdejotas Zemgales
divas dejas. «Tieši šie dejotāji vislabāk
horeogrāfes Maijas Sālzirnes
pārzina M.Sālzirnes deju raksturu un
radītās dejas.
manieri,» tā «Diždanča» vadītāja Ieva
Karele. M.Sālzirne (1939 – 1993) savu
Koncertā piedalīsies tautas deju lielāko dzīves daļu ir pavadījusi Jelansamblis «Diždancis», «Kalve», «Ri- gavā, strādājot ar «Kalvi», «Ritumu»
tums», vidējās paaudzes deju kolektīvi un bērnu deju kolektīviem. Viņa ir

radījusi ap 50 deju horeogrāfijas dažādos stilos: gan trīsdesmito gadu retro,
gan Raimonda Paula ziņģu un šlāgeru
«dejiskojumus», balles dejas, Zemgales
etnogrāfisko deju apdares. Vairākām
M.Sālzirnes dejām ir raksturīgs tas, ka
tās ir dejojamas jebkurai paaudzei.
Koncerts notiek ar Valsts kultūrkapitāla fonda, Jelgavas domes un aģentūras «Kultūra» atbalstu, I.Karelei kopā
ar «Diždanča» dejotājiem realizējot
projektu «Zemgales horeogrāfes Maijas
Sālzirnes radošais mantojums».

