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Jelgavas skolēni ēno

Jelgavas pašvaldības
budžets šogad
plānots 57 miljonu
eiro apmērā
 Kristīne Langenfelde

Šonedēļ Jelgavas pilsētas pašvaldības
2016. gada budžeta
projekts tiek skatīts
domes apvienotajā
komitejā, lai jau nākamnedēļ to varētu
pieņemt domes sēdē.
Kopējais budžeta ieņēmumu plāns šim
gadam tiek prognozēts 57 miljonu eiro
apmērā.
Jelgavas slimnīcā ik gadu
ir liela ēnu interese, un
mediķi jauniešiem cenšas
parādīt sava darba dažādību, smagumu un arī
problēmas. Tāpēc jaunieši
piedalās operācijās un
citās procedūrās, apmeklē
pacientus.
Foto: Raitis Supe
 Ilze Knusle-Jankevica,
Egija Grošteine

Tik daudz cilvēku operāciju zālē – tā nav
ikdiena Jelgavas slimnīcā. Bet Ēnu dienā,
kas visā Latvijā notika
trešdien, tas ir pieļaujams. Četri jaunieši no
Jelgavas Valsts ģimnāzijas un 4. vidusskolas
8. un 9. klases vēroja, kā ķirurgs Sergejs
Skrjabins pacientam
veic brukas operāciju.
Jaunieši ēnot mediķus izvēlas
galvenokārt tāpēc, ka apsver
domu nākotnē apgūt mediķa
profesiju, tomēr ir arī tādi, kas

vienkārši grib iepazīt ārstu ikdienu. Valsts ģimnāzijas 9. klases skolnieks Rihards Seržāns
stāsta, ka Ēnu dienā piedalās
pirmo reizi un vēlas saprast, vai
ārsta profesija varētu būt viņam
piemērota. «Jau vairākus gadus,
domājot par savu nākotni, to
saistu ar medicīnu, bet konkrētu
specialitāti vēl neesmu izvēlējies.
Domāju par ķirurga vai anesteziologa reanimatologa profesiju,»
tā jaunietis, kuram arī mamma
un vecvecāki ir mediķi. Viņaprāt,
mediķa darbs ir ļoti atbildīgs, jo
no tā ir atkarīga cilvēku dzīvība,
un tas ir grūts kā fiziski, tā psiholoģiski. Par to, ka mediķi vismaz
šobrīd nav adekvāti atalgoti, viņš
pagaidām nav domājis, un arī
mamma, pati būdama aneste-

zioloģe reanimatoloģe, dēlu ar to
nebaida, lai gan uzskata, ka ārsti
tiešām ir apdalīti.
Jelgavas Valsts ģimnāzijas 7.
klases skolnieks Mairis Māris
Griķis izzināja arhitekta profesiju. Viņu saista zīmēšana un
skiču ar trīsdimensionālu efektu
veidošana, bieži viņš zīmē dažādas interesantas celtnes, bet par
to, kas ir arhitekts, viņam ir vien
maza nojauta. Spīdolas ģimnāzijas 10. klases skolniece Jana
Semjonova savu nākotni saista
ar finanšu un vadības nozari un
izvēlējās ēnot bankas «Citadele»
Jelgavas filiāles vadītāju. Jauniete jau laikus vēlas noskaidrot,
kādas iemaņas bankas vadītājam
ir nepieciešamas, kādi pienākumi jāveic, cik noslogota ir viņa

ikdiena, un redzēt to, kas netiek
atklāts bankas apmeklētājam.
Savukārt, piemēram, 24 ēnas
bija siltumapgādes uzņēmumā
«Fortum Jelgava», iepazīstot
siltumenerģētikas inženiera, projektu inženiera, elektroinženiera,
procesu inženiera, integrētās
vadības sistēmas vadītāja, biroja
vadītāja, personāla vadītāja, sekretāres darbu. Liela interese bija
par Jelgavas pilsētas pašvaldības
darbu – 146 jaunieši ēnoja gan
Jelgavas domes priekšsēdētāju
un viņa vietniekus, gan juristu,
projektu vadītāju, nekustamā
īpašuma vērtētāju, būvinspektoru, ainavu arhitektu, ģeodēzistu, kartogrāfu, jaunatnes
lietu speciālistu, kultūras darba
organizatoru un citus.

Jelgavas pilsētas pašvaldības izpilddirektore Irēna
Škutāne skaidro, ka nodokļu
ieņēmumi šogad tiek prognozēti par 2,5 miljoniem eiro
vairāk nekā pērn, kas galvenokārt saistīts ar lielāku
iedzīvotāju ienākuma nodokļa
ieņēmuma prognozi. «Ja pagājušajā gadā ieņēmumi no
iedzīvotāju ienākuma nodokļa
bija 36,9 miljoni eiro, tad šā
gada prognoze ir 39,5 miljoni
eiro. Tas zināmā mērā liecina
par noteiktām tendencēm
mūsu tautsaimniecībā. Taču
tā šobrīd vairāk ir tautsaimniecības stabilizācija nekā
izaugsme. Jāņem vērā, ka
daļa no prognozes pieauguma
saistīta ar minimālās algas
palielināšanos valstī.»
Savukārt otrs nozīmīgākais
nodokļu ieņēmums – nekustamā īpašuma nodoklis – šogad
tiek prognozēts tādā pašā
līmenī kā pagājušajā gadā
– 3,6 miljonu eiro apmērā.
«Jāatzīst, ka mēs nenovērojam tendences, kas liecinātu
par būtiskām šī nodokļa iekasēšanas izmaiņām. Taču

jāņem vērā, ka arī turpmāk
pašvaldība izmantos likuma
iespējas un paaugstinātu
nodokļa likmi piemēros tiem
nekustamajiem īpašumiem,
kas apdraud vai degradē pilsētvidi,» uzsver I.Škutāne.
Sagatavotajā pašvaldības
budžeta projektā ieņēmumu
un izdevumu daļa ir sabalansēta – tātad izdevumi nav plānoti lielāki par ieņēmumiem.
«Ja pagājušais gads pagāja
Jelgavas 750. jubilejas zīmē
un vairāk līdzekļu tika atvēlēts kultūras jomai, tad šogad
prioritāte ir sagatavoties Eiropas struktūrfondu līdzekļu
apguvei, jo sākas jaunais ES
budžeta plānošanas periods.
Tieši tāpēc Eiropas struktūrfondu līdzekļu apguvei – projektu sagatavošanai un izstrādei – šogad atvēlēti 1,5 miljoni
eiro,» stāsta I.Škutāne.
Par šiem līdzekļiem paredzēts izstrādāt Loka maģistrāles rekonstrukcijas tehnisko projektu, Jelgavas Valsts
ģimnāzijas rekonstrukcijas
tehnisko projektu, veikt Neretas, Prohorova un Garozas
ielas remontu un Lielupes
krasta nostiprināšanu šajā
posmā, Vecpilsētas ielas 14
restaurācijas tehnisko projektu, Stacijas ielas 13 rekonstrukciju un citus projektus.
Šogad Jelgavas pilsētas pašvaldībai ir izdevies piesaistīt
arī valsts investīciju līdzekļus, kas ļaus īstenot Atmodas
ielas rekonstrukciju.
Plašāk par Jelgavas pašvaldības 2016. gada budžetu
«Jelgavas Vēstnesis» informēs
pēc tā apstiprināšanas domes
sēdē.

Nodarbinātības valsts aģentūras CV un vakanču
portālā šobrīd Jelgavā – 151 brīva darba vieta
 Sintija Čepanone

uzņēmumos nosaka grozījumi
Bezdarbnieku un darba mekKopš 1. janvāra visām valsts un pašvaldību iestālētāju atbalsta likumā, kuri ar
dēm un kapitālsabiedrībām ir pienākums Nodarmērķi plašākam sabiedrības
binātības valsts aģentūras (NVA) CV un vakanču
lokam nodrošināt informācijas
portālā publicēt informāciju par vakantajām darba
pieejamību par brīvajām darba
vietām. Šobrīd Jelgavas filiālē portālā ir pieteikta
vietām valsts un pašvaldību
151 brīva darba vieta, un, kā norāda NVA Jelgavas
iestādēs un to uzņēmumos stāfiliāles vadītāja Inga Lejiņa, pašvaldību pieteiktās
jās spēkā 1. janvārī. «Iepriekš
vakances būtiski palielina darba meklētāju iespējas
tā nebija obligāta prasība,
saņemt informāciju par vakancēm pašvaldībās.
taču jau tad ar atsevišķām
valsts un pašvaldību iestādēm
Pienākumu NVA CV un va- pretendentu konkursiem uz mums šajā ziņā bija izveidojukanču portālā publicēt aktuālo brīvajām darba vietām valsts sies veiksmīga sadarbība, kas
informāciju par atklātiem un pašvaldību iestādēs un šobrīd turpinās. Taču jāatzīst,

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

ka, kopš valsts un pašvaldību
vakanču publicēšana ir obligāta, gan darba devēju, gan darba
meklētāju iespējas ir būtiski
paplašinājušās,» tā I.Lejiņa,
akcentējot, ka vakanču reģistrēšana NVA CV un vakanču
portālā https://cvvp.nva.gov.lv
ir bez maksas, turklāt darba
devēji NVA pašapkalpošanās
portālam var pieslēgties, izmantojot vienoto valsts un pašvaldību pakalpojumu portālu
www.latvija.lv.
NVA Jelgavas filiāles vadītāja

63048800

skaidro, ka, sākot ar šo gadu,
NVA pašapkalpošanās portālā,
kurā pieejami NVA e-pakalpojumi klientiem un sadarbības
partneriem, veikti būtiski uzlabojumi, pilnveidojot portāla
funkcionalitāti. Tā, piemēram,
jaunā sistēma nodrošina automatizētu vakanču un darba
meklētāju CV datu salāgošanu
tiešsaistē, piedāvājot klienta
profilam atbilstošāko vakanču
atrašanu un darba devējiem
vakances prasībām atbilstošāko
CV atlasi. Portāls arī nodrošina

darba devēju un darba meklētāju saziņu, nosūtot piemērotu
darba piedāvājumu vai pieteikšanos vakancei. «Papildus
aicinām darba devējus vērsties
NVA arī individuāli, jo iespējams vienoties par atlases iespējām pieteiktajām vakancēm,
kā arī bez maksas organizēt
tikšanās ar potenciālajiem
darba meklētājiem klātienē filiālē,» arī privātos uzņēmumus,
meklējot darbiniekus, aicinot
paplašināt sadarbību ar NVA,
norāda I.Lejiņa.

Laikrakstu iespējams saņemt arī
redakcijā Pasta ielā 47 – 214.
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«Manās lekcijās parasti
vispirms vēlas noskaidrot,
kā nodokļus var nemaksāt»
 Jānis Kovaļevskis

«Iedzīvotāju zināšanas nodokļu un grāmatvedības jautājumos ir ļoti nepilnīgas,
un tā vietā, lai iedziļinātos un saprastu,
kas un kāpēc jāmaksā,
daudzi izvēlas strausa
politiku un izvairās
no komunikācijas ar
Valsts ieņēmumu dienestu (VID),» uzsver
SIA «KPNG birojs»
valdes locekle un LLU
lektore Aļona Irmeja,
kuras pamatnodarbošanās ir studentu,
topošo grāmatvežu
un uzņēmēju izglītošana grāmatvedības
un nodokļu jautājumos.
«Neticu, ka cilvēku attieksmi pret nodokļu nomaksu
iespējams mainīt ar reklāmas
kampaņu palīdzību. Diemžēl
neuzticība pret godprātīgu
nodokļos samaksātās naudas
izlietojumu sabiedrībā ir iesakņojusies pārāk dziļi. Tādēļ
vairāk uzmanības būtu jāpievērš sabiedrības izglītošanai,
skaidrojot, kam tiek izlietota
cilvēku samaksātā nauda,» saka
A.Irmeja.
No šī gada ieviestas vairākas izmaiņas nodokļu
politikā – kuras no tām visvairāk satrauc uzņēmējus
un viņu grāmatvežus?
Pie izmaiņām mēs jau esam
pieradināti, jo tās ir katru gadu,
tomēr visvairāk jautājumu ir
par jaunajām lietām – tā saukto solidaritātes nodokli, diferencēto neapliekamo minimumu, mikrouzņēmumu darbības
nosacījumiem. Rodas iespaids,
ka Saeimā tiek pieņemti jaunie
nosacījumi un
tikai tad tiek
domāts, kā tos
i e v i e s t . L i elā steigā tiek
rakstīti Ministru kabineta
noteikumi, un
neviens, tostarp VID, nevar
paskaidrot, kā rīkoties konkrētās situācijās. Grāmatvežiem atliek improvizēt, kas tik
nopietnā lietā kā nodokļi nav
labākais risinājums.

«Ikdienā cilvēki nodokļu jautājumiem neseko līdzi un paļaujas
uz televīzijā dzirdēto vai kaimiņa
atstāstīto, līdz ar to bieži vien
neizmanto likumā paredzētās iespējas un atvieglojumus,» spriež
SIA «KPNG birojs» valdes locekle
LLU lektore Aļona Irmeja.
Foto: Raitis Supe

formātā. Tādēļ esmu pārlieci- hobija legalizācija. Arī mana
nāta, ka daļa darbinieku ne- pamatnodarbošanās ir lekciju
maz neizmantos šo iespēju.
lasīšana, un, tikai pateicoties
mikrouzņēmumu nodokļa reIk gadu diskutējam par to, žīmam, varu atļauties nodarbocik liels vai mazs ir nodokļu ties arī ar savu hobiju – praktisslogs Latvijā. Kāds ir jūsu ko grāmatvedību. Ja šajā jomā
skatījums šajā jautājumā? tiks veikti kādi grozījumi un
Lai cik lielas vai mazas būtu grāmatvedības pakalpojumu
nodokļu likmes, tās tāpat ne- sniedzēji vairs nevarēs strādāt
vienu neapmierinās. Uz to kā mikrouzņēmumi, būs jārēķivar skatīties no divām pusēm. na, vai varu to atļauties.
Uzņēmumi, kuri tirgū strādā
ilgāku laiku un kuriem ir stabils
Vai iespēja nopelnīt 720
apgrozījums, daudz mazāk runā eiro mēnesī (maksimālais
par nodokļu likmēm, jo, salīdzi- atalgojums, kuru var sanot ar vidējiem Eiropas rādī- ņemt mikrouzņēmuma dartājiem, kopējais nodokļu slogs binieks – red.) ir tik vilinoLatvijā nav tas augstākais. Cita ša, lai riskētu un mestos
situācija atklājas, ja mēs skatā- biznesā?
mies uz darbaspēka nodokļiem.
Kā kuram. Ja cilvēkam tā nav
Piemēram, ēdi- pamatnodarbošanās, tad noteiknāšanas uzņē- ti. Saviem klientiem vienmēr uzmums ar 3000 sveru visus ierobežojumus, kas
eiro apgrozīju- ir jāņem vērā, izvēloties strādāt
mu mēnesī ne- kā mikrouzņēmumam. Viens no
var samaksāt lielākajiem trūkumiem ir ierobepat minimālo žotās sociālās garantijas, tomēr
algu vairākiem cilvēki galvenokārt dzīvo šodiedarbiniekiem pēc standarta no- nai un par to, kas būs rīt vai tad,
dokļu likmēm, un šādā situācijā kad ģimenē pieteiksies bērniņš,
mikrouzņēmumiem piedāvātā nedomā. Kādai frizierei, kurai
deviņu procentu nodokļa likme palīdzēju kārtot grāmatvedības
ir risinājums, lai šis uzņēmums jautājumus, pēc rokas traumas
varētu pastāvēt.
ārsts aizliedza strādāt profesijā.
Ņemot vērā, ka viņai bija mikMikrouzņēmumu nodokļa rouzņēmums, neko vairāk par
režīms bija viens no karsta- minimālo valsts atbalstu (piejiem kartupeļiem debatēs mēram, GMI) saņemt nevarēs.
par valsts budžetu. Kādēļ Bieži vien īstermiņa ieguvumi
biznesa vide, tostarp lielās lielākas algas veidā neatsver
uzņēmēju organizācijas, tik nākotnes zaudējumus, kurus
ļoti aizstāv šo uzņēmējdar- var nest nepietiekamā sociālā
bības formu?
aizsardzība, īpaši gadījumos,
Daudzi uzņēmēji ir radoši ja mikrouzņēmums ir cilvēka
un cenšas izmantot mikrouz- vienīgā darbavieta. Kā vēl viens
ņēmumus, gan lai izvairītos nopietns mikrouzņēmumu trūno nodokļu nomaksas, gan kums jāmin izaugsmes iespējas,
lai izmēģinātu jaunas biznesa jo bieži vien uzņēmuma izaugjomas. Jāatzīst, šī valsts pie- sme tiek mākslīgi bremzēta, lai
dāvātā iespēja bieži vien tiek nezaudētu mikrouzņēmuma
izmantota ļaunprātīgi, tomēr statusu.
savā praksē esmu saskārusies
arī ar daudziem pozitīviem
Vai ir pārliecība, ka, sapiemēriem. Galvenokārt tie ir mazinot nodokļu slogu, pēkģimenes uzņēmumi vai sava šņi visi sāks tos maksāt?

«Vairāk strādā VID
kampaņa ar čeku pārbaudi, jo cilvēkiem patīk pasūdzēties.»

Vai jums ir skaidrs, kā
praksē tiks ieviests progresīvais neapliekamais minimums?
VID ir skaidrojis, ka grāmatvežiem nekas nemainīsies, jo
cilvēkam pašam būs jāvēršas
dienestā un jāatgūst pārmaksātie nodokļi, tomēr šaubos,
ka tas notiks tik gludi. Jau
kopš 2014. gada vidus esam
atteikušies no algas nodokļu
grāmatiņām papīra formātā un
darba ņēmējam pašam jāreģistrējas VID elektroniskās deklarēšanās sistēmā. Daudziem,
īpaši lauku iedzīvotājiem, tas
sagādā grūtības, un grāmatveži
joprojām palīdz šiem cilvēkiem
sagatavot iesniegumus papīra

Kopumā sabiedrībā valda nihilistiska attieksme pret nodokļu
maksāšanu, cilvēki neredz tam
atdevi, vismaz tādā izpratnē, kā
viņi to vēlētos. Pirmais jautājums, kas atskan no studentiem
grāmatvedības lekcijās, ir par to,
kā nemaksāt, nevis par to, kā
pareizi maksāt nodokļus. Izvairīšanās no nodokļu nomaksas
ir iesakņojusies pārāk dziļi, lai
to varētu mainīt ar atsevišķiem
nodokļu samazinājumiem vai
informatīvajām kampaņām.
Vairāk strādā VID kampaņa
ar čeku pārbaudi, jo cilvēkiem
patīk pasūdzēties. Tas būs arī
veids, kā konkurenti varēs viens
otru vairāk uzraudzīt.

miku, ir pieņemts regulējums,
kas ierobežo konkrētas nozares
darbību. Turklāt bieži vien noteikumi tiek dažādi interpretēti.
Šādas situācijas arī neatgriezeniski maina uzņēmēju attieksmi
gan pret VID, gan pret valsts
institūcijām kā tādām.

Skaidras naudas apgrozījums Latvijā joprojām ir aptuveni 40 procenti no visiem
norēķiniem – tā ir objektīva
nepieciešamība vai mūsu
ekonomikas īpatnība?
Ir nozares, kur joprojām
nevaram iztikt bez skaidras
naudas, bet tas nav tādā apmērā. Šāds skaidras naudas
darījumu īpatsvars liecina par
Viens no veidiem, kā uz- ēnu ekonomikas klātbūtni, jo
ņēmēji izvairās no nodokļu jebkurš darījums skaidrā naudā
nomaksas, ir tā sauktās paaugstina riskus.
aplokšņu algas. Par šo pārkāpumu plāno piemērot
Vai iespēja startēt valsts
kriminālsodu – vai tas dos un pašvaldību iepirkumos
rezultātu?
pietiekami motivē uzņēVai dzērājšoferu likšana cietu- mējus neuzkrāt nodokļu
mā deva rezultātu? Ar šo soda parādus?
mēru būs līdzīgi. Tie, kas ar to
Tos, kuri startē šādos konnodarbojas, kļūs vēl uzmanīgāki kursos, – noteikti. Tomēr daļa
un izdomās arvien jaunus vei- uzņēmēju to, ka likums ir grodus, kā apiet likumu. Sodu pa- zīts un nodokļu parādi nedrīkst
augstināšana bez citām aktivitā- būt arī konkursa izsludināšatēm nestrādās, jo visu tāpat nav nas brīdī, pamanīja tikai pēc
iespējams izkontrolēt. Tas atkal saņemtā noraidījuma. Šāds reir stāsts par attieksmi. Viens gulējums noteikti liks pievērst
piemērs: pavisam nesen jaunam lielāku uzmanību grāmatvedīuzņēmējam, kurš nodarbojas ar bas jautājumiem.
lietotu automašīnu tirdzniecību
un bija nostrādājis tikai astoņus
Kā jūs ieteiktu rīkoties
mēnešus, VID veica tematisko jaunajam uzņēmējam – mēpārbaudi un konstatēja, ka ir ģināt pašam tikt galā ar
pārkāpti ierobežojumi attiecībā grāmatvedību vai tomēr
uz skaidras naudas darījumiem, vērsties pie profesionākur viens darījums nedrīkst ļiem?
pārsniegt 7200 eiro. Rezultātā
Pamatlietas der zināt arī pauzņēmējam tika uzlikts sods šam uzņēmējam, lai saprastu,
2000 eiro apmērā. Netika ņemts ko un kāpēc prasa grāmatvedis.
vērā arguments, ka automašī- Bet jārēķinās, ka labi sakārtonas nebija iespējams iegādāties ta grāmatvedība prasa laiku
ar pārskaitījumu un vienīgais un zināšanas, tādēļ, ja vien ir
iespējamais darījuma veids bija iespēja, labāk vērsties pie proskaidrā naudā. Turklāt citās ES fesionāļiem pēc konsultācijas,
valstīs neapstāv šādi ierobežo- lai izvairītos no nevajadzīgiem
jumi. Cīnoties pret ēnu ekono- pārpratumiem.

Pilsētnieks vērtē

Kādi, jūsuprāt,
ir ieguvumi no
Ēnu dienas?

Atbild «Jelgavas Vēstneša» ēnas

Evija, 10.
klases skolniece:
– Tā kā šī ir
mana pirmā
Ēnu diena,
es ieguvu ļoti
daudz, jo beidzot varēju iepazīt
kādas profesijas ikdienu un pat
nedaudz pati piedalīties darba
procesā. Nākamajā Ēnu dienā ceru
iegūt vēl kaut ko savai pieredzei.
Milena, 10.
klases skolniece:
– Ēnu dienā
esmu pirmo
reizi – ļoti gribēju paskatīties, kā strādā mūsu Jelgavas avīze.
Šajā dienā es cerēju iegūt jaunas
zināšanas, kā arī saprast – der man
žurnālista profesija vai ne. Sapratu, ka labāk gribu būt juriste.
Viktorija, 12.
klases skolniece:
– Man šķiet,
ka Ēnu diena ir ļoti laba
iespēja izvēlēties nākotnes profesiju. Ēnu
dienā var pārbaudīt, kas tev
interesē, ko tu vari, vai tu vēlies
saistīt savu nākotni ar izvēlēto
profesiju. Ēnu diena dod iespēju
būt tā speciālista vietā, par kuru
vēlies kļūt.
Vaira, 9. klases skolniece:
– Es šogad
ēnoju jau trešo gadu un
katru gadu
Ēnu dienu gaidu ar nepacietību.
Manuprāt, tā ir lieliska iespēja
iepazīt savu nākotnes profesiju,
katra Ēnu diena arī iedvesmo darīt
vairāk – divas reizes ēnoju ārstu,
šogad – žurnālistu, un abas nozares šķiet tuvas. Svarīgi ir gūt reālu
pieredzi, jo tā bieži vien ir citādāka
nekā lasītā vai kādreiz dzirdētā. Tas
ir lielākais ieguvums.
Kristiāna, 9.
klases skolniece:
– Ēnu dienā
es iegūstu
priekšstatu
par noteiktu
profesiju savai nākotnei. Jau trešo gadu piedalos Ēnu dienā un
uzskatu, ka šī ir fantastiska iespēja
katram saprast, vai noteiktā profesija ir tava, un iepazīt profesijas
ikdienu. Esmu ēnojusi uzņēmuma
vadītāju un advokātu – sapratu, ka
šīs profesijas ir ļoti pieprasītas, bet
domāju, ka es nevarētu ikdienā
strādāt birojā. Šajā reizē ēnoju
žurnālistu – šī profesija iepatikās
labāk, jo ir daudz radošāka.
Foto: Gita Auzāne,
10. klases skolniece
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Slidotava Pasta salā
šoziem vairs nestrādās
 Ilze Knusle-Jankevica

Pavasarīgie laikapstākļi apgrūtina ledus
uzturēšanu publiskajā Pasta salas slidotavā, tāpēc nolemts
slidotavu slēgt līdz
nākamajai sezonai.
Slidotavas uzturētāja Zemgales Olimpiskā centra pārstāve Evita Paegle stāsta, ka
slidotava nestrādā jau kopš
24. janvāra. «Slidotavas pēdējā
darba diena, kad tika uzņemti
apmeklētāji, bija 24. janvārī.
Tad nepiemēroto laikapstākļu
dēļ tā tika slēgta uz laiku, cerot, ka slidotava tomēr darbu
atsāks, bet šobrīd nolemts to
slēgt līdz nākamajai sezonai,»
viņa norāda, piebilstot, ka
iepriekšējos gadus slidotava
darbojusies līdz februāra beigām. Slidotavas pamatnē ir
iestrādāta moderna dzesēšanas
sistēma, kas ļauj ledu uzturēt
pat pie gaisa temperatūras plus
astoņi grādi, bet nokrišņi un
saule to būtiski apgrūtina – tā
kā slidotavai nav jumta, veidojas peļķes, līdz ar to dzesēšanas

ziņas

Turpina strādāt
algota sabiedriskā
darba veicēji

sistēma nespēj ledu uzturēt
atbilstošā stāvoklī.
Pat tad, ja vēl iestāsies sals,
slidotava šoziem vairs nedarbosies. «Vadoties pēc laika prognozēm, salu sola tikai dažas
dienas. Tā kā šobrīd slidotavā
ledus ir pilnībā nokusis, bet,
lai sagatavotu laukumu slidošanai, ir vajadzīgas vairākas
dienas, nav garantijas, ka mēs
vispār pagūtu slidotavu atvērt,
lai tā varētu uzņemt apmeklētājus,» skaidro E.Paegle.
Jāatgādina, ka šosezon ziemas slidošanai Pasta salas slidotava tika atvērta 25. novembrī. Tā apmeklēta 4530 reizes.
Slidotava bija pieejama gan
individuālajiem slidojumiem,
gan hokeja spēlēšanai. Tāpat to
varēja iznomāt korporatīviem
pasākumiem. Šogad slidotavā
un Pasta salas teritorijā notika
arī Sniega dienas aktivitātes.
Vasaras sezonā (šobrīd plānots, ka maijā) slidotava atsāks
darbu – tajā varēs skrituļot, kā
arī būs pieejams inline hokeja
Foto: Raitis Supe
laukums. Lai to varētu nodrošināt, tiek izmantota speciāla
virsma, kas tiek nostiprināta Valentīna Ļutjaņica ir viena no astoņām programmā «Algoti pagaidu sabiedriskie darbi»
šobrīd nodarbinātajām sievietēm. Viņa stāsta, ka dzīvē visu iemācījusies pašmācības ceļā
uz laukuma.
– īstas izglītības viņai nav, tāpēc darbu atrast ir grūti. Tieši tāpēc iespēju iesaistīties šajā
programmā viņa novērtē. Darbs, uzkopjot pilsētas ielas, neesot grūts, turklāt šādā veidā
nopelnīt kaut nelielu naudu viņa uzskata par labu iespēju.
 Ģirts Pommers
nieku skaits ir ievērojami ma- ņām darba stundām dienā. Ja
zāks nekā iepriekš. Pirms tam bezdarbnieks pagaidu darbos
No janvāra vidus tiek
trīs gadus finansējums tika bijis nodarbināts mazāk darba
turpināta Jelgavas
saņemts no ES struktūrfon- dienu, nekā kalendāra mēnesī
pašvaldības iestādes
du līdzekļiem, kopā sniedzot paredzēts, atlīdzību aprēķiteritorijā, kā arī 1840. gadā
«Pilsētsaimniecība»
atbalstu 82 000 bezdarbnieku na un izmaksā proporcionāli
uzņemta pirmā fotogrāfija
un Nodarbinātības
visā Latvijā. Pagājušajā gadā bezdarbnieka nostrādātajām
dagerotipa tehnoloģijā.
valsts aģentūras
Jelgavā šajā programmā tika darba dienām. Bezdarbnieks
Draudzīgā aicinājuma dienā,
(NVA) kopīgi īstenotā
nodarbināti 30 bezdarbnieki tiek nodarbināts secīgi vai ar
28. janvārī, kā pirmās bukletu
programma «Algoti
mēnesī.
pārtraukumiem ne ilgāk kā
saņēma pilsētas un izglītības
pagaidu sabiedriskie
Programmā «Algoti pagai- četrus mēnešus 12 mēnešu
iestāžu bibliotēkas, taču to
darbi», kas paredz, ka
du sabiedriskie darbi» var periodā. Pasākumā viņš var
jelgavniekiem un pilsētas vie20 bezdarbnieki veiks
iesaistīties, ja interesents bez- iesaistīties arī atkārtoti.
siem ir iespēja iegūt arī savā
pilsētas sakopšanas
darbnieka statusā ir reģistrēts
Kā informē K.Krūze, pro
īpašumā. Proti, tas bez maksas
un labiekārtošanas
vismaz sešus mēnešus vai bez- grammā iesaistītās personas
pieejams Jelgavas Svētās Trīsdarbus, par to sadarbnieka statusā reģistrēts Jelgavas pilsētā veic palīgdarvienības baznīcas tornī un Ģeņemot atalgojumu
mazāk par sešiem mēnešiem, bus un labiekārtošanas darbus:
derta Eliasa Jelgavas Vēstures
150 eiro. Kā informē
bet vismaz 12 mēnešus nav gājēju pāreju, celiņu, autobusu
un mākslas muzejā. «Gandrīz
programmas koordistrādājis. Reģistrēšanās jāveic pieturvietu, ielu tīrīšanu; pilsē7000 eksemplāru jau nogādāti
natore Kristīne Krūze,
savā NVA filiālē.
tas parku, skvēru, bērnu rotaļpilsētas vispārizglītojošajās
šobrīd visas plānotās
Programmā iesaistītajiem laukumu kopšanu; soliņu un
skolās, tādējādi buklets «50
darba vietas ir aizbezdarbniekiem par astoņu tiltu apmaļu krāsošanu; suņu
fakti Jelgavas vēsturē» nonāks
ņemtas.
stundu darba dienu un no- pastaigas laukuma uzkopšanu;
arī pie visiem mūsu pilsētas
strādātu vienu mēnesi tiks sadzīves atkritumu savākšanu.
skolēniem. Tā ir pilsētas dāvaJau otro gadu šo programmu maksāta atlīdzība 150 eiro. Visi darbi tiek veikti atkarībā
na jelgavniekiem, lai sniegtu finansē no valsts līdzekļiem, Ja bezdarbnieks ir jaunāks no gadalaika un laika apstākvēl vienu iespēju uzskatāmā un līdz ar to iesaistīto bezdarb- par 18 gadiem – par septi- ļiem.
saistošā veidā pašiem vai kopā
ar ģimeni izzināt savas pilsētas
vēsturi un nostiprināt
zināš a n a s  Ilze Knusle-Jankevica
ne tik profesionālu rīcību. Līdz īpatsvaru veido izsaukumi saistībā
p a r
šim, piemēram, saņemti zvani par ar iereibušām personām sabiedrisf a k Pēdējā laikā bijuši vairāto, ka pie skolas smēķē jaunieši, kā vietā – tādi bijuši 2360 izsaukutiem, ar
ki gadījumi, kad iedzīvokonkrētā veikalā nepilngadīgajiem mi jeb 25,4 procenti no izsaukumu
kuriem
tāji, kuriem nepieciešapārdod alkoholu, kaimiņš atskaņo kopskaita. Tas ir vairāk nekā 2014.
Jelgava
ma tūlītēja Pašvaldības
skaļu mūziku. «Ja šāds ziņojums gadā, kad reģistrēts 2321 šāda
ierakstījusi
policijas palīdzība, zvair uzticības tālrakstura izsausavu vārdu
na nevis dežūrdaļai,
ruņa ierakstu
kums,» situāciju
Jelgavas Pašvaldības
ne tikai Latvijas, bet arī Eirobet pa uzticības tālruni.
sistēmā, ne
ieskicē Pašvaldīpolicijas dežūrdaļas
pas vēsturē,» tā pašvaldības
«Uzticības tālrunis strāvienmēr spēsim
bas policijas pārbezmaksas tālrunis –
Sabiedrisko attiecību pārvaldā ieraksta režīmā, un
rīkoties nekastāve. Otra lie8550 vai 63028550.
des komunikācijas un mediju
atstātie ziņojumi netiek
vējoties, piemē- Pašvaldības policijas uzticības lākā grupa pērn
attiecību galvenā speciāliste
apstrādāti nepārtraukram, aizbraukt
bija izsaukumi
tālrunis – 63011100.
Egita Veinberga.
ti, tāpēc gadījumos, ja
uz skolu un
uz ģimenes, kaiJāpiebilst, ka bukleta «50
nepieciešama tūlītēja
veikt ar jauniešiem pārrunas vai miņu vai citiem konfliktiem – tādi
fakti Jelgavas vēsturē» tipalīdzība, jāziņo dežūriepazīstināt trokšņotāju ar pašval- bija 782 (2014. gadā – 902). Pērn
rāža ir 11 000 eksemplāru.
daļai,» uzsver Pašvaldīdības saistošajiem noteikumiem pieaudzis izsaukumu skaits par
E.Veinberga norāda, ka, ņemot
bas policijas sabiedrisun iedzīvotāja paša atbildību,» transportlīdzekļu apstāšanās un
vērā augošo jelgavnieku intereko attiecību speciāliste
skaidro S.Reksce.
stāvēšanas noteikumu pārkāpusi, nepieciešamības gadījumā
Sandra Reksce.
Uz operatīvajiem izsaukumiem miem: 2015. gadā par šāda veida
tiks izdota papildtirāža, lai
24 stundas diennaktī reaģē Jelga- pārkāpumiem ziņots 986 gadībukletu kā piemiņu no pilsētas
Viņa skaidro, ka uzticības tāl- vas pilsētas Pašvaldības policijas jumos, kas ir par 9,4 procentiem
750. jubilejas savā īpašumā va- runis paredzēts gadījumiem, kad dežūrdaļa jeb Operatīvās vadības vairāk nekā 2014. gadā (901). Vēl
rētu iegūt jelgavnieki, kuriem problēma risināma ilgtermiņā, nodaļa. Pērn šī nodaļa saņēmusi jāmin, ka pērn saņemti 225 izsauinteresē pilsētas vēsture.
nevis situācijām, kad nepiecieša- 9282 izsaukumus, kas ir par 68 kumi par nepiederošām personām
Bukletu izdevusi Jelgavas ma tūlītēja reakcija un ekipāžas mazāk nekā 2014. gadā. Vidēji sabiedriskās vietās un mājokļos,
pilsētas pašvaldība, iestāde nosūtīšana uz notikuma vietu. mēnesī reģistrēti 773 izsaukumi, 231 – saistībā ar nepilngadīgām
«Zemgales INFO» sadarbībā ar Tāpat iedzīvotāji aicināti zvanīt vidēji diennaktī – 25 izsaukumi. personām (smēķēšana, alkohola
Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstu- pa uzticības tālruni un ziņot par «No visiem pagājušajā gadā sa- lietošana un citi pārkāpumi), 503
res un mākslas muzeju.
iespējamu pašvaldības policistu ņemtajiem izsaukumiem lielāko – par trokšņošanu un citi.

Tornī un muzejā bez
maksas var saņemt bukletu
«50 fakti Jelgavas vēsturē»
 Sintija Čepanone

Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas tornī un Ģederta Eliasa
Jelgavas Vēstures un
mākslas muzejā ikvienam interesentam bez
maksas pieejams buklets «50 fakti Jelgavas
vēsturē». Tajā apkopoti fakti, ar kuriem
Jelgava ierakstījusi
savu vārdu Latvijas un
Eiropas vēsturē. Jau
drīzumā šo izdevumu
saņems arī visi mūsu
pilsētas skolēni, lai
gan paši, gan kopā ar
ģimeni saistošā veidā
varētu izsekot līdzi
tam, kā pilsēta augusi
un mainījusies kopš
tās dibināšanas 1265.
gadā.
Buklets «50
fakti
Jelgavas
v ē s t u r ē »
izdots,
noslēdzot
Jelgavas pilsētas 750. jubilejas gadu, un tajā Ģ e d e r t a
Eliasa Jelgavas Vēstures un
mākslas muzeja speciālisti,
apkopojot informāciju, hronoloģiskā secībā izcēluši norises,
kas ietekmējušas pilsētu no
pirmās koka pils celtniecības
līdz 20. gadsimtam, akcentējot notikumus, ar ko lepojas
ikviens jelgavnieks. Bukletā
ietverti fakti par Latvijas un
Eiropas vēsturē svarīgiem
notikumiem, kas pirmo reizi
ir norisinājušies tieši mūsu
pilsētā. Piemēram, Jelgavā
ir izdota pirmā avīze latviešu
valodā «Latviešu Avīzes», dibināta pirmā augstskola «Academia Petrina», pirmā zinātņu
biedrība Baltijā, gaisā pacēlies
pirmais gaisa balons Latvijas

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Ja nepieciešama operatīva
palīdzība, jāzvana dežūrdaļai
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Īsi
 18. februārī no pulksten 14 līdz
17 viesnīcā «Zemgale» Skautu ielā 2
notiks bezmaksas seminārs «2016.
gada vēsmas ekonomikā». Tam
pieteikties var līdz 13. februārim.
Seminārā tiks aplūkotas šādas tēmas:
«Valūtas tirgus tendences – ko mums
atnesīs 2016. gads?» (Andris Savickis,
AS «DNB banka» Valūtas un procentu
likmju tirdzniecības daļas vadītājs)
un «Nav šaubu, ka ekonomika augs,
tikai – kā?» (Pēteris Strautiņš, AS «DNB
banka» makroekonomikas eksperts).
Semināru organizē AS «DNB banka»
sadarbībā ar LTRK un JRTA. Pieteikties
var pie Kristīnes Krūmiņas (29133467,
jelgava@dnb.lv) vai Ligitas Vitovskas
(63027404, jrta.asociacija@inbox.lv).
 Lauktehnikas veterānu apvienība
lūdz atsaukties jelgavniekus, kuru
rīcībā ir vēsturiskas fotogrāfijas vai
barikāžu laika relikvijas. «Lauktehnikas
veterānu apvienība gatavo vēsturisku
divu stundu DVD par mūsu ļaudīm un
notikumiem. Ja kādam ir vēsturiskas
fotogrāfijas vai barikāžu laika relikvijas,
lūdzam aizdot tās skenēšanai vai fotografēšanai,» tā apvienība, materiālus
aicinot iesniegt Aviācijas ielā 8c. Tālrunis
informācijai – 29516610, 63022631.
Lauktehnikas veterānu apvienība jau
iepriekš pateicas par atsaucību.
 Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures
un mākslas muzejs turpmāk apmeklētājiem būs atvērts arī otrdienās.
Muzeja direktores vietniece Marija Kaupere informē, ka muzejs apmeklētājiem
atvērts sešas dienas – no otrdienas līdz
svētdienai. Darba laiks šajās dienās – no
pulksten 10 līdz 17.
 1. martā pulksten 15 Zemgales
reģiona Kompetenču attīstības
centrā (Svētes ielā 33) notiks kokapstrādes nozares uzņēmēju tikšanās.
Savā pieredzē dalīsies zīmola «Nakts
mēbeles» īpašnieks Juris Griķis, par
koka tiltiņu un instalāciju projektu
Langervaldes parkā un sadarbību ar
Jelgavas BJC «Junda» brīvlaiku akcijas
organizēšanā pastāstīs SIA «Meža
un koksnes produktu pētniecības un
attīstības institūts» direktors LLU Meža
fakultātes viesdocents Andrejs Domkins. Interesenti dalībai aicināti pieteikties līdz 25. februārim, sazinoties
ar Līgu Miķelsoni (tālrunis 63012155,
28342419, e-pasts liga.mikelsone@
zrkac.jelgava.lv) vai Normundu Štefenhāgenu (tālrunis 29775518, e-pasts
info@urbix.lv).
 Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures
un mākslas muzejā un Jelgavas Svētās
Trīsvienības baznīcas tornī iespējams
iegādāties vēsturnieka Andra Tomašūna sastādīto grāmatu «Mana
Jelgava», ko pērn izdeva pašvaldība. Tā
iepazīstina ar Jelgavas vēsturi – faktos,
cilvēku atmiņu stāstos, fotogrāfijās un
attēlos. Grāmatas cena ir pieci eiro.

Sintija Čepanone
SIA «Building Construction Design»
(reģ.Nr.LV43603051432) aicina pieteikties

BŪVINŽENIERA(-ES) –
TEHNIĶA(-ES) amatam.

Galvenie darba pienākumi:
• sadarbībā ar galveno inženieri veikt būvkonstrukciju daļu izstrādi;
• izstrādāt būvju konstrukciju detalizētus
rasējumus.
Prasības kandidātiem:
• augstākā vai nepabeigta augstākā izglītība
(savienojot darbu ar studijām);
• vēlme apgūt jaunas prasmes;
• vēlama atbilstošu projektēšanas standartu
un normatīvu pārzināšana;
• prasme patstāvīgi un mērķtiecīgi organizēt
savu darbu, strādāt komandā;
• teicamas datorprasmes, piemēram, «AutoCad» un/vai «Allplan»;
• labas latviešu valodas zināšanas, vēlamas angļu un/vai krievu valodas zināšanas
(tehniskās dokumentācijas sastādīšanas un
noformēšanas līmenī).
Mēs piedāvājam:
• konkurētspējīgu atalgojumu atbilstoši
zināšanām un ieguldītajam darbam;
• iegūt noderīgu pieredzi un zināšanas, par
kurām nestāsta akadēmijā;
• iespēju strādāt pie starptautiskiem būvprojektiem.
CV un pieteikuma vēstuli lūdzam sūtīt
pa e-pastu info@bcd.lv.
Tālrunis papildu informācijai – 26339314.
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Pirmie soļi valodas apguvē –
lai neapjuktu ikdienišķās
situācijās uz ielas vai veikalā

«Tran, no kurienes tu esi?»
«Es esmu no Vjetnamas.»
«Vai tev patīk Latvijā?» «Man
patīk Latvijā, jo te ir daudz
koku, interesantas pilsētas
un lieli veikali.» «Kāda ir tava
specialitāte?» «Es esmu anesteziologs, bet tagad es esmu
students un mācos latviešu
valodu.» Šādus un līdzīgus
dialogus nodarbībās risina Ķīnas un Vjetnamas iedzīvotāji,
kuri pārcēlušies uz dzīvi Latvijā. «Tas valodas apguvē ir pats
sākums – mans uzdevums
ir panākt, lai cilvēki varētu
elementāri sazināties, prastu
sadzirdēt jautājumu un uz to
vienkāršiem vārdiem atbildēt.
Lai viņi neapjuktu ikdienišķās
situācijās uz ielas vai veikalā,»
saka latviešu valodas pasniedzēja Zaiga Rozenberga, kura
Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā latviešu
valodu cittautiešiem palīdz
apgūt A1 līmenī.
Raksturojot savu grupu, Z.Rozenberga
stāsta, ka tie galvenokārt ir ķīnieši un
vjetnamieši, kuri pārcēlušies uz pastāvīgu
dzīvi Latvijā – kāds šeit dzīvo tikai dažus
mēnešus, kāds – nedaudz vairāk par
gadu. Tā kā latviešu valodas priekšzināšanu viņiem nav, tā jāapgūst no pašiem
pamatiem. «Tas nozīmē, ka jāapgūst
jauns alfabēts, jaunas skaņas, jāiepazīst
no līdz šim ierastās atšķirīga kultūra,
un tieši tā arī mēs sākām – mācoties
burtus, skaņas, tās velkot kopā zilbēs un
veidojot vārdus. Ar attēlu palīdzību mēs
apgūstam, kas ir «koks», «māja», «galds»,
un veidojam vienkāršus teikumus,»
mācību specifiku atklāj Z.Rozenberga,
piebilstot, ka latviešu valoda tiek apgūta
bez starpniekvalodas – ja vjetnamieši
angļu valodu vēl pārvalda, tad ķīnieši
– tika retais, tādēļ angliski tiek pateikti
tikai atsevišķi vārdi. Valodas apguves

procesā var izjust kursu dalībnieku atšķirīgo izglītības līmeni, mentalitāti un
motivāciju. «Mūsu vidū ir, piemēram, ar
ārsta, grāmatveža izglītību, uzņēmēja
– viņi valodu neapšaubāmi apgūst ātrāk
nekā cilvēki, kuri vēl nav un arī neplāno
iekļauties darba tirgū Latvijā,» novērojusi
latviešu valodas pasniedzēja.
«Man ir ģimene – vīrs un divi dēli. Man
ir maziņš veikaliņš Rīgā. Es pārdodu
vjetnamiešu ēdienus – maizi, rīsus, zupu.
Zupā ir rīsi, makaroni, vistas gaļa, cūkas
gaļa, liellopa gaļa, mazliet sīpoli. Es cepu
maizi – tajā iekšā ir cepti sīpoli, dārzeņi,
desa un mērce,» ar citu vjetnamiešu, kas
mācās latviešu valodu, atbalstu par savu
nodarbošanos jau prot pastāstīt Dao no
Vjetnamas. «Es dzīvoju Iecavā, bet agrāk
dzīvoju Vjetnamā. Vjetnamā es dzīvoju
pilsētā, tagad es dzīvoju mazpilsētā. Laukos dzīvo zirgs, govs, pīle. Man patīk Latvijā. Te ir labs gaiss, interesanta kultūra.
Arī maniem dēliem patīk Latvijā. Mūsu
ģimene ceļo pa Eiropu,» stāsta Jena.
«Es esmu no Ķīnas. Tagad es dzīvoju
Ozolniekos. Man ir sieva un dēls,» saka
Šan Li, kurš latviešu valodu kursos apgūst kopā ar sievu Hui Ma un dažreiz uz
nodarbību līdzi paņem arī desmit gadus
veco dēlu Tomu. Toms mācās Ozolnieku
skolā un latviski runāt iedrošina arī
vecākus, uz ķīniešu valodu pārtulkojot
kādu vārdu vai pasakot priekšā, kā tas
būtu latviski. Arī Hu Jinga no Ķīnas,
stāstot par savu dzīvi Latvijā, teic: «Man
ir divi dēli un meita. Es mājās tīru istabu
un gatavoju pusdienas. Man ļoti garšo
kartupeļi.»
Gan ķīnieši, gan vjetnamieši atzīst,
ka latviešu valoda šķiet ļoti grūta, taču
viņiem patīk Latvijā, tāpēc grib iemācīties
latviešu valodu. «Šie cilvēki apgūt latviešu valodu sākuši no pašiem pamatiem un
mācījušies tikai četrus mēnešus, tādēļ tas,
ka viņi jau prot pastāstīt par sevi, savu
nodarbošanos un dzīvi Latvijā, ka prot
pajautāt un atbildēt uz viņiem uzdoto jautājumu, jau ir viņu mazais panākums,»
tā Z.Rozenberga.

«Man kauns, ja kļūdos ar
garumzīmi vai galotni»
Lai iegūtu apliecinājumu par
latviešu valodas zināšanām
augstākajā līmenī, valsts valodas prasmes pārbaudi Valsts
izglītības satura centrā gatavojas kārtot arī lielākā daļa
cittautiešu, kuri četru mēnešu garumā latviešu valodas
kursos Zemgales reģiona
Kompetenču attīstības centrā pilnveidojuši savas valsts
valodas zināšanas augstākajā
– C1 – līmenī.
«Kursu dalībnieku latviešu valodas
prasmes ir augstā līmenī, tāpēc, gatavojoties eksāmenam, trenējam ne
tikai valodu, bet vairāk tieši tempu, jo
eksāmens gan satura, gan intensitātes
ziņā ir sarežģīts,» vērtē latviešu valodas
pasniedzēja Dace Lielanse, priecājoties,
ka motivēti mācīties ir ne tikai tie, kuri
gatavojas kārtot eksāmenu, bet arī tie,
kuri valodu apgūst, lai vienkārši pilnvei-

dotu saziņas prasmes.
Marina Lumane Latvijā ieradās pirms
17 gadiem no Baltkrievijas, un jau pēc
pusotra gada viņa bija ieguvusi vidējo –
B2 – valodas prasmes līmeni. «Uz Latviju
atbraucu, jo apprecējos, un sākumā man
bija ļoti svarīgi apgūt latviešu valodu, lai
es varētu sazināties. Tagad jau latviešu
valoda nepieciešama arī darbam, tādēļ
nolēmu paaugstināt valodas prasmes
līmeni. Pašai ir neomulīgi, ja, rakstot
dokumentus, kļūdos. Apkārtējie jau
saka, ka es ļoti labi runāju latviski, taču
apzinos, ka reizēm kādu garumzīmi vai
galotni nepasaku pareizi,» stāsta Marina,
piebilstot, ka latviešu valodas nodarbības
ļāvušas ne tikai uzlabot valodas prasmes,
bet bijušas arī vērtīgas redzesloka paplašināšanai.
Līdzīgi uzskata arī Lilija Birukovska,
uzsverot, ka viņai īpaši saistošas bijušas
nodarbību tēmas. «Šajā laikā es tik daudz
esmu uzzinājusi ne tikai par latviešu
valodas gramatiku, bet arī par izciliem

izglītība
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180 cittautieši
apguvuši latviešu
valodu
2014. gada 1. septembrī Zemgales reģiona Kompetenču attīstības
centrs uzsāka īstenot valsts budžeta
programmas «Latviešu valodas
apguve 2014» projektu «Latviešu valodas apguve un pilnveide pieaugušajiem Jelgavā» (Nr.2014.LV/LV/1/41/03). Sabiedrības integrācijas fonda
finansētais projekts sniedz iespēju
nodrošināt bezmaksas latviešu valodas apguves kursus Jelgavas un
reģiona mazākumtautību cilvēkiem
un nepilsoņiem. 2014. gada valsts
budžeta programmas ietvaros šis
ir viens no divpadsmit Sabiedrības
integrācijas fonda finansētajiem
projektiem valstī konkrētajai mērķgrupai un vienīgais ārpus Rīgas un
Latgales reģiona. Tāpēc jelgavniekiem tas patiesi ir liels ieguvums un
atbalsts šobrīd aktuālajā sabiedrības
integrācijas procesā, jo katru gadu
gan pilsētā, gan tuvākajos novados
uz dzīvi pārceļas arvien jauni cilvēki,
kuri Latviju izvēlējušies par savu
dzīvesvietu un vēlas iekļauties vietējā sabiedrībā. Lai tas notiktu, viņiem
jāiepazīst vietējās kopienas dzīves
tradīcijas, vērtības un jāprot valoda,
un svarīgi ir šo atbalstu cilvēkiem
sniegt jau pašā sākumā. Tas, ka mēs
kā pašvaldības pieaugušo izglītības
iestāde ar projekta palīdzību saviem
iedzīvotājiem šo iespēju varam
nodrošināt, ir patiešām svarīgi.
Priecē, ka 75 procenti no projekta
dalībniekiem ir Jelgavas iedzīvotāji,
bet pārējie dzīvo tuvākajos pagastos
un novados – Ozolniekos, Ānē, Cenās, Iecavā.
Pašlaik rit pēdējais mācību mēnesis, un projekta dalībnieki, pasniedzēji un vadības grupa pirms
finiša taisnes var izvērtēt padarīto
un sasniegto. Projekts devis iespēju
180 Jelgavas un Zemgales reģiona
mazākumtautību iedzīvotājiem un
nepilsoņiem, tajā skaitā prioritāri
jauniešiem vecumā līdz 25 gadiem,
sākt apgūt vai turpināt pilnveidot latviešu valodas prasmi atbilstoši katra
iepriekšējām valodas zināšanām.
Pirmajā mācību gadā latviešu valodu apguvuši 90 cilvēki pamata (A)
un vidējā (B) valodas prasmes līmeņa grupās, bet šajā mācību gadā vēl

90 cilvēki mācās valodu no iesācēja
līdz augstākajam (C) valodas prasmes
līmenim. Projekta dalībnieki apgūst
100 stundu mācību programmu
katrā valodas prasmes līmenī, un tas
nozīmē četrus mēnešus divas reizes
nedēļā pēc darba vai mācībām atvēlēt
laiku latviešu valodas apguvei, kas
nebūt nav viegli. Ir vajadzīga nopietna motivācija, lai savienotu darbu ar
mācībām un sasniegtu rezultātu.
Pamata motivācija visiem ir viena
– iemācīties labāk runāt latviski,
bet katram ir arī savs individuālais
mērķis. Senioriem tā ir vēlme pārvarēt nedrošību, esot latviskā vidē
un trenējoties runāt, strādājošajiem
labākas valodas prasmes ir nepieciešamas profesionālo pienākumu
veikšanai, jaunieši vēlas nostiprināt
gramatiku un apgūt literārās valodas
normas, kas nepieciešamas studijās,
nepilsoņiem tā ir vēlme iegūt Latvijas
pilsonību, bet tie, kuri nesen atbraukuši uz Latviju, patiesi grib iemācīties runāt latviski, lai sāktu iepazīt
savu dzīvesvietu un cilvēkus.
Projekta īstenošanas periods aptver divus mācību gadus (2014./2015.
un 2015./2016.), un tas pirmo reizi
jelgavniekiem nodrošina iespēju tik
ilglaicīgai bezmaksas latviešu valodas
apguvei, jo, sekmīgi pabeidzot pirmo
mācību gadu, mācības var turpināt
otrajā gadā. Šo iespēju ir izmantojis
21 projekta dalībnieks, būtiski uzlabojot savu latviešu valodas prasmi.
Tā, piemēram, Ana, kas Latvijā dzīvo
otro gadu un valodu sāka mācīties
pagājušajā gadā, šobrīd mācās jau
augstākā valodas prasmes līmeņa
grupā un latviskā vidē var saprasties
jau salīdzinoši bez grūtībām.
Eiropā notiekošie migrācijas procesi ir noteikuši arī projekta dalībnieku
sastāvu. Tas kļuvis patiesi daudznacionāls. Pirmajā mācību gadā līdztekus mūsu pašu iedzīvotājiem, kuriem
latviešu valoda nav dzimtā valoda,
kursos mācījās cilvēki no Ķīnas, Azerbaidžānas, Ukrainas, Krievijas, ASV.
Tas devis plašas iespējas savstarpējai
pieredzes un kultūras dažādību
apmaiņai. Apgūstot valodu, cilvēki
mācās labāk izprast viens otru,
pārvarot kultūru atšķirības. Šogad

dalībnieku sastāvs ir vēl daudznacionālāks – līdzās ķīniešiem,
krieviem, ukraiņiem, baltkrieviem,
lietuviešiem, kazahstāņiem latviešu
valodu mācās vjetnamieši un arī
viens japānis.
Jūtams arī tas, ka latviešu valodu
kopumā protam arvien labāk, jo
šogad 30 cilvēki (no kopumā 90)
valodu apgūst augstākajā līmenī.
Priecē tas, ka kursiem pieteicās
cilvēki, kuri jau ļoti labi runā latviski, bet uzskatīja, ka vēlas to vēl
pilnveidot. Šajās grupās latviešu
valodu mācām gandrīz kā dzimto,
pievēršot uzmanību valodas stiliem,
leksiskiem izteiksmes līdzekļiem un
lietišķai darījumu valodai.
Pēc 100 stundu programmas
apguves un četru mēnešu nopietna
darba projekta dalībniekiem ir iespēja Valsts izglītības satura centrā
kārtot valsts valodas prasmes pārbaudi, lai saņemtu valsts valodas
prasmes apliecību. Šo iespēju pirmajā mācību gadā sekmīgi izmantoja
35 projekta dalībnieki, kuri ieguva
valsts valodas apliecību par augstāku valodas līmeni, nekā viņiem
bija pirms mācību uzsākšanas. Arī
šī gada martā 40 projekta dalībnieki kārtos valsts valodas prasmes
pārbaudi, kas viņiem palīdzēs vai
nu uzsākt darba attiecības, vai arī
profesionālāk veikt savus darba pienākumus. Ir arī projekta dalībnieki,
kuri pēc kursu beigšanas plāno kārtot naturalizācijas pārbaudījumu un
iegūt Latvijas pilsonību.
Divos gados projekta gaitā iegūtās
valodas zināšanas cilvēkiem palīdz
gan ikdienas saziņā, gan profesionālo pienākumu veikšanā, jo pasaule
kļūst arvien atvērtāka un dažādība
ir mūsu ikdiena. Tāpēc projekta
īstenotāji uzskata, ka šādi projekti
ir ļoti nozīmīgi sabiedrības integrācijas un saliedētības veicināšanai,
jo saprasties mēs varam tikai tad,
ja viens otru saprotam.
Astra Vanaga,
projekta vadītāja,
Zemgales reģiona Kompetenču
attīstības centra Tālākizglītības
nodaļas vadītāja

Raksts «180 cittautieši apguvuši latviešu valodu» ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu.
Par raksta saturu atbild Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrs.
latviešiem, interesantām personībām,»
tā L.Birukovska, vērtējot, ka šo kursu
laikā latviešu valodas zināšanas izdevies
uzlabot tādā līmenī, lai kārtotu C1 līmeņa
eksāmenu: «Kaut arī šobrīd tas man nav
vajadzīgs darbam, apzinos, ka valodas
zināšanas tomēr mani padara darba tirgū
konkurētspējīgāku.»
Pasniedzēja D.Lielanse stāsta, ka,
mācot latviešu valodu, viņai ir svarīgi cittautiešus iepazīstināt arī ar mūsu kultūru,
turklāt mūsdienu tehnoloģiskās iespējas
to ļauj darīt saistošā veidā. Piemēram,
klausīšanās uzdevumu par Velgu Vītolu
papildinot ar attēliem. «Esam pārrunājuši
arī Gada vārdus un nevārdus, spārnotos
teicienus – tas veido lielāku izpratni par
latviešu valodu. Dažkārt tie, kas mācās
latviešu valodu, ir neizpratnē, kāpēc jāsaka «piezvanīt», ja paši latvieši mēdz teikt
«pazvanīt», un tad es stāstu par literāro
valodu, par to, ka arī paši latvieši ne vien-

mēr runā pareizi,» tā pasniedzēja.
Tieši vēlme tuvāk iepazīt latviešu kultūru un veiksmīgāk iekļauties sabiedrībā
latviešu valodu kursos apgūt pamudināja
arī Anu Amirovu, kura no Maskavas
Latvijā ieradās 2014. gada vasarā. «Es
negribu strādāt par pasniedzēju vai politiķi, tādēļ man obligāti nav nepieciešams

dokuments, kas apliecina latviešu valodas zināšanas. Taču es dzīvoju Latvijā,
tāpēc man ir jāzina latviešu valoda un
arī jārunā latviski,» saka Ana, neslēpjot,
ka kursos papildinājusi vārdu krājumu
un ļoti labi apguvusi gramatiku, taču
noteikti vēl jātrenējas to brīvi un pareizi
pielietot.
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Pirmais komandu
turnīrs skvošā

Sestdien, 13. februārī, fitnesa centrā
«Fitland» notiks pirmais Jelgavas un
Ozolnieku komandu turnīrs skvošā.
Sacensību mērķis ir veicināt skvoša popularitāti, saliedēt skvoša sabiedrību, kā
arī sacensību formātā gatavoties februāra
beigās gaidāmajam Latvijas čempionātam skvošā. Katrā komandā piedalīsies
deviņi spēlētāji, no tiem vismaz divām
jābūt dāmām un vienam – junioram. Komandu komplektē kapteiņi: par kapteini
Jelgavai izvēlēts Māris Eliņš, Ozolniekiem
– Gatis Graudums. Uzvarētāju noteiks,
summējot spēļu rezultātus ar dažādu
skvoša elementu uzdevumu un stafešu
rezultātiem. Galvenā balva – ceļojošais
kauss.

FK «Jelgava» papildina
sastāvu

FK «Jelgava»
savu sastāvu
papildinājis
ar vienu no
Igaunijas
U-21 izlases līderiem nacionālās izlases
kandidātu uzbrucēju Kevinu Kauberu un
Ukrainas pussargu Kirilu Siliču. «K.Kaubers
ir viens no labākajiem Igaunijas jaunajiem
spēlētājiem, kuru vērojām jau kādu laiku.
Iepriekšējo sezonu viņš aizvadīja Slovēnijas
otrajā spēcīgākajā līgā. Savukārt K.Siličs
iepriekšējo sezonu aizvadīja Igaunijas klubā
«Sillamae Kalev». Viņa pamatpozīcija ir
uzbrūkošais pussargs,» tā FK «Jelgava»
direktors Jānis Vuguls, piebilstot, ka komandas komplektācija vēl turpinās.

Diāna Ņikitina
dodas uz jaunatnes
olimpiskajām spēlēm
 Ģirts Pommers

Jelgavas Ledus sporta skolas
audzēkne Diāna Ņikitina būs
viena no 16 Latvijas jaunajiem
sportistiem, kas pārstāvēs
Latviju II Pasaules jaunatnes
ziemas olimpiskajās spēlēs,
kas no 12. līdz 21. februārim
norisināsies Norvēģijas pilsētā
Lillehammerē. Tajās kopumā
piedalīsies vairāk nekā 1100
sportistu vecumā no 15 līdz
18 gadiem no 70 pasaules valstīm. Sacensību programmā
iekļauti 15 ziemas sporta
veidi. Līdztekus paredzēta arī
īpaša kultūras un izglītojoša
programma.
Jelgavniece gatavošanos startam Lillehammerē noslēdza ar trīs nedēļu garu
nometni Sanktpēterburgā, kur bija iespēja
trenēties pie slavenās krievu treneres
Jūlijas Kuļibanovas. «Šāda iespēja bija
jāizmanto. Treniņi citos apstākļos allaž ir
ļoti noderīgi, it sevišķi, ja tie notiek tik profesionāli. Domāju, ka Diāna gaidāmajām
sacensībām ir kvalitatīvi sagatavojusies
un spēs parādīt labāko sniegumu,» tā
Diānas treneris Romāns Panteļejevs.
Jau zināms, ka jelgavniece dalību sacensībās uzsāks 14. februārī, kad pulksten
16.15 sāksies sacensības īsajā programmā,
bet 16. februārī pulksten 15 – cīņa par
medaļām izvēles programmā.
Par jelgavnieces izredzēm gaidāmajās
sacensībās treneris runā izvairīgi, vien
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«Biolars/Jelgava» Igaunijā Bokseri ar panākumiem
izcīna divas uzvaras
atgriežas no Lietuvas
6. un 7. februārī volejbola klubs «Biolars/Jelgava» aizvadīja divas spēles pret
Igaunijas klubiem «Selver» un «Jarvamaa
VK» un spēja no kaimiņzemes atvest divas uzvaras. Vispirms četru setu cīņā tika
uzvarēti vieni no Baltijas līgas galvenajiem
favorītiem – «Selver» volejbolisti, kuri līdz
šim 17 aizvadītajās spēlēs bija izcīnījuši
14 panākumus. Dienu vēlāk uzvara gūta
arī pret Igaunijas vienību «Jarvamaa VK»,
kuru jelgavniekiem izdevās uzvarēt spraigā piecu setu cīņā. Lielisks šajā mačā bija
Matīss Gabdulļins, kurš spēja individuāli
savākt 35 punktus. Pēc šīm spēlēm Jurija
Doveikus trenētie jelgavnieki Baltijas līgas
tabulā ar 18 spēlēs izcīnītām 12 uzvarām
šobrīd atrodas 4. pozīcijā.

No starptautiska
boksa turnīra,
kas norisinājās
Lietuvas pilsētā
Marijampolē,
atgriezušies Jelgavas Cīņu sporta veidu
centra (JCSVC) bokseri. Trīs no četriem
sportistiem izcīnīja zelta medaļu, bet
Edmunds Lindermanis sacensību laikā
apslima un uz dēļiem tā arī neizgāja. Kā
ziņo JCSVC treneris Aleksandrs Knohs,
starptautiskajās sacensībās piedalījās 130
bokseri no Lietuvas, Polijas un Latvijas.
«Iepriecināja brāļu Tenču sasniegtais – abi
izcīnīja uzvaru savās cīņās un pelnīti ieguva
zeltu, tāpat jāuzteic Viktors Kogajs, kurš
uzvarēja jaunatnes grupā,» tā treneris

Pieredzējušās jelgavnieces
atkal kļūst par čempionēm
Foto: Latvijas Kērlinga asociācija

(12.10.1961. – 05.02.2016.)

Atstājiet mani šai vietā,
Lai varu vēl dziedāt un diet.
Lai aizmirstas visas sāpes,
Nav spēka vairs citur iet.
/Ināra Gaile/
2016. gada 5. februāra rīts Jelgavas 1. internātpamatskolas kolektīvam atnāca
skumjā, negaidītā, prātam neaptveramā sēru ziņā. Ar pirmajām putnu skaņām
pašā dzīves briedumā pārstāja pukstēt vienmēr dzīvespriecīgās, strādīgās, izdomas
bagātās direktores vietnieces Ineses Dobeles sirds. Vēl pirms pāris nedēļām skolotāja
Inese vadīja skolas pasākumus, ar savu optimismu un humoru radot prieku gan
bērniem, gan pieaugušajiem.
Darba gaitas Jelgavas 1. internātpamatskolā Inese Dobele uzsāka 1983. gada
1. augustā, tūlīt pēc Liepājas Valsts pedagoģiskā institūta beigšanas mācot matemātiku saviem pirmajiem skolēniem. Trīsdesmit trīs sava mūža skaistākie gadi ir
atdoti pirmajai un vienīgajai darbavietai – Jelgavas 1. internātpamatskolai. Inese
Dobele vienmēr ar lepnumu atcerējās, ka viņai ir bijis tas gods strādāt pirmās un
ilggadējās skolas direktores Zentas Briģes vadībā. Laikam ritot, Inese Dobele papildus matemātikas mācīšanai strādāja par internāta audzinātāju, vēlāk – par vecāko
audzinātāju, līdz pārņēma direktores vietnieces izglītības jomā darba pienākumus.
Inese Dobele savu darbu veica izcili, palīdzot un ievadot darbā jaunās internāta
skolotājas, organizējot skolas un ārpusklases pasākumus, mācot matemātiku un
fiziku saviem mīļajiem skolēniem.
Inese Dobele sava mūža laikā ir saņēmusi neskaitāmas pateicības un goda rakstus
gan no Jelgavas Izglītības pārvaldes, gan no nevalstiskām organizācijām.
Inese bija rūpīga māte saviem bērniem Līgai un Jānim, kuri uzauga mātes
mīlestībā.
Vislielāko pateicību, cieņu un mīlestību Inesei Dobelei sūtām mēs – Jelgavas 1.
internātpamatskolas skolēni, skolotāji, darbinieki un vecāki.
Inese, dusi saldi! Mēs Tevi mīlam, mūsu sirdīs Tu paliksi un dzīvosi mūžam!
Jelgavas 1. internātpamatskolas kolektīvs

Piedāvā darbu
SIA «Rūķu māja» PII (reģ.Nr.43602010526)
piedāvā darbu pirmsskolas skolotājai(-am).
Gaidīsim jūsu CV pa e-pastu blark@apollo.lv.
SIA «Olnis» (reģ.Nr.53603008681) piedāvā darbu mēbeļu remonta šuvējam(-ai)
vai mēbeļu tapsētājam(-ai), kas prot šūt.
Tālrunis 29659962.
Bārs restorāns «Plate» (reģ.Nr.41703007150)
– šefpavāram(-ei) un bārmenim(-ei) darbam restorānā bārā (viesnīca «Jelgava»).
Pieteikumu un CV lūgums sūtīt pa e-pastu
personals@kulk.lv. Tālrunis 63007719.
SIA «Berling» (reģ.Nr.40003029154)
aicina pievienoties savai komandai web
dizaineru(-i) (2D/3D) ar angļu vai vācu
valodas zināšanām. CV lūgums sūtīt pa
e-pastu lumat@com.jelgava.lv vai zvanīt
pa tālruni 63025641, 29420261.

Meklē darbu
Celtnieks meklē darbu. Visu veidu iekšdarbi. Tālrunis 20084475.
Celtnieks ar lielu pieredzi meklē darbu.
Tālrunis 28873130.
Elektromontieris. Var būt vienas reizes
darbs. Tālrunis 26077810.
Apkopēja, izskatīšu visus piedāvājumus.
Tālrunis 29852915.

norādot, ka svarīga būs precīza katra
elementa izpilde. «Galvenais mērķis ir parādīt labu un pārliecinošu slidojumu, precīzi izpildīt visus elementus. Jāsaprot, ka
šajās sacensībās piedalīsies visas pasaules
labākās daiļslidotājas, tādēļ konkurence
būs tiešām milzīga – meiteņu sacensībām pieteiktas 16 sportistes. Gaidāms,
ka konkurence būs krietni lielāka nekā,
piemēram, jauniešu grupā.»
Pēc starta Lillehammerē jelgavnieces
nākamās starptautiskās sacensības būs
dalība Pasaules čempionātā junioriem,
kas no 14. līdz 20. martam norisināsies «Šādā sastāvā dažādās sacensībās piedalāmies jau vairāk nekā 10 gaUngārijas pilsētā Dobrečenā.
dus, esam viena no nedaudzajām komandām, kurai izdevies saglabāt
nemainīgu sastāvu tik ilgu laiku. Kopā pavadītas tik daudzas grūtas
stundas, ka bieži vien nogurstam cita no citas, tādēļ ir nepieciešamas
nelielas pauzītes, lai atkal novērtētu iespēju kopā cīnīties par uzvaru,»
pēc triumfa Latvijas čempionātā kērlingā saka Jelgavas Kērlinga kluba
dalībniece Ieva Krusta, kura kopā ar komandas biedrenēm Daci Munču,
Ivetu Stašu-Šaršūni, Evelīnu Baroni, Zandu Bikši un treneri Normundu
Šaršūnu jau šoruden dosies uz Skotiju, lai aizstāvētu Jelgavas un Latvijas
godu Eiropas čempionātā. Šis Jelgavas Kērlinga kluba sieviešu komandai
ir jau septītais Latvijas čempiona tituls.
Jelgavnieces čempionāta finālā tikās ar Latvijas Kērlinga kluba komandu
«LKK/Mača» un spēja uzvarēt ar rezultātu 9:3, kas ļāva triumfēt visā čempionātā. «Nevarētu teikt, ka uzvara čempionātā nāca viegli – pretinieku
komandas bija līdzvērtīgas, vairākās spēlēs uzvarētājs tika noteikts ar
pēdējo metienu. Vienā spēlē tika mērīti attālumi starp akmeņiem un
centru, un viens vai pāris centimetru noteica uzvarētāju. Mēs esam ļoti
priecīgas, ka izdevās triumfēt,» tā I.Krusta.
Ceturto vietu Latvijas čempionātā izcīnīja vēl viena Jelgavas Kērlinga
kluba komanda – «JKK/Rudzīte», kas cīņā par bronzu ar rezultātu 5:7
piekāpās «LKK/Lunde». Tāpat bronzas godalgas secen gāja Jelgavas komandai «Junkers/Smilga», kas vīriešu konkurencē izšķirošajā cīņā piekāpās
«TTK/Bremanis» vienībai.
Foto: Raitis Supe Eiropas čempionāts kērlingā no 18. līdz
SIA «Krafter» (reģ.Nr.44103086056), uzņēmums,
26. novembrim norisināsies Skotijā.

Skolotājai
Inesei Dobelei aizejot
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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.

Privātā pirmsskolas izglītības
iestāde «Pīlādzītis»
turpina uzņemt bērnus

no 1,6 līdz 3 gadu vecumam
bez vecāku līdzfinansējuma.
Pērnavas iela 16, Jelgava.
Tālrunis 63011290, 20021871, 26448426.

K.Ustupa autoskola
aicina uz Bīstamo
kravu pārvadājumu kursiem (ADR)
Jelgavā.
Nodarbību sākums –
2016. gada 29. februārī plkst.10.
Tālrunis 63022277, 26656604.

Jelgavas Mākslas skola
uzņem audzēkņus!
Jelgavas Mākslas skola uzņem 12 – 25 gadus vecus
audzēkņus interešu izglītības programmā
«Mākslas stili».
Tā ir iespēja apgūt dažādus mākslas vēstures stilus
un virzienus gan teorētiskās, gan praktiskās
nodarbībās, kas notiks pirmdienās.
Pieteikšanās pa tālruni 28807694.

kas darbojas būvniecības nozarē Latvijas tirgū kopš
2012. gada, aicina savai komandai pievienoties
dinamiskai darba videi atvērtu

TĀMĒTĀJU.
Tavos darba pienākumos ietilps:
• konkursa un būvniecības tāmju sastādīšana;
• konkursa dokumentācijas gatavošana atbilstoši
nolikuma prasībām;
• materiālu un būvniecības izmaksu izpēte, apstrāde
un analīze;
• apakšuzņēmēju meklēšana un analīze.
Mūsu prasības:
• augstākā vai nepabeigta augstākā izglītība (var būt
pēdējo kursu students(-e));
• augstas darbaspējas, precizitāte, analītiska un
radoša domāšana;
• spēja orientēties tehniskajā dokumentācijā, lasīt
rasējumus;
• teicamas iemaņas darbā ar datoru («MS Office»,
«MS Outlook», «AutoCad»);
• teicamas latviešu, labas krievu un vēlamas angļu
valodas zināšanas;
• pieredze tāmēšanā tiks uzskatīta par priekšrocību.
Mēs piedāvājam:
• interesantu darbu augošā būvniecības uzņēmumā;
• profesionālās attīstības un karjeras izaugsmes
iespējas;
• lieliskus darba kolēģus un iespēju pilnveidot savu
profesionālo izaugsmi;
• motivējošus darba apstākļus;
• darba vietu labiekārtotā birojā Jelgavā;
• stabilu atalgojumu.
Pretendentiem CV un motivācijas vēstuli līdz 22.02.2016.
lūgums sūtīt pa e-pastu normunds@krafter.lv.
Sazināsimies tikai ar tiem kandidātiem, kuri tiks
uzaicināti uz nākamo atlases kārtu.

Pērk
Dārgi pērku apaļas un ovālas dzintara
krelles. T.20323336
Antikvariāts «Livonija» pērk porcelāna
figūras, vāzes, ordeņus, monētas, grāmatas u.c. senlietas. T.22999000
Dzintara krelles, porcelāna figūriņas,
gleznas, monētas un ordeņus.
Raiņa iela 23, t.26652388
Visu veidu metāllūžņus. Augstas cenas.
Izbraucam. Asteru 7. T.29718434

Pārdod
Granulas, kokskaidu un kūdras briketes.
Piegāde. Tel.28828288
Granti, šķembas, smilti T.22353169
SIA «Latvijas Logi» PVC, koka logi, durvis,
dzelzs durvis. 20877777
Malku maisos T.26041297
Ledusskapi Zanussi 100 EUR T.26179802

Vēlas īrēt
Vīrietis istabu T.27138054

Dažādi
Izved nolietotu sadzīves tehniku bez maksas.
Transporta pārvadājumi. T.28262407
Juridiskais birojs ADEMIDE – palīdz likvidēt uzņēmumu; noslēgt līgumu; iesniegt
prasību tiesā. Raiņa 14, t.29179847
Palīdzība smēķēšanas atmešanā. T.26836957
Transporta pakalpojumi. Tālrunis 25446667
Ēku siltināšana un telpu remonts. Kvalitatīvs darbs un labas cenas T.26881773
Krūmu koku izzāģēšana. Zaru smalcināšana. T.25994203
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

Līdzjūtība
Saņem, labā Zemes māte,
Vienu sirmu māmulīti,
Apsedz viņu silti, silti
Savām smilšu villainēm.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību Sofijai
Ziemelei, māti mūžībā pavadot.
Jelgavas 6. vidusskolas kolektīvs

Aizsaulē aizgājuši
AUSTRIS LAUKAKMENS (1965. g.)
TATJANA ANDREJEVA (1975. g.)
JADVIGA MATVEJEVA (1923. g.)
VILIS IMANTS STRAZDIŅŠ (1933. g.)
VALENTĪNA IGNATUŠKINA (1930. g.)
VLADIMIRS STANKOVSKIS (1956. g.)
INESE OŠA-KOŽEVŅIKOVA (1967. g.)
ALEKSIS VUŠKĀNS (1962. g.)
EMĪLIJA SEMENOVIČA (1937. g.)
ILGA VEICELE (1933. g.).
Izvadīšana 11.02. plkst.11 Zanderu kapsētā.
ZINTA AIZSILNIECE (1954. g.).
Izvadīšana 11.02. plkst.15 Baložu kapsētā.
ADOLFINA VOROŠKEVIČA (1918. g.).
Izvadīšana 12.02. plkst.13 Bērzu kapsētā.
VALIJA ĒRIKA JAMONTE (1936. g.).
Izvadīšana 12.02. plkst.15 Zanderu kapsētā.
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

Pirmdiena, 15. februāris
LTV1
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Es – savai zemītei».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2174.sērija.
9.35 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 18.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Ķepa uz sirds».*
11.20 «Uta Danella. Lisa, dzīve un mīlestība». Melodrāma.
13.05 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.20 «Es – savai zemītei».*
13.55 «Mia un es 2». Animācijas seriāls.
14.25 «Negantais Henrijs». Animācijas seriāls.
14.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
15.05 «Jaunie ārsti». Vācijas seriāls. 2015.g. 10.sērija.
16.05 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 17.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2174.sērija.
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 «Skutelis ir studijā».
22.15 «Sporta studija».
23.05 «NBA Zvaigžņu spēle. Speciālā reportāža».
23.10 «Nakts ziņas». 23.19 Sporta ziņas. 23.21 Laika ziņas.
23.25 «Musketieri». Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 3.sērija.
0.25 «De facto».*
1.00 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
1.45 «Momentuzņēmums».*

LTV7
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes līdz Eņģeļu pilsētai». 1.sērija.
6.30 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Latvijas šlāgeraptauja 2016».*
7.55 «Supernova 2016».*
10.15 «Jaunie ārsti». Seriāls. 9.sērija.
11.10 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 500.sērija.
12.05 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
13.25 «Pasaules kausa izcīņa skeletonā».*
1.brauciens vīriešiem. Sezonas 6.posms Vistlerā.
14.25 «Pasaules kausa izcīņa skeletonā».* 2.brauciens vīriešiem.
15.35 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».
16.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 501.sērija.
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
18.35 «Alpu dakteris 6». Seriāls. 9.sērija.
19.25 «NBA Zvaigžņu spēle. Speciālā reportāža».
19.30 «NBA Zvaigžņu spēle».
22.35 «Meklēju draugu pasaules galam». ASV komiska drāma.
0.25 «Inspektors Lūiss 6». Seriāls (ar subt.). 3.sērija.

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.20 «Bernards». Animācijas seriāls.
5.35 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.00 «Ēd un tievē!» Krievijas TV šovs.
6.30 «900 sekundes».
8.40 «Dzīvīte».
9.05 ««Degpunktā» sestdienā 2».
9.35 «LNT ziņu «Top 10»».
10.35 «Televeikala skatlogs».
10.50 «Bernards». Animācijas seriāls.
11.00 «Paisums». Turcijas seriāls. 2013.g. 35.sērija.
13.45 «Televeikala skatlogs».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Ēd un tievē!» Krievijas TV šovs.
14.50 «Vampīra dienasgrāmatas 3». ASV seriāls. 6.sērija.
15.45 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Atriebības zeme». ASV seriāls. 2014.g. 145.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Atriebības zeme». ASV seriāls. 2014.g. 146.sērija.
18.55 «Spēles karaliene». Krievijas seriāls. 2014.g. 19.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «1/5 – tranzīta aktualitātes 5».
20.40 «Degpunktā 6».
21.10 «Ekstrasensi kā detektīvi». Realitātes šovs (ar subt.).
22.15 «Sasisto lukturu ielas 14». Krievijas detektīvseriāls. 21.sērija.
23.25 TV PIRMIZRĀDE. «Lojalitāte». ASV seriāls. 2015.g. 1.sērija.
0.20 «Dzīvīte».
0.40 «Attīstības kods 2».
1.05 «Saikne 2». ASV seriāls. 13.sērija.
1.50 «Spēles karaliene». Krievijas seriāls. 2014.g. 19.sērija.
2.40 «Vampīra dienasgrāmatas 3». ASV seriāls. 6.sērija.
3.20 «900 sekundes».

TV3
5.00 «Krīze». ASV seriāls. 3.sērija.
5.40 «Rozenheimas detektīvi 2». Seriāls. 6.sērija.
6.40 «Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums 2». Animācijas seriāls.
7.05 «Bruņrupuči nindzjas 2». Animācijas seriāls.
7.35 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls.
7.55 «Divarpus vīru 3». ASV komēdijseriāls. 59. un 60.sērija.
9.00 «Komisārs Reksis 9». Seriāls. 3.sērija.
10.00 «Gatavo 3».
10.35 «Māmiņu klubs».
11.05 «Nozieguma skelets 8». Seriāls. 10.sērija.
12.05 «Rozenheimas detektīvi 2». Seriāls. 7.sērija.
13.05 «Bruņrupuči nindzjas 2». Animācijas seriāls.
13.40 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls.
14.10 «Lācēna Pedingtona piedzīvojumi». Animācijas seriāls.
14.30 «Viņas melo labāk». Latvijas seriāls. 9. un 10.sērija.
15.40 «Komisārs Reksis 9». Seriāls. 4.sērija.
16.45 «UgunsGrēks 15». Latvijas seriāls. 2016.g. 8. un 9.sērija.
18.00 «Divarpus vīru 3». ASV komēdijseriāls. 61. un 62.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 15». Latvijas seriāls. 2016.g. 9.sērija.
21.00 «Kāzu gūstā». TV šovs.
22.00 «Bulta 2». ASV seriāls. 2013.g. 2.sērija.
23.05 «Kā izbēgt no soda par slepkavību». ASV seriāls. 7.sērija.
0.05 «Nekā personīga».
1.00 «Ēnu spēles 2». Latvijas detektīvseriāls. 11.sērija.
1.55 «Nozieguma skelets 8». Seriāls. 10.sērija.
2.40 «Viņas melo labāk». Latvijas seriāls. 9. un 10.sērija.
3.25 «UgunsGrēks 15». Latvijas seriāls. 2016.g. 9.sērija.
3.55 «TV3 ziņas».
4.25 «Bez tabu».

Otrdiena, 16. februāris
LTV1
5.00 «Ceturtā studija».*
5.30 «Es – savai zemītei».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Es – savai zemītei».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2175.sērija.
9.35 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 19.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Ceturtā studija».*

11.20 «Sapņu viesnīca. Tobāgo». Melodrāma.
13.05 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.20 «Province».*
13.55 «Mia un es 2». Animācijas seriāls.
14.20 «Džungļu grāmata safari». Animācijas seriāls.
14.35 «Millijas jaunkundzes jautājumi». Animācijas seriāls.
14.55 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
15.10 «Jaunie ārsti». Vācijas seriāls. 2015.g. 11.sērija.
16.05 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 18.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2175.sērija.
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. «Informācijas zudums».
Dokumentāla filma (ar subt.).
23.10 «NBA Zvaigžņu spēle. Speciālā reportāža».
23.15 «Nakts ziņas». 23.24 Sporta ziņas. 23.26 Laika ziņas.
23.30 «No Parīzes ar mīlestību». Spraiga sižeta filma. 2010.g.
1.10 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*
1.55 «Momentuzņēmums».*

LTV7
5.00 «Pietura – Kuldīga». 3.daļa.
5.30 «1000 jūdzes līdz Eņģeļu pilsētai». 1.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes līdz Eņģeļu pilsētai». 2.sērija.
6.30 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Ceturtā studija».*
7.30 «Melu laboratorija».*
8.30 «Aculiecinieks».*
9.00 «Aizliegtais paņēmiens».*
10.00 «Jaunie ārsti». Seriāls. 10.sērija.
10.55 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 501.sērija.
11.50 «Alpu dakteris 6». Seriāls. 9.sērija.
12.40 «Personība. 100 g kultūras».*
13.25 «Pasaules kausa izcīņa bobslejā».*
1.brauciens divniekiem. Sezonas 6.posms Vistlerā.
14.25 «Pasaules kausa izcīņa bobslejā».* 2.brauciens divniekiem.
15.35 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».
16.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 502.sērija.
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
18.35 «Uz motocikliem apkārt Ķīnai». Dokumentāla filma. 5.sērija.
19.05 «Itālija: Romantisks ceļojums». Dok.filma (ar subt.). 2.sērija.
20.05 «Alpu dakteris 6». Seriāls. 10.sērija.
21.00 «NBA Zvaigžņu spēle. Speciālā reportāža».
21.05 «Selfridžs 3». Seriāls (ar subt.). 4.sērija.
22.00 «Ticība. Mīlestība. Kaislība». Dokumentāla filma. 2.sērija.
22.55 «Nepieradinātā Brazīlija». Dok.filma (ar subt.). 2.sērija.
23.55 «Visas durvis vaļā. «SeMS» dokumentālie stāsti».*
0.30 ««SeMS» ceļo».*
1.30 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.20 «Bernards». Animācijas seriāls.
5.35 «Ticīgo uzvaras balss».
6.00 «Ēd un tievē!» Krievijas TV šovs.
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Dzīvīte».
9.05 «Degpunktā 6».
9.35 «Dzīves krustcelēs 5». Dokumentālu filmu cikls.
10.40 «Televeikala skatlogs».
10.55 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 2013.g. 73.sērija.
11.50 «Mīla fjordos. Vēja dziesma». Vācijas romantiska drāma.
13.45 «Televeikala skatlogs».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Ēd un tievē!» Krievijas TV šovs.
14.50 «Vampīra dienasgrāmatas 3». ASV seriāls. 7.sērija.
15.45 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Atriebības zeme». ASV seriāls. 2014.g. 147.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Atriebības zeme». ASV seriāls. 2014.g. 148.sērija.
18.55 «Spēles karaliene». Krievijas seriāls. 2014.g. 20.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā 6».
21.10 TV PIRMIZRĀDE. «Inga Lindstrēma. Melnais gulbis».
Vācijas romantiska drāma. 2013.g.
23.10 «Apmierini mani». ASV seriāls. 2014.g. 7.sērija.
0.05 «Dzīvīte».
0.25 «Ekstrasensi – detektīvi 2». Realitātes šovs.
1.20 «Spēles karaliene». Krievijas seriāls. 2014.g. 20.sērija.
2.10 «Dzīves krustcelēs 5». Dokumentālu filmu cikls.
2.55 «900 sekundes».
4.35 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Krīze». ASV seriāls. 4.sērija.
5.40 «Rozenheimas detektīvi 2». Seriāls. 7.sērija.
6.40 «Ķepu patruļa 2». Animācijas seriāls.
7.05 «Bruņrupuči nindzjas 2». Animācijas seriāls.
7.35 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls.
7.55 «Divarpus vīru 3». ASV komēdijseriāls. 61. un 62.sērija.
9.00 «Komisārs Reksis 9». Seriāls. 4.sērija.
10.00 «Bulta 2». ASV seriāls. 2013.g. 2.sērija.
11.00 «Nozieguma skelets 8». Seriāls. 11.sērija.
12.00 «Rozenheimas detektīvi 2». Seriāls. 8.sērija.
13.00 «Bruņrupuči nindzjas 2». Animācijas seriāls.
13.30 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls.
14.00 «Lācēna Pedingtona piedzīvojumi». Animācijas seriāls.
14.30 «Viņas melo labāk». Latvijas seriāls. 11. un 12.sērija.
15.40 «Komisārs Reksis 9». Seriāls. 5.sērija.
16.45 «UgunsGrēks 15». Latvijas seriāls. 9. un 10.sērija.
18.00 «Divarpus vīru 3». ASV komēdijseriāls. 63. un 64.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 15». Latvijas seriāls. 2016.g. 10.sērija.
21.00 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 5». Seriāls. 6.sērija.
22.00 «CSI Lasvegasa 15». ASV seriāls. 2014.g. 9.sērija.
23.05 «Melnais saraksts 2». ASV seriāls. 2014.g. 22.sērija.
0.05 «Nevaldāmā tiesnese». ASV seriāls. 2014.g. 5. un 6.sērija.
1.00 «Kā izbēgt no soda par slepkavību». ASV seriāls. 7.sērija.
1.50 «Nozieguma skelets 8». Seriāls. 11.sērija.
2.35 «Viņas melo labāk». Latvijas seriāls. 11. un 12.sērija.
3.25 «UgunsGrēks 15». Latvijas seriāls. 2016.g. 10.sērija.
3.55 «TV3 ziņas».
4.25 «Bez tabu».

Trešdiena, 17. februāris
LTV1
5.00 «Ceturtā studija».*
5.25 «1000 jūdzes aiz Polārā loka». 2.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Es – savai zemītei».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2176.sērija.
9.35 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 20.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Ceturtā studija».*
11.20 «Supernova 2016».*
13.40 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
14.00 «Raķetēni». Animācijas seriāls.
14.25 «Kas te? Es te!»*
14.55 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
15.10 «Jaunie ārsti». Vācijas seriāls. 2015.g. 12.sērija.

tv programma

Ceturtdiena, 2016. gada 11. februāris

16.05 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 19.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2176.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 «Īstās latvju saimnieces».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 «Latloto. «Viking Loto»».
21.20 «Tieša runa».
22.30 «Zebra».
22.45 «Aculiecinieks».*
23.05 «Nakts ziņas». 23.14 Sporta ziņas. 23.16 Laika ziņas.
23.20 «Midsomeras slepkavības 5». Detektīvseriāls. 3.sērija.
1.15 «1:1. Aktuālā intervija».* (ar surdotulk.).

18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 «Uzvelc tautastērpu!»
20.00 «700 pasaules brīnumi». Izraēla.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 TV PIRMIZRĀDE. «Latvijas sporta leģendas. Jānis Lūsis».
22.15 «Fortitūda». Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 7.sērija.
23.15 «Nakts ziņas». 23.24 Sporta ziņas. 23.26 Laika ziņas.
23.30 «Personība. 100 g kultūras».*
0.30 «Informācijas zudums». Dokumentāla filma (ar subt.).
1.30 «Tieša runa».* (ar surdotulkojumu).

LTV7

5.00 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».* (ar subt.).
5.30 «1000 jūdzes līdz Eņģeļu pilsētai». 3.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes līdz Eņģeļu pilsētai». 4.sērija.
6.30 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Ceturtā studija».*
7.30 «Es – savai zemītei».* (ar subt.).
8.00 «Alternatīva izgāztuvei». Dokumentāla filma.
8.15 «Tieša runa».* (ar surdotulkojumu).
9.25 «Jaunie ārsti». Seriāls. 12.sērija.
10.30 «Pasaules meistarsacīkstes skeletonā». 1.brauciens vīriešiem.
11.35 «Momentuzņēmums».*
12.00 «Pasaules meistarsacīkstes skeletonā». 2.brauciens vīriešiem.
13.00 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 503.sērija.
13.55 «Alpu dakteris 6». Seriāls. 11.sērija.
14.45 «Vides fakti».* (ar subt.).
15.15 «Pašattīrošās ēkas». Dokumentāla filma.
15.35 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».
16.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 504.sērija.
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
18.35 «Bez aizvainojuma». Aktuālas intervijas (krievu val.).
19.05 «Pazemes pāreja». Krievijas seriāls (ar subt.). 2.sērija.
20.05 «Zinātne – manas nākotnes pareģis». Dokumentāla filma.
21.05 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
21.50 «Personība. 100 g kultūras».*
22.50 «Vēju savaldītāji. Kiklādu salas». Dok.filma. 1. un 2.sērija.
0.00 «Sporta studija».*
0.45 «Zebra».* (ar subt.).
1.00 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
1.30 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».

5.00 «Piezīmes uz albuma lapām. Triptihs par dzimtām
Kuldīgas novadā».*
5.30 «1000 jūdzes līdz Eņģeļu pilsētai». 2.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes līdz Eņģeļu pilsētai». 3.sērija.
6.30 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Ceturtā studija».*
7.30 ««De facto»».* (ar subt.).
8.05 «Province».* (ar subt.).
8.35 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».* (ar subt.).
9.10 «100 g kultūras. Personība».*
10.00 «Jaunie ārsti». Seriāls. 11.sērija.
10.55 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 502.sērija.
11.50 «Alpu dakteris 6». Seriāls. 10.sērija.
12.45 ««SeMS» ceļo».*
13.50 ««Latvia Open 2014»».*
15.35 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».
16.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 503.sērija.
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
18.35 «Punkti uz i». Diskusiju raidījums (krievu val.).
20.00 «Alpu dakteris 6». Seriāls. 11.sērija.
20.55 «Vēju savaldītāji. Kiklādu salas». Dokumentāla filma. 1. un 2.sērija.
22.00 TV PIRMIZRĀDE. «15 stāsti par jauno. Igaunija».
Dokumentāla filma (ar subt.).
22.15 TV PIRMIZRĀDE. «15 stāsti par jauno. Tadžikistāna».
Dokumentāla filma (ar subt.).
22.30 TV PIRMIZRĀDE. «15 stāsti par jauno. Armēnija».
Dokumentāla filma (ar subt.).
22.50 «Uz motocikliem apkārt Ķīnai». Dokumentāla filma. 5.sērija.
23.25 «Kultūrzīme. «Akmens modinātājs».»*
Tēlnieks Laimonis Blumbergs.
0.25 «100 g kultūras. Personība».*
1.15 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
1.30 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.20 «Bernards». Animācijas seriāls.
5.35 «Ticīgo uzvaras balss».
6.00 «Ēd un tievē!» Krievijas TV šovs.
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Dzīvīte».
9.05 «Degpunktā 6».
9.35 «Dzīves krustcelēs 5». Dokumentālu filmu cikls.
10.35 «Televeikala skatlogs».
10.45 «Bernards». Animācijas seriāls.
10.55 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 2013.g. 74.sērija.
11.50 «Inga Lindstrēma. Melnais gulbis». Romantiska drāma.
13.45 «Televeikala skatlogs».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Ēd un tievē!» Krievijas TV šovs.
14.50 «Vampīra dienasgrāmatas 3». ASV seriāls. 8.sērija.
15.45 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Atriebības zeme». ASV seriāls. 2014.g. 149.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Atriebības zeme». ASV seriāls. 2014.g. 150.sērija.
18.55 «Spēles karaliene». Krievijas seriāls. 2014.g. 21.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā 6».
21.10 TV PIRMIZRĀDE. «Vecie īgnie policisti».
Vācijas detektīvseriāls. 1.sērija.
22.15 «Rokijs». ASV sporta drāma. 1976.g.
0.40 «Dzīvīte».
1.00 «Nikita 3». ASV seriāls. 10.sērija.
1.40 «Spēles karaliene». Krievijas seriāls. 2014.g. 21.sērija.
2.35 «Dzīves krustcelēs 5».
3.10 «900 sekundes».

TV3
5.00 «Krīze». ASV seriāls. 5.sērija.
5.40 «Rozenheimas detektīvi 2». Seriāls. 8.sērija.
6.40 «Ķepu patruļa 2». Animācijas seriāls.
7.05 «Bruņrupuči nindzjas 2». Animācijas seriāls.
7.35 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls.
7.55 «Divarpus vīru 3». ASV komēdijseriāls. 63. un 64.sērija.
9.00 «Komisārs Reksis 9». Seriāls. 5.sērija.
10.00 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 5». Seriāls. 6.sērija.
11.00 «Nozieguma skelets 8». Seriāls. 12.sērija.
12.00 «Rozenheimas detektīvi 2». Seriāls. 9.sērija.
13.00 «Bruņrupuči nindzjas 2». Animācijas seriāls.
13.30 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls.
14.00 «Lācēna Pedingtona piedzīvojumi». Animācijas seriāls.
14.30 «Viņas melo labāk». Latvijas seriāls. 13. un 14.sērija.
15.40 «Komisārs Reksis 9». Seriāls. 6.sērija.
16.45 «UgunsGrēks 15». Latvijas seriāls. 10. un 11.sērija.
18.00 «Divarpus vīru 3». ASV komēdijseriāls. 65. un 66.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 15». Latvijas seriāls. 2016.g. 11.sērija.
21.00 «Tēta nedienas 4». Realitātes šovs (ar subt.).
23.05 «Greislenda». ASV seriāls. 2013.g. 6.sērija.
0.05 «Ģēnijs uzvalkā 2». ASV seriāls. 2012.g. 4.sērija.
1.00 «Nozieguma skelets 8». Seriāls. 12.sērija.
1.50 «Krīze». ASV seriāls. 5.sērija.
2.30 «Viņas melo labāk». Latvijas seriāls. 13. un 14.sērija.
3.25 «UgunsGrēks 15». Latvijas seriāls. 2016.g. 11.sērija.
3.55 «TV3 ziņas».
4.25 «Bez tabu».

Ceturtdiena, 18. februāris
LTV1
5.00 «Ceturtā studija».*
5.30 «Vides fakti».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Es – savai zemītei».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2177.sērija.
9.35 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 21.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Ceturtā studija».*
11.20 «Daudz laimes!»*
12.10 «Latvijas šlāgeraptauja 2016».*
13.05 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.20 «Aculiecinieks».*
13.35 «Zebra».*
13.55 «Raķetēni». Animācijas seriāls.
14.25 «Kas te? Es te!»*
14.55 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
15.10 «Jaunie ārsti». Vācijas seriāls. 2015.g. 13.sērija.
16.05 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 20.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2177.sērija.

LTV7

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.20 «Bernards». Animācijas seriāls.
5.35 «Ticīgo uzvaras balss».
6.00 «Ēd un tievē!» Krievijas TV šovs.
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Dzīvīte».
9.05 «Degpunktā 6».
9.35 «Dzīves krustcelēs 5».
10.30 «Televeikala skatlogs».
10.45 «Bernards». Animācijas seriāls.
10.55 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 2013.g. 75.sērija.
11.55 «Cepumiņu gribēsiet?» ASV romantiska komēdija. 2014.g.
13.45 «Televeikala skatlogs».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Ēd un tievē!» Krievijas TV šovs.
14.50 «Vampīra dienasgrāmatas 3». ASV seriāls. 9.sērija.
15.45 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Atriebības zeme». ASV seriāls. 2014.g. 151.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Atriebības zeme». ASV seriāls. 2014.g. 152.sērija.
18.55 «Spēles karaliene». Krievijas seriāls. 2014.g. 22.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā 6».
21.10 «Profesija – mamma 2».
22.10 «Glābiet mūsu ģimeni! 3». Realitātes šovs (ar subt.).
0.25 «Čikāgas sardzē 2». ASV seriāls. 6.sērija.
1.05 «Dzīvīte».
1.25 «Spēles karaliene». Krievijas seriāls. 2014.g. 22.sērija.
2.20 «Dzīves krustcelēs 5».
3.00 «900 sekundes».
4.40 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Krīze». ASV seriāls. 6.sērija.
5.40 «Rozenheimas detektīvi 2». Seriāls. 9.sērija.
6.40 «Ķepu patruļa 2». Animācijas seriāls.
7.05 «Bruņrupuči nindzjas 2». Animācijas seriāls.
7.35 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls.
7.55 «Divarpus vīru 3». ASV komēdijseriāls. 65. un 66.sērija.
9.00 «Komisārs Reksis 9». Seriāls. 6.sērija.
10.00 «Nevaldāmā tiesnese». ASV seriāls. 5. un 6.sērija.
11.00 «Nozieguma skelets 8». Seriāls. 13.sērija.
12.00 «Rozenheimas detektīvi 2». Seriāls. 10.sērija.
13.00 «Bruņrupuči nindzjas 2». Animācijas seriāls.
13.30 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls.
14.00 «Lācēna Pedingtona piedzīvojumi». Animācijas seriāls.
14.30 «Viņas melo labāk». Latvijas seriāls. 15. un 16.sērija.
15.40 «Komisārs Reksis 9». Seriāls. 7.sērija.
16.45 «UgunsGrēks 15». Latvijas seriāls. 11. un 12.sērija.
18.00 «Divarpus vīru 3». ASV komēdijseriāls. 67. un 68.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 15». Latvijas seriāls. 2016.g. 12.sērija.
21.00 «Vajātājs». ASV seriāls. 2014.g. 14.sērija.
22.00 «Neiznīcināmie 3». ASV un Francijas spraiga sižeta filma. 2014.g.
0.35 «Kinomānija».
1.05 ««Overtime TV»». Sporta apskats.
2.05 «Smieklīgākie videokuriozi 22».
2.30 «Viņas melo labāk». Latvijas seriāls. 15. un 16.sērija.
3.20 «UgunsGrēks 15». Latvijas seriāls. 2016.g. 12.sērija.
3.50 «TV3 ziņas».
4.20 «Bez tabu».

Piektdiena, 19. februāris
LTV1
5.00 «Ceturtā studija».*
5.30 «Saknes debesīs».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Es – savai zemītei».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Alpu dakteris 8». Seriāls. 14.sērija.
9.35 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 22.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Ceturtā studija».*
11.20 «Kalle nāk 5». Seriāls. 7. un 8.sērija.
13.05 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.20 «Saknes debesīs».* (ar subt.).
13.50 «Raķetēni». Animācijas seriāls.
14.20 «Brīnumskapja skola».*
14.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
15.05 «Jaunie ārsti». Vācijas seriāls. 2015.g. 14.sērija.
16.05 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 21.sērija.
17.05 «Alpu dakteris 8». Seriāls. 14.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.55 «Kultūršoks. 100 g kultūras».
19.05 «Gudrs, vēl gudrāks».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «Alekss Igo. Medības». Krimināldrāma (ar subt.).
23.00 «Nakts ziņas». 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 «Skutelis ir studijā».*
23.30 «Latvijas šlāgeraptauja 2016».*

0.25 «Fortitūda». Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 7.sērija.
1.25 «Kalle nāk 5». Seriāls. 7. un 8.sērija.
3.00 «Midsomeras slepkavības 5». Detektīvseriāls. 3.sērija.
4.45 «Sporta studija». (ar surdotulk.).

LTV7
5.00 «Es – savai zemītei».*
5.30 «1000 jūdzes līdz Eņģeļu pilsētai». 4.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes līdz Eņģeļu pilsētai». 5.sērija.
6.30 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Ceturtā studija».*
7.30 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
7.55 «1:1. Aktuālā intervija».* (ar surdotulk.).
8.45 «Jaunie ārsti». Seriāls. 13.sērija.
9.45 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 504.sērija.
10.45 «Pasaules meistarsacīkstes skeletonā». 1.brauciens sievietēm.
11.50 «Aculiecinieks».*
12.15 «Pasaules meistarsacīkstes skeletonā». 2.brauciens sievietēm.
13.15 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
14.00 «Personība. 100 g kultūras».*
15.00 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
15.35 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 505.sērija.
16.30 «Pasaules meistarsacīkstes skeletonā». 3.brauciens vīriešiem.
17.30 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
18.15 «Pasaules meistarsacīkstes skeletonā». 4.brauciens vīriešiem.
19.15 «Personīgā lieta». Informatīvi analītisks raidījums (krievu val.).
19.45 «1000 jūdzes Kambodžā». 4.sērija.
20.15 «Aculiecinieks».*
20.30 «Mikrotopija: kompaktā dzīve». Dokumentāla filma.
21.30 TV PIRMIZRĀDE. «Tās tik ir operas! Jevgeņijs Oņegins».
Dokumentālu filmu cikls.
22.25 «Parīze, es tevi mīlu!» Romantiska drāma. (ar subt.).
0.35 «Eiropa koncertos. Koncertierakstu žurnāls».
1.25 «15 stāsti par jauno. Igaunija». Dokumentāla filma (ar subt.).
1.40 «15 stāsti par jauno. Tadžikistāna». Dokumentāla filma (ar subt.).
1.55 «15 stāsti par jauno. Armēnija». Dokumentāla filma (ar subt.).
2.10 «Zinātne – manas nākotnes pareģis». Dokumentāla filma.
3.00 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.20 «Bernards». Animācijas seriāls.
5.35 «Ticīgo uzvaras balss».
6.00 «Ēd un tievē!» Krievijas TV šovs.
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Dzīvīte».
9.05 «Degpunktā 6».
9.35 «Dzīves krustcelēs 5».
10.40 «Televeikala skatlogs».
10.55 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 2013.g. 76.sērija.
11.50 «R.Pilčere. Goda lieta».
Vācijas romantiska drāma. 2013.g.
13.45 «Televeikala skatlogs».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Ēd un tievē!» Krievijas TV šovs.
14.50 «Vampīra dienasgrāmatas 3». ASV seriāls. 10.sērija.
15.45 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Atriebības zeme». ASV seriāls. 2014.g. 153.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Atriebības zeme». ASV seriāls. 2014.g. 154.sērija.
18.55 «Spēles karaliene». Krievijas seriāls. 2014.g. 23.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā 6».
21.10 «Dzintara dziesmas».
22.10 «Sirdsmīļā Monika 2». Latvijas seriāls. 7.sērija.
22.55 «Greizais spogulis». Krievijas humora raidījums (ar subt.).
1.00 «Dzīvīte».
1.20 «Spēles karaliene». Krievijas seriāls. 2014.g. 23.sērija.
2.15 «Dzīves krustcelēs 5».
2.55 «Dabas stihiju varā 2». Dokumentāls seriāls. 10.sērija.
3.15 «900 sekundes».

TV3
5.00 «Krīze». ASV seriāls. 7.sērija.
5.40 «Rozenheimas detektīvi 2». Seriāls. 10.sērija.
6.40 «Ķepu patruļa 2». Animācijas seriāls.
7.05 «Bruņrupuči nindzjas 2». Animācijas seriāls.
7.35 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls.
7.55 «Divarpus vīru 3». ASV komēdijseriāls. 67. un 68.sērija.
9.00 «Komisārs Reksis 9». Seriāls. 7.sērija.
10.00 «Vajātājs». ASV seriāls. 2014.g. 14.sērija.
11.00 «Nozieguma skelets 8». Seriāls. 14.sērija.
12.00 «Rozenheimas detektīvi 2». Seriāls. 11.sērija.
13.00 «Bruņrupuči nindzjas 2». Animācijas seriāls.
13.30 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls.
14.00 «Lācēna Pedingtona piedzīvojumi 2». Animācijas seriāls.
14.20 «Viņas melo labāk». Latvijas seriāls. 17. un 18.sērija.
15.25 «Komisārs Reksis 9». Seriāls. 8.sērija.
16.25 «Čaļi ar bērniem». ASV komēdijseriāls. 11. un 12.sērija.
17.25 «Bitīt’ matos». Latvijas komēdijseriāls. 2016.g. 2.sērija.
18.00 «Divarpus vīru 3». ASV komēdijseriāls. 69. un 70.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «Bez tabu: Dzīves smalkumi 4».
21.00 «Taksis 3». Francijas komēdija. 2003.g.
22.50 TV PIRMIZRĀDE. «Kriminālās nedienas». ASV komēdija. 2013.g.
0.50 «Neiznīcināmie 3». ASV un Francijas
spraiga sižeta filma. 2014.g.
2.55 «Viņas melo labāk». Latvijas seriāls. 17. un 18.sērija.
3.50 «TV3 ziņas».
4.20 «Bez tabu».

Sestdiena, 20. februāris
LTV1
5.30 «Province». (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Adreses».*
6.35 «Brīnumskapja skola».*
7.05 «Bitīte Maija». Animācijas seriāls.
7.30 «Jakari». Animācijas seriāls.
8.00 «Martins Labrītiņš». Animācijas seriāls.
8.30 «Mia un es 2». Animācijas seriāls.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Negantais Henrijs». Animācijas seriāls.
10.00 «Ķepa uz sirds».
10.30 «Lases un Majas detektīvaģentūra. Fon Bromsu ģimenes
noslēpums». Ģimenes filma (ar subt.).
12.05 «Saplēstā krūze». LTV daudzsēriju filma. 2016.g. 1.sērija.
13.10 «Kultūršoks. 100 g kultūras».*
13.25 «Uzvelc tautastērpu!»*
14.00 «700 pasaules brīnumi».* Izraēla.
14.30 «Īstās latvju saimnieces».*
15.35 «Gudrs, vēl gudrāks».*
17.00 «Alpi. Klinšu ērgļa valstība». Dokumentāla filma. 3.sērija.
18.00 «Dienas ziņas (Sestdiena)». (ar surdotulkojumu).
18.20 «Aculiecinieks».
18.35 «Ielas garumā». Saldus. Striķu iela.
19.05 «Vides fakti».
19.35 «Latvijas šlāgeraptauja 2016».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 «Latloto. «Eurojackpot»».
21.25 «Saplēstā krūze». LTV daudzsēriju filma. 2016.g. 2.sērija.
22.30 TV PIRMIZRĀDE. «Svešiniece pilsētā».
ASV un Kanādas romantiska komēdija. 2009.g.
0.20 «Parīze, es tevi mīlu!» Romantiska drāma. 2006.g.
2.30 «Dailes teātra svētku koncerts».*

TV programma

Ceturtdiena, 2016. gada 11. februāris
4.50 «Spēles veselībai». Dokumentāla filma.
5.00 «Dzimtas detektīvs». Jurjānu dzimta.

LTV7
5.00 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
5.30 «1000 jūdzes līdz Eņģeļu pilsētai». 5.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «Savējie». Seriāls. 5.sērija.
6.35 «Spots».*
7.05 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
8.00 «Brīvdienu ceļvedis. Televeikala skatlogs».
8.30 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».
9.00 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».
9.30 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».
10.00 «Province».* (ar subt.).
10.30 «Enerģija – pilnīga kontrole». Dokumentāla filma.
10.45 «Pasaules meistarsacīkstes skeletonā». 3.brauciens sievietēm.
11.50 «Momentuzņēmums».*
12.15 «Pasaules meistarsacīkstes skeletonā». 4.brauciens sievietēm.
13.15 «Sporta studija».* (ar surdotulkojumu).
14.00 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*
14.45 «Aizliegtais paņēmiens».* (ar subt.).
15.40 «Šefpavārs līdzņemšanai».
16.30 «Pasaules meistarsacīkstes bobslejā». 1.brauciens četriniekiem.
17.40 «Šefpavārs līdzņemšanai».
18.15 «Pasaules meistarsacīkstes bobslejā». 2.brauciens četriniekiem.
19.20 «Eiropas meistarsacīkšu atlases spēle basketbolā
sievietēm». Slovēnija – Latvija.
21.25 TV PIRMIZRĀDE. ««The European Border Breakers 2016»
apbalvošanas ceremonija».
22.40 «Nemiera gars 4». Dokumentāla daudzsēriju filma.
23.30 «Inspektors Lūiss 6». Seriāls (ar subt.). 4.sērija.
1.15 «Alekss Igo. Medības». Krimināldrāma (ar subt.).
2.55 «Mikrotopija: kompaktā dzīve». Dokumentāla filma.
3.50 «Pazemes pāreja». Krievijas seriāls (ar subt.). 2.sērija.
4.45 «Eiropa koncertos. Koncertierakstu žurnāls».

LNT
5.00 «Boba burgeri 5». Animācijas seriāls.
5.20 «Ķerto līga 5». ASV seriāls. 13.sērija.
5.40 «Karamba!» Humora raidījums.
6.30 «Dzimuši policisti 3». ASV seriāls. 2010.g. 5.sērija.
7.05 «Dauntonas abatija 4». Lielbritānijas seriāls. 6.sērija.
8.00 «Trakie no Baltā nama». ASV komēdijseriāls. 13.sērija.
8.30 «Attīstības kods 2».
9.00 «LNT brokastis».
10.00 «Laimīgs un vesels».
10.30 «Profesija – mamma 2». Latvijas raidījums.
11.35 «Fišeres kundzes izmeklēšanas noslēpumi 2». Seriāls. 6.sērija.
12.50 «Dabas stihiju varā 2». Dokumentāls seriāls. 10.sērija.
13.15 «Bernards». Animācijas seriāls.
13.25 «Paisums». Turcijas seriāls. 2013.g. 36.sērija.
16.00 «Atgriezties mājās». Austrālijas seriāls. 1. un 2.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.05 «Atgriezties mājās». Austrālijas seriāls. 3. un 4.sērija.

«Vārds uzņēmējiem»
Ķīmiskā tīrītava «Dolce Vita» –
jaunās telpās!

Ķīmiskā tīrītava «Dolce Vita» saviem klientiem
piedāvā ķīmiskās tīrīšanas pakalpojumus.
Veicam apģērbu tīrīšanu, veļas mazgāšanu, paklāju
tīrīšanu, bērnu ratiņu, matraču, žalūziju u.c. lietu tīrīšanu.
Atrodamies jaunās telpās – Jelgavā, Katoļu ielā 1.
Esam atvērti septiņas dienas nedēļā.
Tālrunis 27722606; www.kimiska.lv.

Līdz 14. februārim «Elvi» Svētes ielā
būs slēgts

Sakarā ar struktūras izmaiņām veikals «Elvi» Svētes
ielā 9, Jelgavā, no 10. līdz 14. februārim būs slēgts.
Veikals pircējiem tiks atvērts no 15. februāra plkst.11.
Priecāsimies jūs redzēt mūsu veikalā!

Frizētava Stacijas ielā 2 būs 1. stāvā

No 15. februāra frizētava Stacijas ielā 2, kura atradās ēkas
2. stāvā, maina savu atrašanās vietu – turpmāk pakalpojumi būs pieejami ēkas 1. stāvā. Tālrunis 25344934.

20.00 «LNT ziņas».
20.35 ««Degpunktā» sestdienā 2».
21.10 «Nosvērtie». Krievijas realitātes šovs.
22.50 TV PIRMIZRĀDE. «Reāli veči». ASV komēdija. 2012.g.
0.40 «Cepumiņu gribēsiet?» ASV romantiska komēdija. 2014.g.
2.00 «Dauntonas abatija 4». Lielbritānijas seriāls. 6.sērija.
2.50 «Fišeres kundzes izmeklēšanas noslēpumi 2». Seriāls. 6.sērija.
3.40 «LNT brokastis».
4.25 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Krīze». ASV seriāls. 8.sērija.
5.40 «Nozieguma skelets 8». Seriāls. 13.sērija.
6.45 «Monsuno 2». Animācijas seriāls.
7.10 «Makss Stīls». Animācijas seriāls.
7.40 «Džungļu krustojums 2». Animācijas seriāls.
8.10 «Rozā pantera un draugi». Animācijas seriāls.
9.00 «Aģents Dadlijs 2». Animācijas seriāls.
9.25 «Kinomānija».
10.00 «Bez tabu: Dzīves smalkumi 4».
10.30 «Autoziņas».
11.10 «Dullās sacensības «Neiespējamā misija» 6».
12.20 «Tēta nedienas 4». Realitātes šovs (ar subt.).
14.30 «Kāzu gūstā». TV šovs.
15.30 ««Bez tabu» Valentīndienas eksperiments «Pirmais skūpsts»».
17.10 «Taksis 3». Francijas komēdija. 2003.g.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bitīt’ matos». Latvijas komēdijseriāls. 2016.g. 3.sērija.
20.10 TV PIRMIZRĀDE. «Ledus laikmets 4. Kontinentu dreifs».
ASV animācijas filma. 2012.g.
22.00 ««Mamma Mia!»». ASV muzikāla komēdija. 2008.g.
0.15 TV PIRMIZRĀDE. «Vecpuišu ala». ASV komēdija. 2013.g.
1.50 «Kriminālās nedienas». ASV komēdija. 2013.g.
3.25 «Dullās sacensības «Neiespējamā misija» 6».
4.10 «TV3 ziņas».
4.40 «Smieklīgākie videokuriozi 22».

Svētdiena, 21. februāris
LTV1
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Adreses».*

6.35 «Dardarija».*
7.05 «Bitīte Maija». Animācijas seriāls.
7.30 «Jakari». Animācijas seriāls.
8.00 «Martins Labrītiņš». Animācijas seriāls.
8.30 «Mia un es 2». Animācijas seriāls.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Gārfīlda šovs 2». Animācijas seriāls.
9.55 «Džungļu grāmata safari». Animācijas seriāls.
10.10 «Millijas jaunkundzes jautājumi». Animācijas seriāls.
10.25 «Ceļojums apkārt pasaulei». Dok.seriāls (ar subt.). 3.sērija.
11.00 «Itālija: Romantisks ceļojums». Dok.filma (ar subt.). 3.sērija.
12.00 «Dievkalpojums».
13.00 «Saknes debesīs». (ar subt.).
13.26 «Daudz laimes!»
14.20 «Latvijas šlāgeraptauja 2016».*
15.15 «Ķepa uz sirds».*
15.45 «Zoodārzu mazuļi 3». Dokumentāla filma. 6.sērija.
16.15 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».
17.00 «Selfridžs 3». Seriāls (ar subt.). 5.sērija.
18.00 «Dienas ziņas (Svētdiena)». (ar surdotulkojumu).
18.20 «Province».
18.50 TV PIRMIZRĀDE. «Mīlestība no trešā acu skatiena».
Vācijas romantiska komēdija (ar subt.). 2007.g.
20.30 «Panorāma». 20.50 «De facto».
21.25 TIEŠRAIDE. «Supernova 2016. Pusfināls».
23.45 «Atkritēji». ASV un Honkongas detektīvfilma (ar subt.). 2006.g.
2.30 «Alpi. Klinšu ērgļa valstība». Dokumentāla filma. 3.sērija.
3.25 «Svešiniece pilsētā». Romantiska komēdija. 2009.g.
5.00 «Dzimtas detektīvs». Ērenpreisu dzimta.

LTV7
5.30 «Province».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «Savējie». Seriāls. 6.sērija.
6.35 «Spots».*
7.05 «Balss pavēlnieks».*
8.40 «Zebra».* (ar subt.).
9.00 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».
9.30 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».
10.00 «Vides fakti».* (ar subt.).
10.30 «Es – savai zemītei».* (ar subt.).

Aicinām pievienoties privātās PII «Pūčuks»
(reģ.Nr.43602010511)
kolektīvam jauku, aktīvu un radošu

Ādas problēmu, veidojumu
pārbaudi un ārstēšanu veic
dermatologs Pauls Ozoliņš.

pirmsskolas izglītības skolotāju.
Zvanīt vadītājai Kristīnei pa tālruni 28847139.
CV sūtīt pa e-pastu kristl2@inbox.lv.

Jelgavā, Dambja ielā 10,
tālrunis 29217661.

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde «Pilsētsaimniecība»
pārdod rakstiskā izsolē kustamo mantu.
1. Izsoles priekšmets: deviņas izsoles daļas ar koku koksnes kopējo krāju 136 m³, kas atrodas Zemgales virsmežniecības 3. Centra apgaitā un elektrolīniju aizsargjoslās pie Staļplača kapiem Miera ielā un Loka maģistrāles
krustojumā pie Strautu un Vecā ceļa.
2. Izsoles veids: rakstiska izsole ar augšupejošu soli.
3. Izsoles noteikumu saņemšana/iepazīšanās: ar izsoles noteikumiem var iepazīties/saņemt JPPI «Pilsētsaimniecība»
Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 16A, Jelgavā, 6. kabinetā, vai mājas lapā www.pilsetsaimnieciba.lv, sadaļā «Par Pilsētsaimniecību», apakšsadaļā «Iepirkumi un izsoles», «Izsoles».
4. Izsoles daļas dabā var apskatīt no 2016. gada 1. februāra līdz 10. februārim, iepriekš sazinoties ar mežzini
Pēteri Vēveri, tālrunis 26542142.
5. Piedāvājumu iesniegšanas kārtība, izsoles vieta un laiks:
5.1. piedāvājums jāiesniedz līdz 2016. gada 12. februāra plkst.10 JPPI «Pilsētsaimniecība» Jelgavā, Pulkveža
Oskara Kalpaka ielā 16A, 9. kabinetā;
5.2. izsole notiks 2016. gada 12. februārī plkst.10 JPPI «Pilsētsaimniecība» Jelgavā, Pulkveža Oskara Kalpaka ielā
16A, 14. kabinetā.
6. Izsoles priekšmeta nosacītā cena: daļai Nr.1 – 222,00 euro; daļai Nr.2 – 140,00 euro; daļai Nr.3 – 120,00
euro; daļai Nr.4 – 42,00 euro; daļai Nr.5 – 42,00 euro; daļai Nr.6 – 18,00 euro; daļai Nr.7 – 40,00 euro; daļai Nr.8
– 128,00 euro; daļai Nr.9 – 400,00 euro.
7. Izsoles nodrošinājums un tā samaksas kārtība:
7.1. izsoles nodrošinājums ir 10% apmērā no izvēlētās izsoles daļas nosacītās cenas;
7.2. nodrošinājuma maksājums ir jāveic pirms izsoles ar pārskaitījumu JPPI «Pilsētsaimniecība» – AS «SEB Banka»
Jelgavas filiāle, kods UNLALV2X, konts LV61 UNLA 0050 0010 0312 1, vai iemaksājot skaidrā naudā JPPI «Pilsētsaimniecība» kasē Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 16A, Jelgavā, norādot attiecīgo izsoles daļu.
8. Samaksas kārtība: bezskaidras vai skaidras naudas norēķins vienas nedēļas laikā no izsoles dienas.

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
(reģ.Nr.90001669496) izsludina konkursu
uz Jelgavas reģionālās nodaļas

Pensiju un pabalstu daļas inspektora(-es) –
valsts civildienesta ierēdņa(-nes) amatu.
Galvenie pienākumi:
• konsultēt klientus par valsts sociālās apdrošināšanas
pakalpojumiem un valsts sociālajiem pabalstiem;
• reģistrēt iesniegumus un ievadīt klientu datus informācijas sistēmā;
• izdot administratīvos aktus;
• sagatavot izziņas.
Prasības pretendentiem:
• atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām;
• darba pieredze pēdējo 5 gadu laikā (priekšrocība pretendentiem, kuriem ir darba pieredze valsts, pašvaldību
un finanšu institūcijās);
• augstākā izglītība (priekšrocība pretendentiem ar izglītību
tiesību zinību, ekonomikas un tām pielīdzināmās jomās, kuru
programmās tiek apgūtas tiesību vai ekonomikas zināšanas);
• prasme pielietot normatīvos aktus, zināšanas par administratīvo procesu un valsts sociālo apdrošināšanu;
• valsts valodas prasme augstākajā līmenī;
• prasme strādāt ar datoru («MS Office», «Open Office»,
internets);
• spēja strādāt patstāvīgi, uzņemties iniciatīvu un atbildību;
• labas komunikācijas prasmes.
Piedāvājam:
• mēnešalgu, sākot no 527 EUR (bruto);
• atbildīgu darbu atsaucīgā un profesionālā kolektīvā;
• iespēju paplašināt zināšanas un gūt praktisku darba
pieredzi valsts pārvaldē.
Pieteikuma dokumenti:
• aizpildīts CV pēc parauga (pieejams mājas lapā www.vsaa.lv,
sadaļā «Aktualitātes», «Darba piedāvājumi», «CV paraugs»);
• motivēta pieteikuma vēstule;
• izglītību apliecinošu dokumentu kopijas.
Pieteikuma dokumentus līdz 2016. gada 14. februārim
sūtīt vai iesniegt: VSAA Jelgavas reģionālā nodaļa,
Pasta iela 43, Jelgava, LV-3001, ar norādi «Konkursam», vai pa
e-pastu jelgava@vsaa.lv. Tālrunis uzziņām – 63022568.
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JELGAVAS TEHNIKUMS
Tava izaugsmes atslēga!

IZGLĪTĪBAS
PROGRAMMA

KVALIFIKĀCIJA

MĀCĪBU
ILGUMS

Autotransports

Autoatslēdznieks

1 GADS

Līdzi jāņem:
 iesniegums (tehnikuma veidlapa)
 aizpildīts apliecinājums par atbilstību
mērķa grupai
 izglītību apliecinoša dokumenta kopija,
 sekmju izraksta kopija,
 medicīnas izziņa (veidlapa Nr. 027/u)
 4 fotokartītes (3x4 cm)
 Pases vai eID kopija (uzrādot oriģinālu)

AUDZĒKŅU
VECUMS
No 17 līdz 29
gadiem
(ieskaitot)

MĀCĪBU
VIETA

IEPRIEKŠĒJĀ
IZGLĪTĪBA

UZŅEMŠANAS
TERMIŅŠ

JELGAVA

PĒC 9. VAI 12.
KLASES

22. februāris

Dokumentus pieņem:
Jelgavas Tehnikuma 204. telpā, Pulkveža O.
Kalpaka ielā 37, Jelgavā
Tālrunis uzziņām: 63025605
E-pasts: info@jelgavastehnikums.lv
Mājaslapa: www.jelgavastehnikums.lv

11.00 «Šefpavārs līdzņemšanai».
12.20 «Sapņu viesnīca. Vjetnama». Melodrāma. (ar subt.).
14.00 «Lases un Majas detektīvaģentūra. Fon Bromsu ģimenes
noslēpums». Ģimenes filma (ar subt.).
15.35 «Momentuzņēmums».*
16.00 «Pasaules meistarsacīkstes bobslejā». 3.brauciens četriniekiem.
17.00 «Momentuzņēmums».*
17.15 «Aculiecinieks».*
17.30 «Pasaules meistarsacīkstes bobslejā». 4.brauciens četriniekiem.
18.30 «Tās tik ir operas! Jevgeņijs Oņegins». Dok.filmu cikls.
19.25 TV PIRMIZRĀDE. «Atlases diena». ASV sporta drāma. 2014.g.
21.30 «Ticība. Mīlestība. Kaislība». Dokumentāla filma. 3.sērija.
22.30 «Nepieradinātā Brazīlija». Dok.filma (ar subt.). 3.sērija.
23.30 «Eiropa koncertos. Koncertierakstu žurnāls».
0.20 «Anekdošu šovs 3».*
1.15 «Ziņģu ziņģe. Prieks un jautrība R.Paula ziņģu festivālos».*
3.00 «Par lietām, kas nekad nepāriet. Imants Kalniņš». LTV videofilma.
4.00 ««Mikrofona» dziesmas».*
5.29 «Province».*

LNT
5.00 «Boba burgeri 5». Animācijas seriāls.
5.20 «Luī 4». ASV seriāls. 1.sērija.
5.40 «Karamba!» Humora raidījums.
6.25 «Bernards». Animācijas seriāls.
6.35 «Dzimuši policisti 3». ASV seriāls. 2010.g. 6.sērija.
7.15 «Dauntonas abatija 4». Lielbritānijas seriāls. 7.sērija.
8.05 «Šefpavāru cīņas: Saldais ēdiens 2». ASV pavāru šovs.
9.00 «LNT brokastis».
10.00 «Košākai dzīvei».
10.30 TV PIRMIZRĀDE. «Dora Helta. Apsveicam ar laimestu!»
Vācijas komēdija. 2014.g.
12.30 «Greizais spogulis». Krievijas humora raidījums (ar subt.).
14.35 «Nosvērtie». Krievijas realitātes šovs.
16.10 «Dzintara dziesmas».
17.05 «Sirdsmīļā Monika 2». Latvijas seriāls. 7.sērija.
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17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Policists no pagātnes». Vācijas seriāls. 7. un 8.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.10 «LNT ziņu «Top 10»».
21.00 «Pazudis tulkojumā». ASV un Japānas liriska komēdija. 2003.g.
22.55 «Pēdējie Grimmi 3». ASV seriāls. 2013.g. 4.sērija.
23.50 «R.Pilčere. Goda lieta». Vācijas romantiska drāma. 2013.g.
1.25 «Dauntonas abatija 4». Lielbritānijas seriāls. 7.sērija.
2.10 «Policists no pagātnes». Vācijas seriāls. 7. un 8.sērija.
3.35 «Luī 4». Seriāls. 1.sērija.
3.55 «LNT brokastis».
4.40 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Krīze». ASV seriāls. 9.sērija.
5.40 «Nozieguma skelets 8». Seriāls. 14.sērija.
6.40 «Smieklīgākie videokuriozi 22».
7.00 «Monsuno 2». Animācijas seriāls.
7.30 «Makss Stīls». Animācijas seriāls.
7.55 «Džungļu krustojums 2». Animācijas seriāls.
8.30 «Aģents Dadlijs 2». Animācijas seriāls.
8.50 «Māmiņu klubs».
9.25 «Gatavo 3».
10.00 «Superbingo».
11.05 «Impērija». ASV seriāls. 2014.g. 7.sērija.
12.05 «Smieklīgākie videokuriozi 22».
13.25 «Vilktruša lāsts». ASV animācijas filma. 2005.g.
15.00 ««Mamma Mia!»». ASV muzikāla komēdija. 2008.g.
17.15 «Ledus laikmets 4. Kontinentu dreifs». Animācijas filma.
19.00 «Nekā personīga».
20.00 «Es mīlu tevi, Latvija! 2».
22.10 «Borna mīklainā personība». Spraiga sižeta trilleris.
0.30 «Labā māte». ASV mistikas trilleris. 2013.g.
2.15 «Vilktruša lāsts». ASV animācijas filma. 2005.g.
3.30 «Krīze». ASV seriāls. 9.sērija.
4.10 «Smieklīgākie videokuriozi 22».

Profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestāde

SKAISTUMA SKOL A
Jelgavā
(Latvijas Republikas izglītības iestādes reģistrācijas apliecība Nr.2860802101)
piedāvā mācības februārī un martā
Vizāžists
Manikīra un pedikīra speciālists
Gēla nagu modelēšana
Aparāta pedikīrs (darbs ar frēzi)
Problemātisku pēdu un nagu aprūpes tehnoloģija (ārstnieciskais pedikīrs)
Zīda skropstu pieaudzēšanas tehnoloģija
Skropstu ilgviļņi
Vaksācija
Solāriju darbinieku apmācība
Matu pieaudzēšanas tehnoloģija
Nagu dizains

16.02., 23.02., 01.03.
17.02., 09.03., 30.03.
19.02., 26.02., 11.03.
15.02., 29.02., 14.03.
15.02., 29.02., 14.03.
17.02., 02.03., 16.03.
17.02., 02.03., 16.03.
15. – 16.02., 14. – 15.03.
07.03., 04.04.
22.02., 21.03.
18.02., 03.03., 17.03.

Nodarbības notiek nelielās grupās. Ir iespējams mācīties individuāli.
Informācija un pieteikšanās pa tālruni 26595681, 63048239.
Jelgava, Lielā iela 49; e-pasts info@skaistumanams.lv.
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notikumi

Pasaules brīnumi
trīs dienu garumā
«Mums ir izdevies liels un skaists ziemas notikums!» pēc 18. Ledus
skulptūru festivāla atzīst iestādes «Kultūra» Attīstības plānošanas
un projektu vadības sektora vadītājs Ivars Pirvics. Vēl pirms festivāla, kura tēma šogad bija «Pasaules brīnumi», sociālajos tīklos
jelgavnieki sprieda, ka pasaules brīnums būs jau tas vien, ja festivālu šādos laikapstākļos neatcels. Taču 18 gados uzkrātā pieredze,
rīkojot šo vērienīgo ziemas pasākumu, organizatoriem ļāva ne vien
piektdien atklāt festivālu, bet arī apmeklētājiem ledus skulptūras
baudīt trīs dienu garumā. Jau pirmdien Pasta sala tika slēgta un
skulptūras vairs nebija apskatāmas. Taču, kā atzīst I.Pirvics, ja ar
silto laiku festivāla organizatori jau ir iemācījušies tikt galā, tad
šobrīd jaunais izaicinājums ir vējš, kas Pasta salā mēdz ieskrieties
un pūst pat tad, kad pilsētā ir salīdzinoši mierīgi. «Par to noteikti
ir jādomā, jo priekšā ir Smilšu skulptūru festivāls.» Katrs festivāls
sniedz savus secinājumus, kam seko arī rīcība: ja pērn apmeklētāji
sūdzējās par dubļos sabristām kājām, tad pagājušajā rudenī papildu uzliktais bruģis salā šajā festivālā ļāva no tā izvairīties.
Festivālu izjūt ne tikai tā norises vieta – Pasta sala. Šis ir arī vērienīgākais tūrisma pasākums mūsu pilsētā. Tā Jelgavas Svētās
Trīsvienības baznīcas torni un Jelgavas reģionālo Tūrisma centru
šo trīs dienu laikā apmeklējuši 2753 cilvēki. Ļoti liela interese bijusi
arī par pilsētas iepazīšanas tūrēm ar autobusu, ko festivāla laikā
organizēja Jelgavas reģionālais Tūrisma centrs. Tūrē pa pilsētu
devās 162 cilvēki.

Ceturtdiena, 2016. gada 11. februāris

Ledus skulptūru festivāla uzvarētāji
Individuālās skulptūras:
1. vieta – «Sniegpārsla plaukstā» (Kestutis Musteiķis no Lietuvas);
2. vieta – «Brīvība» (Konstantīns Jevdokimovs no Krievijas);
3. vieta – «Ciklops» (Ainars Zingniks no Latvijas).
Komandas skulptūras:
1. vieta – «Piedzimšana» (Vitauts un Kestutis Musteiķi no Lietuvas);
2. vieta – «Dzimšanas noslēpums» (Sergejs Celebrovskis no Krievijas un Vjačeslavs
Boreckis no Polijas);
3. vieta – «Čaks Noriss pret Pizas torni» (Tautvils Povilionis un Martins Gaubs no Lietuvas).
Žūrijas simpātiju balvas: «Aci pret aci» (Anna Jevdokimova no Krievijas), «Laika
mašīna» (Danils Ambrosovs no Krievijas), «Izklaidējoties» (Elizabete Kristensena no
Norvēģijas), «Spēja lidot» (Agnese Rudzīte-Kirillova no Latvijas un Marija Mazunina
no Krievijas), «Negaidījāt?» (Zīle Ozoliņa-Šneidere un Ainars Zingniks no Latvijas),
«Birokrāts» (Aleksejs un Svetlana Verbitski no Krievijas).

«Visa skaistā pamatā ir mīlestība, un pats skaistākais pasaules brīnums ir tās auglis – dzīvība,» par uzvarētājskulptūras
«Piedzimšana» ideju stāsta tās autori brāļi Kestutis un
Vitauts Musteiķi no Lietuvas.
Apmeklētāji bija sajūsmā par lietuviešu Tautvila Povilioņa un Martina
Gauba komandas darbu «Čaks Noriss
pret Pizas torni». «Kuram gan citam,
ja ne Čakam Norisam, būs pa spēkam
likt Pizas tornim negāzties?» par
skulptūras ideju teic T.Povilionis.
Liela daļa apmeklētāju jūsmoja par
«Ledusdizains.lv» ledus rozēm, pie
kurām nereti veidojās liela rinda
– cilvēki vēlējās tās nofotografēt vai
paši ar tām nofotografēties.

Lielie ledus mākslas darbi bija apskatāmi teltīs, tādēļ pasākuma apmeklētājiem
nācās tā draudzīgāk saspiesties, tomēr šis risinājums pasākuma kvalitātei nav
traucējis, spriež apmeklētāji, smejot, ka šis viennozīmīgi bijis draudzīgākais no Krievijas māksliniece Anna Jevdovisiem līdz šim notikušajiem Ledus skulptūru festivāliem.
kimova savā skulptūrā attēloja,
ka pasaules brīnums ir brīdis, kad
paskaties uz savu mīļoto. Viņas
darbs «Aci pret aci» ieguva žūrijas
simpātiju balvu.

Festivāla atklāšanas ceremonijā 5. februārī pasākuma apmeklētājiem bija iespēja
redzēt 700 pasaules brīnumus – tos uz skatuves uzbūra deju studija «Benefice»,
tautas deju ansamblis «Diždancis», bērnu un jauniešu deju kolektīvs «Vēja zirdziņš», koris «Mītava» un citi Jelgavas kolektīvi.

Ne mazums ovāciju un atzinīgu
vārdu izpelnījās
multimediālais
šovs «Mīlestības
mozaīka» ar pirotehnikas elementiem, kas bija šī
festivāla jaunievedums. Krāsu spēles, arī skulptūru
spīdēšanu un salūtu festivāla laikā Pasta salā varēja vērot katru vakaru.

Festivālā sasildīties ar karstiem dzērieniem varēja speciāli šim nolūkam izveidotajā «Koskenkorva» ledus bārā. Tajā
bija iespēja arī malkot dzērienu no ledus glāzēm. Pie ledus bāra izveides paralēli māksliniekiem, kuri piedalījās
ledus skulptūru konkursā, strādāja Inese Valtere-Ūlande no Latvijas un lietuvietis Donāts Mockus. Bāru no abām
pusēm apsargāja divi vareni vikingi.
Sagatavoja Egija Grošteine, foto Raitis Supe un no «Kultūras» arhīva

