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Var pieteikties Uzņēmēju
dienām Zemgalē

Foto: Austris Auziņš

 Ilze Knusle-Jankevica

Latvijā lielākā uzņēmēju biedrība «Latvijas Tirdzniecības un
rūpniecības kamera»
(LTRK) sadarbībā ar
Jelgavas pilsētu un
Jelgavas Ražotāju un
tirgotāju asociāciju
aicina pieteikties uzņēmējus dalībai izstādē «Uzņēmēju dienas
Zemgalē 2017», kas
notiks 28. un 29. aprīlī Zemgales Olimpiskajā centrā.

Sākas ledus karnevāls!

«Mēs lepojamies, ka Jelgavā
ir virkne uzņēmumu ar ārvalstu kapitālu, kas turpina
attīstīties un paplašina savas
ražošanas jaudas. Īpaši tas jūtams metālapstrādes un citās
apstrādes rūpniecības jomās.
Ražošanā investētie līdzekļi
dod ne tikai jaunas darba vietas, bet arī būtisku ieguvumu
ekonomikai un pakalpojumu
jomā strādājošajiem uzņēmumiem. Prieks, ka tieši Jelgava
Uzņēmēju dienās pulcē Zemgales aktīvākos uzņēmējus un
pašvaldības,» norāda Jelgavas
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pretējama, kas izpaužas arī viņu
darbos. «Reiz, staigājot pa Viļņu
stipra lietus laikā, man pretim
nāca kāds panks, kas bija tērpies
niršanas kostīmā, maskā un pleznām kājās. Skats bija neatkārtojams – viņš gāja pa pielijušo pilsētu
smieklīgā gaitā, un viņa mati bija
sakārtoti pankiem raksturīgajā
stilā,» stāsta tēlnieks Tautvils
Povilionis no Lietuvas, piebilstot,
ka tieši šī pirms vairākiem gadiem
piedzīvotā aina kalpojusi par
impulsu ledus skulptūras «Panki
nav miruši» izveidei, un to šogad
tēlnieks rada kopā ar draugu
Martinu Gaubu. «Karnevāls nav
tikai Venēcija un Rio – šī tēma ir
daudz plašāka,» saka viņš.
Savukārt mākslinieki no Krievijas Jurijs un Vladimirs Mistrjukovi
pievērsušies pasaulīgām tēmām.
«Domāju, ka mēs pasauli pietieka-
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mi nesaudzējam, tādēļ es karnevāla tēmu atspoguļoju caur stilizētu
gāzmasku – pavisam drīz mēs
varētu nokļūt šādā «karnevālā»,
kur gāzmaska būs neaizstājams
ikdienas sabiedrotais,» sava darba
ideju skaidro V.Mistrjukovs. Bet
viņa brālis festivāla apmeklētājus
aicinās atcerēties savu pirmo
masku. «Kad cilvēkam ir bail, viņš
vēlas aizklāt savu seju ar rokām,
tādējādi jūtoties pasargāts. Šī
maska ir saprotama ikvienam
– bez vārdiem un neatkarīgi no
piederības kādai kultūrai,» vērtē
J.Mistrjukovs.
19. Starptautiskais ledus skulptūru festivāls Pasta salā ar atklāšanas un dalībnieku apbalvošanas
ceremoniju sāksies jau piektdien,
10. februārī, pulksten 19.30, bet
festivāla apmeklētāji skulptūras
Pasta salā aicināti apskatīt no

Ja jūsu pastkastītē ceturtdienā līdz pulksten 17 nenonāk laikraksts
«Jelgavas Vēstnesis», lūdzam informēt redakciju pa tālruni
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Pirmdien Pasta salā tapa 30
individuālās ledus skulptūras, taču
līdz pat festivāla atklāšanas dienai,
10. februārim, tēlnieki darina lielās
jeb komandu skulptūras. «Šis ir
mūsu pirmais kopdarbs, un arī
ledus skulptūru pasaule mums
ir jauna, jo līdz šim vairāk esam
strādājušas ar smiltīm – iepazināmies kādā smilšu skulptūru
festivālā Portugālē,» stāsta tēlniece no Itālijas Mišela Kiapini, kura
kopā ar Edu Kitanu no Turcijas
veido skulptūru «Maramao». Viņa
atklāj, ka, strādājot ar ledu, svarīgākais ir piešķirt tam šķautnes, jo
pats ledus izteiktu ēnu neveido.
«Grūtākais, kopā strādājot, mums
ir attālums – katra dzīvojam savā
valstī un idejas varam pārrunāt
vien internetā. Klātienē satikāmies tikai dažas dienas pirms festivāla,» stāsta tēlniece no Itālijas.
Uzrunātie mākslinieki atklāj,
ka, viņuprāt, šīgada festivāla tēma
ir ļoti daudzveidīga un plaši inter-

iem

a

s iel

iel
Dr

iela
kļa

Do

lnc

iel

āde

lna
Tirgus

es
bel

Ka

tu

Izst

au

Lāč

s

em

nci

Kal
Sk

ka

10.- 12.februāris, Pasta sala, Jelgava

ela

si

me

ar

z
Ka

VALDEKA
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Jau no pirmdienas
Pasta salā top ledus
skulptūras, kurās caur
dažādām asociācijām,
tēliem un tehnikām
mākslinieki iemūžina
šīgada Starptautiskā ledus skulptūru festivāla
tēmu «Karnevāls». «Karnevāls ir laiks, kad vari
būt kāds cits, un līdzīgi
ir ar ledu – vienubrīd tas
var būt gluds un tīkams,
bet jau nākamajā – ass
un auksts. Savā darbā
pievēršos pretstatiem,»
tā tēlniece Marina Jerhoviča no Krievijas, kura
veido skulptūru «Laiks,
kad tu esi kāds cits».

a

 Jana Bahmane

pasākuma norises vieta
autostāvlaukumi apmeklētājiem

ielu posmi, kuros aizliegts apstāties

gājēju ceļš
piebraucamie ceļi pasākumu
norises vietai un stāvlaukumiem

pulksten 18. Apmeklētājus sagaida
ne vien konkursa, bet arī demo
skulptūras. Viena no vērienīgākajām solās būt deviņus metrus garā
fotoskulptūra gondolas veidolā.
Šogad īpaši padomāts par aktivitātēm, karnevāla atmosfēru ienesot
visā festivāla norises teritorijā.
«Sadarbībā ar Tūrisma centru
organizēsim orientēšanās spēli,
bet ģimenes ar bērniem pirmo reizi
varēs piedalīties meistardarbnīcās,
pašu rokām no ledus izveidojot nelielu skulptūru. Būs arī slīdkalniņi
lieliem un maziem, kā arī daudzas
citas svētku aktivitātes,» uz festivālu aicina iestādes «Kultūra»
vadītājs Mintauts Buškevics.
Jāpiebilst, ka līdz festivāla atklāšanas dienai Pasta salas daļa, kur
notiks festivāls, apmeklētājiem
ir slēgta. Festivāla programmu
skatīt 7. lpp.

63048800

lēš

pilsētas domes priekšsēdētājs
Andris Rāviņš.
Šogad izstādē plānots uzņemt vairāk nekā 200 dalībnieku, kuri rādīs savu produkciju un pakalpojumu klāstu,
lai iepriecinātu aptuveni 10
000 apmeklētāju no visas
Zemgales, norāda LTRK sabiedrisko attiecību konsultante Rūta Grikmane. LTRK
valdes priekšsēdētājs Jānis
Endziņš papildina, ka reģionālās izstādes ir lielisks veids,
kā gan saviem sadarbības
partneriem, gan iedzīvotājiem
parādīt, kas sasniegts gada
laikā un ko vēl plānots darīt.
Kā ierasts, izstādes «Uzņēmēju dienas Zemgalē» laikā
tiks rīkots biznesa iespēju
forums, kas notiks sadarbībā
ar «Altum». Tēma – uzņēmējdarbības vides attīstība reģionā, eksporta veicināšanas
iespējas un citi aktuāli temati,
piebilst R.Grikmane. Izstādes
apmeklētājus priecēs kultūras
programma, kā arī notiks
dažādas zīmola «Latvijas labums» aktivitātes.
Interesenti dalību pieteikt var
pa e-pastu ilze.brice@chamber.
lv vai tālruni 29141693.

Vietās, kur upē ieplūst
kanalizācija, ledus ir ļoti plāns

ai

e

la Ilze Knusle-Jankevica

Pašvaldības operatīvās informācijas centrs
(POIC) atgādina – uz
ledus atrasties ir bīstami arī tad, ja šķiet, ka
tas ir pietiekami biezs.
Speciālisti jo īpaši aicina nekāpt uz Driksas
ledus, jo upē vairākās
vietās ieplūst lietus kanalizācijas ūdeņi un tur
ledus ir trauslāks, ko ne
vienmēr var pamanīt,
īpaši zem sniega segas.
Jelgavas pašvaldības iestādes
«Pilsētsaimniecība» Apsaimniekošanas nodaļas vadītājs Imants
Auders skaidro, ka Driksā trijās
vietās – pie tirgus, viesnīcas un
baseina – ir lietus kanalizācijas
kolektoru izlaides. «Tas nozīmē,
ka upē gandrīz nepārtraukti
ieplūst ūdens, tāpēc šajās vietās
tā kārtīgi neaizsalst un ledus ir
trauslāks, ko gan ne vienmēr var
redzēt,» viņš norāda.
Jelgavas Pašvaldības policija
šogad saņēmusi jau astoņus izsaukumus par to, ka uz Driksas ledus
atrodas personas, lielākoties nepilngadīgas. Pašvaldības policijas
sabiedrisko attiecību speciāliste
Sandra Reksce norāda, ka atsevišķās situācijās nepilngadīgie uz
ledus bijuši kopā ar pilngadīgām

personām. Visos gadījumos, kad,
policistiem ierodoties notikuma
vietā, izdevies sastapt pārgalvjus,
ar viņiem veiktas preventīvas
pārrunas, bet dažas reizes bērni
un jaunieši, ieraugot policijas automašīnu, aizbēguši vai devušies
prom pirms patruļas ierašanās.
POIC informē, ka bīstamas
uz ledus ir arī vietas, kur ūdenskrātuvēs ietek siltāks rūpnieciski
izmantots ūdens, upju grīvās un
sašaurinājumos, kuģošanas ceļos,
makšķernieku izcirsto āliņģu
vietās. Ledus izturību samazina
arī iesalušas niedres, krūmi vai
dažādi priekšmeti.
POIC speciālisti uzsver, ka
atrasties uz ledus ir bīstami ne
tikai cilvēkiem, bet arī dzīvniekiem. Ja ledū ielūzis dzīvnieks,
saimniekam nevajadzētu riskēt
ar savu dzīvību un pašam doties
dzīvnieku glābt, bet gan zvanīt
glābšanas dienestam pa tālruni
112 un sagaidīt glābēju ierašanos.
Jāatgādina, ka pašvaldība vairākās vietās pilsētā pie ūdenstilpēm
izvietojusi informatīvas brīdinājuma zīmes, atgādinot, ka atrasties
uz ledus ir bīstami. Atbildīgie
dienesti arī sabiedrību aicina nebūt vienaldzīgai, nepaiet garām,
redzot, ka bērni vai pusaudži slidinās pa nedrošo ledu, bet brīdināt
viņus par bīstamību, savukārt, ja
cilvēks ir ielūzis ledū, nekavējoties
zvanīt glābšanas dienestam.

Laikrakstu iespējams saņemt arī
redakcijā Pasta ielā 47 – 214.
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Ceturtdiena, 2017. gada 9. februāris

«Cenšos ienest jaunas idejas
pilsētvidē»
«Estētiska publiskā
ārtelpa ir daļa no
dzīves kvalitātes,
tādēļ katrai niansei
ir nozīme, lai cilvēki
pilsētā justos labi,»
saka Jelgavas pilsētas
pašvaldības galvenā
māksliniece Laura
Vizbule.
Foto: Austris Auziņš

 Jānis Kovaļevskis

vidē, saglabājot liecības par sava
laika arhitektūru. Kopumā vide ap
«Kad Čakstes bulvāra
renovētajām ēkām ir patīkamāka.
rekonstrukcijas projekVērtējot iesniegtos ēku renovācijas
tu iesniedzām konkurprojektus, redzam, ka daudz ko
sam «Eiropas Padomes
var panākt ar fasādes krāsas izvēli
ainavu balva», žūrijas
un arhitektoniskajiem akcentiem.
pārstāvji bija pārsteigLielākoties padomju laika arhitekti par to, kā pilsētai,
tūra ir vienkārša un lakoniska,
no kuras vairāk nekā
tādēļ to iespējams salīdzinoši viegli
90 procenti ēku tika
pielāgot.
nopostītas kara laikā,
Jelgava pēc kara uzbūvēta pilizdevies iegūt jaunu
nībā no jauna. Mēs nevaram
identitāti, ap kuru veirunāt par vienotu stilu, kas būtu
dot pavisam citu publissaglabājams. Tā ir iespēja būt
ko ārtelpu, nekā tas bija
atvērtiem jaunām idejām. Turklāt
ierasts pirms šī projekta
tam, ka Jelgava būvēta no jauna,
realizācijas,» stāsta Jelir arī savi ieguvumi – mūsu ielas
gavas pilsētas pašvaldīir pietiekami platas, lai realizētu
bas galvenā māksliniece
dažādas idejas gan pilsētas apzaļuLaura Vizbule.
mošanā, gan svētku noformējumā.
Mēs neesam iespiesti šaurās ielās
Stikla māksliniece L.Vizbule ir un mazos laukumos, kā tas ir daujelgavniece un pašvaldībā strādā dzās Eiropas pilsētās. Savu šarmu
no 2015. gada augusta. «Pamazām pilsētai piešķir arī upes.
cenšos ienest jaunas idejas pilsētvidē. Jelgava ir tik dažāda, un katra
Daudz diskusiju bijis par
vieta raisa īpašas asociācijas. Šo metāla skulptūru «Džokers»
dažādību vēlos saglabāt. Savā ziņā Driksas ielā – daļai iedzīvotāju
ar to pozitīvi atšķiramies un katrai tā šķiet agresīva un neiederīpilsētas vietai varam piešķirt savus ga šajā vietā. Arī citviet pilakcentus. Kad pusaudžu gados kā- sētā izvietotas Metāla svētku
pām Svētās Trīsvienības baznīcas laikā tapušās skulptūras – kā,
tornī, nevarēju iedomāties, ka tas jūsuprāt, tās iederas mūsu
reiz atgūs savu spozmi un kļūs pilsētā?
par vienu no galvenajiem tūrisma
Šīs skulptūras veidotas simpoziobjektiem visā Zemgales reģio- ju laikā – tām nav bijusi piesaiste
nā,» tā māksliniece, uzsverot, ka konkrētai vietai, tāpat tās nav
pilsētā, veidojot publisko ārtelpu, paredzētas ilglaicīgai lietošanai,
izdevies panākt labu balansu starp tomēr nevar noliegt, ka savu
vēsturiskajām liecībām, padomju akcentu šīs skulptūras piešķir.
mantojumu un mūsdienu pieeju. Pieņemu, kādam tās var arī nepatikt, bet mums joprojām pilsētvidē
Kādi šobrīd ir pilsētas gal- ir salīdzinoši maz dažāda veida
venā mākslinieka būtiskākie mazo arhitektūras formu, tādēļ
pienākumi?
neesmu kritiski noskaņota pret
Manā pārziņā ir reklāmu un skulptūrām, kuru dzīves cikls
izkārtņu saskaņošana, savu vērtē- drīz vien beigsies, dodot vietu
jumu sniedzu arī Būvvaldē iesnieg- kam jaunam. Jāņem vērā arī tas,
tajiem projektiem attiecībā uz ka atsevišķas metāla skulptūras
ēku fasāžu risinājumiem. Kopā ar pilsētvidē ir ļoti labi iedzīvojušās,
«Pilsētsaimniecības» speciālistiem piemēram, «Tulpe» pie Zemgales
strādājam pie svētku noformēju- reģiona Kompetenču attīstības
ma pilsētā un daudziem citiem centra Svētes ielā ir uzrunājusi
jautājumiem, kas skar pilsētas arī tuvumā izvietotās kafejnīcas
publisko ārtelpu.
īpašniekus nosaukt to par «Tulpi»,
bet Ozolskvērā izvietotā Jelgavas
Pēdējos gados pilsētā reali- aļņa skulptūra pat izpelnījusies
zēti liela mēroga infrastruk- publikāciju žurnālā «Latvijas
tūras projekti un Jelgava ir Arhitektūra». Jāuzsver, ka mums
būtiski mainījusi savu vizuālo pilsētvidē ir arī koka un šamota
tēlu, savā ziņā kļūstot vēl rai- (īpašs keramikas veids – red.)
bāka, jo kontrasts starp jauno skulptūras. Koka skulptūras
atpūtas zonu un padomju lai- izvietotas pirmsskolas izglītības
ka apbūvi ir spilgts. Vai starp iestāžu teritorijā un nometnē «Lešīm dažāda laikmeta liecībām diņi», bet šamota skulptūru dārzs
nav pretrunu?
tiek veidots Pasta salā. Pastāv arī
Par to, ko darīt ar padomju laika iespēja izveidot metāla skulptūru
mantojumu, ir bijušas daudzas parku, kur šie objekti būtu apskadiskusijas. Pamatjautājums ir tāmi vienotā ansamblī. Iespējams,
par to, kā savienot šīs laikmeta tas varētu būt vēl viens pilsētas tūliecības ar mūsdienu prasībām un risma objekts. Savu daudzveidību
vajadzībām. Ir veiksmīgi un ne tik jācenšas uzsvērt, izmantojot pēc
veiksmīgi risinājumi, un ne visu iespējas dažādas mākslas tehnikas
ir vērts saglabāt. Lielisks veids, un materiālus. Neapgūts šajā ziņā
kā mainīt padomju laika ēkas, ir ir stikls – labprāt pilsētā redzētu
to renovācija, tostarp ēku fasāžu kaut ko arī no šī materiāla.
sakārtošana. Tomēr arī te jāņem
vērā, kā tas tiek darīts, lai ēka pēc
Vai ir kādas konkrētas ieceiespējas labāk iekļautos apkārtējā res un plāni attiecībā uz ma-

zajām arhitektūras formām,
kas atdzīvina un padara pievilcīgāku pilsētvidi ikdienā?
Vasaras sezonā pilsēta ir samērā zaļa, mums ir skaistas ziedu
kompozīcijas, tiek veidotas īpašas
dekoratīvās dobes. Ir iecere to visu
apvienot ar dažāda veida mākslas
objektiem. Pirmais objekts varētu
būt Driksas ielas gājēju posms, kas
ir viena no dzīvākajām pilsētas
artērijām, kur izvietotas vairākas
puķudobes. Šobrīd strādājam pie
ieceres, lai tur izveidotu kaut ko
jaunu un interesantu. Tā katru
gadu varētu pievienot pa kādam
jaunam objektam. Pateicīgi objekti
šādu risinājumu ieviešanai ir arī
satiksmes rotācijas apļi Pasta ielā
un Miera ielā. Vēlos, lai šādu mazo
arhitektūras un citu māksliniecisku kompozīciju pilsētā būtu
vairāk.
Aizvadītajā vasarā pilsētā
tika izveidots jauns vides objekts – dizaina dārzi skvērā aiz
kultūras nama. Vai šajā ziņā
izdevās iecerētais?
Dizaina dārzi bija veiksmīgi
un ar nelielām izmaiņām tiks
saglabāti arī šogad, bet 2018. gadā
plānots izsludināt jaunu konkursu
par dizaina dārzu izveidi, lai šādu
objektu pilsētā būtu vairāk.
Kā iesaistāties pilsētas svēt-

ku noformējuma veidošanā?
Pie svētku noformējuma strādājam ciešā sadarbībā ar «Pilsētsaimniecības» speciālistiem, kuri kopīgi
ieplānoto realizē pilsētvidē. Īpašs
noformējums tiek veidots Ziemassvētkiem, Lieldienām un valsts
svētkiem. Gadu gaitā izveidojies
tas, ko saucam par bāzes līmeni,
ar kuru varam variēt, pamainot
atrašanās vietu un papildinot ar
jauniem elementiem. Manuprāt,
īpaši veiksmīgs pērn izdevās pilsētas Ziemassvētku noformējums
ar jauniem risinājumiem un akcentiem.
Reklāmas izveidošanu publiskajā ārtelpā reglamentē
saistošie noteikumi, tomēr
galavārds par to, kā izskatīsies konkrētais objekts, pieder
jums. Kam pievēršat uzmanību, pirms saskaņojat reklāmas pieteikumus?
Pamatā šo jomu reglamentē
Ministru kabineta noteikumi un
pašvaldības saistošie noteikumi,
un manā kompetencē galvenokārt ir pārbaudīt, vai iesniegtie
materiāli atbilst spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem. Uzņēmēji
visvairāk šajā ziņā grēko ar to, ka
vēlas ietaupīt un ne vienmēr piesaista profesionāļus ar zināšanām
un izglītību dizaina izstrādes jomā.
Pastāv arī zināma pretruna starp

uzņēmēju vēlmi maksimāli izcelt
savu vēstījumu un šī reklāmas
objekta iekļaušanos konkrētajā
vietā. Reklāmām tomēr jābūt
samērojamām pēc kāda no kritērijiem, krāsas, formas vai stilistikas.
Būtiska ir arī reklāmas izvietošanas vieta, sekojam līdzi, lai tās
izvietotu tikai piemērotās vietās
un uz sakārtotām ēku fasādēm.
Ja kāds namīpašnieks pilsētas centrā vēlēsies nokrāsot
savu ēku spilgti oranžu – vai
piekritīsiet šādam risinājumam?
Arī oranžs taču mēdz būt dažāds! Te nav konkrētas atbildes,
jo katrs objekts jāskatās atsevišķi
pēc novietojuma, pēc tā, kas ir ap
šo objektu, kāda ir tā funkcija, un
tikai tad varam sniegt savu vērtējumu un priekšlikumus.
Kādas krāsas piestāv Jelgavai?
Katram pilsētas mikrorajonam
tās varētu būt savas, tādēļ mums
ir iecere izstrādāt ieteicamo toņu
paleti ēku fasādēm. Sāksim ar
pilsētas centra zonu un pakāpeniski varētu virzīties arī uz mikrorajoniem. Katram īpašniekam,
protams, būs iespēja piedāvāt
savu individuālo risinājumu, tomēr vismaz daudzdzīvokļu ēkām
ieteiksim ievērot vienotu stilu.

Pilsētnieks vērtē

Vai jūs aizrādītu
bērnam, redzot
viņu uz aizsalušas
ūdenstilpes?
Ieva,
skolotāja:
– Atrašanās
uz ledus,
manuprāt,
ir ļoti bīstama, tādēļ
bērnam es noteikti aizrādītu. Ar
pieaugušajiem ir citādāk – viņi
paši par sevi atbild. Dzīvoju
netālu no karjera un bieži redzu
ģimenes, kas kopīgi slido, taču
bērnus vienus pašus šoziem
gan uz ledus redzējusi neesmu.
Ludmila,
pensionāre:
– Es vienmēr
reaģēju, ja
tuvumā nav
pieaugušo –
tas attiecas
ne tikai uz staigāšanu pa ledu,
bet arī uz ikdienišķām situācijām pilsētā. Piemēram, tikko
viens puisēns gribēja skriet
pāri ielai pie sarkanās gaismas,
un es viņu atturēju, aprunājos,
teicu, ka noteikti jau viņš pats
zina, ka tā darīt nedrīkst. Jāatzīst, ka gar Lielupi eju bieži, bet
šogad bērnus uz ledus redzēt
īsti nav nācies, jo liels sals nav
bijis ilgstošs.
Oskars,
strādā:
– Atrasties
uz aizsalušas ūdenstilpes ir bīstami jebkurā gadījumā – neatkarīgi no tā, cik biezs ir ledus.
Nekad nevar zināt, kas var
atgadīties, tādēļ domāju, ka
bērniem ir jāaizrāda, bet pieaugušajiem – nav jēgas. Šogad
bērnus uz ledus neesmu redzējis, arī pats pa to nestaigāju.
Maira, pārdevēja:
– Šoziem vēl
nevienam
bērnam
neesmu
aizrādījusi.
Domāju, ka pie tik mainīgiem
laikapstākļiem atrašanās uz
ledus varētu būt ļoti bīstama.
Esmu manījusi bērnus uz mazām ūdenstilpēm, bet uz upēm
– gan ne.
Ilona, skolniece:
– Ja redzētu
kādu uz ledus, domāju, ka aizrādītu – teiktu,
ka tas ir bīstami, jo ledus var
izrādīties trauslāks, nekā šķiet.
Arī pati neeju uz ledus, jo man
bail ielūzt. Bieži nākas uz ledus
redzēt makšķerniekus – pēdējo
reizi, kad gāju gar upi, ledus jau
bija pakusis, un makšķerēšana
uz tā izskatījās bīstama.
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Visbiežāk 12. klašu skolēni
izvēlas kārtot eksāmenu vēsturē
 Jana Bahmane

Jau 14. martā 12. klašu
skolēni sāks kārtot eksāmenus – pirmais būs
angļu valodā, ko pieteikušies kārtot 450 Jelgavas 12. klašu skolēni un
profesionālās izglītības
iestāžu audzēkņi.
Otrs svešvalodas eksāmens –
vācu valodā – notiks 15. martā,
un to šogad kārtos četri izglītojamie – pērn šo eksāmenu kārtoja vien divi skolēni. Bet krievu
valodas eksāmenu šogad kārtos
132 skolēni. «Pateicoties pašvaldības mērķtiecīgam atbalstam
dabaszinātņu priekšmetu apguvei, šogad eksāmenus eksaktajos
priekšmetos izvēlējušies kārtot
vairāk skolēnu. Eksāmenam
fizikā pieteikušies 45 skolēni –
iepriekšējā mācību gadā to kār-

toja 34, ķīmijas eksāmenu šogad
kārtos 18 skolēni (pērn – deviņi),
bet bioloģiju aizvadītajā mācību
gadā kārtoja 28 izglītojamie, taču
šogad tam pieteikušies jau 52
skolēni,» stāsta Izglītības pārvaldes galvenā speciāliste Lilija
Stepanova.
No izvēles eksāmeniem populārākais ir Latvijas un pasaules
vēsturē – to plāno kārtot 266
izglītojamie –, eksāmenu informātikā pieteikušies kārtot 163
vidusskolēni, ekonomikā – 30,
bet eksāmenu ģeogrāfijā šogad
kārtos tikai divi vidusskolēni.
Lai saņemtu atestātu par
vidējo izglītību, jākārto četri
eksāmeni – trīs valsts obligātie
centralizētie eksāmeni (latviešu
valodā, svešvalodā un matemātikā) un vismaz viens izvēles
eksāmens. Kopumā šajā mācību
gadā eksāmenus kārtos 519
vidusskolēni.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Jaunreģistrētajiem
uzņēmējiem daudz
jautājumu VID

Mācību uzņēmumi iepazīstinās
ar saviem ražojumiem
 Ilze Knusle-Jankevica

13. februārī no pulksten
14 Zemgales reģiona
Kompetenču attīstības
centrā notiks Jelgavas
skolēnu mācību uzņēmumu gadatirgus
«Starts biznesā».
Gadatirgū skolēni prezentēs
un arī pārdos savu uzņēmumu
saražoto preci, tāpēc to no pulksten 14 līdz 17 apmeklēt aicināts
ikviens interesents. Sabiedrības
integrācijas pārvaldes jaunatnes
lietu speciāliste Jeļena Grīsle stāsta, ka šogad tirdziņam pieteikušies
62 skolēnu mācību uzņēmumi: 43
no Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas,
četri no Jelgavas 5. vidusskolas,
viens no Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas, pieci no Jelgavas Valsts

ģimnāzijas, astoņi no Jelgavas 6.
vidusskolas un viens no Jelgavas
4. sākumskolas. «Skolēni piedāvās
gan praktiskas lietas, gan dekorus,
piemēram, koka, papīra, tekstila
un keramikas izstrādājumus,
magnētiņus, somu piekariņus,
suvenīrus, zeķes un briļļu makus
ar latvju zīmēm, spoguļus, gaismas kubus, losjonu, atstarojošas
lentes velosipēdistiem, mākslas
darbus, dvieļus, pirkstiņlelles un
citas lietas,» viņa ieskicē. Tāpat
mācību uzņēmumu veikumu
izvērtēs žūrija, pasniedzot balvas
un diplomus vairākās nominācijās: «Kvalitatīvākais produkts»,
«Videi draudzīgākais produkts»,
«Inovatīvs produkts», «Labākā
pārdošanas komanda», «Labākā
reklāma», «Labākais stends», «Labākā dāvana». Pasākumu organizē
Sabiedrības integrācijas pārvalde.

Otrdien Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā notika jau ceturtais pašvaldības
un Valsts ieņēmumu dienesta (VID) rīkotais bezmaksas seminārs, atkal pulcējot ap 100 cilvēku no Jelgavas un tuvākajām pašvaldībām. Seminārs bija paredzēts fiziskām personām
jaunreģistrētiem nodokļu maksātājiem, taču vienlaikus VID speciālistes centās atbildēt uz
visiem apmeklētāju jautājumiem.
Normunds Griezis no janvāra vidus ir reģistrējies kā pašnodarbināta persona un vēlas apgūt
grāmatvedības pamatus. «Internetā gan šī informācija ir atrodama, tomēr tur viss tik gudri
sarakstīts, ka grūti saprast, ja līdz šim ar to nav bijusi darīšana. Man galvenais ir saprast,
kas kurā grāmatvedības žurnāla ailītē jāraksta un kā noformulēt to, ka darba vajadzībām
izmantoju savu personīgo automašīnu un tālruni,» viņš stāsta, piebilstot, ka plāno maksāt
gan iedzīvotāju ienākuma nodokli, gan veikt sociālās iemaksas. Līdzīga situācija ir arī Mārim Mangalim, kurš nesen kļuvis par pašnodarbinātu personu. «Strādāju pusslodzes algotu
darbu, bet ar to ir par maz – kaut kas jādara vēl,» tā viņš, precizējot, ka vēlas noskaidrot,
vai, piemēram, elektrības rēķinus un ar automašīnas ekspluatāciju saistītas izmaksas var
iekļaut atskaitēs VID. Savukārt Daiga Jubalte vēl tikai domā par uzņēmējdarbības uzsākšanu. «Strādāju par skolotāju, bet man ir hobijs, ko varētu pārvērst biznesā. Doma par
uzņēmējdarbības uzsākšanu brieda ilgi, tāpēc šādā tiešā tikšanās reizē ar VID speciālistiem
vēlos noskaidrot visu par nodokļiem, lai saprastu, vai tas man vispār būs rentabli,» tā viņa.
Nākamais VID un pašvaldības rīkotais bezmaksas seminārs notiks 7. martā pulksten 10
Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā.
Foto: Austris Auziņš

Zināms bērnudārzu darba grafiks vasarā
 Sintija Čepanone

Šovasar pašvaldības
pirmsskolas izglītības iestādes strādās
pēc vasaras darba
grafika – tas nozīmē,
ka jūnijā, jūlijā un
augustā bērnudārzos būs apvienotās
grupas un slēgto iestāžu audzēkņi tiks
uzņemti citā pašvaldības bērnudārzā.
Šobrīd pirmsskolas izglītības iestādēs norit vecāku
aptauja, lai apzinātu bērnu,
kuriem vasaras mēnešos būs
nepieciešama vieta dārziņā,
skaitu. Lai iestāžu vadītāji
racionāli varētu plānot grupu noslodzi, nepieciešamos
resursus un pedagogu atvaļinājumus vasarā, vecāki
šo lēmumu aicināti pieņemt
atbildīgi.
Izglītības pārvaldes vadītājas vietniece Sarmīte
Joma stāsta, ka bērnudārzu
darbs vasarā, kā ierasts, tiks
organizēts atbilstoši izstrādātajam grafikam. Slēgto
iestāžu audzēkņi tiks uzņemti apvienotās grupās citā
pašvaldības bērnudārzā, un
vecāki savam bērnam varēs
izvēlēties kādu no piedāvātajiem bērnudārziem. «Taču
situācijās, kad bērns apgūst,
piemēram, speciālo pirmsskolas izglītības programmu vai

ir kādi citi objektīvi apstākļi
par labu citam bērnudārzam,
analizēsim tos un radīsim
risinājumu katrai situācijai,»
tā S.Joma.
Kā liecina iepriekšējo gadu
pieredze, vasaras sākumā pieprasījums pēc vietas bērnudārzā tradicionāli ir lielāks,
tādēļ šajā laikā bērnus uzņems lielākās pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes,
savukārt vasaras otrajā pusē
atvērti būs dārziņi, kuros ir
mazāks grupu skaits. S.Joma
norāda, ka darba grafiks arī
pakārtots plānotajiem iestāžu
remonta un labiekārtošanas
darbiem. Piemēram, šovasar
plānots renovēt «Sprīdīti»,
tāpat siltināšanas darbi būs
«Rotaļā», un šie darbi jāveic,
kad iestādē nav bērnu. Turklāt plānoto darbu dēļ «Rotaļa» būs slēgta visu vasaru.
Jāpiebilst, ka pirmajā jūnija
nedēļā strādās visi bērnudārzi, savukārt jaunie audzēkņi
iestādēs pakāpeniski tiks
uzņemti augusta otrajā pusē.
Pēc vasaras darba grafika
pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes strādā jau
septiņus gadus – izņēmums
bija vien pagājušais gads, kad
atvērtas bija visas iestādes
un vasarā apvienotās grupas
tika organizētas viena bērnudārza ietvaros. Taču šāda
kārtība salīdzinoši nelielā
bērnu skaita dēļ katrā iestādē
neattaisnojās.

Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu 2017. gada vasaras perioda darba grafiks
5.–9.
PII «Rotaļa»
Lāčplēša ielā 5
PII «Vārpiņa»
Kronvalda ielā 22
PII «Zīļuks»
Skautu ielā 1a

Jūnijs
12.–16. 19.–22. 26.–30. 3.–7.

Jūlijs
Augusts
10.–14. 17.–21. 24.–28. 31.jūl.– 7.–11. 14.–18. 21.–25. 28.–
4.aug.
1.sept.

Slēgta, bērniem vietu nodrošina PII «Vārpiņa» un PII «Zīļuks»

Strādā apvienotās grupas, no 19.06. uzņem bērnus no
Slēgta, bērniem vietu nodrošina PII «Zīļuks»
PII «Rotaļa», no 26.06. – arī no PII «Zīļuks»
Strādā apvienotās
Slēgta, bērniem vietu nodrošina
Strādā apvienotās grupas,
grupas
PII «Vārpiņa»
uzņem bērnus no PII «Rotaļa» un PII «Vārpiņa»
Jūnijs
Jūlijs
Augusts
5.–9. 12.–16. 19.–22. 26.–30. 3.–7. 10.–14. 17.–21. 24.–28. 31.jūl.– 7.–11. 14.–18. 21.–25. 28.–
4.aug.
1.sept.
PII «Ķipari»
Strādā apvienotās grupas,
Slēgta, bērniem vietu nodrošina
Pulkveža Brieža ielā 23a
uzņem bērnus no PII «Zemenīte»
PII «Zemenīte»
PII «Zemenīte»
Slēgta, bērniem vietu nodrošina PII «Ķipari»
Strādā apvienotās grupas,
Blaumaņa ielā 12/14
uzņem bērnus no PII «Ķipari»
Jūnijs
Jūlijs
Augusts
5.–9. 12.–16. 19.–22. 26.–30. 3.–7. 10.–14. 17.–21. 24.–28. 31.jūl.– 7.–11. 14.–18. 21.–25. 28.–
4.aug.
1.sept.
PII «Kamolītis»
Slēgta, bērniem vietu nodrošina
Strādā apvienotās grupas, uzņem bērnus
Meiju ceļā 31
PII «Kāpēcīši»
no PII «Kāpēcīši» un PII «Sprīdītis»
PII «Kāpēcīši»
Strādā apvienotās grupas,
Slēgta, bērniem vietu nodrošina
Ganību ielā 66
uzņem bērnus no PII «Kamolītis»
PII «Kamolītis»
Jūnijs
Jūlijs
Augusts
5.–9. 12.–16. 19.–22. 26.–30. 3.–7. 10.–14. 17.–21. 24.–28. 31.jūl.– 7.–11. 14.–18. 21.–25. 28.–
4.aug.
1.sept.
PII «Sprīdītis»
Strādā apvienotās grupas,
Slēgta, bērniem vietu nodrošina
Tērvetes ielā 6
uzņem bērnus no PII «Gaismiņa»
PII «Gaismiņa» un PII «Kamolītis»
PII «Gaismiņa»
Slēgta, bērniem vietu nodrošina
Strādā apvienotās grupas,
Vaļņu ielā 5
PII «Sprīdītis»
uzņem bērnus no PII «Sprīdītis»
Jūnijs
Jūlijs
Augusts
5.–9. 12.–16. 19.–22. 26.–30. 3.–7. 10.–14. 17.–21. 24.–28. 31.jūl.– 7.–11. 14.–18. 21.–25. 28.–
4.aug.
1.sept.
PII «Pasaciņa»
Strādā apvienotās grupas,
Slēgta, bērniem vietu nodrošina PII «Lācītis»
Aspazijas ielā 18
uzņem bērnus no PII «Lācītis»
PII «Lācītis»
Slēgta, bērniem vietu nodrošina
Strādā apvienotās grupas, uzņem bērnus
Māras ielā 2
PII «Pasaciņa»
no PII «Pasaciņa» un PII «Gaismiņa»

5.–9.jūnijs

Jūnija pirmo nedēļu strādā visas iestādes un nodrošina vietu bērniem, kam tā nepieciešama.
Iestādē strādā apvienotās grupas, nodrošinot vietu saviem izglītojamajiem un bērniem no slēgtajām PII.
Iestāde slēgta, bērniem nodrošina vietu norādītajā PII. Slēgta, t.i., netiek uzņemti bērni, notiek remontdarbi, iestādē noteikti ir
vismaz viens administrācijas pārstāvis.
no 21. augusta Iestādes atsāk darbu, atgriežas bērni, kas apmeklēja citu PII, notiek pakāpeniska jauno bērnu uzņemšana.
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Īsi
 Svētdien, 12. februārī, pulksten 14 Ģederta Eliasa Jelgavas
Vēstures un mākslas muzejā
notiks Jelgavas pilsētas bibliotēkas
organizēts pasākums «Lai uzvar
mūzika!», kurā interesenti varēs
tikties ar dzejnieci Inesi Zanderi.
Šis būs pirmais Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītā projekta «Vārdu
nospiedumi» pasākums, informē
Jelgavas pilsētas bibliotēka. Pasākumā muzicēs Karlīnas Īvānes
vijoles un alta spēles studija «Vijolīte». Pasākumu bez maksas aicināts
apmeklēt ikviens interesents.
 Atbilstoši aktuālajiem gripas
monitoringa datiem Jelgavā apstiprināti 24 gripas slimnieki, kas
ir par diviem vairāk nekā nedēļu
iepriekš. «Galvenokārt slimo bērni
vecumā no pieciem līdz 14 gadiem,» informē Slimību profilakses
un kontroles centra Zemgales
reģionālās nodaļas pārstāve Elvīra
Brūvere. Gripas monitorings par
pagājušo nedēļu liecina, ka mūsu
pilsētā reģistrēti 673,6 saslimšanas
gadījumi uz 100 000 iedzīvotāju.
Informējot par izglītības iestāžu
apmeklējumu, E.Brūvere skaidro,
ka skolas apmeklē 84,4 procenti
skolēnu (nedēļu iepriekš – 88,5
procenti), savukārt pirmsskolas
izglītības iestādes – 59,7 procenti
bērndārznieku (nedēļu iepriekš
šis rādītājs bija 57,5 procenti).
Saistībā ar gripu izglītības, kultūras
un interešu izglītības iestādēm
jāierobežo ārpusklases un citi
pasākumi, ja tie notiek slēgtās
telpās un saistīti ar vairāk nekā 50
dalībnieku pulcēšanos vienuviet.
Tāpat Jelgavas pilsētas slimnīcā
vēl aizvien ir spēkā karantīna –
tuviniekiem atstāt paciņu var
slimnīcas garderobē katru dienu,
arī brīvdienās, no pulksten 11 līdz
13 un no pulksten 16 līdz 18.
 1. martā pulksten 11 Jelgavas pilsētas domē Lielajā ielā
11 notiks informatīvs seminārs
«Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšana. Nosacījumi un renovācijas
process», kurā interesenti varēs
uzzināt par pieejamo atbalstu
energoefektivitātes pasākumu
īstenošanai daudzdzīvokļu ēkās.
Uz semināru aicināti namu pārvaldīšanas uzņēmumu, dzīvokļu
īpašnieku biedrību un būvniecības
uzņēmumu pārstāvji, daudzdzīvokļu dzīvojamo māju vecākie.
Tajā tiks sniegtas padziļinātas
konsultācijas daudzdzīvokļu māju
pilnvarotajām personām par finansējuma pieteikuma un saistīto
pielikumu sagatavošanas jautājumiem, kā arī informācija par
daudzdzīvokļu ēkas renovācijas
projekta vadības procesa niansēm,
informē Ekonomikas ministrija. Iepazīties ar semināra darba kārtību
un tam pieteikties var ministrijas
mājaslapā em.gov.lv, sadaļā «Aktuāli», apakšsadaļā «Semināri:
energoefektivitātes paaugstināšana daudzdzīvokļu ēkās».
 No šī gada apjomīgā uzziņu
datubāze par Latviju Letonika.lv
Jelgavas pilsētas bibliotēkas lietotājiem pieejama arī attālināti.
Datubāzes lietotājvārdu un paroli
lasītāji var saņemt bibliotēkā, un ar
to datubāzi attālināti var lietot tik
ilgi, cik nepieciešams. Bibliotēkā
skaidro, ka vienīgais ierobežojums
datubāzes lietošanai attālināti ir
tas, ka šādā gadījumā nav pieejami
ar autortiesībām aizsargāto darbu
pilnie teksti, kurus var skatīt tikai
no bibliotēku datoriem. Pašreizējie noteikumi darbojas līdz 2017.
gada beigām. Letonika.lv piedāvā
meklēt un strādāt ar informāciju,
kas atrodama 11 enciklopēdijās un
citos uzziņu resursos, 13 vārdnīcās
– tulkojošās, skaidrojošās, terminoloģijas –, kā arī kolekcijās ar
10 000 attēliem, audioierakstiem
un video materiāliem. Datubāzē
pieejama arī latviešu literatūras
bibliotēka ar 200 pilnteksta literārajiem darbiem un valodas atbalsta krātuve ar palīgmateriāliem
latviešu valodai, informē Jelgavas
pilsētas bibliotēkas direktores
vietniece Dzintra Punga.
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Jelgavas slimnīcas Uzņemšanas nodaļas skice.

Pārbūvēs pēdējo
nerekonstruēto
slimnīcas korpusu
 Sintija Čepanone

Ar tehniskā projekta izstrādi
noslēgušies sagatavošanās
darbi Jelgavas pilsētas slimnīcas C korpusa rekonstrukcijai. «Visu pagājušo gadu
kopā ar projektētājiem gājām cauri katrai telpai, katram stāvam, lai mūsu idejas
un vajadzības uzliktu uz
papīra un iekļautu būvprojektā. Atšķirībā no pārējiem
slimnīcas korpusiem šajā
nav palātu – tās galvenokārt ir izmeklējumu telpas,
kas aprīkotas ar stacionāru
aparatūru, kuru praktiski
nav iespējams pārvietot. Tas
būvdarbu procesu neapšaubāmi sarežģīs,» gaidāmos
darbus vērtē SIA «Jelgavas
pilsētas slimnīca» valdes
loceklis Andris Ķipurs, uzsverot, ka lielākais izaicinājums gan personālam, gan
pacientiem būs slimnīcas
Uzņemšanas nodaļas rekonstrukcija.
Slimnīcas C korpusa rekonstrukcijas būvprojektu izstrādāja PS «LNK
Industries Partnership», un līdzekļi
– ap 70 tūkstoši eiro – tam atvēlēti
no slimnīcas budžeta, jau vairāku
gadu garumā mērķtiecīgi gatavojoties
šiem vērienīgajiem infrastruktūras
uzlabošanas darbiem. «No Eiropas
Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem
Jelgavas slimnīcas C korpusa rekonstrukcijai šobrīd piešķirti 2,15 miljoni
eiro, tāpat slimnīca ieguldīs līdzekļus
no savas peļņas, kā arī ceram uz domes
līdzfinansējumu,» piebilst slimnīcas
vadītājs.

Būvdarbi – vienlaicīgi
piecos stāvos

Līdzīgi kā iepriekš īstenota slimnīcas nodaļu ar palātām rekonstrukcija,
būvdarbus vienlaicīgi veicot visā korpusā, arī šoreiz princips būs līdzīgs,

Foto: Austris Auziņš

«Mūsu prognozes ir rekonstrukciju
sākt pavasarī. Ņemot vērā, ka būvdarbiem atvēlētais laiks ir deviņi mēneši,
ceram, ka jau 2018. gada pirmajā
ceturksnī pacientus varēsim uzņemt
jaunās, mūsdienu prasībām atbilstoši
aprīkotās telpās,» uzsver Jelgavas
slimnīcas vadītājs Andris Ķipurs.
apmeklētājiem pilnībā vai daļēji
liedzot piekļuvi C korpusā izvietotajām nodaļām. «Remontdarbi aptvers
korpusa pirmos piecus stāvus – neaizskarts paliks vien operāciju bloks 6.
stāvā, kas rekonstruēts jau iepriekš.
Darbu laikā ne tikai pārbūvēs un
rekonstruēs telpas, bet arī nomainīs
visas inženierkomunikācijas – elektrību, ūdensvadu, kanalizāciju, no
jauna izbūvēs ventilācijas sistēmu un
lietusūdens kanalizāciju, kas aktuāla
ir kopš divslīpju jumta izbūves ēkai,»
skaidro A.Ķipurs, piebilstot, ka šajā
projektā iekļauta arī uzbrauktuves
pie Bērnu nodaļas pārbūve – uz nepieciešamību to rekonstruēt norādījis
Būvniecības valsts kontroles birojs.
Slimnīcas vadītājs norāda, ka kapitālais remonts C korpusā nav piedzīvots kopš ēkas uzcelšanas 1970. gadā.

šobrīd aktuāls ir loģistikas jautājums
– kā sabalansēt remontdarbus ar ārstniecisko procesu. «Vislielākās pārmaiņas sagaida ēkas 2. stāvu jeb Uzņemšanas nodaļu, un tieši šīs nodaļas darba
organizēšana būvniecības laikā būs
viens no aktuālākajiem jautājumiem,
pie kura risināšanas šobrīd strādājam.
Viens no variantiem paredz Uzņemšanas nodaļu izvietot ambulatorajā
korpusā, tāpat tiek izskatīta iespēja
to uz laiku izvietot Bērnu nodaļā, taču
galēja risinājuma šajā ziņā vēl nav,»
stāsta A.Ķipurs, atzīstot, ka ikdienā
Uzņemšanas nodaļa ir ļoti noslogota
– vidēji diennaktī tajā vēršas 85 cilvēki.
Jāņem vērā, ka asins sagatavošanas
un laboratorijas, kā arī rentgena iekārtas nav pārvietojamas, tādēļ šajās
nodaļās darbs ar zināmiem ierobežojumiem notiks paralēli remontam.
Turklāt Diagnostiskās radioloģijas
nodaļā lielāks akcents būs tieši uz komunikāciju sakārtošanu, jo tur telpas
daļēji izremontētas, periodiski mainot
aparatūru. Savukārt fizikālās terapijas
procedūras varēs nodrošināt, jo ierīces
ir mobilas un lielāko daļu procedūru
pacientam var veikt jebkurā palātā.
Bet tā sauktā veļas māja, kas šobrīd
atrodas ēkas 1. stāvā, uz remonta laiku
vispār tiks slēgta, tādējādi slimnīcas
veļas mazgāšanai nāksies izmantot
ārpakalpojumu. «Tas, protams, būs
saistīts ar papildu izmaksām, jo mazgāšanai mēnesī tiek nodotas vidēji
10 tonnas slimnīcas veļas,» tā vadītājs, tajā pašā laikā norādot, ka bez
komunikāciju nomaiņas, ventilācijas
izbūves un telpu remonta veļas mazgātavā neiztikt.

Uzņemšanas nodaļā –
arī jauns aprīkojums

Plānojot Uzņemšanas nodaļas pārbūvi, primāri domāts par to, lai nošķirtu slimnieku plūsmas – akūtos pacientus jeb ar ātro palīdzību atvestos no
ambulatoriem. Tāpat liels ieguvums
medicīniskās palīdzības sniegšanā būs
Plāno, kā strādāt remonta laikā observācijas palāta, lai nepieciešamīSaistībā ar plānotajiem būvdarbiem bas gadījumā cilvēku, kurš nogādāts

Tāds pēc rekonstrukcijas varētu izskatīties slimīcas vestibils.
slimnīcā, varētu atstāt uz 24 stundu
novērošanu, pirms pieņemt lēmumu
par viņa stacionēšanu vai palaišanu
mājās. Slimnīcas vadītājs lēš, ka tās
varētu būt sešas gultasvietas, kas
atvēlētas novērošanai.
A.Ķipurs skaidro, ka, jau iepriekšējos gados īstenojot rekonstrukcijas
darbus, mērķtiecīgi tika domāts par
telpu racionālu izmantojumu. Piemēram, izbūvējot Ambulatoro nodaļu, no
Uzņemšanas nodaļas telpām uz jauno
korpusu tika pārcelts stomatologa
kabinets, rekonstruējot Dzemdību
nodaļu, uz to tika pārcelta arī ginekoloģija, kas iepriekš bija izvietota 5.
stāvā. Līdz ar Uzņemšanas nodaļas
pārbūvi šeit vairs nebūs endoskopijas
kabineta un kases, un tas nozīmē papildu telpas tieši Uzņemšanas nodaļas
vajadzībām, kas nodrošinās iespēju
plašākas medicīniskās manipulācijas
veikt uz vietas, nepārvietojot pacientu
uz citām slimnīcas nodaļām.
Pēc rekonstrukcijas Uzņemšanas
nodaļā būs ne tikai plašas telpas, bet
arī mūsdienu prasībām atbilstošs aprīkojums. «Šobrīd, piemēram, lai veiktu
rentgenu, pacients jāved uz 4. stāvu,
taču pēc rekonstrukcijas rentgena aparātu plānojam arī traumpunktā, kas
būtiski atvieglos ārstu darbu. Tāpat
plānots iegādāties kardiomonitorus
un citu aprīkojumu smagiem slimnie-

kiem, kas ievesti Uzņemšanas nodaļā,»
stāsta slimnīcas vadītājs.

Uzlabos apstākļus endoskopijas
veikšanai

Būtiski apstākļi uzlabosies arī
5. stāvā – tur ir Fizikālās terapijas
nodaļa un funkcionālās diagnostikas
kabinets, bet virkne telpu, kas iepriekš
tika izmantotas ginekoloģijai, šobrīd
stāv tukšas. «Mainot telpu izvietojumu, 5. stāvā endoskopijas apskatēm
korpusa galā plānojam iekārtot divus
atsevišķus kabinetus, tiem pa vidu
izbūvējot sanitāro mezglu, un tas nozīmē, ka kuņģi un zarnu traktu skatīs
atsevišķos kabinetos,» priekšrocības
ieskicē A.Ķipurs, piebilstot, ka tāpat
5. stāvā tiks modernizētas fizikālās
terapijas un funkcionālās diagnostikas
procedūru telpas.

Gaida pavasari

Tas, kad slimnīcā varēs sākties reāli
būvdarbi, šobrīd ir atkarīgs no iepirkuma procedūras. «Mūsu optimistiskās
prognozes ir darbus sākt pavasarī līdz
ar apkures sezonas beigām. Ņemot
vērā, ka būvdarbiem atvēlētais laiks
ir deviņi mēneši, ceram, ka jau 2018.
gada pirmajā ceturksnī pacientus
varēsim uzņemt jaunās, mūsdienu
prasībām atbilstoši aprīkotās telpās,»
tā A.Ķipurs.
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BK «Jelgava/BJSS»
turpina uzvarēt

3. februārī LBL 2. divīzijas 12 spēcīgāko komandu turnīrā jau piekto uzvaru pēc kārtas izcīnīja BK
«Jelgava/BJSS», kas savā laukumā
ar rezultātu 92:79 revanšējās «Valmiera Glass/ViA» basketbolistiem.
Jelgavnieku sastāvā rezultatīvākais
ar 18 gūtiem punktiem bija centra
uzbrucējs Ronalds Elksnis. Pēc izcīnītās uzvaras mūsu basketbolisti
LBL2 turnīra tabulā ar 15 spēlēs
izcīnītām 11 uzvarām un piedzīvotiem četriem zaudējumiem atrodas
3. vietā. Nākamā spēle – 10. februārī
izbraukumā Līvānos, kur mačs pret
vietējiem basketbolistiem sāksies
pulksten 20.

«Biolars/Jelgava» neveiksmju
sērija turpinās

4. un 5. februārī Baltijas
līgas spēles
volejbolā
aizvadīja
«Biolars/
Jelgava» volejbolisti, kuri sestdien trīs setos zaudēja
Tartu «Bigbank» vienībai (20:25, 21:25 un
24:26). Svētdien jelgavnieki pret Rakveres
komandu spēja uzvarēt pirmos divus setus,
taču turpinājumā laukumā dominēja Igaunijas komanda, kura uzvarēja nākamos
trīs setus. Nākamās spēles jelgavniekiem
plānotas šīs nedēļas nogalē, kad Zemgales Olimpiskajā centrā uzņems Pērnavas
komandu un «Jarvamaa VK» volejbolistus.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

SPORTS
Futbolistiem
zaudējums Viļņā

Pagājušās nedēļas nogalē Viļņā pārbaudes spēli aizvadīja FK «Jelgava»,
kas turpina gatavošanos 2017. gada
sezonai. Mačā pret vietējo «Trakai»
vienību mūsu futbolisti pieļāva vairākas rupjas kļūdas, kas atspoguļojās
arī rezultātā – piedzīvots zaudējums
ar 1:3. Vienīgos vārtus «Jelgavas»
labā guva Artis Jaudzems. Pēc pirmā
puslaika rezultāts bija 1:1, bet spēles
otrajās 45 minūtēs pretinieki guva
divus vārtus. Jelgavnieku sastāvā
spēlēja arī horvātu aizsargs Ante
Bakmazs, ar kuru «Jelgava» 3. februārī parakstīja līgumu uz vienu gadu.
Līdz šim viņš spēlēja Maltas klubā
«St.Andrews».

Latvijas U-17 izlase divreiz
uzvar baltkrievus

Jelgavas ledus
hallē Latvijas
U-17 izlase aizvadījusi divas
pārbaudes spēles ar Baltkrievijas U-16 izlasi.
Sestdien mūsu jaunieši kaimiņus uzvarēja
ar rezultātu 5:2 (2:1, 3:1, 0:0), savukārt
svētdien Latvijas U-17 izlase bija pārāka ar
rezultātu 3:2 (1:0, 1:1, 1:1). Jāatgādina,
ka 27. janvārī Latvijas Olimpiskā komiteja
pieņēma lēmumu politiskās situācijas un
drošības apsvērumu dēļ nesūtīt delegāciju
uz Eiropas jaunatnes ziemas olimpiādi, kas
no 11. līdz 18. februārim notiks Turcijas
pilsētā Erzerumā.

Karatists Kalniņš sāk
ceļu uz Tokijas olimpiādi
 Ilze Knusle-Jankevica

2020. gada Tokijas vasaras
olimpisko spēļu programmā
ir iekļauts karatē, kas ļauj
ar pozitīvu skatu šo spēļu
virzienā raudzīties 25 gadus
vecajam jelgavniekam Kalvim Kalniņam. Viņš iekļauts
Latvijas olimpiskās vienības (LOV) B sastāvā, kā arī
veiksmīgi aizvadījis pirmās
šī gada sacensības – karatē
Premjerlīgas posmā Parīzē
98 dalībnieku konkurencē
izcīnīja 7. vietu.
K.Kalniņš, izvērtējot viņa 2016. gada
sniegumu – 5. vietu Eiropas čempionātā
–, šī gada sākumā uz gadu tika iekļauts
LOV vasaras B sastāvā. «Man katru
mēnesi maksā algu, ir piešķirts finansējums sacensībām un treniņnometnēm,
nodrošina vitamīnus, apdrošināšanu,
varu apmeklēt olimpiskās vienības ārstus,» iegūtos plusus, esot LOV sastāvā,
uzskaita sportists, piebilstot, ka ir patīkama sajūta, ja darbu novērtē. Šobrīd
sportista ikdiena paiet galvaspilsētā,
kur katru dienu notiek intensīvi treniņi.
Pēc aizvadītā pirmā karatē Premjerlīgas posma Parīzē, kurā jelgavnieks
svara kategorijā līdz 60 kilogramiem
izcīnīja 7. vietu, var sākt izdarīt pirmos
secinājumus par sportista cerībām tikt
uz 2020. gada Tokijas vasaras olimpiskajām spēlēm. «Savu sniegumu pirmajās
sacensībās vērtēju pozitīvi, bet vēl ir
daudz kur piestrādāt,» secina sportists,
norādot, ka šajās sacensībās galvenais
bija aizvadīt pēc iespējas vairāk cīņu un,
protams, uzvarēt katrā no tām.
Arī Kalvja un Latvijas karatē izlases
treneris Maksims Ivančikovs uzskata,
ka K.Kalniņam ir izredzes kvalificēties
olimpiskajām spēlēm, lai gan tas būs
sarežģīti. «Iepriekšējos gados Kalvim

trūka motivācijas, pietrūka arī finansiālā atbalsta – viņš ir pieaudzis cilvēks,
kuram jāstrādā un jāpelna iztika, un to
nav viegli savienot ar sportu. Tagad,
pateicoties LOV atbalstam, ir lielākas
iespējas trenēties un labāk gatavoties,»
stāsta treneris, piebilstot, ka pēc karatē
atzīšanas par olimpisko sporta veidu
interese par to ir augusi, tomēr Latvijā
šobrīd ir vien divi augsta līmeņa sportisti
– K.Kalniņš un Ruslans Sadikovs.
Treneris norāda, ka kvalifikācijas sistēma olimpiskajām spēlēm ir sarežģīta,
bet iespējami vairāki scenāriji. Kalvja
plāns A ir kvalificēties pēc reitinga.
«Pirms dažiem gadiem Kalvis savā svara kategorijā bija numur viens pasaulē
un noturējās divus gadus. Tāpēc tas ir
iespējams,» spriež treneris. K.Kalniņš
šobrīd savā svara kategorijā reitingā
atrodas 23. pozīcijā, bet kopumā reitingā
iekļauti 422 sportisti. «Kopš janvāra ir
pamainījusies ranga veidošanas sistēma
– tajā tiek ņemti vērā tikai pēdējos divos
gados sasniegtie rezultāti. Ja nebūtu
sekmīgais starts Parīzē, šobrīd atrastos ārpus spēcīgāko četrdesmitnieka.
Uzskatu, ka varu būt desmitniekā, un
tāds ir arī mans tuvākais mērķis,» saka
sportists.
Ja tas tomēr neizdotos, Kalvim būtu
jāpāriet uz svara kategoriju līdz 67 kilogramiem un vai nu jāiekļūst reitingā
pirmajā vai otrajā pozīcijā, vai jāpiedalās kvalifikācijas turnīrā, no kura uz
Jelgavnieks Kalvis Kalniņš janvāra beigās
olimpiskajām spēlēm tiks četri labākie.
piedalījās karatē Premjerlīgas pirmajā
Jāpiebilst, ka olimpiskajās spēlēs vīrieši
posmā Parīzē, kur 98 sportistu konkusacentīsies tikai trīs svara kategorijās:
rencē izcīnīja 7. vietu. Par vienu no jellīdz 67 kilogramiem (te startēs arī divi
gavnieka uzvarētajiem sportistiem šajās
labākie karatisti pēc reitinga svarā līdz
sacensībās kļuva Armēnijas karatists,
60 kilogramiem), līdz 75 kilogramiem
kurš cīņā pret K.Kalniņu saņēma četrus
un virs 75 kilogramiem. «Šobrīd svarīgāaizrādījumus un tika diskvalificēts.
kais Kalvim ir trenēties un parādīt labu
Foto: no K.Kalniņa personīgā arhīva
sniegumu sacensībās, lai arī nākamajos
gados varētu saņemt valsts atbalstu,» Eiropas čempionāts maijā, bet visu gadu Nīderlandē, vēl šogad viņam paredzēts
viņš piedalīsies vairākos Premjerlīgas starts Apvienotajos Arābu Emirātos,
tā treneris.
Šī gada svarīgākais starts Kalvim būs posmos – jau marta vidū būs sacensības Vācijā un Japānā.

Universiādē hokejā izcīna 6. vietu
 Ģirts Pommers

Latvijas studentu izlase, kuru
veido vairāki LLU studenti
un hokeja kluba «Zemgale/
LLU» hokejisti, Kazahstānas
pilsētā Almati notikušajā 28.
Pasaules ziemas universiādē
cīņā par 5. vietu saspringtā spēlē zaudēja Slovākijas
studentiem un turnīru noslēdza 6. vietā.
Šogad turnīrā startēja 12 komandas,
kas tika sadalītas trīs apakšgrupās. Latvieši savā C grupā ar rezultātu 1:7 zaudēja Krievijas izlasei, papildlaikā spēja
uzveikt Japānu (4:3) un ar rezultātu 6:2
uzvarēja Koreju, kvalificējoties ceturtdaļfinālam. Tajā mūsu sportisti izrādīja cienījamu pretestību Kanādas studentiem
– 2:5. Cīņā par piekto vietu vēlreiz tika

uzveikti japāņi, bet izšķirošajā mačā zaudēts Slovākijai – 4:5. Jāpiebilst, ka spēles
gaitā mūsu hokejisti atradās vadībā pat
ar divu vārtu pārsvaru, taču nespēja to
nosargāt līdz spēles beigām.
HK «Zemgale/LLU» un LLU sacensībās pārstāvēja vārtsargs Reinis Petkus
un Ints Bikars, aizsargi Mārtiņš Mežulis,
Rinalds Rosinskis un Eduards Hugo Jansons, kā arī uzbrucēji Sandis Zolmanis,
Artjoms Ogorodņikovs, Olafs Aploks,
Kristaps Millers, Romāns Nekļudovs un
Toms Tauriņš.
28. Pasaules ziemas universiāde no 28.
janvāra līdz 8. februārim notika Kazahstānas pilsētā Almati. Dalībai universiādē
tika akreditētas 64 valstis un vairāk
nekā 2000 atlētu. Latviju pārstāvēja 26
studenti četros sporta veidos: hokejā,
kalnu slēpošanā, šorttrekā un snovbordā.
Jelgavnieki un mūsu augstskola startēja
tikai hokejā.
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Piedāvā darbu
Jelgavas 2. internātpamatskola Filozofu
ielā 50 (reģ.Nr.9000074738) aicina darbā
medicīnas māsu (vēlams ar fizioterapeita
pieredzi). CV sūtīt pa e-pastu 2intpsk@
izglitiba.jelgava.lv. T.63021773.
SIA «Spectre Latvia» (reģ.Nr.40003527355)
aicina darbā šuvējas(-us) (uz nenoteiktu
laiku) Kalnciemā, Jelgavas novadā. Prasības:
vēlama atbilstoša darba pieredze; pozitīva
attieksme pret darbu un dzīvi; vēlme strādāt
un sasniegt labus rezultātus. Darbs šūšanas
līnijās. Pieteikties pa tālruni 26382829
(Guna), 26330630 (Santa) vai e-pastu guna.
silina@spectre.lv, santa.goleva@spectre.lv.
SIA «NK» (reģ.Nr.43602015877) piedāvā
darbu vīriešu un sieviešu frizierim(-ei) un
manikīra meistaram(-ei). T.29607937.

Meklē darbu
Apdares meistars. T.24957437.
Elektromontieris. T.26077810.
Vīrietis meklē darbu dārzā un saimniecībā. Varu
aprūpēt vecu cilvēku. Ir pieredze. T.24850341.

Jelgavas pilsētas pašvaldības
administrācija informē
Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācija informē, ka saskaņā ar Ministru
kabineta noteikumu Nr.628 «Noteikumi
par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem» 114. punktu
tiek rīkota publiskās apspriešanas sanāksme par saņemtiem priekšlikumiem
un institūciju atzinumiem detālplānojumam Lielajā ielā 41A un Dobeles
šosejā 9, Jelgavā, kas notiks 27.02.2017.
plkst.18 Jelgavas pilsētas domes telpās
Lielajā ielā 11, Jelgavā, Konferenču zālē.

Lūgums atsaukties
Jelgavas pilsētas dome aicina Aleksandras Ivašņovas (dzimusi 1946. gada 11.
oktobrī, mirusi 2017. gada 23. janvārī)
piederīgos pieteikties Jelgavas pilsētas
domē Lielajā ielā 11, 305. kabinetā (kontakttālrunis 63005523), divu nedēļu
laikā no aicinājuma publikācijas dienas,
lai vienotos par rīcību ar Aleksandras
Ivašņovas īrētajā dzīvoklī atstātajiem
sadzīves priekšmetiem un mantām. Ja
minētajā termiņā Aleksandras Ivašņovas
piederīgie nepieteiksies, mantas tiks
iznīcinātas.

Aizsaulē aizgājuši
GAIDA VĀRPIŅA (1942. g.)
ANTOŅINA DMITRIJEVA (1930. g.)
VALENTĪNA SKUJA (1928. g.)
MIHAILS KISEĻOVS (1949. g.)
PĀVELS MUIŽNIEKS (1941. g.)
LEONĪDS KRIVENOKS (1933. g.)
DŽANA ŠTEINBURGA (1942. g.)
AIGARS VLASOVS (1963. g.)
RUTA DREIMANE (1937. g.).
Izvadīšana 09.02. plkst.13 Baložu kapsētā.
HĒRA KRŪMIŅA (1934. g.).
Izvadīšana 09.02. plkst.11 Zanderu kapsētā.
MINJONA JUREVICA (1925. g.).
Izvadīšana 09.02. plkst.15 Meža kapsētā.
JADVIGA BUDRE (1925. g.).
Izvadīšana 10.02. plkst.14 Zanderu kapsētā.
NIKOLAJS DOLGIHS (1961. g.).
Izvadīšana 10.02. plkst.13 Bērzu kapsētā.
DZIDRA FREIMANE (1928. g.).
Izvadīšana 11.02. plkst.13 Meža kapsētā.

Noslēgušās Deivisa kausa spēles tenisā
Pagājušās nedēļas nogale aizritēja lielā tenisa zīmē
– Zemgales Olimpiskajā centrā (ZOC) notika Deivisa
kausa Eiropas/Āfrikas 2. grupas spēles, kurās Latvijas izlases tenisisti sacentās ar Norvēģijas sportistiem. Lai gan sportiskie rezultāti turnīrā nebija
iepriecinoši – Latvijas izlase piedzīvoja zaudējumu
visās četrās spēlēs un atzina Norvēģijas pārākumu
–, organizatoriski saņemtas labas atsauksmes gan
no pašiem tenisistiem, gan sacensību galvenā tiesneša Fila Evansa. Kopumā Deivisa kausa spēles vēroja apmēram 300 skatītāji. Jāpiebilst, ka augstas
raudzes tenisa spēles ZOC tika aizvadītas pirmo
reizi, tādēļ zālē tika ieklāts no Austrijas atvests
mākslīgā seguma tenisa korts, kuru par labu esam atzina abu izlašu spēlētāji un arī tiesnesis.
Latvijas izlases kapteinis un Latvijas Tenisa savienības ģenerālsekretārs Kārlis Lejnieks atzīst, ka sportiskos rezultātus
būtiski ietekmējis mūsu spēlētāju veselības stāvoklis – iepriekšējās nedēļas vidū trim no četriem komandas spēlētājiem bija paaugstināta temperatūra, bet Artūrs Strazdiņš pat ticis hospitalizēts. Šādos apstākļos latvieši darīja, ko
varēja, taču zaudējumu piedzīvoja gan abās vienspēlēs, gan dubultspēlē. Ļoti tuvu uzvarai ceturtajā spēlē bija 18
gadus vecais Rūdolfs Mednis, kuram spēlē pret 16 gadus veco norvēģi Simenu Sundi Bratholmu bija mačbumba,
taču tā netika izmantota, līdz ar to sīvā trīs setu cīņā piedzīvots sāpīgs zaudējums. Lai nosargātu vietu Deivisa
kausa Eiropas/Āfrikas 2. grupā, latviešiem aprīļa sākumā būs jāuzvar Marokas izlase.
Foto: Austris Auziņš
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

Pirmdiena, 13. februāris
LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 700 pasaules brīnumi. Izraēla.*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2380.sērija.
9.35 Plosītās sirdis. Meksikas seriāls. 2012.g. 110.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ķepa uz sirds.*
11.20  Dārsija kungs un Elizabete.
Kanādas romantiska drāma (ar subt.). 2016.g.
13.05 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.20 Es – savai zemītei.*
13.55  Džungļu grāmata 2. Animācijas seriāls.
14.25  Vispera. Animācijas seriāls.
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Kalnu patruļa 3. Seriāls. 10.sērija.
16.05 Plosītās sirdis. Meksikas seriāls (ar subt.). 109.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2380.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija. 19.27 Laika ziņas.
19.30 Aizliegtais paņēmiens.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts.
22.00 Sporta studija.
22.45 JAUNA SEZONA. Skaņusaite Latvijā.
23.15 Nakts ziņas. 23.24 Sporta ziņas. 23.26 Laika ziņas.
23.30 «De facto».*
0.05 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
0.50 Melu laboratorija.*
1.50 Aculiecinieks.*

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 1000 jūdzes Kambodžā. 6.sērija.
6.30 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls
7.00  Kam pieder šī pasaule? «Deutsche Welle» žurnāls.
8.10  Saistītās dzīves. «Deutsche Welle» žurnāls.
8.40 Uzvelc tautastērpu!*
9.10 Latvijas sirdsdziesma.*
10.05 Kalnu patruļa 3. Seriāls. 9.sērija.
11.00 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 679.sērija.
11.55 Supernova 2017.*
14.10 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls
14.40 Punkti uz i. Diskusiju raidījums (krievu val., ar subt.).*
16.15 Bez aizvainojuma. Aktuālas intervijas (krievu val., ar subt.).*
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 680.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Izzināt Japānu. Dokumentālu filmu cikls. 1.sērija.
20.10  TV PIRMIZRĀDE. Kalnu ārstniecisko augu noslēpums.
Dokumentālu filmu cikls. 1.sērija.
21.10  Maklauda meitas. Seriāls. 102.sērija.
22.00  Apsolītā zeme. ASV drāma (ar subt.). 2012.g.
0.00  Midsomeras slepkavības 2. Seriāls. 1.sērija.
1.55 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.20 Bernards 2. Animācijas seriāls.
5.35 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
6.00 15 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru. Kulinārijas raidījums.
6.30 900 sekundes.
8.40 Dzīvīte.
9.10 Kāpnes uz debesīm. Krievijas seriāls (ar subt.). 11.sērija.
10.20 Televeikala skatlogs.
10.35 Mežonīgā kaķe. Meksikas seriāls. 2014.g. 9.sērija.
11.30 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 78. un 79.sērija.
13.45 Televeikala skatlogs.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 15 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru.
Kulinārijas raidījums.
14.55 Bērni un vecāki 4. ASV seriāls. 2012.g. 7.sērija.
15.50 Nemelo man! (ar subt.).
16.50 TV PIRMIZRĀDE. Trīs Annas. Meksikas seriāls. 2016.g. 1.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani virtuves noslēpumi 2. Kulinārijas šovs. 16.sērija.
18.55 Iemīlēties vēlreiz. Turcijas seriāls. 2015.g. 8.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.35 Transports šodien, rīt.
20.40 Degpunktā 7.
21.10 Ekstrasensi – detektīvi 5. Realitātes šovs (ar subt.).
22.10 Majors un maģija. Krievijas seriāls (ar subt.). 6.sērija.
23.05 «Overtime TV» 7. Sporta apskats.
0.10 Čikāgas sardzē. Seriāls. 7.sērija.
1.00 Dzīvīte.
1.20 LNT ziņu «Top 10».
2.05 Attīstības kods 3.
2.30 Degpunktā 7.
2.55 900 sekundes.
4.35 Karamba! Humora raidījums.

TV3
5.00 Svešais starp savējiem 3. Seriāls. 9.sērija.
6.00 Mahinatori 5. Seriāls. 13.sērija.
6.50 Transformeri: roboti maskējas. Animācijas seriāls.
7.20 Dēkaiņi 3. Animācijas seriāls.
7.50 Dusmīgie bebri. Animācijas seriāls.
8.10 Divarpus vīru 2. Komēdijseriāls. 40.sērija.
8.40 Kobra 10. Seriāls. 8.sērija.
9.50 Gatavo 3.
10.25 Māmiņu klubs.
11.00 Televeikala skatlogs.
11.15 Ekstrasensu cīņas 13. Realitātes šovs (ar subt.).
12.25 Atriebība 3. Seriāls. 1.sērija.
13.25 Bakugani. Animācijas seriāls.
13.55 Transformeri: roboti maskējas. Animācijas seriāls.
14.20 Dusmīgie bebri.
14.45 Mindijas projekts 2. ASV seriāls. 2013.g. 17. un 18.sērija.
15.45 UgunsGrēks 17. Seriāls. 8. un 9.sērija.
17.00 Kobra 10. Seriāls. 9.sērija.
18.00 Divarpus vīru 2. Komēdijseriāls. 41. un 42.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 UgunsGrēks 17. Latvijas seriāls. 2017.g. 9.sērija.
21.00 Bibliotekāri 3. ASV seriāls. 2016.g. 9. un 10.sērija.
23.00 Skaistule un briesmonis 4. ASV seriāls. 2016.g. 3.sērija.
23.55 Nekā personīga.
0.45 Melu teorija. 6.sērija.
1.05 Sveika, Rīga!
1.35 Mindijas projekts 2. Seriāls. 17.sērija.
2.05 Svešais starp savējiem 3. Seriāls. 9.sērija.
3.10 UgunsGrēks 17. Seriāls. 9.sērija.
3.45 TV3 ziņas.
4.15 Bez tabu.

Otrdiena, 14. februāris
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Es – savai zemītei.*

6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 700 pasaules brīnumi. Izraēla.*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2381.sērija.
9.35 Plosītās sirdis. Meksikas seriāls. 2012.g. 111.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ceturtā studija.*
11.15 Mazie laupītāji. Latvijas un Austrijas ģimenes komēdija
(ar subt.). 2009.g.
12.45  Sāras mūzika. «Deutsche Welle» žurnāls.
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15 Province.*
13.50  Džungļu grāmata 2. Animācijas seriāls.
14.20  Uzmanību, gatavību, kosmosā! Animācijas seriāls.
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Kalnu patruļa 4. Seriāls. 1.sērija.
16.05 Plosītās sirdis. Meksikas seriāls (ar subt.). 110.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2381.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija. 19.27 Laika ziņas.
19.30 Personība. 100 g kultūras. Jānis Deinats.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 1:1. Aktuālā intervija.
22.05  TV PIRMIZRĀDE. Augstākā izglītība – nākotne kredīta jūgā.
Dokumentāla filma (ar subt.).
23.10 Nakts ziņas. 23.19 Sporta ziņas. 23.21 Laika ziņas.
23.25 Aijas Andrejevas koncerts «Soļi. 10 gadi uz skatuves».
1.35 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts.*

LTV7
5.00 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
5.30 1000 jūdzes Kambodžā. 6.sērija.
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 1000 jūdzes Kambodžā. 7.sērija.
6.30 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Ceturtā studija.*
7.30 Citādi latviskais (Cytaidi latviskais) (ar subt.).*
8.00 Latvijas novadu cīņas.*
8.55 Gleznotājs Laris Strunke. Dokumentāla filma.
9.55 Laipni lūgti Interalias Republikā!*
10.05 Kalnu patruļa 3. Seriāls. 10.sērija.
11.00 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 680.sērija.
11.55 Aizliegtais paņēmiens.*
12.55 LBL Zvaigžņu spēle.*
16.05  Maklauda meitas. Seriāls. 102.sērija.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 681.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Bezceļu tūrisms. Arktiskā Jamala. Dokumentāla filma.
20.05  Eksotiskās salas 2.
Dokumentāla daudzsēriju filma (ar subt.). 1.sērija.
21.05  Maklauda meitas. Seriāls. 103.sērija.
21.55  Tēvs Brauns 5. Seriāls (ar subt.). 5.sērija.
22.50  Lielais Gregs. Vācijas seriāls. 2004.g. 39.sērija.
23.50  Atgriešanās. Francijas seriāls (ar subt.). 2012.g. 6.sērija.
0.55  Sporta spēks. «Deutsche Welle» žurnāls.
1.25 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.19 Bernards 2. Animācijas seriāls.
5.35 Ticīgo uzvaras balss.
6.00 15 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru. Kulinārijas raidījums.
6.30 900 sekundes.
8.40 Dzīvīte.
9.10 Kāpnes uz debesīm. Krievijas seriāls (ar subt.). 12.sērija.
10.20 Televeikala skatlogs.
10.35 Mežonīgā kaķe. Meksikas seriāls. 2014.g. 10.sērija.
11.30 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 80. un 81.sērija.
13.45 Televeikala skatlogs.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 15 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru. Kulinārijas raidījums.
14.55 Bērni un vecāki 4. ASV seriāls. 2012.g. 8.sērija.
15.50 Nemelo man! (ar subt.).
16.50 Trīs Annas. Meksikas seriāls. 2016.g. 2.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani virtuves noslēpumi 2. Kulinārijas šovs. 17.sērija.
18.55 Iemīlēties vēlreiz. Turcijas seriāls. 2015.g. 9.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā 7.
21.10 Titāniks. ASV romantiska drāma. 1997.g.
0.55 Dzīvīte.
1.15 Iemīlēties vēlreiz. Turcijas seriāls. 2015.g. 9.sērija.
2.00 Kāpnes uz debesīm. Krievijas seriāls (ar subt.). 11.sērija.
2.50 Degpunktā 7.
3.15 900 sekundes.

TV3
5.00 Svešais starp savējiem 3. Seriāls. 10.sērija.
5.55 Atriebība 3. Seriāls. 1.sērija.
6.45 Transformeri: roboti maskējas. Animācijas seriāls.
7.15 Dēkaiņi 3. Animācijas seriāls.
7.45 Dusmīgie bebri. Animācijas seriāls.
8.05 Divarpus vīru 2. Komēdijseriāls. 41. un 42.sērija.
9.00 Kobra 10. Seriāls. 9.sērija.
10.05 Amerikas smieklīgākie videokuriozi 23.
11.00 Televeikala skatlogs.
11.15 Ekstrasensu cīņas 13. Realitātes šovs (ar subt.).
12.25 Atriebība 3. Seriāls. 2.sērija.
13.25 Bakugani. Animācijas seriāls.
13.55 Transformeri: roboti maskējas. Animācijas seriāls.
14.15 Mindijas projekts 2. ASV seriāls. 2013.g. 19. un 20.sērija.
15.10 Ienīstu Svētā Valentīna dienu. ASV romantiska komēdija. 2009.g.
17.00 Kobra 10. Seriāls. 10.sērija.
18.00 Divarpus vīru 2. Komēdijseriāls. 43. un 44.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 «Bez tabu» Valentīndienas eksperiments «Pirmais skūpsts».
22.10 Zibsnis. ASV seriāls. 2014.g. 9.sērija.
23.10 Bulta 3. ASV seriāls. 2014.g. 9.sērija.
0.05 Bruklinas taksis. Seriāls. 8.sērija.
1.05 Ekstrasensu cīņas 15. Realitātes šovs (ar subt.). 2.sērija.
2.30 Mindijas projekts 2. Seriāls. 19. un 20.sērija.
3.20 Amerikas smieklīgākie videokuriozi 23.
3.50 TV3 ziņas.
4.20 Bez tabu.

Trešdiena, 15. februāris
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Es – savai zemītei.*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 700 pasaules brīnumi. Kuba.*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2382.sērija.
9.35 Plosītās sirdis. Meksikas seriāls. 2012.g. 112.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ceturtā studija.*
11.15 Supernova 2017.*
13.40 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.55 Vides fakti.*
14.25 Kas te? Es te!*
14.55 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.10 Kalnu patruļa 4. Seriāls. 2.sērija.
16.05 Plosītās sirdis. Meksikas seriāls (ar subt.). 111.sērija.

TV PROGRAMMA
17.00  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2382.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija. 19.27 Laika ziņas.
19.30 Īstās latvju saimnieces.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 Latvijas Loto izlozes.
21.20 Tieša runa.
22.30 Adreses.*
23.05 Nakts ziņas. 23.14 Sporta ziņas. 23.16 Laika ziņas.
23.20 Inspektors Džordžs Džentlijs 7.
Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 3.sērija.
1.00  Augstākā izglītība – nākotne kredīta jūgā.
Dokumentāla filma (ar subt.).

LTV7

Ceturtdiena, 2017. gada 9. februāris
17.00  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2383.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija. 19.27 Laika ziņas.
19.30 Tālā zeme – Sibīrija. Amūras apgabals 1949,
Tigda un Vozžajevka (ar subt.).*
20.00 700 pasaules brīnumi. Malaizija.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 Berberiem pa pēdām. Maroka.
21.45 TV PIRMIZRĀDE. Ziedoņa «Kurzemīte»: «Kā tur dzīvo!»
LTV videofilma. 2.daļa.
22.50 Kultūršoks. 100 g kultūras.*
23.05 Nakts ziņas. 23.14 Sporta ziņas. 23.16 Laika ziņas.
23.20 Personība. 100 g kultūras.*
0.20 1:1. Aktuālā intervija (ar surdotulk.).*
1.10 Tieša runa (ar surdotulk.).*

5.00 Aktualitātes. Televeikala skatlogs.*
5.30 1000 jūdzes Kambodžā. 7.sērija.
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 1000 jūdzes Kambodžā. 8.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 Adreses.*
9.05 Personīgā lieta. Informatīvi analītisks raidījums
(krievu val., ar subt.).*
9.35 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls
10.05 Kalnu patruļa 4. Seriāls. 1.sērija.
11.00 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 681.sērija.
11.55  Lielais Gregs. Vācijas seriāls. 2004.g. 39.sērija.
12.55 Notikumu skatlogā. Televeikala skatlogs.*
13.25 Aktualitātes. Televeikala skatlogs.*
13.55 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
14.30  Maklauda meitas. Seriāls. 103.sērija.
15.20 Pasaules meistarsacīkstes biatlonā.
15 km distance sievietēm.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 682.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Bez aizvainojuma. Aktuālas intervijas (krievu val.).
20.20  Meteoroīdu draudi. Dokumentāla filma.
21.20  Maklauda meitas. Seriāls. 104.sērija.
22.10  Krokodili tumšos ūdeņos. Dokumentāla filma.
23.10  Kalnu ārstniecisko augu noslēpums.
Dokumentālu filmu cikls. 1.sērija.
0.15 Bezceļu tūrisms. Arktiskā Jamala. Dokumentāla filma.
0.45 Personība. 100 g kultūras.*
1.30 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls

LTV7

LNT

LNT

5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.20 Bernards 2. Animācijas seriāls.
5.35 Ticīgo uzvaras balss.
6.00 15 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru.
Kulinārijas raidījums.
6.30 900 sekundes. LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 Dzīvīte.
9.10 Televeikala skatlogs.
9.25 Titāniks. ASV romantiska drāma. 1997.g.
13.10 Galileo 3.
13.45 Televeikala skatlogs.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 15 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru.
Kulinārijas raidījums.
14.55 Bērni un vecāki 4. ASV seriāls. 2012.g. 9.sērija.
15.50 Nemelo man! (ar subt.).
16.50 Trīs Annas. Meksikas seriāls. 2016.g. 3.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani virtuves noslēpumi 2. Kulinārijas šovs. 18.sērija.
18.55 Iemīlēties vēlreiz. Turcijas seriāls. 2015.g. 10.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā 7.
21.10 NCIS: Losandželosa 3. ASV seriāls. 12.sērija.
22.05 Hičkoks. ASV biogrāfiska drāma. 2012.g.
24.00 Dzīvīte.
0.20 Majors un maģija. Seriāls (ar subt.). 6.sērija.
1.10 Iemīlēties vēlreiz. Seriāls. 10.sērija.
1.55 Kāpnes uz debesīm. Seriāls (ar subt.). 12.sērija.
2.45 Degpunktā 7.
3.10 900 sekundes.

5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.20 Bernards 2. Animācijas seriāls.
5.35 Ticīgo uzvaras balss.
6.00 15 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru.
Kulinārijas raidījums.
6.30 900 sekundes. LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 Dzīvīte.
9.10 Kāpnes uz debesīm. Krievijas seriāls (ar subt.). 13.sērija.
10.20 Televeikala skatlogs.
10.35 Mežonīgā kaķe. Meksikas seriāls. 2014.g. 11.sērija.
11.45 Viesnīca «Švarcvalde». Vācijas seriāls. 2010.g. 5.sērija.
13.45 Televeikala skatlogs.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 15 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru.
Kulinārijas raidījums.
14.55 Bērni un vecāki 4. ASV seriāls. 2012.g. 10.sērija.
15.50 Nemelo man! (ar subt.).
16.50 Trīs Annas. Meksikas seriāls. 2016.g. 4.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani virtuves noslēpumi 2. Kulinārijas šovs. 19.sērija.
18.55 Iemīlēties vēlreiz. Turcijas seriāls. 2015.g. 11.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā 7.
21.10 Profesija – mamma 3. Latvijas raidījums.
22.10 Dārgā, mēs nogalinām bērnus! 4. Realitātes šovs.
0.05 Čikāgas sardzē 3. Seriāls. 7.sērija.
0.55 Dzīvīte.
1.15 Iemīlēties vēlreiz. Seriāls. 11.sērija.
2.00 Kāpnes uz debesīm. Seriāls (ar subt.). 13.sērija.
2.50 Degpunktā 7.
3.15 900 sekundes.

TV3
5.00 Svešais starp savējiem 3. Seriāls. 11.sērija.
5.55 Atriebība 3. Seriāls. 2.sērija.
6.45 Transformeri: roboti maskējas. Animācijas seriāls.
7.15 Dēkaiņi 4. Animācijas seriāls.
7.45 Dusmīgie bebri. Animācijas seriāls.
8.05 Divarpus vīru 2. Komēdijseriāls. 43. un 44.sērija.
9.00 Kobra 10. Seriāls. 10.sērija.
10.05 Nevaldāmā tiesnese. Seriāls. 4. un 5.sērija.
11.00 Televeikala skatlogs.
11.15 Ekstrasensu cīņas 13. Realitātes šovs (ar subt.).
12.25 Atriebība 3. Seriāls. 3.sērija.
13.25 Bakugani. Animācijas seriāls.
13.55 Transformeri: roboti maskējas. Animācijas seriāls.
14.20 Dusmīgie bebri. Animācijas seriāls.
14.45 Mindijas projekts 2. ASV seriāls. 2013.g. 21. un 22.sērija.
15.45 UgunsGrēks 17. Seriāls. 9. un 10.sērija.
17.00 Kobra 10. Seriāls. 11.sērija.
18.00 Divarpus vīru 2. Komēdijseriāls. 45. un 46.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 UgunsGrēks 17. Latvijas seriāls. 2017.g. 10.sērija.
21.00 Tēta nedienas Latvijā 2.
Latvijas realitātes šovs. 2017.g. 3.sērija.
22.30 Gatava pārvērtībām. 11.sērija.
23.15 Ģēnijs uzvalkā 4. Seriāls. 3.sērija.
0.10 Mindijas projekts 2. Seriāls. 21. un 22.sērija.
1.05 Svešais starp savējiem 3. Seriāls. 10. un 11.sērija.
3.05 UgunsGrēks 17. Seriāls. 10.sērija.
3.40 TV3 ziņas.
4.10 Bez tabu.

Ceturtdiena, 16. februāris
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Vides fakti (ar subt.).*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 700 pasaules brīnumi. Kuba.*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2383.sērija.
9.35 Plosītās sirdis. Meksikas seriāls. 2012.g. 113.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ceturtā studija.*
11.15 Latvijas sirdsdziesma.*
12.10 1:1. Aktuālā intervija.*
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15 Aculiecinieks.*
13.35 Kultūršoks. 100 g kultūras.*
13.50 Molangs un Piu Piu 2. Animācijas seriāls.
14.00 Kāpēc? Tāpēc! Animācijas seriāls.
14.20 Kas te? Es te!*
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Kalnu patruļa 4. Seriāls. 3.sērija.
16.05 Plosītās sirdis. Meksikas seriāls (ar subt.). 112.sērija.

5.00 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.*
5.30 1000 jūdzes Kambodžā. 8.sērija.
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 1000 jūdzes Kambodžā. 9.sērija.
6.30 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Ceturtā studija.*
7.30 Es – savai zemītei (ar subt.).*
8.00 Vides fakti (ar subt.).*
8.30 Sirmais. Kulta ēdieni (krievu val., ar subt.).*
8.55  Alternatīva izgāztuvei. Dokumentāla filma.
9.05 Melns. Sarkans. Zelts. Četri vīri Ugandā. 2.sērija.
9.35 Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls
10.05 Kalnu patruļa 4. Seriāls. 2.sērija.
11.00 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 682.sērija.
11.50 Tieša runa (ar surdotulkojumu).*
13.00 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.*
13.30 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.*
14.00 Skats rītdienā. Televeikala skatlogs.*
14.30  Maklauda meitas. Seriāls. 104.sērija.
15.20 Pasaules meistarsacīkstes biatlonā.
20 km distance vīriešiem.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 683.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Punkti uz i. Diskusiju raidījums (krievu val.).
21.05  Maklauda meitas. Seriāls. 105.sērija.
21.55 Personība. 100 g kultūras.*
22.55 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
23.40 Sporta studija.*
0.30  Meteoroīdu draudi. Dokumentāla filma.
1.30 Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls

TV3
5.00 Svešais starp savējiem 3. Seriāls. 12.sērija.
6.05 Atriebība 3. Seriāls. 3.sērija.
6.55 Transformeri: roboti maskējas. Animācijas seriāls.
7.25 Dēkaiņi 4. Animācijas seriāls.
7.45 Dusmīgie bebri. Animācijas seriāls.
8.05 Divarpus vīru 2. Komēdijseriāls. 45. un 46.sērija.
9.00 Kobra 10. Seriāls. 11.sērija.
10.05 Nevaldāmā tiesnese. Seriāls. 6. un 7.sērija.
11.00 Televeikala skatlogs.
11.15 Ekstrasensu cīņas 13. Realitātes šovs (ar subt.).
12.25 Atriebība 3. Seriāls. 4.sērija.
13.25 Bakugani. Animācijas seriāls.
13.55 Transformeri: roboti maskējas. Animācijas seriāls.
14.20 Dusmīgie bebri. Animācijas seriāls.
14.45 Mindijas projekts 3. ASV seriāls. 2014.g. 1. un 2.sērija.
15.45 UgunsGrēks 17. Seriāls. 10. un 11.sērija.
17.00 Kobra 10. Seriāls. 12.sērija.
18.00 Divarpus vīru 2. Komēdijseriāls. 47. un 48.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 UgunsGrēks 17. Latvijas seriāls. 2017.g. 11.sērija.
21.00 Kāsla metode 6. Seriāls. 22.sērija.
22.00 Profesionālis. ASV spraiga sižeta filma. 2012.g.
23.55 Svešais starp savējiem 3. Seriāls. 12.sērija.
1.05 Mindijas projekts 3. Seriāls. 1. un 2.sērija.
2.00 Bruklinas taksis. Seriāls. 8.sērija.
2.50 Nevaldāmā tiesnese. Seriāls. 5.sērija.
3.15 UgunsGrēks 17. Seriāls. 11.sērija.
3.50 TV3 ziņas.
4.20 Bez tabu.

Piektdiena, 17. februāris
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Saknes debesīs (ar subt.).*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 700 pasaules brīnumi. Kuba.*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35 Kalnu patruļa 6. Seriāls. 4.sērija.
9.35 Plosītās sirdis. Meksikas seriāls. 2012.g. 114.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ceturtā studija.*
11.15  Alpu dakteris 7. Seriāls. 14.sērija.
12.10 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts.*
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15 Saknes debesīs (ar subt.).*
13.50  Mia un es 3. Animācijas seriāls.
14.20 Brīnumskapja skola.*
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Kalnu patruļa 4. Seriāls. 4.sērija.
16.05 Plosītās sirdis. seriāls (ar subt.). 113.sērija.

17.00 Kalnu patruļa 6. Seriāls. 4.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  TV PIRMIZRĀDE. Inspektors Benkss.
Lielbritānijas detektīvseriāls (ar subt.). 2010.g. 1.sērija.
23.00 Nakts ziņas. 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 Latvijas sirdsdziesma.*
0.10 Ziedoņa «Kurzemīte»: «Kā tur dzīvo!»
LTV videofilma. 2.daļa.
1.15  Alpu dakteris 7. Seriāls. 14.sērija.
2.10 Inspektors Džordžs Džentlijs 7.
Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 3.sērija.
3.45 Kultūršoks. 100 g kultūras.*
3.55 Aizliegtais paņēmiens.*
4.45 Sporta studija (ar surdotulk.).*

LTV7
5.00 Es – savai zemītei (ar subt.).*
5.30 1000 jūdzes Kambodžā. 9.sērija.
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 1000 jūdzes Kambodžā. 10.sērija.
6.30 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Ceturtā studija.*
7.30 Balss pavēlnieks.*
9.05 Melns. Sarkans. Zelts. Četri vīri Ugandā. 3.sērija.
9.35 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls
10.05 Kalnu patruļa 4. Seriāls. 3.sērija.
11.00 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 683.sērija.
11.55 1:1. Aktuālā intervija (ar surdotulk.).*
12.45 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
13.30 Personība. 100 g kultūras.*
14.30  Maklauda meitas. Seriāls. 105.sērija.
15.25 Mana virtuālā sirds. Dokumentāla filma.
15.35 Pasaules meistarsacīkstes biatlonā.
4 X 6 km stafete sievietēm.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05  Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 684.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.20 Latvijas kausa izcīņa hokejā. Finālspēle.
22.05 Personīgā lieta.
Informatīvi analītisks raidījums (krievu val.).
22.35  Pirms pusnakts.
ASV romantiska komēdija (ar subt.). 2013.g.
0.35 Eiropa koncertos. «Deutsche Welle» žurnāls
1.25 Leģendārie albumi. «Meat Loaf». Dokumentāla filma
2.20 «Latvia Open 2014». Pasaules meistarsacīkstes jauniešiem un pieaugušajiem 10 dejās.*
3.50 LTV – 60. Zelta arhīvs.*

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.20 Bernards 2. Animācijas seriāls.
5.35 Ticīgo uzvaras balss.
6.00 15 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru.
Kulinārijas raidījums.
6.30 900 sekundes. LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 Dzīvīte.
9.10 Kāpnes uz debesīm.
Krievijas seriāls (ar subt.). 2013.g. 14.sērija.
10.25 Televeikala skatlogs.
10.40 Mežonīgā kaķe. Meksikas seriāls. 2014.g. 12.sērija.
11.50 Viesnīca «Švarcvalde». Vācijas seriāls. 2014.g. 6.sērija.
13.45 Televeikala skatlogs.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 15 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru. Kulinārijas raidījums.
14.55 Bērni un vecāki 4. ASV seriāls. 2012.g. 11.sērija.
15.50 Nemelo man! (ar subt.).
16.50 Trīs Annas. Meksikas seriāls. 2016.g. 5.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani virtuves noslēpumi 2. Kulinārijas šovs. 20.sērija.
18.55 Iemīlēties vēlreiz. Turcijas seriāls. 2015.g. 12.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā 7.
21.10 Ilgais ceļš kāpās. Latvijas drāma. 1981.g. 6.sērija.
22.45 Iemīlējies Šekspīrs.
Lielbritānijas un ASV romantiska komēdija. 1998.g.
1.05 Greizais spogulis. Krievijas humora raidījums (ar subt.).
2.50 Dzīvīte.
3.10 900 sekundes.
4.50 Bernards 2. Animācijas seriāls.

TV3
5.00 Mākslīgais intelekts. Seriāls. 1.sērija.
5.55 Atriebība 3. Seriāls. 4.sērija.
6.45 Transformeri: roboti maskējas. Animācijas seriāls.
7.15 Dēkaiņi 4. Animācijas seriāls.
7.45 Dusmīgie bebri. Animācijas seriāls.
8.05 Divarpus vīru 2. Komēdijseriāls. 47. un 48.sērija.
9.00 Kobra 10. Seriāls. 12.sērija.
10.05 Kāsla metode 6. Seriāls. 22.sērija.
11.00 Televeikala skatlogs.
11.15 Ekstrasensu cīņas 13. Realitātes šovs (ar subt.).
12.25 Atriebība 3. Seriāls. 5.sērija.
13.25 Bakugani. Animācijas seriāls.
13.55 Transformeri: roboti maskējas. Animācijas seriāls.
14.20 Dusmīgie bebri. Animācijas seriāls.
14.45 Mindijas projekts 3. ASV seriāls. 2014.g. 3. un 4.sērija.
15.45 UgunsGrēks 17. Seriāls. 11. un 12.sērija.
17.00 Kobra 10. Seriāls. 13.sērija.
18.00 Divarpus vīru 3. Komēdijseriāls. 49. un 50.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 UgunsGrēks 17. Latvijas seriāls. 2017.g. 12.sērija.
21.00 Visvarenais Evans. ASV komēdija. 2007.g.
23.00 TV PIRMIZRĀDE. Pietiek runāt! ASV komiska drāma. 2013.g.
0.55 Svelošā mīla: mīlas ugunsgrēks.
ASV parodiju seriāls. 2012.g.
4.30 TV3 ziņas.

Sestdiena, 18. februāris
LTV1
5.30 Province (ar subt.).*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Personība. 100 g kultūras.*
7.00  Jakari 3. Animācijas seriāls.
7.30  Tatonkas stāsti. Animācijas seriāls.
8.00  Džungļu grāmata 2. Animācijas seriāls.
8.30 Molangs un Piu Piu 2. Animācijas seriāls.
8.40 Kāpēc? Tāpēc! Animācijas seriāls.
9.00 Kas te? Es te!*
9.30  Vispera. Animācijas seriāls.
10.00 Ķepa uz sirds.
10.30  Karstens un Petra – labākie draugi.
Norvēģijas filma bērniem (ar subt.). 2013.g.
12.00 Skudrulauva. Animācijas filma.
12.15 Eņģeļu māja. LTV seriāls. 2. un 3.sērija.
13.15 Kultūršoks. 100 g kultūras.*
13.25 Berberiem pa pēdām. Maroka.*
13.55 700 pasaules brīnumi. Malaizija.*
14.30 Īstās latvju saimnieces.*
15.35 Gudrs, vēl gudrāks.*
17.00  Nepieradināmie laikapstākļi ar Ričardu Hemondu.
Dokumentāls seriāls (ar subt.). 3.sērija.

Ceturtdiena, 2017. gada 9. februāris
18.00 Dienas ziņas (Sestdiena) (ar surdotulkojumu).
18.20 Aculiecinieks.
18.35 Ielas garumā. Ģimnastikas iela.
19.05 Vides fakti.
19.35 Latvijas sirdsdziesma.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 Latvijas Loto izlozes.
21.25 TV PIRMIZRĀDE. Viktora Lapčenoka jubilejas koncerts.
23.30  Pirms pusnakts. ASV un Grieķijas romantiska komēdija. 2013.g.
1.30 «Radio SWH» 20 gadu jubilejas koncerts.*
3.10 LTV portretu izlase. Mūziķis Intars Busulis.*
3.45 Kultūršoks. 100 g kultūras.*
3.55 Rīga 2014. Mūzika. Deja. Piedzīvojums.*
5.15 100 g kultūras. Nacionālie dārgumi.*

LTV7
5.30 1000 jūdzes Kambodžā. 10.sērija.
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 Kas te? Es te!*
6.30 Dardarija.*
7.00 Lai dzīvo bērni! 4. Dokumentāla filma.
7.30 Province (ar subt.).*
8.00  Sporta spēks. «Deutsche Welle» žurnāls.
8.30 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.
9.00 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.
9.35 Kultūras mantojums 3D. Dokumentāla filma.
9.45 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts.*
10.30 Aktualitātes. Televeikala skatlogs.
11.00  Plašā brīvdaba. «Deutsche Welle» žurnāls.
11.30 Pasaules meistarsacīkstes bobslejā.
1.brauciens divniekiem. Pārraide no Kēnigzē Vācijā.
12.30 Bufalo. Girgensons. Dokumentāla filma. 1.sērija.
13.00 Pasaules meistarsacīkstes bobslejā. 2.brauciens divniekiem.
14.00 Sporta studija (ar surdotulkojumu).*
14.50 Bez aizvainojuma.
Aktuālas intervijas (krievu val., ar subt.).*
15.35 Pasaules meistarsacīkstes biatlonā.
4 X 7,5 km stafete vīriešiem.
17.05 Aizliegtais paņēmiens (ar subt.).*
18.05  Krokodili tumšos ūdeņos. Dokumentāla filma.
19.10 Eiropa koncertos. «Deutsche Welle» žurnāls
20.05 Nemiera gars 6. Dokumentāla daudzsēriju filma. 6.sērija.
21.00  Midsomeras slepkavības 2. Seriāls. 2.sērija.
22.55  Inspektors Benkss. Lielbritānijas detektīvseriāls
(ar subt.). 2010.g. 1.sērija.
0.35 Guntara Rača jubilejas koncerts «Tikai tā!».*
3.45 Aculiecinieks.*
4.00 Lai dzīvo bērni! 4. Dokumentāla filma.
4.30 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
5.00  Sporta spēks. «Deutsche Welle» žurnāls.

LNT
5.00 Ķerto līga 5. ASV seriāls. 8.–10.sērija.
6.00 Kārdinājuma varā. Turcijas seriāls. 2008.g. 58.sērija.
7.25 Ekstrasensi – detektīvi 4. Realitātes šovs (ar subt.).
8.30 Attīstības kods 3.
9.00 LNT brokastis.
10.00 Laimīgs un vesels 8.
10.30 Profesija – mamma 3. Latvijas raidījums. 6.sērija.
11.30 Mani virtuves noslēpumi 2.
Kulinārijas šovs. 16.–18.sērija.
14.35 Īpaši smags gadījums. ASV realitātes šovs. 11.sērija.
15.35 Greizais spogulis. Krievijas humora raidījums (ar subt.).
17.50 Ziņas sešos.
18.00 TV PIRMIZRĀDE. Talismans. ASV drāma. 2012.g.
20.00 LNT ziņas.
20.35 «Degpunktā» sestdienā.

Jelgavas pilsētas pašvaldības
administrācija informē
Saskaņā ar Jelgavas pilsētas pašvaldības
administrācijas 2017. gada 6. februāra
lēmumu Nr.2-26.3/575 tiek nodots
publiskajai apspriešanai un atzinumu
saņemšanai detālplānojuma grozījumu
projekts nekustamajam īpašumam 4.
līnijā 58A, Jelgavā.
Publiskās apspriešanas termiņš noteikts
no 13.02.2017. līdz 06.03.2017.
Publiskās apspriešanas sanāksme notiks
20.03.2017. plkst.18 Jelgavas pilsētas
domes telpās Lielajā ielā 11, Jelgavā,
Konferenču zālē.
Publiskās apspriešanas laikā ar detālplānojuma materiāliem var iepazīties
Jelgavas pilsētas pašvaldības mājaslapā
www.jelgava.lv, teritorijas attīstības
plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS),
kā arī Jelgavas pilsētas domes Klientu
apkalpošanas centrā Lielajā ielā 11,
Jelgavā, 131. kabinetā, pirmdienās no
plkst.8 līdz 19, otrdienās, trešdienās,
ceturtdienās no plkst.8 līdz 17, piektdienās no plkst.8 līdz 14.
Atsauksmes un priekšlikumus par detālplānojuma projektu var iesniegt rakstiski
Jelgavas pilsētas domes Klientu apkalpošanas centrā Lielajā ielā 11, Jelgavā,
LV-3001, 131. kabinetā, vai elektroniski
pa e-pastu dome@dome.jelgava.lv.

TV PROGRAMMA

21.05 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 82. un 83.sērija.
23.20 Marta, Mārsija, Meja, Marlēna. ASV trilleris. 2011.g.
1.10 Tanbahas ciema liktenis.
Vācijas drāma. 2015.g. 3.sērija.
2.50 Ķerto līga 5. ASV seriāls. 8.–10.sērija.
3.55 LNT brokastis.
4.40 Karamba! Humora raidījums.

TV3
5.00 Mākslīgais intelekts. Seriāls. 2.sērija.
5.55 Mindijas projekts 3. Seriāls. 3. un 4.sērija.
6.45 Amerikas smieklīgākie videokuriozi 23.
7.10 Dēkaiņi 4. Animācijas seriāls.
7.40 Mazo mīluļu veikaliņš 2. Animācijas seriāls.
8.10 Kungfu panda 3. Animācijas seriāls.
8.40 Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 6. Animācijas seriāls.
9.30 Amerikas smieklīgākie videokuriozi 23.
10.00 Sveika, Rīga!
10.35 Autoziņas.
11.10 Gatava pārvērtībām. 11.sērija.
11.55 Kāzu gūstā. TV šovs. 6.sērija.
13.00 Bibliotekāri 3. Seriāls. 9. un 10.sērija.
15.05 «Bez tabu» Valentīndienas eksperiments «Pirmais skūpsts».
17.00 Visvarenais Evans. ASV komēdija. 2007.g.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Madagaskara. ASV animācijas filma. 2005.g.
21.15 TV PIRMIZRĀDE. Hobits. Piecu armiju kauja.
ASV un Jaunzēlandes fantāzijas filma. 2014.g.
0.05 Žokļi 3. ASV šausmu filma. 1983.g.
2.05 Mākslīgais intelekts. Seriāls. 1. un 2.sērija.
3.50 UgunsGrēks 17. Seriāls. 12.sērija.
4.25 TV3 ziņas.

Svētdiena, 19. februāris
LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Personība. 100 g kultūras.*
7.00  Jakari 3. Animācijas seriāls.
7.30  Tatonkas stāsti. Animācijas seriāls.
8.00  Džungļu grāmata 2. Animācijas seriāls.
8.30 Molangs un Piu Piu 2. Animācijas seriāls.
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8.40 Kāpēc? Tāpēc! Animācijas seriāls.
9.00 Kas te? Es te!
9.30  Mia un es 3. Animācijas seriāls.
10.00  Uzmanību, gatavību, kosmosā! Animācijas seriāls.
10.25 Izzināt Japānu. Dokumentālu filmu cikls (ar subt.). 2.sērija.
11.00  Eksotiskās salas 2. Dokumentāla filma (ar subt.). 2.sērija.
12.00 Dievkalpojums.
13.00 Saknes debesīs (ar subt.).
13.30 Personība. 100 g kultūras. Ziedonis Ločmelis.*
14.15 Latvijas sirdsdziesma.*
15.15 Ķepa uz sirds.*
15.50  Zoodārzu mazuļi 2. Dokumentāla filma. 10.sērija.
16.20 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.
Aktrisei Baibai Indriksonei – 85!
17.05  Tēvs Brauns 5. Seriāls (ar subt.). 6.sērija.
18.00 Dienas ziņas (Svētdiena) (ar surdotulkojumu).
18.20 Province.
18.50  TV PIRMIZRĀDE. Sveika, tas esmu es!
ASV romantiska komēdija (ar subt.). 2015.g.
20.30 Panorāma. 20.43 Sporta ziņas. 20.46 Laika ziņas.
20.50 «De facto».
21.25 TIEŠRAIDE. Supernova 2017.
23.50  Nepieradināmie laikapstākļi ar Ričardu Hemondu.
Dokumentāls seriāls (ar subt.). 3.sērija.
0.50 Muzikālā banka 2016.*
3.55 LTV – 60. Zelta arhīvs. «Mitrohin band» un «Remix».*
4.50 Momentuzņēmums.*
5.05 Starptautiskais sporta deju festivāls «Baltic Grand Prix 2013».*

LTV7
5.30 Aktualitātes. Televeikala skatlogs.*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 Kas te? Es te!*
6.30 Dardarija.*
7.00 Vēju savaldītāji. Kiklādu salas. Dokumentāla filma. 1.sērija.
7.30 Vides fakti (ar subt.).*
8.00 Es – savai zemītei (ar subt.).*
8.30 Aculiecinieks.*
8.45 Momentuzņēmums.*
9.00 Skats rītdienā. Televeikala skatlogs.
9.30 Izglītība un karjera. Televeikala skatlogs.
10.00 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.
10.30  Aktuālā reportāža. «Deutsche Welle» žurnāls.

GRĀMATU JAUNUMI JELGAVAS PILSĒTAS BIBLIOTĒKĀ
15. februārī no pulksten 10 līdz 18

Aizraujoši romāni, kārdinošas receptes, noslēpumaina vēsture un allaž
mainīga zinātne – tas viss 114 jaunās grāmatās. Dažas no tām:
• Roalds Dobrovenskis «Reiz dzīvoja bruņinieks nabags. Grāmata par
Musorgski» – pirmpublicējums latviešu valodā, vēsturiski dokumentāls
romāns par ievērojamo krievu komponistu;
• Aleksandrs Vasiļjevs «Skaistums cauri gadsimtiem» – aizraujošs

JELGAVAS
PILSĒTAS
BIBLIOTĒKA ATRODAS AKADĒMIJAS IELĀ 26.
ceļojums modes
vēsturē;
• Andruss Kivirehks «Karnevāls un kartupeļu salāti» – asprātīgi,
drosmīgi, patiesi un mīļi stāsti visai ģimenei.

11.00  Plašā brīvdaba. «Deutsche Welle» žurnāls.
11.30 Pasaules meistarsacīkstes bobslejā. 3.brauciens divniekiem.
12.20 Pasaules meistarsacīkstes biatlonā.
12,5 km distance ar kopīgu startu sievietēm.
13.20 Pasaules meistarsacīkstes bobslejā. 4.brauciens divniekiem.
14.00  Karstens un Petra – labākie draugi.
Norvēģijas filma bērniem (ar subt.). 2013.g.
15.35 Pasaules meistarsacīkstes biatlonā.
15 km distance ar kopīgu startu vīriešiem.
16.35 Leģendārie albumi. «Meat Loaf». Dokumentāla filma
17.35  Pirmkods. ASV un Francijas trilleris. 2011.g.
19.25 700 pasaules brīnumi. Malaizija.*
20.00 Teātris.zip.
20.30 TV PIRMIZRĀDE. Raiņa sapņi. Nacionālā teātra izrāde.
22.25 Pasaules sporta balva «Laureus 2016». Berlīne.
0.20  Aktuālā reportāža. «Deutsche Welle» žurnāls.
0.55 Eiropa koncertos. «Deutsche Welle» žurnāls
1.50 Sporta studija.*
2.40 Nemiera gars 6. Dokumentāla daudzsēriju filma. 6.sērija.
3.30  Saistītās dzīves. «Deutsche Welle» žurnāls.
4.00 Skats rītdienā. Televeikala skatlogs.*
4.30 Izglītība un karjera. Televeikala skatlogs.*
5.00 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.*
5.30 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.*

LNT
5.00 Kārdinājuma varā. Turcijas seriāls. 2008.g. 59.sērija.
6.25 Ķerto līga 5. Seriāls. 11.sērija.
6.45 Kontakts kopā ar doktoru Čārlzu Stenliju.
7.15 Ekstrasensi – detektīvi 4. Realitātes šovs (ar subt.).
8.15 Sirdsmīļā Monika 2. Latvijas seriāls. 14.sērija.
9.00 LNT brokastis.
10.00 JAUNA SEZONA. Košākai dzīvei 4.
10.30 Mani virtuves noslēpumi 2. Kulinārijas šovs. 19. un 20.sērija.
12.35 Galileo 3.
13.05 Adresāts pašlaik nav sasniedzams.
Ukrainas melodrāma (ar subt.). 2008.g.

17.50 Ziņas sešos.
18.00 Komisārs Reksis 15. Itālijas seriāls. 7. un 8.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.10 LNT ziņu «Top 10».
21.05 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 84. un 85.sērija.
23.20 Viņi atgriežas 2. Seriāls. 10. un 11.sērija.
1.00 Amerikāņi 3. Seriāls. 6.sērija.
1.45 Komisārs Reksis 15. Seriāls. 7. un 8.sērija.
3.20 Īpaši smags gadījums. Realitātes šovs. 11.sērija.
4.00 LNT brokastis.
4.45 Karamba! Humora raidījums.

TV3
5.00 Mākslīgais intelekts. Seriāls. 3.sērija.
5.55 Nevaldāmā tiesnese. Seriāls. 6. un 7.sērija.
6.55 Transformeri: tālākā cīņa 3. Animācijas seriāls.
7.25 Mazo mīluļu veikaliņš 2. Animācijas seriāls.
7.55 Kungfu panda 3. Animācijas seriāls.
8.15 Amerikas smieklīgākie videokuriozi 23.
8.50 Māmiņu klubs.
9.25 Gatavo 3.
10.00 Superbingo.
11.00 Impērija 2. Seriāls. 15.sērija.
12.00 Amerikas smieklīgākie videokuriozi 23.
12.55 Tēta nedienas Latvijā 2.
Latvijas realitātes šovs. 2017.g. 3.sērija.
14.30 Hobits. Piecu armiju kauja. ASV un Jaunzēlandes
fantāzijas piedzīvojumu filma. 2014.g.
17.15 Madagaskara. ASV animācijas filma. 2005.g.
19.00 Nekā personīga.
19.50 Melu teorija. 7.sērija.
20.10 JAUNA SEZONA. Es mīlu tevi, Latvija!
22.20 Tumšās ēnas. ASV fantāzijas komēdija. 2012.g.
0.35 Nēsātājas. ASV drāma. 2013.g.
2.25 Mākslīgais intelekts. Seriāls. 3.sērija.
3.15 Garšas mednieki 2. 5.sērija.
3.55 Kāzu gūstā. TV šovs. 6.sērija.
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Pasākumi pilsētā
9. februārī pulksten 18 – lekcija «Noslēpumainais un nezināmais latviešu mūzikas
instrumentu pasaulē». Lekciju cikla par latviešu godiem laikā LU profesors folkloristikā,
muzikologs un komponists Valdis Muktupāvels stāstīs par tradicionālajiem mūzikas
instrumentiem. Pieteikšanās pa tālruni 63005445 (Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
10. – 12. februārī – XIX Starptautiskais ledus skulptūru festivāls: «Karnevāls»
(Pasta salā).
11. februārī pulksten 12, 13.30 un 15 un 12. februārī pulksten 13 un 14.30 –
pilsētas iepazīšanas tūre ar autobusu gida pavadībā. Starptautiskā ledus skulptūru
festivāla laikā iespēja iepazīt vēstures un mūsdienu vietas un notikumus Jelgavā.
Pieteikšanās pa tālruni 63005447. Dalība – bez maksas (no Sv.Trīsvienības baznīcas
torņa).
12. februārī pulksten 14 – tikšanās ar dzejnieci Inesi Zanderi VKKF atbalstītā
projekta «Vārdu nospiedumi» gaitā. Organizē Jelgavas pilsētas bibliotēka (Ģ.Eliasa
Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
15. februārī pulksten 19 – grupas «Melo-M» Latvijas koncerttūre «Ūdens mūzika». Programmā: K.Auzāna jaundarbi, citi pirmatskaņojumi – «Melo-M» versijas par
pasaulē populārām rokmūzikas skaņdarbu tēmām un visu laiku pazīstamākie grupas
skaņdarbi. Muzicēs: čellisti K.Auzāns, J.Pauls, M.Dobičins un sitaminstrumentālists
M.Vīte. Biļešu cena – € 10 – 18 (kultūras namā).
15. februārī pulksten 10 – Jauno grāmatu diena (Jelgavas pilsētas bibliotēkā).
18. februārī pulksten 13 – Lietuvas Republikas neatkarības dienai veltīts koncerts.
Organizē Sabiedrības integrācijas pārvalde (Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas
muzejā).
18. februārī pulksten 16 – Latvijas novadu koru sadziedāšanās koncerts «Dziesmu
svētki Meteņos». Programma tiek veidota kā teatralizēts uzvedums, dedzinot Meteņu
ugunskuru, meklējot Laimas pogu un ēdot Meteņu putru. Piedalās kori no dažādiem
novadiem. Biļešu cena – € 1 (Jelgavas pils aulā).
18. februārī pulksten 19 – deju koncerts «Mēs mīlam dejā – 15». Piedalās tautas
deju ansambļi «Dancis», «Gatve», «Lielupe», «Rotaļa», «Vektors» un deju ansamblis
«Daiļrade». Koncerta mākslinieciskā vadītāja – E.Simsone. Biļešu cena – € 3 – 5 (kultūras namā).
18. februārī pulksten 20 – Rīgas Improvizācijas teātra viesizrāde. Biļetes – «Biļešu
servisa» kasēs, cena – € 10 (Jelgavas Studentu teātrī Čakstes bulvārī 5a).
19. februārī pulksten 15 – «Burunduka TV šovs»: muzikāla izrāde pirmsskolas un
sākumskolas vecuma bērniem. Piedāvā «Teātris un es». Režisors – A.Ekštets. Burunduks
nolēmis veidot savu muzikālo TV šovu. Uz konkursu viņš aicina labākos dziedātājus
no visas pasaules. Biļešu cena – € 3 (kultūras namā).
19. februārī pulksten 17 – kluba «Pīlādzītis» sarīkojums (kultūras nama Deju zālē).
21. februārī pulksten 20 – TSP un improvakaru cikls «Teātra sporta pilngadības
svētki – 21 gads» ar viesimprovizatoriem no apvienības «Ārprāts» (Rīga). Biļešu cena
– € 4 (Jelgavas Studentu teātrī Čakstes bulvārī 5a).
22. februārī pulksten 18 – 28. Studentu folkfestivāls un dziesminieks Haralds
Sīmanis. Biļešu cena – € 2 (Jelgavas pils aulā).
22. februārī pulksten 19 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra izrāde: F.Lou «Mana skaistā
lēdija». Mūzikls divās daļās. Režisore – D.Vilne. Biļešu cena – € 3 – 5 (kultūras namā).
23. februārī pulksten 18 – tematiskais tūrisma vakars «Grenlande». Vakara viesis
Kristaps Lamsters stāstīs par zinātnisko ekspedīciju mūžīgo ledāju zemē Grenlandē.
Pieteikšanās pa tālruni 63005445 (Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
23. februārī pulksten 19 – Daugavpils teātra viesizrāde «Pieci vakari» (krievu valodā). Režisors – G.Surkovs. Luga ir reālistisks un tiešs padomju laiku ikdienas portretējums. Galvenais varonis Iļjins pēc 17 gadu prombūtnes atgriežas pilsētā un dodas pie
savas pirmās mīlestības Tamāras. Izrādē smēķē. Biļešu cena – € 7 – 15 (kultūras namā).
24. februārī pulksten 19 – Jolanda Suvorova un draugi superšovā/burleskā «91,5
minūtēs apkārt pasaulei». Programmā: Jolandas oriģinālie humoristiskie stāsti,
anekdotes, satīriskās vārsmas, limeriki, parodista Vadima Jazz (Sanktpēterburga) ekstravagantu personāliju atveidojumi, elektroniskā akordeona virtuoza Morisa Balaskā
(Kanāda) pasaules hitu neatkārtojams izpildījums. Horeogrāfiskais noformējums –
Kama (Gruzija). Biļešu cena – € 8 – 12 (kultūras namā).
25. februārī pulksten 16 – koru sadraudzības koncerts «Mīlas dziesmas». Piedalās
koris «Mītava» (Jelgava), VK «Fra-Cho-Ri» (Rīga), «Skaņupe» (Rīga), «Noktirne» (Tukums), «Viesturzeme» (Dobele). Diriģenti – A.Pizika, A.Mūrnieks, J.Almanis-Palmbahs.
Ieeja – bez maksas (kultūras namā).
25. februārī pulksten 17 – tautas deju ansambļa «Kalve» draugu koncerts «Polka
pilī». Piedalās tautas deju ansambļi no universitātēm un draugi no Latvijas novadiem.
Biļešu cena – € 1,50 (Jelgavas pils aulā).
26. februārī pulksten 12 – jautrības pilnie atraktīvie slāvu svētki «Masļeņica»
(Jelgavas 2. pamatskolā Sarmas ielā 2).
26. februārī pulksten 16 – bērnu vokālā ansambļa «Rotiņa» muzikālais sapnis «Es
vēlos…». Jauno dziedātāju veidotajās komiskajās miniatūrās, kuras caurvīs dažāda
rakstura latviešu dziesmas, ikviens skatītājs, mazs vai liels, varēs ieraudzīt pats sevi.
Koncerta režisors – R.Svjatskis. Dalība – bez maksas (kultūras nama Mazajā zālē).

Izstādes
No 10. februāra – mākslinieces Ievas Krūmiņas tekstilmākslas izstāde «Putekļi un
zelts» (Jelgavas Mākslas skolā).
Līdz 23. februārim – Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skolas Valgundes
mācību punkta audzēkņu darbu izstāde (Jelgavas tehnikuma bibliotēkā Pulkveža
O.Kalpaka ielā 37).
Līdz 26. februārim – izstāde «Rasa Kalniņa-Grīnberga. Tēlniecības darbi». Tēlnieces
80 gadu jubilejas retrospektīva izstāde (Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
Līdz 28. februārim – izstāde «Kārlim Baumanim 100» (pilsētas bibliotēkā).
Līdz 28. februārim – multimediāla izstāde «Jelgava – pilsēta izaugsmei» (kultūras
nama 1. stāva galerijā).
Līdz 28. februārim – Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas mākslas studijas «Mākslas pasaule» dalībnieku darbu izstāde «Katram savs kaktiņš, savs stūrītis zemes». Studijas
vadītāja – D.Lejēja (kultūras nama 1. stāva foajē).
Līdz 28. februārim – jelgavnieces Zigrīdas Cīrules gleznu izstāde «Ziemas putenis»
(Sabiedrības integrācijas pārvaldē Sarmas ielā 4).
Līdz 28. februārim – starptautiska bērnu kolāžu izstāde, veltīta XIX Starptautiskajam
ledus skulptūru festivālam (kultūras nama 2. stāva galerijā).
Līdz 5. martam – izstāde «Latvijas Tekstilmākslas asociācijas dalībnieku darbi».
Izstādē piedalās visu paaudžu mākslinieki, kurus apvieno LTA (Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
Līdz 5. martam – dokumentu izstāde «Kurzemes un Zemgales hercogs Jēkabs
(1610 – 1681) un viņa laikmets» (Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
Līdz 12. martam – izstāde «Muzejnieks tuvplānā». Izstādē eksponētas gleznas,
zīmējumi, fotogrāfijas, rokdarbi un citi muzeja darbinieku brīvā laika darinājumi
(Ā.Alunāna memoriālajā muzejā).
Līdz 16. martam – mākslinieces Edītes Pauls-Vīgneres tekstiliju izstāde «Vecās
mežģīnes» (Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
Līdz 22. martam – izstāde «Miniatūrtekstilijas» (Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un
mākslas muzejā).
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Elzai Radziņai – 100

Rīt aktrisei un Jelgavas Goda pilsonei Elzai Radziņai
apritētu simts gadi. Šonedēļ Jelgavas domes vadība un
pilsētas kultūras pārstāvji devās uz Rīgas Meža kapiem,
lai pie aktrisei veltītā pieminekļa godinātu viņas piemiņu.
Foto: Austris Auziņš
 Jana Bahmane

«Mani pirmie soļi mākslā bija
nenozīmīgi. Manam gaitu
sākumam nav nekāda salīdzinājuma ar tagadnes jaunajiem
aktieriem, kuri jau pēc pirmās
lomas saņem preses uzmanību, par viņiem runā radio
un televīzijas pārraidēs, un
tas ir labi, ka nav jānoveco,
gaidot pirmos panākumus,»
tā, stāstot par savu dzīvi, reiz
sacījusi aktrise Elza Radziņa,
kurai šogad apritētu simts
gadi. Izcilā aktrise un Jelgavas
Goda pilsone sniegusi lielu
ieguldījumu latviešu kultūrā,
un šonedēļ, godinot viņas
jubileju, E.Radziņu piemin arī
Jelgavā.
«Elza Radziņa mums, jelgavniekiem, ir
īpaša – esam redzējuši viņu spēlējam kopā
ar Ādolfa Alunāna teātra aktieriem, darbā
ar mūsu idejām bagāto režisori Lūciju
Ņefedovu. Izcilā aktrise vienmēr bijusi
spējīga aizkustināt, darbā ielikt sirdi,
dvēseli un milzu atdevi. Mēdz teikt, ka
aktiera darbs ir gaistošs kā smiltis vējā, bet
ir aktieri, kuru vārdi un nospēlētās lomas
ir mūsu tautas kultūras vērtība,» E.Radzi-

ņu raksturo iestādes «Kultūra» vadītāja
vietniece Inta Englande. Šonedēļ Jelgavas
pilsētas domes vadība, Jelgavas Latviešu
biedrības, Ādolfa Alunāna Jelgavas teātra
un iestādes «Kultūra» pārstāvji devās uz
Rīgas Meža kapiem, lai pie aktrisei veltītā
pieminekļa godinātu viņas piemiņu.
Šajā nedēļas nogalē, 12. februārī, Jelgavas kultūras namā notiks E.Radziņai
veltīts piemiņas pasākums «Es palikšu
jums neizdibināma. Elzai Radziņai 100»,
kurā piedalīsies teātra zinātniece Rita
Melnace, režisore L.Ņefedova, Ādolfa
Alunāna Jelgavas teātra aktieri, sieviešu
vokālais ansamblis «Guns» un citi E.Radziņas talanta cienītāji, daloties atmiņu
stāstījumos par viņu. Bet līdz pat februāra
beigām Jelgavas pilsētas bibliotēkas nozaru literatūras abonementā būs skatāma
izstāde «Teātra karalienei Elzai Radziņai – 100», kurā apkopotas grāmatas un
raksti par izcilo latviešu aktrisi. «Domāju,
ka E.Radziņas māksla ir stipra – kā saka
par sauli vai salu, kā saka par smaržīgu
zāļu tēju vai vīnu. E.Radziņas māksla ir
dabiska un bez aizturēm pārdzīvojuma
atklāsmē,» monogrāfijā «Elza Radziņa»
1973. gadā rakstījusi grāmatas autore teātra zinātniece un rakstniece Lilija Dzene.
E.Radziņa (Podniece) dzimusi 1917.
gada 10. februārī Harkovā. No 1925.
līdz 1929. gadam mācījusies Jelgavas

Skolotāju institūta paraugpamatskolā,
bet no 1929. līdz 1936. gadam – Jelgavas
hercoga Pētera ģimnāzijā. Pēc skolas
beigšanas 1936. gadā E.Radziņa sāk
darboties Jelgavas Latviešu teātra trupā
kā koriste un dejotāja. Pirmā uzstāšanās
bija Rūdolfa Blaumaņa lugas «Skroderdienas Silmačos» uzvedumā, kur viņa
dejo Jāņu skatos un dzied līgodziesmas,
bet 1942. gadā aktrise iestājas Jelgavas
teātra studijā. E.Radziņa apgūst skatuves mākslas pamatus pie ievērojamā
aktiera un režisora Osvalda Glāznieka.
Viņa režijā 1942. gadā top pirmās lomas – Arabella (F.Šillera «Fiesko») un
Guste (R.Blaumaņa «Indrāni). No 1945.
līdz 1953. gadam E.Radziņa ir Jelgavas
Drāmas teātra aktrise. 1949. gadā viņa
debitē kino ar Raiņa māsas Doras Stučkas
lomu Rīgas Kinostudijas filmā «Rainis».
1953. gadā viņa īslaicīgi bija Valmieras
Drāmas teātra aktrise, bet no 1954. gada
strādāja Valsts akadēmiskajā drāmas
teātrī. Aktrise ir nospēlējusi ļoti daudzas
teātra un kino lomas, kas viņai nesušas
vairākas nozīmīgas godalgas – viņa ir
Nopelniem bagātā skatuves māksliniece,
Tautas skatuves māksliniece, ieguvusi
Triju Zvaigžņu ordeni, Spīdolas balvu,
Jelgavas Goda pilsones titulu un citus
nozīmīgus apbalvojumus. Māksliniece
mūžībā aizgāja 2005. gada 18. augustā.

Spīdolas dienā mākslā iedzīvināti putni
 Jana Bahmane

«Ne vien putni, bet arī cilvēki šajā gadsimtā migrē,
bet katrs no mums vēlas to
savu zemes kaktiņu, stūrīti,
kur vienmēr var nolaisties,»
Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas
mākslas studijas dalībnieku
darbu izstādes «Katram savs
kaktiņš, savs stūrītis zemes»
ideju skaidro studijas vadītāja
Dace Lejēja. Izstāde Jelgavas
kultūras namā atklāta Spīdolas dienā, kas ģimnāzijai
kļuvusi par ilggadēju tradīciju,
– šajā dienā skolas vadība pasniedz spīdoliešiem, ģimnāzijas sadarbības partneriem un
domubiedriem Spīdolas Gada
balvas un skolas kolektīvs
aizvada kopīgi veidotu svētku
koncertu.
Spīdolas ģimnāzijas mākslas studijas
«Mākslas pasaule» izstādes tematika
iedvesmota no migrācijas tēmas, putna
dabu salīdzinot ar cilvēku. Ekspozīcijā
glezniecībā, grafikā un karikatūrās
iemūžināti dažādi putni, piemēram,
lielais piekūns, zivju dzenītis, dzeguze,
pūce, eksotiskais varavīksnes lorikets,
kurus studijas dalībnieki izlozēja un,
cenzdamies izprast katra putna unikālo
būtību, iedzīvināja mākslas darbā. Izstādes vizuālo noformējumu papildina putnu
būru instalācija.
«Mājturības skolotājs Ingus Meiliņš ar
7. klašu puišiem darināja daudzus putnu
būrus, kas izvietoti skolas pagalmā un

Foto: Austris Auziņš
Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas mākslas studijas dalībnieku darbu izstāde «Katram
savs kaktiņš, savs stūrītis zemes» Jelgavas kultūras nama 1. stāva foajē skatāma
līdz 28. februārim. Jāpiebilst, ka šogad mākslas studija atzīmē savu 10. jubileju.
Raiņa parkā. Daži palika pāri, tādēļ
nolēmām tos izmantot mākslas instalācijai,» stāsta D.Lejēja. Savukārt skolotājs
I.Meiliņš izstādes atklāšanā ar smaidu
piebilda, ka tas, kas nenoderēja putniem,
noderēja mākslai. «Ir patīkami izlikt mežā
putnu būrīšus un pēc kāda laika redzēt,
ka tur iekšā, ārā šaudās putnu vecāki – tas
nozīmē, ka tur ir dzīvība, un tu saproti – ir
vērts,» tā skolotājs.
Izstādē skatāmi 7. – 12. klašu audzēkņu
un arī absolventu darbi, bet izstādi ievada
skolas direktores Ilzes Vilkārses uzgleznotā dzērve. «Studiju apmeklēju jau otro
gadu, un man ikreiz ir liels prieks satikt
visus tās dalībniekus – mēs kopā strādājam, atbalstām viens otru, šajā izstādē ir
ieguldīts milzīgs darbs,» vērtē mākslas
studijas dalībnieks Sandis Maigonis,
kas savā darbā iemūžināja irbi. Bet 11.
klases skolniece Lauma Lejēja mākslā

ietērpa savu redzējumu par melno alku.
«Manuprāt, šis putns ir klusais ūdens, bet
viņā ir kaut kāda uguntiņa. Lai tuvāk iepazītu šo putnu, skatījos bildes un video,»
atklāj Lauma. Savu radošo piepildījumu
mākslas studijā joprojām gūst arī daži
skolas absolventi, tostarp Līva Salaka,
kas sevi sauc par putnu mīli. «Kādu dienu
sapratu, ka man patīk atpazīt putnus
dārzā, un sāku tos izzināt arvien vairāk,»
tā Spīdolas ģimnāzijas absolvente.
Izstādes atklāšanā piedalījās arī ornitologs Oskars Keišs, kurš klātesošajiem
stāstīja par putnu dabu. «Cilvēki bieži vien
putnus neievēro, domādami, ka mums ir
vien zvirbuļi, kaijas un vēl daži putni, taču
Latvijā ir ap 360 dažādu putnu sugu,» tā
viņš, aicinot ikvienu ne tikai glābt kādu
konkrētu putnu, piemēram, aizsalušā
ūdenstilpē esošu gulbi, bet arī saudzēt
vidi, kurā putni mīt.

