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17. gadsimts
Kurzemes un
Zemgales hercogistes vēsturē ir gan tās augstākā
uzplaukuma laikmets,
gan arī norieta sākums.
1610. gada 28. oktobrī
Kuldīgā piedzima nākamais hercogs Jēkabs. Taču
tēva hercoga Vilhelma vainas
Attēls: medaljons «Jēkabs un
dēļ ceļš uz hercoga troni viŠarlote» no JVMM ekspozīcijas
ņam bija slēgts. Jēkabam nācās slēgt vairākus kompromisus, no kuriem viens bija īpaši nozīmīgs
Jelgavai, proti, Jēkabam pilsētā bija jāuzceļ dievnams katoļiem, lai
1642. gadā iegūtu kāroto troni. Hercoga Jēkaba kaislība bija kuģi
– tos būvēja gan Ventspilī, gan Kuldīgā, taču arī Jelgavas tuvumā
daudziem amatniekiem atradās darbs, lai nodrošinātu kuģu aprīkojumu. Atgādinot par hercogistes jūras varenību, Jelgavā piedāvā
īpašu ēdienu «Hercoga bura», bet viņa mīļotās sievas vārds iemūžināts
deserta nosaukumā «Šarlotes skūpsts».

Jelgavas slimnīcas zobārste
Ilze Brauere – labākā valstī Jelgavas 750. jubileju

Avots: Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs

iemūžina pastmarkā

Jelgavas slimnīcas zobārste sejas un žokļu ķirurģe Ilze
Brauere ieguvusi Gada balvu medicīnā nominācijā «Gada
zobārsts» – viņas profesionalitāti novērtējuši pacienti,
kuriem savu viedokli bija iespēja paust balsojumā. «Man
vienmēr ir svarīgi pacientam izrādīt mīlestību, uzmanību
un rūpes. Ir gandarījums, ka to novērtē,» tā viņa.
Foto: Raitis Supe

 Sintija Čepanone

Zobārsti Ilzi Braueri, kura
strādā Jelgavas slimnīcā,
pacienti raksturo kā ārsti, kura patiešām spēj
parādīt savas profesijas
vislabākās iezīmes – viņa
ir uzticama, profesionāla
un pat pašaizliedzīga
speciāliste, ar īstu ārsta
tvērienu un attieksmi
pret ikvienu no pacientiem. Tieši I.Brauere pasākumā «Gada balva
medicīnā 2014» ieguva
galveno balvu nominācijā «Gada zobārsts».
Lai godinātu veselības nozarē
strādājošos par apzinīgu un pašaizliedzīgu darbu pacientu veselības
labā, jau piekto gadu, ņemot vērā
iedzīvotāju balsojumu, tiek pasniegta Gada balva medicīnā vairākās
nominācijās, un šis gads ir pirmais,

kad apbalvots arī Gada zobārsts.
Šo titulu ieguva Jelgavas pilsētas
slimnīcas zobārste sejas un žokļu
ķirurģe I.Brauere.
«Prieks, ka beidzot arī zobārsti,
kā es saku, uzņemti lielajā ārstu
saimē un ka arī mēs tiekam novērtēti tik nozīmīgā pasākumā kā
«Gada balva medicīnā». Ikdienā
jau tā ir, ka pacientu labie vārdi
dažkārt paliek nepateikti, taču šādā
pasākumā var gūt pārliecību, ka
cilvēki tomēr redz, jūt un novērtē to
labo, ko ārsts viņiem cenšas sniegt,»
saka I.Brauere, kura slimnīcā par
zobārsti nostrādājusi jau 25 gadus.
Viņa neslēpj, ka ikdienas darbā ir
kā skaistie, tā skumjie brīži, kad
«gribas noiet maliņā un sevī noraudāt to sāpi, ja kaut kas nav sanācis
tā, kā gribējies», tādēļ gandarījums
par augsto darba novērtējumu ir jo
īpašs. «Kā dakterim, tā pacientam
ir savi plusiņi un mīnusiņi, un ir
ļoti svarīgi spēt rast kompromisu
strīdīgās situācijās. Man vienmēr

 Sintija Čepanone

«Pastmarka «Jelgavai
750» izdota 100 000
eksemplāros – tā ir pietiekami neliela tirāža,
un papildtirāžas šādām
mākslinieciskām pastmarkām netiek izdotas.
Tāpēc, ja to grib iegūt
savā īpašumā, ir jāpasteidzas – iespējams, pēc
pusgada gada Jelgavas
pastmarka jau būs filatēlisks retums,» saka
Latvijas Pasta Filatēlijas
departamenta direktors
Edmunds Bebrišs. Pagājušajā nedēļā Jelgavas
Svētās Trīsvienības baznīcas tornī notika Jelgavas
750. jubilejas pastmarkas
prezentācija un pirmās
dienas zīmogošana.

ir svarīgi pacientam izrādīt mīlestību, uzmanību, rūpes, man gribas
palīdzēt cilvēkam, piedāvājot labāko
risinājumu – izraut zobu nav māksla, māksla ir to saglabāt. Tiesa, ne
vienmēr izdodas sasniegt cerēto
rezultātu, un tad jāprot rast kompromisu,» par savu darba ikdienu
stāsta I.Brauere, piebilstot, ka viņas
kandidatūras izvirzīšana balvai
«Gada zobārsts» bijis negaidīts,
tomēr ļoti patīkams pārsteigums.
Jāpiebilst, ka uz galveno balvu šajā
nominācijā pretendēja arī zobārste
Inga Pinkena no Kolkas un Vineta
Zviedre no Rūjienas.
I.Braueres profesionalitāti novērtē arī Jelgavas slimnīca. «Daktere
Brauere ir ļoti atsaucīga gan pret
saviem pacientiem, gan kolēģiem,
viņa nekad neatsaka palīdzību un ir
gatava pacientus konsultēt pat savā
brīvajā laikā. Mums nebija šaubu,
ka viņa ir labākā speciāliste, un nu
to apliecina arī iegūtā balva,» par
zobārsti saka slimnīcas valdes lo-

cekle Anta Seržāne, piebilstot, ka arī
turpmāk ārstniecības iestāde gādās,
lai pacienti, tostarp stomatoloģijas
kabineta apmeklētāji, saņemtu
vislabāko servisu.
Šogad Gada balva medicīnā tika
pasniegta kopumā 11 nominācijās,
un septiņās no tām uzvarētājus
noteica iedzīvotāji. Pacientiem tika
dota iespēja balsot par gada labāko
ārstu, zobārstu, farmaceitu, funkcionālo speciālistu, māsu, vecmāti
un ārsta palīgu. Tradicionāli Gada
balva medicīnā pasniegta arī nominācijās «Gada cilvēks medicīnā»,
«Gada notikums medicīnā», «Gada
slimnīca» un «Gada balva par mūža
ieguldījumu medicīnā».
Uzvarētāji saņēma mākslinieka
Armanda Jēkabsona īpaši šim notikumam izstrādātu oriģināldarbu
– «Dzīvības asnu», kas simbolizē
dzīvību un veselību. Pasākumu
organizē Latvijas Ārstu biedrība
sadarbībā ar Veselības ministriju
un atbalstītājiem.

Latvijas Pasta izdotā pastmarka
«Jelgavai 750» un pilsētas jubilejai
veltītā aploksne pieejama lielākajās
pasta nodaļās. Pastmarkas nominālvērtība ir 1,71 eiro, savukārt
aploksnes cena ir 50 centi.
«Ir gandarījums, ka, ieguldot lielu
darbu, tik ļoti svarīgā dokumentā
kā pastmarka esam iemūžinājuši
mūsu pilsētas 750. jubileju,» sakot
paldies sadarbības partneriem, norāda Jelgavas domes priekšsēdētājs
Andris Rāviņš, paužot pārliecību, ka
arī turpmāk Jelgavā izdosies īstenot
un nostiprināt pilsētas devīzi «Jelgava – pilsēta izaugsmei».
Latvijas Pasta pārstāvji spriež, ka
pilsētas jubilejas pastmarkas pirmās
dienas zīmogošanas pasākums guva
lielu filatēlistu atsaucību. Par to liecina arī pirmajā dienā realizēto pastmarku un aplokšņu skaits – Trīsvienības baznīcas tornī vien filatēlisti
un citi interesenti iegādājušies ap
200 pastmarku, tikpat aploksnes,
kā arī 100 jau sagatavotos filatēlijas materiālus – jau apzīmogotu
Jelgavas aploksni ar marku. Taču
pastmarkas paralēli bija pieejamas

arī lielākajās pasta nodaļās, un
vairāki filatēlisti uz Jelgavu brauca
vien pēc īpašā zīmoga.
E.Bebrišs paskaidro, ka ierastās
pastmarkas parasti tiek izdotas
vairāk nekā miljons eksemplāros,
savukārt mākslinieciskās, kāda ir
arī Jelgavas jubilejas pastmarka,
tiek izdotas vidēji 100 – 500 tūkstošu tirāžā – tieši tas šo pastmarku
padara par īpašu.
Filatēlisti vērtē, ka pastmarka
ir labs atskaites punkts un veids,
kā dokumentēt pilsētas jubileju
un popularizēt pilsētu. «Jāatzīst,
mani patīkami pārsteidza Jelgavas
pastmarka. Tā ļoti atšķiras no citu
pilsētu jubilejas pastmarkām. Tajā
stilizēti atveidoti pieci elementi
– vēsture, ūdens, daba, smiltis un
cilvēks –, un par izpildījumu esmu
sajūsmā. Un arī pirmās dienas
zīmogs ir izdevies ļoti veiksmīgs,»
saka Artūrs Kokorēvičs no Liepājas,
kurš pastmarkas sācis kolekcionēt
2006. gadā. Viņa kolekcijā tagad jau
esot četras pastmarkas, kas saistītas ar Jelgavu: 2000. gadā izdotā
pastmarka sērijā «Latvijas pilis», uz
kuras atainota Jelgavas pils; 2004.
gadā izdotā pastmarka ar Jelgavas
ģerboni; LLU 150 gadu jubilejai
veltītā pastmarka, kas izdota 2013.
gadā, kā arī nupat iegūtā pastmarka
par godu Jelgavas 750. jubilejai.
Jāatgādina, ka jauno pastmarku
«Jelgavai 750» Latvijas Pasts izdevis
100 000 eksemplāru tirāžā un pastmarkas nominālvērtība ir 1,71 eiro
– tā atbilst ierakstītas A klases vēstules nosūtīšanai uz jebkuru no ES
valstīm. Līdz ar pastmarku izdota
arī speciāla aploksne 1500 eksemplāru tirāžā. Jaunā izdevuma autors
ir mākslinieks Ģirts Grīva, kurš
pastmarkas un aploksnes dizainā
izmantojis reklāmas un zīmolu
izveides speciālista Anša Griķa veidoto Jelgavas pilsētas svētku logo.
Tajā par galvenajiem vadmotīviem
izraudzīti pieci elementi – vēsture,
ūdens, daba, smiltis un cilvēks –, kas
raksturo pilsētas un tās iedzīvotāju
izaugsmi cauri laikiem.

Šonedēļ izsūtīti NĪN maksāšanas paziņojumi
 Sintija Čepanone

Šonedēļ Jelgavas pilsētas pašvaldība nekustamā īpašuma
nodokļa (NĪN) maksātājiem izsūtījusi maksāšanas paziņojumus par aprēķināto NĪN 2015. gadam, un pirmais
maksāšanas termiņš ir 31. marts. Lai atbalstītu sociāli
neaizsargātākos nodokļa maksātājus un uzņēmējus,
domes sēdē apstiprinātas iedzīvotāju kategorijas, kas var
pretendēt uz NĪN atvieglojumu. Šogad uz lielāku pašvaldības atbalstu varēs pretendēt politiski represētie.

Pašvaldības Finanšu nodaļas
vadītājas vietnieks nodokļu jautājumos Ingars Bušs informē, ka šogad
kopumā sagatavoti un nosūtīti 33
176 NĪN par zemi un ēkām maksāšanas paziņojumi, tostarp 3370
nosūtīti elektroniski uz nodokļa
maksātāja norādīto e-pasta adresi.
«Ja NĪN maksāšanas paziņojuma
saņemšanai nodokļa maksātājs

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

norādījis e-pastu, tad paziņojums
par nodokļa apmēru tiek izsūtīts
nekavējoties, tiklīdz tas sagatavots,
savukārt pa pastu uz norādīto adresi paziņojumu piegādā Latvijas
Pasts, līdz ar to paredzams, ka savā
pastkastītē nodokļa maksātājs to
saņems šīs nedēļas laikā vai nākam- Ar Jelgavas 750. jubilejai veltīto pastmarku iepazīstināja Jelganedēļ,» skaidro I.Bušs.
vas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš (no kreisās) un Latvijas
Foto: Raitis Supe
Turpinājums 3.lpp.
Pasta valdes loceklis Egons Strazdiņš.

63048800

Laikrakstu iespējams saņemt arī
redakcijā Pasta ielā 47 – 214.
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Skolas direktoram ir
jābūt kā ārlietu ministram
 Jānis Kovaļevskis

Aizvadītajā mācību
gadā pirmo reizi tika
izsludināts konkurss
«Zelta grauds», kura
mērķis ir celt kopējo
izglītības kvalitāti un
ar pozitīvu motivāciju
tiekties uz arvien labākiem sasniegumiem,
ieviešot skolas ikdienas darbā dažādus jauninājumus atbilstoši
mūsdienu prasībām un
vajadzībām. Konkursa
metodiskā vadītāja Sarmīte Vīksna atzīst, ka
ideja bijusi veiksmīga
un skolām devusi iespēju uz savu darbu paskatīties plašāk, tādēļ
arī šajā mācību gadā
ir izsludināts konkurss
par izglītības kvalitātes Gada balvu «Zelta
grauds 2015», kuru
pērn sākumskolu grupā
ieguva 4. sākumskola,
pamatizglītības grupā – Valsts ģimnāzija,
bet vidusskolu grupā
– Spīdolas ģimnāzija.
Savukārt veicināšanas
balvu ieguva 1. internātpamatskola.
Par to, kā skolas tiks vērtētas un kāpēc izglītības iestādes
direktoram ir jābūt kā ārlietu
ministram, – saruna ar Zemgales
reģiona Kompetenču attīstības
centra direktori S.Vīksnu.
Konkursa «Zelta grauds»
mērķis ir veicināt izcilību. Ko
mēs ar to saprotam mūsdienu
izglītības sistēmā, un kā radās ideja par šāda konkursa
nepieciešamību?
Mūsdienu sabiedrībā notiek
daudz pārmaiņu. Mainās ekonomiskā, sociālā vide, prasības pret
darba devēju un ņēmēju. Paralēli
jāmainās arī izglītības sistēmai,
kas ir visa pamatā, tādēļ kopā
ar pilsētas vadību un izglītības
speciālistiem meklējām pozitīvas
motivācijas iespējas. Konkurss
«Zelta grauds» pēc savas būtības
ir stimuls skolu tālākai attīstībai
un jaunu iniciatīvu īstenošanai,
motivācija virzīties uz priekšu
mazliet straujāk, ar plašāku skatījumu uz to, ko var darīt skola.
Vēlamies, lai šajā procesā iesaistās
viss skolas personāls, sākot ar
tehniskajiem darbiniekiem un
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Cienījamie skolēnu vecāki!
Jau otro gadu Jelgavas pilsētas skolas piedalās pilsētas domes izsludinātajā konkursā par Gada skolas titulu «Jelgavas pilsētas izglītības
kvalitātes Gada balva «Zelta grauds 2015»».
Konkursa mērķis – motivēt vispārējās izglītības iestādes inovatīvai, kvalitatīvai darbībai konkurētspējas veicināšanai un izcilības sasniegšanai
Jelgavas pilsētas, Zemgales reģiona un valsts mērogā.
Konkursā tiks vērtēti izglītības iestāžu sasniegumi 2014./2015. mācību
gadā šādos darbības virzienos:
• direktora inovatīvā darbība;
• skolotāju profesionālā pilnveide un radošā darbība;
• izglītības iestādes darbība skolēnu personības/talantu attīstīšanai;
• skolēnu sasniegumi;
• izglītības iestādes mikroklimats un drošība.
Konkursa uzvarētāji tiks paziņoti Jelgavas pilsētas Skolotāju dienas
svinīgajā pasākumā 2015. gada 2. oktobrī.
Aicinām Jūs aizpildīt aptaujas anketu un sniegt savu viedokli par Jūsu
bērna izglītības iestādi. Ja Jūsu ģimenē ir vairāki skolēni, aptaujas anketu
lūdzam aizpildīt par katru izglītības iestādi. Jūsu atbildes sniegs papildu
informāciju izvērtēšanas procesam.
Šajā aptaujā netiks minēts Jūsu vārds vai kāda cita informācija, kas varētu
norādīt uz Jums personiski. Jūsu atbildes ir pilnīgi konfidenciālas, tas ir, tās
netiks nevienam izpaustas un tiks izmantotas tikai apkopotā veidā.
Lūdzam aizpildīt anketu elektroniski norādītajā mājas lapas adresē
http://ej.uz/konkursa-aptauja-vecakiem vai izglītības iestāžu mājas
lapās līdz 2015. gada 15. maijam vai arī izgriezt no avīzes un aizpildītu
anketu iesniegt Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā Svētes
ielā 33.
Papildu informācija pa tālruni 63012151, 63012157.

Jau iepriekš pateicamies par atsaucību!
«Lai Jelgava arī turpmāk sekotu savam sauklim «Pilsēta izaugsmei», mums jābūt gataviem mainīties,
būt elastīgiem un piedāvāt arvien jaunas un interesantas iespējas izglītībā. «Zelta grauds» šajā ziņā ir
kā papildu motivācija ceļā uz izcilību,» uzsver Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centra direktore
Foto: Raitis Supe
Sarmīte Vīksna.
beidzot ar skolas direktoru, kuram gluži kā ārlietu ministram
savu skolu jāspēj pārstāvēt gan
pilsētas un valsts līmenī, gan
starptautiskās sadarbības projektos.
Konkursa kritēriji ir izstrādāti, akcentējot jomas, kurās
vēlamies redzēt lielāku aktivitāti.
Konkursa uzdevums ir apzināt
un novērtēt skolu nozīmīgākos
sasniegumus pēc principa, lai
nekas nebūtu nepamanīts un
katrai iniciatīvai būtu sava loma,
jo apzināmies, ka katrai skolai var
būt sava izcilība. Tādēļ mācību
sasniegumus vērtējam, nevis salīdzinot skolas savā starpā, bet gan
pret tās pašas skolas iepriekšējā
gadā uzrādītajiem rezultātiem.
Kādas ir būtiskākās atziņas
pēc pirmā konkursa gada?
Skolas šo pilsētas iniciatīvu
uztvēra ar piesardzību, jo viss
jaunais sākumā ir jāiepazīst. Tikāmies ar skolu kolektīviem un
pārrunājām vērtēšanas kritērijus,
palīdzējām aizpildīt veidlapas un
pārējos ar pieteikumu saistītos
dokumentus. Ņemot vērā piedāvātos vērtēšanas kritērijus,
starp kuriem ir ne tikai mācību
sasniegumi, bet arī aktivitātes
lokālpatriotisma veicināšanai, vides izglītībā, interešu izglītībā un
daudzās citās jomās, skolām bija
iespēja paskatīties uz savu saim-

niecību no malas un novērtēt,
kurās jomās varam darīt vairāk.
Vislielākais gandarījums ir par to,
ka saistībā ar šo konkursu skolu
aktivitātes kļuvušas skanīgākas,
daudz vairāk tiek domāts par
kopējo skolas piedāvājuma un
pasākumu kvalitāti.

skolas ideja par to, kā organizēt
ēdnīcas darbu, lai ierobežotā laikā
varētu paēdināt lielāku skaitu
bērnu. Tehnoloģiju vidusskola
izceļas ar savu interešu pulciņu
piedāvājumu kokapstrādē, metālapstrādē un robotikā. Skolām
ir interesanti risinājumi tam, kā
tiek saglabāta skolas vēsture, tiek
Vai šogad veiktas kādas iz- veidoti digitālie muzeji un daudz
maiņas konkursa nolikumā? kas cits. Teju katrai skolai ir ar
Vērtēšanas kritēriji nav mainīti, ko pozitīvi izcelties.
tikai atsevišķās sadaļās esam tos
papildinājuši atbilstoši mācību
Ko skolēnu vecāki sagaigada prioritātēm. Šogad vērtēsim, da no labas skolas – vai tā
kā skola ir iekļāvusies pilsētas 750 patiešām ir izcilība un inogadu jubilejas pasākumos, kādi vācijas?
pasākumi veikti klašu audzināLai to noskaidrotu, arī šogad
tāju profesionālās kompetences lūgsim vecākus aizpildīt anketu
paaugstināšanai un kā skolā un kopā ar bērnu novērtēt skolu
tiek organizēts darbs sabiedrības (aptaujas anketa publicēta blakus
integrācijas jomā. Kritēriji pa- – red.). Diemžēl pirmajā gadā vecāpildināti arī ar sadaļu par skolas ku atsaucība bija samērā niecīga,
darbību atkarību profilakses un tādēļ šī ļoti būtiskā sadaļa attiecīvides pieejamības jomā.
bā uz skolu novērtējumu nebija
pilnīga. Tomēr tās anketas, kas
Kurus jūs varētu izcelt tika iesūtītas, mums deva priekškā pozitīvākos inovatīvas statu par vecāku viedokli. Teju
pieejas piemērus pilsētas katrā skolā vecāki bija uzteikuši
skolās?
labās lietas, bet bija arī norādes
Tādu ir daudz, piemēram, 2. par to, kas būtu darāms citādāk
pamatskola aktīvi strādā, lai kā un ar ko vecāki nav apmierināti.
pirmā pilsētā iegūtu Zaļā karo- Kopā ar skolu vadību analizējām
ga jeb ekoskolas statusu. Tā ir šīs anketas, un daudzas lietas šoANO koordinēta vides izglītības gad jau ir novērstas. Tādēļ aicinām
programma, kurā iesaistījušās vecākus aizpildīt anketas un palīvairāk nekā 40 tūkstoši skolu visā dzēt mums pēc iespējas objektīvāk
pasaulē. Jāuzteic arī 4. sākum- novērtēt pilsētas skolas.

«Zelta grauda 2014» uzvarētāji

Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs konkursa Vērtēšanas
komisijas priekšsēdētājs Andris Rāviņš
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Konkurss Jelgavas pilsētas skolām
«Jelgavas pilsētas izglītības kvalitātes Gada balva
«Zelta grauds 2015»»
Vecāku aptaujas anketa
1. Mans bērns mācās:
Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā

Jelgavas Valsts ģimnāzijā

Jelgavas Spīdolas ģimnāzijā

Jelgavas 4. vidusskolā

Jelgavas 5. vidusskolā

Jelgavas 6. vidusskolā

Jelgavas 2. pamatskolā

Jelgavas 3. sākumskolā

Jelgavas 4. sākumskolā

Jelgavas 1. internātpamatskolā

Jelgavas 2. internātpamatskolā

Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskolā

2. Mans bērns mācās:
Sākumskolas posmā (1. – 6. kl.)
Pamatizglītības 2. posmā (7. – 9. kl.)
Vidējās izglītības posmā (10. – 12. kl.)

3. Kā Jūs vērtējat izglītības vidi sava bērna skolā?

Lūdzu, izsakiet savu vērtējumu, kur 5 – pilnībā piekrītu, 1 – pilnībā nepiekrītu.
Izglītības iestādē kopumā valda pozitīvs mikroklimats

5

4

3

2

1

Izglītības iestādē strādā profesionāli un radoši skolotāji
Skolotāji motivē manu bērnu sasniegt labākus rezultātus			
Pēc nepieciešamības skolotāji sniedz atbalstu
un palīdzību skolēniem 					
Skolotāji pret manu bērnu izturas taisnīgi					
Skolotāju attieksme pret visiem
bērniem klasē ir laipna un korekta					
Izglītības iestāde veicina mana bērna karjeras izvēli			
Izglītības iestāde nodrošina pasākumus
veselīga dzīvesveida veidošanai skolēnos					
Izglītības iestāde nodrošina daudzpusīgas
iespējas skolēnu talantu attīstīšanai					
Izglītības iestāde piedāvā tehniskās jaunrades iespējas			
Mana bērna klases kolektīvs ir draudzīgs					
Mans bērns var droši izteikt savu viedokli,
viņš/viņa vienmēr kolektīvā tiek uzklausīts					
Manam bērnam patīk izglītības iestādē
Vienmēr tiek uzklausīts vecāku viedoklis 					
Izglītības iestādei ir augsts reitings sabiedrībā					

4. Lūdzu, izmantojiet brīvo laukumu, lai izteiktu citus savus
komentārus par sava bērna izglītības iestādi.

Valsts ģimnāzijā matemātiku
mācīsies interaktīvi

Pamatizglītības posmā «Zelta grauda» balvu
ieguva Valsts ģimnāzija, kurā janvāra beigās atklāta
digitālā «Samsung» klase. Tajā būs iespēja apgūt
matemātiku ar īpašu programmu «GeoGebra».
Skolēni mācību stundās varēs izmantot 32 planšetdatorus un skārienjutīgu interaktīvo tāfeli. Reizē
ar tehnoloģiju klasi Valsts ģimnāzijā atklāts arī
pirmais «GeoGebras» institūts Latvijā.

4. sākumskola ierīko lasītavu

Sākumskolu grupā konkursā «Zelta grauds»
uzvarēja 4. sākumskola, kurā par saņemtajiem
5000 eiro atklāta mājīga lasītava. Tajā bērni var
atpūsties, lasīt grāmatas, skatīties TV vai vienkārši
pavadīt brīvo laiku. Lēmums par lasītavas izveidi
pieņemts par godu lasītprasmes gadam pilsētā un
skolā.

Spīdolas ģimnāzijā – jauna
foto un video tehnika

Vidējās izglītības posmā Gada
skolas titulu ieguva Spīdolas ģimnāzija, kura par nopelnīto naudu
iegādājās foto, video tehniku un
digitālās klavieres, kā arī organizēs
tematisku semināru pedagogiem.
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Līdz 18. februārim pagarina
gripas epidēmijas noteiktos
ierobežojumus pilsētā
 Sintija Čepanone

Izvērtējot Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) gripas monitoringa aktuālos datus,
vēl par nedēļu – līdz 18.
februārim – pagarināti
gripas epidēmijas noteiktie ierobežojumi pilsētā,
tostarp nenotiek nodarbības bērnu un jauniešu
centrā «Junda». Gripas
dēļ arī atcelts šodien, 12.
februārī, plānotais jauno
jelgavnieku sveikšanas
pasākums «Mūs gaida,
mēs nākam» – tas notiks
5. martā pulksten 11,
sveicot pērn novembrī
un decembrī dzimušos
129 jelgavniekus.
SPKC Infekciju slimību profilakses un pretepidēmijas pasākumu
nodaļas Zemgales reģionālās nodaļas vecākā epidemioloģe Elvīra
Brūvere stāsta, ka atbilstoši aktuālajiem gripas monitoringa datiem šobrīd mūsu pilsētā reģistrēti
1295,8 saslimšanas gadījumi uz 100
000 iedzīvotāju, taču pirms nedēļas rādītājs bijis krietni augstāks
– 2130,5 saslimšanas gadījumi.
Gripa pamazām atkāpjas, par ko
liecina arī izglītības iestādēs veiktais
monitorings – skolu apmeklējums
no 67,8 procentiem nedēļu iepriekš
audzis līdz 89,17 procentiem, sa-

Skolēni «ēno» mēru,
policistus un ārstus

vukārt bērnudārzu apmeklējuma
rādītāji no 53,4 procentiem nedēļas
laikā paaugstinājušies līdz 61,6 procentiem. «Augstāka saslimstība ar
gripu arī šobrīd ir bērnu un jauniešu
vidū – visvairāk slimo bērni līdz 14
gadiem,» komentē E.Brūvere.
Kaut arī monitoringa dati uzrāda
gripas izplatības samazināšanos,
epidēmijas slieksnis valstī, tostarp
Jelgavā, vēl aizvien ir pārsniegts
– par gripas epidēmijas beigām tiek
paziņots, ja vismaz divu nedēļu
laikā nevienā no gripas monitoringā
iesaistītajām teritorijām šis rādītājs
nepārsniedz 100 pacientu uz 100
000 iedzīvotāju. «Tādējādi iedzīvotāji vēl aizvien aicināti ievērot visus
piesardzības pasākumus, tostarp
izvairīties apmeklēt publiskus pasākumus telpās. Piesardzīgiem jābūt
arī cilvēkiem, kuri ir vakcinējušies
pret gripu, jo jāapzinās, ka neviena
vakcīna nenodrošina 100 procentu
garantiju. Ja gadās saslimt, protams, cilvēki, kuri ir vakcinējušies,
gripu pārslimo vieglāk, taču vakcīna
pilnībā neizslēdz saslimšanas risku,» skaidro E.Brūvere.
 Ritma Gaidamoviča
Jelgavā aizvien ir spēkā rīkojuma
«Par gripas un citu aktuālo augšējo
Trešdien, 11. februārī,
elpošanas ceļu infekcijas slimību
notika tradicionālā Ēnu
profilaksi» 5. punkts, kas līdztekus
diena, kad skolēni kļūst
citiem piesardzības pasākumiem
par «ēnām» dažādu proparedz ierobežot arī publiskus pasāfesiju pārstāvjiem. Vairāk
kumus telpās. Šobrīd ierobežojumi
nekā 50 skolēnu «ēnoja»
ir spēkā līdz 18. februārim, tādējādi
Jelgavas domes vadību,
arī nodarbības «Jundā» līdz nākapašvaldības iestāžu spemajai trešdienai nenotiks.
ciālistus, kā arī dažādu

«Fortum» vēstule jelgavniekiem
Godātie Jelgavas iedzīvotāji, «Fortum» kaimiņi un klienti,
26. janvārī saņēmām 34 jelgavnieku parakstītu vēstuli ar lūgumu
skaidrot, kādus pasākumus «Fortum» ir veicis, lai mazinātu trokšņus
un apgaismojumu no biomasas koģenerācijas stacijas Rūpniecības ielā
73A, Jelgavā. Tā kā vēstulē nebija norādītas pasta adreses, lai atbildētu
vēstules parakstītājiem personīgi, nolēmām publicēt atbildes vēstuli
Jelgavas laikrakstos un tādējādi informēt par veiktajiem pasākumiem
arī pārējos pilsētas iedzīvotājus.
2013. gadā, pēc biomasas koģenerācijas stacijas iekārtu testēšanas
perioda beigām, kad galvenās iekārtas tika ieregulētas un pārbaudītas
pie dažādām darbības slodzēm, «Fortum», ņemot vērā koģenerācijas
stacijas tuvējā apkārtnē dzīvojošo cilvēku intereses, izstrādāja daudzpakāpju trokšņu samazināšanas plānu, no kura lielāko daļu esam īstenojuši.
Mēs turpinām uzraudzīt gan trokšņu līmeni, gan trokšņu izplatīšanās
virzienus no biomasas koģenerācijas stacijas, lai novērtētu īstenoto
pasākumu efektivitāti un izvērtētu nākamos trokšņu samazināšanas
pasākumus, piemēram, iespējamo papildu trokšņu ekrānu uzstādīšanu
2015. gada vasarā.
Pirmos trokšņu samazināšanas pasākumus, piemēram, prettrokšņu
nožogojuma uzstādīšanu ap koģenerācijas stacijas teritoriju, mēs veicām
2013. gada rudenī. Lai veidotu mūžzaļu papildu trokšņu aizsargsienu,
pēc vienošanās ar tuvāko māju iedzīvotājiem gar Rūpniecības ielas
robežu iestādījām tūjas. Trokšņu samazināšanas plānu turpinājām
īstenot arī 2014. gadā, paralēli sekojot līdzi trokšņu līmenim no biomasas koģenerācijas stacijas. Pagājušajā vasarā ieviesām virkni trokšņu
samazināšanas pasākumu, piemēram:
• uzstādījām 27 klusinātāju cilindrus (diametrs 2 m, augstums 1 m)
slēgtā dzesēšanas kontūra ventilatoru platformai (klusinātājs tika uzstādīts katram ventilatoram);
• uzstādījām 4 klusinātāju cilindrus (diametrs 2 m, augstums 1 m)
palīgdzesēšanas kontūra ventilatoru platformai;
• uzstādījām trokšņus ierobežojošas sienas (augstums 1,5 m, platums
10 m) zem slēgtā dzesēšanas kontūra ventilatoru platformas;
• apsekojām koģenerācijas stacijas palīgsistēmu darbību, pārregulējām
darbības režīmus ar mērķi samazināt trokšņu līmeni.
Lai izvērtētu veikto pasākumu efektivitāti, 2014. gada septembrī nakts
laikā, lai izslēgtu dienas trokšņus, akreditēta akustiskā laboratorija, kas
atbilst ISO LVS 17025 prasībām, veica trokšņu mērījumus, simulējot koģenerācijas stacijas maksimālo dienas jaudas režīmu pie dzesētāju 100%
noslodzes, kāds nakts laikā normālos darba apstākļos netiek izmantots.
Saskaņā ar veiktajiem mērījumiem pie maksimālā dienas jaudas darbības režīma troksnis no biomasas koģenerācijas stacijas nepārsniedza
normatīvos pieļaujamos trokšņu līmeņus. Trokšņu mērījumus veiksim
arī turpmāk, lai nepieļautu trokšņu līmeņa pieaugumu.
Kas attiecas uz apgaismojumu – koģenerācijas stacija tiek izgaismota
diennakts tumšajā laikā, ievērojot darba procesa vajadzības un darba
drošības prasības. Koģenerācijas stacijas darbības pirmajos mēnešos,
kad iekārtas tika ieregulētas un pārbaudītas darbībā, tika izmantots
spilgtāks apgaismojums, lai ražošanas procesam un iekārtu darbībai
varētu sekot līdzi arī vizuāli. Vēlāk apgaismojums tika samazināts.
Lai stāstītu sīkāk par veiktajiem pasākumiem un klātienē atbildētu uz
jautājumiem, mēs aicinām vēstules parakstītājus un citus interesentus uz
tikšanos šā gada 18. februārī plkst.18 Pasta ielā 47, 217. telpā (2. stāvā).
Cieņā,
Jūsu «Fortum»

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

uzņēmumu darbiniekus.
Jaunieši kļuva par policistu, juristu, arhitekta,
kartogrāfa, ārstu un medicīnas māsu «ēnām».
Jelgavas skolēni devušies
arī uz Rīgu, lai kļūtu par
Latvijas Valsts prezidenta, Valsts nekustamo īpašumu Būvniecības pārvaldes direktora un citu
amatpersonu «ēnām».

Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājam Andrim Rāviņam un viņa
vietniekam Jurijam Strodam šogad
sekoja pa vienai «ēnai», priekšsēdē-

Pašvaldības policija
uzņēma 12 «ēnas»,
kuras iemēģināja arī
policistu speciālos
līdzekļus, tostarp
metāla detektoru,
alkometru. Interese
par policistu darbu
ir liela, ko apliecināja
arī skolēnu jautājumi
policistiem. Viņi gribēja zināt, cik bieži
tiek saņemti izsaukumi; ko policisti
dara brīdī, kad nav
izsaukumu; vai nācies aizturēt arī ļoti
bīstamus noziedzniekus.

Foto: Raitis Supe
tāja vietniekam Aigaram Rublim
– divas «ēnas». Par priekšsēdētāja
«ēnu» kļuva Jelgavas Spīdolas
ģimnāzijas 12. klases audzēknis
Roberts Kroģeris. Roberts «Jelgavas Vēstnesim» atzina, ka lēmums
kļūt par priekšsēdētāja «ēnu» bijis
mērķtiecīgs, jo nākotni vēlas saistīt
ar politiku vai uzņēmējdarbību,
varbūt apvienot abus. «Pagājušajā gadā «ēnoju» Saeimā, taču
sapratu, ka politika valsts līmenī
mani nesaista, tāpēc gribu izzināt
savas pašvaldības darbu. Rāviņa
kungu uzskatu par autoritāti, ļoti
gudru cilvēku, tāpēc arī izvēlējos
«ēnot» tieši viņu,» stāsta Roberts.
A.Rāviņš, uzrunājot jauniešus,
uzsvēra, ka galvenais Ēnu dienas
uzdevums ir ļaut saprast, ko viņi
nākotnē grib darīt, tā ir lieliska
iespēja pārliecināties, vai iedomātā profesija ir saistoša. «Ir svarīgi
izdarīt nekļūdīgu izvēli, jo, ticiet
man, ir ļoti patīkami darīt tādu
darbu, kas pašam patīk, kurā tu
gribi izdarīt pēc iespējas vairāk,»
tā A.Rāviņš.

Visvairāk «ēnu» šogad bija pieteikušās Pašvaldības policijā – 12
– un Jelgavas pilsētas slimnīcā – 10.
Uzrunātie jaunieši, kuri «ēnoja»
policijā, sprieda, ka šī profesija ir
grūta ne tikai fiziski, bet arī psiholoģiski. «Jābūt stipriem nerviem.
Un vēl sapratu: ja gribu strādāt
policijā, jāmaina attieksme. Vairs
nevarēšu grēkot un, piemēram,
šķērsot ielu pie sarkanā signāla
luksoforā,» iespaidos dalās Tehnoloģiju vidusskolas 7. klases skolniece
Linda Briede, kura nopietni apsver
iespēju kļūt par policisti. «Esmu
pārsteigts, ka policistiem tik daudz
jārunā un jāraksta. Izrādās, viņu
viens no galvenajiem darbarīkiem
ir pildspalva, nevis ierocis, rokudzelži vai tādas lietas,» saka Kārlis
Žūriņš no 4. vidusskolas 9. klases.
Arī viņš domā mācīties par policistu. Jaunieši, «ēnojot» policistus,
iepazinās ar policijas ekipējumu,
viesojās medicīniskajā atskurbtuvē,
Pašvaldības operatīvās informācijas
centrā, policijas Dežūrdaļā un devās
patrulēt kopā ar policijas ekipāžu.

Šonedēļ izsūtīti NĪN maksāšanas paziņojumi
No 1.lpp.

Saskaņā ar likumu īpašnieku
pienākums ir pašiem savlaicīgi interesēties par NĪN nodokļa apmēru
un to, vai nodoklis ir nomaksāts
pilnā apmērā. 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.
NĪN par zemi un mājokli aprēķina uz gadu, un tas tiek sadalīts
četros maksājumos: šogad NĪN
maksāšanas termiņi noteikti 31.
marts, 15. maijs, 17. augusts un
16. novembris. I.Bušs atgādina, ka
maksājumu var veikt gan pa daļām,
gan arī avansa veidā, līdz pirmajam
maksājuma termiņam – 31. martam
– samaksājot visu summu.
Nomaksāt NĪN iespējams Jelgavas Nekustamā īpašuma pārvaldes norēķinu punktos, bankā,
internetbankā, kā arī portālos
www.epakalpojumi.lv un www.
latvija.lv. Jāuzsver, ka, maksājumu
veicot caur internetbanku, būtiski
ir pārliecināties, vai pārskaitījums
adresēts pašvaldībai, kas izsūtījusi
paziņojumu par NĪN nomaksu,
un pārskaitījumu veikt uz kādu
no tiem pašvaldības kontiem, kas
norādīti sagatavotajā maksāšanas
paziņojumā. Tāpat arī maksājuma
mērķī precīzi jānorāda nodokļa
maksātāja personīgā konta numurs par zemi un personīgā konta

numurs ēkām, īpašuma adrese vai
kadastra numurs, par kuru veikts
maksājums. «Taču drošākais veids
nomaksāt NĪN ir portālā www.
epakalpojumi.lv vai www.latvija.lv,
jo tur pieejami pašvaldību banku
konti NĪN samaksai, kā arī nodokļa
maksātājam automātiski parādās
visa nepieciešamā informācija,»
piebilst I.Bušs.
Iedzīvotāji tiek aicināti aktīvāk
izmantot arī citus saistībā ar NĪN
nomaksu pieejamos pakalpojumus
portālā www.epakalpojumi.lv. Piemēram, lietotāji, kuri autorizējušies pakalpojumam, portālā www.
epakalpojumi.lv var iegūt informāciju par maksājamo nodokli un to
apmaksāt, pieteikties maksāšanas
paziņojuma saņemšanai e-pastā,
kas ir daudz ērtāk un būtiski taupa
resursus, kā arī pieteikties saņemt
atgādinājumu e-pastā vai SMS
veidā par tuvojošos NĪN samaksas
termiņu.
Jāpiebilst, ka janvāra domes sēdē
deputāti apstiprināja saistošos noteikumus par atvieglojumu piešķiršanu NĪN maksātājiem Jelgavas
pilsētā, nosakot NĪN maksātāju
kategorijas, kurām piemēro nodokļa
atvieglojumus, to apmēru un nosacījumus, pie kādiem atvieglojumi
var tikt piešķirti. «NĪN maksātāju
kategorijas, kas var saņemt atvieglojumus 2015. gadā, salīdzinot ar
pagājušo gadu, nav mainījušās.
Vienīgās izmaiņas skar politiski

represētās personas – iepriekš
NĪN atvieglojums šīm personām
bija noteikts 50 procentu apmērā,
bet šajā gadā tas palielināts līdz 70
procentiem,» skaidro I.Bušs.
Viņš norāda, ka atsevišķām iedzīvotāju kategorijām, piemēram,
daudzbērnu ģimenēm, trūcīgajām
un maznodrošinātajām, politiski represētajām personām, atvieglojumi
jau iekļauti izsūtītajā maksāšanas
paziņojumā par NĪN, savukārt
tiem, kuriem atvieglojumi nav piešķirti automātiski, bet viņi atbilst
kādai no saistošajos noteikumos
minētajām kategorijām un noteiktajiem kritērijiem, ar attiecīgu
iesniegumu jāvēršas pašvaldībā
– motivēts iesniegums jāiesniedz
Klientu apkalpošanas centrā vai
jānosūta pa pastu. «Persona iesniegumu nodokļa atvieglojuma
piešķiršanai 2015. gadā var iesniegt
līdz 30. decembrim,» informē Finanšu nodaļas vadītājas vietnieks
nodokļu jautājumos. Ja, izskatot
iesniegumu, fiziskai vai juridiskai
personai atvieglojums tiks piešķirts,
pašvaldība veiks aprēķinātā nodokļa
pārrēķinu un nosūtīs iesniedzējam
jaunu, precizēto, nodokļa maksāšanas paziņojumu.
Jāpiebilst, ka saistošie noteikumi
par atvieglojumu piešķiršanu NĪN
maksātājiem Jelgavas pašvaldībā
stāsies spēkā pēc to publicēšanas
oficiālajā izdevumā «Latvijas Vēstnesis».
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Īsi
 Sociālo lietu pārvaldes sociālajai
darbiniecei darbam ar ģimeni un bērniem Indrai Kālei šonedēļ pasniegta
dāvana – portatīvais dators, kuru viņa
varēs izmantot savā ikdienas darbā. Šo
datoru balvā saņēma pilsētas pašvaldība konkursā «Eiropas gada pašvaldība 2014», un, tā kā konkursā Jelgava tika
vērtēta no daudzveidīgiem aspektiem,
tostarp akcentējot Sociālo lietu pārvaldes
nodrošinātos pakalpojumus, nopelnītā
balva piešķirta I.Kālei, novērtējot viņas
profesionalitāti un entuziasmu, pildot
darba pienākumus.
 Seno jelgavnieku klubiņš «Sendienas» ziņo, ka gripas dēļ atcelts 15.
februārī pulksten 13 kultūras namā
«Rota» plānotais karnevāls. Pasākums
tiek pārcelts uz 15. martu.
 Konkursam «Latvijas Būvniecības
gada balva 2014» kvalificēti arī divi
Jelgavas objekti – novembrī atklātā
rekonstruētā Pasta sala, kas tiks vērtēta nominācijā «Publiskās ārtelpas
objekts», un nesen darbu sākušais
pašvaldības bērnudārzs «Kāpēcīši»
Ganību ielā 66, kas ieteikts nominācijā
«Rekonstrukcija». Konkursa rezultāti tiks
paziņoti svinīgā ceremonijā 19. martā.
 Februārī SIA «Fortum Jelgava»
siltumenerģijas tarifs Jelgavas pilsētā
ir 59,95 eiro par magavatstundu bez
PVN – tas ir par 68 centiem mazāks
nekā janvārī. Uzņēmums prognozē,
ka siltumenerģijas tarifs samazināsies
arī martā.
 Pilsētas bibliotēkās noslēgušās
Aizmāršīgo lasītāju dienas. Divos
mēnešos, kad laikā neatnestās grāmatas varēja nodot bez kavējuma
naudas, parādus nokārtojuši 728
lasītāji, atdodot 1830 grāmatas. Šajā
reizē bibliotēka atguvusi arī Rūdolfa
Blaumaņa lugas, kuras kāds bija «lasījis» 12 gadus. Ja viņam būtu jāmaksā
soda nauda, nāktos šķirties no vairāk
nekā 40 eiro. JZB Lasītāju apkalpošanas
nodaļas vadītāja Vivita Armanoviča atzīst, ka rezultāti ir labi. «Esam atskārtuši,
ka lasītājiem patīk individuāla pieeja,
un jau pirms kāda laika, lai neveidotos
parādi, ieviesām jaunu pakalpojumu
– pirmstermiņa atgādinājums. Tiklīdz
tuvojas termiņš, kad lasītājam jāatdod
paņemtā grāmata, par to viņam atgādinām, nosūtot īsziņu vai e-pastu. Tad vai
nu lasītājs atnes grāmatu, vai pagarina
termiņu, līdz ar to nav tik daudz parādnieku,» tā V.Armanoviča, piebilstot, ka tas
arī mazliet disciplinē lasītāju.
 Kukuļdošana joprojām ir joma,
kurā policija strādā pastiprināti. Kā
norāda Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes priekšnieks Haralds
Laidiņš, visbiežāk kukuļdošana ir cieši
saistīta ar ceļu satiksmes uzraudzību,
jo pārsvarā kukuļus dod šoferi, kuri
pārkāpuši ceļu satiksmes noteikumus
un tādā veidā mēģina atpirkties no
protokola un soda. Pērn Zemgales
reģiona pārvalde aizturēja 97 autovadītājus par kukuļdošanu, no tiem
13 – Jelgavā. Vidējā dotā summa ir
49,9 eiro, lielākā – 200 eiro par ātruma
pārsniegšanu. Zemgales tiesu apgabala
tiesās jau izskatīta 61 lieta, 21 no šīm
lietām izskatījusi Jelgavas tiesa. Jelgavas
tiesa kukuļdevējiem piemērojusi 2280
stundas piespiedu darbu (maksimālais
piespriesto stundu skaits ir 240), divos
gadījumos vainīgajam piemērots naudas
sods desmit minimālo mēnešalgu apmērā (3200 eiro) un vēl divos gadījumos tiesa piemērojusi nosacītu brīvības atņemšanu uz sešiem mēnešiem ar pārbaudes
laiku seši mēneši. Šogad policija Jelgavā
aizturējusi jau trīs kukuļdevējus.

Ritma Gaidamoviča

SIA «Zemgales kurjerpasts» (reģ.Nr.43603035508)

aicina darbā pastnieku(-ci),

vēlams ar pieredzi, depo mikrorajonā.
Darbs vienu reizi nedēļā – ceturtdienās.
Tālrunis 27116666.
SIA «Lejnieki Food» (reģ.Nr.40103642169),
dārzeņu pārstrādes uzņēmums,

piedāvā darbu uz konveijera
dārzeņu mizotājām(-iem).

Darbs visu dienu uz kājām –
ar nazīti jāizgriež kartupeļiem actiņas.
Ar transportu nodrošinām maršrutā
Jelgava–Āne–Garoza–Emburga.
Tālrunis 26182777.
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«Ledus pasaka» bija īsa
Daba viennozīmīgi ir lielākā māksliniece, un tās kaprīzes aizvadītajā
nedēļas nogalē izjutām arī Starptautiskajā Ledus skulptūru festivālā par
tēmu «Ledus pasaka». Atkusnis, vējš un lietus darīja savu, tāpēc ledus
skulptūrām šogad bija pavisam īss mūžs. Tiesa, gan paši mākslinieki,
gan arī skatītāji uzsver, ka ledus kā materiāls jau ar to ir brīnišķīgs – te
tas ir, un te tā jau vairs nav, tāpēc ar ledus mākslas baudīšanu nevar
kavēties. Jau sestdien ledus skulptūras Pasta salā vairs tikai nedaudz
atgādināja to varenību, kas bija piektdienas vakarā, taču, neskatoties
uz to, apmeklētāji «Jelgavas Vēstnesim» atzina: lai gan skulptūras pakusušas, festivālā nav vīlušies. Tā esot mācība priekšdienām – skulptūras
jānovērtē jau festivāla pirmajā dienā, jo ledus nav ilgdzīvotājs. Tieši
sestdien parkā bija vislielākais apmeklētāju pieplūdums. Uzrunātie
festivāla apmeklētāji bija sajūsmā gan par skulptūrām un mākslinieku
izdomu, gan par jauno festivāla norises vietu – Pasta salu, jo daļa bija
ieradušies, lai novērtētu tieši jauno vietu. Tā ir daudz plašāka un ērtāka,
līdz ar to pie skulptūrām nebija drūzmēšanās. Pašvaldības iestādes
«Kultūra» vadītājs Mintauts Buškevics stāsta, ka festivāls bija labi apmeklēts, un pieļauj, ka skatītājus tas vilināja ar jauno vietu. «Šķiet, ka
pārstāvēta bija visa Latvija, turklāt uz festivālu kuplā skaitā bija ieradušies kaimiņvalsts Lietuvas iedzīvotāji – pirms festivāla piedalījāmies
preses konferencē Šauļos, arī Lietuvas televīzija pirms festivāla veidoja
sižetu pie mums Jelgavā,» stāsta M.Buškevics. Pēc festivāla jau radušās
arī pirmās atziņas par to, ko varētu darīt citādāk. «Galvenais ieguvums
ir salas plašums, līdz ar to varam papildināt arī savu piedāvājumu. Taču
vēl ir daudz jāstrādā pie salas piemērošanas festivālam. Atziņas ir, un
tagad varam modelēt, ko nākamajos svētkos mainīt, lai apmeklētājiem
būtu ērtāk,» tā vadītājs.

Ilgdzīvotājs festivālā bija
«Koskenkorva» ledus bārs, kas
Pasta salā stāvēja pat divas
nedēļas. Festivāla dienās pie
tā bija vērojamas garas rindas,
jo apmeklētāji labprāt vēlējās nobaudīt kādu dzērienu.
Interesanti, ka daži dzērieni tika
pasniegti arī speciāli sasaldētās
ledus glāzītēs. Ledus bārs no
otras puses bija ļoti pieprasīts
fotoobjekts.

Individuālās skulptūras
1. vieta – Andrejs Košeļevs (Krievija) «Okeāna
balss»
2. vieta – Kārlis Īle (Latvija) «Rīta zvaigzne»
3. vieta – Vitauts Musteiķis (Lietuva) «Stāstu
lāde»
Komandas skulptūras
1. vieta – Agnese Rudzīte-Kirillova un Anatolijs
Kirillovs (Latvija) «Patvērums»
2. vieta – Jurijs Mistrjukovs un Marija Mazuņina
(Krievija) «Sniega karalienes skūpsts»
3. vieta – Kārlis Īle un Maija Puncule (Latvija)
«Ziemeļu kronis»
Žūrijas simpātiju balva
Aleksandrs Skaredņovs (Krievija) «Uguns
putns»; Konstantīns Jevdokimovs (Krievija)
«Mazais gariņš»; Ivans Loktjuhins (Krievija) «Zelta zivtiņa»; Stīvs Armāns un Deivids Deits (Francija) «Glaurungs. Kas mani pamodināja?»

Diemžēl laiks nesaudzēja arī uzvarētājskulptūru komandu konkurencē
«Patvērums» jeb cimdiņus. Jau svētdien no viena dūrainīša bija palikusi
tikai pamatne. Cimdiņu autori ir latviešu māksliniece Agnese RudzīteKirillova tandēmā ar vīru Anatoliju, kuri spriež, ka uzvara viņiem tikusi
par ideju, jo tehniskā izpildījuma ziņā festivālā bija daudz labu darbu.
«Pieļauju, ka mūsu trumpis ir ideja. Mājās pašiem ir kaķi, un vienmēr ar
žēlumu noraugos uz pamestiem dzīvniekiem. Ja varētu, es viņus visus
paņemtu. Ģenerējot idejas festivālam par pasakām, atcerējāmies par
vecīša cimdiņiem, un šī doma iepatikās,» stāsta Agnese. Jautāti, cik viegli
vīram un sievai sastrādāties komandā, viņi smejas un saka: «Diezgan
traki, jo gribas vairāk pastrīdēties!»

«Vienmēr no jauna vilina tā ledus mirkļa burvība. Vakarā, kad skulptūras izgaismotas, vispār ir kolosāli,» atzīst jelgavnieki Ošu ģimene – mamma Sandra, tētis Aldis,
dēls Edijs un meita Sabīne –, priecājoties, par jauno festivāla norises vietu. «Jelgava
pēdējos gados ir kļuvusi tik skaista – mēs lepojamies ar savu pilsētu. Uzskatām sevi
par īstiem jelgavniekiem, kuriem jābūt klāt arī visos pasākumos. Pasta sala tiešām
šādiem festivāliem ir piemērota – daudz plašāk, ir liela estrāde, līdztekus skulptūru
apskatei ir arī dažādi citi piedāvājumi. Super!» tā Sandra un Aldis, atzīstot, ka skulpMazu apspriedi pie Kārļa Īles un Maijas Puncules skulptūras «Ziemeļu
tūru līmenis ar katru gadu aug un viņiem pašiem vairāk simpatizē lielās skulptūras,
kronis», kas ieguva 3. vietu komandu konkurencē, sarīkoja jelgavnieki
jo īpaši tās, kurās parādās dzīvnieki.
Andrejs, Aleksandrs, Olga un Vladimirs, spriežot, no kā grūtāk izgatavot
skulptūru – no smiltīm, ledus vai māla. «Secinājām, ka no ledus, jo tas taču
kūst. Bet līdz ar to tas ir interesenti, jo skulptūra nepārtraukti var mainīt
izskatu. Vienu dienu tāda, nākamajā jau citāda,» nosaka mamma Olga,
piebilstot, ka bērniem, jo īpaši mazākajam puikam, ir daudz jautājumu par
to, kā mākslinieki šādas skulptūras var uzbūvēt. Ģimene atzīst, ka viņiem
vairāk tīk lielās ledus skulptūras, jo šķiet, ka tās uzbūvēt ir daudz grūtāk.
«Mēs jau dienu pirms festivāla vakarā nācām uz Pasta salu – tur testēja
gaismas, un pa maliņu varēja redzēt arī pašas skulptūras,» tā ģimene.

Liela piekrišana bija festivāla fotoskulptūrām – trīs sivēntiņiem, diviem velniņiem un
raganai. Pie velniņiem fotogrāfijā sevi iemūžināja arī māsas Dace un Līvija, kurās arī
noteikti esot kāds velniņš. Dace ir jelgavniece, bet viņas māsa uz festivālu atbraukusi
no Jūrmalas. «Patiesībā mani uz festivālu šogad mudināja atnākt vieta – Pasta sala.
Cenšos sekot līdzi festivāla izaugsmei. Atceros, kā bija pie kultūras nama, kā Uzvaras
parkā, un tagad zināšu, kā ir Pasta salā. Man patīk. Februāris ir tāds tukšais laiks,
tāpēc priecājos, ka manā pilsētā notiek šādi lieli svētki, kas jau ir sava veida firmas
zīme,» atzīst Dace. Viņa par savu favorītskulptūru sauc franču veidoto drakonu, bet
māsai patīk uzvarētājskulptūra «Patvērums» jeb cimdiņi.

Festivāla uzvarētāji

«Jelgavniekiem taču ir jāizbauda savas
pilsētas svētki, tāpēc arī mums ledus
festivāls ir ziemas neatņemama sastāvdaļa. Šogad festivālā ir interesanta
sajūta – ledus starp divām upēm...» saka
mamma Līga un tētis Uldis, kuri festivālu
apmeklēja kopā ar bērniem Madaru un
Armandu. Ģimene atzīst, ka novērtēt,
kura ir skaistākā skulptūra, īsti nevar, jo
katrā ir kaut kas skaists. «Visās skulptūrās
ir ieguldīts ļoti liels darbs, tāpēc nevar
pateikt, ka kāda būtu sliktāka,» tā Līga.
Ģimene piebilst, ka ledus kā materiāls ir
interesantāks, salīdzinot ar smiltīm, jo
īpaši vakarā, kad skulptūras tiek izgaismotas un dažbrīd mirdz kā kristāli.

Kamēr daži apmeklētāji sūdzējās par
sabristām kājām, atkusnis un lietus priecāties netraucēja mazākajiem parka apmeklētājiem. Nebaidoties, ka drēbes būs
slapjas, viņi ne reizi vien gribēja nošļūkt
pa kādu no četrām slīdkalniņa nobrauktuvēm. Šoreiz tas bija veidots uz augstā
smilšu kalna Pasta salā, kas ļāva izveidot
vairāk nekā 100 metrus garas nobrauktuves. Lieli palīgi pie slīdkalniņa mazajiem
bija Jelgavas brīvprātīgie jaunieši, kas «regulēja satiksmi» un palīdzēja mazajiem
piecelties. Jāpiebilst, ka ziemas priekus
šādi izbaudīja arī daļa pieaugušo.

«Varētu pat teikt, ka uz Ledus skulptūru festivālu nāku smelties idejas un iedvesmu.
Pirms trim gadiem beidzu metālniekus Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolā, tāpēc
mākslas lauciņš man tāds mīļš. Ļoti novērtēju cilvēku radošumu, un šī ir vieta, kur
var tikai pabrīnīties, cik māksliniekiem ir oriģinālas idejas,» saka festivāla apmeklētāja
Laura Kravčenko, kura skulptūras skatīja kopā ar draugu jelgavnieku Valteru Salzirni.
Jaunieši priecājas par festivāla norises vietu, kurai esot mākslinieciska aura. «Ceļš līdz
Pasta salai noteikti ir patīkamāks nekā līdz pilsētas nomalei, turklāt sala ir daudz plašāka, tādēļ tik ļoti neizjūt lielo cilvēku burzmu, lai gan skatītāju ir ļoti daudz,» piebilst
Valters. «Skulptūras patiešām ir fascinējošas, un es pati kādreiz gribētu pamēģināt
uzbūvēt kādu skulptūru no ledus. Līdz šim mājas pagalmā brīvajā laikā pati esmu
uzbūvējusi dažas sniega skulptūras – vilkus, kaķus un pat zirgu,» tā Laura.

Organizatori festivāla dienās Pasta salas
apmeklētājus aicināja baudīt plašu kultūras programmu – tur uzstājās gan Latvijā,
gan Lietuvā atzīti mākslinieki. Piektdienas
vakarā publiku jaunajā estrādē priecēja
bungu un dūdu grupa «Auļi», deju studija
Sagatavoja Ritma Gaidamoviča, foto Raitis Supe «Benefice» un Jelgavas popkoris.
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Čempions brīvajā cīņā

Par Latvijas čempionu pieaugušajiem brīvajā cīņā svarā līdz
74 kg, debitējot pieaugušo
kategorijā, kļuvis Jelgavas
cīņas kluba «Milons» audzēknis Alberts Jurčenko.
«Pirmajā cīņā Alberta pretinieks izgāja uz paklāja,
bet nolēma necīnīties. Pārējās trīs cīņās Alberts ļoti ātri
un ļoti pārliecinoši pieveica
pretiniekus,» stāsta treneris
Vladimirs Smirnovs, piebilstot, ka cīņā ir divi periodi pa trīs minūtēm,
bet Albertam, lai pieveiktu pretiniekus, bija
nepieciešama viena pusotra minūte. Šovasar Alberts vēl startēs junioru kategorijā
– Eiropas un pasaules čempionātā.

Gatavojas pasaules
čempionātam

Gatavojoties pasaules junioru čempionātam daiļslidošanā, kas
notiks marta sākumā
Tallinā, JLSS audzēkne
Diāna Ņikita aizvadītajā
nedēļas nogalē piedalījās starptautiskās
sacensībās Ungārijā
«Jegvirag Cup 2015»,
kas iekļautas Starptautiskās Slidošanas asociācijas kalendārā. Kā stāsta daiļslidotājas
treneris Romāns Panteļejevs, Diāna Ungārijā gan obligātajā programmā, gan izvēles
programmā nodemonstrēja savu labāko
sniegumu un ar kopējo punktu summu
155,44 izcīnīja 1. vietu.
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sports
Labo septiņus gadus
vecu rekordu

Peldēšanas sacensībās «Jaunie talanti»
Jelgavas Specializētās
peldēšanas skolas audzēknis Arvīds Vilčaks
(attēlā) 200 m brīvajā
stilā laboja septiņus
gadus vecu Jelgavas
rekordu 11 – 12 gadus
veco zēnu grupā (rezultāts – 2:18,76 min.).
Viņa trenere ir Astra Ozoliņa. Vēl šajās sacensībās pirmo reizi II sporta klasi izpildīja
Anete Meja Kalniete un Jēkabs Audzēvičs,
III sporta klasi – Artūrs Kisļakovskis un Roberts Miezītis. Kopumā jelgavnieki izcīnīja
19 medaļas – četras zelta, astoņas sudraba
un septiņas bronzas.

Piedalās ziemas olimpiādē

Latvijas Jaunatnes ziemas olimpiādē, kas
nedēļas nogalē notika
Ērgļos, Jelgavu pārstāvēja trīs Jelgavas 4.
vidusskolas jaunieši
– Juris Rihards Bērziņš
un Reinis Fišers kalnu
slēpošanā izcīnīja attiecīgi 25. un 27. vietu savā grupā, snovbordists
Jānis Baško izcīnīja 13. vietu. «Olimpiādē
piedalījāmies prieka pēc. Uz nekādiem
labajiem rezultātiem jau necerējām, jo ar
šiem sporta veidiem nodarbojamies tikai
brīvā laika pavadīšanai,» tā Jānis, piebilstot,
ka bijis pārsteigts par savu rezultātu – pietrūka mazāk nekā sekundes, lai tiktu fināla
braucienos.

BK «Jelgava» lietuvietis Krestiņins:
«Komanda ir kā ģimene»
«Aldara» LBL turnīra tabula
(uz 10. februāri)

Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

 Krišs Upenieks

Basketbola kluba «Jelgava»
sastāvā arī šajā sezonā neiztiek
bez leģionāriem. 20 gadus vecais lietuvietis Deniss Krestiņins
ir paguvis uzspēlēt vairākās
savas valsts jauniešu izlasēs, bet
šogad pēc sezonas spēcīgā Polijas klubā ar mērķi iegūt lielāku
spēles laiku nonāca Jelgavā.

Šajā brīdī to paredzēt ir ļoti sarežģīti.
Mums ir palikušas vēl deviņas spēles, tāpēc
noteikti nav īstais brīdis sākt runāt par
izslēgšanas turnīru. Skaidri zinu, ka mēs
cīnīsimies līdz galam katrā spēlē. Beigās
turnīra tabula parādīs, ko katra komanda
ir sasniegusi.

Kāpēc sāki spēlēt tieši basketbolu?
Mamma un vecmamma septiņu gadu
vecumā mani aizveda uz basketbola treniņiem, tāpēc nebija iespēju, ka varētu
izvēlēties kādu nepareizu ceļu. Basketbols
aizpildīja manu brīvo laiku. Lietuvā basketbols ir kā otra reliģija, tāpēc daudzi bērni jau
kopš agra vecuma sapņo par profesionāla
basketbolista karjeru.
Pagājušo sezonu pavadīji Eirolīgas
klubā «PGE Turow» – kā izdevās tikt
tik spēcīgā komandā?
Smags darbs un veiksme bija galvenie
iemesli. Tas bija kaut kas īpašs – būt daļai
no tik lielas organizācijas.
Pēc sezonas nonāci Jelgavā. Kā
tiki līdz šim piedāvājumam un kāpēc
piekriti?
Nekas neparasts – piedāvājums nāca no
mana aģenta. Man patika atmosfēra komandā, un, protams, viens no galvenajiem
iemesliem bija potenciāli lielāks spēles laiks.
Mans galvenais mērķis pirms sezonas bija
palīdzēt komandai iekļūt izslēgšanas spēlēs,
Treneri ir jauni, bet ar milzīgu kaisli pret
kā arī progresēt pašam.
basketbolu. Viņi jau tagad ir pierādījuši savu
vērtību. No tā, ko līdz šim esmu redzējis,
Kādi bija tavi pirmie iespaidi par varu secināt, ka mums ir lielisks treneru
Jelgavas kluba organizāciju? Kā bija sastāvs. Mārtiņš un Gatis ir ne tikai labi trear iejušanos jaunā vidē?
neri, bet arī patīkamas personības. MūsdieKlubā ir pilnīgi viss nepieciešamais, lai nās basketbolu visur vairāk vai mazāk spēlē
jaunie basketbolisti varētu attīstīties. Man vienādi, tāpēc nevar teikt, ka treniņos būtu
pat grūti nosaukt kādu mīnusu. Iejusties kādas lielas atšķirības. Ir nelielas nianses,
komandā un jaunā pilsētā bija diezgan bet basketbola shēmas ir bijušas ļoti līdzīgas
vienkārši, jo šeit visi esam kā ģimene.
visur, kur man sanācis uzspēlēt.

Mārtiņš Gulbis un Gatis Justovičs
ir gados jauni treneri – vai tas tev
bija pārsteigums? Un kāds ir treniņprocess Jelgavā, salīdzinot ar taviem
iepriekšējiem klubiem?

%
91,7
81,0
71,4
70,0
50,0
50,0
42,9
33,3
23,8
15,8

Avots: basket.lv

«Jelgavā ir viss, lai veiksmīgi varētu
attīstīties gados jauni basketbolisti. Ar iejušanos komandā nebija nekādu problēmu, jo
ātri kļuvām par ģimeni,» 200 centimetrus
garais uzbrucējs ir apmierināts ar iespējām
Jelgavā un gatavs gan progresēt pats, gan
palīdzēt to izdarīt komandai.

Pirms tam daudzus gadus pavadīji
Lietuvā – vai tev bija sanācis uzspēlēt
pret latviešiem? Kādas ir atšķirības
starp Latvijas basketbolistiem un
lietuviešiem?
Jā, reiz pat biju Jelgavā uz Eiropas Jaunatnes basketbola līgas posmu! Domāju, ka
lielākā atšķirība ir tā, ka latviešiem izteikti
daudz patīk mest tālmetienus. Ja izdodas
trāpīt, tad pret latviešiem ir grūti spēlēt
– tas ir jūsu spēcīgākais ierocis.

Komanda	U/Z
BK «Ventspils»
11/1
«Liepāja/Triobet»
17/4
«VEF Rīga»
5/2
«Jūrmala/Fēnikss»
14/6
«Barons/LDz»
11/11
BK «Jēkabpils»
11/11
BK «Jelgava»
9/12
BK «Valmiera»
7/14
«Latvijas Universitāte» 5/16
BK «Saldus»
3/16

«Klubā ir pilnīgi
viss nepieciešamais, lai jaunie
basketbolisti varētu attīstīties. Man
pat grūti nosaukt
kādu mīnusu,»
tā BK «Jelgava»
leģionārs Deniss
Krestiņins.
Foto: Raitis Supe
man laukumā ir jāparāda sava labākā spēle,
jāatdod visi spēki, lai komanda iegūtu pēc
iespējas vairāk uzvaru.

No malas izskatās, ka komandā ir
lielisks klimats. Vai vari apgalvot, ka
esat draugi arī ārpus laukuma?
Kā jau teicu, esam ģimene. Mēs pavadām
laiku kopā arī brīvajās dienās, kad nav jābūt
basketbola laukumā. Piemēram, dodamies
skatīties filmas, dažreiz arī iepērkamies
kopā, apmeklējam restorānus, neiztiekam
Jelgavas sastāvā nav izteiktu garo arī bez «Xbox» spēlēšanas. Domāju, ka
spēlētāju, tāpēc tev bieži sanāk spēlēt komandas vienotība ir mūsu lielākais pluss
centra pozīcijā. Kā jūties, cīnoties pret attiecībā pret citām komandām.
lielākiem basketbolistiem, un kādas ir
tavas priekšrocības?
Runājot par pašu spēli – daudzus maCīnīties pret lielākiem vīriem zem groza čus esat zaudējuši galotnē. Kāpēc tā?
noteikti nav tas vieglākais uzdevums, bet
Skaidri nezinu, taču mēs noteikti esam
man pret to nav iebildumu. Katrai situācijai viena no jaunākajām komandām līgā.
basketbolista karjerā ir kādi plusi un mīnu- Tas arī lielā mērā visu izskaidro – galotnē
si, un es par to spēlējot nemaz nedomāju. daudzas spēles esam zaudējuši nelielās pieredzes dēļ, kaut kur arī vienkārši pietrūkusi
Ko galvenais treneris no tevis sagai- veiksme. Strādājam, lai atlikušajās spēlēs
da basketbola laukumā?
tik izteikti tas nebūs redzams, un viss būs
Kā jau visi treneri – viņš vēlas redzēt kārtībā arī galotnēs.
manās acīs kaisli pret spēli un lielu vēlmi uzvarēt. Nedomāju, ka man komandā ir kāda
Jēkabpils un izslēgšanas spēles pašīpaša loma. Tāpat kā pārējiem puišiem, arī laik ir tikai viena soļa attālumā?

Janvārī izcēlies ar ko nebijušu
Latvijā, proti, piedāvāji izmaksāt
biļetes skatītājiem pēc neveiksmīgas
spēles. Kā nonāci līdz šādai idejai, un
kāda ir skatītāju nozīme basketbola
komandai?
Kad nāku skatīties kādu maču, vēlos redzēt spēlētāju aizrautību, cīņu un enerģiju.
Manuprāt, katrs līdzjutējs to vēlas. Spēlē
pret «Baronu» mēs neparādījām neko no
tā, tāpēc, ja cilvēki ir maksājuši par to, ko
nav saņēmuši, tad tas nav godīgi. Tāpēc
nolēmu atmaksāt mūsu skatītājiem. Līdzjutēju atbalsts ir svarīgs katram klubam.
Dažās Eirolīgas komandu zālēs viesi nespēj
parādīt savu basketbolu tikai mājinieku
līdzjutēju dēļ. Visur, kur esmu spēlējis
iepriekš, skatītāji ir mūsu sestais spēlētājs,
tāpat arī Jelgavā.
Latvija un Lietuva septembrī Rīgā
spēlēs vienā grupā Eiropas čempionāta finālturnīrā. Kura komanda
izrādīsies spēcīgāka? Kāda varētu
būt spēle?
Ja šādu jautājumu man uzdotu pirms
pāris gadiem, es atbildētu pavisam droši
[Lietuvas uzvara], bet tagad... Ir ļoti grūti
teikt. Domāju, ka abām valstsvienībām
būs savas iespējas uzvarēt. Pagaidām nav
zināmi sastāvi, tāpēc arī par priekšrocībām
kādai no komandām nevar spriest. Spēle
Latvijā noteikti būs liels pluss latviešiem,
un pavisam droši var teikt, ka tā būs aizraujoša spēle.

Konkurss portālā
www.jelgavas
www.jelgavas
vestnesis.lv
vestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv
Šodien un rīt, 12. un 13. februārī,
portālā www.jelgavasvestnesis.lv
būs konkurss, kurā varēs laimēt biļetes
uz BK «Jelgava» mājas spēli
19. februārī pulksten 19
pret BK «Jūrmala/Fēnikss».
Biļetes uz 11. februāra spēli laimēja Inga Vēja.

www.jelgavas
vestnesis.lv
Ienāc
www.jelgavasvestnesis.lv ,
atbildi uz
jautājumiem un
laimē divas biļetes
uz basketbola spēli!
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Piedāvā darbu
SIA «KULK» (reģ.Nr.41703007150) piedāvā darbu ceļu būves nozares brigadierim(-ei). Vēlama
iepriekšējā darba pieredze ceļu būvē un izpratne
par ceļu būvniecības un remonta darbiem,
ceļu uzturēšanas darbiem. CV sūtīt pa e-pastu
personals@kulk.lv. Tālrunis 29256206.

Meklē darbu
Vīrietis meklē visu veidu remonta un celtniecības darbus. Tālrunis 29759970.
Šoferis, ir A, BE, CE, DE kategorija un 95.
kods, traktortehnikas vadītājs (A, B, C, E, F
līdz 2024. gadam). Tālrunis 29682212.
Celtnieks – tīru, laboju skursteņus, plītis,
mūrīšus. Tālrunis 27478204.
Krāšņu mūrnieks – plītis, krāsnis, kamīni,
skursteņi, siltummūri, pirts krāsnis un
dārza kamīni. Tālrunis 28893830.
Būšu mīļa auklīte jūsu bērniņam. Ir pieredze un rekomendācija. Man ir 43 gadi.
Tālrunis 27167172.
Celtnieks, kamīnu, krāšņu mūrnieks.
Tālrunis 29422824, 29674324.

Pērk
Pērk meža un zemes īpašumus visā Latvijā
T.29884983
Visu veidu metāllūžņus. Izbraucam uz
vietas. Asteru 7. T.29718434
Juvelieru darbnīca pērk visu veidu dzintara
izstrādājumus. T.20323336
Rīgas porcelāna, Kuzņecova, Jessena un
Burtnieka apgleznotas vāzes, šķīvjus un
figūriņas. T.29954171
Metāllūžņus (visu veidu). Sver, griež, maksā uzreiz. Izbraucam. Tel.27760073

Pārdod
Bērza kantainās skaidu briketes. T.27029553
Ozola kantainās briketes. T.29907466
Malka, šāļi, zāģmateriāli, granulas, kokskaidu briketes. T.26488881
2ist. dzīvokli. 29558600

Dažādi
Juridiskais birojs ADEMIDE – uzņēmumu
reģistrācija/likvidācija; pamatkapitāla
izteikšana eiro, prasības pieteikumi. Raiņa
14, t.29179847; www.ademide.lv
Izved nolietotu sadzīves tehniku. Bez maksas. T.28262407
Kravu pārvadājumi. Auto evakuācija.
T.25904905
Dārznieks retina un veido augļkokus, dzīvžogus. T.20626223
Vēlos mainīt mazu labiekārtotu dzīvokli
Nākotnē pret dzīvokli Jelgavā. Bez piemaksas. T.28155893.
Automātisko veļas mašīnu remonts mājās.
T.29587816
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.

Sēru paziņojums
No Tevis tik daudz bija ko gūt.
Tavas pēdas ir dziļas, tās nepazūd,
Mums atmiņās vēl ilgi kopā būt…
Mūžībā aizgājusi Daina Zvejniece
(dzimusi Redisone, 1941. g.). Izvadīšana
14. februārī plkst.11 Bērzu kapsētā.
Piederīgie

Līdzjūtības
... bet cilvēki jau nemirst...
Linda, esam kopā ar Tevi, omīti zaudējot.
Tavējie no «Jelgavas Vēstneša»
Aiz tevis dzīvība un gaisma paliek
Un atmiņas kā krāšņs zieds...
/J.Silazars/
Izsakām visdziļāko līdzjūtību skolotājai
Evijai Lasmanei, pavadot tēvu mūžībā.
Jelgavas pirmsskolas izglītības iestādes
«Kamolītis» kolēģi

Aizsaulē aizgājuši
ALEKSANDRS MIŅINS (1936. g.)
JĒKABS TIMERMANIS (1927. g.)
VELTA KARASIERA (1932. g.)
BIRUTA AVIŽENA (1944. g.)
EDGARS BRUNO POPOVS (1937. g.).
Izvadīšana 12.02. plkst.12 Baložu kapsētā.
VELTA STAŅUNA (1936. g.).
Izvadīšana 12.02. plkst.14 Baložu kapsētā.
ELZA ZELTIŅA (1931. g).
Izvadīšana 13.02. plkst.14 Bērzu kapsētā.
DAINA ZVEJNIECE (1941. g).
Izvadīšana 14.02. plkst.11 Bērzu kapsētā.
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

Pirmdiena, 16. februāris
LTV1
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Ielas garumā».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1969.sērija.
9.35 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 31.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Ketija Forde. Jūra tevī». Vācijas melodrāma. (ar subt.).
12.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
12.55 ««Sporta studijas» diskusija».
13.55 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
14.10 «Maklauda meitas». Seriāls. 16.sērija.
15.15 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1969.sērija.
16.15 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 30.sērija.
17.10 «Momentuzņēmums».*
17.25 «Skats no malas».
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 «Aizliegtais paņēmiens».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».
22.00 «Sporta studija».
22.45 «Latvija var!»
23.05 «Nakts ziņas». 23.14 Sporta ziņas. 23.16 Laika ziņas.
23.20 «Valdība 3». Seriāls. 7.sērija.
0.25 ««De facto»».*
1.00 «Melu laboratorija».* (ar subt.).

LTV7
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «Ar mugursomām pa Latīņameriku». Dok.seriāls. 1.sērija.
6.30 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Šorīt». Informatīvi izklaidējošs raidījums (krievu val.).
8.35 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 575.sērija.
9.30 «Maklauda meitas». Seriāls. 15.sērija.
10.20 «Kalle nāk 2». Seriāls. 12.sērija.
11.10 «Diskusija. 100 g kultūras».*
11.55 «Supernova 2015».*
14.30 «Pasaules kausa izcīņa biatlonā».* 20 km distance
vīriešiem. 12.02.2015.
16.35 «Anekdošu šovs».* Izklaidējošs raidījums.
17.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 576.sērija.
18.00 «Šovakar». Ziņu raidījums (krievu val.).
18.35 «Izgaršot Brazīliju». Dokumentāls seriāls (ar subt.). 6.sērija.
19.05 «Kalle nāk 2». Seriāls. 13.sērija.
20.00 TV PIRMIZRĀDE. «Pārmantotās tradīcijas». Dok.filma.
21.00 «Mežonīgā zeme». Piedzīvojumu filma.
23.15 «Midsomeras slepkavības 11». Seriāls (ar subt.). 1.sērija.
1.00 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
1.30 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Likums un kārtība». ASV seriāls. 6.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.15 «Bernards». Animācijas seriāls.
6.30 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
7.00 «900 sekundes».
9.00 «Dzīvīte».
9.30 «Televeikala skatlogs».
9.45 «Kurts Seits un Šura». Turcijas seriāls. 23. un 24.sērija.
11.50 «Karamba!» Humora raidījums.
12.05 «Dzintara dziesmas 4».
13.00 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 143.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Diagnoze – vācēji 3». ASV dokumentāls seriāls.
15.40 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Nemīlētā». Meksikas seriāls. 2014.g. 16.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Gumušas stāsts». Turcijas seriāls. 135. un 136.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «1/5 – tranzīta aktualitātes».
20.40 «Degpunktā».
21.10 «Ekstrasensi – detektīvi 2». Realitātes šovs.
22.20 «Atgriezties dzīvam». ASV dokumentāls seriāls. 6.sērija.
23.15 «Kāršu nams 2». ASV seriāls. 12.sērija.
0.10 «Dzīvīte».
0.30 «LNT ziņu «Top 10»».
1.20 «Gumušas stāsts». Turcijas seriāls. 135. un 136.sērija.
2.55 «Karamba!» Humora raidījums.
3.20 «900 sekundes».
4.50 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 2». ASV seriāls. 10.sērija.
5.45 «Redakai». Animācijas seriāls.
6.40 «Smurfi». Animācijas seriāls.
7.05 «Denijs spoks 4». Animācijas seriāls.
7.35 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 8». Animācijas seriāls.
8.00 «Tētuka meitiņas 3». Seriāls (ar subt.). 1. un 2.sērija.
9.00 «Dullās sacensības «Neiespējamā misija» 5».
9.55 «Būt par papucīti 3». Seriāls. 20. un 21.sērija.
10.55 «Māmiņu klubs 8».
11.30 «Gatavo 3».
12.00 «Ūsainā aukle 6». Seriāls (ar subt.). 27. un 28.sērija.
13.05 «Beibleidi 5». Animācijas seriāls.
13.40 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 8». Animācijas seriāls.
14.10 «Džeiks un Nekurnekadzemes pirāti 2». Animācijas seriāls.
14.35 «Atriebība 3». ASV seriāls. 8.sērija.
15.35 «UgunsGrēks 13». Latvijas seriāls. 2015.g. 16. un 17.sērija.
16.55 «Rozenheimas detektīvi 5». Vācijas detektīvseriāls. 22.sērija.
17.55 «Risks 2». TV spēle.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 13». Latvijas seriāls. 2015.g. 17.sērija.
21.00 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 4». Seriāls. 5.sērija.
22.00 «CSI Lasvegasa 14». ASV seriāls. 2013.g. 304.sērija.
23.05 «Skaistule un briesmonis 2». ASV seriāls. 2013.g. 7.sērija.
0.05 «Hobits: negaidīts ceļojums». Fantāzijas piedzīvojumu filma.
3.00 «Nekā personīga».
3.45 «TV3 ziņas».
4.15 «Bez tabu».

Otrdiena, 17. februāris
LTV1
5.00 «Vides fakti».*
5.30 «Ielas garumā».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Ielas garumā».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1970.sērija.
9.35 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 32.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Sapņu viesnīca. Indija». Melodrāma.
12.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
12.55 «Jakari». Animācijas seriāls.
13.25 «Kas te? Es te!»*
13.55 «Luijs». Animācijas seriāls.
14.05 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
14.20 «Maklauda meitas». Seriāls. 17.sērija.
15.15 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1970.sērija.
16.15 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 31.sērija.
17.10 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 «Personība. 100 g kultūras».

20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «1:1. Aktuālā intervija».
22.05 TV PIRMIZRĀDE. «Nāvējošās dzīles». Dok.filma (ar subt.).
23.05 «Nakts ziņas». 23.14 Sporta ziņas. 23.16 Laika ziņas.
23.20 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
0.05 «Aizliegtais paņēmiens».*
1.00 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*
1.45 «Aculiecinieks».*

LTV7
5.00 «SeMS. Laboratorija».*
5.30 «Ar mugursomām pa Latīņameriku». Dok.seriāls. 1.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «Ar mugursomām pa Latīņameriku». Dok.seriāls. 2.sērija.
6.30 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Šorīt». Informatīvi izklaidējošs raidījums (krievu val.).
8.35 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 576.sērija.
9.30 «Maklauda meitas». Seriāls. 16.sērija.
10.20 «Kalle nāk 2». Seriāls. 13.sērija.
11.10 «Skats no malas».* (ar surdotulk.).
11.40 «Aizliegtais paņēmiens».*
12.35 «Melu laboratorija».* (ar subt.).
13.35 «Pasaules kausa izcīņa bobslejā un skeletonā». 5.posma
apskats. 14. un 15.februāris.
15.40 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».
16.10 «Anekdošu šovs».*
17.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 577.sērija.
18.00 «Šovakar». Ziņu raidījums (krievu val.).
18.35 «Kaut kur uz Zemes». Dokumentāla filma. 2.sērija.
19.05 «Kalle nāk 3». Seriāls. 1.sērija.
20.00 «Āzija no putna lidojuma». Dok.filma (ar subt.). 4.sērija.
20.55 «Selfridžs 2». Seriāls (ar subt.). 6.sērija.
21.50 «Specvienība». Seriāls. 3.sērija.
22.40 «Noziegums 2». Dānijas krimināldrāma. 3.sērija.
23.50 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
1.30 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Nemīlētā». Meksikas seriāls. 2014.g. 16.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.15 «Nelabojamais Džims». ASV komēdijseriāls. 2.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte».
9.25 «Televeikala skatlogs».
9.40 «Mammas kopija». Vācijas komēdija. 2012.g.
11.45 «Mūzikas ierakstu gada balva. «Zelta mikrofona 2014»
dienasgrāmata». 1. un 2.raidījums.
12.05 «Vecpuisis». Realitātes šovs.
13.25 «Karamba!» Humora raidījums.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Diagnoze – vācēji 3». ASV dokumentāls seriāls.
15.40 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Nemīlētā». Meksikas seriāls. 2014.g. 17.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Gumušas stāsts». Turcijas seriāls. 137. un 138.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.10 TV PIRMIZRĀDE. «Pēc visiem šiem gadiem». Melodrāma.
23.05 «Mīlas dēka». ASV seriāls. 2014.g. 3.sērija.
0.00 «Dzīvīte».
0.20 «Noziegumam pa pēdām 12». Detektīvseriāls. 3. un 4.sērija.
2.00 «Gumušas stāsts». Turcijas seriāls. 2005.g. 138.sērija.
2.45 «Nelabojamais Džims». ASV komēdijseriāls. 2.sērija.
3.05 «Šodien novados».
3.15 «900 sekundes».
4.45 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 2». Seriāls. 11.sērija.
5.45 «Risks 2». TV spēle.
6.40 «Smurfi». Animācijas seriāls.
7.10 «Džeiks un Nekurnekadzemes pirāti 2». Animācijas seriāls.
7.40 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 8». Animācijas seriāls.
8.00 «Tētuka meitiņas 3». Seriāls (ar subt.). 3. un 4.sērija.
9.00 «Dullās sacensības «Neiespējamā misija» 5».
10.00 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 4». Seriāls. 5.sērija.
11.00 «Reiz sensenos laikos 2». Seriāls. 1.sērija.
12.00 «Ūsainā aukle 6». Seriāls (ar subt.). 29. un 30.sērija.
13.05 «Beibleidi 5». Animācijas seriāls.
13.40 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 8». Animācijas seriāls.
14.10 «Džeiks un Nekurnekadzemes pirāti 2». Animācijas seriāls.
14.35 «Atriebība 3». ASV seriāls. 9.sērija.
15.35 «UgunsGrēks 13». Latvijas seriāls.
2015.g. 17. un 18.sērija.
16.55 «Rozenheimas detektīvi 6». Vācijas detektīvseriāls. 1.sērija.
17.55 «Risks 2». TV spēle.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 13». Latvijas seriāls. 2015.g. 18.sērija.
21.00 «Bibliotekāri». ASV seriāls. 2013.g. 5. un 6.sērija.
23.05 «Mākslīgais intelekts». ASV seriāls. 2014.g. 9.sērija.
0.05 «Galvenais aizdomās turamais». ASV seriāls. 7.sērija.
1.00 «Atriebība 3». ASV seriāls. 8. un 9.sērija.
2.30 «Rozenheimas detektīvi 5». Vācijas detektīvseriāls. 22.sērija.
3.10 «Rozenheimas detektīvi 6». Vācijas detektīvseriāls. 1.sērija.
3.55 «TV3 ziņas».
4.25 «Bez tabu».

Trešdiena, 18. februāris
LTV1
5.00 «Vides fakti».*
5.30 «Skats no malas».* (ar surdotulk.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Ielas garumā».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1971.sērija.
9.35 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 33.sērija.
10.30 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.45 «Supernova 2015».*
13.25 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.40 «Momentuzņēmums».*
13.55 «Maklauda meitas». Seriāls. 18.sērija.
14.50 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1971.sērija.
15.50 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 32.sērija.
16.45 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
17.00 «Personība. 100 g kultūras».*
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 «Ciemiņš virtuvē».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 «Latloto. «Viking Lotto»».
21.20 «Sastrēgumstunda».
22.30 «Zebra».
22.45 «Momentuzņēmums».
23.00 «Nakts ziņas». 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 «Personība. 100 g kultūras».*
0.10 «Nāvējošās dzīles». Dokumentāla filma (ar subt.).
1.10 «Valdība 3». Seriāls. 7.sērija.

LTV7
5.00 «SeMS. Laboratorija».*
5.30 «Ar mugursomām pa Latīņameriku». Dok.seriāls. 2.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».

tv programma
6.03 «Ar mugursomām pa Latīņameriku». Dok.seriāls. 3.sērija.
6.30 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Šorīt». Informatīvi izklaidējošs raidījums (krievu val.).
8.35 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 577.sērija.
9.30 «Maklauda meitas». Seriāls. 17.sērija.
10.20 «Kalle nāk 3». Seriāls. 1.sērija.
11.15 ««De facto»».* (ar subt.).
11.50 «Province».* (ar subt.).
12.20 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».*
12.50 «Aculiecinieks».*
13.05 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
15.40 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».
16.10 «Anekdošu šovs».*
17.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 578.sērija.
18.00 «Šovakar». Ziņu raidījums (krievu val.).
18.35 «Punkts uz i». Diskusiju raidījums (krievu val.).
19.35 «Kalle nāk 3». Seriāls. 2.sērija.
20.25 «Zaļās metropoles». Dokumentāla filma. 2.sērija.
21.25 «Melu laboratorija».* (ar subt.).
22.25 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».*
22.55 «Pēdējais liecinieks». Seriāls. 38.sērija.
23.45 «Kaut kur uz Zemes». Dokumentāla filma. 2.sērija.
0.15 «Pārmantotās tradīcijas». Dokumentāla filma.
1.15 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
1.30 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Nemīlētā». Meksikas seriāls. 2014.g. 17.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.15 «Nelabojamais Džims». ASV komēdijseriāls. 2013.g. 3.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte».
9.25 «Televeikala skatlogs».
9.40 «Pēc visiem šiem gadiem». Vācijas melodrāma. 2013.g.
11.40 «Mūzikas ierakstu gada balva. «Zelta mikrofona 2014»
dienasgrāmata». 3. un 4.raidījums.
12.00 «Atgriezties dzīvam». ASV dokumentāls seriāls. 6.sērija.
13.00 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 144.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Diagnoze – vācēji 3». ASV dokumentāls seriāls.
15.40 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Nemīlētā». Meksikas seriāls. 2014.g. 18.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Gumušas stāsts». Turcijas seriāls. 139. un 140.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.10 «Šerloks Holmss». Krievijas seriāls. 13. un 14.sērija.
23.10 «Čikāga liesmās». ASV seriāls. 2012.g. 24.sērija.
0.05 «Dzīvīte».
0.25 «Diagnoze – vācēji 3». ASV dokumentāls seriāls.
1.15 «Gumušas stāsts». Turcijas seriāls. 139. un 140.sērija.
2.40 «Nelabojamais Džims». ASV komēdijseriāls. 2013.g. 3.sērija.
3.00 «Šodien novados».
3.10 «900 sekundes».
4.50 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 2». Seriāls. 12.sērija.
5.45 «Risks 2». TV spēle.
6.40 «Smurfi». Animācijas seriāls.
7.10 «Džeiks un Nekurnekadzemes pirāti 2». Animācijas seriāls.
7.40 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 8». Animācijas seriāls.
8.00 «Tētuka meitiņas 3». Seriāls (ar subt.). 5. un 6.sērija.
9.00 «Dullās sacensības «Neiespējamā misija» 5».
10.00 «Skaistule un briesmonis 2». ASV seriāls. 7.sērija.
11.00 «Reiz sensenos laikos 2». Seriāls. 2.sērija.
12.00 «Ūsainā aukle 6». Seriāls (ar subt.). 31. un 32.sērija.
13.05 «Beibleidi 5». Animācijas seriāls.
13.40 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 8». Animācijas seriāls.
14.10 «Džeiks un Nekurnekadzemes pirāti 2». Animācijas seriāls.
14.35 «Atriebība 3». ASV seriāls. 10.sērija.
15.35 «UgunsGrēks 13». Latvijas seriāls. 2015.g. 18. un 19.sērija.
16.55 «Rozenheimas detektīvi 6».
Vācijas detektīvseriāls. 2.sērija.
17.55 «Risks 2». TV spēle.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 13». Latvijas seriāls. 2015.g. 19.sērija.
21.00 ««Ievas» pārvērtības. Tievēšanas sezona».
21.45 «Reiz sensenos laikos 3». ASV seriāls. 2013.g. 9.sērija.
22.50 «Mahinatori 5». ASV seriāls. 3.sērija.
23.45 «Galvenais aizdomās turamais». Seriāls. 8. un 9.sērija.
1.30 «Atriebība 3». ASV seriāls. 10.sērija.
2.20 «Dullās sacensības «Neiespējamā misija» 5».
3.00 «Rozenheimas detektīvi 6». Vācijas detektīvseriāls. 2.sērija.
3.45 «TV3 ziņas».
4.15 «Bez tabu».

Ceturtdiena, 19. februāris
LTV1
5.00 «Saules izaicinātie. «Livin’ aloha»».*
5.30 «Vides fakti».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Ielas garumā».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1972.sērija.
9.35 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 34.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Daudz laimes!»*
11.40 «Latvijas šlāgeraptauja 2015».*
12.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
12.55 «Auniņa Timija laiks». Animācijas seriāls.
13.20 «Zili brīnumi!»*
13.50 «Luijs». Animācijas seriāls.
14.00 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
14.15 «Maklauda meitas». Seriāls. 19.sērija.
15.10 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1972.sērija.
16.10 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 33.sērija.
17.10 «Diskusija. 100 g kultūras».
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 «100 līdz 100».
20.00 «700 pasaules brīnumi».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «Ekvadora».
21.45 «Būt latvietim. Brazīlija».
22.15 «Atgriešanās». Francijas seriāls. 5.sērija. (ar subt.).
23.15 «Nakts ziņas». 23.24 Sporta ziņas. 23.26 Laika ziņas.
23.30 «Diskusija. 100 g kultūras».*
0.15 «Sastrēgumstunda».* (ar surdotulk.).
1.25 «1:1. Aktuālā intervija».* (ar surdotulkojumu).

LTV7
5.00 «SeMS. Laboratorija».*
5.30 «Ar mugursomām pa Latīņameriku». Dok.seriāls. 3.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «Ar mugursomām pa Latīņameriku». Dok.seriāls. 4.sērija.
6.30 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Šorīt». Informatīvi izklaidējošs raidījums (krievu val.).
8.35 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 578.sērija.
9.30 «Maklauda meitas». Seriāls. 18.sērija.
10.20 «Kalle nāk 3». Seriāls. 2.sērija.
11.15 «Sastrēgumstunda».* (ar surdotulk.).
12.25 «Ielas garumā».* (ar subt.).
12.55 «Latvija var!»*
13.15 «Vides fakti».* (ar subt.).
13.45 «Sporta studijas diskusija».
14.45 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
15.40 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».
16.10 «Anekdošu šovs 2».* Izklaidējošs raidījums.

Ceturtdiena, 2015. gada 12. februāris
17.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 579.sērija.
18.00 «Šovakar». Ziņu raidījums (krievu val.).
18.35 «Bez aizvainojumiem». Aktuālās intervijas raidījums (krievu val.).
19.05 «Kalle nāk 3». Seriāls. 3.sērija.
19.55 «Ticība. Mīlestība. Kaislība». Dokumentāla filma.
20.50 «Personība. 100 g kultūras».*
21.45 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
22.30 «Zaļās metropoles». Dokumentāla filma. 2.sērija.
23.35 «Sporta studija». (ar surdotulkojumu).
0.20 «Zebra».* (ar subt.).
0.40 «Melns. Sarkans. Zelts. Četri vīri Ugandā». 2. un 3.sērija.
1.35 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Nemīlētā». Meksikas seriāls. 2014.g. 18.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.15 «Nelabojamais Džims». ASV komēdijseriāls. 2013.g. 4.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte».
9.30 «Televeikala skatlogs».
9.45 «Sieviete vīriešu pasaulē». Vācijas komēdija. 2012.g.
11.40 «Mūzikas ierakstu gada balva. «Zelta mikrofona 2014»
dienasgrāmata». 5. un 6.raidījums.
12.00 «Atgriezties dzīvam». ASV dokumentāls seriāls. 10.sērija.
13.00 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 145.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Diagnoze – vācēji 3». ASV dokumentāls seriāls.
15.40 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Nemīlētā». Meksikas seriāls. 2014.g. 19.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Gumušas stāsts». Turcijas seriāls. 141. un 142.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.10 «Profesija – mamma». Latvijas raidījums. 2015.g. 3.sērija.
22.05 «Mistiskās slimības 2». ASV realitātes šovs.
23.05 «Zagļu kodekss». ASV un Vācijas kriminālfilma. 2007.g.
1.00 «Dzīvīte».
1.20 «Gumušas stāsts». Turcijas seriāls. 141. un 142.sērija.
2.45 «Nelabojamais Džims». ASV komēdijseriāls. 2013.g. 4.sērija.
3.10 «Šodien novados».
3.20 «900 sekundes».
4.50 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 2». Seriāls. 13.sērija.
5.45 «Risks 2». TV spēle.
6.40 «Smurfi». Animācijas seriāls.
7.10 «Džeiks un Nekurnekadzemes pirāti 2». Animācijas seriāls.
7.40 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 8». Animācijas seriāls.
8.00 «Tētuka meitiņas 3». Seriāls (ar subt.). 7. un 8.sērija.
9.00 «Dullās sacensības «Neiespējamā misija» 5».
10.00 «Mahinatori 5». ASV seriāls. 3.sērija.
11.00 «Reiz sensenos laikos 2». Seriāls. 3.sērija.
12.00 «Ūsainā aukle 6». Seriāls (ar subt.). 33. un 34.sērija.
13.05 «Beibleidi 5». Animācijas seriāls.
13.40 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 8». Animācijas seriāls.
14.10 «Džeiks un Nekurnekadzemes pirāti 2». Animācijas seriāls.
14.35 «Atriebība 3». ASV seriāls. 11.sērija.
15.35 «UgunsGrēks 13». Latvijas seriāls. 2015.g. 19. un 20.sērija.
16.55 «Rozenheimas detektīvi 6». Vācijas detektīvseriāls. 3.sērija.
17.55 «Risks 2». TV spēle.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 13». Latvijas seriāls. 2015.g. 20.sērija.
21.00 «Nozieguma skelets 9». ASV seriāls. 2013.g. 12.sērija.
22.00 «Savējais». ASV krimināldrāma. 2006.g.
0.40 «Kinomānija 6».
1.10 ««Overtime TV»». Sporta apskats.
2.10 «Dullās sacensības «Neiespējamā misija» 5».
3.00 «Rozenheimas detektīvi 6». Vācijas detektīvseriāls. 3.sērija.
3.40 «TV3 ziņas».
4.10 «Bez tabu».

Piektdiena, 20. februāris
LTV1
5.00 «Saules izaicinātie. «Livin’ aloha»».*
5.30 «Saknes debesīs».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Ielas garumā».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Alpu dakteris 5». Seriāls. 4.sērija.
9.35 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 35.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Mūsu Čārlijs 15». Seriāls. 3. un 4.sērija.
12.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
12.55 «Auniņa Timija laiks». Animācijas seriāls.
13.20 «Brīnumskapja skola».*
13.50 «Luijs». Animācijas seriāls.
14.00 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
14.15 «Maklauda meitas». Seriāls. 20.sērija.
15.10 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*
16.00 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 34.sērija.
17.00 «Alpu dakteris 5». Seriāls. 4.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
19.05 «Gudrs, vēl gudrāks».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «Inspektors Džordžs Džentlijs 5». Seriāls (ar subt.). 4.sērija.
23.00 «Nakts ziņas». 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 «Latvijas šlāgeraptauja 2015».*
0.10 «Mūsu Čārlijs 15». Seriāls. 3. un 4.sērija.
1.50 «Atgriešanās». Francijas seriāls. 5.sērija. (ar subt.).
2.50 «Kapelas «Bumerangs» 20 gadu jubilejas koncerts».* 2.daļa.
3.40 «Province».* (ar subt.).
4.10 «Manas zaļās mājas». Dokumentāla filma.
4.20 «Sporta studija». (ar surdotulk.).

LTV7
5.00 «SeMS. Laboratorija».*
5.30 «Ar mugursomām pa Latīņameriku». Dok.seriāls. 4.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «Ar mugursomām pa Latīņameriku». Dok.seriāls. 5.sērija.
6.30 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Šorīt». Informatīvi izklaidējošs raidījums (krievu val.).
8.35 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 579.sērija.
9.30 «Maklauda meitas». Seriāls. 19.sērija.
10.20 «Kalle nāk 3». Seriāls. 3.sērija.
11.15 «1:1. Aktuālā intervija».* (ar surdotulkojumu).
12.05 «Personība. 100 g kultūras».*
13.05 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
13.50 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
15.40 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
16.10 «Anekdošu šovs 2».*
17.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 580.sērija.
18.00 «Šovakar». Ziņu raidījums (krievu val.).
18.35 «Personīga lieta». Informatīvi analītisks raidījums (krievu val.).
19.10 «Kalle nāk 3». Seriāls. 4.sērija.
20.05 «Eiropa koncertos». (ar subt.).
21.00 TV PIRMIZRĀDE. «Leģendārie albumi. «Nirvana»».
Dokumentāla filma (ar subt.).
22.00 TV PIRMIZRĀDE. «Graustu miljonārs». Lielbritānijas drāma (ar subt.).
0.10 «Raimonda Paula dziedāšanas svētki «Arēnā Rīga»».*
2.40 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
4.30 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Nemīlētā». Meksikas seriāls. 2014.g. 19.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.15 «Nelabojamais Džims». ASV komēdijseriāls. 2013.g. 5.sērija.
6.45 «Šodien novados».

7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte».
9.25 «Televeikala skatlogs».
9.40 «Mīla fjordos. Ledus laikmeta beigas». Romantiska drāma.
11.40 «Mūzikas ierakstu gada balva. «Zelta mikrofona 2014»
dienasgrāmata». 7. un 8.raidījums.
12.00 «Ekstrasensi – detektīvi 2». 6.sērija.
13.00 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 146.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Diagnoze – vācēji 3». ASV dokumentāls seriāls.
15.40 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Nemīlētā». Meksikas seriāls. 2014.g. 20.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Gumušas stāsts». Turcijas seriāls. 143. un 144.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.10 «Glābiet mūsu ģimeni! 2». Realitātes šovs (ar subt.).
23.05 «Greizais spogulis». Krievijas humora raidījums (ar subt.).
1.10 «Dzīvīte».
1.30 «Gumušas stāsts». Turcijas seriāls. 143. un 144.sērija.
3.00 «Šodien novados».
3.10 «900 sekundes».
4.40 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 2». Seriāls. 14.sērija.
5.45 «Risks 2». TV spēle.
6.40 «Smurfi». Animācijas seriāls.
7.10 «Džeiks un Nekurnekadzemes pirāti 2». Animācijas seriāls.
7.40 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 8». Animācijas seriāls.
8.00 «Tētuka meitiņas 3». Seriāls (ar subt.). 9. un 10.sērija.
9.00 «Dullās sacensības «Neiespējamā misija» 5».
10.00 «Nozieguma skelets 9». ASV seriāls. 2013.g. 12.sērija.
11.00 «Reiz sensenos laikos 2». Seriāls. 4.sērija.
12.00 «Ūsainā aukle 6». Krievijas seriāls (ar subt.). 35.sērija.
12.30 «Amerikas smieklīgākie videokuriozi 23».
13.05 «Beibleidi 5». Animācijas seriāls.
13.40 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 8». Animācijas seriāls.
14.10 «Džeiks un Nekurnekadzemes pirāti 2». Animācijas seriāls.
14.35 «Atriebība 3». ASV seriāls. 12.sērija.
15.30 «Vecie ērmi». Beļģijas humora raidījums.
16.55 «Rozenheimas detektīvi 6». Vācijas detektīvseriāls. 4.sērija.
18.00 «Dullās sacensības «Neiespējamā misija» 6».
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «Bez tabu: Dzīves smalkumi 2».
20.40 «Sanāciet, sadziediet!» TV šovs.
22.10 «Dabū viņu uz skatuves!» ASV komēdija. 2010.g.
0.20 «Atriebība 3». ASV seriāls. 11. un 12.sērija.
2.00 «Dullās sacensības «Neiespējamā misija» 6».
2.45 «Rozenheimas detektīvi 6». Vācijas detektīvseriāls. 4.sērija.
3.30 «Amerikas smieklīgākie videokuriozi 23».
3.55 «TV3 ziņas».
4.25 «Bez tabu».

Sestdiena, 21. februāris
LTV1
5.00 «Aizliegtais paņēmiens».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Ielas garumā».*
6.35 «Vides fakti».*
7.05 «Muks». Animācijas seriāls.
7.30 «Tillija un draugi». Animācijas filma.
8.00 «Luijs». Animācijas seriāls.
8.10 «Pelēns Tips». Animācijas seriāls.
8.30 «Mežainīši». Animācijas seriāls.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Zili brīnumi!»
10.00 «Ķepa uz sirds».
10.30 TV PIRMIZRĀDE. «Karstens un Petra – labākie draugi».
Norvēģijas filma bērniem. 2013.g. (ar subt.).
11.55 «Korida». Animācijas filma. (ar subt.).
12.05 «Zoodārzu mazuļi 3». Dokumentāla filma (ar subt.).
12.35 «100 līdz 100».*
13.35 «700 pasaules brīnumi».*
14.05 «Ciemiņš virtuvē».* (ar subt.).
15.05 «Ekvadora».*
15.35 «Gudrs, vēl gudrāks».*
17.00 «Mīla savvaļā». Dokumentāla filma (ar subt.). 3.sērija.
18.00 «Dienas ziņas (Sestdiena)». (ar surdotulkojumu).
18.20 «Aculiecinieks».
18.35 «Es – savai zemītei».
19.05 «Vides fakti».
19.35 «Latvijas šlāgeraptauja 2015».
20.30 «Panorāma». 20.53 Sporta ziņas. 21.00 Laika ziņas.
21.03 «Latloto. «Eurojackpot»».
21.15 TIEŠRAIDE. «Latvijas Televīzijas un Latvijas Radio gada
balva kultūrā «Kilograms kultūras 2014»».
23.25 «Inspektors Džordžs Džentlijs 5». Seriāls (ar subt.). 4.sērija.
1.05 «Aculiecinieks».*
1.20 «Eiropas Kinoakadēmijas balvu pasniegšanas ceremonija».*
3.55 «Momentuzņēmums».*
4.25 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*

LTV7
5.00 «SeMS. Laboratorija».*
5.30 «Ar mugursomām pa Latīņameriku». Dok.seriāls. 5.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «Savējie». Seriāls. 1.sērija.
6.55 «Punkts uz i».* Diskusiju raidījums (krievu val., ar subt.).
7.50 «Bez aizvainojumiem».* Aktuālās intervijas raidījums
(krievu val., ar subt.).
8.20 «1000 jūdzes līdz Eņģeļu pilsētai». 5.sērija.
8.50 «Melu laboratorija».* (ar subt.).
9.45 «Province».* (ar subt.).
10.15 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».*
10.45 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*
11.30 «Sporta studija». (ar surdotulkojumu).
12.15 TV PIRMIZRĀDE. «Taisnības eņģelis. Ārstu kļūda». Tiesu drāma.
14.00 «Aizliegtais paņēmiens».* (ar subt.).
15.00 «Ticība. Mīlestība. Kaislība». Dokumentāla filma.
16.00 TIEŠRAIDE. «LBL Zvaigžņu spēle Ventspilī».
19.05 «Eiropa koncertos». (ar subt.).
20.00 «Anekdošu šovs 3». Izklaidējošs raidījums.
21.00 «Midsomeras slepkavības 11». Seriāls (ar subt.). 2.sērija.
22.45 «SOKO Vismāra». Seriāls. 46.sērija.
23.35 «Graustu miljonārs». Lielbritānijas drāma (ar subt.).
1.45 «Imanta–Babīte pietur...»*
2.55 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*

LNT
5.00 «Nemīlētā». Meksikas seriāls. 2014.g. 20.sērija.
5.40 «Briklberija 2». Animācijas seriāls.
6.00 «Kādas slimības vēsture». Seriāls (ar subt.). 25.sērija.
6.50 «Bernards». Animācijas seriāls.
7.00 «Degpunktā».
7.30 «Šefpavāru cīņas: saldais ēdiens 2». ASV realitātes šovs.
8.30 «Attīstības kods».
9.00 «LNT brokastis».
11.00 «Laimīgs un vesels».
11.30 «Šerloks Holmss». Krievijas seriāls. 13. un 14.sērija.
13.45 «Koledžas likumi». ASV komēdija. 2009.g.
15.35 «Alvins un burunduki». ASV ģimenes komēdija. 2007.g.
17.35 «Atgriezties mājās». Austrālijas seriāls. 2013.g. 11.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».

Ceturtdiena, 2015. gada 12. februāris
18.35 «Vecpuisis». Realitātes šovs.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Dzintara dziesmas 4».
21.35 «Mis Mārpla 2». Lielbritānijas detektīvseriāls. 7. un 8.sērija.
0.00 «Pēkšņi stāvoklī». ASV romantiska komēdija.
2.05 «Kādas slimības vēsture». Seriāls (ar subt.). 25.sērija.
2.55 «Briklberija 2». Animācijas seriāls.
3.15 «LNT brokastis».
4.45 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 2». Seriāls. 15.sērija.
5.40 «Tāda mums ģimenīte!» ASV komēdijseriāls.
6.05 «Smieklīgākie videokuriozi 23».
6.25 «Monsuno». Animācijas seriāls.
7.15 «Redakai». Animācijas seriāls.
8.10 «Šīna planēta». Animācijas seriāls.
9.10 «Madagaskaras pingvīni». Animācijas seriāls.
10.00 «Autoziņas».
10.30 ««Ievas» pārvērtības. Tievēšanas sezona».
11.15 «Sacīkstes». ASV ģimenes filma. 2007.g.
13.05 «Divi brāļi». Francijas un Lielbritānijas ģimenes filma.
15.10 «Bēthovens 4». ASV komēdija. 2001.g.
17.10 «Kailais ierocis 2 1/2: baiļu smarža». ASV parodiju komēdija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Ledus laikmets 3: Dinozauru ēra». ASV animācijas filma.
21.30 «Neprātīgais vakars». ASV kriminālkomēdija. 2010.g.
23.25 «Kailais ierocis 2 1/2: baiļu smarža». ASV parodiju komēdija.
1.05 «Divi brāļi». Francijas un Lielbritānijas ģimenes filma.
2.55 «Dullās sacensības «Neiespējamā misija» 5».
4.15 «TV3 ziņas».

Svētdiena, 22. februāris
LTV1
5.05 «LV jaunatklāšanas raidījums «Te!»».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Ielas garumā».*
6.35 «Vides fakti».*
7.05 «Muks». Animācijas seriāls.
7.30 «Tillija un draugi». Animācijas filma.
8.00 «Luijs». Animācijas seriāls.
8.10 «Pelēns Tips». Animācijas seriāls.
8.30 «Mežainīši». Animācijas seriāls.
9.00 «Kas te? Es Te!»
9.30 «Gārfīlda šovs». Animācijas seriāls.
10.00 «Mazie detektīvi un Baltās dāmas noslēpums». Igaunijas
piedzīvojumu filma ģimenei. 2013.g. 4.sērija. (ar subt.).
10.30 «Izgaršot Brazīliju». Dok.seriāls (ar subt.). 7.sērija.
11.00 «Āzija no putna lidojuma». Dok.filma (ar subt.). 5.sērija.
12.00 «Dievkalpojums».
13.00 «Saknes debesīs». (ar subt.).
13.26 «Daudz laimes!»
14.15 «Latvijas šlāgeraptauja 2015».*
15.10 «Ķepa uz sirds».*
15.40 «Zoodārzu mazuļi 3». Dokumentāla daudzsēriju filma.
16.10 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».
17.00 «Selfridžs 2». Seriāls (ar subt.). 7.sērija.
18.00 «Dienas ziņas (Svētdiena)». (ar surdotulkojumu).
18.20 «Province».
18.50 TV PIRMIZRĀDE. «Vasara Portugālē». Melodrāma. (ar subt.).
20.30 «Panorāma».
21.20 TIEŠRAIDE. «Supernova 2015. Fināls».
23.05 «Mīla savvaļā». Dokumentāla filma (ar subt.). 3.sērija.
0.05 «Dziesmu sirdij rodi Ventspilī».*
3.05 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
4.10 «Dzimtas detektīvs». Grēviņu dzimta.

Valodu centrs «PASSWORD» izsludina
uzņemšanu pavasara semestra grupās.
PIEAUGUŠAJIEM:

• Angļu sarunvalodas kurss:
P./T. no plkst.18 līdz 19.30; 56 EUR/mēn.;
• Angļu sarunvalodas kurss:
C. no plkst.19.30 līdz 21, 30 EUR/mēn.
Piedāvājam arī pāru un individuālās nodarbības
angļu, spāņu, zviedru un ķīniešu valodā.
Pieteikšanās un tuvāka informācija
pa tālruni 28816925, e-pasts passwordkursi@inbox.lv;
www.password.lv.

SIA «KULK» (reģ.Nr.41703007150) piedāvā kvalitatīvus
ceļu būves, bruģēšanas, būvuzraudzības, inženierkomunikāciju izbūves, kā arī transporta pakalpojumus. Veicam
teritoriju labiekārtošanas un apzaļumošanas darbus.

Piedāvātais amats:
ĒKAS APSAIMNIEKOŠANAS VADĪTĀJS(-A).
Darba pienākumi:
• nodrošināt uzņēmumam piederošu ēku (t.sk. viesnīcas)
uzturēšanu, pareizu ekspluatāciju un apkalpošanu;
• organizēt tāmju izstrādāšanu (pasūtīšanu) ēkas
(viesnīcas) remontējamiem objektiem;
• kontrolēt izpildāmo darbu kvalitāti;
• koordinēt un kontrolēt padoto darbinieku (santehniķa,
elektriķa) darbu u.tml.
Prasības kandidātiem:
• iepriekšējā darba pieredze ēku apsaimniekošanā
(iekšējie un ārējie darbi, inženiertīklu tehniskā apkalpošana u.tml.);
• vēlama augstākā vai vidējā speciālā izglītība būvniecībā;
• augsta atbildības izjūta un precizitāte;
• labas komunikācijas un organizatoriskās prasmes;
• teicamas latviešu valodas zināšanas;
• labas iemaņas darbā ar «MS Office» programmām;
• B kategorijas autovadītāja apliecība;
• priekšrocība kandidātiem ar būvprakses sertifikātu
ēku būvdarbu vadīšanā.
Uzņēmums piedāvā:
• darbu stabilā un perspektīvā uzņēmumā;
• stabilu atalgojumu un sociālās garantijas;
• darba vietu Jelgavā.
CV ar amata norādi sūtīt pa e-pastu personals@kulk.lv
vai iesniegt personīgi Dobeles šosejā 34 (2. stāvs).
Sazināsimies ar kandidātiem, kuru CV tiks izvirzīti
nākamajai atlases kārtai.

LTV7
5.00 «Iedomu vara». Dokumentāla filma. 3.sērija.
5.35 «Eirotaksometrs. Eiro ieviešana Igaunijā». Dokumentāla filma.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «Latvijas sporta varoņi».* Bobsleja zvaigznājs.
7.00 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
8.00 «Zebra».* (ar subt.).
8.15 «Aculiecinieks».*
8.30 «Latvija var!»*
8.45 «Vides fakti».* (ar subt.).
9.15 «Ielas garumā». (ar subt.).
9.45 «Taisnības eņģelis. Ārstu kļūda». Tiesu drāma.
11.25 «Starptautiskais sporta deju festivāls «Baltic Grand Prix 2013»».*
12.30 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
12.40 «Sapņu viesnīca. Dienvidāfrika». Melodrāma.
14.20 «Karstens un Petra – labākie draugi».
Norvēģijas filma bērniem. 2013.g. (ar subt.).
15.50 «Leģendārie albumi. «Nirvana»». Dok.filma (ar subt.).
16.45 «Bufalo. Girgensons». Dokumentāla filma.
17.35 «Rīga 2014. Mūzika. Deja. Piedzīvojums».*
19.05 TV PIRMIZRĀDE. «Āfrikas eņģelis».
Piedzīvojumu filma. 2014.g.
20.45 «Eiropa koncertos». (ar subt.).
21.35 «Specvienība». Seriāls. 4.sērija.
22.30 «Noziegums 2». Dānijas krimināldrāma. 4.sērija.
23.40 «Anekdošu šovs 3».* Izklaidējošs raidījums.
0.35 «Starptautiskais sporta deju festivāls
«Baltic Grand Prix 2013»».*
3.10 «Labākās latviešu mūzikas izlase. «Mikrofona» dziesmas».*
4.40 «Robotāda». Dokumentāla filma.
4.55 «Prāta vētras». Dokumentāla filma. 7. un 8.sērija.

LNT
5.00 «Likums un kārtība». ASV seriāls. 7.sērija.
5.45 «Briklberija 2». Animācijas seriāls.
6.05 «Kādas slimības vēsture». Seriāls (ar subt.). 26.sērija.
6.55 «Bernards». Animācijas seriāls.
7.05 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
7.30 «Šefpavāru cīņas: saldais ēdiens 2». ASV realitātes šovs.
8.30 «Karamba!» Humora raidījums.
8.45 «Es dzīvoju koka mājā».

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

TV programma
9.00 «LNT brokastis».
10.00 «Profesija – mamma». Latvijas raidījums. 2015.g.
11.00 «Veiksmīgs uzņēmejs».
11.30 «Mis Mārpla 2». Lielbritānijas detektīvseriāls. 7. un 8.sērija.
13.55 «Mūzikas ierakstu gada balva. «Zelta mikrofona 2014»
dienasgrāmata». 8.raidījums.
14.05 «Karamba!» Humora raidījums.
14.35 «Dzintara dziesmas 4».
15.30 «Greizais spogulis». Krievijas humora raidījums (ar subt.).
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Noziegumam pa pēdām 12». Detektīvseriāls. 5. un 6.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.10 «LNT ziņu «Top 10»».
21.00 «Kurts Seits un Šura». Turcijas seriāls. 25. un 26.sērija.
23.00 «Pēdējie Grimmi 2». ASV seriāls. 2012.g. 18.sērija.
23.55 TV PIRMIZRĀDE. «Juku jukām». Francijas komēdija. 2010.g.
1.30 «Sieviete vīriešu pasaulē». Vācijas komēdija. 2012.g.
3.05 «Kādas slimības vēsture». Seriāls (ar subt.). 26.sērija.
3.50 «LNT brokastis».
4.35 «Briklberija 2». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 2». Seriāls. 16.sērija.
5.40 «Saikne 2». ASV seriāls. 1.sērija.
6.30 «Vecie ērmi». Humora raidījums.
6.55 «Monsuno». Animācijas seriāls.
7.20 «Redakai». Animācijas seriāls.
8.10 «Kinomānija 6».
8.50 «Māmiņu klubs».
9.25 «Gatavo 3».
10.00 «Superbingo».
11.00 «Bibliotekāri». ASV seriāls. 5. un 6.sērija.
13.00 «Amerikas smieklīgākie videokuriozi 23».
13.25 «Vecie ērmi». Humora raidījums.
13.55 «Neprātīgais vakars». ASV kriminālkomēdija. 2010.g.
15.40 «Ledus laikmets 3: Dinozauru ēra». ASV animācijas filma.
17.35 «Sanāciet, sadziediet!» TV šovs.
19.00 «Nekā personīga».
20.00 «Dejo ar zvaigzni». TV šovs.
23.00 «Radiopirāti». Lielbritānijas un Vācijas komiska drāma.
1.40 «Nindzja». ASV un Vācijas spraiga sižeta filma. 2009.g.
3.10 «Sacīkstes». ASV ģimenes filma. 2007.g.
4.30 «Amerikas smieklīgākie videokuriozi 23».

SIA «JELGAVAS ŪDENS»
paziņojums par saimnieciskajā darbībā neizmantoto automašīnu izsoli
SIA «JELGAVAS ŪDENS» atklātā izsolē ar augšupejošu soli pārdod saimnieciskajā darbībā
turpmāk neizmantojamās automašīnas:
1. RAF 3311 – izlaiduma gads – 1991. g., izsoles sākuma cena – 500,00 EUR, ieskaitot PVN 21%;
2. ZIL 431812 – izlaiduma gads – 1990. g., izsoles sākuma cena – 2500,00 EUR, ieskaitot PVN 21%;
3. GAZ 5312 – izlaiduma gads – 1989. g., izsoles sākuma cena – 1500,00 EUR, ieskaitot PVN 21%;
4. «NISSAN TERRANO» – izlaiduma gads – 2003. g., izsoles sākuma cena – 1525,00 EUR, ieskaitot PVN 21%.
Izsole notiks 2015. gada 2. martā plkst.10 SIA «JELGAVAS ŪDENS» telpās Ūdensvada ielā 4, Jelgavā.
Pieteikšanās izsolei – līdz 2015. gada 27. februāra plkst.10. Izsoles noteikumus var saņemt un ar izsoles objektiem
iepazīties SIA «JELGAVAS ŪDENS» Ūdensvada ielā 4, Jelgavā, pie Transporta pakalpojumu dienesta vadītāja darba laikā
no plkst.8 līdz 17. Tālrunis uzziņām – 63007114, 29109731.

Paziņojums par izsoles «Zemes
gabalu Jāņa Čakstes bulvārī,
Jelgavā, nomas tiesību izsole»
pieteikumu iesniegšanas
termiņa pagarinājumu
Jelgavas pilsētas dome informē, ka grozīts zemesgabalu Jāņa
Čakstes bulvārī, Jelgavā, nomas tiesību izsoles nolikums
un piedāvājumu iesniegšanas termiņš pagarināts līdz
24.02.2015. plkst.14.
Ar izsoles nolikumu un tā grozījumiem var iepazīties un
piedāvājumus iesniegt pirmdienās no plkst.8 līdz 19, otrdienās,
trešdienās un ceturtdienās no plkst.8 līdz 17 un piektdienās
no plkst.8 līdz 14.30 Jelgavas pilsētas domes administrācijas
Klientu apkalpošanas centrā Lielajā ielā 11, Jelgavā, LV-3001,
131. kabinetā, kontakttālrunis 63005528.
Ar izsoles nolikumu un tā grozījumiem var iepazīties portālā
www.jelgava.lv, sadaļā «Pašvaldība».

Tūrisma uzņēmums
SIA «A.A. Mežmalas»
(reģ.Nr.LV45403016659)

aicina darbā
laivas kapteini gidu(-i).
Galvenie darba pienākumi: braucienu
ar vikingu laivu «Nameisis» organizēšana
un vadīšana.
Prasības: motorlaivas vadītāja apliecība;
tūrisma gida iemaņas.
CV un motivācijas vēstuli ar norādi
«Laivas kapteinis gids»
sūtīt pa e-pastu esmeralda@aabuves.lv.
Sīkāka informācija pa tālruni 29269232.
Darba vieta – Jelgava.
SIA «VMS Group» (reģ.Nr.LV44103055677),
kas nodarbojas ar armatūras pārstrādi,

aicina darbā metālapstrādes darbagaldu
operatorus(-es) un metinātājus(-as).
Darbs Jelgavā, Rūpniecības ielā 39. Interesentus
lūdzam zvanīt pa tālruni 29456739 vai sūtīt
CV pa e-pastu jelgava@vms.lv.

IK «Likteņsvece» –
visu veidu apbedīšanas
pakalpojumi, piederumi,
bezmaksas konsultācijas,
nelaiķa nogādāšana morgā.
Visu diennakti.
Tālrunis 22405045 vai ierodoties
Raiņa ielā 36, Jelgavā.
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Baltijas Astroloģijas skola Jelgavā

piedāvā daudzveidīgu mācību programmu ar iespējām
apgūt astrologa profesiju, kā arī saņemt zināšanas
citos ezotēriskos virzienos.
Reģistrācijas apliecības Nr.3360800323.
Tālrunis 29379805.

Radošā darbnīca t/c «Pilsētas pasāža»
aicina piedalīties:

• dekupāžas kursi – no 19.02.2014. plkst.18;
• tamborēšana, adīšana – otrdienās plkst.18;
• radošās nodarbības bērniem (5 – 6 gadi) –
ceturtdienās plkst.16.

Pieteikties pa tālruni 26824834
vai e-pastu radosasdarbnicas@inbox.lv.
SIA «Būvenergo A» (reģ.Nr.43603014154)

aicina darbā
BIROJA ADMINISTRATORI(-U)

Darba pienākumi:
• informācijas aprites organizēšana;
• dokumentu kārtošana, atskaišu apstrāde, sagatavošana;
• izejošo/ienākošo dokumentu reģistrācija;
• datu bāžu uzturēšana.
Prasības kandidātiem:
• ļoti labas datora lietošanas prasmes («MS Office»);
• labas saskarsmes un komunikācijas spējas;
• precizitāte;
• labas latviešu valodas zināšanas;
• iepriekšēja pieredze biroja administratora darbā, krievu
valodas un angļu valodas zināšanas tiks uzskatītas par
priekšrocību.
Uzņēmums piedāvā:
• atbildīgu darbu stabilā uzņēmumā;
• stabilu darba atalgojumu un sociālās garantijas.

SPECIĀLISTUS(-ES) AR PIEREDZI –
SERTIFICĒTUS(-AS) BŪVDARBU
VADĪTĀJUS(-AS), BŪVDARBU VADĪTĀJU
PALĪGUS(-DZES), TRAKTORTEHNIKAS
VADĪTĀJUS(-AS), MONTĒTĀJUS(-AS),
METINĀTĀJUS(-AS)

Firma piedāvā:
• konkurētspējīgu atalgojumu;
• darbinieku sociālās garantijas;
• darbu augošā uzņēmumā.

Biroja adrese:
Pulkveža O.Kalpaka iela 16, Jelgava, LV-3001.
Tālrunis + 371 3046834, e-pasts: birojs@buvenergoa.lv.
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www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Pasākumi pilsētā
 12. februārī pulksten 18 – pirmā lekciju cikla par apģērbu valkāšanas kultūru un tautas tērpu nozīmi Latvijā un Zemgalē, sākot no viduslaikiem līdz pat
mūsdienām, lekcija «Zemgaļu tērps un rotas viduslaikos». Vada vēsturniece Elīna
Kūle-Braže. Dalības maksa – € 3,50 (Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
 13. februārī pulksten 20 – čellu trio «Melo-M» koncertuzvedums «No meža
mēs nākam». K.Auzāns, M.Dobičins, J.Pauls, M.Vīte (sitamie instrumenti). Pro
grammā: K.Auzāna oriģinālkompozīcijas un populārākie «Melo-M» skaņdarbi.
Biļešu cena – € 15; 10 (kultūras namā).
 14. februārī pulksten 13 – Lietuvas Republikas neatkarības dienai veltīts pasākums (Sabiedrības integrācijas pārvaldē Sarmas ielā 4).
 14. februārī pulksten 17 – konkursa «Mis un misters Jelgava 2014» fināls.
Biļešu cena – € 5, galdiņu var rezervēt pa tālruni 29770514 (klubā «Tonuss»).
 14. februārī pulksten 18 – koncerts «Mēs mīlam dejā». Piedalās: TDA «Daiļrade», «Dancis», «Gatve», «Lielupe», «Rotaļa», «Teiksma». Īpašie viesi no Igaunijas
– deju ansamblis «Tuurit-Tuurit». Biļešu cena – € 4 – 2 (kultūras namā).
 15. februārī pulksten 14 – kamermūzikas koncerts. Piedalās Kerolaina Lallo
(flauta, pikolo flauta) un Zane Rubesa (klavieres). Programmā J.S.Baha, F.Šopēna,
C.Franka, K.Debisī, F.Martēna, L.Libermana un M.Movera mūzika (Ģederta Eliasa
Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 15. februārī pulksten 16 – Valmieras Drāmas teātra viesizrāde: M.Freins
«Klusumu! Notiek izrāde!». Stāsts 3 cēlienos par to, kā izdzīvot teātrī (izrāde ar
izģērbšanos). Režisore I.Mičule. Biļešu cena – € 8,50 – 6 (kultūras namā).
 18. februārī pulksten 18 – tautasdziesmu dziedāšanas vakars «Sveču mēnesis»
(Zinātniskajā bibliotēkā).
 19. februārī no pulksten 10 – Jauno grāmatu diena (Zinātniskās bibliotēkas
lasītavā).
 19. februārī pulksten 13 – muzikāla pasaka bērniem «Trīs sivēntiņi un
Cūkmens». Piedāvā biedrība «Jaunais teātris». Producente un mūzikas autore
– L.I.Purmaliete. Biļešu cena – € 5,50 – 3,50 (kultūras namā).
 21. februārī pulksten 13 – slāvu svētki Masļeņica. Sākums – pulksten 13
Jelgavas pilsētas kultūras nama Deju zālē, turpinājums – pulksten 14 skvērā aiz
kultūras nama. Sīkāka informācija – www.sip.jelgava.lv.
 21. februārī pulksten 16 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra izrāde: E.Skarpetta
«Skrandaiņi un augstmaņi». Komēdija 3 cēlienos. Režisori A.Matisons un
A.Bolmanis. Biļešu cena – € 4 – 2 (kultūras namā).
 22. februārī no pulksten 10 līdz 17 – pirmā kāzu pakalpojumu izstāde Jelgavā
«Baltic Wedding Expo Jelgava». Kāzu foto un video, kleitas un modes skates, kāzu
aģentūras un kāzu ceļojumi, ielūgumi un galda kartes, degustācijas, priekšnesumi.
Ieeja – bez maksas (Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 22. februārī pulksten 14 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra izrāde bērniem «Zaķis
lielībnieks». Režisore L.Ņefedova. Biļešu cena – € 2,50 (kultūras namā).
 23. februārī pulksten 14 – Jelgavas skolēnu mācību uzņēmumu tirdziņš «Starts
biznesā» (t/c «Pilsētas pasāža»).
 26. februārī pulksten 18 – tematiskais tūrisma vakars «Gruzija – latviešiem
draudzīga zeme» (Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
 26. februārī pulksten 19 – starptautisks projekts: mūzikls «Čigānu barons».
Piedalās: Ishtvan Kvik (LT), Rozze (SWE), Aljona Mihai (RUS), čigānu princese
Anhela Koldarous (GER), čigānu ģitāras virtuozs Arturo Sabilas (LT), Kaspars
Pudniks (LV). Krāšņi tērpi un karstasinīgi mūzikas ritmi. Biļešu cena – € 12 – 8
(kultūras namā).
 27. februārī pulksten 16 – piedzīvojumu pārgājiens «Jelgavas ledus taka 2015».
Pasākums jauniešiem. Sīkāka informācija – mājas lapā www.sip.jelgava.lv.
 27. februārī pulksten 19 – Jelgavas Jaunā teātra izrāde pēc S.Mrožeka lugu
motīviem «Uz kailas pannas». Režisors R.Svjatskis. Melnā komēdija farss. Biļešu
cena – € 2; 1 (kultūras namā).
 28. februārī pulksten 19 – Rēzija Kalniņa un Kaspars Zemītis dzejas un mūzikas
ciklā «Brīdis pēc vakariņām». Biļešu cena – € 12 – 7 (kultūras namā).

Izstādes
 12. februārī pulksten 15 – Imanta Ozoliņa grafiku un grāmatzīmju un Inas
Intas Liniņas-Ozoliņas fotogrāfiju izstādes atklāšana. Tikšanās ar autoriem un
filma «Ozoliņš un Ozoliņa». Izstāde apskatāma līdz 15. martam (Ģederta Eliasa
Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 Līdz 21. februārim – Jura Bērziņa-Soma sporta fotogrāfiju izstāde «Pilnai
laimei» (ZOC Kronvalda ielā 24).
 Līdz 26. februārim – miniatūrgrafikas izstāde «Kamera». Izstādē apkopoti
vairāku spilgtu Latvijas, Lietuvas un Igaunijas mākslinieku darbi grafikas tehnikā
(Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
 Līdz 27. februārim – 1. – 4. klašu skolēnu veidoto kolāžu izstāde, veltīta Ledus
skulptūru festivālam (k/n 2. stāva foajē).
 No 4. februāra – tēlnieka Mārtiņa Zaura (1915 – 1998) piemiņas izstāde
(Ā.Alunāna muzejā Filozofu ielā 3).
 Līdz 1. martam – Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolas nobeiguma darbu
projektu izstāde (Mākslas skolā Mazajā ceļā 2).
 Līdz 31. martam – gleznotāja Jāņa Zemīša (1940 – 2008) piemiņas izstāde
(Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 No 15. februāra līdz 31. martam – fotokonkursa «Jelgavai 750» pirmā posma
– «Ziema» – dalībnieku fotogrāfiju izstāde (k/n 1. stāva garderobes foajē).
 16. februārī pulksten 17 – izstādes «Mūsu mantojums – Latvijas lepnums»
atklāšana. Izstāde apskatāma līdz 1. martam (Sabiedrības integrācijas pārvaldē
Sarmas ielā 4).

Sāk tirgot biļetes uz «Prāta vētras»
koncertiem; Jelgavā – 25. jūlijā
 Ritma Gaidamoviča

var iegādāties eKase.lv, tirdzniecības
centra «Spice» info centrā un pilsētu
Grupa «Prāta vētra» šonedēļ
kultūras centru kasēs. Pirmās trīs dienas
klausītāju vērtējumam nodevubiļetes ir par īpašu cenu – 21 eiro. Īpaša
si pirmo singlu «Ziemu apēst»
dāvana sarūpēta Jelgavas iedzīvotājiem
no pavasarī gaidāmā albuma
– atzīmējot pilsētas 750. jubileju, jelgav«7 soļi svaiga gaisa». Līdz ar
niekiem biļete, iegādājoties to Jelgavas
jauno singlu sākta arī vasaras
kultūras namā, maksā 21 eiro. Jāuzsver,
koncerttūres biļešu pārdošaka tur biļetes var nopirkt, tikai maksājot
na. Jelgavā koncerts notiks 25.
skaidrā naudā.
jūlijā, kas reizē būs tūres atklā«7 soļi svaiga gaisa» koncerts Jelgavā
šanas koncerts.
notiks 25. jūlijā pļavā pretī Jelgavas pilij.
Koncerttūres ietvaros paredzētas uzstāBiļetes uz «Prāta vētras» vasaras kon- šanās arī 31. jūlijā Ventspilī, 15. augustā
certtūres koncertiem jau no 10. februāra Valmierā un 29. augustā Rīgā.

notikumi

Ceturtdiena, 2015. gada 12. februāris

Sagaidīs pavasari
pēc slāvu tradīcijām
Masļeņicas
pasākumā paredzētas dažādas aktivitātes
arī skvērā aiz
kultūras nama,
kurās piedaloties svētku
apmeklētāji
pelnīs kuponus,
ko vēlāk varēs
iemainīt pret
gardām pankūkām.
Foto:
no JV arhīva
 Ilze Knusle-Jankevica

Jau redzams, ka rītos agrāk
kļūst gaišs un vakaros vēlāk
iestājas tumsa – tas liecina par
pavasara tuvošanos. Ziemas
pavadīšanas un pavasara sagaidīšanas rituāls dziļi iesakņojies
ne tikai latviešu, bet arī slāvu
tautu – krievu, ukraiņu, baltkrievu – tradīcijās, tāpēc 21.
februārī no pulksten 13 Jelgavā
tiks svinēta Masļeņica.
«Masļeņicas pasākumu var dalīt divās
daļās. Pirmā daļa sāksies pulksten 13
Jelgavas kultūras nama Deju zālē – tajā ar
jaunu programmu uzstāsies teātra trupa
«Poteha» no Rīgas Vladimira Astapenko
vadībā. Viņu priekšnesumā tiks iesaistīta
arī publika, un mērķauditorija ir bērni vecumā no četriem līdz desmit gadiem,» stāsta
Jelgavas Sabiedrības integrācijas pārvaldes
kultūras darba speciāliste Evika Kaufelde,
piebilstot, ka pasākums notiks krievu un
latviešu valodā. «Teātra trupa rādīs stāstu
par jaunekli Jemeļu, kurš dosies pasaulē
meklēt līgavu. Bet vispirms noķers līdaku,
kura spēj izpildīt ikvienu vēlēšanos,» ieskicē
E.Kaufelde, piebilstot, ka stāstā tiks ievīti
spēļu un rotaļu elementi, dziesmas, lai to
līdz galam varētu izstāstīt trupas aktieri

kopā ar pasākuma dalībniekiem.
Tā kā slāvu tautas Masļeņicu svin nedēļas garumā, uzvedumā tiks arī pastāstīts,
kāda katrai nedēļas dienai ir nozīme un
kādas darbības tajā veicamas. Sabiedrības
integrācijas pārvaldes speciāliste skaidro,
ka pirmā Masļeņicas diena ir «Sagaidīšana»
– šajā dienā jācep pankūkas, no salmiem un
citiem pieejamiem materiāliem jāizveido
Masļeņicas lelle. Nākamā ir «Saspēles diena», kurā visi dejo un piedalās rotaļās. Trešā
diena – «Kārumniece»: šajā dienā znots
ar paša ceptām pankūkām iet ciemos pie
sievasmātes. «Svinēšana» jeb «Plašā ceturtdiena» domāta tam, lai visi saimnieciskie
darbi tiktu padarīti un atlikušajās nedēļas
dienās varētu svinēt Masļeņicu. Piektdiena
– «Sievasmātes vakarēšana» –, kurā sievasmāte ar saviem radiniekiem un draugiem
veic atbildes gājienu un iet ciemos pie znota.
Sestajā dienā ar salmu lelles, kas simbolizē
ziemu, dedzināšanu aizvada ziemu līdz nākamajam gadam. Pēdējā Masļeņicas dienā
– «Piedošanas svētdienā» – pieņemts lūgt
piedošanu visiem radiniekiem un draugiem,
uz ko parasti atbild «Dievs piedos!».
Otrā pasākuma daļa sāksies pulksten 14
skvērā aiz kultūras nama. Tajā paredzētas
dažādas aktivitātes, kurās piedaloties svētku apmeklētāji pelnīs kuponus, ko vēlāk
varēs iemainīt pret gardām pankūkām.
«Pankūkas ir viens no galvenajiem Mas-

ļeņicas simboliem – tās simbolizē sauli,
siltumu, kaut kā jauna sākumu,» piebilst
E.Kaufelde. Vēl Masļeņica saistās ar salmu
lelles jeb Masļeņicas dedzināšanu, kas arī
nozīmē ziemas, tumsas, visa sliktā padzīšanu un pavasara, gaismas un kaut kā jauna
sagaidīšanu – arī šis rituāls tiks veikts. «Paredzēts, ka skvērā aiz kultūras nama būs arī
zirgs ar kamanām vai ratiem – atkarībā no
laikapstākļiem – un vizinās ikvienu gribētāju. Darbosies arī leļļu darbnīca, kurā no
diegiem un lupatiņām tiks izgatavotas lelles
talismani, kas pasargās no negatīvā veselu
gadu,» papildina Sabiedrības integrācijas
pārvaldes speciāliste. Atrakcijas vadīs Jelgavas Nacionālo kultūras biedrību asociācijas
biedrības un brīvprātīgie jaunieši.
«Masļeņica aiziet, kopā ar to aiziet arī
ziema, lai dotu vietu pavasarim. Masļeņicas
svinēšanā gaidīts ikviens interesents, īpaši
bērni ar vecākiem, jo tā ir lieliska iespēja pavadīt laiku ģimenei ārpus mājām, varbūt arī
uzzināt ko jaunu, iepazīt jaunus draugus,»
E.Kaufelde aicina pasākumā piedalīties
ikvienu jelgavnieku. Dalība pasākumā (abās
daļās) ir bez maksas.
Masļeņicas pasākumu organizē Sabiedrības integrācijas pārvalde, atbalsta Jelgavas
krievu biedrība «Istok», Jelgavas baltkrievu
biedrība «Ļanok», Latvijas Poļu savienības
Jelgavas nodaļa un apvienības «Brīvprātīgie
Jelgavai» jaunieši.

Valentīndienā – vadošo deju ansambļu koncerts
 Ilze Knusle-Jankevica

Valentīndienas vakarā, 14.
februārī pulksten 18, Jelgavas kultūras namā notiks
tradicionālais tautas deju
ansambļu koncerts «Mēs mīlam dejā», kurā uzstāsies Jelgavas tautas deju ansamblis
«Lielupe» un vadošie Latvijas
kolektīvi, kā arī dejotāji no
Jelgavas sadraudzības pilsētas Igaunijā. «Deja – tās ir
pāra attiecības, tāpēc dejai
noteikti ir vieta Valentīna
dienā,» norāda «Lielupes»
vadītāja Elita Simsone.

Koncerts «Mēs mīlam dejā» Jelgavā notiks jau 13. reizi. Šogad tas tiek
veidots tā, lai parādītu ko jaunu un
interesantu no jaunrades deju skates
un jaunākajiem deju uzvedumiem, tiks
izdejots arī priekšnesums no Pasaules
koru olimpiādes noslēguma koncerta.
Šogad koncertā līdztekus «lielupiešiem»
piedalīsies arī tautas deju ansambļi «Dancis», «Daiļrade», «Rotaļa», «Teiksma» un
«Gatve» un pirmo reizi viesi no Jelgavas
sadraudzības pilsētas Igaunijā – Pērnavas
deju ansamblis «Tuurit-Tuurit». «Katrai
tautai ir savs skatījums uz deju,» piebilst
E.Simsone, papildinot, ka viesi no Igaunijas demonstrēs divas programmas – gan
etnogrāfisku, gan ar mūsdienu skatījumu

uz tautas folkloru. Jāpiebilst, ka šis būs
otrais gads, kad Jelgavā koncertā «Mēs
mīlam dejā» piedalīsies viesi no citas
valsts – pagājušajā gadā jelgavniekus un
pilsētas viesus priecēja dziesmu un deju
ansamblis «Wisla» no Polijas, ko mūsu
publika uzņēma ļoti silti.
E.Simsone norāda, ka šis nav atskaites
koncerts, lai parādītu, ko katrs kolektīvs
iemācījies. «Koncerta mērķis ir rādīt skatītājiem dejas burvību un mūsu mīlestību uz
deju un aiznest līdz viņiem prieku un labas
emocijas. Un pats galvenais ir tas, ka to
mēs darām visi kolektīvi kopā,» tā viņa.
Biļetes uz koncertu nopērkamas «Biļešu
paradīzes» tirdzniecības vietās un kultūras
nama kasē. Biļešu cena – 2, 3 un 4 eiro.

Atzīmēs Lietuvas neatkarības dienu
 Ilze Knusle-Jankevica

Sestdien, 14. februārī, pulksten
13 Sabiedrības integrācijas
pārvaldē Sarmas ielā 4 notiks
Lietuvas Republikas neatkarības dienai veltīts pasākums.
Sabiedrības integrācijas pārvaldes pārstāve Evika Kaufelde stāsta, ka Lietuvas
Republikas neatkarības 97. gadadienai
veltītajā pasākumā klātesošos ar uzrunām

sveiks Lietuvas vēstniecības pārstāvji,
Jelgavas pilsētas domes vadība, Jelgavas
lietuviešu biedrības «Vītis» priekšsēdētājs
Aļģimants Burba un citi aicinātie goda
viesi. Mākslinieciskus priekšnesumus
demonstrēs Jelgavas lietuviešu biedrības
«Vītis» jaunieši, kuri deklamēs dzeju,
Jelgavas folkloras kopa «Dimzēns» Veltas
Lejas vadībā, kā arī viesmākslinieki – folk
loras ansamblis «Atgaiva» no Jonišķiem
(Lietuva).
E.Kaufelde norāda: lai gan skaitliski

Jelgavas lietuviešu biedrība «Vītis» nav ļoti
liela – tajā ir ap 40 aktīvu biedru –, Lietuvas
Republikas neatkarības dienai veltītais pasākums ik gadu ir ļoti apmeklēts. Arī šogad
pasākumā piedalīsies ne vien lietuviešu,
bet arī citu nacionālo biedrību, tostarp
Jelgavas Latviešu biedrības, pārstāvji.
Jāpiebilst, ka Lietuvas Republika neatkarības dienu svinēs 16. februārī.
Pasākumu organizē Sabiedrības integrācijas pārvalde un Jelgavas lietuviešu
biedrība «Vītis».

