Ja jūsu pastkastītē reizi nedēļā –
ceturtdienā – nenonāk laikraksts
«Jelgavas Vēstnesis»,
lūdzam informēt
redakciju pa tālruni

63048800

Ceturtdiena, 2013. gada 7. februāris Nr.6 (293)

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

15. ledus festivāls ar
50 skulptūrām

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

ISSN 1691-4201

Rāviņš darbā atgriezīsies
februāra beigās
 Sintija Čepanone
«Pašlaik jūtos labi, darbā
saskaņā ar ārsta prognozēm plānoju atgriezties februāra otrajā
pusē,» telefonsarunā «Jelgavas
Vēstnesim» apliecina Jelgavas
domes priekšsēdētājs Andris
Rāviņš, kurš veselības problēmu
dēļ kopš janvāra beigām ārstējās
slimnīcā.
A.Rāviņš no slimnīcas ir iz-

rakstīts un pašlaik iziet rehabilitācijas kursu.
«Paldies visiem pilsētniekiem
un sadarbības partneriem par
veselības un laba vēlējumiem!»
telefonsarunā saka pilsētas
mērs.
Jelgavas pilsētas domes priekš
sēdētāja pienākumus A.Rāviņa
prombūtnes laikā pilda priekšsēdētāja vietnieks Vilis Ļevčenoks.

Policisti aizdomīgos
autovadītājus pārbaudīs
ar narkotestiem
 Ilze Knusle-Jankevica

Trešo reizi Jelgavas ledus festivālā tandēmā strādā brāļi Vitauts un Kestutis Musteiķi no Lietuvas, kuriem ledus skulptūru
veidošana, kā paši jokojot saka, ir milleniuma dullums, jo ar to sākuši nodarboties 2000. gadā. Ikdienā brāļi veido akmens
un uguns skulptūras. «Māksliniekiem jau šīs slimības ātri pielīp. Ledum ir tāda laba īpašība – uztaisi, ja nepatīk, uzlej karstu
ūdeni un aizmirsti par to, nav kā akmens skulptūra,» smaidot saka Kestutis. Šoreiz brāļu iecere ir uzbūvēt kaucošu vilku. Vai
Foto: Ivars Veiliņš
tas izdosies? Atbildi uz šo jautājumu varēs uzzināt rīt.
 Ritma Gaidamoviča

Ledus skulptūru festivāla tēlniekiem nobīdes no darba
plāna šogad radījuši skulptūru veidošanai ne visai
piemērotie laika apstākļi, taču Ledus planēta Uzvaras
parkā top. Mākslinieki darbam izvēlējušies naktis, kad
ir nedaudz vēsāks. Jau rīt, 8. februārī, no pulksten 18
viņu veikumu varēs novērtēt arī apmeklētāji. «Šādi
laika apstākļi nav nekas traģisks – māksliniekiem tieši
tad rodas visradošākās idejas, jo ir jāpielāgojas. Tāpēc
varu solīt, ka apmeklētājiem būs daudz pārsteigumu,
jo varēs redzēt skulptūras, kas krietni atšķiras no
skicēm, kas iepriekš redzētas,» atzīst tēlnieks Sandis
Kondrāts, kurš ar kolēģi Kristu Zariņu būvē pilnīgi citu
skulptūru, kurai skice tapusi tikai otrdien.
Uzvaras parkā no pirmdienas
30 mākslinieki veido vairāk nekā
50 ledus skulptūras par tēmu
«Planēta Ledus». Laika apstākļi
gan ieviesuši korekcijas darbu
plānā, taču, lai sasniegtu labu
rezultātu, mākslinieki darbam
dienas iemainījuši pret naktīm,
kad ir nedaudz vēsāks, jo, lai
izveidotu detaļas, nepieciešams
kaut neliels sals. Šis ir jau 15.
festivāls, un mākslinieki atzīst,
ka pieredzi pa šiem gadiem uzkrājuši, tāpēc laika apstākļi nespēj viņus izsist no sliedēm. Vien
esot atkāpes no sākotnējās idejas,
un pašiem šķiet, ka rezultāts pat
būšot labāks. Individuālās skulptūras mākslinieki jau pabeiguši,
un tās ievietotas saldētavā, bet
līdz rītdienai tēlniekiem jāpabeidz arī komandu darbi jeb lielās
skulptūras.
«Kā mums šeit klājas? Karsti!
Pat naktīs plus grādi! Ledus

nelīp tik labi, tāpēc nevar aizrauties ar sīkām detaļām, taču
pamazām būvējam,» tā Jevgeņijs
Tarnopoļskijs no Krievijas, kurš
individuālajā skulptūrā iemūžinājis zemledus makšķernieku
– viņi esot pirmie, kas ziņojot
par ledu.
Jau šovakar Uzvaras parkā
no ledus piegādātāja «FrostiArt
Baltic» saldētavām tiks nogādātas arī četras foto skulptūras.
K.Zariņš par godu čūskas gadam
izveidojis ledus čūsku, Kārļa
Īles foto skulptūrā ikvienam
būs iespēja iejusties kronēšanas
ceremonijā, bet Ainars Zingniks
uzbūvējis vienu no iepriekšējo
Jelgavas ledus festivālu simboliem – divus pingvīnus, savukārt
Inese Valtere-Ūlande un Donāts
Mockus skatītājus iepriecinās ar
iespaidīgiem kosmonautiem, ļaujot iejusties viņu «ādā». Jāpiebilst,
ka piektā ledus foto skulptūra

– kosmiskā kuģa kapteiņa krēsls
– šajā nedēļas nogalē atradīsies
pie izstāžu centra «Ķīpsala»
Rīgā, kur notiks tūrisma izstāde
«Balttour 2013».
CBS «Igate» darbinieki arī
uzbūvējuši izmēros iespaidīgu
slīdkalniņu. Tas ir ar piecām
nobrauktuvēm – lielākiem un
mazākiem bērniem. Slīdkalniņš,
kas domāts lielākajiem, ir aptuveni astoņus metrus augsts ar
vairāk nekā 100 metrus garu
nobraucienu. Vēl sīki darbi veicami pie ledus bāra, kura autori ir
I.Valtere-Ūlande un D.Mockus.
Skatītāji paveikto varēs novērtēt jau rīt, 8. februārī, no pulksten
18 līdz 23, pulksten 19 – atklāšana un labāko tēlnieku apbalvošana. Sestdien un svētdien, 9. un
10. februārī, parks būs atvērts no
pulksten 10 līdz 23. Paredzēts, ka
vakaros skatītājiem būs iespēja
vērot arī ledus skulptūru veidošanas paraugdemonstrējumus un
multimediālus šovus ar mūzikas,
gaism un pirotehnikas šovu.
Katru festivāla vakaru parkā gaidāma plaša kultūras programma.
Ar pasākuma programmu var
iepazīties 7. lpp.
Jāpiebilst, ka, lai brīvdienās
dotu iespēju ne tikai Uzvaras
parkā apskatīt skulptūras, sestdien un svētdien apmeklētājus no
pulksten 10 līdz 17 gaidīs arī Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un
mākslas muzejs, no pulksten 11
līdz 18 – Jelgavas pils un vienīgo
reizi ziemā arī Kurzemes hercogu

kapenes, kā arī 9. februārī no
pulksten 10 līdz 22, 10. februārī
no pulksten 10 līdz 21 – Svētās
Trīsvienības baznīcas tornis. Vēl
pilsētā šajās dienās aiz kultūras
nama varēs vizināties ar poniju,
pļavā pretī Jelgavas pilij – zirga
kamanās, kā arī doties ekskursijā
«Izzini Jelgavu» ar autobusu, piedalīties adaptētajā biatlonā, slidot
publiskajā slidotavā aiz kultūras
nama. Ar precīziem aktivitāšu
laikiem var iepazīties 8. lpp.
Festivāla laikā autovadītājiem
jārēķinās ar transporta kustības ierobežojumiem Uzvaras
parka apkaimē – Lapskalna ielā
virzienā no Zvejnieku ielas līdz
Kazarmes ielai satiksme būs
slēgta, bet Uzvaras ielā posmā
no Lapskalna ielas līdz Slokas
ielai satiksme būs ierobežota.
Pasākuma apmeklētājiem tiks
organizēts autotransporta stāvlaukums Zvejnieku ielas galā.

Ieejas maksa festivālā
Festivāla 15. dzimšanas diena
nav iedomājama bez dāvanām,
tāpēc Ledus skulptūru festivālā
katru dienu pirmās 15 minūtes
pēc parka atvēršanas ieeja būs
par brīvu. Pārējā laikā ieejas
maksa pieaugušajiem – trīs lati,
skolēniem, studentiem un pensionāriem – divi lati, pirmsskolas
vecuma bērniem – bez maksas.
Savukārt skolēniem, kuri, pērkot biļeti kasē, uzrādīs Jelgavas
pilsētas skolēna apliecību, ieejas
maksa festivālā – 1 lats.

No šī nedēļas Jelgavas
ceļu policisti aizdomīgās situācijās uz vietas
varēs pārbaudīt, ir vai
nav autovadītājs lietojis narkotiskās un psihotropās vielas. Šādu
iespēju policistiem
dod jaunie narkotesti
– Valsts policijas Zemgales reģiona pārvalde (VP ZRP) saņēmusi
1000 narkotestus, kas
tiks sadalīti pa visiem
sešiem reģiona iecirk
ņiem. Paredzēts, ka
testi tiks izdalīti visiem
patruļpolicijas inspektoriem.
«Galvenā priekšrocība ir tā,
ka tas ļaus ietaupīt laiku,» norāda VP ZRP Kārtības policijas
biroja Patruļpolicijas nodaļas
Patruļdienesta rotas inspektors
leitnants Arnis Eglīte, piebilstot,
ka pārbaude medicīnas iestādē
prasa vismaz divas stundas.
Viņš norāda, ka jauno ierīču
iegādāšanās iemesls nav tas, ka
pēdējos gados būtu palielinājies
autovadītāju, kas sēžas pie stūres
apreibinājušies, skaits – pērn Jelgavā aizturēti četri autovadītāji
narkotisko vielu ietekmē. Tā drī-

zāk ir iespēja ekonomēt policijas
līdzekļus, vedot uz medicīnisko
ekspertīzi personu tikai tad, ja
notikuma vietā ar narkotesta
palīdzību gūts apstiprinājums,
ka vadītājs ir lietojis narkotikas. Jāpiebilst, ka Jelgavā šādas
medicīniskās ekspertīzes veic
slimnīcā «Ģintermuiža», un, kā
norāda slimnīcas vadītājs Uldis
Čāčus, viena medicīniskā pārbaude par narkotiku lietošanu
izmaksā ap 50 latu.
«Līdz šim gadījumos, ja policistam radās aizdomas, ka vadītājs ir narkotisko vielu ietekmē,
viņš tika nogādāts medicīnas
iestādē pārbaudes veikšanai. Ja
apstiprinājums tam, ka lietotas
narkotikas, netika gūts, pārbaudes izmaksas sedza policija.
Ja narkotiku lietošanas fakts
tika apstiprināts, par pārbaudi
maksāja vadītājs. Tagad ar šiem
testiem inspektors varēs uz
vietas konstatēt faktu: vadītājs
ir vai nav lietojis narkotikas.
Ja tests būs apstiprinošs, būs
pamats vest vadītāju uz medicīnas iestādi tālāko analīžu
veikšanai,» skaidro A.Eglīte,
piebilstot, ka autovadītājam,
kurš ir pārliecināts par savu
nevainību, tā būs iespēja ietaupīt laiku un pierādīt, ka viņš
narkotikas nav lietojis.
Turpinājums 3.lpp.

7. februārī pulksten 18 Zemgales reģiona Kompetenču
attīstības centra (ZRKAC) Lielajā zālē (Svētes ielā 33) notiks
Jelgavas pilsētas Attīstības programmas 1. redakcijas
publiskā apspriešana. Tajā ikviens iedzīvotājs var izteikt
savu vērtējumu un priekšlikumus par to, kas programmā
paredzēts, ko vēl tajā vajadzētu iekļaut.
Savus priekšlikumus iedzīvotāji pašvaldībā var iesniegt
līdz 18. februārim. Iesniedzot tos elektroniski, jāraksta
uz e-pastu: attistiba@dome.jelgava.lv; sūtot pa pastu
– Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldei ar norādi
«Publiskai apspriešanai», Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001;
klātienē priekšlikumus var iesniegt pašvaldības Klientu
apkalpošanas centrā Lielajā ielā 11, Jelgavā.
Ar Attīstības programmu var iepazīties pašvaldības Klientu
apkalpošanas centrā, Jelgavas Zinātniskajā bibliotēkā un tās
filiālēs «Pārlielupe» un «Miezīte», ZRKAC bibliotēkā un pašvaldības mājas lapas www.jelgava.lv sadaļā «Pašvaldība».
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Budžetā jauni atbalsta veidi
jelgavniekiem

31. janvāra domes sēdē deputāti pieņēma Jelgavas pilsētas budžetu – 2013. gadam tas ir 45 577 160 latu apjomā. Pilsētas budžeta prioritātes jau vairākus gadus ir nemainīgas: izglītība, sociālā nodrošināšana un pilsētvide.
Līdztekus visiem jau ierastajiem atbalsta veidiem šogad jelgavniekiem tiks nodrošināti arī vairāki jauni. Savukārt
pilsēta iegūs vēl vairāk rekonstruētu ielu un atpūtas vietu – šā gada laikā pilnībā tiks sakārtota Lielā iela un Lietuvas šosejas lielākā daļa, turpināta Driksas upes krastmalas labiekārtošana. Jaunu veidolu iegūs arī Pasta sala.

Jelgavas pilsētas pašvaldības
2013. gada budžetā iedzīvotājiem paredzēti vairāki
jauni atbalsta veidi – naudas
pabalsts jaundzimušo dvīņu
ģimenēm, palielināts pabalsts
ēdināšanas maksas segšanai
bērnudārzos trūcīgām un
daudzbērnu ģimenēm, atcelta dalības maksa par interešu
izglītību, palielināts finansējums pilsētas sabiedriskā
transporta biļešu apmaksai
visiem pilsētā deklarētajiem
skolēniem, kā arī plānoti citi
pasākumi. Pilsētniekiem tiks
nodrošināti arī visi līdzšinējie atbalsta veidi. Jelgavas
pilsētas budžeta prioritātes
ir stabilas: izglītība, sociālā
nodrošināšana un pilsētvide.
2013. gada pašvaldības budžetā ir paredzēti vairāki jauni atbalsta veidi ģimenēm
un maznodrošinātajiem. No šā gada pabalstu 1000 latu apmērā saņems ģimenes,
kurās piedzimuši dvīņi. No 15 līdz 30 latiem
palielināts pabalsts ēdināšanas maksas
segšanai pirmsskolas izglītības iestādēs
trūcīgām un daudzbērnu ģimenēm.
Daudzbērnu ģimenes var saņemt pabalstu dalības maksas segšanai profesionālās
ievirzes programmās un pabalstu ūdens
patēriņa skaitītāju uzstādīšanai/nomaiņai un verificēšanai. Jauni atbalsta veidi
būs pabalsts pārtikas iegādei personai ar
invaliditāti un pabalsts bērna invalīda ar
smagiem funkcionāliem traucējumiem
aprūpei.
Pašvaldība līdz 80 procentiem paaugstinājusi finansējumu pilsētas sabiedriskā
transporta biļešu apmaksai visiem pilsētā
deklarētajiem skolēniem, savukārt trūcīgu
un daudzbērnu ģimeņu bērni pilsētas maršrutu autobusos var braukt bez maksas.
Budžets paredz, ka pašvaldības dotācija
bērna uzturēšanai privātajā bērnudārzā
tiks palielināta par pieciem latiem, un šogad
atbalsts ģimenei būs jau 85 lati mēnesī.
Līdzfinansējums tiek palielināts, lai privātajās pirmsskolas izglītības iestādēs tiktu
samazināta vecāku līdzmaksājuma daļa.
Lai nodrošinātu iespēju bērniem iesaistīties ārpusskolas nodarbībās, no šā gada
Jelgavā deklarētajiem bērniem atcelta
dalības maksa par interešu izglītību.
Pašvaldība turpinās piešķirt iedibinātās
Izglītības kvalitātes balvas skolēniem un pedagogiem – arī šogad vienreizēju atbalstu 50
latu apmērā pašvaldība piešķirs skolēniem,
kuriem mācību gada noslēgumā vidējā atzīme būs ne mazāka par 8,5 ballēm. Savukārt
skolēnu nodarbinātības pasākumiem vasarā ieplānoti 50 tūkstoši latu, un tas ir par 10
tūkstošiem latu vairāk nekā pērn.

Izglītība
Kopumā pirmsskolas izglītības iestāžu darbības nodrošināšanai paredzēti
3 098 420 lati, vispārējās izglītības iestāžu
darbības nodrošināšanai – 7 262 537 lati,
savukārt profesionālās vidējās izglītības
iestāžu nodrošināšanai – 679 343 lati.
Bērnu un jauniešu izglītības centram
«Junda» budžetā plānoti 472 303 lati,
Jelgavas sporta skolām – 1 079 040 lati,
Jelgavas Mākslas skolai – 139 727 lati.
Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centram un iestādes projektu realizācijai paredzēti 698 519 lati.
Līdzās izglītības iestāžu uzturēšanas
izdevumiem liels budžeta finansējums
paredzēts izglītības iestāžu remontiem
– skolām un bērnudārziem tie ir 1 079
188 lati. Lai palielinātu vietu skaitu
pirmsskolas izglītības iestādēs Jelgavā
deklarētajiem bērniem, šobrīd notiek
projektēšanas darbi pašvaldības bērnudārzam Ganību ielā – vasarā plānots
sākt tā rekonstrukciju, bet atklāts tas
tiks 2014. gadā.

Kā veidojas 2013. gada Jelgavas
pašvaldības budžeta ieņēmumi?
Iedzīvotāju
ienākuma nodoklis
Ls 21 099 273
Azartspēļu
nodoklis
Ls 180 000

Valsts budžeta
mērķdotācijas
Ls 4 593 526

Nekustamā
īpašuma nodoklis
Ls 2 335 860
Nenodokļu ieņēmumi
(t.sk. īpašumu iznomāšana,
nodevas, naudas sodi)
Ls 217 550

Transferti ES
līdzfinansētajiem
projektiem
Ls 3 608 739

Ieņēmumi no
citām pašvaldībām
Ls 596 512
Maksas
pakalpojumi
Ls 851 781

Aizņēmumi
Ls 8 835 920

Naudas līdzekļi
un noguldījumi
Ls 3 257 999

Ieņēmumi kopā
Ls 45 577 160
Sociālā aizsardzība
Sociālajai aizsardzībai 2013. gada plānotais finansējums ir 3 437 504 lati. Šie
līdzekļi tiks izmantoti Sociālo lietu pārvaldes un tās pakļautībā vai pārraudzībā
esošo institūciju darbības un dažāda veida
sociālās palīdzības nodrošināšanai.
Dzīvokļa pabalstam un pabalstam individuālās apkures nodrošināšanai paredzēti
570 000 lati. Sociālajai palīdzībai ģimenēm
ar bērniem – 507 961 lats.
Savukārt pabalsti medikamentu un
ārstniecības līdzekļu iegādei, ārstniecības
iestāžu pakalpojumu apmaksai 108 511 latu
apmērā plānoti budžeta sadaļā «Veselība».

Ekonomika
Ekonomiskās darbības nodrošināšanai
paredzēts 10 989 651 lats, un tas ir par 15,7
procentiem mazāk nekā pagājušajā gadā.
Samazinājums ir saistīts ar vairākiem 2012.
gadā realizētiem projektiem, kuriem bija
struktūrfondu finansējums.
Šogad struktūrfondu līdzekļi tiks piešķirti ERAF projektiem «Ielu infrastruktūras
attīstība un Driksas upes krastmalas sakārtošana», «Pasta salas labiekārtošana
un upju kā tūrisma un aktīvās atpūtas
produkta veidošana Jelgavā», «Lietuvas
šosejas rekonstrukcija posmā no Miera
ielas līdz Rūpniecības ielai» un vēl sešiem
projektiem.
Budžetā 625 378 lati paredzēti ceļu
un ielu infrastruktūras funkcionēšanas
nodrošināšanai un uzturēšanai, kas ir par
211 590 latiem jeb 51,1 procentu vairāk
nekā 2012. gadā. Šis palielinājums saistīts ar nepieciešamību sakārtot Kalnciema ceļu, Romas un vēl vairākas citas ielas

pēc ūdensvada projekta pabeigšanas.
Par 95 000 latu ir samazināta dotācija
zaudējumu kompensācijai pašvaldības SIA
«Jelgavas Autobusu parks» – šogad dotācija
plānota 770 000 latu apmērā. Šie 95 000 lati
ir pārvirzīti, lai finansētu pilsētas sabiedriskā transporta biļetes 80 procentu apmērā
visiem pilsētā deklarētajiem skolēniem.

Vispārējie valdības dienesti
Vispārējo valdības dienestu darbības
nodrošināšanai paredzēti 4 921 846 lati.
Šis finansējums ir paredzēts domes un
pašvaldības administrācijas darbības
nodrošināšanai, grāmatvedības pakalpojumu nodrošināšanai iestādēm, datortīkla
uzturēšanai, pašvaldības parāda procentu
nomaksai, norēķiniem ar citām pašvaldībām. Iemaksai Pašvaldību izlīdzināšanas
fondā būs nepieciešami 657 198 lati, bet
pašvaldību vēlēšanu organizēšanai paredzēti 20 200 lati.

Sabiedriskā kārtība
Sabiedriskās kārtības un drošības uzturēšanai ieplānoti 1 732 907 lati no pamatbudžeta līdzekļiem. Ar šo finansējumu
tiks nodrošināts Pašvaldības policijas darbs
1 633 338 latu apmērā, kas ir par 1,8 procentiem vairāk nekā pagājušajā gadā.
Pašvaldības iestādes «Pašvaldības operatīvās informācijas centrs» (POIC) darbībai
budžetā ir paredzēti 73 165 lati, un tas ir par
20 000 latu vairāk nekā pērn. Šie līdzekļi
plānoti pamatlīdzekļu iegādei.

Kā tiek sadalīti 2013. gada
Jelgavas pašvaldības budžeta izdevumi?
Vispārējiem
valdības dienestiem
Ls 4 921 846

Sociālajai aizsardzībai
Ls 3 437 504

Ekonomiskajai
darbībai
Ls 10 989 651

Pašvaldības teritorijas
un mājokļu apsaimniekošanai
Ls 2 006 460

Izglītībai
Ls 13 896 915

Veselībai
Ls 108 511

Saņemto
ilgtermiņa
aizņēmumu atmaksai
Ls 3 530 818

Izdevumi kopā
Ls 45 577 160

Vides aizsardzībai
Ls 1 261 462
Atpūtai,
kultūrai, reliģijai
Ls 3 426 411

Akcijām un citai
līdzdalībai komersantu
pašu kapitālā
Ls 264 675

niekošanai šogad plānoti 2 006 460 lati.
Palielināts līdzekļu apjoms pašvaldības
iestādes «Pilsētsaimniecība» funkciju veikšanai. Pašvaldības teritoriju, kapsētu, mežu
apsaimniekošanai un klaiņojošo dzīvnieku
izķeršanai paredzēti 593 900 lati – par 191
664 latiem jeb 47,6 procentiem vairāk nekā
2012. gadā. Palielinājums saistīts ar nepieciešamību paplašināt kapsētu teritorijas.
Budžeta līdzekļi piešķirti pašvaldības
īpašuma apsaimniekošanai un dzīvokļu
pārvaldīšanai, kā arī to remontam un veco
māju nojaukšanai – 130 000 lati. Pilsētas
ielu apgaismošanai – 339 434 lati.

krētu speciālu pasākumu realizācijai.
Autoceļa fonda ieņēmumi plānoti 706
661 lata apmērā un ar līdzekļu atlikumu
uz gada sākumu veidos resursus 708 841
lata apmērā.
Finansējums plānots izdevumiem ielu
ikdienas uzturēšanai un satiksmes organizācijai – 467 284 lati, bet 239 377 lati ir
plānota mērķdotācija regulārajiem pasažieru pārvadājumiem no valsts budžeta
SIA «Jelgavas Autobusu parks».
Dabas resursu nodokļa ieņēmumi
plānoti 50 000 latu apmērā un kopā ar
naudas līdzekļu atlikumu gada sākumā
veidos resursus 66 605 latu apmērā.
Atpūta, kultūra un reliģija
Finansējums tiks paredzēts pilsētas
Sadaļā «Atpūta, kultūra un reliģija» attīstības programmā līdz 2013. gadam
plānots finansējums 3 426 411 latu apmē- plānoto vides aizsardzības pasākumu
rā, kas ir par 5,5 procentiem vairāk nekā realizācijai.
2012. gadā.
«Jelgavas Vēstnesis»
Atpūtas un sporta pasākumiem plānots
Metiens – 28000 eks.
666 001 lats. Pašvaldība tāpat kā iepriekš
Iznāk ceturtdienās
atbalstīs nevalstiskās organizācijas, tradiReģistrācijas apliecības
cionālās reliģiskās konfesijas, kam piešķirts
nr. 000703171
finansējums 148 834 latu apjomā.
Izdevējs: JPPI «Zemgales INFO»
Pašvaldības iestādes «Kultūra» darbības
Adrese: Pasta iela 47 – 214,
nodrošināšanai ir paredzēti 1 244 258 lati,
Jelgava, LV – 3001
un tas ir par 239 321 latu vairāk nekā
Galvenā redaktore:
Kristīne Langenfelde
pagājušajā gadā. Palielinājums saistīts ar
Redakcija: tālr. 63048801,
to, ka iestādes pārraudzībā ir deju centrs
e-pasts: redakcija@info.jelgava.lv
«Cukurfabrika», kā arī 85 000 latu parewww.jelgavasvestnesis.lv
dzēti pilsētas kolektīvu dalībai Dziesmu
«Zemgales INFO» birojs
tālr./fakss: 63048800,
un deju svētkos.

Speciālais budžets

Speciālais budžets ietver ieņēmumus
756 661 lata apmērā no Autoceļu fonda
līdzekļiem un dabas resursu nodokļa
Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaim- atskaitījumus. Šie līdzekļi tiek virzīti kon-

Pašvaldības teritoriju un
mājokļu apsaimniekošana

Sabiedriskai kārtībai
un drošībai
Ls 1 732 907

e-pasts: birojs@info.jelgava.lv
Iespiests: SIA «Reneprint»

© Pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz
«Jelgavas Vēstnesi» obligāta.
Par sludinājumu un paziņojumu saturu atbild
to iesniedzējs.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

ziņas

Ceturtdiena, 2013. gada 7. februāris

Lietuvas šosejā atsākušies darbi – būvē kanalizāciju
 Ilze Knusle-Jankevica

Tā kā pielietotās tehnoloģijas būvdarbu veicējam
«A.C.B.» ļauj strādāt pie
mīnus desmit grādiem,
uzņēmums, izmantojot
labvēlīgos laikapstākļus,
atsācis darbus Lietuvas
šosejā. Tur šosejai paralēlajā gājēju, velosipēdistu
un māju piebraucamajā
ceļā tiek izbūvēta saimnieciskā kanalizācija.
Pašvaldības iestādes «Pilsētsaimniecība» projektu vadītāja
Aļona Virviča-Jansone stāsta, ka
paralēlajā ceļā tiks izbūvēta arī
lietus ūdens kanalizācija, bet pēc
tam ūdensvada un kanalizācijas
būvdarbi tiks veikti Lietuvas šosejas un Miera ielas krustojumā.
«Šie ir Lietuvas šosejas posma
rekonstrukcijas projektā paredzēti
darbi,» norāda A.Virviča-Jansone.
Viņa papildina, ka ūdensapgādes
uzņēmums «Jelgavas ūdens» ka-

nalizāciju plāno izbūvēt Platones
ielā.
Tāpat vienlaikus netālu no Miera
ielas krustojuma notiek sagatavošanas darbi atbalsta sienas izbūvei.
Kā skaidro «Pilsētsaimniecības»
speciāliste, tā būs siena, kas atdalīs
mājām piebraucamo ceļu no Lietuvas šosejas, un tajā būs izbūvētas
kāpnes, lai iedzīvotāji varētu tikt uz
autobusu pieturu. Lai nostiprinātu
šosejas malas, jau nākamnedēļ varētu sākt dzīt rievsienu, bet pirms
tam uzņēmumam jāizstrādā un
«Pilsētsaimniecībā» jāapstiprina
satiksmes organizācijas shēma
darbu laikā.
Lietuvas šosejas rekonstrukcija
no Rūpniecības ielas līdz Miera ielai
tiek veikta, īstenojot Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētu
projektu «Lietuvas šosejas rekonstrukcija posmā no Miera ielas līdz
Rūpniecības ielai». Projekta kopēFoto: Ivars Veiliņš
jās izmaksas ir nepilni četri miljoni
latu. Projektu plānots pabeigt līdz Lietuvas šosejas posma no Rūpniecības līdz Miera ielai rekonstrukcija jāpabeidz līdz novembrim.
šā gada novembrim. Darbus veic Darbu veicējs «A.C.B.» izmanto labvēlīgos laikapstākļus un turpina objektā darbus: izbūvē kaakciju sabiedrība «A.C.B.».
nalizāciju paralēlajā ceļā un drīzumā sāks izbūvēt aizsargsienu ar uzeju uz autobusu pieturu.

Aizdomīgos autovadītājus
pārbaudīs ar narkotestiem
No 1.lpp.

Policists norāda, ka Latvijas
likumdošana gan paredz indivīda
tiesības atteikties no medicīniskās
ekspertīzes veikšanas, bet tas tiek
pielīdzināts tam, ja vadītājs būtu
narkotiku reibumā sēdies pie stūres.
Līdz ar to par atteikšanos no medicīniskās ekspertīzes sods ir tāds
pats kā par braukšanu narkotiku
ietekmē. Latvijas Administratīvo
pārkāpumu kodekss nosaka: par atteikšanos no narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmes pārbaudes

Foto: Ivars Veiliņš

Zināms pašvaldības bērnudārzu
darba grafiks vasarā

uzliek naudas sodu velosipēda un
mopēda vadītājam 120 latu apmērā,  Ritma Gaidamoviča
bet cita transportlīdzekļa vadītājam
piemēro administratīvo arestu no
Sākot ar jūniju, arī
10 līdz 15 diennaktīm, uzliek naušogad pašvaldības
das sodu no 800 līdz 1000 un atņem
pirmsskolas izglītības
transportlīdzekļa vadīšanas tiesības
iestādes (PII) strādās
uz četriem gadiem. Ja tiek konstapēc vasaras darba gratēts, ka vadītājs bijis narkotisko vai
fika. Tas nozīmē, ka
psihotropo vielu ietekmē, paredzēti
pašvaldības bērnutieši tādi paši sodi.
dārzi vasaras mēnešos
Jāpiebilst, ka pērn Zemgalē aizuz laiku būs slēgti,
turēti 10 autovadītāji narkotiku
taču slēgto bērnudārietekmē, 2011. gadā – 12.
zu audzēkņiem šajā
Jelgavas policisti saņēmuši narkolaikā tiks nodrošināta
testus, ar kuru palīdzību aizdomīiespēja apmeklēt kādu
gās situācijās var noteikt, ir vai nav
citu pilsētas PII. Ar
autovadītājs lietojis narkotikas.
lielākām pārmaiņām
Līdz šim aizdomīgie šoferi uzreiz
vasaras periodā gan
tika nogādāti «Ģintermuižā», kur
jārēķinās bērnudārza
viņiem tika veikta ekspertīze, bet
«Vārpiņa» audzēkņu
tagad pirmo pārbaudi varēs veikt
vecākiem – šī iestāde
turpat uz ceļa.
būs slēgta visu vasaru,

Par projekta konkursu 2013. gadam (I kārta) Biedrību un nodibinājumu atbalsta programmai
Jelgavas pilsētas pašvaldība izsludina projektu konkursu «Biedrību un nodibinājumu atbalsta
programma» 2013. gadam (I 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.
Pamatojoties uz Jelgavas pilsētas Biedrību un nodibinājumu atbalsta programmas nolikumu:
Programmas finansējuma fonda līdzekļi var tikt piešķirti biedrību un nodibinājumu (turpmāk
– 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, remonta materiālu un pamatlīdzekļu iegādi sabiedrisku objektu būvdarbiem,
(telpas, aprīkojums, biroja mēbeles) organizācijas darbības nodrošināšanai, ja tās veic sociāli
nozīmīgas funkcijas,
4. īsteno sociālu programmu,
5. īsteno pašvaldības deleģēto funkciju,
6. nepieciešami administratīvajiem izdevumiem, ja tie deleģēti 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 budžeta gadā,
5. pretendentiem, kuri projektu pieteikumos nav paredzējuši iesniedzēja ieguldījumu, līdzfinansējumu vai pašfinansējumu.
Projekta pieteikumi jāiesniedz Jelgavas pilsētas domē, Klientu apkalpošanas centrā, Lielajā ielā
11, 1. stāvā, 131. kab., līdz 08.03.2013. 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 08.03.2013.
Iesniegtie projektu pieteikumi tiks izskatīti un rezultāti paziņoti līdz 09.04.2013.
Projektu pieteikumu sagatavo brīvā formā, ievērojot iepriekš norādītās vadlīnijas vai izmantojot
veidlapu «Projekta pieteikums Biedrību un nodibinājumu atbalsta programmai», kura publicēta
Jelgavas pilsētas domes mājas lapā www.jelgava.lv, sadaļā «Pašvaldība». Minēto veidlapu var
saņemt Jelgavas pilsētas domes administrācijas Klientu apkalpošanas centrā (131. kabinets)
Lielajā ielā 11, Jelgavā.
Konsultācijas par projektu sagatavošanu un iesniegšanu – pie Jelgavas pilsētas Biedrību un
nodibinājumu atbalsta programmas komisijas sekretāres M.Čaniža, tālrunis 63005508.

jo notiks rekonstrukcijas darbi. Taču «Vārpiņas» bērni tiks uzņemti «Rotaļā», «Gaismiņā» un «Lācītī».

Izglītības pārvaldes galvenā
speciāliste pirmsskolas izglītības jomā Sarmīte Joma stāsta,
ka līdz šim pirmsskolas izglītības iestādēs veikta pirmā vecāku aptauja par bērnudārza nepieciešamību vasaras periodā.
«Esam saņēmuši pirmos datus
un varam plānot organizatoris-

kās lietas – grupu skaitu, pedagogu atvaļinājumus. Jāteic gan,
ka pirmie dati parasti norāda uz
lielu pieprasījumu, taču, ņemot
vērā iepriekšējo gadu pieredzi,
reālā situācija vēlāk ir pavisam
cita. Aptauja veikta janvārī, un
pieļaujam, ka daļai vecāku vēl
nebija skaidri vasaras perioda
plāni, līdz ar to viņi bērnudārzam pieteikušies drošības
pēc. Tieši tāpēc aprīļa otrajā
pusē tiks veikta otra aptauja, lai precizētu informāciju,»
stāsta S.Joma, aicinot vecākus
atbildīgi izvērtēt bērnudārza
nepieciešamību, jo no bērnu
skaita ir atkarīgs, cik grupas
tiks veidotas, cik darbinieku
būs nepieciešami. «Mums ir jādomā, lai maksimāli taupīgi un
atbildīgi izmantotu resursus,»
tā S.Joma.
Vecāku lēmums gan nav negrozāms. Ja aptaujā viņi būs
atzīmējuši, ka bērnam vasarā
vieta dārziņā nebūs nepieciešama, taču vasarā situācija būs
mainījusies, droši var sazināties
ar sava bērnudārza vadību, kas
atrisinās jautājumu, lai bērns
varētu apmeklēt citu bērnudārzu. «Galvenais, lai neveidojas
situācija, ka vecāki, iepriekš
nebrīdinot, aizved savu bērnu
uz iestādi, kurā pieņem viņa
bērnudārza bērnus, bet iestāde

par to neko nezina,» skaidro
S.Joma, atzīmējot – vecākiem
jārēķinās ar to, ka vasarā tiks
veidotas apvienotās jaukta vecuma grupiņas.
Lielākās pārmaiņas šovasar
gaida PII «Vārpiņa» audzēkņus,
kuriem vasaras periodā būs
nepieciešama izglītības iestāde,
jo šajā bērnudārzā 3. jūnijā sāksies vērienīgi rekonstrukcijas
darbi. «Līdz 12. jūlijam «Vārpiņas» bērniem piedāvājam vietu
blakus esošajā bērnudārzā «Rotaļa», bet no 15. jūlija līdz 16.
augustam, kad arī «Rotaļa» būs
slēgta, «Vārpiņas» bērni varēs
mācīties «Lācītī» un «Gaismiņā», bet «Rotaļas» bērni – jau
minētajos bērnudārzos un arī
«Ķiparos»,» skaidro S.Joma.
Viņa stāsta, ka darīts tiks viss
nepieciešamais, lai «Vārpiņa»
darbu uzsāktu 2. septembrī,
taču, ja neradīsies neparedzēti
apstākļi, iespējams, bērnudārzs
darbu atsāks jau augusta vidū.
Pārējās PII pēc ierastā grafika atsāks strādāt 19. augustā
– divas nedēļas pirms jaunā
mācību gada. Šajā laikā grupiņās pakāpeniski uzņems tos
bērnus, kuriem tiks piešķirta
vieta pirmsskolas izglītības
programmas apguvei pašvaldības bērnudārzā 2013./2014.
mācību gadā.

Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu 2013. gada vasaras perioda darba grafiks
Jūnijs

Jūlijs

Augusts

03. – 07. 10. – 14. 17. – 21. 25. – 28. 01. – 05. 08. – 12. 15. – 19. 22. – 26. 29. – 02. 05. – 09.

«Rotaļa»
Lāčplēša ielā 5

Strādā apvienotās grupas, uzņem bērnus
no PII «Vārpiņa»

12. – 16.

Slēgta, bērniem vietu nodrošina
PII «Ķipari», «Lācītis», «Gaismiņa»

19. – 23.

26. – 30.

Strādā apvienotās
grupas, uzņem bērnus no PII «Vārpiņa»

«Vārpiņa»
Kronvalda bulvārī 22

Slēgta, līdz 12.07. bērniem nodrošina vietu PII «Rotaļa»;
15.07. – 16.08. bērniem vietu nodrošina PII «Lācītis» un «Gaismiņa»
Jūnijs
Jūlijs
Augusts
03. – 07. 10. – 14. 17. – 21. 25. – 28. 01. – 05. 08. – 12. 15. – 19. 22. – 26. 29. – 02. 05. – 09. 12. – 16. 19. – 23.
«Kamolītis»
Strādā apvienotās grupas,
Slēgta, bērniem nodrošina vietu PII «Ķipari»
Meiju ceļā 31
uzņem bērnus no PII «Ķipari»
«Zemenīte»
Strādā apvienotās grupas,
Slēgta, bērniem nodrošina vietu PII «Ķipari»
Blaumaņa ielā 12/14
uzņem bērnus no PII «Ķipari»
«Ķipari»
Slēgta, bērniem nodrošina vietu
Strādā apvienotās grupas, uzņem bērnus no
Pulkveža Brieža ielā 23a
PII «Kamolītis»
PII «Kamolītis», «Zemenīte» un «Rotaļa»
Jūnijs
Jūlijs
Augusts
03. – 07. 10. – 14. 17. – 21. 25. – 28. 01. – 05. 08. – 12. 15. – 19. 22. – 26. 29. – 02. 05. – 09. 12. – 16. 19. – 23.
«Pasaciņa»
Strādā apvienotās grupas,
Slēgta, bērniem nodrošina vietu
Aspazijas ielā 18
uzņem bērnus no PII «Lācītis»
PII «Lācītis»
«Lācītis»
Slēgta, bērniem nodrošina vietu
Strādā apvienotās grupas, uzņem bērnus
Māras ielā 2
PII «Pasaciņa»
no PII «Pasaciņa», «Rotaļa», «Vārpiņa»
Jūnijs
Jūlijs
Augusts
03. – 07. 10. – 14. 17. – 21. 25. – 28. 01. – 05. 08. – 12. 15. – 19. 22. – 26. 29. – 02. 05. – 09. 12. – 16. 19. – 23.
«Sprīdītis»
Strādā, uzņem bērnus no
Slēgta, bērniem nodrošina vietu
Tērvetes ielā 6
PII «Gaismiņa»
PII «Gaismiņa»
«Gaismiņa»
Slēgta, bērniem nodrošina vietu
Strādā apvienotās grupas, uzņem bērnus no
Vaļņu ielā 5
PII «Sprīdītis»
PII «Sprīdītis», «Rotaļa», «Vārpiņa»

26. – 30.

26. – 30.

26. – 30.
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13 Jelgavas domes priekšsēdētāja vietnieks Vilis Ļevčenoks
Zemgales reģiona Kompetenču
attīstības centrā pasniegs pilsētas piemiņas karotītes 94 jaundzimušajiem jelgavniekiem, kuri
pasaulē nākuši 2012. gada nogalē.
Viņu vidū ir viens dvīņu pāris.
 Nedēļas laikā vēl uz pusi
audzis ar gripu saslimušo iedzīvotāju skaits Jelgavā – saskaņā
ar aktuālajiem monitoringa
datiem mūsu pilsētā reģistrēti
611 saslimušie uz 100 000 iedzīvotāju. «Saslimstība ar gripu
mūsu pilsētā joprojām turpina
augt, un pēdējā nedēļā palielinājusies arī saslimstība ar augšējo
elpceļu infekcijām – ja nedēļu
iepriekš bija 1482 saslimušie, tad
monitoringa pēdējā nedēļā reģistrēts jau 2001 saslimušais uz 100
000 iedzīvotāju,» informē Slimību
profilakses un kontroles centra
pārstāve Elvīra Brūvere. Viņa norāda, ka skolas pagājušajā nedēļā
apmeklējuši vidēji 80 procenti
skolēnu, savukārt pirmsskolas
izglītības iestādes – 47 procenti
bērnu. Jelgavas pilsētas Izglītības
pārvaldes apkopotā informācija
liecina, ka pirmsskolas izglītības
iestādes pirmdien, 4. februārī, nav
apmeklējuši vidēji 30,7 procenti
bērnu, savukārt skolās mācības
nedēļas pirmajā dienā kavējuši
vidēji 13,6 procenti skolēnu.
 Noslēgusies pieteikumu ie
sniegšana Rīgas pašvaldības SIA
«Rīgas satiksme» izsludinātajam
jaunu autobusu iepirkumam.
Interesi par 175 jaunu autobusu
piegādi izrādījuši četri uzņēmumi, tostarp Jelgavas «Amo
Plant». Uzņēmums, kurš piegādās
galvaspilsētai autobusus, varētu
būt zināms apmēram pēc mēneša. Uzņēmums «Amo Plant» savā
mājas lapā norāda, ka piedalījies
iepirkumā par pilsētas sabiedriskajam transportam piemērotu
zemās grīdas autobusu piegādi
Rīgā. «Rīgas satiksme» piecu
gadu laikā plāno iegādāties 175
jaunus autobusus, no kuriem
70 procenti būs 18 metrus gari,
bet 30 procenti – standarta īsie
autobusi (12 metrus gari ar trīs
durvīm). Uzņēmuma «Amo Plant»
komunikāciju direktors Igors
Graurs norāda, ka līdz šim Latvijā
nav bijuši pasūtījumi 18 metrus
garajiem autobusiem un tādus
uzņēmums nav gatavojis, bet
12 metru autobusu salikšana ir
apgūta, un arī šobrīd Jelgavā tiek
izgatavoti šādi autobusi Holandei.
Kopējais iepirkuma apmērs mērāms vairākos desmitos miljonu.
Lai gan precīza summa būs zināma
tikai pēc līguma noslēgšanas, pēc
I.Graura aplēsēm, tā būs vismaz
40 miljoni eiro.
 «Tele2» svinīgi pasniedzis no
Ginesa Pasaules rekordu organizācijas Lielbritānijā saņemto
sertifikātu jelgavniecei Tatjanai
Fjodorovai (23 gadi) un rīdziniekam Leonīdam Romanovam (31),
kas apliecina: Latvijā uzstādītais
ilgākās telefonsarunas rekords
– 54 stundas un 4 minūtes – ir
atzīts par spēkā esošu un reģistrēts. Mājsaimniece T.Fjodorova
un skolotājs Daugavpils teātra
aktieris L.Romanovs iepazinās
tieši Ginesa pasaules rekorda dēļ
– Tatjana savā blogā paziņoja, ka
meklē partneri rekorda uzstādīšanai, un no visiem kandidātiem
izvēlējās tieši Leonīdu. Tatjana
ar Leonīdu kopumā pieteica 133
sarunu tēmas, piemēram, «Vēsture – kam ticēt», «Vai vīriešiem
jālieto kosmētika», «Nauda un
laime – kāda saikne», un rekorda
uzstādīšanas laikā visas tēmas arī
paguva apspriest. Pāris par rekorda uzstādīšanu saņēma naudas
balvu – 3000 latus. Leonīds teic,
ka tas bija vērtīgs papildinājums
ģimenes budžetam – ģimenē aug
divi mazi bērni. Savukārt Tatjana
veica dažādus pirkumus, tajā skaitā iegādājās sev gultu.

Ritma Gaidamoviča
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saistošie noteikumi

Ceturtdiena, 2013. gada 7. februāris

Apstiprināti ar Jelgavas pilsētas domes 2012. gada 29. novembra lēmumu Nr.15/1
JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2012. GADA 29. NOVEMBRA SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.12-25

«SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS PABALSTU PIEŠĶIRŠANAS NOTEIKUMI»
Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35. panta ceturto un piekto daļu, likuma «Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā» 25. pantu, Ministru kabineta 2009. gada
17. jūnija noteikumu Nr.550 «Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par līdzdarbību» 15. punktu
I Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka sociālās palīdzības pabalstu
veidus Jelgavas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā, pabalstu apmēru,
piešķiršanas kārtību, to personu loku, kurām ir tiesības saņemt noteikumos minētos
pabalstus, kā arī lēmumu apstrīdēšanas un
pārsūdzēšanas kārtību.
2. Noteikumu izpratnē sociālās palīdzības
pabalsti ir pabalsti, kurus pašvaldība piešķir
saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
3. Jelgavas pilsētas pašvaldība piešķir
sociālās palīdzības pabalstus ģimenei
(personai), kura savu pamata dzīvesvietu
deklarējusi Jelgavas pilsētas administratīvajā
teritorijā.
4. Lēmumu par sociālās palīdzības pabalstu
piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu
pieņem Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde
«Jelgavas Sociālo lietu pārvalde» (turpmāk
– JSLP).
II Noteikumos lietotie termini
5. Pabalsta pieprasītājs – atsevišķi dzīvojoša
persona vai vienā mājsaimniecībā dzīvojošas ģimenes pilnvarota persona, kura
vēršas JSLP un pieprasa sociālās palīdzības
pabalstu.
6. Ģimene – šo noteikumu izpratnē vienā
mājsaimniecībā dzīvojošas personas ar vai
bez radnieciskām saitēm, kurām ir kopēji
izdevumi par uzturu un mājokli.
7. Apliecinošie dokumenti un izziņas – rakstiska informācija, kas apliecina personas
ienākumus un materiālo stāvokli, kā arī
pabalsta izlietošanu atbilstoši paredzētajiem mērķiem (kvīts, čeks, bankas konta
izdruka un citi).
III Sociālās palīdzības pabalstu veidi un
piešķiršanas vispārīgie nosacījumi
8. Sociālās palīdzības pabalstu veidi:
8.1. pabalsts garantētā minimālā ienākumu
līmeņa nodrošināšanai (turpmāk – GMI);
8.2. dzīvokļa pabalsts;
8.3. vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā;
8.4. vienreizējs pabalsts, beidzoties ārpusģimenes aprūpei;
8.5. pabalsts bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš sasniedzis
pilngadību un turpina mācības.
9. Lai saņemtu šajos noteikumos minētos
sociālās palīdzības pabalstus, pabalsta
pieprasītājs, uzrādot personu apliecinošu
dokumentu, vēršas JSLP ar rakstveida
iesniegumu.
10. Lai saņemtu noteikumu 8.1. un 8.2.
apakšpunktā minētos sociālās palīdzības
pabalstus, kurus piešķir, Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā
izvērtējot ģimenes (personas) ienākumus
un materiālo stāvokli, pabalsta pieprasītājs
iesniedz:
10.1. noteikta parauga iztikas līdzekļu deklarāciju (turpmāk – deklarācija);

10.2. dokumentus, kas apliecina deklarācijā
sniegtās ziņas;
10.3. lēmuma pieņemšanai nepieciešamos
JSLP pieprasītos apliecinošos dokumentus
un izziņas.
11. Noteikumu 8.3. – 8.5. apakšpunktā
minētos sociālās palīdzības pabalstus piešķir
uz iesnieguma pamata, neizvērtējot pabalsta pieprasītāja ienākumus un materiālo
stāvokli.
12. Pabalsta pieprasītājs un pārējie pilngadīgie ģimenes locekļi ar savu parakstu
apliecina, ka:
12.1. ir snieguši patiesas un pilnīgas ziņas;
12.2. dod atļauju apsekot dzīvesvietu un
lēmuma pieņemšanai izmantot nepieciešamo informāciju pieejamajos valsts un
pašvaldības datu reģistros;
12.3. apņemas saņemto pabalstu izmantot
atbilstoši paredzētajam mērķim;
12.4. apņemas noslēgt vienošanos par
līdzdarbību;
12.5. nekavējoties ziņos par pārmaiņām
apstākļos, kuri bija par pamatu sociālās
palīdzības pabalstu saņemšanai.
13. Darbspējīgu personu, kura saņem
sociālo palīdzību vismaz trīs mēnešus pēc
kārtas, izņemot Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likuma 37. panta pirmajā
daļā minētās personas, saskaņā ar Latvijas
Republikas normatīvajiem aktiem, var iesaistīt darba un sociālo prasmju saglabāšanas,
atjaunošanas un apgūšanas pasākumos līdz
divpadsmit stundām nedēļā, sadalot tās pa
vairākām nedēļas dienām.
14. JSLP sociālā darba speciālisti saskaņā ar
Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem:
14.1. pārbauda pabalsta pieprasītāja sniegtās ziņas, izskatot deklarāciju un iesniegtos
dokumentus, kā arī izmantojot pieejamos
valsts un pašvaldības datu reģistrus;
14.2. nepieciešamības gadījumā novērtē
pabalsta pieprasītāja dzīves apstākļus un
sagatavo dzīvesvietas apsekošanas aktu.
15. JSLP lēmumu par sociālās palīdzības pabalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt
pieņem ne vēlāk kā 10 (desmit) darbdienu
laikā, kad saņemti visi noteikumos minētie
un JSLP pieprasītie dokumenti.
16. JSLP informē pabalsta pieprasītāju par
pieņemto lēmumu par sociālās palīdzības
pabalsta piešķiršanu. Atteikuma gadījumā
par pieņemto lēmumu informē rakstiski
Latvijas Republikas normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā.
17. Ja pabalsta pieprasītājs informē JSLP par
izmaiņām ģimenes sastāvā, materiālajā vai
sociālajā situācijā, tiek veikta atkārtota ienākumu un materiālā stāvokļa izvērtēšana.
18. Sociālās palīdzības pabalstu nepiešķir
vai samazina par personai piešķirto daļu,
ievērojot katra bērna tiesības un intereses,
ja pabalsta pieprasītājs:
18.1. sniedzis nepatiesas ziņas vai atteicies
sniegt ziņas par ienākumiem un materiālo
stāvokli;
18.2. atteicies no vienošanās par līdzdarbī-

bu un līguma par darba un sociālo prasmju
saglabāšanu, atjaunošanu un apgūšanu
parakstīšanas;
18.3. nepilda līdzdarbības pienākumus
un līguma par darba un sociālo prasmju
saglabāšanu, atjaunošanu un apgūšanu
nosacījumus;
18.4. neļauj apsekot dzīvesvietu.
IV Pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai
19. GMI aprēķina, piešķir un izmaksā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā.
20. Tiesības saņemt GMI ir ģimenei vai
atsevišķi dzīvojošai personai, kurai noteikta
atbilstība trūcīgas ģimenes (personas) statusam, kuras ienākumi, neskaitot pašvaldības
sociālās palīdzības pabalstus, ir zemāki
par Ministru kabineta noteikto garantēto
minimālo ienākumu līmeni un kura pilda
līdzdarbības pienākumus.
21. Pašvaldībā noteiktais GMI līmenis ir
vienāds ar Ministru kabineta attiecīgajā laika
periodā valstī noteikto garantēto minimālo
ienākumu līmeni.
22. GMI izmaksu veic, pārskaitot iesniegumā norādītajā pabalsta pieprasītāja kontā
vai, pēc vienošanās ar pabalsts pieprasītāju,
pakalpojuma sniedzēja bankas kontā.

27.1.2. Ls 75 (septiņdesmit piecu latu) apmērā – ģimenei, kurā nav darbspējīgu personu un vidējie ienākumi katram ģimenes
loceklim mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā
nepārsniedz Ls 160 (viens simts sešdesmit
latus);
27.1.3. Ls 110 (viens simts desmit latu)
apmērā uz trim mēnešiem – ģimenei, kurā
ir nepilngadīgi bērni un vidējie ienākumi
katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo
triju mēnešu laikā nepārsniedz Ls 90 (deviņdesmit latus);
27.1.4. Ls 100 (viens simts latu) apmērā
uz trim mēnešiem – ģimenei, kuras vidējie
ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī
pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz
Ls 90 (deviņdesmit latus).
27.2. Ls 40 (četrdesmit latu) apmērā uz trim
mēnešiem ģimenei (personai), kura dzīvo
dzīvoklī, kas nav pieslēgts Jelgavas pilsētas
centralizētajai siltumapgādes sistēmai, un
vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim
mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz Ls 90 (deviņdesmit latus).
28. Noteikumu 27.1.1. – 27.1.2. apakšpunktā minēto pabalstu piešķir divas reizes gadā
laika periodā:
28.1. no 1. janvāra līdz 30. jūnijam par
pirmo pusgadu;
28.2. no 1. jūlija līdz 31. decembrim par
otro pusgadu.
29. Noteikumu 27.1.3., 27.1.4. un 27.2.
apakšpunktā minēto pabalstu piešķir ne
vairāk kā 9 (deviņus) mēnešus kalendārā
gada laikā.
30. Pabalstu individuālās apkures nodrošināšanai vienu reizi kalendārajā gadā piešķir,
ja pabalsta pieprasītājs dzīvo īrētā vai sev
piederošā īpašumā, kas nav pieslēgts Jelgavas pilsētas centralizētajai siltumapgādes
sistēmai:
30.1. Ls 115 (viens simts piecpadsmit latu)
apmērā:
30.1.1. atsevišķi dzīvojošam pensionāram,
pirmās un otrās grupas invalīdam, politiski
represētajam pensionāram, kura vidējie
ienākumi mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā
nepārsniedz Ls 180 (viens simts astoņdesmit latus);
30.1.2. ģimenei (personai), kuras vidējie
ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī
pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz
Ls 90 (deviņdesmit latus);
30.1.3. ģimenei, kurā nav darbspējīgu personu un vidējie ienākumi katram ģimenes
loceklim mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā
nepārsniedz Ls 160 (viens simts sešdesmit
latus).
30.2. Ls 120 (viens simts divdesmit latu)
apmērā ģimenei, kurā ir nepilngadīgi
bērni un vidējie ienākumi katram ģimenes
loceklim mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā
nepārsniedz Ls 90 (deviņdesmit latus).

V Dzīvokļa pabalsts
23. Dzīvokļa pabalstu piešķir komunālo
pakalpojumu apmaksai, ja pabalsta pieprasītājs dzīvo sev piederošā vai īrētā īpašumā,
kas atrodas Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā.
24. Dzīvokļa pabalsts ietver pabalstu:
24.1. īres (apsaimniekošanas) maksas un
pakalpojumu, kas saistīti ar dzīvojamās
telpas lietošanu apmaksai;
24.2. individuālās apkures nodrošināšanai.
25. Dzīvokļa pabalstu īres (apsaimniekošanas) maksas un pakalpojumu, kas saistīti
ar dzīvojamās telpas lietošanu, apmaksai
pārskaita katru mēnesi pabalsta pieprasītāja
iesniegumā norādītajā pakalpojumu sniedzēja bankas kontā. Pabalstu individuālās
apkures nodrošināšanai pārskaita pabalsta
pieprasītāja bankas kontā.
26. Pabalsta pieprasītājam, kurš dzīvo īrētā
dzīvoklī vai īrētā īpašumā, jāiesniedz īres
līguma kopija (uzrādot oriģinālu).
27. Pabalsts īres (apsaimniekošanas) maksas
un pakalpojumu, kas saistīti ar dzīvojamās
telpas lietošanu apmaksai tiek piešķirts:
27.1. ģimenei (personai), kura dzīvo Jelgavas pilsētas centralizētajai siltumapgādes
sistēmai pieslēgtā dzīvojamā mājā, šādā
apmērā:
27.1.1. Ls 100 (simts latu) apmērā – atsevišķi
dzīvojošam pensionāram, pirmās un otrās
grupas invalīdam, politiski represētajam
pensionāram, kura vidējie ienākumi mēnesī VI Vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā
pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz Ls 31. Vienreizēju pabalstu ārkārtas situācijā
180 (viens simts astoņdesmit latus);
(stihiskas nelaimes vai iepriekš nepare-

dzami apstākļi), kuras dēļ persona nevar
apmierināt savas pamatvajadzības, piešķir
līdz Ls 45 (četrdesmit piecu latu) apmērā
vienai personai.
32. Lai saņemtu pabalstu, persona iesniedz argumentētu iesniegumu un, ja
iespējams, dokumentus, kuri apliecina
ārkārtas situācijas faktu.
33. Pabalstu piešķir, ja iesniegums saņemts ne vēlāk kā viena mēneša laikā no
ārkārtas situācijas rašanās.
34. Pabalstu pārskaita pabalsta pieprasītāja iesniegumā norādītajā bankas kontā
vai izmaksā JSLP kasē.
VII Vienreizējs pabalsts, beidzoties
ārpusģimenes aprūpei
35. Pilngadību sasniegušajam bērnam,
kuram lēmumu par ārpusģimenes aprūpi
pieņēmusi Jelgavas pilsētas pašvaldības
iestāde «Jelgavas pilsētas bāriņtiesa»
(turpmāk – bāriņtiesa), beidzoties ārpusģimenes aprūpei, piešķir:
35.1. vienreizēju pabalstu Ls 175 (viens
simts septiņdesmit piecu latu) apmērā
sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra
iegādei;
35.2. vienreizēju pabalstu divu valsts
sociālā nodrošinājuma pabalstu apmērā
patstāvīgās dzīves uzsākšanai.
36. Pabalstu neizmaksā, ja persona atrodas brīvības atņemšanas iestādē. Pabalstu
izmaksā pilngadību sasniegušajai personai
pēc atbrīvošanas no brīvības atņemšanas
iestādes, ja iesniegums par pabalsta pieprasīšanu ir iesniegts Latvijas Republikas
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
37. Pabalstu pārskaita pabalsta pieprasītāja iesniegumā norādītajā bankas kontā.
VIII Pabalsts bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš sasniedzis
pilngadību un turpina mācības
38. Pilngadību sasniegušajam bērnam, kuram lēmumu par ārpusģimenes aprūpi pieņēmusi bāriņtiesa, beidzoties ārpusģimenes
aprūpei, piešķir ikmēneša pabalstu valsts
sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā,
ja persona turpina mācības vispārējā vai
profesionālajā izglītības iestādē, augstskolā
vai koledžā un saskaņā ar izglītības jomu
regulējošajos normatīvajos aktos noteikto
kārtību sekmīgi apgūst izglītības vai studiju
programmu.
39. Pabalstu izmaksā ne ilgāk kā līdz 24
(divdesmit četru) gadu vecumam.
40. Pabalstu neizmaksā, ja persona atrodas
brīvības atņemšanas iestādē.
41. Pabalstu pārskaita pabalsta pieprasītāja
iesniegumā norādītajā bankas kontā.
IX Noslēguma jautājums
42. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Jelgavas pilsētas
pašvaldības 2005. gada 17. februāra saistošie noteikumi Nr.89 «Sociālo pabalstu
piešķiršanas noteikumi».
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JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2012. GADA 29. NOVEMBRA SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.12-27

«TRŪCĪGAS UN MAZNODROŠINĀTAS ĢIMENES (PERSONAS)
STATUSA NOTEIKŠANA JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBĀ»
Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 33. panta otro daļu, likuma «Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā» 14. panta sesto daļu un Ministru kabineta 2010. gada
30. marta noteikumu Nr.299 «Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu» 19.4. apakšpunktu
1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību un papildus
kritērijus trūcīgas un maznodrošinātas
ģimenes (personas) statusa noteikšanai
Jelgavas pilsētas pašvaldībā.
2. Jelgavas pilsētas pašvaldībā maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss netiek
noteikts atšķirīgs no trūcīgas ģimenes
(personas) statusa, ģimene (persona),
kura Latvijas Republikas normatīvajos

aktos noteiktajā kārtībā atzīstama par
trūcīgu, vienlaicīgi atzīstama par maznodrošinātu ģimeni (personu).
3. Ģimene (persona), kura deklarējusi
dzīvesvietu Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā, atzīstama par trūcīgu
vai maznodrošinātu, ja tās ienākumi
un materiālais stāvoklis nepārsniedz
Latvijas Republikas normatīvajos aktos
noteikto ģimenes (personas) atzīšanai

par trūcīgu.
4. Ienākumu un materiālā stāvokļa izvērtēšanu ģimenēm (personām) veic Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde «Jelgavas
Sociālo lietu pārvalde» (turpmāk – JSLP)
Latvijas Republikas normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā.
5. Izvērtējot ģimenes (personas) ienākumus un materiālo stāvokli Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtī-

bā, papildus par īpašumu neuzskata:
5.1. nekustamo īpašumu, kurš nav
piemērots dzīvošanai un kura kopējā
kadastrālā vērtība nepārsniedz Ls 8000
(astoņus tūkstošus latu);
5.2. vienu automobili vai vienu airu laivu,
kas ģimenes (personas) īpašumā ir ilgāk
par 24 (divdesmit četriem) mēnešiem, kā
arī katram ģimenes loceklim vienu motociklu vai motorolleru, vai mopēdu.

6. Atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam apliecina JSLP izsniegta izziņa par atbilstību
trūcīgas ģimenes (personas) statusam.
7. Ar šo saistošo noteikumu spēkā
stāšanās brīdi spēku zaudē Jelgavas pilsētas pašvaldības 2004. gada 18. marta
saistošie noteikumi Nr.76 «Par maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa
noteikšanu Jelgavā».

Ceturtdiena, 2013. gada 7. februāris

Latvijas čempionātā –
bronza

Latvijas 2013. gada
čempionātā pieaugušajiem brīvajā cīņā
bronzas godalgu izcīnīja «milonietis» Jānis
Kogutičs. Jānis startēja svara kategorijā
līdz 96 kg. «Viņš vinnēja trīs cīņas, bet ceturtajā zaudēja čempionam daugavpilietim Imantam Lagodskim, kurš 2007. gadā
kļuva par pasaules čempionu junioriem.
Otrajā vietā ierindojās Sidnejas Olimpisko spēļu kandidāts Jānis Leišavnieks no
Rīgas,» tā treneris Vladimirs Smirnovs.
Čempionātā startēja 103 dalībnieki. Jelgavu pārstāvēja divi kluba «Milons» un
trīs kluba «Herkuless» sportisti.

Labākie florbolisti –
4. vidusskolā

Jelgavas 42. skolēnu spartakiādē
noskaidrota labākā skolas zēnu
florbola komanda
– tie ir 4. vidusskolas puiši. Turnīrā piedalījās sešas 1997. – 1998. gadā
dzimušo zēnu komandas. 3. vietu izcīnīja
1. ģimnāzijas zēni – viņi bronzas spēlē
pārspēja Valsts ģimnāzijas komandu. Spēlē
par 1. vietu tikās Spīdolas ģimnāzija un 4.
vidusskola. Ar rezultātu 1:0 pārāki izrādījās 4. vidusskolas zēni: Kristers Roberts
Bušs, Kārlis Kanenbergs, Sandis Venevics,
Rihards Buldinskis, Miks Galvanovskis, Kristers Gulbis, Sandis Ozols, Roberts Lucs.

www.jelgavasvestnesis.lv
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sports
Slēpos un šaus

Svētdien, 10. februārī, pulksten 11.30 Jelgavas Daugavas stadionā notiks ikgadējās
sacensības adaptētajā biatlonā. Pateicoties
Jelgavas pilsētas domes un Sporta servisa
centra atbalstam, šogad sacensībās dalība
ir bez maksas, līdz 7. februārim piesakoties
mājas lapā www.adventurelab.lv. Piesakot
dalību vēlāk vai sacensību dienā, dalības
maksa būs 1,50 lati. Sacensības organizē
piedzīvojumu darbnīcas «AdventureLab»
komanda. Ar jautājumiem un komentāriem var vērsties
pie sacensību
galvenā tiesneša pa tālruni
29727745 vai
e-pastu: info@
adventurelab.lv.

Bokseriem medaļas
Marijampolē

Lietuvas pilsētā Marijampolē notika XXI starptautiskais turnīrs boksā,
kurā piedalījās bokseri
no Baltkrievijas, Polijas,
Latvijas, Čehijas un Lietuvas. Jelgavu sacensībās
pārstāvēja Jelgavas Cīņas
sporta veidu centra (JCSVC) bokseri Jura
Šleijas vadībā un AIBA tiesnesis Leonīds
Haņevičs. Jelgavnieki spēja izcīnīt trīs medaļas: jauniešu grupā svara kategorijā līdz
46 kilogramiem otro vietu izcīnīja Leonīds
Gamajunovs (attēlā); kadetu grupā trešo
vietu svarā līdz 50 kilogramiem izcīnīja
Dmitrijs Nikonovičs, svarā līdz 64 kilogramiem bronza Dāvidam Šamovičam.

Paziņoti «Sporta laureāti 2012»
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Sporta pasākumi
 7. februārī pulksten 14 – skolēnu 42.
spartakiāde: volejbols (Sporta hallē).
 7. februārī pulksten 18.30 – basketbols: BK «Jelgava 2» – «VEF skola» (ZOC).
 7. un 8. februārī pulksten 18 – peldēšanas sacensības «Jaunie talanti» (LLU
baseinā).
 8., 12., 15., 19., 26. februārī pulksten
21 un 10. februārī pulksten 17 – Jelgavas
čempionāts telpu futbolā (ZOC).
 9. februārī pulksten 10 – galda teniss
«Veselības dienas 2013» (Sporta hallē).
 9. februārī pulksten 10 – Jelgavas
čempionāts biljardā (6. vidusskolā).
 9. februārī pulksten 11 – sieviešu basketbols: «Jelgavas BJSS» – «Ogre» (ZOC).
 10. februārī pulksten 11 – sieviešu
basketbols: «Jelgavas BJSS» – «Rīga/Pār
daugava» (ZOC).
 10. februārī pulksten 12 – orientēšanās pārgājiens slēpotgribētājiem (Būriņu
mežos). Pulcēšanās – no pulksten 11.30
Kalna Būriņos.
 12. februārī pulksten 19 – basketbols:
BK «Jelgava» – «Kalev/Cramo» (ZOC).

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

Meklē pazaudētu sudraba rokassprādzi!!!
3. februārī Jelgavā nozaudēta liela, spoža sudraba
rokassprādze ar lielu dekoru – puķi no baltiem un
violetiem «akmeņiem». Ja esat redzējis, lūdzu, dodiet
ziņu! Par atrašanu atlīdzība garantēta. Tālrunis
26124824; e-pasts: aris.dreimanis@gmail.com.

Meklē darbu
Grāmatvede. Tālrunis 29360505.
Vīrietis meklē darbu. Var būt vienas dienas
darbs. Tālrunis 26990895.

13. reizi Jelgavā sveikti gada labākie sportisti. Pasākumā «Sporta laureāts 2012»
paldies par panākumiem tika teikts 34 sportistiem un treneriem. «Ieguvēji ir
visi sportisti, kas piedalās cīņās, mēģina tikt pie medaļām un gūt rezultātus, jo
bez tā, ka piedalāmies, cenšamies un mēģinām sasniegt augstus sasniegumus,
rezultātu izaugsme – ne cilvēkam, ne pašvaldībai – nav iespējama,» ar šādiem
vārdiem labākos sportā sveica Jelgavas domes priekšsēdētāja vietnieks Aigars
Rublis. Sporta servisa centra vadītājs Juris Kaminskis norādīja, ka tuvākais lielais
mērķis ir ziemas olimpiskās spēles Sočos 2014. gadā, uz kurām mēģinās tikt
daiļslidotāja Alīna Fjodorova un kērlinga sieviešu komanda.

2012. gada labākie treneri ir BJSS šaha treneris Viktors Krūmiņš (no kreisās)
neolimpiskajos sporta veidos un Jelgavas Ledus sporta skolas daiļslidošanas
treneris Andrejs Brovenko olimpiskajos sporta veidos. Ledus skolā daiļslidošanā
šobrīd trenējas ap 35 audzēkņu. «Runājot par nopelniem, es nevaru pateikt, ka
tas ir simtprocentīgi mans darbs. Ledus skolā strādā arī treneris Romāns Panteļejevs – audzēkņu sasniegumi ir mūsu abu nopelns,» tā A.Brovenko. Savukārt
Viktors šobrīd ir vienīgais šaha treneris pilsētā – pie viņa trenējas ap 100 dažāda
vecuma audzēkņu, no kuriem trīs piedalījās pasaules šaha olimpiādē.

LU studente var palīdzēt mācīties latviešu,
krievu, angļu valodu un matemātiku.
Tālrunis 28738453.

Foto: Ivars Veiliņš
Par 2012. gada labākajiem sportistiem atzīti kanoe airētājs Gatis Pranks (no
kreisās), daiļslidotāja Alīna Fjodorova un karatists Kalvis Kalniņš. «Patīkami,
ka tevi novērtē, zina un apbalvo, bet vēl patīkamāk justos, ja es būtu ticis
uz Londonas Olimpiskajām spēlēm,» tā Gatis, kurš šobrīd vairāk pievērsies
trenera darbam – viņam ir ap 30 audzēkņu –, bet jau martā plānota pirmā
treniņnometne Turcijā. Bet Alīnai šomēnes paredzētas sacensības Vīnē – ja
tajās izdosies savākt nepieciešamo punktu skaitu tehniskajos elementos, jau
marta sākumā viņa startēs pasaules čempionātā pieaugušajiem. Ja neizdosies,
tad februāra beigās Alīna dosies uz pasaules čempionātu junioriem. Arī Kalvis
pēc neveiksmes pasaules čempionātā ir apņēmības pilns turpināt un šobrīd
gatavojas Eiropas čempionātam, kas notiks maijā. Viņš norāda, ka septembrī
varētu kļūt zināms, vai karatē iekļaus olimpisko sporta veidu programmā. Ja
iekļaus, tas Kalvim būs papildu stimuls turpināt sportista karjeru.
Balvu nominācijā «Par ieguldījumu sportā» saņēma
ilggadēja Jelgavas Specializētās peldēšanas skolas
trenere Raisa Palašina. Viņa
Peldēšanas skolā sāka strādāt drīz pēc baseina atklāšanas 1957. gadā un bijusi
gan metodiķe, gan skolas
direktore (1972. – 1977.),
gan trenere. «Es savulaik
pabeidzu Fizkultūras institūtu kā slēpotāja, biju
arī sporta meistare. Pēc
skolas beigšanas trīs gadus
nostrādāju Rēzeknē, bet jūs
jau zināt, kādas Latvijā ir ziemas. Nācās pārkvalificēties,» stāsta Raisa, piebilstot,
ka Jelgavā nokļuvusi nejauši – te strādājusi viņas draudzene. Jautāta, vai viņas
audzēkņi skaitāmi simtos, Raisa atbild: «Maniem audzēkņiem jau mazbērni
iet 2. – 3. klasē.»

Medaļas gan džudo, gan sambo čempionātā
 Ilze Knusle-Jankevica

Jelgavas BJSS labākie džudo
audzēkņi piedalījušies Latvijas
meistarsacīkstēs džudo U-18
un Latvijas čempionātā sambo.
Kopā pa abiem čempionātiem
jelgavnieki izcīnīja sešas medaļas – vienu olimpiskajā sporta
veidā džudo un piecas neolimpiskajā sporta veidā sambo.
Latvijas meistarsacīkstēs džudo U-18
Jelgavu pārstāvēja pieci cilvēki. Medaļu
izcīnīja viens no viņiem – Krišs Upenieks.
«Pirmajā duelī man par neatļautu kustību
iedeva diskvalifikāciju cīņā, kuru varēja
gan dot, gan nedot. Tālāk gan trīs uzvaras

pār džudistiem no Ventspils, Rīgas un Preiļiem – galarezultātā 3. vieta svarā līdz 66
kilogramiem,» stāsta sportists. Vēl diviem
sportistiem – Staņislavam Ginkulam un
Rinātam Šaihulovam – izdevās tikt līdz
cīņai par 3. vietu, bet abi izšķirošajā cīņā
piedzīvoja neveiksmi un kopvērtējumā
ieguva dalītu 5. vietu.
BJSS direktors un džudo treneris Guntis
Malējs skaidro, ka no šī gada ir noteiktas
sacensības un treniņnometnes – pavisam
17 –, kurās sportistam jāpiedalās un jākrāj
reitinga punkti, lai iekļūtu valsts izlasē un
varētu startēt Eiropas meistarsacīkstēs.
Šajā vecuma grupā K.Upenieks ir vienīgais
reālais kandidāts uz vietu izlasē, bet viņam
ir problēmas ar muguru. Tāpēc tālākais
atkarīgs tikai no sportista paša. Jāpiebilst,

ka 2012. gadā Krišs bija Latvijā labākais
savā vecuma un svara grupā.
Lai krātu pieredzi, džudisti piedalās arī
sambo sacensībās – trīs BJSS audzēkņi ir
kļuvuši par Latvijas čempioniem sambo
pieaugušajiem: Armands Blekte (62 kg),
Roberts Kabanovs (68 kg) un Juris Putins
(81 kg). Sudraba medaļu izcīnīja Andrejs
Rebrovs, bet bronzu – Arkādijs Krasutins.
«Sambo nav olimpiskais sporta veids, bet
prakses nolūkos startējam Latvijas meistarsacīkstēs un čempionātos šajā sporta
veidā. Tā ir vēl viena iespēja sportistiem gūt
panākumus, iekļūt valsts izlasē un krāt pieredzi Eiropas mēroga mačos,» tā G.Malējs.
Viņš norāda, ka Latvijas U-21 džudo izlases
kandidāti ir A.Rebrovs, Nikolajs Lapšins un
Vadims Terentjevs.

Celtnieks meklē darbu. Izskatīšu visus
piedāvājumus. Tālrunis 29674324.
Vīrietis (53) meklē darbu. Var dzīvot uz
vietas. Tālrunis 20339412.
Mūrnieks. Varu mūrēt kamīnus, skursteņus, plītis, krāsnis, siltummūrus, pirts
krāsnis. Tālrunis 28893830.
Vīrietis (53) steidzami meklē darbu.
Tālrunis 20333489.
Elektriķis. Instalācijas. Tālrunis 28226522.
Satehniķis. Profesionāli varu veikt santehnikas darbus ēkās, kā arī ārdarbus. Tālrunis
26279736.
Masieris meklē darbu. Tālrunis 29649375.

Piedāvā darbu
SIA «Valants» piedāvā darbu apkopējai(-am)
uz nepilnu darba nedēļu. Tālrunis
63011906, e-pasts: valants@inbox.lv.

Izīrē
Dzīvokli. T.20336906

Pārdod
Šāļus, dēļus, malku, briketes. T.26488881
Kantainās ozola skaidu briketes ar piegādi
125 Ls/t. Bērzs 110. T.29907466

Pērk
Krāsainos un melnos metāllūžņus.
T.26843830, 26984528

Dažādi
Kravu pārvadājumi, auto evakuācija.
T.25904905.
SIA «Velis – A» – apbedīšanas pakalpojumi, piederumi un konsultācijas, nelaiķu
nogādāšana morgā. Diennakts tālruņi:
63020151 un 28651582 vai ierodoties
personīgi SIA «Velis – A» biroja telpās
Sakņudārza ielā 5a, Jelgavā.

Aizsaulē aizgājuši

Latvijas meistarsacīkstēs džudo U-18 vecuma grupā Jelgavu pārstāvēja pieci BJSS
audzēkņi. Medaļu izdevās izcīnīt tikai
vienam no viņiem – Krišs Upenieks (otrais
no labās) ieguva bronzas godalgu.
Foto: no Kriša Upenieka arhīva

MILITINA UDOVIČENKO (dz. 1933. g.)
NADEŽDA BĒRZIŅA (dz. 1956. g.)
FANIJA RAĢE (dz. 1924. g.)
JURIJS SAVOSTJANOVS (dz. 1926. g.)
OĻEGS MIĻUHINS (dz. 1969. g.)
MIHAILS SERAFIMOVIČS (dz. 1954. g.)
VELTA RAKICKA (dz. 1933. g.)
ARMANDS VASJKOVS (dz. 1994. g.).
Izvadīšana 07.02. plkst.15 no Zanderu
kapsētas Sēru nama uz Bērzu kapsētu.
BIRUTA VĪTOLA (dz. 1933. g.).
Izvadīšana 08.02. plkst.13 Bērzu kapsētā.
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

11. februāris, pirmdiena
LTV1
6.45 «Nellija un Cēzars». Daudzsēr. anim. f. 17.sērija.
6.52 «Labrīt, Latvija!»
8.30  «Mīlas viesulis 7». 1561.sērija.
9.25 «Tumsas puķe». LTV iestudējums. 24.sērija.
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20  «Alpu klīnika» (ar subt.). Vācijas un Austrijas
daudzsēriju melodrāma. 2008.g. 2.sērija.
12.00 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.15  «Dzīvība» (ar subt.). BBC dok. f. 3.sērija Zīdītāji.
13.15 «Es – savai zemītei».*
13.45 «Eirobusiņš».*
14.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
14.30 «Norvēģijas dabā». Dok. f. 3. un 4.sērija.
15.25 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.45 «Dabas grāmata».*
16.15  «Mežainīši». Animācijas seriāls. 3.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05  «Mīlas viesulis 7». Vācijas seriāls. 1561.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Likteņa līdumnieki». LTV videofilma. 23.sērija.
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «Latvijas teātru vēsture». Nacionālais teātris. 2.daļa.*
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 «100 g kultūras».*

LTV7
7.35 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs» (ar subt.).
8.15 «Rīta intervija». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Komercdarbība šodien». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Automoto raidījums nr.2». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «Vienmēr formā!» Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
9.45 «Ģimenes detektīvs» (ar subt.). 29.sērija.
10.40 «Hārtlenda». Seriāls. 13.sērija.
11.35 «Surikātu raibā dzīve 4». Dok. ser. 48. un 49.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Jūrmalas TV* (vai 12.30
Reģionālo TV programma virszemes apraidē).
13.15 «Labākais no Euromaxx». Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
13.45 Olimpiskais atlases turnīrs hokejā. Latvija – Kazahstāna.*
15.45 «Hārtlenda». Seriāls. 14.sērija.
16.40 «Surikātu raibā dzīve 4». Dok. ser. 50. un 51.sērija.
17.35 «Zveja» (ar subt.).*
18.05 «Ģimenes detektīvs» (ar subt.). Seriāls. 30.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30  «Sieviete pasaules malā». Dok. ser. 2.sērija.
20.00 «1000 jūdzes Persijā». 9. un 10.(noslēguma) sērija.*
21.00 «Ceļojumi uz pasaules malu». Dok. f. 2.sērija.
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā Latgales reģionālā televīzija.
22.55 «Mīlu 9.martu» (ar subt.). Rom. kom. 2010.g.
0.20  «Sieviete pasaules malā». Dok. ser. 2.sērija.

LNT
5.00 «Maiami neatliekamā palīdzība». 4.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.30 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».*
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
9.00 «Degpunktā».
9.35 «Televeikala skatlogs».
10.00 «Lordi nemelo». Vācijas melodrāma. 2010.g.
12.00 «Komisārs Reksis 13». Seriāls. 10.sērija.
13.00 «Mans mīļais draugs 4».
13.30 «Esi gardēdis 3».*
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Degpunktā».
14.45 «Televeikala skatlogs».
15.00 «Mātes mīlestības spēks». Seriāls. 230.sērija.
16.00 «Bīstamais eņģelis». Seriāls. 177. un 178.sērija.
18.00 «Ziņas sešos».
18.10 «Labvakar, Latvija!» Informatīvi izklaidējošs raidījums.
19.00 «Precamies!?! 2». 5.raidījums.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā».
21.10 «Ezera sonāte». Rīgas kinostudijas psiholoģiska
drāma. 1976.g.
23.05 LNT ziņu Top 10.
24.00 «Laimīgs un vesels».
0.35 «Likums un kārtība 3». Seriāls. 5. un 6.sērija.
2.20 «Labvakar, Latvija!»
3.00 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
3.25 «Bīstamais eņģelis». Meksikas seriāls. 177. un
178.sērija.

TV3
5.00 «Ceļojošais bruņinieks». 5.sērija.
5.45 «Ekstrasensu cīņas 10» (ar subt.). 6.sērija.
6.40 «Pūķu mednieki». Anim. ser. 39.sērija.
7.10 «Bakugani». Anim. ser. 10.sērija.
7.35 «Ziņkārīgais Džordžs 2». Anim. ser. 7.sērija.
8.00 «Mana mīļā aukle 2» (ar subt.). 10. un 11.sērija.
9.05 «Garšu ekspresis».*
9.40 «Mūsdienu Latvijas garša 2».*
10.15 «Māmiņu klubs».*
11.00 «Ekstrasensu cīņas 3» (ar subt.).
12.05 «Televeikala skatlogs».
12.20 «Mana mīļā aukle 2» (ar subt.). Seriāls. 12. un 13.sērija.
13.30 «Bakugani». Animācijas seriāls. 11.sērija.
14.00 «Pūķu mednieki». Animācijas seriāls. 40.sērija.
14.30 «Skunksa kungfu». Animācijas seriāls. 6.sērija.
14.45 «Mīlestības sirdspuksti». Vācijas seriāls. 86.sērija.
15.45 «Gandrīz ideālas vakariņas 3». 9.sērija.
16.45 «Voroņini 2» (ar subt.). Seriāls. 93. un 94.sērija.
17.50 «Radu būšana 4» (ar subt.). Seriāls. 14.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.30 «Bez tabu».
20.20 «Īpašo uzdevumu vienība Hawaii 5-0 2». Ser. 14.sērija.

21.20 «Svešais starp savējiem». ASV seriāls. 6.sērija.
22.30 «Radīti skatuvei 3». ASV seriāls. 16.sērija.
23.25 «Nekā personīga».
0.20 «Pats sev ienaidnieks». Seriāls. 2008.g. 1.sērija.
1.15 «Cīņas likums 2». ASV seriāls. 42.sērija.
2.00 «Gandrīz ideālas vakariņas 3». 9.sērija.
2.50 «Mīlestības sirdspuksti». Seriāls. 86.sērija.
3.35 «Voroņini 2» (ar subt.). Seriāls. 93. un 94.sērija.
4.25 «Bez tabu».

12. februāris, otrdiena
LTV1
6.45 «Nellija un Cēzars». Daudzsēr. anim. f. 18.sērija.
6.52 «Labrīt, Latvija!»
8.30  «Mīlas viesulis 7». 1562.sērija.
9.25 «Tas notika Rīgā». LTV seriāls. 1.sērija.
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20  «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 86.sērija.
11.10 «Labirints» (ar subt.). Vēsturiska drāma. 2012.g. 1.sērija.
12.55 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.10  «Garšvielu ceļš» (ar subt.). Dok. f. 2.sērija.
14.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
14.30 «Viss notiek!»*
15.00 «Tuvu prom savā vietā». Dokumentāla filma.
15.30 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.50 «Mārvijs Hemmers. Nacionālās ģeogrāfijas pasaule»
(ar subt.). Populārzinātnisks seriāls bērniem. 1.sērija.
16.15  «Mežainīši». Animācijas seriāls. 4.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05  «Mīlas viesulis 7». Vācijas seriāls. 1562.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Likteņa līdumnieki». LTV videofilma. 24.sērija.
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «Latvijas teātru vēsture». Nacionālais teātris. 3.daļa.*
20.30 «Panorāma».
21.15 «Eiropa. Mīti un realitāte».
22.05  «No Austrumiem uz Rietumiem». Dok. filma. 1.sērija.
23.10 Nakts ziņas.
23.25 «Laika dimensija».*
23.55 «Kopā» (ar subt.).*
0.10 «100 g kultūras».*

LTV7
7.35 «Vide. Veselība un mēs». «Televeikala skatlogs» (ar subt.).*
7.55 «Nedēļas apskats». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs» (ar subt.).*
8.55 «Iespējas un risinājumi». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «Globalizācija 3000». Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
9.45 «Ģimenes detektīvs» (ar subt.). 30.sērija.
10.40 «Hārtlenda». Seriāls. 14.sērija.
11.35 «Surikātu raibā dzīve 4». Dok. ser. 50. un 51.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā reģionālā televīzija*.
13.15 «Vienmēr formā!» Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
13.45 Olimpiskais atlases turnīrs hokejā. Latvija – Francija.*
15.45 «Hārtlenda». Seriāls. 15.sērija.
16.40 «Surikātu raibā dzīve 4». Dok. ser. 52.sērija.
17.05  «Sieviete pasaules malā». Dok. ser. 3.sērija.
17.35 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
18.05 «Ģimenes detektīvs» (ar subt.). Seriāls. 31.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.15 Tiešraide! Eiropas kausa izcīņa basketbolā.
VEF Rīga – Valencia.
21.30 «Aktuālais jautājums» (krievu val.). Diskusiju raidījums.
22.00 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā Skrundas TV.
22.55 «Tavs auto».
23.25 «Autosporta programma nr.1».
23.55 «SeMS. Laboratorija».*

LNT
5.00 «Mātes mīlestības spēks». 230.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.15 «Universitāte 2» (ar subt.). 56.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes».
9.00 «Degpunktā».
9.35 «Televeikala skatlogs».
10.00 «Svētdienas bērni». Vācijas melodrāma. 2011.g.
12.00 «Manas lielās čigānu kāzas». Realitātes šovs. 1.sērija.
13.00 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 15.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Degpunktā».
14.45 «Televeikala skatlogs».
15.00 «Patiesā dzīve». Seriāls. 1.sērija.
16.00 «Bīstamais eņģelis». Seriāls. 179. un 180.sērija.
18.00 «Ziņas sešos».
18.10 «Labvakar, Latvija!» Informatīvi izklaidējošs raidījums.
19.00 «Precamies!?! 2». 6.raidījums.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā».
21.10 «Ilgas pēc Paradīzes salas». Melodrāma. 2011.g.
23.10 «Intrigante 5». ASV seriāls. 2.sērija.
0.05 «Elles vārti». ASV seriāls. 3.sērija.
1.05 «Likums un kārtība 3». Seriāls. 7.sērija.
1.55 «Universitāte 2» (ar subt.). Seriāls. 56.sērija.
2.25 «Labvakar, Latvija!»
3.15 «Šodien novados».
3.25 «Bīstamais eņģelis». Seriāls. 179. un 180.sērija.

TV3
5.00 «Ceļojošais bruņinieks». 6.sērija.
5.45 «Ekstrasensu cīņas 10» (ar subt.). 7.sērija.
6.40 «Pūķu mednieki». Anim. ser. 40.sērija.
7.10 «Bakugani». Anim. ser. 11.sērija.
7.35 «Ziņkārīgais Džordžs 2». Anim. ser. 8.sērija.
8.00 «Mana mīļā aukle 2» (ar subt.). 12. un 13.sērija.
9.05 «Kobra 9». 16.sērija.
10.00 «Īpašo uzdevumu vienība Hawaii 5-0 2». 14.sērija.
11.00 «Ekstrasensu cīņas 3» (ar subt.). 10.sērija.
12.05 «Televeikala skatlogs».
12.20 «Mana mīļā aukle 2» (ar subt.). Seriāls. 14. un 15.sērija.
13.30 «Bakugani». Animācijas seriāls. 12.sērija.
14.00 «Pūķu mednieki». Animācijas seriāls. 41.sērija.
14.30 «Skunksa kungfu». Animācijas seriāls. 7.sērija.
14.45 «Mīlestības sirdspuksti». Vācijas seriāls. 87.sērija.

tv programma
15.45 «Gandrīz ideālas vakariņas 3». 10.sērija.
16.45 «Voroņini 2» (ar subt.). Seriāls. 95. un 96.sērija.
17.50 «Radu būšana 4» (ar subt.). Seriāls. 15.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.30 «Bez tabu».
20.20 «Kāsla metode 3». ASV seriāls. 6.sērija.
21.20 «Doktors Hauss 8». ASV seriāls. 9.sērija.
22.15 «Mahinatori 3». ASV seriāls. 6.sērija.
23.10 «NCIS izmeklēšanas dienests 6». Seriāls. 124. un
125.sērija.
0.55 «Pats sev ienaidnieks». ASV seriāls. 2.sērija.
1.40 «Cīņas likums 2». ASV seriāls. 43.sērija.
2.30 «Gandrīz ideālas vakariņas 3». 10.sērija.
3.15 «Mīlestības sirdspuksti». Seriāls. 87.sērija.
4.00 «Voroņini 2» (ar subt.). Seriāls. 95.sērija.
4.25 «Bez tabu».

13. februāris, trešdiena
LTV1
6.45 «Nellija un Cēzars». Anim. ser. 19.sērija.
6.52 «Labrīt, Latvija!»
8.30  «Mīlas viesulis 7». 1563.sērija.
9.25 «Tas notika Rīgā». LTV seriāls. 2.sērija.
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20  «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 87.sērija.
11.10 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle.*
11.55 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.10 «Eiropa. Mīti un realitāte».*
13.00 «Vertikāle».*
13.30 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.45 «Kad no rīta mosties… Aktieris Artūrs Skrastiņš un
paraolimpietis Aigars Apinis. Dialogi». 1.daļa.*
14.45 «Latvija var!»*
15.15 «Tunzivju audzētavas». Dokumentāla filma.
15.25 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.45 «Kas te? Es te!»*
16.15 «Vipo piedzīvojumi Laika salā». Anim. ser. 19. un 20.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05  «Mīlas viesulis 7». Vācijas seriāls. 1563.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Likteņa līdumnieki». LTV videofilma. 25.sērija.
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «Latvijas teātru vēsture». Nacionālais teātris. 4.daļa.*
20.30 «Panorāma».
21.12 «Latloto. Viking Lotto».
21.20 «Sastrēgumstunda». Diskusiju tiešraidē vada G.Rēders.
22.30 «Nākotnes parks».
22.45 «Zebra».
23.00 Nakts ziņas.
23.15 «Vides fakti» (ar subt.).*
23.45 «100 g kultūras».*

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».*
9.15 «Projekts Nākotne». Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
9.45 «Ģimenes detektīvs» (ar subt.). 31.sērija.
10.40 «Hārtlenda». Seriāls. 15.sērija.
11.35 «Surikātu raibā dzīve 4». Dok. ser. 52.sērija.
12.00  «Sieviete pasaules malā». Dok. ser. 3.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Skrundas TV*.
13.15 «Globalizācija 3000». Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
13.45 Eiropas kausa izcīņa basketbolā. VEF Rīga – Valencia.*
15.45 «Hārtlenda». Seriāls. 16.sērija.
16.35  «Nomadi». Dokumentāls seriāls. 1.sērija.
17.35 «Autosporta programma nr.1».*
18.05 Tiešraide! Pasaules meistarsacīkstes biatlonā.
15 km distance sievietēm.
20.15 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
20.50 «Ātruma cilts».
21.20 «Makšķerēšanas noslēpumi».
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā TV Spektrs.
22.55 «SeMS piedāvā...» Mūzikas grupu konkurss Troksnis 4.*
0.10 «SOKO Vismāra». Seriāls. 67.sērija.

LNT
5.00 «Patiesā dzīve». 1.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.15 «Universitāte 2» (ar subt.). Seriāls. 57.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes».
9.00 «Degpunktā».
9.35 «Televeikala skatlogs».
10.00 «Ilgas pēc Paradīzes salas». Melodrāma. 2011.g.
12.00 «Intrigante 5». ASV seriāls. 2.sērija.
13.00 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 16.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Degpunktā».
14.45 «Televeikala skatlogs».
15.00 «Patiesā dzīve». Krievijas realitātes šovs. 2.sērija.
16.00 «Bīstamais eņģelis». Seriāls. 181. un 182.sērija.
18.00 «Ziņas sešos».
18.10 «Labvakar, Latvija!» Informatīvi izklaidējošs raidījums.
19.00 «Precamies!?! 2». 7.raidījums.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā».
21.10 «Dzimuši policisti». ASV seriāls. 6.sērija.
22.10 «Adrenalīns 2». ASV spraiga sižeta trilleris. 2009.g.
0.10 «Elles vārti». ASV seriāls. 4.sērija.
1.10 «Likums un kārtība 3». ASV seriāls. 8.sērija.
2.00 «Universitāte 2» (ar subt.). Seriāls. 57.sērija.
2.30 «Labvakar, Latvija!»
3.15 «Šodien novados».
3.25 «Bīstamais eņģelis». Seriāls. 181. un 182.sērija.

TV3
5.00 «Ceļojošais bruņinieks». 7.sērija.
5.45 «Ekstrasensu cīņas 10» (ar subt.). 8.sērija.
6.40 «Pūķu mednieki». Anim. ser. 41.sērija.
7.10 «Bakugani». Anim. ser. 12.sērija.
7.35 «Ziņkārīgais Džordžs 2». Anim. ser. 9.sērija.
8.00 «Mana mīļā aukle 2» (ar subt.). 14. un 15.sērija.

Ceturtdiena, 2013. gada 7. februāris
9.05 «Kobra 10». 1.sērija.
10.00 «Kāsla metode 3». 6.sērija.
11.00 «Ekstrasensu cīņas 3» (ar subt.). 11.sērija.
12.05 «Televeikala skatlogs».
12.20 «Mana mīļā aukle 2» (ar subt.). Seriāls. 16. un 17.sērija.
13.30 «Bakugani». Animācijas seriāls. 13.sērija.
14.00 «Pūķu mednieki». Animācijas seriāls. 42.sērija.
14.30 «Skunksa kungfu». Animācijas seriāls. 8.sērija.
14.45 «Mīlestības sirdspuksti». Vācijas seriāls. 88.sērija.
15.45 «Gandrīz ideālas vakariņas 3». 11.sērija.
16.45 «Voroņini 2» (ar subt.). Seriāls. 97. un 98.sērija.
17.50 «Radu būšana 4» (ar subt.). Seriāls. 16.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.30 «Bez tabu».
20.20 «Ekstrasensi kā detektīvi» (ar subt.). Real. šovs. 2012.g.
21.30 «Ievas pārvērtības 4». 8.sērija.
22.10 «Firma». Kanādas un ASV seriāls. 7.sērija.
23.10 «Kinomānija».
23.45 «Purvāji 2». ASV seriāls. 23.sērija.
0.40 «Pats sev ienaidnieks». ASV seriāls. 3.sērija.
1.30 «Cīņas likums 2». ASV seriāls. 44.sērija.
2.20 «Gandrīz ideālas vakariņas 3». 11.sērija.
3.05 «Mīlestības sirdspuksti». Seriāls. 88.sērija.
3.50 «Voroņini 2» (ar subt.). Seriāls. 97.sērija.
4.15 «Bez tabu».

14. februāris, ceturtdiena
LTV1
6.45  «Luijs». Anim. ser. 30.sērija.
6.52 «Labrīt, Latvija!»
8.30  «Mīlas viesulis 7». 1564.sērija.
9.25 «Tas notika Rīgā». LTV seriāls. 3.sērija.
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20  «Tieši sirdī». 88.sērija.
11.10 «Province» (ar subt.). Sava pūra locītājas.*
11.40 «Kas var būt labāks par šo?» (ar subt.).*
12.10 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.25 «Sastrēgumstunda» (ar surdotulk.).*
13.35 «De facto» (ar subt.).*
14.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
14.30 «Laiks vīriem?»*
15.05 «Zebra»*.
15.20 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.40 «Kas te? Es te!»*
16.10  «Luijs». Animācijas seriāls. 46.sērija.
16.17 «Auniņa Timija laiks». Anim. ser. 33. un 34.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05  «Mīlas viesulis 7». Vācijas seriāls. 1564.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Likteņa līdumnieki». LTV videofilma. 26.sērija.
19.30 «100 g kultūras piedāvā... Kinotēka».
20.00 «Latvijas teātru vēsture».
Nacionālais teātris. 5.daļa.*
20.30 «Panorāma».
21.15 «Firmas noslēpums».
22.15 LV jaunatklāšanas raidījums TE!
23.15 Nakts ziņas.
23.30 «100 g kultūras piedāvā... Kinotēka».*
24.00 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi»*.

LTV7
7.35 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «TV mozaīka». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Laiks uzņēmējiem». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Vārds uzņēmējiem». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «Pie stūres». Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
9.45 «Radošā darbnīca Stremsē». Dok. f. 2.sērija.
10.24 «Mana virtuālā sirds». Dokumentāla filma.
10.40 «Hārtlenda». Seriāls. 16.sērija.
11.30  «Nomadi». Dokumentāls seriāls. 1.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā TV Spektrs*.
13.15 «Projekts Nākotne». Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
13.45 Pasaules meistarsacīkstes biatlonā.
15 km distance sievietēm.*
15.45 «Hārtlenda». Seriāls. 17.sērija.
16.35  «Nomadi». Dokumentāls seriāls. 2.sērija.
17.35 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
18.05 Tiešraide! Pasaules meistarsacīkstes biatlonā.
20 km distance vīriešiem.
20.10 Jaunatnes hokeja līgas spēle. HK Rīga – Himik.
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā Valmieras TV.
22.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
23.05 «Piedzīvojums dabā».
23.35 «Lidojuma plāns».
0.05 «Ātruma cilts».*

LNT
5.00 «Patiesā dzīve». 2.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.15 «Universitāte 2» (ar subt.). 58.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes».
9.00 «Degpunktā».
9.35 «Televeikala skatlogs».
10.00 «Brauciens pretī laimei. Marakeša». Melodrāma. 2009.g.
12.00 «Dzimuši policisti». ASV seriāls. 6.sērija.
13.00 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 17.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Degpunktā».
14.45 «Televeikala skatlogs».
15.00 «Patiesā dzīve». Krievijas seriāls. 3.sērija.
16.00 «Bīstamais eņģelis». Seriāls. 183. un 184.sērija.
18.00 «Ziņas sešos».
18.10 «Labvakar, Latvija!» Informatīvi izklaidējošs raidījums.
19.00 «Precamies!?! 2». 8.raidījums.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Basketbols TV».
20.40 «Degpunktā».
21.15 «Brīnumu paralēles». Dok. f. cikls. 6.sērija.
21.50 «Viņpus 2». Kanādas un ASV seriāls. 34.sērija.
23.00 «Atnācēji 2». Kanādas un ASV seriāls. 5.sērija.
24.00 «Dzirkstele». ASV trilleris. 1998.g.
1.55 «Universitāte 2» (ar subt.). Seriāls. 58.sērija.
2.25 «Labvakar, Latvija!»
3.15 «Šodien novados».
3.25 «Bīstamais eņģelis». Seriāls. 183. un 184.sērija.

TV3
5.00 «Ceļojošais bruņinieks». 8.sērija.
5.45 «Ekstrasensu cīņas 10» (ar subt.). 9.sērija.
6.40 «Pūķu mednieki». Anim. ser. 42.sērija.
7.10 «Bakugani». Anim. ser. 13.sērija.
7.35 «Ziņkārīgais Džordžs 2». Anim. ser. 10.sērija.
8.00 «Mana mīļā aukle 2» (ar subt.). 16. un 17.sērija.
9.05 «Kobra 10». 2.sērija.
10.00 «Ekstrasensi kā detektīvi» (ar subt.).
11.00 «Ekstrasensu cīņas 3» (ar subt.).
12.05 «Televeikala skatlogs».
12.20 «Mana mīļā aukle 2» (ar subt.). Seriāls. 18. un 19.sērija.
13.30 «Bakugani». Animācijas seriāls. 14.sērija.
14.00 «Pūķu mednieki». Animācijas seriāls. 43.sērija.
14.30 «Skunksa kungfu». Animācijas seriāls. 9.sērija.
14.45 «Mīlestības sirdspuksti». Vācijas seriāls. 89.sērija.
15.45 «Gandrīz ideālas vakariņas 3». 12.sērija.
16.45 «Voroņini 2» (ar subt.). Seriāls. 99. un 100.sērija.
17.50 «Radu būšana 5» (ar subt.). Seriāls. 1.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.30 «Bez tabu».
20.20 «Titāniks». ASV romantiska drāma. 1997.g.
0.20 «Overtime TV». Latvijas raidījums par sportu.
1.10 «Dragnets 2». Seriāls. 19.sērija.
1.55 «Pārkāpt robežu 2». Seriāls. 9.sērija.
2.45 «Gandrīz ideālas vakariņas 3». 12.sērija.
3.30 «Mīlestības sirdspuksti». Seriāls. 89.sērija.
4.15 «Bez tabu».

15. februāris, piektdiena
LTV1
6.45  «Luijs». Animācijas seriāls. 31.sērija.
6.52 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Rozmarija un Timiāna». Seriāls. 22.sērija.
9.25 «Tas notika Rīgā». LTV seriāls. 4.sērija.
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20  «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 89.sērija.
11.10  «No Austrumiem uz Rietumiem».
Dokumentāla filma. 1.sērija.
12.10 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.30 «Firmas noslēpums».*
13.30 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.45 «Latvijas šlāgeraptauja 2013»*.
14.45 «Sveika, Robij!» Seriāls. 31.sērija.
15.35 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.55 «Burvīga diena». Animācijas filma.
16.10  «Luijs». Animācijas seriāls. 47.sērija.
16.17 «Auniņa Timija laiks».
Animācijas seriāls. 35. un 36.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05 «Rozmarija un Timiāna». Detektīvseriāls. 22.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».
19.30  «Madagaskara». BBC dokumentāla filma. 2.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.15 «100.panta preses klubs».
22.10  «Midsomeras slepkavības 10» (ar subt.).
Detektīvseriāls. 4.sērija
23.55 Nakts ziņas.
0.10  Starptautiskais izpildītāju konkurss «Sopota 2012».

LTV7
7.35 «Sadarbības partneri». «Televeikala skatlogs».
7.55 «Aktualitātes». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «Skatpunkti». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Tādas lietas». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Attīstības kods». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «Labākais no Euromaxx». Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
9.45 «Radošā darbnīca Stremsē». Dok. f. 3.sērija.
10.25 «Enerģija – pilnīga kontrole». Dok. f.
10.40 «Hārtlenda». Seriāls. 17.sērija.
11.30  «Nomadi». Dokumentāls seriāls. 2.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Valmieras TV*.
13.25 Tiešraide! Pasaules kausa izcīņa skeletonā.
1.brauciens.
14.30 «Pie stūres». Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
15.00 Tiešraide! Pasaules kausa izcīņa skeletonā.
2.brauciens.
16.10 «Hārtlenda». Seriāls. 18.sērija.
17.00  «Nomadi». Dokumentāls seriāls. 3.sērija.
18.05 Tiešraide! Pasaules meistarsacīkstes biatlonā. 4 X 6
km stafete sievietēm.
19.50 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
20.30 «Izdzīvotāji 5».
Dokumentāla daudzsēriju filma. 14.sērija.
21.25 «Zveja» (ar subt.).
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā Kurzemes televīzija.
22.55 «Tavs auto».*
23.25 «Pēdējais liecinieks». Seriāls. 22. un 23.sērija.

LNT
5.00 «Patiesā dzīve». 3.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.15 «Universitāte 2» (ar subt.). 59.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes».
9.00 «Basketbols TV».
9.05 «Degpunktā».
9.35 «Televeikala skatlogs».
10.00 «Brauciens pretī laimei. Bermudas».
Vācijas melodrāma. 2009.g.
12.00 «Viņpus 2». Seriāls. 34.sērija.
13.00 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 18.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Degpunktā».
14.45 «Televeikala skatlogs».
15.00 «Patiesā dzīve». Krievijas seriāls. 4.sērija.
16.00 «Bīstamais eņģelis». Seriāls. 185. un 186.sērija.
18.00 «Ziņas sešos».
18.10 «Labvakar, Latvija!» Informatīvi izklaidējošs raidījums.
19.00 «Dīvainie Ginesa rekordi».
Lielbritānijas izklaidējošs raidījums. 2009.g.
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Degpunktā».

Ceturtdiena, 2013. gada 7. februāris
21.05 «Mehāniķa Gavrilova mīļotā sieviete» (ar subt.).
Krievijas melodrāma. 1981.g.
22.50 TV pirmizrāde! «Hloja». Drāma. 2009.g.
0.40 «Likums un kārtība 3». ASV seriāls. 9. un 10.sērija.
2.20 «Universitāte 2» (ar subt.). Seriāls. 59.sērija.
2.50 «Labvakar, Latvija!»
3.25 «Bīstamais eņģelis». Seriāls. 185. un 186.sērija.

23.10 «Greizais spogulis» (ar subt.). Humora šovs.
1.45 «Puišus nomaļus».
ASV un Francijas komiska drāma. 1995.g.
3.30 «Detektīve Veronika Marsa 3». 51.sērija.
4.15 «Ceļojošais bruņinieks 3». Seriāls. 58.sērija.

TV3

5.00 «Ceļojošais bruņinieks». 10.sērija.
5.45 «Ekstrasensu cīņas 10» (ar subt.). 11.sērija.
6.40 «Boba burgeri». 2. un 3.sērija.
7.30 «Maģiskās laumiņas». Anim. ser. 25. un 26.sērija.
8.05 «Dinozauru mednieki 5». 3.sērija.
9.05 «Simpsoni 20». Anim. ser. 3. un 4.sērija.
10.00 «Autoziņas 2». 6.raid.
10.30 «Ievas pārvērtības 4».*
11.15 «Kinomānija».
11.55 «Televeikala skatlogs».
12.10 «Naskais Andželo». Anim. ser. 33.sērija.
12.20 «Smieklīgākie videokuriozi 20».
13.15 «Titāniks». ASV romantiska drāma. 1997.g.
17.00 «Krokodils Dandijs».
Austrālijas piedzīvojumu komēdija. 1986.g.
19.00 TV3 ziņas.
19.30 TV pirmizrāde! «Ledus laikmets 3: Dinozauru ēra».
ASV animācijas filma. 2009.g.
21.30 «Alfijs». Lielbritānijas un ASV komēdija. 2004.g.
23.35 «Skūpsts». ASV drāma. 2009.g.
1.20 «Solījums». ASV vesterns. 2008.g.
2.45 «Ekstrasensu cīņas 10» (ar subt.). 11.sērija.
3.35 «Dinozauru mednieki 5». Seriāls. 3.sērija.
4.20 «Ceļojošais bruņinieks». Seriāls. 10.sērija.

5.00 «Ceļojošais bruņinieks». 9.sērija.
5.45 «Ekstrasensu cīņas 10» (ar subt.). 10.sērija.
6.40 «Pūķu mednieki». Anim. ser. 43.sērija.
7.10 «Bakugani». Anim. ser. 14.sērija.
7.35 «Ziņkārīgais Džordžs 2». Anim. ser. 11.sērija.
8.00 «Mana mīļā aukle 2» (ar subt.). 18. un 19.sērija.
9.05 «Kobra 10». 3. un 4.sērija.
11.00 «Ekstrasensu cīņas 3» (ar subt.).
12.05 «Televeikala skatlogs».
12.20 «Mana mīļā aukle 2» (ar subt.). Seriāls. 20.sērija.
12.55 «Mana mīļā aukle 3» (ar subt.). Seriāls. 1.sērija.
13.30 «Bakugani». Animācijas seriāls. 15.sērija.
14.00 «Pūķu mednieki». Animācijas seriāls. 44.sērija.
14.30 «Skunksa kungfu». Animācijas seriāls. 10.sērija.
14.45 «Mīlestības sirdspuksti». Seriāls. 90. un 91.sērija.
16.45 «Voroņini 3» (ar subt.). Seriāls. 1. un 2.sērija.
17.50 «Radu būšana 5» (ar subt.). Seriāls. 2.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.30 «Bez tabu».
20.20 «Tikai ar ielūgumiem». Izklaidējošs raidījums.
21.00 «Krokodils Dandijs».
Austrālijas piedzīvojumu komēdija. 1986.g.
22.55 «Divas dienas Parīzē». Komiska drāma. 2007.g.
0.50 «Nelūgtie». Šausmu filma. 2009.g.
2.20 «Mīlestības sirdspuksti». Seriāls. 90. un 91.sērija.
0.50 «Voroņini 3» (ar subt.). Krievijas seriāls. 1.sērija.
4.20 «Bez tabu».

16. februāris, sestdiena
LTV1
8.00 «Auniņa Timija laiks».
Animācijas seriāls. 67. un 68.sērija.
8.20  «Luijs». Anim. ser. 48.sērija.
8.30  «Dinozauru vilciens 2». Anim. ser. 17.sērija.
9.05 «Kas te? Es te!»
9.35  «Mežainīši». Anim. filma. 5.sērija.
10.00 «Ķepa uz sirds».
10.30 «Kas var būt labāks par šo?»
11.00 «Karla un Jonass». Dānijas ģimenes filma. 2010.g.
12.35 «Teātris.zip iesaka....» M.Zālīte, J.Lūsēns. «Sfinksa»
(ar subt.). Latvijas Nacionālā teātra izrāde.
14.20 «Māksla un vara. Skulmju dzimta». Dok. f.
15.00 «Nākotnes parks».*
15.15 «Laiks vīriem?»
15.45 LV jaunatklāšanas raidījums TE! *
16.45  «Madagaskara» (ar subt.). BBC dok. f. 2.sērija.
17.45 «Kopā» (ar subt.).
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Ielas garumā». Stabu iela. 4.daļa.
19.00 «Vides fakti».
19.30 «Latvijas šlāgeraptauja 2013».
20.30 «Panorāma».
21.12 «Latloto. Eurojackpot».
21.25 «Dziesma 2013. Eirovīzijas dziesmu konkurss».
0.45 Nakts ziņas.

LTV7
7.50 «Praktiski padomi». «Televeikala skatlogs».
8.10 «Komercdarbība šodien». «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 «Latviešu skvoteri». Dokumentāla īsfilma.
10.55 Tiešraide! Pasaules kausa izcīņa bobslejā.
1.brauciens divniekiem.
12.00 «Ātruma cilts».*
12.30 Tiešraide! Pasaules kausa izcīņa bobslejā.
2.brauciens divniekiem.
13.35 «Zveja» (ar subt.).*
14.05 «Lidojuma plāns».*
14.35 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
15.10 «Tā nav sagadīšanās» (ar subt.).
Krievijas romantiska drāma. 2009.g.
16.45 Tiešraide! VTB Vienotās līgas spēle.
VEF Rīga – Nimburk.
19.00 «Motociklisti».
19.30 «Nekurienes iemītnieki». Dok. f. 5.sērija
20.00 «SeMS piedāvā...» Mūzikas grupu konkurss Troksnis 4.
21.15 Pasaules meistarsacīkstes biatlonā.
4 X 7,5 km stafete vīriešiem.
23.00 «Saldie 17». Romantiska komēdija. 2002.g.
0.40 «Izdzīvotāji 5». Dok. daudzsēriju filma. 14.sērija.

LNT
5.00 «Patiesā dzīve». 4.sērija. 5.50 «Luī». 13.sērija.
6.15 «Ceļojošais bruņinieks 3». 58.sērija.
7.15 «Degpunktā».
7.45 Animācijas filmu rīts.
9.25 «Esi gardēdis 3».
10.00 «Laimīgs un vesels».
10.30 «Galileo».*
11.05 «Precamies!?! 2».*
13.05 «Detektīve Veronika Marsa 3». 51.sērija.
14.05 «Smolvila. Leģenda par Supermenu 3».
ASV seriāls. 56.sērija.
15.05 «Ienīstu Svētā Valentīna dienu». Rom. kom. 2009.g.
17.00 «Herijas likums». ASV seriāls. 5.sērija.
18.00 «Ziņas sešos».
18.10 «Mehāniķa Gavrilova mīļotā sieviete» (ar subt.).
Krievijas melodrāma. 1981.g.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Degpunktā».
21.00 A.Kristi. «Erkils Puaro».
Lielbritānijas detektīvseriāls. 5. un 6.sērija.

TV3

17. februāris, svētdiena
LTV1
8.00 «Auniņa Timija laiks». Anim. ser. 69. un 70.sērija.
8.20  «Luijs». Anim. ser. 49.sērija.
8.30  «Dinozauru vilciens 2». Anim. ser. 18.sērija.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30  «Mežainīši». Anim. filma. 6.sērija.
9.55 «Mārvijs Hemmers. Nacionālās ģeogrāfijas
pasaule» (ar subt.). Populārzin. ser. 2.sērija.
10.25  «Garšvielu ceļš» (ar subt.). Dok. filma. 3.sērija.
11.30 «Vertikāle».
12.00 Dievkalpojums Rīgas Vecajā Sv.Ģertrūdes ev. lut.
baznīcā.
13.00 «Daudz laimes!»
13.55 «Ķepa uz sirds».*
14.30 «Dziesma 2013. Eirovīzijas dziesmu konkurss».
Nacionālās atlases fināls.*
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.20 «Province».
18.50  «Alpu klīnika» (ar subt.). Vācijas un Austrijas
daudzsēriju melodrāma. 2008.g. 3.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.40 «Labirints» (ar subt.). Vācijas un Lielbritānijas
vēsturiska drāma. 2012.g. 2.sērija.
23.30 Nakts ziņas.
23.40  «Midsomeras slepkavības 10» (ar subt.).
Detektīvseriāls. 4.sērija.

LTV7
7.50 «Veiksmīgas idejas». «Televeikala skatlogs».
8.10 «Pie rīta kafijas». «Televeikala skatlogs».
8.30 «Reģionālā attīstība Latvijā. Agro 2013».
«Televeikala skatlogs».
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 «Piedzīvojums dabā».*
11.30 «Munks un Lemijs. Degunradzis». Anim. filma.
11.40 Tiešraide! Pasaules kausa izcīņa bobslejā. 1.brauciens četriniekiem.
12.45 «Autosporta programma nr.1».*
13.15 Tiešraide! Pasaules kausa izcīņa bobslejā.
2.brauciens četriniekiem.
14.20 «SeMS piedāvā...» Mūzikas grupu konkurss Troksnis 4.*
15.35 «Zebra» (ar subt.).*
15.50 Tiešraide! Pasaules meistarsacīkstes biatlonā.
15 km distance ar kopēju startu vīriešiem.
17.00 Tiešraide! Jaunatnes hokeja līgas spēle.
HK Rīga – Spartak.
19.20 Tiešraide! Pasaules meistarsacīkstes biatlonā.
20.30 «SeMS. Laboratorija».
21.00 «Bīstamā robeža 3». Spraiga sižeta seriāls. 6.sērija.
21.50  «Terija Prečeta pasta priekšnieks».
Lielbritānijas komēdija. 2010.g. 1.sērija.
23.35 «Tā nav sagadīšanās» (ar subt.).
Krievijas romantiska drāma. 2009.g.

LNT
5.00 «Smolvila. Leģenda par Supermenu 3». 56.sērija.
5.50 «Luī 2». 1.sērija.
6.15 «Ceļojošais bruņinieks 3». 59.sērija.
7.10 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
7.40 Animācijas filmu rīts.
9.30 «Mans mīļais draugs 3».
10.00 «Precamies!?! 2».*
12.00 «Herijas likums». ASV seriāls. 5.sērija.
13.00 «Aģents Čaks 4». Seriāls. 12.sērija.
14.00 «Erkils Puaro». detektīvseriāls. 5. un 6.sērija.
16.00 «Maiami neatliekamā palīdzība». Seriāls. 5.sērija.
17.00 «Komisārs Reksis 13». Itālijas seriāls. 11.sērija.
18.00 «Ziņas sešos».
18.10 «Greizais spogulis» (ar subt.). Humora šovs.
20.00 LNT ziņas.
20.10 LNT ziņu Top 10.
21.00 «Lepnums un aizspriedumi». Rom. drāma. 2005.g.
23.25 «Imitators». ASV trilleris. 1995.g.
1.50 «Spartaks». Piedzīvojumu drāma. 2004.g. 1.sērija.
3.20 «Aģents Čaks 4». Seriāls. 12.sērija.
4.10 «Ceļojošais bruņinieks 3». Seriāls. 59.sērija.

TV3
5.00 «Ceļojošais bruņinieks». 11.sērija.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

TV programma
5.45 «Ekstrasensu cīņas 10» (ar subt.). 12.sērija.
6.40 «Boba burgeri». Anim. ser. 4. un 5.sērija.
7.30 «Naskais Andželo». Anim. ser. 34.sērija.
7.45 «Maģiskās laumiņas». Anim. ser. 27. un 29.sērija.
8.15 «Kinomānija».
8.50 «Māmiņu klubs».
9.25 «Garšu ekspresis».
10.00 «Superbingo». TV spēle.
11.00 «Tikai ar ielūgumiem».*
11.30 «Ledus laikmets 3: Dinozauru ēra». Anim. f.
13.15 «Televeikala skatlogs».
13.30 «Smieklīgākie videokuriozi 20».
14.35 «Mīlot Liju». ASV romantiska drāma. 2009.g.
16.35 «Beverlihilsas lauķi».
ASV ģimenes komēdija. 1993.g.
18.30 «Mūsdienu Latvijas garša 2».
19.00 «Nekā personīga».
20.00 «Karību jūras pirāti: Miroņa lāde».
ASV piedzīvojumu filma. 2006.g.
22.55 «Rokijs 5». ASV sporta drāma. 1990.g.
0.55 «Apdzīvotā sala» (ar subt.). Krievijas spraiga sižeta
fantastikas trilleris. 2008.g.
3.00 «Ekstrasensu cīņas 10» (ar subt.). 12.sērija.
3.50 «Ceļojošais bruņinieks». Seriāls. 11.sērija.
4.30 «Smieklīgākie videokuriozi 20».

Piedāvājam bezmaksas angļu valodas
sarunvalodas grupas!

i

Angļu valodas grupas tiek organizētas divos līmeņos:
1. pamata līmenis (bez priekšzināšanām);
2. augstākais līmenis (sazināšanās angļu valodā).
Sarunas ar brīvprātīgajiem no ASV.
Laiks: trešdienās no plkst.19 līdz 20 un sestdienās no
plkst.18 līdz 19 (no 13.02.2013. līdz 09.03.2013.).
Vieta: Lietuvas šosejā 2, Jelgavā.
Tālrunis uzziņām: 28399652.

SIA «BALTYRE LATVIA»

sakarā ar darbības paplašināšanos aicina darbā
reģionālo tirdzniecības pārstāvi dažādu
riepu tirdzniecībā.
Pienākumi:
- jaunu klientu piesaistīšana;
- aktīva tirdzniecība.
Prasības:
- lauksaimniecības tehnikas pārzināšana;
- labas komunikācijas spējas;
- svešvalodu zināšanas.
CV un motivācijas vēstuli līdz 15.02.2013.
sūtīt uz e-pasta adresi: info@baltyre.lv.
SIA «Avar Auto» – oficiālais MAN pārstāvis Latvijā
– izsludina konkursu
uz kravas automašīnu mehāniķa vakanci.
Darba pienākumi:
- autotransporta līdzekļu garantijas un pēcgarantijas
remonta darbu veikšana;
- autotransporta tehnisko apkopju veikšana;
- autotransporta pirmspārdošanas sagatavošana;
- citi pienākumi saskaņā ar darba līgumu un amata
aprakstu.
Iemaņas un prasmes:
- pabeigta profesionālā izglītība;
- pieredze kravas a/m remontā tiks uzskatīta par
priekšrocību;
- precizitāte, augsta atbildības sajūta;
- spēja strādāt komandā;
- pieredze darbā ar datoru, dažādu programmu lietošana;
- labas tehniskās valodas zināšanas (angļu vai vācu);
- gatavība strādāt maiņu darbu.
Mēs piedāvājam:
- darbu stabilā uzņēmumā;
- konkurētspējīgu atalgojumu proporcionāli padarītajam;
- darbu maiņās;
- sociālās garantijas;
- iespēju tālākizglītoties.
CV lūgums sūtīt uz e-pasta adresi: info@man.lv.

Katru, kurš vēlas iegūt izglītību jebkurā
vecumā un sev izdevīgā laikā, aicinām uz
atvērto durvju dienu
Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskolā
Skolotāju ielā 8
11. februārī no plkst.12 līdz 19

PIEDĀVĀ KURSUS FEBRUĀRĪ
Valodu kompetence
Kursu nosaukums (mācību stundu skaits)

Mācības uzsāk

Angļu valoda - Beginner, A1 (100 māc.st.)
Angļu sarunvaloda - pamata līmenis (60 māc.st.)
Angļu sarunvaloda - vidējais līmenis (60 māc.st.)

04.02.2013.
19.02.2013.
20.02.2013.

Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetence

(stundu apmeklējumi, viesošanās māmiņu istabā,
ekskursija pa skolu, tikšanās ar skolotājiem un
skolas atbalsta personālu, plkst.15 – tikšanās ar
skolas vadību, prezentācija par skolu).
Sīkāka informācija un pieteikšanās
pa tālruni 63021897.
Baltijas Astroloģijas skola (Jelgavas filiāle)
Reģistrācijas apliecības Nr.3360800323

Piedāvā daudzveidīgu mācību programmu ar iespējām
apgūt astrologa profesiju, kā arī saņemt zināšanas
citos ezotēriskos virzienos. Jauna grupa sāk nodarbības
jau februārī. Pieteikties pa tālruni 29379805.

Datorzinības senioriem (bez priekšzināšanām) (36 māc.st.)
Senioru - datorfanu klubiņš (36 māc.st.)

Uzņēmējdarbības kompetence

Darba aizsardzība un drošība (160 māc.st.)
Pērļu rotas un greznumlietas (40 māc.st.)
Zīda apgleznošana (40 māc.st.)
Fotomākslas darbnīca (18 māc.st.)

Citas kompetences

27.02.2013.
27.02.2013.
19.02.2013.
25.02.2013.
27.02.2013.
27.02.2013.

Bezdarbniekiem un darba meklētājiem
Valsts valoda - augstākais līmenis (120 māc.st.)
Valsts valoda - vidējais līmenis (120 māc.st.)
Angļu valoda (bez priekžināšanām) (150 māc.st.)
Vācu valoda (bez priekšzināšanām) (150 māc.st.)
Angļu valoda (ar priekžināšanām), Elementary (100 māc.st.)
Angļu valoda (ar priekžināšanām), Lower Intermediate (100 māc.st.)
Valsts valoda - zemākais līmenis (120 māc.st.)
Datorzinības (bez priekšzināšanām) (120 māc.st.)
Datorzinības (ar priekšzināšanām) (120 māc.st.)
Uzzināt vairāk un pieteikties uz šiem un citiem kursiem, Jūs varat:
Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001
Tālrunis: 63082101, Fakss: 63007033, E-pasts: birojs@zrkac.jelgava.lv

11.02.2013.
11.02.2013.
18.02.2013.
18.02.2013.
19.02.2013.
19.02.2013.
25.02.2013.
26.02.2013.
26.02.2013.

www.zrkac.lv
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www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Kultūras pasākumi
 8. – 10. februārī – 15. Starptautiskais Ledus skulptūru festivāls. Tēma
– «Planēta Ledus». Papildu informācija: www.icelv.lv un 7. lpp., kā arī festivāla norisei varat sekot līdzi portālā www.jelgavasvestnesis.lv.
 9. un 10. februārī pulksten 14 – ekskursija ar autobusu «Izzini Jelgavu!».
Pilsētas tūrisma objektu apskate un iepazīšana. Ekskursijas sākums – no
Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas torņa ar iekāpšanu pie Uzvaras parka
pulksten 14.10. Maksa – Ls 3; pensionāriem – Ls 2; skolēniem – Ls 1,50.
 8. februārī pulksten 13, 16, 19; 9. un 10. februārī pulksten 10, 13,
16 un 19 – publiskā slidošana pilsētas slidotavā skvērā aiz Jelgavas kultūras
nama. Slidošana – bez maksas, slidu noma – Ls 1 par slidu pāri stundā.
 8. februārī pulksten 21.45; 9. februārī pulksten 13.45 un 21.30; 10.
februārī pulksten 12.30 un 20.15 – publiskā slidošana Jelgavas ledus hallē.
Maksa – pieaugušajiem Ls 2; bērniem – Ls 1, slidu pāra noma – Ls 1.
 9. un 10. februārī no pulksten 12 līdz 17 – iepazīstiet mini zoo «Zemgales poniji» dzīvnieciņus. Skvērā aiz kultūras nama ikviens varēs apskatīt
«Pundurīšu paradīzi» no koka veidotām skulptūrām un samīļot īstos ponijus.
Bērniem būs iespēja vizināties ar poniju. Maksa par vizināšanos ar poniju
– Ls 0,50. Liela sala vai citu nelabvēlīgu laika apstākļu gadījumā var būt
izmaiņas.
 9. un 10. februārī no pulksten 12 līdz 16 – pļavā pretī Jelgavas pilij var
doties izbraucienā ar zirga kamanām. Liela sala vai citu nelabvēlīgu laika
apstākļu gadījumā var būt izmaiņas.
 10. februārī pulksten 11.30 – iespēja iemēģināt spēkus adaptētajā
biatlonā (Daugavas stadionā).
 10. februārī pulksten 14 – dzejniekam Knutam Skujeniekam veltīta
literāri muzikāla pēcpusdiena «Presto appassionato» («Ātri un kaislīgi»).
Piedalās mūziķi Aiga Jankevica, Gundars Riekstiņš, Ozolnieku amatierteātra
aktrise Līga Valtere, stāstījums par autoru – Jelgavas 1. ģimnāzijas skolotāja Ilze Ulmane. Ieeja – par ziedojumiem, tālrunis informācijai 63027133
(Jelgavas Latviešu biedrībā Lielajā ielā 13/15).
 10., 17. un 24. februārī pulksten 11 – «Tonuss boulings» sadarbībā ar
filmu studiju «Animācijas brigāde» aicina bērnus skatīties dažādas animācijas filmas. Ieeja – bez maksas («Tonuss boulingā» Uzvaras ielā 12).
 14. februārī pulksten 19 – Valmieras teātra viesizrāde: Anšlavs Eglītis
«Bezkaunīgie veči». Komēdija 2 cēlienos. Režija, scenogrāfija un muzikālais
noformējums – R.Suhanovs un J.Znotiņš. Lomās: R.Rudāks, J.Johansons,
J.Laviņš, O.Morozovs, S.Putniņa. Trīs latviešu vīri, kam savulaik nācies pamest Latviju, tagad vada savas vecumdienas Kalifornijā. Biļešu cena – Ls 7;
6; 5; 4 (kultūras namā).
 15. februārī pulksten 19 – Andrim Ērglim 30. Koncertā piedalās: Igo,
Zigfrīds Muktupāvels, Annemarija Moiseja, Ieva Sutugova, Gundars Lintiņš,
Mārcis Auziņš, Jānis Strazds, Māris Kupčs, Aivars Meijers, Juris Kristons.
Biļešu cena – Ls 10; 8; 6; 5 (kultūras namā).
 16. februārī pulksten 12 – radošā nodarbība: prievītes jeb audenes
aušanas pamati (ziedainās jostiņas). Dalības maksa – Ls 3 (Jelgavas Svētās
Trīsvienības baznīcas tornī).
 16. februārī pulksten 18 – koncerts «Mēs mīlam dejā». Piedalās Latvijas
tautas deju ansambļi «Dancis», «Rotaļa», «Teiksma», «Daiļrade», «Liesma»,
«Lielupe». Biļešu cena – Ls 3; 2 (kultūras namā).
 17. februārī pulksten 17 – Lindas Leen koncerts «Demo». Biļešu cena
– Ls 10; 8; 6 (kultūras namā).
 21. februārī – Jauno grāmatu diena (Jelgavas Zinātniskās bibliotēkas
lasītavā).
 21. februārī pulksten 19 – Domino teātra kriminālkomēdija krievu
valodā: P.Portners «Trakās šķēres». Izrādes darbība norisinās frizētavā, un
galvenie izrādes personāži ir divi frizieri un četri frizētavas apmeklētāji.
Lomās: D.Palēss, J.Čerkess, J.Jarāns, L.Kirmuška, J.Ļaha, I.Radčenko. Biļešu
cena – Ls 6; 5; 4 (kultūras namā).
 24. februārī pulksten 14 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra izrāde: V.Šekspīrs
«Jautrās vindzorietes». Režisore L.Ņefedova. Biļešu cena – Ls 3; 2,50; 2
(kultūras namā).
 27. februārī pulksten 18 – 24. Studentu folkfestivāls (LLU aulā).
 27. un 28. februārī pulksten 19 – J.Lūsēns, M.Zālīte rokopera «Kaupēn,
mans mīļais». Biļešu cena – Ls 12; 10; 8; 7; 5 (kultūras namā).
 1. martā pulksten 19 – grupas «Melo M» koncerts. Biļešu cena – Ls 10;
7; 5 (kultūras namā).
 28. februārī pulksten 18 – tematisks tūrisma vakars «Zemgale – maizes
klēts. Vai tikai?». Stāstījumi par Zemgales rašanos un attīstību, īpašajiem
ēdieniem, tērpiem, svētkiem un folkloru. Ieejas maksa – Ls 2; skolēniem
– Ls 1,50 (Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas tornī).

Izstādes
 Līdz 9. februārim – Magadanas mākslinieku kaulu skulptūru izstāde
(Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 No 5. februāra – Gundegas Zikmanes izstāde «Vasaru gaidot» (Jelgavas
Zinātniskās bibliotēkas galerijā).
 8. februārī pulksten 13 – Zigrīdas Cīrules 70. jubilejas izstādes atklāšana
(kultūras namā).
 No 8. februāra līdz 10. martam – izstāde «Kārlis Dobrājs. Gleznas»
(Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 No 13. februāra – Jelgavas Mākslas skolas audzēkņu darbi (Ā.Alunāna
memoriālajā muzejā).
 Līdz 25. februārim – Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas audzēkņu darbu
izstāde «Mandalas. Filozofija zīdā» (kultūras namā).
 Februārī – Gundegas Zikmanes gleznu izstāde «Vasaru gaidot» (Jelgavas
Zinātniskās bibliotēkas galerijā).
 Februārī – ceļojošā fotoattēlu izstāde «Tu esi. Tu vari». Izstādē apkopotas
fotogrāfijas, kurās iemūžināti 15 dažādi sporta veidi no paraolimpiskajām
spēlēm. Londonā fotografēja Juris Bērziņš-Soms, un izstādē redzamas 52
fotogrāfijas (Jelgavas Ledus hallē Rīgas ielā 11).
 Līdz 28. februārim – audzēkņu darbu izstādes (Jelgavas Mākslas skolā).
 Līdz 25. februārim – Sandra Silēviča. Lielformāta gleznas (kultūras
namā).
 Līdz 6. martam – Rīgas fotomākslinieka Raivo Freimaņa personālizstāde
«Četri gadalaiki fotostāstos» (Jelgavas pils aulas foajē).
 Līdz 28. martam – Egila Skujas (Lietuva, Birži) darbu izstāde (Jelgavas
Zinātniskās bibliotēkas galerijā).
 No 13. februāra – Jelgavas Mākslas skolas audzēkņu darbi (Ā.Alunāna
memoriālajā muzejā).
 Līdz 28. februārim – JMS audzēkņu darbu izstāde (t/c «Pilsētas pasāža»).
 Līdz 1. martam – gleznotājas Māras Vaičunas darbu izstāde «Tornis.
Glezniecība» (Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas tornī).

notikumi

Ceturtdiena, 2013. gada 7. februāris

Jelgavā skolos pirtniekus
un pirts meistarus

 Ritma Gaidamoviča

Jelgavā jau var apgūt dažādas
profesijas – pavāra, friziera,
metinātāja, galdnieka, manikīra meistara un citas. Jau
šomēnes šo profesiju klāstu
papildinās vēl divas – pirtnieks
un pirts meistars. Mūsu pilsētā
darbu sāks profesionālā tālākizglītības iestāde «Pirts skola»,
ko šobrīd, mācoties citās filiālēs Latvijā, jau absolvējuši trīs
jelgavnieki. Viens mūspuses
pirtnieks diplomu saņēmis tikai
pagājušās nedēļas nogalē.
Tāpat kā jebkurā profesijā, lai kļūtu par
īstu meistaru, ir jāskolojas. Sava skola jau
nepilnus trīs gadus Latvijā ir arī pirtniekiem ar filiālēm Latgalē un Kurzemē, bet
nu tiks atvērta filiāle Zemgalē – Jelgavā. Šī
ir vienīgā akreditētā skola Baltijā, kurā ir
iespēja apgūt pirtnieka un pirts meistara
profesiju.
Skolas direktore Ina Krūze stāsta, ka
daudzi pirtnieki Latvijā līdz šim savas
prasmes apguvuši un zināšanas uzkrājuši
pašmācības ceļā, bet šobrīd gan pieredzējušiem, gan vienkāršiem pirts mīļiem ir
iespēja iegūt arī izglītības dokumentu, kas
apliecina viņu profesionalitāti. Direktore
uzsver, ka šī apliecība ir drošības garants
pirts apmeklētājam, ka ar viņu strādā
profesionālis, jo skolas programmu ir
akreditējusi Izglītības un zinātnes ministrija – tās izdotais izglītības dokuments ir
līdzvērtīgs jebkuram citam Latvijā izsniegtam profesionālo izglītību apliecinošam
dokumentam.

būtību. Ja pirms laika valdīja stereotips,
ka pirts ir izpriecu vieta, kur sarīkot ballīti ar kārtīgu izēšanos, iedzeršanu, tad
šodien tas vairs nav tik izteikti,» uzskata
I.Krūze, uzsverot, ka aizvien vairāk cilvēku
sāk domāt par pirti kā ārstniecisku vietu,
kur uzlabot savu veselību, noņemt nedēļā
uzkrāto stresu, veikt skaistumkopšanas
procedūras, un tam ir nepieciešami zinoši
speciālisti.
Skolā piedāvā apgūt divu līmeņu profesionālo tālākizglītību: pirts meistars ar mācību ilgumu divi gadi, iegūstot zināšanas
un iemaņas darbam dziednieciskajā pirtī,
un pirtnieks ar mācību ilgumu viens gads,
iegūstot zināšanas un praktiskās iemaņas
darbam pirtī.

Svarīga arī cilvēka emocionālās
pasaules sakārtošana

I.Krūze skaidro, ka pirtnieka darbs neaprobežojas vien ar pēršanu – viņam jāprot
organizēt visas pirts procedūras: uzturēt
optimālo temperatūru pirtī, jāzina pirts
ētika, saskarsmes kultūra, komunicējot ar
klientu, jāpārzina ārstniecības augi un to
iedarbība, arī cilvēka anatomija. Bet pirts
meistars papildus darbojas kā dziednieks,
var dot padomus klientam, kā uzlabot un
nostiprināt veselību. «Pirts skolā mācības
notiek, pamatojoties uz sabiedrības veselības principiem – garīgo un fizisko veselību.
Runa nav tikai par ķermeņa pašsajūtu,
bet arī par domām, jo vienlaikus ar pirts
procedūrām – karsēšanos, pēršanos, auksta ūdens kontrastu, masāžām – svarīga
ir emocionālās pasaules sakārtošana. Lai
to kvalitatīvi veiktu, vislabāk, ja ar cilvēku
strādā izglītots savas jomas speciālists,»
tā I.Krūze. Viņa piebilst – cilvēki apzinās,
ka pirts procedūras var būt labs veids, kā
Cilvēki sāk domāt par
sakārtot savu iekšējo pasauli un ar zāļu
pirti kā ārstniecisku vietu
tējām, augiem nostiprināt imunitāti. Lai
Direktore stāsta, ka interese par pirtīm izbaudītu īstu pirts atmosfēru, cilvēkam
un pirtniekiem sabiedrībā ar katru gadu tam jāatvēl vismaz trīs stundas.
aug. «Pēdējos gados ir mainījusies cilvēku
domāšana. Viņi arvien vairāk ikdienā aiz- Brīva biznesa niša
domājas par veselīgu dzīvesveidu, par dabīLai uzsāktu mācīties Pirts skolā, priekšgo, par vērtīgajām lietām, ko varam baudīt zināšanas nav nepieciešamas. Šajā skolā
šeit, Latvijā, un reizē ir sākuši saprast pirts iestājas gan cilvēki, kuri vēlas iegūt zi-

Akcents Pirts
skolā tiks likts
uz praktiskajām
nodarbībām,
kurās ietilpst gan
slotu siešana, gan
pēršana. Jāpiebilst, ka ar Pirts
skolas aktivitātēm
jelgavnieki varēs
iepazīties jau šajā
nedēļas nogalē
Ledus skulptūru
festivāla laikā. Uzvaras parkā būvē
ledus pirti, kurā
varēs saņemt arī
profesionāla pirtnieka pērienu.
Foto no Pirts
skolas arhīva
nāšanas, lai tās izmantotu tikai ģimenē
un draugu lokā, gan tādi, kuri jau vēlāk
savu darbu piedāvās kā pakalpojumu.
Katrā grupā ir arī vismaz divi cilvēki, kuri
tikai skolā pirmo reizi paši guļas uz lāvas.
I.Krūze, domājot par pirtnieka, pirts meistara nākotni Jelgavā, norāda, ka šī varētu
būt laba iespēja biznesam. «Agrāk pilsētās
darbojās publiskās pirtis, kuras cilvēki labprāt apmeklēja. Tiesa, tās vairāk kalpoja
kā vieta, kur nomazgāties, pašiem sevi
nopērt. Taču nu šīs pirtis ir panīkušas, bet
tieši pilsētnieki ir tie, kuri labprāt nedēļā
uzkrāto stresu gribētu noņemt pirtī, izbaudīt tās atmosfēru – protams, citā kvalitātē.
Diemžēl ne visiem pirts ir pieejama. Kāpēc
gan mūsu absolventiem neizmantot iespēju? Zinu, ka pirtis Jelgavā ir, taču daudzi
tās izmanto tikai ģimenes vajadzībām,» tā
I.Krūze, piebilstot, ka pirtnieki varētu būt
arī tūrisma perspektīva. Kāpēc gan viesu
namiem nepiedāvāt kvalitatīvus pirtnieka
pakalpojumus? «Šobrīd Latvijā attīstās
tūrisms, arī ārzemnieki arvien vairāk
vēlas izbaudīt pirts procedūras Latvijā,
par kurām ir dzirdējuši. Un tā ir vēl viena
iespēja, ar ko pievilināt potenciālos tūristus,» spriež Pirts skolas direktore.

Skolos arī jelgavnieki

Līdz šim pirts skolu absolvējuši un
izglītības dokumentu saņēmuši 62 cilvēki
Latvijā, tostarp trīs jelgavnieki. Pirmais
absolvents Modris Andersons piekritis būt
par Jelgavas filiāles vadītāju. Viņš mācīs
arī praktisko pēršanu, taču vienlaikus
to pasniegs arī cits jelgavnieks – Nauris
Karelis.
Mācības Jelgavā no 16. februāra notiks
katru otro sestdienu un svētdienu. Teorētiskās stundas tiks aizvadītas Jelgavas Spīdolas ģimnāzijā, bet praktiskās nodarbības
– privātajā pirtī Cukura ielā. «Jāteic gan,
ka šobrīd esam saņēmuši arī ierosinājumus
no Jelgavas puses viesu namu saimniecēm
mācības organizēt darbadienu vakaros,
tāpēc tiek komplektēta arī otra grupa,»
tā I.Krūze. Mācībām Pirts skolā var pieteikties pa tālruni 29467936 vai e-pastu:
ina@pirtsskola.lv.

Palīdzi Valsts ģimnāzijas korim «Skali» tikt uz Itāliju!
 Ritma Gaidamoviča

Līdz 28. februārim nobalsojot
portālā labiedarbi.lv, ikvienam
ir iespēja palīdzēt Jelgavas
Valsts ģimnāzijas jauktajam
korim «Skali» iegūt 2000 latus
ceļa izdevumu segšanai uz
koru konkursu Itālijā. Konkurss netālu no Venēcijas
notiks aprīļa beigās.
Koris «Skali», kurā dzied gan ģimnāzijas skolēni, gan skolas absolventi, saņēmis
uzaicinājumu uz koru konkursu Itālijā,
taču, lai tur nokļūtu, viņiem nepieciešama
līdzcilvēku palīdzība. Lai daļēji segtu ceļa
izdevumus, koris iesniedzis projektu portālā labiedarbi.lv, kur tas ir apstiprināts
balsošanai. Balsošana jau sākusies un

turpināsies līdz 28. februārim.
«Skalu» dziedātāji aicina jelgavniekus
viņus atbalstīt balsojot, lai 40 no 70 kora
dalībniekiem varētu doties uz konkursu
«Venezia in Musica». Kora pārstāve Jūlija
Terjuhana informē, ka finansējumu 2000
latu apmērā būs iespējams saņemt, ja balsošanas rezultātā mēneša beigās «Skalu»
projekts būs starp tiem, kas savākuši
visvairāk balsu.
Šobrīd korim «Skali» portālā labiedarbi.lv izdevies iegūt jau ap 2500 balsu, un
jelgavnieku projekts ierindojas 2. vietā.
Kopumā mūsu korim jāsacenšas ar vēl
14 projektiem.
Balsošana ir bez maksas, un nobalsot
var portālā www.labiedarbi.lv vai izmantojot savu draugiem.lv profilu – http://
www.draugiem.lv/special/labiedarbi/.
Jāpiebilst, ka viens cilvēks var nobalsot

abos šajos veidos un tādējādi korim dot
divas balsis.
Kora diriģente Maija Branka stāsta,
ka «Skali» aktīvi gatavojas Dziesmu
svētkiem, kuri norisināsies jau vasarā,
bet līdz tam koris ir apņēmies piedalīties
koru konkursā «Venezia in Musica», kas
no 28. aprīļa līdz 2. maijam norisināsies Jesolo pilsētā netālu no Venēcijas.
«Uzaicinājumu uz konkursu esam saņēmuši un šobrīd jau gatavojam īpašu
programmu. Konkursā piedalīsimies ar
itāļu komponista dziesmu latīņu valodā,
vienu lietuviešu komponista dziesmu un
dziesmu «Augu nakti» no Dziesmu svētku repertuāra. Bet papildus gatavojam
vēl 30 minūšu garu koncertprogrammu
ar latviešu dziesmām, ko atskaņosim
vairākos koncertos, prezentējot Latviju,»
stāsta diriģente.

