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

63048800

Ceturtdiena, 2014. gada 13. februāris Nr.6 (344)

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

«Ēnas» meklē atbildes

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

ISSN 1691-4201

LLU rektora
amatam izvirzīti
četri profesori
 Ritma Gaidamoviča

LLU rektora vēlēšanām, kas gaidāmas
maijā, izvirzīti četri
kandidāti – profesore
Irina Arhipova, profesore Irina Pilvere, profesors Pēteris Rivža
un profesors Kaspars
Vārtukapteinis, informē universitātes
pārstāve Ilvija Gaidukoviča.
LLU rektora vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs profesors
Uldis Iljins norāda, ka rektora
vēlēšanu komisija kandidātiem
izsūtīs vēstules, lai lūgtu viņiem rakstiski apstiprināt, ka ir
gatavi piedalīties vēlēšanās.
Tos profesorus, kuri būs

piekrituši pretendēt uz LLU
rektora amatu, komisija aicinās martā sagatavot detalizētu
savas dzīves un darba gājuma
aprakstu un prezentāciju par
universitātes turpmākās attīstības vīziju. Ar sagatavoto
prezentāciju kandidātiem aprīlī būs jāuzstājas arī vēlēšanu
publiskajās diskusijās.
Jāpiebilst, ka P.Rivža jau
ilgu laiku ir LLU zinātņu
prorektors un profesors Informāciju tehnoloģiju fakultātē
(ITF), I.Arhipova šobrīd ir ITF
profesore, bet iepriekš – no
2002. līdz 2008. gadam – viņa
bija šīs fakultātes dekāne.
I.Pilvere pašlaik ir apvienotās
Ekonomikas un sabiedrības
attīstības fakultātes dekāne,
bet K.Vārtukapteinis vada
Tehnisko fakultāti.

Demontēs virszemes
siltumtrasi; samazinās
siltuma zudumus
Darba diena Jelgavas ugunsdzēsēju depo vakar pulksten 7.45 ar tehnikas pārbaudi un maiņas pārņemšanu sākās Jelgavas  Ilze Knusle-Jankevica
Spīdolas ģimnāzijas skolniekiem Edgaram Rihardam (uz kāpnēm), Pāvelam Beketovam un 4. sākumskolas skolniekam Mikum
Siltumapgādes uzņēLācim, kuri «ēnoja» ugunsdzēsējus. «Mans brālis ir ugunsdzēsējs, taču viņš nekad nestāsta par savu darbu. Gribēju pats samums «Fortum Jelvām acīm redzēt, kā viss notiek. Nekad nebūtu iedomājies, ka tas tērps ir tik smags!» atzīst Edgars, kurš pulksten 8 kopā ar
gava», īstenojot ES
Foto: Vineta Zelča
komandu maiņas pārņemšanā piedalījās pilnā ugunsdzēsēja ekipējumā.
 Ritma Gaidamoviča

Lai gūtu kaut nelielu ieskatu, iespējams, savā nākamajā profesijā, šonedēļ skolēni tika aicināti piedalīties
Ēnu dienā, sekojot līdzi dažādu speciālistu darbam.
56 pilsētas skolu audzēkņi vakar «ēnoja» Jelgavas
domes vadību un pašvaldības speciālistus, bet daļa
jauniešu kļuva par ugunsdzēsēju, Valsts policijas,
«Fortum Jelgava» un LLU darbinieku «ēnām».
Domes priekšsēdētāja Andra
Rāviņa darbam sekoja trīs jaunieši, viņa vietnieku Aigara Rubļa
un Jurija Stroda, kā arī pilsētas
pašvaldības izpilddirektores Irēnas Škutānes darba gaitām – pa
vienai «ēnai».

Spīdolas ģimnāzijas audzēknis
Artūrs Kurbatovs un Olga Jasjuļaņeca no 4. vidusskolas centās
izzināt A.Rāviņa darba «aizkulises».
Iepriekšējās Ēnu dienās jaunieši ir
sekojuši Saeimas deputātu darbam,
bet šoreiz nolēmuši kļūt par Jelga-

vas domes priekšsēdētāja «ēnām».
Abi gan atzīst, ka simtprocentīgu
izvēli par labu politikai vēl nav izdarījuši, taču pieļauj savu nākotni
saistīt ar darbu cilvēku labā. «Kā
strādā Saeimā, tagad zinu, taču
gribu redzēt, kā notiek darbs Jelgavas domē. Mans priekšstats ir,
ka Rāviņa kungam dienā jāpiedalās
daudzās sēdēs un jāparaksta kaudze
dokumentu. Vai tā ir, pārbaudīšu!»
atzīst Artūrs. Olga uzskata, ka šī ir
laba iespēja iepazīt dažādas profesijas, jo jauniešiem izglītības iespējas
ir plašas, bet saprast, kurā virzienā
doties, – grūti. «Esot reālā darba
vietā, tomēr var noķert to izjūtu, ap-

jaust, vai profesija ir tev piemērota
vai ne,» uzskata Olga.
Pēc pavadītas dienas, «ēnojot»
domes priekšsēdētāju, Olga atzina
– mēra amats ir ārkārtīgi atbildīgs
un no cilvēka prasa tik dziļas zināšanas praktiski par jebkuru jomu, ka
viņa sapratusi – šādu atbildību pati
nākotnē nevēlētos uzņemties.
Pašvaldībā skolēni «ēnoja» arī
informāciju tehnoloģiju, sabiedrisko
attiecību, Izglītības pārvaldes, Sociālo lietu pārvaldes, Bērnu sociālās
aprūpes centra, Tūrisma centra
speciālistus, pašvaldības juristus,
grāmatvežus, policistus, «Jelgavas
Vēstneša» korespondentus.

Šonedēļ izsūtīti NĪN maksāšanas paziņojumi
 Sintija Čepanone

Jelgavas pilsētas pašvaldība šomēnes izsūtījusi vairāk nekā 33
300 maksāšanas paziņojumu par nekustamā īpašuma nodokli
(NĪN) 2014. gadam.
Ja šīs nedēļas laikā tas
nav saņemts, nodokļa
maksātājiem jāvēršas
pašvaldības Finanšu
nodaļā, lai noskaidrotu tā apmēru. Pirmais
NĪN maksājuma termiņš ir 31. marts.

«Kopumā sagatavoti un nosūtīti 33 343 NĪN par zemi un
ēkām maksāšanas paziņojumi,
tostarp 2477 – elektroniski uz
nodokļa maksātāja norādīto
e-pasta adresi,» informē pašvaldības Finanšu nodaļas vadītājas vietnieks nodokļu jautājumos Ingars Bušs, akcentējot,
ka likumā «Par nekustamā īpašuma nodokli» 2014. gadam ir
paredzēta norma, kas nosaka:
NĪN maksātājam – juridiskai
personai – ir pienākums mēneša laikā no NĪN maksāšanas pienākuma rašanās brīža
turpmākai saziņai ar nodokļu

administrāciju paziņot pašvaldībai savu elektroniskā pasta
adresi. Juridiskai personai,
kura kļuvusi par NĪN maksātāju līdz 2014. gada 1. janvārim,
minētais pienākums jāizpilda
līdz 2014. gada 1. jūlijam.
Jāpiebilst, ka NĪN aprēķināts, pamatojoties uz likuma
«Par nekustamā īpašuma nodokli» 3. pantu un Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošajiem
noteikumiem «Nekustamā
īpašuma nodokļa piemērošana
Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā 2013. – 2014.
gadā». Nodokļa aprēķina pa-

matā ir Valsts zemes dienesta
noteiktā nekustamā īpašuma
objekta kadastrālā vērtība.
I.Bušs atgādina, ka NĪN par
zemi un mājokli aprēķina uz
gadu un tas tiek sadalīts četros
maksājumos: šogad NĪN maksāšanas termiņi noteikti 31.
marts, 15. maijs, 15. augusts
un 17. novembris. «Maksājumu
gan var veikt pa daļām, gan arī
avansa veidā, līdz pirmajam
maksājuma termiņam – 31.
martam – samaksājot visu
summu,» skaidro nodokļu
jautājumu speciālists.
Turpinājums 3.lpp.

līdzfinansētu projektu, plāno demontēt
divus virszemes siltumtrases posmus un
vēl vairākos posmos
renovēt esošās pazemes siltumtrases.
Uzņēmums norāda:
plānotie darbi samazinās siltuma zudumus
pilsētā.

«Fortum Jelgava» šonedēļ
parakstīja līgumu ar LIAA par
līdzfinansējuma saņemšanu no
ES projekta «Siltumenerģijas
pārvades un sadales sistēmas
efektivitātes paaugstināšana Jelgavā» īstenošanai. Šis
projekts paredz līdz šim nerenovētos kanālos esošo siltumtrašu nomaiņu ar rūpnieciski
izolētām caurulēm, kā arī dažu
virszemes siltumtrašu posmu
demontāžu un nomainīšanu ar
rūpnieciski izolētām caurulēm.
«Tajos posmos, kuros plānoti
darbi, vidējais cauruļu vecums
ir apmēram 30 gadi, un tās ir
izbūvētas vai nu virs zemes,
vai zem zemes, ieguldot betona
kanālos. Šīs caurules paredzēts
nomainīt pret tērauda caurulēm ar rūpnīcā nodrošinātu
siltumizolāciju. Demontēto
virszemes cauruļu vietā siltumtrase tiks izbūvēta zem zemes,»
skaidro «Fortum Jelgava» komunikācijas vadītāja Guntra

Matisa, piebilstot: līdz ar projekta īstenošanu paaugstināsies
siltumapgādes sistēmas kopējā
efektivitāte, kas dos apmēram
4600 megavatu lielu siltumenerģijas ietaupījumu.
Siltumtrasi plānots renovēt
sešos posmos. Pazemes siltumtrase tiks atjaunota Pasta
ielas 38–Sudrabu Edžus ielas
15 rajonā, Kameņu ielas 2 rajonā, Kronvalda ielas rajonā
un Aspazijas ielas 29–Asteru
ielas 16 rajonā. Savukārt gaisa
siltumtrase tiks demontēta un
pazemes siltumtrase izbūvēta
Saldus ielā un Aviācijas ielas 47
apkaimē. Kopumā projekta laikā
paredzēts renovēt 2559 metrus
garu siltumtrases posmu.
Projektu «Siltumenerģijas
pārvades un sadales sistēmas
efektivitātes paaugstināšana
Jelgavā» paredzēts īstenot līdz
2015. gada jūnijam. Būvdarbi
tiks veikti šovasar. Uzņēmums
sola, ka tiks meklēti risinājumi, lai darbu laikā varētu
nodrošināt pakalpojumus un
nebūtu jāpārtrauc siltā ūdens
vai siltuma padeve.
G.Matisa informē, ka kopējās
nepieciešamās investīcijas projekta realizēšanai ir 1,4 miljoni
eiro, no kuriem ap 400 000
paredzēts segt no piešķirtajiem
ES līdzekļiem.
«Fortum Jelgava» kopš 2008.
gada renovējusi 12,41 kilometru siltumtrases (2,2 kilometri
bija virszemes siltumtrase).
Rezultātā siltuma zudumi samazinājušies no 21,31 procenta
līdz 15,54 procentiem.
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«Skolotājam ir jāmāca
bērns, nevis priekšmets»
 Kristīne Langenfelde

«Tas ļoti spilgti ir pierādījies manā praksē – kad
es ieeju sākumskolas
klasē un jautāju pedagogam, ko jūs mācāt,
visbiežāk saņemu atbildi:
«Bērnus.» Bet, kad šo
pašu jautājumu uzdodu
vecāko klašu skolotājiem, tad biežākā atbilde
ir: «Matemātiku, fiziku,
angļu valodu, vēsturi…»
Tieši tas ārkārtīgi precīzi
parāda būtiskākās problēmas bērnu skološanā
– mēs aizmirstam, ka
mūsu uzdevums ir mācīt
bērnus, un vēlāk esam
nesaprašanā par to, ka
bērnam parādās uzvedības problēmas. Bet
vai kāds viņu ir iemācījis
uzvesties? Un tas ir jautājums kā vecākiem, tā pedagogiem,» uzskata Austrālijas pilsētas Sidnejas
Notrdamas universitātes
lektore Ilona Brūveris
– skolotāja ar nozīmīgu
darba pieredzi, strādājot
ar bērniem, kuriem ir uzvedības problēmas.
Pagājušajā nedēļā Jelgavas pedagogi pilnveidoja savas zināšanas par
pedagoģiskajām koncepcijām un
metodēm, ja klasē ir skolēni ar uzvedības problēmām. Lektore no Austrālijas rekomendēja pedagogiem
izprast savus uzskatus par uzvedības problēmām, precizēja, kādas
ir disciplīnas funkcijas. I.Brūveris
sniedza arī ieskatu dažādās zinātniskajās pieejās un pētījumos par
skolēnu uzvedības problēmām.
Pasniedzēja atzīst, ka pēc līdzīga
principa var strādāt ne tikai skolotāji, bet arī vecāki, ja bērnam parādās
uzvedības problēmas.
Jūs sakāt, ka bērnam ir uzvedības problēmas – tiek izstrādātas veselas zinātniski pamatotas programmas, kā tikt galā
ar šādiem bērniem. Jūs pat
Austrālijā vadāt Uzvedības un
apmeklētības programmu, bet
vai bieži vien tas nenozīmē, ka
bērns vienkārši ir izlaists un
savā visatļautībā rīkojas tā, kā
sabiedrībā nav pieņemts?
Nē, bērns noteikti nav izlaists!
Viņam vienkārši neviens nav iemācījis, kā uzvesties.
Bērnam ir jāizprot, ko nozīmē
izturēties pret
apkārtējiem ar
cieņu. Bet, ja viņš
savā ģimenē šādu
attiecību modeli
nav redzējis, vecāki to nav mācījuši, tad kāpēc
jūs domājat, ka,
nonākot skolā, sabiedrībā, viņš spēs
uzvesties pieklājīgi un ar cieņu pret apkārtējiem?!
Tas nenotiks pats no sevis. Tieši
tāpēc mums Austrālijā katra pedagoga pienākums ir mācīt bērnam
labi uzvesties. Nav svarīgi, vai skolotājs māca valodu vai ķīmiju – viņš
primāri iemāca bērnu labi uzvesties.
Bērnam, tāpat kā pieaugušajam, ir
jāprot atbildēt par savu uzvedību.

«Ja es stundā kā skolotāja pierakstītu pilnu tāfeli, es neliktu starpbrīdī bērnam to tīrīt – ko es ar šādu
prasību viņam iemācītu?! Katrai darbībai ir jābūt pamatotai. Bet, ja bērns skolas pagalmā nomet
konfekšu papīru, es liktu viņam salasīt visus papīrus, kas mētātos skolas pagalmā, jo tā es viņam
mācītu paša rīcības sekas,» spriež Austrālijas pilsētas Sidnejas Notrdamas universitātes lektore Ilona
Foto: Ivars Veiliņš
Brūveris, kura ilgus gadus strādā ar bērniem, kuriem ir uzvedības problēmas.
bērni neatšķiras – man pat šķiet,
nekļūdīšos, ja teikšu: kā austrāliešu,
tā latviešu bērni šodien ir ļoti amerikāniski – TV, internets, spēles, savas
kompānijas. Tas, ko mēs savulaik
skatījām amerikāņu filmās, ienāk
šodienas jauniešu dzīvē. Tāpēc
pamatā es atšķirības nesaskatu,
jautājums ir tikai par to, kā mēs
mācām savus bērnus.
Un kā tad māca austrālieši?
Kur ir tās būtiskākās atšķirības?
Cik, lasot lekcijas Latvijā, esmu
iepazinusi jūsu izglītības sistēmu,
jāatzīst, ka Austrālijā valda striktāki
noteikumi un kārtība, bet šeit visatļautība ir krietni lielāka. Piemēram,
jūsu skolās bērns brīvi var ienākt un
iziet, kad vēlas. Austrālijā tas nav
iedomājams – katrai skolai ir savs
darba laiks, nožogota un slēgta teritorija. Skolēns skolā no rīta ienāk
un pēcpusdienā no tās iziet. Kamēr
viņš atrodas skolā, pedagogs simtprocentīgi atbild par katru bērnu.
Un tas vien jau atrisina virkni problēmu. Jūs sakāt, ka jums pie skolām
bērni smēķē? Austrālijā ar likumu
ir aizliegts skolas teritorijā smēķēt
kā pedagogiem, tā jauniešiem. Jā, ja
vien skolēns starpbrīdī varētu aizskriet kaut kur aiz stūra, droši vien
viņš uzsmēķētu,
bet šobrīd viņam
tādas iespējas nav,
jo arī skolas pagalmā starpbrīžos
dežurē skolotāji,
kuri uzmana bērnu uzvedību. Protams, nekas nav
ideāls, pa kādam
incidentam vienmēr gadās, taču tie
ir izņēmuma gadījumi, nevis sistēma. Pirms sākt
strādāt ar kādas skolas problēmām,
es vispirms jautāju, vai ir izstrādāti
skolas un klases kārtības noteikumi.
Ja tādu nav, tad palīdzēt nevarēs neviens. Katrā sabiedrībā jābūt saviem
noteikumiem, ir jāsaprot kārtība,
pēc kuras tu dzīvo. Visbiežāk skolas
noteikumi ir plašāki, vispārīgāki,
bet klases noteikumi – detalizētāki
un precīzi pasaka, kas tev ir jāievēro
un kas būs, ja tu to neievērosi. Tu
nevari kādam pārmest, ka viņš kaut
ko dara ne tā, ja viņam pirms tam
nav bijis skaidrs, kas ir laba uzve-

«Pie mums jauniete
uz skolu nevarētu atnākt minisvārkos vai
ar dziļu dekoltē! Pat
auskari skolās ir aizliegti – drīkst lietot tikai
mazus, ausij piegulošus auskariņus.»

Vai jūs saredzat lietas, kas
atšķir latviešu bērnus no austrāliešu?
Domāju, ka tādos pamatvilcienos

dība un kas nav. Te labi darbojas
arī dažādas privilēģiju sistēmas.
Piemēram, mums skolas teritorija ir
slēgta, bērni pusdienas ņem līdzi no
mājām, bet vidusskolas pēdējo klašu
skolēniem, kurus mēs jau uzskatām
par pieaugušiem cilvēkiem, ir privilēģija – viņi drīkst pusdienlaikā
skolu atstāt, lai papusdienotu ārpus
skolas teritorijas. Tā ir privilēģija,
taču, ja viņi to nenovērtē, tā var tikt
atņemta. Skolās ar mazāku bērnu
skaitu labi darbojas arī punktu
sistēma – par labu uzvedību dienā
bērns krāj punktus un, sasniedzot
noteiktu punktu skaitu, atkal saņem zināmas privilēģijas. Tie ir tikai
daži piemēri, bet būtiskākais – ja
jums nav pašiem savu noteikumu,
tad neviens profesionālis no malas
nepalīdzēs.
Austrāliešu bērniem skolā
arī formas ir obligātas.
Uzskatu, ka tas atkal ir viens liels
Latvijas mīnuss, ka esat atteikušies
no skolas formām. Formas disciplinē. Pie mums nav iedomājams,
ka jauniete uz skolu varētu atnākt
minisvārkos vai ar dziļu dekoltē!
Pie mums pat auskari skolās ir
aizliegti – drīkst lietot tikai mazus,
ausij piegulošus auskariņus. Tas
viss palīdz – neļauj kādam izcelties
un būt pārākam par citiem.
Ja nepalīdz izcelties apģērbs,
tad mūsdienās to droši vien
lieliski aizstāj jaunākās tehnoloģijas?
Jūs domājat – datori? Nē, jo
mūsu skolēniem 9. klasē visiem
tiek izsniegti vienādi datori, kas ir
mācību materiāls. Ja nu vienīgi ar
telefoniem viņi spēj izcelties.
Bet arī Austrālijā ir bērni ar
uzvedības problēmām – rupjība, kaušanās, smēķēšana,
alkohols, narkotikas…
Lai kā arī censtos, nekad nebūs
iespējams sasniegt pilnību. Protams, arī mums ir bērni ar šādām
uzvedības problēmām, bet mēs cenšamies būt tam gatavi un ar katru
šādu bērnu strādāt individuāli. Manuprāt, vienkāršākais paņēmiens
ir šādu bērnu izslēgt no skolas. Bet
ko mēs ar to panākam? «Forši, man
nav jāiet uz skolu! Lai tie muļķi
mācās, es varu sēdēt mājās un spēlēt
datorspēles!» Tas nav risinājums.
Tikai retā gadījumā bērnam palīdz

šāda metode, biežāk tā nenostrādā.
Tāpēc mums ir atsevišķas pro
grammas, piemēram, bērniem, kuri
nespēj tikt galā ar savām dusmām,
kauslīgiem bērniem utt. Statistika
apliecina, ka no visiem bērniem,
kuriem ir uzvedības problēmas, 12
procentiem ir nepieciešams iziet
speciālo programmu, lai sakārtotu
savu uzvedību. Skola pieņem lēmumu. Katram bērnam tas var būt
citādāks – atkarībā no tā, kas viņam
būtu lielāks sods, piemēram, kauslīgs bērns noteiktu laiku nedrīkst
apmeklēt sporta stundas, bet to laikā viņš dodas uz nodarbībām, kurās
mācās tikt galā ar savu kauslīgumu,
izprast tā cēloņus un mainīt savu
uzvedību. Tāpat arī tie, kuri nespēj
savaldīt dusmas, mācās izprast savu
dusmu cēloni un tikt ar to galā.
Pēc šādām nodarbībām speciālists
dod savu slēdzienu, un tajā var būt
arī rekomendācijas turpmākam
darbam. Piemēram, manā praksē
bija gadījums, ka skolēns nespēj
skaļi lasīt tik raiti kā citi, un tas viņā
izraisa dusmu izvirdumu klasē. Tāpēc mēs rekomendējām – kamēr citi
klasē skaļi lasa, viņš drīkst lasīt pie
sevis un pēc tam to atstāstīt. It kā
vienkārši, bet klases klimats būtiski
uzlabojās. Mums jau nav svarīgi,
kādā veidā bērns iegūst zināšanas,
galvenais, ka viņš tās iegūst. Mums
– pedagogiem un vecākiem – ir jābūt
draudzīgiem.
Draudzīgiem vai draugiem?
Draugiem nekādā gadījumā!
Tikai draudzīgiem. Bērnam ir
jāsaprot, ka mēs pret viņu izturamies draudzīgi, bet neesam čomi.
Arī vecākiem un skolotājiem ir
jāspēj tikt galā ar savām emocijām
un nekļūt dusmīgiem reizēs, kad
bērnam uzvedība klibo. Dusmas
parāda mūsu bezspēcību. Tas nozīmē, ka mēs nezinām, kā tikt galā ar
situāciju. Man pašai šāda situācija
ir bijusi tikai reizi mūžā, kad skaļi
sāku kliegt pati uz savu bērnu.
Mazais bija paņēmis šķēres un tās
grasījās iebāzt elektrības kontaktā.
Jā, toreiz es sakliedzu, jo jutos ārkārtīgi bezspēcīga. Bet jebkurā citā
situācijā es esmu spējusi kontrolēt
savas emocijas un aizstājusi tās
ar zināšanām, kā katrā gadījumā
būtu labāk rīkoties. Vienkāršākais
paņēmiens ir likt bērnam saprast,
ka tev nepatīk nevis pats bērns, bet
viņa uzvedība. Bērns nav slikts,

slikta ir viņa rīcība. Padomājiet,
cik bieži mēs dzirdam frāzes «šis
bērns vienmēr ir bijis kauslis, viņš
nekad neklausa, viņa uzvedība
vienmēr ir briesmīga, viņš jau
neko dzīvē nesasniegs…». Bet
vai tā tiešām ir? Pilnīgi droši var
teikt, ka nē – neviens bērns nevar
būt simtprocentīgi slikts. Arī pats
nepaklausīgākais bērns spēj izdarīt ko labu. Jautājums tikai, vai
mēs to pamanām. Vecākiem taču
nemaz nebūtu tik grūti uzteikt tos
mazos labos darbiņus, ko arī šāds
nepaklausīgs bērns izdara. Viņš
iznesa atkritumu spaini – nevajag
pārspīlēt, bet vienkārši dzirdēt paldies bērnam ir būtiski. Tas viņam
ļauj celt pašapziņu. Jaunieši šodien
ir ārkārtīgi tendēti uz negatīvismu,
viņiem pietrūkst pozitīvu emociju,
tieši tāpēc mums ir jāmāca viņiem
domāt pozitīvi. Vēl kāds piemērs no
manas prakses – skolā bija bērns,
kurš katru rītu uz mācībām ieradās
agresīvs. Viņam bija smagi ģimenes
apstākļi – vecāki viņam nepievērsa
uzmanību, brālis regulāri iekaustīja, mājās pat īsti nebija ko ēst, un
viņš ieradās skolā izgāzt šo agresiju.
Ko mēs izdarījām? Katru rītu mūsu
skolās ir tā saucamās rīta līnijas,
kad visa skola iznāk pagalmā un
uzzina par dienas notikumiem.
Šis zēns rīta līnijās nepiedalījās,
bet tajā laikā viņš vienkārši gāja
uz psihologa kabinetu spēlēties.
Tā viņš ieguva brīdi, kad nomierināties, un diena varēja paiet daudz
pieklusinātākos toņos. Metožu ir
bezgala daudz, un katram tās ir
individuālas. Ir jāizvērtē, kāpēc rīcība ir tāda, kāda tā ir, un kā mēs to
varam mainīt. Ļoti rets paņēmiens,
bet arī tāds, ko es savā praksē esmu
pielietojusi, – devusies vakariņās
pie bērna ģimenes uz mājām. Ir
brīži, kad tu profesionāli jūti, ka
kādu problēmu vieglāk varētu būt
atrisināt viņa teritorijā, nepiespiestā gaisotnē. Bet vēlreiz uzsveru, ka
tie ir atsevišķi gadījumi: var būt arī
tā, ka vecāki tevi ielūdz vakariņās,
bet tu saproti, ka labāk neiet. Protams, es nekad neietu vakariņās
ar ģimeni uz restorānu – tas nu
gan nav pieņemami. Jo es vēlreiz
uzsveru: tev jābūt draudzīgam, bet
ne draugam. Tev ir jāsaprot, kas
interesē bērnam.
Bet vai to ir viegli saprast?
It sevišķi, ja skolotājs ir jau
cilvēks gados?
Man personīgi ļoti palīdz tas, ka
strādāju augstskolā ar jauniešiem,
esmu viņu vidē, sekoju līdzi viņu
interesēm. Es saprotu, ka arī Latvijā pedagogs noveco un vidējais
vecums nebūt nav tāds, kādu to
varbūt valsts vēlētos, taču es nesaskatu problēmas arī šādā vecumā
interesēties par aktuālāko mūziku,
lasāmvielu, tehnoloģijām, lai saprastu, par ko bērni runā. Es pati mēdzu
paklausīties mūziku, kas skan topos
– es to nedaru katru dienu, bet lai
būtu informēta par jaunāko. Tas
atkal palīdz kā skolotājam, tā arī
vecākiem.
Bet ko darīt vienam skolotājam vai vecākiem, kuru ģimenē
ir bērns ar uzvedības traucējumiem? Kā tikt ar viņu galā?
Te ir tikai viens risinājums – pieaugušajiem ir jāmācās, kā iemācīt
bērnam labu uzvedību. Ir pietiekami daudz grāmatu, ko var lasīt,
teorijas, ko studēt. Jo tāpat kā bērns
nezina, kā labi uzvesties, tā arī
vecāki sākotnēji nezina, kā būt
labiem vecākiem, bet to visu var
labot izglītojoties.

Pilsētnieks vērtē

Kādi ir Ēnu dienas
ieguvumi?
Pāvels Beketovs, «ēno»
ugunsdzēsējus:
– Tā ir iespēja
redzēt ikdienas
darbu, novērtēt
darba apstākļus, uzzināt, kādu algu
speciālists saņem par savu darbu.
Uzskatu, ka Ēnu dienās jāiepazīst
pēc iespējas vairāk profesiju – pērn
Rīgā «ēnoju» urologu. Interesanti,
taču tomēr negribu būt ārsts. Šogad
– ugunsdzēsējus. Ziņās jau stāsta par
glābējiem, taču labāk vienreiz redzēt,
nekā piecas reizes dzirdēt.
Lāsma Jansone, «ēno» tūrisma speciālistu:
– Ēnu dienā var
nokļūt tur, kur
ikdienā tā vienkārši nevar tikt.
Protams, puse dienas ir par maz, lai
gūtu pilnīgu priekšstatu par konkrēto profesiju, taču var gūt ieskatu un
saprast, vai to gribētu darīt vai ne.
Maijā paralēli skolai pabeidzu gidu
kursus un vasarā jau vadīju ekskursijas ar kuģīti «Frīda», bet šoreiz esmu
nolēmusi izzināt, kā strādā tūrisma
speciālisti tornī.
Roberta Ērgle,
«ēno» policistu:
– Pateicoties
Ēnu dienai, sapratu, ka negribu būt ķirurģe.
Biju nolēmusi kļūt par ārsti un pērn
«ēnoju» slimnīcas ķirurgu. Pēc redzētajiem nepatīkamajiem skatiem
reanimācijā tomēr sapratu, ka es
tos nepanesu, turklāt šī profesija ir
pārāk ilgi jāmācās. Šoreiz «ēnoju»
policistu, jo arī mans tētis un brālis
strādā policijā.
Kristers Zajankovskis, «ēno»
metālapstrādes speciālistu:
– Šajā pasākumā piedalos
pirmo reizi,
tāpēc vēl īsti nezinu, kāds no tā
labums. Taču, manuprāt, tā ir iespēja dienu pavadīt nevis skolas solā,
mācoties teoriju, bet reālā darba
vidē – redzēt, kā un ar kādām tehnoloģijām mūsdienās strādā. Savu
nākotni esmu nolēmis saistīt ar metālapstrādi, jo man patīk ķimerēties
ar tehniku, šī ir arī pelnoša nozare.
Tāpat Jelgavā ir daudz iespēju apgūt
šo specialitāti.
Monika Maido, «ēno» korespondentu:
– Ieguvums ir
atkarīgs no tā,
cik konkrētais
speciālists ir sagatavojies parādīt un pastāstīt par
savu darbu. Pērn biju policijā, kur
man tikai bija jāstaigā līdzi policistiem, man stāstīja par likumiem, taču
es gribēju redzēt darbu izsaukumos.
Tomēr Ēnu diena ir jauna pieredze,
iespēja paplašināt redzesloku.
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Bibliotēkai atdod pirms 15
gadiem paņemtas grāmatas
 Ritma Gaidamoviča

Aizmāršīgo lasītāju
dienās divus mēnešus
ikviens bez kavējuma
maksas varēja atdot
Jelgavas bibliotēkām
laikā nenodotās grāmatas – parādus nokārtojuši 627 lasītāji,
atnesot 1389 laikā
nenodotus iespieddarbus. Par rekordistu
kļuvis kāds jelgavnieks,
kurš Jelgavas Zinātniskajā bibliotēkā (JZB)
nogādājis divas pirms
15 gadiem – 1999.
gadā – paņemtas grāmatas par informāciju
tehnoloģijām, kas tolaik bija pieprasītas.
JZB apkopotie dati liecina,
ka Miezītes bibliotēkā parādus
decembrī un janvārī nokārtojuši
218 lasītāji, atnesot atpakaļ 326
bibliotēkas grāmatas un žurnālus, bet Zinātniskā bibliotēka no
201 lasītāja atguvusi 503 izdevumus. Savukārt bērnu bibliotēkā
«Zinītis» parādus nokārtojuši
112 cilvēki, atnesot atpakaļ 342
grāmatas, bet bibliotēka «Pārliel
upe» no 96 lasītājiem atguvusi
218 iespieddarbus.
JZB Lasītāju apkalpošanas
nodaļas vadītāja Vivita Armanoviča atzīst, ka lielākais
akcijas pārsteigums bijis tas, ka
atgūtas divas grāmatas, kuras
pie kāda lasītāja bija «aizķērušās» no 1999. gada. «Tās ir

divas grāmatas krievu valodā
par informāciju tehnoloģijām.
Skatoties uz grāmatu nolietojumu un uzskaiti, tās tolaik
bija pieprasītas – tie bija vieni
no pirmajiem iespiestajiem izdevumiem par datorapmācību,»
stāsta V.Armanoviča, piebilstot,
ka šogad akcijas laikā atgūts
ievērojams skaits bibliotēku
grāmatu, kas paņemtas 2008.
gadā. Iemesli, kālab grāmatas
tik ilgi turētas mājās, lasītājiem
ir dažādi. V.Armanoviča stāsta,
ka visvairāk «aizķeras» mācību
literatūra. «Cilvēki paņem,
izmācās, nokārto eksāmenu,
ir laimīgi par rezultātu, noliek
grāmatas plauktā un aizmirst
par tām. Pēc laika plauktā
veic revīziju un atrod,» stāsta
V.Armanoviča, piebilstot – daļa
atzīst, ka tā sanācis pārvākšanās
dēļ, cits rekomendējis izlasīt
attiecīgo grāmatu arī draugam
vai paziņam un aizmirsa, kam
iedevis.
Nodaļas vadītāja norāda, ka
akcijas laikā atsaukušies arī vairāki cilvēki, kuri zina, ka nesen
vai pirms kāda laika pazaudējuši
bibliotēkas grāmatu, un akcija
laikā bibliotēkā interesējās, ko
līdzvērtīgu var atnest vietā. Līdz
ar to Aizmāršīgo lasītāju dienās
bibliotēkas tikušas arī pie dažām
jaunām grāmatām.
Bibliotēka saka paldies tiem,
kuri pārskatīja savus grāmatu
plauktus un palīdzēja Jelgavas
bibliotēkām atgūt krājumu, dodot iespēju arī citiem lasītājiem
saņemt šos iespieddarbus.

Bruģis kā pagaidu
ielāps

Ielu pagaidu remontam tiek izmantoti otrreizējie materiāli – bruģis ir demontēts, pilsētā veicot ielu rekonsFoto: Vineta Zelča
trukciju vai remontdarbus.

 Ilze Knusle-Jankevica

Atmodas ielas un Bebru ceļa
krustojumā, kur bija plīsis ūdensPašvaldības iestāde
vads, bet šonedēļ to paredzēts
«Pilsētsaimniecība»
izmantot arī Brīvības bulvārī
testē jaunu ielu papie «Makdonalda». «Izmantojot
gaidu remontēšanas
šo tehnoloģiju, ir ļoti svarīgi, kā
metodi, kas piemērotiek sagatavots ielas pamats, uz
ta ziemas sezonā, kad
kura tiek ieklāts bruģis,» norāda
nav iespējams uzklāt
M.Mielavs, piebilstot, ka saskaņā
asfaltu. Proti, vietās,
ar normatīviem pirms bruģa iekur remontdarbu laikā
klāšanas būtu pilnībā jānomaina
bijusi nepieciešamība
ielas grunts, bet Atmodas ielas un
ielu pārrakt, tiek ieklāts
Bebru ceļa krustojumā tas netika
bruģis, kas ir daudz
izdarīts, lai varētu izvērtēt visus
izturīgāks pagaidu maiespējamos šīs metodes plusus
teriāls nekā šķembas
un mīnusus. «Tā kā tur bija
vai grants.
plīsis ūdensvads, arī grunts bija
izskalota, un tagad jau redzams,
«Pilsētsaimniecības» vadītāja ka remonta vietā bruģis ir mazliet
vietnieks Māris Mielavs stāsta, iesēdies,» vērtē M.Mielavs.
ka šobrīd šāda metode pielietota
Šī tehnoloģija ir paredzēta

Kā strādās pašvaldības
bērnudārzi vasarā?
 Ritma Gaidamoviča

Arī šogad no jūnija līdz
augustam pašvaldības
pirmsskolas izglītības
iestādes (PII) strādās
pēc vasaras darba grafika – bērnudārzos būs
apvienotās grupas, un
slēgto bērnudārzu audzēkņi tiks uzņemti citā
tuvākajā pilsētas PII. Ar
būtiskākām izmaiņām
vasarā gan jārēķinās
bērnudārza «Rotaļa»
audzēkņu vecākiem, jo
šī iestāde rekonstrukcijas dēļ būs slēgta visu
vasaru. «Rotaļas» bērni
tiks uzņemti «Vārpiņā», kas strādās visu
vasaru.
Izglītības pārvaldes galvenā
speciāliste pirmsskolas izglītības jautājumos Sarmīte Joma
stāsta, ka šomēnes PII tiek
veikta pirmā vecāku aptauja
par bērnudārza nepieciešamību

vasaras periodā. «Tas nepieciešams, lai varētu plānot grupu
skaitu, pedagogu atvaļinājumus
vasarā un resursus,» stāsta
S.Joma, aicinot vecākus izvēli izdarīt atbildīgi. Iepriekšējo gadu
pieredze rāda, ka realitātē bērnu
skaits, kas vasarā apmeklē bērnudārzu, ir krietni mazāks nekā
sākotnēji plānots jeb norādīts
vecāku aptaujā. «Dažkārt vecāki, daudz nedomājot, drošības
pēc norāda, ka viņu bērnam
vietu vajadzēs, bet vasarā tā
nemaz nav nepieciešama. Taču
es aicinu aptaujā piedalīties ļoti
atbildīgi. Mums darba process ir
jāplāno tā, lai maksimāli taupīgi
un atbildīgi izmantotu resursus.
Ja bērnam vieta nebūs pieteikta,
bet apstākļi mainīsies un šī nepieciešamība radīsies, jautājums
tiks atrisināts,» skaidro S.Joma,
piebilstot, ka maijā tiks veikta
vēl viena aptauja, lai precizētu
datus.
Jāpiebilst, ka visu vasaru
bērnudārzos strādās apvienotās
grupas. No 2. līdz 6. jūnijam ap-

 SIA «Jelgavas autobusu parks»
(JAP) autoparks atzīts par trešo
drošāko starp pasažieru pārvadātāju uzņēmumiem Latvijā. Konkursā
«Drošākais uzņēmuma autoparks 2013»
uzņēmumi tika vērtēti trīs kategorijās:
pasažieru pārvadājumi, kravas un
speciāli pielietojami autoparki, kā arī
zemākā riska autoparki. Pirmās vietas
balvu saņēma attiecīgi «Ventspils reiss»,
«Kurbads un Ko» un «Latvijas gāze».
JAP par 3. vietu pasažieru pārvadājumu
kategorijā balvā ieguva drošas braukšanas apmācības diviem cilvēkiem Drošas
braukšanas skolā.
 Jaunās Latvijas Nacionālās bibliotēkas ēkas jeb Gaismas pils vestibilā
plānots ierīkot tā saukto ziedotāju
sienu, pie kuras tiks piestiprinātas
plāksnes ar to fizisko personu vārdiem
un juridisko personu nosaukumiem,
kuri atbalstījuši bibliotēkas projektu.
Uz vienas no plāksnēm būs arī rakstīts
– «Jelgavas tipogrāfija». «Savu nosaukumu uz plāksnes esam izpelnījušies par
drukas darbu veikšanu. Sponsorējām
grāmatzīmju «Īpaša grāmata – īpašā
vietā» druku, šādu grāmatzīmi saņēma
katrs, kurš ziedoja grāmatu Tautas grāmatu plauktam. Otrs labais darbiņš, ko
paveicām: 18. janvārim, kad tika organizēta grāmatu draugu ķēde, drukājām
bukletu,» stāsta uzņēmuma mārketinga
projektu vadītāja dizainere Liene Pčolka,
piebilstot, ka arī tipogrāfijas darbinieki
piedalījās grāmatu draugu ķēdē.

tikai ielu remontēšanai ziemas
sezonā kā pagaidu risinājums
– iestājoties asfaltēšanai piemērotiem laikapstākļiem, bruģis
tiks izņemts un pārraktajās vietās
ieklāts asfalts. «Bruģis ir cietāks
un izturīgāks materiāls nekā
šķembas vai grants, ko līdz šim
lielākoties izmantojām ielu pagaidu remontdarbos ziemas sezonā.
Līdz ar to salabotajās vietās tik
ātri neradīsies bedres, arī brauk- Jelgavnieku saimē uzņemti 129 bēršana, līdz tiks ieklāts asfalts, būs niņi, kas mūsu pilsētā piedzimuši
pērnā gada novembrī un decembrī.
drošāka,» tā M.Mielavs. Vēl šīs
metodes pluss ir tāds, ka bruģi
var izmantot atkārtoti.
Ielu pagaidu remontam tiek
izmantoti otrreizējie materiāli
– bruģis ir demontēts, pilsētā
veicot ielu rekonstrukciju vai
remontdarbus.

vienotās grupas būs konkrētās
iestādes ietvaros, bet vēlāk, kad
daļa bērnudārzu būs slēgti, pievienosies arī audzēkņi no citiem
bērnudārziem.
S.Joma skaidro, ka lielākās
pārmaiņas šovasar gaida PII
«Rotaļa» audzēkņus, kuriem vasarā būs jāapmeklē bērnudārzs
«Vārpiņa», kas atšķirībā no citiem bērnudārziem strādās visu
vasaru. «Rotaļā» šovasar notiks
vērienīgi rekonstrukcijas darbi,
pārbūvējot savu laiku jau nokalpojušo ziemas dārzu. Tā vietā
tiks izveidots telpu komplekss
bērnu attīstības veicināšanai un
praktisko pētniecisko prasmju
apguvei. Plānots, ka «Rotaļa»
darbu atsāks septembrī.
Pārējās PII pēc ierastā grafika
sāks strādāt 18. augustā – divas
nedēļas pirms jaunā mācību
gada. Šajā laikā grupiņās pakāpeniski uzņems tos bērnus,
kuriem no jaunā mācību gada
tiks piešķirta vieta pirmsskolas
izglītības programmas apguvei
pašvaldības bērnudārzā.

Šajā laikā Jelgavā pasaulē nācis viens
dvīņu pāris – Helvijs un Klāvs Strazdi.
Pasniedzot piemiņas karotīti katram
jaundzimušajam, Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš norādīja, ka par
katru mazo jelgavnieku kopā ar vecākiem
priecājas arī pašvaldība. «Ir ļoti svarīgi, lai
mēs mazo dzīvībiņu sargātu, mīlētu un
dotu to visu labāko, un mēs kopā esam
lepni un priecājamies par katru mazo
jelgavnieku,» tā viņš, vēlot, lai audzinot
mazajam netrūkst mīlestības un vecāku
rūpes un lai viņš izjūt piederību savai
ģimenei, saimei, pilsētai un valstij. Tie
vecāki, kuri bija saņēmuši ielūgumu, bet
kaut kādu iemeslu dēļ nevarēja ierasties
uz jaundzimušo sveikšanas pasākumu,
piemiņas karotīti mazulim var saņemt
Jelgavas pilsētas domes Klientu apkalpošanas centrā.
 Lai ar iedzīvotāju atbalstu jau šajā
gadā izveidotu glābējsilīti arī Jelgavā,
pilsētas slimnīcas teritorijā, Jelgavas
Būvvalde projekta organizatoriem
izsniegusi plānošanas un arhitektūras
uzdevumu glābējsilītes izveidei. Organizatori sākuši arī ziedojumu kampaņu, lai savāktu nepieciešamos aptuveni 14 000 eiro glābējsilītes izveidei.
Visu februāri iedzīvotāji var ziedot Latvijas
Bērnu fonda ziedojumu kastītēs, kā arī
zvanot pa ziedojumu tālruni 90006484
un ziedojot 1,42 eiro. Tāpat iespējams
ziedot ar pārskaitījumu Latvijas Bērnu
fondam. Vairāk par iespējām ziedot
– babybox.lv. Projekta īstenošanu Jelgavā
sāks, tiklīdz tiks saziedota nepieciešamā
naudas summa.

Ritma Gaidamoviča

Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu
2014. gada vasaras perioda darba grafiks
Pirmsskolas izglītības 		
Jūnijs				
Jūlijs				
Augusts
iestāde (PII)
02. – 06. 09. – 13. 16. – 20. 25. – 27. 30. – 04. 07. – 11. 14. – 18. 21. – 25 28. – 01. 04. – 08. 11. – 15. 18. – 22. 25. – 29.
«Ķipari»		
PII strādā apvienotās grupas,			
PII slēgta,
Pulkveža Brieža ielā 23a 		
uzņem bērnus no PII «Kamolītis» 		
bērniem vietu nodrošina PII «Kamolītis»
«Zemenīte»		
PII strādā apvienotās grupas,			
PII slēgta,
Blaumaņa ielā 12/14		
uzņem bērnus no PII «Kamolītis»		
bērniem vietu nodrošina PII «Kamolītis»
«Kamolītis»		
PII slēgta,					
PII strādā apvienotās grupas,
Meiju ceļā 31		
bērniem vietu nodrošina PII «Ķipari»		
uzņem bērnus no PII «Ķipari» un PII «Zemenīte»
«Pasaciņa»		
PII strādā apvienotās grupas,			
PII slēgta,
Aspazijas ielā 18		
uzņem bērnus no PII «Lācītis»			
bērniem nodrošina vietu PII «Lācītis»
«Lācītis»		
PII slēgta,					
PII strādā apvienotās grupas,
Māras ielā 2		
bērniem vietu nodrošina PII «Pasaciņa»		
uzņem bērnus no PII «Pasaciņa»
«Sprīdītis»		
PII strādā apvienotās grupas,			
PII slēgta,
Tērvetes ielā 6		
uzņem bērnus no PII «Gaismiņa» 		
bērniem vietu nodrošina PII «Gaismiņa»
«Gaismiņa» 		
PII slēgta,					
PII strādā apvienotās grupas,
Vaļņu ielā 5		
bērniem vietu nodrošina PII «Sprīdītis»		
uzņem bērnus no PII «Sprīdītis»
«Rotaļa»
Lāčplēša ielā 5				
PII slēgta, bērniem vietu nodrošina PII «Vārpiņa»
«Vārpiņa»
Kronvalda ielā 22				
PII strādā apvienotās grupas, uzņem bērnus no PII «Rotaļa»
PII strādā apvienotās grupas,
iestādes uzņem jaunos bērnus

nekustamā īpašuma nodokļa
maksātājiem Jelgavas pilsētā
2014. gadā», paredzot atsevišķas iedzīvotāju grupas, kas šajā
gadā var pretendēt uz NĪN atvieglojumu. «Tāpat kā pērn nodokļa atvieglojumu 2014. gadā
automātiski saņems trūcīgas
personas, daudzbērnu ģimenes
un politiski represētās personas, kurām atvieglojums tiks
piešķirts, nosūtot maksāšanas
paziņojumu. Tāpat uz atvieglojumu varēs pretendēt vientuļi
nestrādājoši pensionāri, cilvēki
ar invaliditāti un uzņēmēji, kuri
uzsākuši darbību vai darbojas
Jelgavas teritorijā, nodrošina
darba vietas un atbilst saistošajos noteikumos iekļautajiem
kritērijiem. Atvieglojumus varēs
piešķirt pēc tam, kad saistošie noteikumi būs atsevišķi
publicēti un stājušies spēkā.
Šobrīd saistošie noteikumi ir
nosūtīti atzinuma sniegšanai
Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijai,» skaidro
I.Bušs.
Jāatgādina, ka drošākais veids
nomaksāt NĪN ir portālā www.
epakalpojumi.lv, jo tur maksātājam automātiski parādās
visa nepieciešamā informācija.
To var izdarīt arī Jelgavas Nekustamā īpašuma pārvaldes
norēķinu punktos vai bankā.
Savukārt, maksājumu par NĪN
veicot internetbankā, iedzīvotāji
aicināti pārliecināties, vai korekti norādīta visa nepieciešamā
informācija, tostarp Jelgavas
pilsētas pašvaldības bankas konta numurs. Maksājuma mērķī
precīzi jānorāda nodokļa maksātāja personīgā konta numurs
par zemi un personīgā konta
numurs ēkām, kā arī kadastra
numurs vai adrese, par kuru
veikts maksājums.

Īsi

PII strādā apvienotās grupas

No 1.lpp.

I.Bušs akcentē, ka saskaņā ar
likumu īpašnieku pienākums ir
pašiem savlaicīgi interesēties
par NĪN nodokļa apmēru un to,
vai nodoklis ir nomaksāts pilnā
apmērā. Tādējādi, ja līdz 15.
februārim kaut kādu iemeslu
dēļ nav saņemts paziņojums par
NĪN maksājumu, iedzīvotāji un
juridiskas personas aicinātas
vērsties pašvaldībā.
Jautājumus par NĪN nomaksu var precizēt Jelgavas pilsētas
domes Finanšu nodaļā Lielajā
ielā 11, 106., 107. un 108. kabinetā, vai pa tālruni 63005589,
63005491, 63005596, 63005552,
63005550.
Jāpiebilst, ka nodoklim, kas
nav samaksāts paziņojumā
norādītajā termiņā, tiek aprēķināta nokavējuma nauda par
katru nokavēto dienu. I.Bušs
aicina iedzīvotājus un juridiskās personas nokārtot parādus
par NĪN, atgādinot, ka pastāv
iespēja vienoties par parāda
atmaksas grafiku un nomaksāt
parādu pašvaldībai pa daļām.
Uz šī gada 1. janvāri kopējā
NĪN iepriekšējo gadu parāda
summa, ieskaitot aprēķināto
nokavējuma naudu, ir 1,9 miljoni eiro. Juridisko personu
kopējais pamatparāds pašvaldībai ir 0,81 miljons eiro, tajā
skaitā uzņēmumu, kuriem
pasludināts maksātnespējas
process, parāds ir 0,53 miljoni
eiro. Fizisko personu pamatparāds ir 0,68 miljoni eiro, tajā
skaitā maksātnespējīgo fizisko
personu parāds ir 0,024 miljoni
eiro, informē Finanšu nodaļas
vadītājas vietnieks nodokļu
jautājumos.
Tāpat janvāra domes sēdē
apstiprināti saistošie noteikumi «Atvieglojumu piešķiršana
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SIA «Nordic Homes»
aicina darbā
NOLIKTAVAS PĀRZINI.
Darba pienākumi:
• plānot un organizēt noliktavas
darbu;
• veikt preču saņemšanu un
izsniegšanu;
• veikt materiālo vērtību uzskaiti
un inventarizāciju;
• atspoguļot preču kustību grāmatvedības sistēmā.
Prasības pretendentiem:
• labas iemaņas darbā ar datoru
(«Word», «Excel», «Horizont»);
• atbilstoša darba pieredze.
CV sūtīt pa e-pastu
ligija.abolina@nordichomes.lv.
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www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

tēma

Ceturtdiena, 2014. gada 13. februāris

Janvāra
siltuma rēķins –
no 0,57 līdz
2,75 eiro
Renovētās JNĪP mājas Jelgavā
4. līnija 1 (2008.), Helmaņa iela 3 (2009.),
Raiņa iela 3 (2011.), Brīvības bulvāris 28,
Lāčplēša iela 19a, K.Barona iela 19, Raiņa
iela 10 (2012.), Dobeles iela 8, Dobeles
iela 12, Raiņa iela 9 (2013.)

 Sintija Čepanone

Pēdējā laikā, plānojot daudzdzīvokļu māju renovāciju, arvien retāk nākas sastapties ar
cilvēkiem, kuri neizprot siltināšanas darbu nepieciešamību
un lietderību, taču, neraugoties uz to, siltināšanas process
joprojām nenotiek tik raiti kā
gribētos. Iemesls tam ir ilgās
birokrātiskās procedūras, kas ir
neizbēgamas māju renovācijas
projektu apstiprināšanas procesā, un bankas finansējums,
ko iedzīvotājiem saņemt kļūst
arvien grūtāk. «Jāatzīst, bankas,
pirms piešķirt aizdevumu, šobrīd daudz skrupulozāk izvērtē
mūsu uzņēmuma un katra
atsevišķā dzīvokļa īpašnieka
maksātspēju. Lielākais šķērslis
finansējuma saņemšanai ir
iedzīvotāju uzkrātie parādi, it
īpaši par siltumu, un tas ir viens
no iemesliem, kādēļ bankas var
liegt savu atbalstu,» norāda SIA
«Jelgavas nekustamā īpašuma
pārvalde» (JNĪP) valdes loceklis
Juris Vidžis.
Kopš 2008. gada, kad Vācijas un Latvijas
kopīgā vides aizsardzības projekta gaitā
tika renovēta daudzdzīvokļu māja 4. līnijā
1, JNĪP īstenojusi jau desmit māju siltināšanu, tostarp astoņās darbi paveikti ar
ERAF līdzfinansējumu. Iedzīvotāji norāda
uz diviem galvenajiem ieguvumiem: par
siltumu nu viņi maksā gandrīz uz pusi mazāk, bet nomainītās inženierkomunikācijas
un sakārtotā dzīves telpa ļauj ekonomēt uz
avārijas darbu izmaksām. «Jelgavas Vēstnesis» kopā ar namu pārvaldnieku un pašiem
iedzīvotājiem atskatās uz paveikto, vērtē
ieguvumus un ieskicē problēmas, kam perspektīvā jāpievērš vēl lielāka uzmanība.

Renovācijas izmaksas – ap 30 eiro
mēnesī

Pašlaik rindā uz renovāciju gaida 14
mājas, taču tas, vai visas plānotās šovasar
arī izdosies nosiltināt, lielā mērā atkarīgs
no banku atsaucības. Pašlaik norit būvdarbu iepirkums par mājas Katoļu ielā 17
renovāciju, trijās mājās – Kalnciema ceļā
99, 101 un Kronvalda ielā 5 – būvdarbu
veicējs konkursa kārtībā jau noskaidrots
un pašlaik bankas skrupulozi vērtē, vai
piešķirt aizdevumu, kas iedzīvotājiem ļautu
apgūt šim mērķim atvēlētos līdzekļus no ES
struktūrfondiem, savukārt desmit mājām
šis process vēl priekšā. «Par šīm mājām ar
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru
jau noslēgts līgums par līdzfinansējuma
saņemšanu, un vēl ziemas periodā tiks organizēts iepirkums, lai noskaidrotu būvnieku.
Kad šis process būs noslēdzies un zināmas
būvdarbu izmaksas, jau daudz konkrētāk
ar bankām varēsim runāt par nepieciešamo finansējumu. Ļoti ceram, ka kredīts,
izvērtējot katras mājas dzīvokļu īpašnieku
iespējas to atmaksāt, tiks piešķirts, jo tieši
no tā atkarīgs, vai būs iespējams īstenot
iecerēto,» skaidro JNĪP tehniskais direktors
Oļegs Kukuts.
Viņš lēš, ka jau renovēto māju iedzīvo-

Šogad plānots renovēt
Katoļu iela 17, Kalnciema ceļš 99, Kalnciema ceļš 101, Kronvalda iela 5, Katoļu iela
1, Miezītes ceļš 38, Lielā iela 39, Lielā iela
5, Svētes iela 28, Kungu iela 23, Dobeles
iela 52, Loka maģistrāle 27, Lāčplēša iela
33, Vīgriežu iela 30

Dobeles iela 12

Dobeles ielā 12 pirmais siltuma rēķins pēc
renovācijas saņemts par pagājušā gada
decembri, un iedzīvotājs Normunds lēš,
ka tas ir uz pusi mazāks. «Decembrī par
49 kvadrātmetriem samaksāju 33 eiro. Termoregulatoru turu uz divnieka, un istabā
ir 21, 22 grādi – vairāk nemaz nevajag,»
tā viņš. Pašlaik vēl nav aprēķinātas precīzas renovācijas darbu izmaksas katram
dzīvoklim, taču iedzīvotāji rēķinās, ka tās
varētu būt ap 3500 latu. «Tā nauda, ko
maksāsim par renovāciju, būs tā pati, ko
mēs jebkurā gadījumā maksātu – tikai par
siltumu vien,» spriež Normunds, neslēpjot,
ka neatsverams ieguvums ir sakārtotās
inženierkomunikācijas. «Pagraba griesti
nosiltināti, visas caurules jaunas – bail
Foto: Vineta Zelča
atcerēties, kā te bija agrāk,» tā viņš.

(renovēta
2013. gadā)
tāji bankai vidēji mēnesī maksā ap 30 eiro.
Nodota
«Taču summa katram dzīvokļu īpašniekam
ekspluatācijā:
var atšķirties. Tas atkarīgs gan no aizde1959. gadā
vuma termiņa, kas visbiežāk ir 10 – 15
Platība: 12 dzīgadi, gan no atsevišķā dzīvokļa īpašumā
vokļi (517,5 m²)
paveiktajiem papildu darbiem, piemēram,
Būves tehniskais
vai renovācijas procesā dzīvoklī tiek mainīti
nolietojums
logi, radiatori, kā arī no konkrētā dzīvokļa
pirms renovāciīpašnieka maksātspējas. Jāatzīst, ka vairāki
jas: 50%
iedzīvotāji raduši iespēju par paveiktajiem
darbiem daļēji vai pilnībā norēķināties uzreiz, līdz ar to ikmēneša maksājums bankai
Dobeles iela 8
vai nu sarucis, vai jau pilnībā nomaksāts, Raiņa iela 9
(renovēta
(renovēta
un cilvēkam papildus nav jāmaksā bankai
2013.
gadā)
2013. gadā)
procenti,» tā O.Kukuts.
Nodota eksPēc mājas renovācijas JNĪP dzīvokļu Nodota
ekspluatācijā:
pluatācijā:
īpašniekiem piedāvā samazināt apsaimnie1967.
gadā
1961. gadā
košanas maksu, jo, veicot pilnu renovāciju,
Platība:
samazinās dažādu avāriju iespējamība, līdz Platība:
55
dzīvokļi
12 dzīvokļi
ar to arī šiem darbiem nepieciešamie līdzek(503,7 m²)
ļi. «Taču, jāatzīst, iedzīvotāji ļoti atbildīgi (2376,30 m²)
Būves
tehnisBūves tehnisizvērtē apsaimniekošanas maksas samazikais
nolietokais nolietonāšanu, jo apzinās, ka uzkrātos līdzekļus,
jums pirms
kas citkārt tiktu izlietoti remontdarbiem, jums pirms
renovācijas:
renovācijas:
var novirzīt savas dzīves telpas labiekārto55%
55%
šanai,» stāsta J.Vidžis, norādot, ka atsevišķu
māju dzīvokļu īpašnieki, kas pēc renovācijas
Šī ir pirmā apkures sezona, ko renovētā mājā aizvada Raiņa ielas Sākotnēji bija plānots, ka Dobeles ielā vienlaicīgi tiks rekonssamazināja apsaimniekošanas maksu, drīz
9 iedzīvotāji. Darbu lietderību un mājas energoefektivitāti aplie- truētas četras līdzīgas mājas, kas atrodas cita citai blakus, taču
vien pieņēmuši lēmumu to tomēr paaugsticina siltuma rēķini – lielākais rēķins pagājušajā apkures sezonā līdz reāliem siltināšanas darbiem tika vien divas – Dobeles iela
nāt, veidojot «drošības spilvenu».
vēl pirms renovācijas saņemts decembrī, un tas bija 1,52 lati 8 un 12. Ar to, ka izmaksas būs augstākas nekā citu renovēto
par kvadrātmetru, savukārt aukstajā janvārī šogad iedzīvotāji māju iedzīvotājiem, Dobeles ielā 8 dzīvojošie rēķinājās jau
Darbi jāveic kompleksi
maksājuši tikai 0,84 eiro jeb 59 santīmus par kvadrātmetru. sākumā, jo māja ir neliela – vien 12 dzīvokļi. «Mana dzīvokļa
Jau pirmās renovētās mājas mūsu pilsētā
platība ir 42,3 kvadrātmetri, un decembra rēķins par siltumu
apliecināja, ka vislielāko ekonomiju iespēbija 27 eiro,» atklāj kāda iedzīvotāja, lēšot, ka renovācijas darbi
jams iegūt, ja veikta pilna renovācija. «Tieši
varētu izmaksāt ap 5000 latu no viņas dzīvokļa.
to arī dzīvokļu īpašniekiem cenšamies
skaidrot, akcentējot, ka arī finansiāli izdevīgāk ir visus darbus veikt kompleksi, tas
ir, māju ne tikai «ietērpt kažokā», bet vienlaicīgi arī veikt konstruktīvos uzlabojumus,
piemēram, pastiprināt balkonus, nojumes,
nomainīt jumtu un sakārtot inženierkomuLāčplēša iela 19a
nikācijas – apkures, ventilācijas sistēmu,
(renovēta 2012. gadā)
nomainīt ūdens un kanalizācijas caurules.
Nodota ekspluatācijā:
Vairumā gadījumu inženierkomunikācijas Brīvības bulvāris 28 (renovēta 2012. gadā)
1980. gadā
mājās ir nolietojušās tik ļoti, ka kļuvušas Nodota ekspluatācijā: 1977. gadā
Platība: 30 dzīvokļi
neefektīvas un iedzīvotājiem rada papildu Platība: 72 dzīvokļi (6333 m²)
(1486,90 m²)
izmaksas,» tā O.Kukuts, piebilstot, ka, pie- Būves tehniskais nolietojums pirms renovācijas: 35%
Būves nolietojums
mēram, Raiņa ielas 10 dzīvokļu īpašnieki,
pirms renovācijas: 35%
renovējot ēku, līdzekļu ekonomijas nolūkos Dzidra Jurcāne no Brīvības bulvāra 28 stāsta: «Novembrī un
apkures sistēmu nolēma nemainīt, tādēļ decembrī par siltumu samaksāju divus trīs latus, lai proporcio- «Pagājušajā apkures sezonā par 61 kvadrātmetru plašu trīsisarī tās darbība nav tik efektīva un gaidītais nāli segtu kopējo mājā patērētās siltumenerģijas rēķinu, taču tabu dzīvokli lielākais apkures rēķins man bija 15 lati, ieskaitot
ietaupījums līdz ar to ir mazāks. «Taču dzīvoklī, pavisam nedaudz pagriežot pie radiatora uzstādīto PVN, bet kaimiņmājas par siltumu maksāja pat 120 latus!» saka
mēs, apzinoties iedzīvotāju maksātspēju, termoregulatoru, siltumu «ielaidu» vien janvārī. Te ir ļoti silts Lāčplēša ielas 19a iedzīvotājs Rolands Antoņevičs (attēlā). «Pat
nevaram viņiem uzspiest vienu vai otru – 19 grādi pat tad, ja radiatoriem siltums vispār «nogriezts»!» tad, kad radiatori man ir auksti, jo individuālo termoregulatoru
darbu. Mēs varam tikai ieteikt un skaidrot priecājas kundze, atklājot, ka par renovāciju maksā ap 20 latu esmu atstājis uz minimālo atzīmi, savi 18 – 19 grādi vienalga ir,
ieguldījumu lietderību, bet iedzīvotāju pašu mēnesī. Savukārt kaimiņiene Vija Kreicuma iepriekš par siltumu jo siltumu māja nelaiž prom,» tā viņš, gan neslēpjot, ka tagad,
ziņā ir, vai tos veikt,» piebilst JNĪP tehnis- divistabu dzīvoklī maksājusi pat 90 latus mēnesī plus vēl to ja vajadzētu pieņemt lēmumu par mājas siltināšanu, noteikti
piesildījusi ar elektrisko sildītāju. «Tagad tā vien šķiet, ka dzīvokli iestātos par papildu ventilācijas izbūvi, jo augsto gruntsūdeņu
kais direktors.
piesilda saule – radiatori nogriezti uz 0, vēdinu, bet vienalga dēļ mitrums ir jūtams. Savukārt kaimiņš Vladimirs Bazarovs gan
silts,» tā viņa, priecājoties, ka renovācijas laikā tikusi pie jauniem par paveiktajiem darbiem nav sajūsmā: «Man pirms renovācijas
Jāuzlabo ventilācijas sistēmas
Kaut arī JNĪP, tiekoties ar dzīvokļu radiatoriem, dvieļu žāvētāja, logiem, iestiklotas lodžijas, jaunām bija labi – tagad te karsts, nav ko elpot. Vienīgais labums, ka
trubas nomainīja.»
īpašniekiem, jau iepriekš skaidrojusi caurulēm, un tas viss viņai izmaksāja 3500 latus.
kvalitatīvas ventilācijas sistēmas nozīmi renovācijas gaisa apmaiņa dzīvoklī notika nekā lai uzsildītu siltu gaisu,» skaidro papildu gaisa apmaiņu mājoklī. «Pie mums
renovētā mājā, diemžēl šis jautājums tā arī caur sienām, vecajiem logiem, mikroplai- J.Vidžis, akcentējot, ka papildu ventilācijas dažkārt ir vērsušies atsevišķi renovēto
palicis nerisināts, aprobežojoties vien ar sām un gaisa apmaiņa bija nekontrolēta, nodrošināšana turpmāk būs jautājums, māju iedzīvotāji, paužot, ka mājā nestrādā
elementāru ventilācijas šahtas iztīrīšanu. tad, māju nosiltinot, šādas situācijas tiek kam sadarbībā ar dzīvokļu īpašniekiem tiks ventilācijas sistēma. Taču jāsaprot, ka sistēma nedarbojas tāpēc, ka dzīvoklim nav
Taču līdzšinējā pieredze apliecinājusi, ka novērstas: māja kļūst hermētiski noslēgta pievērsta pastiprināta uzmanība.
Neapšaubāmi, efektīvākais veids, kā gaisa pieplūdes – tiklīdz tiek atvērts logs,
ar to vien ir par maz, lai māja, kas pēc un gaisa apmaiņa – kontrolējama. Taču
nosiltināšanas kļuvusi hermētiski noslēgta, bieži vien cilvēki nenovērtē telpu vēdinā- nodrošināt pienācīgu gaisa apmaiņu, ir arī sistēma sāk darboties,» tā viņš.
Jāpiebilst, ka māju, kuras iecerēts rearī «elpotu». Savukārt daudzi iedzīvotāji, šanas nozīmi. Ir jāsaprot, ka, atverot logu, rekuperācijas sistēmas uzstādīšana mājā,
maldīgi domājot, ka tādējādi ieekonomēs no telpas tiek izlaists mitrums, bet siltums, taču, kā norāda O.Kukuts, šādas sistēmas novēt šogad, projekti apstiprināti ERAF
uz siltumu, mājokli nevēdina, kā rezultātā kas akumulējies istabas sienās, mēbelēs, izbūve atsevišķos gadījumos var izmaksāt atbalstītās siltināšanas programmas iegaiss kļūst mitrs. Un šādā gadījumā telpu paliek telpā un rezultātā gaiss mājoklī ir tikpat, cik visi renovācijas darbi kopā. Kriet- priekšējos posmos. Pieteikumus jaunajai
piesildīt jau ir grūtāk, savukārt mitrums sauss un silts. Lai uzsildītu mitru gaisu, ni lētāka alternatīva varētu būt gaisa pie- programmai sāks pieņemt, visticamāk, šī
var veicināt pelējuma veidošanos. «Ja pirms jāpatērē daudz vairāk siltumenerģijas, plūdes vārstu izbūvēšana, kas nodrošinātu gada otrajā pusē.

sports
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Bokseriem zelts un
bronza

Divi Jelgavas Cīņas sporta
veidu centra bokseri
starptautiskā turnīrā
Lietuvas pilsētā Marijampolē izcīnījuši medaļas. Junioru
grupā svarā līdz 75 kg
divas uzvaras un zelta
medaļu izcīnīja Artjoms Haņevičs (attēlā), savukārt jauniešu grupā svarā līdz 52 kg ar vienu
uzvaru pie bronzas godalgas tika Iļja
Targančuks. Jāpiebilst, ka A.Haņevičs
pēc sacensībām dosies uz Viļņu, lai
piedalītos treniņnometnē, bet pēc tam
Latvijas izlases sastāvā piedalīsies ļoti
spēcīgā turnīrā Anapā.
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Saņem kausu par
labāko tehniku

Uzvar triatlona festivālā

Cīņas kluba «Milons» audzēkņi
piedalījās starptautiskā brīvās
cīņas turnīrā Krievijas pilsētā Gusevā. Jelgavnieks
Alberts Jurčenko
(attēlā no labās)
svarā līdz 76 kg
izcīnīja ne tikai zelta medaļu, bet arī kausu
par labāko tehniku – viņš sacensībās nezaudēja nevienu punktu. Sudraba godalgu
izcīnīja Osmans Dzaseževs (līdz 38 kg).
Turnīrā piedalījās 212 cīkstoņi no septiņām
valstīm – Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Polijas, Vācijas, Grieķijas un Krievijas.

Viktors Vovruško
izcīnījis uzvaru
II Santa Krusas
Triatlona festivālā
Tenerifē savās pirmajās šīs sezonas
triatlona sacensībās. Viktors olimpisko distanci (1,5 km
peldēšana + 40 km velobraukšana +
10 km skriešana) veica nepilnās divās
stundās – viņa laiks ir 1:59:55 (peldēšana – 19:08 minūtes, velobraukšana
– 1:05:25 stundas, skriešana – 35:23 minūtes). Sportists atzīst – nebija cerējis, ka
izdosies izskriet no divām stundām, un
ar savu sniegumu ir apmierināts – pērn
šajās sacensībās viņš iekļuva Top 9. Sacensībās piedalījās ap 400 dalībnieku.

Sākušies talantu treniņi

Sākušies FK «Jelgava» Jaunatnes
akadēmijas talantu
treniņi. «Šo treniņu
ideja ir ar papildu
nodarbībām talantīgākajiem jaunajiem futbolistiem dot iespēju vēl vairāk augt
un attīstīties,» norāda Jaunatnes akadēmijas
direktors Romāns Kvačovs. Šobrīd treniņos
piedalās ap 30 audzēkņu vecumā no 7 līdz
15 gadiem, bet skaits var mainīties, ja treneri
pamanīs jaunus talantus. «Šajos treniņos
prioritāte ir tehnika, bet vēl mācīsim spēles
izpratni, attīstīsim koordināciju, veiklību
un ātrumu,» tā R.Kvačovs. Viņam talantu
treniņus vadīt palīdz FK «Jelgava» spēlētājs
Gints Freimanis.

Ziemā piedalās
velotrenažieru sacensībās
 Ilze Knusle-Jankevica
Aizvadītā sezona
riteņbraucējam
Kasparam Launertam bija zīmīga ar
to, ka viņš pirmo
reizi startēja
Latvijas izlases
sastāvā un piedalījās Rīga–Jūrmala
GP un Jūrmala
GP starptautiskās
sacensībās ar Eiropas un pasaules
riteņbraukšanas
zvaigznēm. Divās
dienās viņš nominās 362 kilometrus, kaut gan nule
kā bija izslimojis,
un izcīnīja attiecīgi 66. un 92. vietu
kopvērtējumā.
Foto: no
K.Launerta arhīva

Lai labāk sagatavotos jaunajai sezonai, velosipēdists
Kaspars Launerts piedalās
«Veloservisa» kausa izcīņā
uz speciāliem trenažieriem.
Sacensībās pavisam ir četri
posmi, ko dalībnieki veic
katrs sev piemērotā laikā.
Kaspars ir aizvadījis divus
posmus, šodien plāno pieveikt trešo, bet nākamnedēļ – pēdējo. Jāpiebilst, ka
Latvijā tas ir jaunums: šādas
sacensības notiek tikai otro
gadu.
Sportists stāsta, ka trenažieris ir
pieslēgts datoram un tiek uzinstalētas
trases, kas ļauj braukt ar mainīgu
pretestību un simulē reālu braukšanu.
Iespējams arī uzstādīt treku vai trases,
kur jāgroza stūre un attiecīgi jāizņem
pagriezieni. «Es dalību šajās sacensībās uztveru kā iespēju sagatavoties
sezonai, aizvadot treniņus sacensību
režīmā, kā arī izmēģināt virtuālās realitātes trenažieri. Tā kā šāda trenažiera
cena pamatkomplektācijā bez papildu
aksesuāriem ir ap 1000 eiro, tad nav racionāli to iegādāties, jo šādu trenažieri
izmantot var tikai ziemā telpu treniņos
dzīvoklī pie televizora – uz treniņu zāli
paņemt līdzi tādu nav iespējams,» stās-

ta sportists. Jāpiebilst, ka «Veloservisa»
kausa izcīņas pirmajā posmā Kaspars
uzrādīja vislabāko rezultātu no vairāk
nekā 50 sportistiem. Pagājušajā gadā
Kaspars šajās sacensībās kopvērtējumā
izcīnīja 3. vietu.
Viņš atklāj, ka šogad ir apņēmības
pilns otro gadu pēc kārtas cīnīties par
uzvaru «Filter» individuālā brauciena

kausa kopvērtējumā un cer iegūt augstu
vietu Latvijas čempionātā. «Uzsvaru
tāpat kā līdz šim likšu uz individuālo
braucienu. Iespēju robežās centīšos
aizbraukt arī uz kādām Igaunijas vai
Lietuvas sacensībām,» tā K.Launerts,
norādot, ka jau drīzumā atsāks savu
tradīciju – brauks uz darbu Rīgā ar velosipēdu. Šīs sezonas pirmās sacensības

ārā būs 12. aprīlī – RRS atklātās sezonas
atklāšanas sacensības ar individuālo
startu Biķernieku trasē –, nedēļu vēlāk
notiks divu dienu sacensības «Dobeles
kauss».
Aizvadītā sezona riteņbraucējam
bija zīmīga ar to, ka viņš pirmo reizi
startēja Latvijas izlases sastāvā un
piedalījās Rīga–Jūrmala GP un Jūrmala GP starptautiskās sacensībās ar
Eiropas un pasaules riteņbraukšanas
zvaigznēm. Divās dienās viņš nominās
362 kilometrus, kaut gan nule kā bija
izslimojis, un izcīnīja attiecīgi 66. un
92. vietu kopvērtējumā. Kopumā viņš
aizvadītajā gadā startēja 36 sacensībās
Baltijā un izcīnīja 15 zelta, trīs sudraba
un divas bronzas medaļas. Diemžēl sasniegt izvirzīto mērķi un iekļūt trijniekā
Latvijas čempionātā viņam neizdevās
– Latvijas čempionātā Kaspars kopvērtējumā bija piektais. «Kopumā aizvadītā sezona bija viduvēja, jo saslimt sezonas vidū pirms svarīgākajiem startiem
nav patīkami, arī nogurums pēc tam
bija liels. Ļoti gaidīju sezonas beigas,
kad varēja braukt vieglāk un paņemt
pāris brīvu dienu. Rudenī aizbraucu
atpūsties uz Zviedriju un Somiju, lai
pēc tam aktīvi sāktu gatavoties jaunajai
sezonai. Pašlaik jau ir zināms aptuvens
jaunās sezonas kalendārs, tāpēc attiecīgi tiek veidota treniņprogramma, lai
uz pirmajiem startiem tiktu sasniegta
laba fiziskā forma,» tā sportists.

Mūsējie Zvaigžņu spēlē pierāda, ka smags darbs atmaksājas
Lai gan BK «Jelgava»
spēlētāji netika iekļauti LBL «Aldara»
basketbola Zvaigžņu spēles komandu sastāvā, mūsu
komandas saspēles
vadītājs Gatis Justovičs labi sevi parādīja
meistarības konkursā (skills challenge)
– viņš finālā izcīnīja 2. vietu. «Šādā
konkursā piedalījos
pirmo reizi. Priekšsacīkstēs uzrādīju
labāko laiku starp
visiem dalībniekiem
un sapratu: ja visus
uzdevumus izpilda
ar pirmo reizi un bez
kļūdām, ir iespēja
uzvarēt,» stāsta basketbolists. Finālā iekļuva trīs labāko rezultātu
īpašnieki. «Finālā man no rokām izslīdēja bumba, un zaudēju divas trīs sekundes. Tāpēc arī šī otrā vieta man ne visai tīk, jo pārējo
trasi veicu bez kļūdām,» tā G.Justovičs. Meistarības sacensībās
dalībniekiem vajadzēja driblā pieveikt šķēršļu joslu, veikt divas
precīzas piespēles – vienu ar atsitienu pret zemi, otru pa gaisu
–, iemest divreiz grozā no apakšas un vienu reizi no pustālās
distances. Meistarības konkursā uzvarēja LU pārstāvis Dmitrijs
Brizgalovs (33,6 sekundes). G.Justovičs no viņa atpalika 3,1 sekundi – viņš distanci veica 36,7 sekundēs. Trešais – jelgavnieks
Kristaps Pļavnieks («VEF Rīga») (40,9 sekundes).

Otro gadu Zvaigžņu spēlē piedalījās arī BK «Jelgava» karsējmeitenes, kurām šogad izdevās izcīnīt 3. vietu. «Pēc pirmās dejas
ierindojāmies pirmajā vietā un visas lēkājām no prieka. Otrā
deja gāja grūtāk – gan pati deja bija grūtāka, gan meitenēm
tā smagāk padevās, iespējams, arī pretinieces nodejoja labāk,
bet kopvērtējumā izcīnījām trešo vietu, kas mums ir ļoti labs
panākums,» stāsta karsējmeiteņu vadītāja Linda Paulauska. Viņa
norāda, ka Zvaigžņu spēlei tika gatavoti jauni priekšnesumi, no
līdzšinējā repertuāra paņemot tikai vienu triku. Uz basketbola
svētkiem komandai bija pievienojies arī viens puisis, kurš esot
paudis gatavību turpināt sadarbību ar karsējmeitenēm. «Parasti
mums treniņi notiek divas reizes nedēļā, bet pēdējo nedēļu pirms
Zvaigžņu spēles trenējāmies katru dienu. Tomēr uzskatu, ka šādos
konkursos izšķirošā nozīme ir komandas saliedētībai un katras
meitenes gatavībai ieguldīt savu spēku, meistarību un enerģiju,
nevis tam, kādu klubu tu pārstāvi, cik bieži trenējies,» pārliecināta Linda. Viņa piebilst, ka šobrīd karsējmeiteņu komandā ir
jau astoņas stabilas dejotājas – līdz šim bija tikai piecas – un tas
paver plašākas iespējas priekšnesumu iestudēšanā. Karsējmeiteņu
konkursā uzvarēja BK «Ventspils» meitenes, otrās – LU karsējas. «Pagājušajā gadā, kad debitējām
Zvaigžņu spēlē, ieguvām piekto vietu no 11 komandām. Nākamgad gribam uzvarēt,» Jelgavas
meitenes nav gatavas kompromisiem.
Vēl BK «Jelgava» spēlētājs Sandis Silavs (attēlā) piedalījās OlyBet Sport Bar trīspunktu metienu konkursā, bet
atlases sacensībās ieguva 15 no 30 maksimāli iespējamajiem punktiem un finālam nekvalificējās. Šajā konkursā uzvarēja Sandis Valters (BK «Ventspils»). Diemžēl
Nike slam dunk konkursā nepiedalījās pieteiktais BK
«Jelgava» pārstāvis Artūrs Bricis, jo bija saslimis.
Foto: Latvijas Basketbola savienība,
Mikus Kļaviņš
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Sporta pasākumi
 15. februārī pulksten 13 – hokejs: HK
«Zemgale/LLU» – «Daugavpils» (Ledus
hallē).
 15. februārī pulksten 16 – volejbols:
«Biolars/Jelgava» – TTU (ZOC).
 18. februārī pulksten 17 – basketbols:
«Jelgava 2» – «Liepāja/Triobet 2» (ZOC).
 18. februārī pulksten 19.30 – basketbols: BK «Jelgava» – «Jūrmala/Fenikss»
(ZOC).

Meklē darbu
Vīrietis meklē darbu pilsētā vai laukos. Var
dzīvot uz vietas. Tālrunis 20418581.
Vīrietis meklē pastāvīgu darbu. Var piedāvāt
arī vienas dienas darbu. Tālrunis 26990895.
Meklēju mājkalpotājas vai apkopējas darbu. Tālrunis 28928515.
Masieris meklē darbu. Tālrunis 29649375.
Celtnieks, kamīnu, krāšņu podnieks. Izskatīšu
visus piedāvājumus. Tālrunis 29674324.
Vīrietis (44) meklē jebkādu darbu.
Tālrunis 29870655.
Angļu un krievu valodas skolotāja.
Tālrunis 27099512.
Vīrietis. Varu darīt dažādus darbus.
Tālrunis 28250775.
Meklēju sētnieces vai trauku mazgātājas
darbu. Tālrunis 27731265.
Meklēju auklītes darbu. Varu arī aprūpēt
vecu cilvēku. Tālrunis 25287760.
Vīrietis, 34 gadi. Izskatīšu visus piedāvājumus. Tālrunis 29746803.
Varu veikt visu veidu remonta un citus
celtniecības darbus. Tālrunis 29759970.

Piedāvā darbu
SIA «Ceplīši A.S.» aicina darbā dzīvu lopu
uzpirkšanas aģentus(-es). Darbs labi apmaksāts. Tālrunis 29184771.
Jauns skaistumkopšanas salons «Bogema»
Svētes ielā 21 piedāvā darbu frizieriem(-ēm) un
manikīra meistaram(-ei). Tālrunis 29608278.
SIA «KULK» piedāvā darbu viesnīcā «Jelgava» istabenei ar augstu atbildības izjūtu.
Vēlama darba pieredze līdzīgā amatā.
Pieteikties Lielajā ielā 6, viesnīcas «Jelgava» administrācijā, vai sūtīt CV pa e-pastu
personals@kulk.lv. Tālrunis 29145961.

Pārdod
Labu dzīvokli Jelgavas nov. Patīkami klusi
kaimiņi. T.28610808
Bērza briketes. Ar piegādi 155 EUR/t.
T.27029553
Sausu skaldītu malku maisos. T.25994203
Kokskaidu un kūdras briketes no Igaunijas.
Piegāde. Tel.28828288
Šāļus, malku, zāģmateriālus, bērza skaidu
briketes. T.26488881

Pērk
Visu veidu metāllūžņus. Izbraucam uz
vietas. Asteru 7. T.29718434.
Metāllūžņus (visu veidu). Sver, griež, maksā uzreiz. Izbraucam. Tel.27760073
Steidzami – apaļas un ovālas, necaurspīdīga dzintara krelles. T.20323336.

Izīrē
Dzīvokli. T.22336906.

Dažādi
Izved visu veidu sadzīves tehniku. T.26775279
Kravu pārvadājumi, auto evakuācija.
T.25904905
Zīlniece. T.29742875
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
ANTONS STEFĀNS (1935. g.)
ALEKSANDRS ANUČINS (1948. g.)
TEKLA DANOVSKA (1921. g.)
ELIZABETE GRUZDEVA (1942. g.)
VALDA KOZULE (1937. g.)
VOLDEMĀRS EGLĪTIS (1932. g.)
ALEKSANDRA GLUŠENOKA (1928. g.)
VADIMS MIGUTS (1981. g.).
Izvadīšana 13.02. plkst.11.30 Bērzu kapsētā.
ANTONS DZENIS (1946. g.).
Izvadīšana 13.02. plkst.14 Zanderu kapsētā.
GEORGS CVETKOVS (1947. g.).
Izvadīšana 13.02. plkst.16 Zanderu kapsētā.
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

Pirmdiena, 17. februāris
LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Province.*
6.30 Rīta “Panorāma”. 7.10 un 8.10 Olimpiskās ziņas.
8.35 Mīlas viesulis 8. Vācijas seriāls. 1763.sērija.
9.30 Sapņu ceļojums. Puertoriko. Melodrāma. (ar subt.).
11.15 “Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs.
11.30 Dzintara puse.*
12.00 Ielas garumā.*
12.30 Planēta Zeme 2. Dokumentāla filma (ar subt.). 4.sērija.
13.25 “Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs.
13.45 Latgale. Trīs stāsti. Dokumentāla filma.
15.05 “Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs.
15.20 Olimpisko spēļu dienasgrāmata.*
16.20 Olimpiskās ziņas.
16.30 Džeronīmo Stiltons 2. Animācijas seriāls. 24.sērija.
16.55 Vollesa un Gromita izgudrojumu pasaule. 2.sērija.
17.30 Skats no malas.
18.00 Dienas ziņas. (ar surdotulkojumu).
18.50 Četras istabas.
19.25 Mana ģimene 5. Seriāls. 7.sērija.
20.00 “1000 jūdzes” Kambodžā. 1.sērija.
20.30 Panorāma. 20.59 Olimpiskās ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts. TV spēle.
22.00 Viss notiek!
22.30 Latvija var!
23.00 Nakts ziņas. 23.10 Olimpiskās ziņas. 23.21 Laika ziņas.
23.25 “De facto”.*
0.05 Četras istabas.*
0.40 Šerloks 3. Triju zīme. Seriāls (ar subtitriem). 2.sērija.

LTV7
6.00 Bobslejs.* 1. un 2.brauciens divniekiem.
7.50 Olimpiskās ziņas.
8.00 Olimpisko spēļu dienasgrāmata.
8.55 TIEŠRAIDE. Snovbords. Snovborda kross vīriešiem.
10.30 Daiļslidošana.* Dejas uz ledus. Īsā programma.
11.25 TIEŠRAIDE. Snovbords. Snovborda kross vīriešiem. Fināls.
12.25 TIEŠRAIDE. Kērlings. Kvalifikācija.
15.00 Olimpiskās ziņas.
15.10 Olimpisko spēļu dienasgrāmata.
15.40 TIEŠRAIDE. Frīstails. Akrobātika vīriešiem.
16.25 TIEŠRAIDE. Bobslejs. 3.brauciens divniekiem.
17.30 Frīstails. Akrobātika vīriešiem.
17.50 Šodien. Ziņas. (krievu val.).
18.05 TIEŠRAIDE. Bobslejs. 4.brauciens divniekiem.
19.00 Biatlons. 12,5 km masu starts sievietēm.
20.15 Frīstails. Akrobātika vīriešiem. Fināls.
21.15 Olimpiskās ziņas.
21.25 Olimpiskā studija.
21.55 Daiļslidošana. Dejas uz ledus. Izvēles programma.
23.10 Olimpiskās ziņas.
23.20 Daiļslidošana. Dejas uz ledus. Izvēles programma.
1.00 Snovbords.* Snovborda kross vīriešiem.
1.55 Snovbords.* Snovborda kross vīriešiem. Fināls.
2.50 Biatlons.* 12,5 km masu starts sievietēm.
4.05 Frīstails.* Akrobātika vīriešiem. Fināls.
5.05 Bobslejs.* 3.brauciens divniekiem.

LNT
5.00 Komisārs Reksis 14. Seriāls. 9.sērija.
5.50 Ticīgo uzvaras balss.
6.30 Nedēļa novados. Kopsavilkums.
7.00 900 sekundes. LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 Dzīvīte 2.
9.35 Televeikala skatlogs.
9.50 Bernards. Animācijas seriāls.
10.00 Mīlestības spēle. Vācijas romantiska komēdija.
12.00 Galileo.
13.00 1001 nakts. Turcijas seriāls. 2009.g. 55.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Televeikala skatlogs.
14.35 Rafteru ģimene 3. Austrālijas seriāls. 18.sērija.
15.40 Kādas slimības vēsture. Seriāls (ar subtitriem). 16.sērija.
16.50 Mežonīgā sirds. Meksikas seriāls. 99.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mežonīgā sirds. Meksikas seriāls. 100.sērija.
19.00 1001 nakts. Turcijas seriāls. 2009.g. 56.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.35 1/5 – tranzīta aktualitātes.
20.40 Degpunktā.
21.15 Fortūnas džentlmeņi. Krievijas komēdija. 1971.g.
23.10 Dzimuši policisti 3.
ASV seriāls. 2010.g. 11.sērija.
0.05 Dzīvīte 2.
0.25 LNT ziņu “Top 10”.
1.15 Galileo.
1.35 Mežonīgā sirds. Meksikas seriāls. 99. un 100.sērija.
3.10 Rafteru ģimene 3. Austrālijas seriāls. 18.sērija.
3.50 Degpunktā.
4.15 Nedēļa novados. Kopsavilkums.
4.40 Bernards. Animācijas seriāls.

TV3
5.00 Kobra. Seriāls. 43.sērija.
5.45 Paralēlās dzīves. ASV seriāls. 2011.g. 13.sērija.
6.35 Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 7. Animācijas seriāls.
7.00 Mazo mīluļu veikaliņš. Animācijas seriāls.
7.30 Bakugani 2. Animācijas seriāls.
7.55 Tētuka meitiņas 6.
Krievijas seriāls (ar subtitriem). 7.sērija.
8.25 Mana mīļā aukle 2. Seriāls (ar subt.). 5.sērija.
9.00 Neiespējamā misija 4. 23.sērija.
9.55 Mitjaja stāstiņi. Seriāls (ar subtitriem). 13. un 14.sērija.
11.00 Māmiņu klubs.
11.30 Garšīgi dzīvojam!
12.00 Mana mīļā aukle 2. Seriāls (ar subt.). 5. un 6.sērija.
13.10 Skunksa kungfu. Animācijas seriāls.
13.30 Mazo mīluļu veikaliņš. Animācijas seriāls.
14.00 Finiass un Fērbs 2. Animācijas seriāls.
14.30 Meklējot īsto. Vācijas seriāls. 203. un 204.sērija.
15.35 UgunsGrēks 11. Latvijas seriāls. 2014.g. 732. un 733.sērija.
16.55 Tētuka meitiņas 6. Seriāls (ar subtitriem). 8. un 9.sērija.
18.00 Iepirkšanās pavēlnieces.
19.00 TV3 ziņas.
19.30 Bez tabu.
20.20 UgunsGrēks 11. Latvijas seriāls. 2014.g. 733.sērija.
21.00 Īpašo uzdevumu vienība “Hawaii 5-0” 3. Seriāls.
22.00 CSI Lasvegasa 13. ASV seriāls. 7.sērija.
23.00 Radīti skatuvei 4. ASV seriāls. 9.sērija.
0.00 Nekā personīga.
0.55 Neiespējamā misija 4. 23.sērija.
1.45 Kobra. Seriāls. 43.sērija.
2.40 Paralēlās dzīves. ASV seriāls. 2011.g. 13.sērija.
3.30 Meklējot īsto.
Vācijas seriāls. 203. un 204.sērija.
4.20 Bez tabu.

Otrdiena, 18. februāris
LTV1
4.55 Ielas garumā.*
5.25 Četras istabas.*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Province.*
6.30 Rīta “Panorāma”. 7.10 un 8.10 Olimpiskās ziņas.
8.35 Mīlas viesulis 8. Vācijas seriāls. 1764.sērija.
9.30 “1000 jūdzes” Kambodžā.*
10.00 Četras istabas.*
10.40 Mana ģimene 5. Seriāls. 7.sērija.
11.15 “Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs.
11.30 Sapņu viesnīca. Malaizija. Melodrāma. (ar subt.).
13.10 “Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs.
13.25 Kontinentu ceļojums. Dokumentāla filma (ar subt.). 5.sērija.
14.25 Viss notiek!*
15.05 “Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs.
15.20 Olimpisko spēļu dienasgrāmata.*
16.20 Olimpiskās ziņas.
16.25 Džeronīmo Stiltons 2. Animācijas seriāls. 25.sērija.
16.50 Mārvijs Hemmers. “Nacionālās ģeogrāfijas” pasaule.
17.20 100 g kultūras. Nacionālie dārgumi.
18.00 Dienas ziņas. (ar surdotulkojumu).
18.50 Četras istabas.
19.25 Mana ģimene 5. Seriāls. 8.sērija.
20.00 “1000 jūdzes” Kambodžā. 2.sērija.
20.30 Panorāma. 20.59 Olimpiskās ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 1:1. Aktuālā intervija.
22.00 TV PIRMIZRĀDE. Disko un atomkarš. Dokumentāla filma.
23.30 Nakts ziņas. 23.40 Olimpiskās ziņas. 23.51 Laika ziņas.
23.55 100 g kultūras. Nacionālie dārgumi.*
0.35 Četras istabas.*
1.10 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts.* TV spēle.
1.55 Aizliegtais paņēmiens.*

LTV7
6.00 Bobslejs.* 3.brauciens divniekiem.
6.10 Bobslejs. 4.brauciens divniekiem.
7.05 Lēkšana no tramplīna. Komandu sacensības.
Lielais tramplīns vīriešiem.
7.50 Olimpiskās ziņas.
8.00 Lēkšana no tramplīna. Komandu sacensības.
Lielais tramplīns vīriešiem.
8.55 TIEŠRAIDE. Kalnu slēpošana. Milzu slaloms sievietēm. 1.brauciens.
11.00 Olimpisko spēļu dienasgrāmata.
11.25 TIEŠRAIDE. Šorttreks. 1000 m sievietēm, 500 m vīriešiem,
3000 m stafete sievietēm.
12.25 TIEŠRAIDE. Kalnu slēpošana. Milzu slaloms sievietēm. 2.brauciens.
14.00 Ziemeļu divcīņa. 10 km slēpošana vīriešiem.
14.45 Olimpiskās ziņas.
14.55 Šorttreks. 1000 m sievietēm, 500 m vīriešiem,
3000 m stafete sievietēm.
15.50 TIEŠRAIDE. Ātrslidošana. 10000 m vīriešiem.
17.50 Bobslejs. 1.brauciens sievietēm.
18.20 TIEŠRAIDE. Bobslejs. 2.brauciens sievietēm.
19.10 Šodien. Ziņas. (krievu val.).
19.30 TIEŠRAIDE. Frīstails. Rampa vīriešiem. Fināls.
20.20 Daiļslidošana.* Dejas uz ledus. Izvēles programma.
21.05 Olimpiskās ziņas.
21.15 Olimpiskā studija.
21.45 Kērlings. Izslēgšanas spēles.
23.10 Olimpiskās ziņas.
23.20 Kērlings. Izslēgšanas spēles.
0.40 Lēkšana no tramplīna.* Komandu sacensības.
Lielais tramplīns vīriešiem.
1.40 Kalnu slēpošana.* Milzu slaloms sievietēm.
1. un 2.brauciens.
3.35 Ziemeļu divcīņa.* 10 km slēpošana vīriešiem.
4.20 Šorttreks.* 1000 m sievietēm, 500 m vīriešiem,
3000 m stafete sievietēm.

LNT
5.00 Kādas slimības vēsture. Seriāls (ar subtitriem). 16.sērija.
5.50 Ticīgo uzvaras balss.
6.20 Luī 3. ASV komēdijseriāls. 4.sērija.
6.45 Šodien novados.
7.00 900 sekundes. LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 Dzīvīte 2.
9.35 Televeikala skatlogs.
9.50 Bernards. Animācijas seriāls.
10.00 Neredzamais pieskāriens. Vācijas romantiska komēdija.
12.00 Dzimuši policisti 3. ASV seriāls. 2010.g. 11.sērija.
13.00 1001 nakts. Turcijas seriāls. 2009.g. 56.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Televeikala skatlogs.
14.35 Rafteru ģimene 3. Austrālijas seriāls. 19.sērija.
15.40 Kādas slimības vēsture. Seriāls (ar subtitriem). 17.sērija.
16.50 Mežonīgā sirds. Meksikas seriāls. 101.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mežonīgā sirds. Meksikas seriāls. 102.sērija.
19.00 1001 nakts. Turcijas seriāls. 2009.g. 57.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.35 Degpunktā.
21.10 TV PIRMIZRĀDE. Tumšā meža mīlestība. Vācijas melodrāma.
23.10 Nikita 2. ASV seriāls. 28.sērija.
0.05 Dzīvīte 2.
0.25 Fortūnas džentlmeņi. Krievijas komēdija. 1971.g.
2.00 Mežonīgā sirds. Meksikas seriāls. 101. un 102.sērija.
3.25 Degpunktā.
3.50 Šodien novados.
4.00 Rafteru ģimene 3. Austrālijas seriāls. 19.sērija.
4.40 Bernards. Animācijas seriāls.

TV3
5.00 Kobra. Seriāls. 44.sērija.
5.45 Visu uzvarai 5. Seriāls. 1.sērija.
6.35 Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 7. Animācijas seriāls.
7.00 Mazo mīluļu veikaliņš. Animācijas seriāls.
7.30 Bakugani 2. Animācijas seriāls.
7.55 Tētuka meitiņas 6. Seriāls (ar subtitriem). 8. un 9.sērija.
9.00 Neiespējamā misija 4.
10.00 Īpašo uzdevumu vienība “Hawaii 5-0” 3. Seriāls. 10.sērija.
11.00 Mahinatori 3. ASV seriāls. 9.sērija.
12.00 Mana mīļā aukle 2. Seriāls (ar subt.). 7. un 8.sērija.
13.10 Skunksa kungfu. Animācijas seriāls.
13.30 Mazo mīluļu veikaliņš. Animācijas seriāls.
14.00 Finiass un Fērbs 2. Animācijas seriāls.
14.30 Meklējot īsto. Vācijas seriāls. 205. un 206.sērija.
15.35 UgunsGrēks 11. Latvijas seriāls. 2014.g. 733. un 734.sērija.
16.55 Tētuka meitiņas 6. Seriāls (ar subtitriem). 10. un 11.sērija.
18.00 Iepirkšanās pavēlnieces.
19.00 TV3 ziņas.
19.30 Bez tabu.
20.20 UgunsGrēks 11. Latvijas seriāls. 2014.g. 734.sērija.
21.00 Elementāri, Vatson! ASV seriāls. 2012.g. 12.sērija.
22.00 CSI Nujorka 9. ASV seriāls. 2012.g. 7.sērija.
23.00 Atriebība 2. ASV seriāls. 2013.g. 1.sērija.
0.00 Grēcīgā Kalifornija 5. ASV seriāls. 2.sērija.
0.35 Neiespējamā misija 4.
1.25 Kobra. Seriāls. 44.sērija.

tv programma
2.20 Visu uzvarai 5. Seriāls. 1.sērija.
3.00 Mana mīļā aukle 2. Seriāls (ar subt.). 7.sērija.
3.30 Meklējot īsto. Vācijas seriāls. 205. un 206.sērija.
4.20 Bez tabu.

Ceturtdiena, 2014. gada 13. februāris
2.15 Visu uzvarai 5. Seriāls. 2.sērija.
3.00 Mahinatori 3. ASV seriāls. 10.sērija.
3.45 Mana mīļā aukle 2. Seriāls (ar subt.). 9.sērija.
4.15 Bez tabu.

Trešdiena, 19. februāris
LTV1

Ceturtdiena, 20. februāris
LTV1

4.55 Skats no malas.*
5.25 Četras istabas.*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Province.*
6.30 Rīta “Panorāma”. 7.10 un 8.10 Olimpiskās ziņas.
8.35 Mīlas viesulis 8. Vācijas seriāls. 1765.sērija.
9.30 “1000 jūdzes” Kambodžā.*
10.00 Četras istabas.*
10.40 Mana ģimene 5. Seriāls. 8.sērija.
11.15 “Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs.
11.30 Aizliegtais paņēmiens.*
12.15 100 g kultūras. Nacionālie dārgumi.*
13.00 “Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs.
13.20 Vertikāle.*
13.50 Latvija var!*
14.20 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts.* TV spēle.
15.05 “Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs.
15.20 Olimpisko spēļu dienasgrāmata.*
16.20 Olimpiskās ziņas.
16.25 Džeronīmo Stiltons 2. Animācijas seriāls. 25.sērija.
16.50 Kas te? Es te!*
17.20 100 g kultūras. Personība.
18.00 Dienas ziņas. (ar surdotulkojumu).
18.50 Četras istabas.
19.25 Mana ģimene 5. Seriāls. 9.sērija.
20.00 “1000 jūdzes” Kambodžā. 3.sērija.
20.30 Panorāma. 20.59 Olimpiskās ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 Latloto. “Viking Lotto”.
21.20 Sastrēgumstunda.
22.30 Zebra.
22.45 Nākotnes parks.
23.00 Nakts ziņas. 23.10 Olimpiskās ziņas. 23.21 Laika ziņas.
23.25 100 g kultūras. Personība.*
0.05 Četras istabas.*
0.40 1:1. Aktuālā intervija.*
1.25 Disko un atomkarš. Dokumentāla filma.

4.55 Vides fakti.* (ar subt.).
5.25 Četras istabas.*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Province.*
6.30 Rīta “Panorāma”. 7.10 un 8.10 Olimpiskās ziņas.
8.35 Mīlas viesulis 8. Vācijas seriāls. 1766.sērija.
9.30 “1000 jūdzes” Kambodžā.*
10.00 Četras istabas.*
10.40 Mana ģimene 5. Seriāls. 9.sērija.
11.15 “Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs.
11.30 Sastrēgumstunda.* (ar surdotulkojumu).
12.40 “De facto”.* (ar subt.).
13.20 “Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs.
13.35 Province.* (ar subt.).
14.05 Kas var būt labāks par šo?* (ar subt.).
14.35 Zebra.*
14.50 Nākotnes parks.* (ar subt.).
15.05 “Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs.
15.20 Olimpisko spēļu dienasgrāmata.*
16.20 Olimpiskās ziņas.
16.25 Lauku peles un pilsētas peles piedzīvojumi. 35.sērija.
16.50 Kas te? Es te!*
17.20 100 g kultūras. Diskusija.
18.00 Dienas ziņas. (ar surdotulkojumu).
18.50 Četras istabas.
19.25 Mana ģimene 5. Seriāls. 10.sērija.
20.00 “1000 jūdzes” Kambodžā. 4.sērija.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 JAUNUMS! Veisenzē sāga 2. Daudzsēriju filma. 1. un 2.sērija.
23.00 Nakts ziņas. 23.10 Olimpiskās ziņas. 23.21 Laika ziņas.
23.25 100 g kultūras. Diskusija.*
0.05 Četras istabas.*
0.40 Sastrēgumstunda.*
1.45 Province.* (ar subt.).

LTV7

6.00 Biatlons.* Jauktā stafete.
6.10 Ātrslidošana.* 5000 m sievietēm.
7.10 Olimpisko spēļu dienasgrāmata.
7.45 Olimpiskās ziņas.
7.55 Kērlings. Pusfināls vīriešiem.
9.40 TIEŠRAIDE. Frīstails. Slēpošanas kross vīriešiem.
10.25 Ziemeļu divcīņa. Komandu sacensības. Tramplīns vīriešiem.
11.15 Olimpisko spēļu dienasgrāmata.
11.25 TIEŠRAIDE. Frīstails. Slēpošanas kross vīriešiem. Fināls.
12.55 TIEŠRAIDE. Ziemeļu divcīņa. Komandu sacensības. 4 x 5 km stafete.
14.15 Olimpiskās ziņas.
14.25 Daiļslidošana.* Īsā programma sieviešu vienslidojumos.
15.30 TIEŠRAIDE. Kērlings. Fināls sievietēm.
18.30 TIEŠRAIDE. Daiļslidošana. Izvēles programma sieviešu vienslidojumos.
19.20 Šodien. Ziņas. (krievu val.).
19.35 Daiļslidošana. Izvēles programma sieviešu vienslidojumos.
21.05 Olimpiskās ziņas.
21.15 Olimpiskā studija.
21.45 Frīstails. Rampa sievietēm. Fināls.
22.40 Olimpiskās ziņas.
22.50 Kērlings. Cīņa par 3. vai 4.vietu sievietēm.
1.30 Frīstails.* Slēpošanas kross vīriešiem.
2.10 Frīstails.* Slēpošanas kross vīriešiem. Fināls.
3.40 Ziemeļu divcīņa.* Komandu sacensības. 4 x 5 km stafete.
4.55 Daiļslidošana.* Izvēles programma sieviešu vienslidojumos.

6.00 Šorttreks.* 1000 m sievietēm, 500 m vīriešiem,
3000 m stafete sievietēm.
6.15 Frīstails.* Rampa vīriešiem. Fināls.
7.05 Olimpiskās ziņas.
7.15 TIEŠRAIDE. Snovbords.
9.00 TIEŠRAIDE. Kalnu slēpošana. Milzu slaloms vīriešiem. 1.brauciens.
11.00 Olimpisko spēļu dienasgrāmata.
11.10 TIEŠRAIDE. Slēpošana. Komandu sacensības sprintā.
12.55 TIEŠRAIDE. Kalnu slēpošana. Milzu slaloms vīriešiem. 2.brauciens.
13.45 TIEŠRAIDE. Slēpošana. Komandu sacensības sprintā. Fināls.
14.50 Olimpiskās ziņas.
15.00 Snovbords. Paralēlais milzu slaloms vīriešiem un sievietēm. Fināls.
16.25 TIEŠRAIDE. Biatlons. Jauktā stafete.
18.15 TIEŠRAIDE. Bobslejs. 3.brauciens sievietēm.
19.00 Šodien. Ziņas. (krievu val.).
19.20 TIEŠRAIDE. Bobslejs. 4.brauciens sievietēm.
20.15 Ātrslidošana. 5000 m sievietēm.
21.15 Olimpiskās ziņas.
21.25 Olimpiskā studija.
21.55 Daiļslidošana. Īsā programma sieviešu vienslidojumos.
23.10 Olimpiskās ziņas.
23.20 Daiļslidošana. Īsā programma sieviešu vienslidojumos.
1.00 Kalnu slēpošana.* Milzu slaloms vīriešiem. 2.brauciens.
1.50 Slēpošana.* Komandu sacensības sprintā. Fināls.
2.50 Snovbords.* Paralēlais milzu slaloms vīriešiem un sievietēm. Fināls.
4.20 Biatlons.* Jauktā stafete.

LNT
5.00 Kādas slimības vēsture. Seriāls (ar subtitriem). 17.sērija.
5.50 Ticīgo uzvaras balss.
6.20 Luī 3. ASV komēdijseriāls. 5.sērija.
6.45 Šodien novados.
7.00 900 sekundes. LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 Dzīvīte 2.
9.35 Televeikala skatlogs.
9.50 Bernards. Animācijas seriāls.
10.00 Tumšā meža mīlestība. Vācijas melodrāma. 2008.g.
12.00 Dzintara dziesmas 2.
13.00 1001 nakts. Turcijas seriāls. 2009.g. 57.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Televeikala skatlogs.
14.35 Rafteru ģimene 3. Austrālijas seriāls. 20.sērija.
15.40 Kādas slimības vēsture. Seriāls (ar subtitriem). 18.sērija.
16.50 Mežonīgā sirds. Meksikas seriāls. 103.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mežonīgā sirds. Meksikas seriāls. 104.sērija.
19.00 1001 nakts. Turcijas seriāls. 2009.g. 58.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.35 Degpunktā.
21.10 Glābšanas misija 112.
21.40 Pārgalvīgie policisti. Vācijas seriāls. 2012.g. 7.sērija.
22.50 Noziegums Parīzē. Seriāls. 6.sērija.
23.50 Dzīvīte 2.
0.10 No “Pradas” līdz skrandām. ASV romantiska komēdija.
2.00 Mežonīgā sirds. Meksikas seriāls. 103. un 104.sērija.
3.25 Degpunktā.
3.50 Šodien novados.
4.00 Rafteru ģimene 3. Austrālijas seriāls. 20.sērija.
4.40 Bernards. Animācijas seriāls.

TV3
5.00 Kobra. Seriāls. 45.sērija.
5.45 Visu uzvarai 5. Seriāls. 2.sērija.
6.35 Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 7. Animācijas seriāls.
7.00 Mazo mīluļu veikaliņš. Animācijas seriāls.
7.30 Bakugani 2. Animācijas seriāls.
7.55 Tētuka meitiņas 6. Seriāls (ar subtitriem). 10. un 11.sērija.
9.00 Neiespējamā misija 4.
10.00 Elementāri, Vatson! ASV seriāls. 2012.g. 12.sērija.
11.00 Mahinatori 3. ASV seriāls. 10.sērija.
12.00 Mana mīļā aukle 2. Seriāls (ar subt.). 9. un 10.sērija.
13.10 Skunksa kungfu. Animācijas seriāls.
13.30 Mazo mīluļu veikaliņš. Animācijas seriāls.
14.00 Finiass un Fērbs 2. Animācijas seriāls.
14.20 TIEŠRAIDE. Olimpiskās spēles 2014. Hokejs. 1/4 fināls.
17.20 Tētuka meitiņas 6. Krievijas seriāls (ar subtitriem). 12.sērija.
18.00 Iepirkšanās pavēlnieces.
19.00 TV3 ziņas.
19.30 Bez tabu.
20.20 UgunsGrēks 11. Latvijas seriāls. 2014.g. 735.sērija.
21.00 JAUNUMS! Ekstrasensi kā detektīvi.
22.10 “Ievas” pārvērtības 5.
23.00 Kinomānija 5.
23.30 JAUNUMS! Saikne 2. ASV seriāls. 2012.g. 1.sērija.
0.30 Neiespējamā misija 4.
1.20 Kobra. Seriāls. 45.sērija.

LTV7

LNT
5.00 Kādas slimības vēsture. Seriāls (ar subtitriem). 18.sērija.
5.50 Ticīgo uzvaras balss.
6.20 Luī 3. ASV komēdijseriāls. 6.sērija.
6.45 Šodien novados.
7.00 900 sekundes. LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 Dzīvīte 2.
9.35 Televeikala skatlogs.
9.55 Ko domā vīrieši. Vācijas komēdija. 2010.g.
11.55 Pārgalvīgie policisti. Vācijas seriāls. 2012.g. 7.sērija.
13.00 1001 nakts. Turcijas seriāls. 2009.g. 58.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Televeikala skatlogs.
14.35 Rafteru ģimene 3. Austrālijas seriāls. 21.sērija.
15.40 Kādas slimības vēsture. Seriāls (ar subtitriem). 19.sērija.
16.50 Mežonīgā sirds. Meksikas seriāls. 105.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mežonīgā sirds. Meksikas seriāls. 106.sērija.
19.00 1001 nakts. Turcijas seriāls. 2009.g. 59.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.35 Basketbols TV.
20.40 Degpunktā.
21.15 Dzīves krustcelēs 3. Dokumentālu filmu cikls. 6.sērija.
22.15 Pagājusī nakts. ASV romantiska drāma. 2010.g.
0.05 Dzīvīte 2.
0.25 Galileo.
1.20 Mežonīgā sirds. Meksikas seriāls. 105. un 106.sērija.
2.45 Degpunktā.
3.10 Šodien novados.
3.20 Rafteru ģimene 3. Austrālijas seriāls. 21.sērija.
4.05 Luī 3. Komēdijseriāls. 5. un 6.sērija.
4.50 Bernards. Animācijas seriāls.

TV3
5.00 Kobra. Seriāls. 46.sērija.
5.45 Visu uzvarai 5. Seriāls. 3.sērija.
6.35 Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 7. Animācijas seriāls.
7.00 Mazo mīluļu veikaliņš. Animācijas seriāls.
7.30 Bakugani 2. Animācijas seriāls.
7.55 Tētuka meitiņas 6. Krievijas seriāls (ar subtitriem). 12.sērija.
8.25 Mana mīļā aukle 2. Seriāls (ar subt.). 10.sērija.
9.00 Neiespējamā misija 4.
10.00 Ekstrasensi kā detektīvi.
11.00 Mahinatori 3. ASV seriāls. 11.sērija.
12.00 Mana mīļā aukle 2. Seriāls (ar subt.). 11. un 12.sērija.
13.10 Skunksa kungfu. Animācijas seriāls.
13.30 Mazo mīluļu veikaliņš. Animācijas seriāls.
14.00 Finiass un Fērbs 2. Animācijas seriāls.
14.30 Meklējot īsto. Vācijas seriāls. 207. un 208.sērija.
15.35 UgunsGrēks 11. Latvijas seriāls. 2014.g. 735. un 736.sērija.
16.55 Tētuka meitiņas 6. Seriāls (ar subtitriem). 13. un 14.sērija.
18.00 Iepirkšanās pavēlnieces.
19.00 TV3 ziņas.
19.30 Bez tabu.
20.20 UgunsGrēks 11. Latvijas seriāls. 2014.g. 736.sērija.
21.00 Nozieguma skelets 8. ASV seriāls. 2012.g. 21.sērija.
22.00 Ātrums. ASV spraiga sižeta trilleris.
0.20 “Overtime TV”. Latvijas raidījums par sportu.
1.20 Kobra. Seriāls. 46.sērija.
2.10 Visu uzvarai 5. Seriāls. 3.sērija.
3.00 Mana mīļā aukle 2. Seriāls (ar subt.). 11. un 12.sērija.
3.45 Meklējot īsto. Vācijas seriāls. 207. un 208.sērija.

Piektdiena, 21. februāris
LTV1
4.55 Vertikāle.*
5.25 Četras istabas.*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Province.*
6.30 Rīta “Panorāma”. 7.10 un 8.10 Olimpiskās ziņas.
8.35 Alpu dakteris 2. Seriāls. 11.sērija.
9.30 “1000 jūdzes” Kambodžā.*
10.00 Četras istabas.*
10.35 Mana ģimene 5. Seriāls. 10.sērija.
11.10 “Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs.
11.25 Labāki laiki. Seriāls. 20.sērija.
12.30 1:1. Aktuālā intervija.*
13.20 “Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs.
13.35 100 g kultūras. Personība.*
14.15 Vides fakti.* (ar subt.).
14.50 Aculiecinieks.*
15.05 “Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs.
15.20 Olimpisko spēļu dienasgrāmata.*
16.20 Olimpiskās ziņas.
16.30 Luijs. Animācijas seriāls. 33.sērija.
16.40 Lauku peles un pilsētas peles piedzīvojumi.
Animācijas seriāls. 36.sērija.
17.10 Alpu dakteris 2. Seriāls. 11.sērija.
18.00 Dienas ziņas. (ar surdotulkojumu).
18.50 Vai Rīga jau gatava?
19.15 Gudrs, vēl gudrāks.
20.30 Panorāma. 20.59 Olimpiskās ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 Aizliegtais paņēmiens.
22.00 Inspektors Lūiss 2. Seriāls (ar subt.). 4.sērija.
23.00 Nakts ziņas. 23.09 Olimpiskās ziņas. 23.19 Laika ziņas.
23.21 Inspektors Lūiss 2. Seriāls (ar subt.). 4.sērija.
0.05 Veisenzē sāga 2. Daudzsēriju filma. 1. un 2.sērija.
1.55 Latvijas šlāgeraptauja 2014.*
2.45 Labāki laiki. Seriāls. 20.sērija.
3.45 “Mikrofona” dziesmas.*

LTV7
6.00 Daiļslidošana.* Izvēles programma sieviešu vienslidojumos.
6.55 Frīstails.* Rampa sievietēm. Fināls.
7.50 Olimpiskās ziņas.
8.00 Olimpisko spēļu dienasgrāmata.
8.30 Kērlings.* Cīņa par 3. vai 4.vietu sievietēm.
9.45 TIEŠRAIDE. Frīstails. Slēpošanas kross sievietēm.
10.25 TIEŠRAIDE. Kērlings. Cīņa par 3. vai 4.vietu vīriešiem.
11.30 TIEŠRAIDE. Frīstails. Slēpošanas kross sievietēm. Fināls.
12.55 Olimpiskās ziņas.
13.05 Kērlings. Cīņa par 3. vai 4.vietu vīriešiem.
14.40 TIEŠRAIDE. Kalnu slēpošana. Slaloms sievietēm. 1.brauciens.
16.00 Olimpisko spēļu dienasgrāmata.
16.25 TIEŠRAIDE. Biatlons. 4 x 6 km stafete sievietēm.
18.25 TIEŠRAIDE. Kalnu slēpošana. Slaloms sievietēm. 2.brauciens.
19.20 Šodien. Ziņas. (krievu val.).
19.35 TIEŠRAIDE. Šorttreks. 500 m vīriešiem, 1000 m sievietēm,
5000 m stafete.
21.15 Olimpiskās ziņas.
21.25 Olimpiskā studija.
21.55 Ātrslidošana. Komandu sacensības vīriešiem un sievietēm.
23.40 Olimpiskās ziņas.
23.50 Kērlings. Fināls vīriešiem.
2.10 Kalnu slēpošana.* Slaloms sievietēm. 2.brauciens.
3.05 Biatlons.* 4 x 6 km stafete sievietēm.
5.00 Šorttreks.* 500 m vīriešiem, 1000 m sievietēm,
5000 m stafete.

LNT
5.00 Kādas slimības vēsture. Seriāls (ar subtitriem). 19.sērija.
5.50 Ticīgo uzvaras balss.
6.20 Luī 3. ASV komēdijseriāls. 7.sērija.
6.45 Šodien novados.
7.00 900 sekundes. LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 Dzīvīte 2.
9.30 Basketbols TV.
9.35 Televeikala skatlogs.
9.50 Bernards. Animācijas seriāls.
10.00 Pagājusī nakts. ASV romantiska drāma. 2010.g.
11.55 Noziegums Parīzē. Seriāls. 6.sērija.
13.00 1001 nakts. Turcijas seriāls. 2009.g. 59.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Televeikala skatlogs.
14.35 Rafteru ģimene 3. Austrālijas seriāls. 22.sērija.
15.40 Kādas slimības vēsture. Seriāls (ar subtitriem). 20.sērija.
16.50 Mežonīgā sirds. Meksikas seriāls. 107.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mežonīgā sirds. Meksikas seriāls. 108.sērija.
19.00 1001 nakts. Turcijas seriāls. 2009.g. 60.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.35 Degpunktā.
21.05 Dāvana vientuļai sievietei.
Rīgas kinostudijas detektīvkomēdija. 1973.g.
22.40 Nodevība. ASV krimināldrāma. 2011.g.
0.25 Dzīvīte 2.
0.45 Bērniem viss kārtībā. ASV traģikomēdija. 2010.g.
2.30 Mežonīgā sirds. Meksikas seriāls. 108.sērija.
3.15 Degpunktā.
3.40 Šodien novados.
3.50 Rafteru ģimene 3. Austrālijas seriāls. 22.sērija.
4.30 Luī 3. Komēdijseriāls. 7.sērija.
4.50 Bernards. Animācijas seriāls.

TV3
5.00 Kobra. Seriāls. 47.sērija.
5.45 Visu uzvarai 5. Seriāls. 4.sērija.
6.35 Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 7. Animācijas seriāls.
7.00 Mazo mīluļu veikaliņš. Animācijas seriāls.
7.30 Bakugani 2. Animācijas seriāls.
7.55 Tētuka meitiņas 6. Seriāls (ar subtitriem). 13. un 14.sērija.
9.00 Neiespējamā misija 4.
10.00 Nozieguma skelets 8. ASV seriāls. 2012.g. 21.sērija.
11.00 Mahinatori 3. ASV seriāls. 12.sērija.
12.00 Mana mīļā aukle 2. Seriāls (ar subt.). 13.sērija.
12.40 Skunksa kungfu. Animācijas seriāls.
13.00 Finiass un Fērbs 2. Animācijas seriāls.
13.30 Mazo mīluļu veikaliņš. Animācijas seriāls.
13.50 TIEŠRAIDE. Olimpiskās spēles 2014. Hokejs. Pusfnāls. 1.spēle.
16.35 Pēdējais īstais vīrs. ASV komēdijseriāls. 7.sērija.
17.15 Tētuka meitiņas 6. Seriāls (ar subtitriem). 15. un 16.sērija.
18.25 Runā Rīga! 2.
19.00 TV3 ziņas.
19.30 Bez tabu.
20.15 Valstī viss ir kārtībā!
Latvijas humora raidījums.
20.50 Ducis ir lētāk. ASV komēdija.
22.50 “Movie 43”. ASV komēdija. 2013.g.
0.40 Neiespējamā misija 4.
1.30 Kobra. Seriāls. 47.sērija.
2.25 Visu uzvarai 5. Seriāls. 4.sērija.
3.10 Mahinatori 3. ASV seriāls. 12.sērija.
3.55 Mana mīļā aukle 2. Seriāls (ar subt.). 13.sērija.
4.25 Bez tabu.

TV programma

Ceturtdiena, 2014. gada 13. februāris

Sestdiena, 22. februāris
LTV1
5.15 Aizliegtais paņēmiens.*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Vides fakti.*
6.30 Olimpisko spēļu dienasgrāmata.*
7.30 Dinozauru vilciens 2. Animācijas seriāls.
8.00 Lauku peles un pilsētas peles piedzīvojumi.
Animācijas seriāls.
8.25 Lidojošā suņa Vipo piedzīvojumi. Animācijas seriāls.
8.55 Olimpiskās ziņas.
9.05 Kas te? Es te!
9.35 Džeronīmo Stiltons 2. Animācijas seriāls.
10.00 Ķepa uz sirds.
10.30 Kas var būt labāks par šo?
11.00 Olsena bandas bērni dodas zem ūdens. Ģimenes komēdija.
12.45 JAUNUMS! “Vīnes filharmoniķu” koncerts Pekinā, 2013.
14.15 Ar sirsnīgiem sveicieniem... Anna Augustovna.
Dokumentāla filma.
14.50 Es un skola.
15.20 Olimpiskās ziņas.
15.30 Gudrs, vēl gudrāks.*
16.45 Pirmā dzīvība. BBC dokumentāla filma (ar subt.). 1.sērija.
17.50 Olimpiskās ziņas.
18.00 Dienas ziņas. (ar surdotulkojumu). 18.16 Laika ziņas.
18.20 Aculiecinieks.
18.35 Kinotēka.
19.05 Vides fakti.
19.35 Latvijas šlāgeraptauja 2014.
20.30 Panorāma. 20.59 Olimpiskās ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 Latloto. “Eurojackpot”.
21.25 TIEŠRAIDE. Eirovīzijas dziesmu konkurss 2014.
Nacionālā atlase. Fināls.
0.35 Olimpiskās ziņas.
0.45 Inspektors Lūiss 2. Seriāls (ar subt.). 4.sērija.
2.25 Par saknēm, upēm un debesīm.*
Valmieras teātra 90 gadu jubilejas koncerts.
4.10 Eiropa. Mīti un realitāte.*
4.50 Gudrs, vēl gudrāks.*

LTV7
6.00 Šorttreks.* 500 m vīriešiem, 1000 m sievietēm,
5000 m stafete.
6.40 Olimpisko spēļu dienasgrāmata.
7.10 TIEŠRAIDE. Snovbords. Paralēlais slaloms.
9.00 Olimpiskās ziņas.
9.10 Kērlings.* Fināls vīriešiem.
11.10 TIEŠRAIDE. Snovbords. Paralēlais slaloms. Fināls.
13.05 Olimpiskās ziņas.
13.15 Slēpošana. Masu starts 30 km sievietēm.
14.40 TIEŠRAIDE. Kalnu slēpošana. Slaloms vīriešiem. 1.brauciens.
16.15 Olimpisko spēļu dienasgrāmata.
16.25 TIEŠRAIDE. Biatlons. 4 x 7,5 km stafete vīriešiem.
18.25 TIEŠRAIDE. Bobslejs. 1.brauciens četriniekiem.
19.35 Olimpiskās ziņas.
19.45 Kalnu slēpošana. Slaloms vīriešiem. 2.brauciens.
20.00 TIEŠRAIDE. Bobslejs. 2.brauciens četriniekiem.
21.05 Olimpiskās ziņas.
21.15 Olimpiskā studija.
21.45 Kalnu slēpošana. Slaloms vīriešiem. 2.brauciens.
23.00 Olimpiskās ziņas.
23.10 Ātrslidošana. Komandu sacensības. Fināls.
1.20 Snovbords.* Paralēlais slaloms. Fināls.
2.30 Slēpošana.* Masu starts 30 km sievietēm.
3.40 Biatlons.* 4 x 7,5 km stafete vīriešiem.
5.40 Bobslejs.* 1.brauciens četriniekiem.

LNT
5.00 Kādas slimības vēsture. Krievijas seriāls (ar subtitriem).
5.50 Klīvlenda šovs 4. Animācijas seriāls.
6.10 Dzimuši policisti. ASV seriāls. 5.sērija.
7.00 Degpunktā.
7.30 Trako tūņu šovs. Animācijas seriāls.
8.25 Glābšanas misija 112.
9.00 LNT brokastis.
11.00 Dzīves krustcelēs 3. Dokumentālu filmu cikls. 6.sērija.
11.55 Dāmu paradīze. Lielbritānijas seriāls. 2012.g. 2.sērija.
13.05 Velnišķīgās karsējmeitenes. ASV seriāls. 2010.g. 15.sērija.
14.00 Galileo.
14.30 Divpadsmit krēslu. Krievijas traģikomēdija. 1971.g.
1. un 2.sērija (ar subt.).
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Deja uz varavīksnes. Vācijas melodrāma. 2007.g.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.35 Dzintara dziesmas 2.
21.35 Fišeres kundzes izmeklēšanas noslēpumi. Seriāls. 4.sērija.
22.55 Greizais spogulis. Krievijas humora raidījums (ar subt.).
1.35 Neredzamais pieskāriens. Vācijas romantiska komēdija.
3.05 Ko domā vīrieši. Vācijas komēdija. 2010.g.
4.35 Klīvlenda šovs 4. Animācijas seriāls.

TV3
5.00 Kobra 4. Seriāls. 47.sērija.
5.45 Visu uzvarai 5. Seriāls. 5.sērija.
6.35 Naskais Andželo. Animācijas seriāls.
6.45 Skunksa kungfu. Animācijas seriāls.
7.15 Īpašais aģents Oso 2. Animācijas seriāls.
7.45 Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums 2.
Animācijas seriāls.
8.15 Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 8. Animācijas seriāls.
9.10 Kungfu panda. Animācijas seriāls.
10.00 Autoziņas.
10.30 “Ievas” pārvērtības 5.
11.15 Iepirkšanās pavēlnieces.*
13.20 Kinomānija 5.
14.00 Smieklīgākie videokuriozi 20.
14.35 Pēdējais īstais vīrs. ASV komēdijseriāls. 7.sērija.
15.05 Ducis ir lētāk. ASV komēdija. 2003.g.
17.05 Mr. Magū. ASV komēdija. 1997.g.
19.00 TV3 ziņas.
19.30 Šreks Trešais. ASV animācijas filma. 2007.g.
21.25 TV PIRMIZRĀDE. Brīvdienu terapija. ASV komēdija. 2009.g.
23.40 Mr. Magū. ASV komēdija. 1997.g.
1.25 Neiespējamā misija 4.
2.15 Kobra 4. Seriāls. 47.sērija.
3.00 Visu uzvarai 5. Seriāls. 5.sērija.
3.40 Savi čomi. ASV komēdijseriāls. 11. – 13.sērija.

Svētdiena, 23. februāris
LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Vides fakti.*
6.30 Olimpisko spēļu dienasgrāmata.*
7.30 Es un skola.
8.00 Lauku peles un pilsētas peles piedzīvojumi. Animācijas seriāls.
8.25 Lidojošā suņa Vipo piedzīvojumi. Animācijas seriāls.
8.55 Olimpiskās ziņas.
9.05 Kas te? Es te!
9.35 Vipo piedzīvojumi Laika salā. Animācijas seriāls.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

10.00 Mārvijs Hemmers. “Nacionālās ģeogrāfijas” pasaule.
10.25 Vollesa un Gromita izgudrojumu pasaule. 3.sērija.
11.00 Madagaskara. Dokumentāla filma (ar subt.). 1.sērija.
12.00 Dievkalpojums.
13.00 Vertikāle.
13.30 Eirovīzijas dziesmu konkurss 2014.* Nacionālā atlase. Fināls.
16.45 Olimpiskās ziņas.
16.55 Dzintara puse.
17.30 Dienas ziņas. (ar surdotulkojumu). 17.46 Laika ziņas.
17.50 TIEŠRAIDE. Soču ziemas olimpisko spēļu noslēguma ceremonija.
20.30 Panorāma.
21.40 Šerloks 3. Pēdējais zvērests. Seriāls (ar subtitriem). 3.sērija.
23.20 Pirmā dzīvība. BBC dokumentāla filma (ar subt.). 1.sērija.
0.25 Latvijas šlāgeraptauja 2014.*
1.20 Planēta Zeme 2. Dokumentāla filma (ar subt.). 5.sērija.
2.15 “Latvijas Radio 2” dziesmu salidojums.*
4.30 Manas zaļās mājas. Dokumentāla filma.
4.40 Kalnciema ielas koka namu atdzimšana. Dokumentāla filma.
5.00 LV jaunatklāšanas raidījums “Te!”.*

LTV7
6.00 Bobslejs.* 1.brauciens četriniekiem.
6.45 Bobslejs.* 2.brauciens četriniekiem.
7.50 Olimpisko spēļu dienasgrāmata.
8.45 Olimpiskās ziņas. Pēdējās olimpiskās ziņas šajās spēlēs!
8.55 TIEŠRAIDE. Slēpošana. 50 km vīriešiem.
11.25 TIEŠRAIDE. Bobslejs. 3.brauciens četriniekiem.
12.35 Olimpiskā studija.
13.00 TIEŠRAIDE. Bobslejs. 4.brauciens četriniekiem.
14.05 Olimpiskā studija.
14.20 Olimpiskās ziņas.
14.30 “UEFA Euro 2016” atlases grupu izloze.
15.00 Daiļslidošana. Paraugdemonstrējumi.
17.30 Olimpiskā studija.
18.00 TIEŠRAIDE. Soču ziemas olimpisko spēļu
noslēguma ceremonija.
20.50 Olimpiskā studija.
21.00 Olimpiskās ziņas.
21.10 Olimpiskā studija.
21.20 Soču ziemas olimpisko spēļu noslēguma ceremonija.*
(ar surdotulkojumu).
0.00 Olimpiskā studija.*
0.30 Daiļslidošana.* Paraugdemonstrējumi.
3.00 Bobslejs.* 2.brauciens četriniekiem.
4.00 Bobslejs.* 3.brauciens četriniekiem.
5.00 Bobslejs.* 4.brauciens četriniekiem.

TV3

Valodu centrs «PASSWORD» izsludina uzņemšanu pavasara semestra grupās

5.00 Kobra 4. Seriāls. 48.sērija.
5.45 Visu uzvarai 5. Seriāls. 6.sērija.
6.40 Naskais Andželo. Animācijas seriāls.
6.50 Skunksa kungfu. Animācijas seriāls.
7.20 Īpašais aģents Oso 2. Animācijas seriāls.
7.50 Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums 2. Animācijas seriāls.
8.15 Kinomānija 5.
8.50 Māmiņu klubs.
9.25 Garšīgi dzīvojam! Kulinārijas raidījums.
10.00 Superbingo.
11.00 Valstī viss ir kārtībā! Latvijas humora raidījums.
11.35 Iepirkšanās pavēlnieces.
13.45 TIEŠRAIDE. Olimpiskās spēles 2014. Hokejs. Fināls.
16.30 Smieklīgākie videokuriozi 20.
17.10 Šreks Trešais. ASV animācijas filma. 2007.g.
19.00 Nekā personīga.
20.00 TV PIRMIZRĀDE. Bada spēles. Spraiga sižeta fantastikas filma.
22.50 Prezidenta cilvēks 2. ASV spraiga sižeta trilleris. 2002.g.
0.40 “Movie 43”. ASV komēdija. 2013.g.
2.25 Kobra 4. Seriāls. 48.sērija.
3.15 Visu uzvarai 5. Seriāls. 6.sērija.
4.00 Mitjaja stāstiņi. Seriāls (ar subtitriem). 15. un 16.sērija.

LNT
5.00 Galileo.
5.55 Bernards. Animācijas seriāls.
6.05 Klīvlenda šovs 4. Animācijas seriāls.
6.35 Nedēļa novados. Kopsavilkums.
7.00 Halka planēta. ASV animācijas filma. 2010.g.
8.25 Ražots Eiropā 2.
9.00 LNT brokastis.
11.00 Fišeres kundzes izmeklēšanas noslēpumi. Seriāls. 4.sērija.
12.10 Herijas likums. ASV seriāls. 8.sērija.
13.10 Galileo.
13.50 Brauciens uz skolu. ASV komēdija. 1996.g.
15.40 Komisārs Reksis 14. Seriāls. 10.sērija.
16.50 Dzintara dziesmas 2.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Greizais spogulis.
Krievijas humora raidījums (ar subt.).
20.00 LNT ziņas.
20.10 LNT ziņu “Top 10”.
21.00 Dāmu paradīze. Lielbritānijas seriāls. 2012.g. 3.sērija.
22.10 Cilvēks dzelzs maskā.
Vēsturiska piedzīvojumu filma.
0.45 Divpadsmit krēslu. Krievijas traģikomēdija. 1971.g.
1. un 2.sērija (ar subt.).
3.25 Halka planēta. ASV animācijas filma. 2010.g.
4.40 Bernards. Animācijas seriāls.

«Vārds uzņēmējiem»
Pārtikas amatnieku tirdziņš Akadēmijas ielā
15. februārī no pulksten 9 līdz 15 Akadēmijas ielā 5
(stāvlaukumā) notiks pārtikas amatnieku tirdziņš.

SIA «KULK» piedāvā darbu
tāmētājam(-i) (uz pilnu slodzi).
Prasības:
• augstākā vai vidējā speciālā izglītība būvniecībā;
• atbilstoša darba pieredze un izpratne ceļu būvniecības
un inženierkomunikāciju (ūdensvads, kanalizācija)
objektu tāmēšanā;
•spēja patstāvīgi organizēt savu un komandas darbu,
pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību;
•labas iemaņas darbā ar datoru («Word», «Excel»,
«AutoCad» vai «MicroStation»).
CV un pieteikuma vēstuli sūtīt pa e-pastu personals@kulk.lv.

Baltijas Astroloģijas skola (Jelgavā)
piedāvā daudzveidīgu mācību programmu
ar iespējām apgūt astrologa profesiju,
kā arī saņemt zināšanas citos
ezotērikas virzienos.
Reģistrācijas apliecības Nr.3360800323.
Tālrunis 29379805.
Privātā pirmsskolas izglītības iestāde «Pīlādzītis»
uzņem bērnus
no 3 līdz 4 gadu vecuma un piecgadīgo un sešgadīgo
bērnu pirmsskolas sagatavošanas grupās
ar latviešu un krievu valodas apmācību
bez vecāku līdzfinansējuma.
Pērnavas ielā 16, Jelgavā, tālrunis 63021591,
63011290, mob.20021871, 26448426.

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde «Pilsētsaimniecība»
pārdod atkārtoti rakstiskā izsolē kustamo mantu.
1. Izsoles priekšmets: sauso un vēja gāzto koku koksnes izsole ar kopējo krāju 10,6 m3 Zemgales virsmežniecības 3.
Centra apgaitā.
2. Izsoles veids: rakstiska izsole ar augšupejošu soli.
3. Izsoles noteikumu saņemšana/iepazīšanās: ar izsoles noteikumiem var iepazīties/saņemt JPPI «Pilsētsaimniecība» Jelgavā,
Pulkveža O.Kalpaka ielā 16a, 6. kabinetā, vai mājas lapā www.pilsetsaimnieciba.lv, sadaļā «Iepirkumi», apakšsadaļā «Izsole».
4. Cirti dabā var apskatīt no š.g. 30. janvāra līdz 12. februārim, iepriekš sazinoties ar mežzini Pēteri Vēveri, mob. tālrunis 26542142.
5. Piedāvājumu iesniegšanas kārtība, izsoles vieta un laiks:
5.1. piedāvājums jāiesniedz līdz 2014. gada 14. februārim plkst.10 JPPI «Pilsētsaimniecība» Jelgavā, Pulkveža O.Kalpaka
ielā 16a, 9. kabinetā;
5.2. izsole notiks: 2014. gada 14. februārī plkst.10 JPPI «Pilsētsaimniecība» Jelgavā, Pulkveža O.Kalpaka ielā 16a, 14. kabinetā.
6. Izsoles priekšmeta nosacītā cena: 75,41 euro.
7. Izsoles nodrošinājums un tā samaksas kārtība:
7.1. izsoles nodrošinājums ir 10% apmērā no izsoles daļas nosacītās cenas;
7.2. nodrošinājuma maksājums ir jāveic pirms izsoles ar pārskaitījumu JPPI «Pilsētsaimniecība»: AS «SEB Banka»
Jelgavas filiāle, kods UNLALV2X, konts LV61 UNLA 0050 0010 0312 1, norādot izsoles priekšmetu.
8. Samaksas kārtība: bezskaidras naudas norēķins vienas nedēļas laikā no izsoles dienas.

Latvijas Lauksaimniecības
universitātes

MŪŽIZGLĪTĪBAS CENTRS
aicina apgūt tālākizglītības kursus:
Kursu nosaukums

Stundas

Sākums

Klasiskās iejādes pamati bērniem

32

24.02.14.

Meliorācijas sistēmas, to uzturēšana un
kopšana
Jaunāko tehnoloģiju izmantošana
lauksaimniecības produkcijas ražošanā
Inovācijas zaļās ražošanas jomā

16

22.02.14.

32

07.03.14.

24

19.03.14.

Profesionālās
izglītības
pedagogu
pedagoģiskās pamatizglītības programma

72

29.03.14.

Informācija un pieteikšanās:

 63005715 vai : antra.berzina@llu.lv
Pārējo kursu piedāvājumu skatīt: www.mc.llu.lv

PIEAUGUŠAJIEM:
• Franču valoda iesācējiem:
S. no plkst.10.30 līdz 12.30 – 35 EUR/mēn.;
• Spāņu valoda iesācējiem:
C. no plkst.18 līdz 20 – 35 EUR/mēn.

JAUNIEŠIEM:
• Angļu valoda 9. klasēm:
P./T. no plkst.15 līdz 16.30 – 40 EUR/mēn.;
• Angļu valodas gramatikas kurss:
C. no plkst.15.45 līdz 17.45 – 35 EUR/mēn.

BĒRNIEM:
• Krievu valoda iesācējiem (5./6. kl.): T. no plkst.15 līdz 16.30 – 24 EUR/mēn.;
• Angļu valoda 3. klašu skolēniem: O. no plkst.15 līdz 17 – 28 EUR/mēn.

Piedāvājam arī pāru un individuālās nodarbības.
Pieteikšanās un sīkāka informācija pa tālruni 28816925; e-pasts passwordkursi@inbox.lv;
www.password.lv.

7

8

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

notikumi

Ceturtdiena, 2014. gada 13. februāris

Brīnumzeme izkusa ātri
Mākslinieki vienmēr apgalvojuši, ka ledus ir savdabīgs materiāls
tādēļ vien, ka nav ilgdzīvotājs – šodien ir, bet rīt jau var nebūt.
Tāpēc mirklis jātver ātri! Par to pārliecinājāmies aizvadītajās
brīvdienās, kad Uzvaras parkā norisinājās Starptautiskais Ledus
skulptūru festivāls. Diemžēl laika apstākļi skulptūras nesaudzēja – bija plus grādi, naktī no piektdienas uz sestdienu lija,
bet sestdien uzspīdēja saule, kas ir lielākie biedi ledum. Taču,
neskatoties uz to, skulptūru vērotāju netrūka nevienā no festivāla dienām. Iestādes «Kultūra» vadītājs Mintauts Buškevics
lēš, ka šis festivāls savā ziņā pat bijis veiksmīgāks, jo piesaistījis
daudz interesentu no Lietuvas, arī pašmāju apmeklētāju siltā
laika dēļ bija vairāk.
Šobrīd no mūsu ledus brīnumzemes palikuši vien skaisti fotomirkļi un atmiņas.

Iemūžināt sevi fotoskulptūrā «Greizais spogulis» centās arī jelgavnieki Laura, Arvīds un Paula Dzelmes, kuri ledus skulptūras klātienē apmeklēja pirmo reizi. «Līdz šim iztikām tikai ar skulptūru apskati foto un TV, bet šoreiz,
pateicoties siltajam laikam, nolēmām atnākt. Tas ir pavisam kas cits. Datorā vai televīzijā neredzi visus sīkumus,
nav tās atmosfēras, mūzikas. Jau tagad zinām, ka vasarā obligāti apmeklēsim Smilšu skulptūru festivālu, lai izjustu klātbūtnes efektu,» tā Laura un Arvīds. Jāpiebilst, ka fotoskulptūras – zirgs, spogulis, ēzelītis, Šreks – bija
ļoti iecienītas un brīžiem pat veidojās rinda, lai pie tām nofotografētos. Tiesa, tas izdevās tikai tiem, kuri parku
Foto: Ivars Veiliņš un no «Kultūras» arhīva
apmeklēja piektdien un sestdien.

«Mēs esam jelgavnieki, kas lepojas ar to, kas mums pieder.
Ledus skulptūru festivāls ir viena no mūsu firmas zīmēm,
kas jānovērtē pašiem, lai varētu stāstīt citiem,» atzīst
jelgavnieki Agris, Linda, Sindija, Nanija, Ilze un Oļegs.
Kompānija, kas festivālu apmeklē gadu no gada, spriež,
ka šogad tas ir krāšņāks – vispirms jau vairāk skulptūru,
arī parks daudz vairāk izgaismots, un tas sniedz īpašu
auru. «Spriedām, ka pašlaik mums ir ērti, jo dzīvojam netālu no Uzvaras parka, bet, ja nākamgad festivāls notiks
Pasta salā, būs tālāk jāiet. Bet mēs iesim, jo tie ir svētki!»
piebilst Linda.
Ledus tēlnieku veikumu
novērtēja arī ilggadējā
festivāla mākslinieciskā vadītāja Kārļa Īles
mamma Elga. «Man jau
ir atkarība no Jelgavas
smilšu un ledus festivāliem. Pērn uz Smilšu
skulptūru festivālu pat
ar stopiem atbraucu, lai
tikai to redzētu. Kaut
gan Kārlis šoreiz nepiedalās, gribu redzēt, ko
viņa skolēni un draugi
uzbūvējuši. Jā, var jau
skatīt internetā, taču dzīvē redzēt ir pavisam kas cits,»
atzīst Elga, sevi gan saucot par samaitātu skatītāju, jo
pati ir māksliniece un arī dēls iemācījis skulptūrās saskatīt dažādas nianses. «Darbs ir ieguldīts visās skulptūrās,
neviens pa virsu nebrauc, taču var redzēt, ka Krievijas
māksliniekiem tie darbi izcakoti smalkāki, bet mūsējiem
ir pamatīgākas formas,» tā Elga. Jāpiebilst, ka šim festivālam K.Īle janvārī bija uzbūvējis fotoskulptūru – zirgu,
bet šobrīd viņš studē Grieķijā.

«Ko varam teikt? Žūrija nekad nav prognozējama, bet mums uzvara ir īsta
laime, jo skulptūru vairākkārt nācās izmainīt. Nedēļas sākumā sapratām,
ka esam par daudz sacerējušies – atteicāmies no zirga, kas bija paredzēts
blakus veiksmes putnam, bet pirms festivāla atklāšanas savas korekcijas
ieviesa daba – iznīcināja mūsu eiro banknotes zem veiksmes putna. Šķiet,
tai īsti nepatika mūsu ideja, un dabai jau pretī strīdēties nedrīkst,» smaidot
nosaka mākslinieks Andrejs Molokovs no Krievijas, kurš pārī ar kolēģi Sergeju Celebrovski uzbūvēja skulptūru «Noķert veiksmi». Tieši tā tika atzīta
par šī festivāla labāko komandas skulptūru. Jāpiebilst, ka šis tandēms jau
pērn apliecināja, ka ir labākais.

Pasākumi pilsētā
 14. februārī pulksten 19 – čellistu trio «Melo-M» koncerts «Jaunā
sērija». Biļešu cena – € 10; 7; 5 eiro (kultūras namā).
 15. februārī pulksten 12 – Lietuvas neatkarības dienai veltīts pasākums (Sabiedrības integrācijas pārvaldē Sarmas ielā 4).
 15. februārī pulksten 18 – koncerts «Mēs mīlam dejā». Piedalās:
dziesmu un deju ansamblis «Visla» (Polija), TAD «Teiksma», «Dancis»,
«Rotaļa», «Daiļrade», «Mana Rotaļa», «Lielupe». Biļešu cena – € 3,50; 3;
2 (Ls 2,46; 2,11; 1,41) (kultūras namā).
 16. februārī pulksten 14 – izrāde šovs «Padomi precētiem pāriem».
Režisore D.Balčus. Asprātīgos dialogos un itāliskās kaislībās laulāts pāris
izdzīvo savas laulības dzīves ainas TV šova tiešraidē... Piedalās: Z.Burnicka,
K.Anitens un A.Poiša. Biļešu cena – € 8; 6,50; 5 (Ls 5,62; 4,57; 3,51)
(kultūras namā).
 18. februārī pulksten 15 – Starptautiskajai dzimtās valodas dienai
veltīts pasākums «Valodu karuselī» (Sabiedrības integrācijas pārvaldē
Sarmas ielā 4).
 19. februārī pulksten 18 – tautasdziesmu dziedāšanas vakars «Sveču

Tieši uzvarētājskulptūru «Noķert veiksmi» par šī festivāla līderi sauc
jelgavnieki Miļūnu ģimene. «Patiesībā mums tīk visas skulptūras, kurās
ir reāli tēli – šis putns aizrāva ar savu smalkumu, arī zivs asaka ar kaķi
blakus izskatījās iespaidīgi. Vien žēl, ka šo skulptūru mūžs ir tik īss.
Mākslinieki nedēļu pa dienām, naktīm strādā, bet daba vienā mirklī
visu izposta! Žēl noskatīties, ka skulptūras pil jau festivāla atklāšanā,»
atzīst Natālija. Ģimene piebilst, ka pirms festivāla ziņās un internetā
cītīgi sekojuši līdzi darba procesam, vērtējot, ka tas ir smags darbs,
kurā vajag fizisku spēku, bet pats galvenais esot pacietība.

«Prāta vētras» ģitārista Jāņa Jubalta jaunākā
meita Odrija par savām favorītskulptūrām sauc
visas, kurās parādās eņģeļi. «Eņģelīši ir labie tēli,
un man viņi patīk,» saka Odrija, kura festivālu,
kamēr tētis un mamma Indijā, apmeklēja kopā ar
vecmāmiņu Sarmīti Helvigu. Vecmāmiņa atzīst,
ka ledus skulptūras daudz redzētas, tādēļ varētu
arī nenākt uz festivālu, taču te varot smelties
pozitīvas emocijas un mazliet arī pasapņot. «Skatoties uz šo skulptūru, atausa atmiņā notikumi
pirms 40 gadiem, kad, kā tagad smalki teiktu,
korporatīvā pasākumā ezera krastā piedalījos
izrādē, iejūtoties nāriņas lomā, kuru Neptūns
brauca ar laivu glābt,» stāsta S.Helviga.

mēneša tradīcijas latviešu dzīvesziņā». Ieeja – par ziedojumiem (Zinātniskajā bibliotēkā).
 20. februārī no pulksten 10 līdz 18 – Jauno grāmatu diena (Zinātniskajā bibliotēkā).
 22. februārī pulksten 12 – Jelgavas pilsētas un novada vokālo ansambļu skate. Ieeja – bez maksas (Valsts ģimnāzijā Mātera ielā 44).
 22. februārī pulksten 13 un 17 – deju studijas «Benefice» 15 gadu
jubilejas koncertuzvedums «Paralelitāte» (2 daļās). Biļešu iepriekšpārdošana līdz 20. februārim – deju centrā «Cukurfabrika» (Cukura ielā 22),
koncerta dienā – Jelgavas kultūras namā. Biļešu cena – € 2,85 (Ls 2)
(kultūras namā).
 22. februārī pulksten 17 – tautas deju kolektīvu koncerts «Polka pilī».
Piedalās: «Austris», «Diždancis», «Kalve», «Ogre», «Vektors», «Kalve Zelta
smiltis», «Mārupieši». Ieeja – € 0,50 (Jelgavas pilī).
 23. februārī pulksten 14 – Jelgavas Jaunā teātra spiegu komēdija
«Kraukļu ligzda». Režisors R.Svjatskis. Biļešu cena – € 1,42; 0,71 (skolēniem,
studentiem, pensionāriem) (Ls 1; 0,50) (k/n «Rota»).
 23. februārī pulksten 15 – koncerts «Nakts mūzika baltā pilsētā».
Piedalās kori «Sidrabe» un «Zemgale», diriģenti Guntis Pavilons, Zita

Par vispieprasītāko objektu noteikti var saukt
slīdkalniņu ar četrām nobrauktuvēm, kuru slavēja
gan mazākie parka apmeklētāji, gan arī vecāki.
Organizatori šoreiz bija padomājuši par šļūkšanai
paredzētiem atribūtiem, bet rindas koordinēšanā
iesaistījās brīvprātīgo jauniešu komanda.
Sagatavoja Ritma Gaidamoviča

Kurševa un Zane Stafecka, Sintija Šteinkopfa (klavieres), Helga Lukšēvica
(čells). Koncertā skanēs Imanta Kalniņa un citu latviešu komponistu nakts
mūzika. Ieeja – par ziedojumiem (Svētās Annas baznīcā).
 23. februārī pulksten 16 – kluba «Pīlādzītis» sarīkojums (k/n Deju
zālē).

Izstādes
 No 18. februāra līdz 31. martam – Aināra Rubena fotogrāfijas «XVI
Starptautiskais Ledus skulptūru festivāls» (2014) (k/n 1. stāvā).
 Līdz 20. februārim – Alberta Franciska Pauliņa darbu izstāde (Jelgavas
Mākslas skolā Mazajā ceļā 2).
 Līdz 23. februārim – koktēlniekam Krišjānim Kugram – 110: izstāde «Lai
sirdij prieks...» (Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 Līdz 23. februārim – Jūlija Federa (1838 – 1909) izstāde «Ainava»
(Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 Līdz 28. februārim – Zigrīdas Cīrules gleznu izstāde «Magoņu tango»
(k/n 1. stāva Lielajā foajē).
 Līdz 3. martam – tekstilmākslinieces Ditas Veģes personālizstāde
(Ādolfa Alunāna muzejā Filozofu ielā 3).

