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pasākumu norises vietas:

1.

Pasta sala - slēgta līdz 12.02.2018.

2.

J.Čakstes bulvāris - slēgts
līdz 12.02.2018.
3. Hercoga Jēkaba laukums

stāvvietas autobusiem
(pie Jelgavas pils un papildus
Sporta ielas stāvlaukumā)

les pros

la

la
ra ie

la

Jāņa ie

ra

ņa

Au
st
ie rum
la
u

ie

ku

ie

ln

rē

St

o
Ve
c

do

Lā

maksas autostāvlaukumi

Zemga

ta ie

Pas

Māte

ja

Ele

la

ra ie

Pēte

u iela

Zirg

Zie

iela

autostāvlaukumi apmeklētājiem

la
us ie

bu Edž

Sudra

de

pe

pe

su

la
Vivo
centrs

nā

me

lu
Lie

pro

la

sa

Drik

āris

ulv

ļu ie

iela

krasta

sb

ste

iela

1

ku

as

s

Lielupes

ak

Pasta sala

roz

āris

bulv

Pļ
av

la

Ga

la

Rī
ga

s

ai

ie

gž

la

Akme

ļš
ce
ais
Ve
c

ļš
ce

ais

āris

ulv

sb

ība

la
a ie

Ve
c

iela

Brīv

Zemgales
olimpiskais
centrs

plēš

Brīv

ie

la

s ie

en

Ūd

Raiņa

s

J.Č

ijas
ēm

iela

Kato

ta ie
Pas

iela

la

birojs@info.jelgava.lv

eļš

s
ība

200 vietas

2

ad
Ak

D

ie
Vaļņu

da

vas

Ieca

iela

iela

Lie

AUTOOSTA

nsva

ac

Cu

ala

ss

Pil

J.Čakstes
piemineklis

la
lā ie
as
riks

1200 vietas

la

Lie

Viesnīca
"Jelgava"

Pilsētas
pasāža

Ūde

m

la

e

ras

Dob

Svētes

cie

ie

des

up

va

3

ele

ln

tu

Izstā

s

Jelgavas
pils

lā ie

Hercoga
Jēkaba
laukums

la

a ie

ron

Ba

s

sa

Uz

Kr.

Sk

au

Ka

pe

ik

Lielu

stāvvietas
autobusiem

Dr

Pilsētas
kultūras
nams

VALDEKA

Jelgavas ledus
halle

Lāč

iem
lnc

gājēju ceļš

a iela
Māter

63048800

piebraucamie ceļi pasākumu
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aņa
um

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

- Pilssalas iela slēgta no 09.02. plkst.17.00
līdz 11.02. plkst.24.00
(piekļūšana Jelgavas pilij atļauta tikai autobusiem)
- Raiņa, Ūdens un Driksas ielu posmi slēgti
no 07.02. līdz 12.02.2018.
ielu posmi, kuros aizliegts apstāties

Bla

Jau kopš pirmdienas ledus tēlnieki
no Latvijas, Lietuvas, Krievijas, Īrijas,
Portugāles, Norvēģijas, Nīderlandes,
Ukrainas, Bulgārijas un Ķīnas strādā
pie konkursa skulptūru izveides, caur
savām izjūtām tajās iedzīvinot šāgada
festivāla tēmu «Sapņi». Kā atzīst uzrunātie mākslinieki, viņus šogad priecē
ne vien atkalredzēšanās ar iepriekšējos
gados iepazītajiem tēlniekiem, bet arī
labie laikapstākļi. «Alentejo reģionā, no
kura esmu, gaisa temperatūra vasarās
mēdz pārsniegt 40 grādu atzīmi, tādēļ
Latvijas klimats man ir visai neierasts.
Ļoti priecē, ka ir uzsnidzis, un šonedēļ
gaisa temperatūra ir īpaši labvēlīga ledus skulptūru izveidei,» saka portugāļu
mākslinieks Pedro Mira. Viņš uzskata,
ka ledus skulptūras lielākā burvība ir
tās īslaicīgums. «Būtībā tas ir ūdens,
un man ir patīkami apzināties, ka mēs
neradām pasaulei nevajadzīgas lietas.
Ledus skulptūra ir īslaicīgs mākslas
darbs – pēc tam tā atkal pārvēršas

Jelgavā varēs baudīt ledus mākslu,
novērtējot ne vien konkursa darbus,
bet arī fotoskulptūras, ledus atrakcijas
un ledus skulptūru veidošanas paraugdemonstrējumus. Tāpat uz festivāla
galvenās skatuves koncertēs Latvijā
populāri mākslinieki – «My radiant you»,
«Bermudu divstūris», Samanta Tīna,
Mesa un citi, bet bērnus priecēs brīvdabas izrādes. Savukārt Hercoga Jēkaba
laukumā uzstāsies pašmāju mākslinieki.
Visās trīs festivāla norises vietās kopumā
būs vairāk nekā 70 tirgotāju, festivāla
apmeklētājiem piedāvājot suvenīrus un
dažādus gardumus. Bet Jelgavas debesis
visus trīs festivāla vakarus izgreznos
svētku uguņošana – šie un citi festivāla
jubilejas gada pārsteigumi Jelgavā sagaidāmi jau šajā nedēļas nogalē.
Jāpiebilst, ka vēl šodien festivāla biļetes maksas zonas – J.Čakstes bulvāra un
Pasta salas – apmeklējumam iespējams
iegādāties lētāk. To var darīt arī elektroniski, jo biļeti būs iespējams uzrādīt
viedtālrunī. Savukārt Hercoga Jēkaba
laukumā notiekošās festivāla aktivitātes
no 9. līdz 11. februārim ikviens aicināts
apmeklēt bez maksas. Plašāka informācija par festivāla programmu, darba
laiku un biļetēm pieejama mājaslapā
www.festivali.jelgava.lv.
Jāņem vērā, ka jau kopš vakardienas
Jelgavā ir būtiski satiksmes ierobežojumi, savukārt festivāla laikā Jelgavas
pašvaldība sadarbosies ar navigācijas lietotni «Waze», kurā ikvienam būs pieejama karte ar iezīmētiem stāvlaukumiem
un satiksmes ierobežojumiem Jelgavā.

Ka

Jau rīt Jelgavā tiks atklāts 20.
Starptautiskais ledus skulptūru festivāls, kas pārsteigs ar
vairāk nekā 65 ledus mākslas
darbiem. Pirmo reizi festivāla
apmeklētāji svētku atmosfēru no 9. līdz 11. februārim
aicināti izbaudīt trīs pilsētas
vietās – Jāņa Čakstes bulvārī,
Pasta salā un Hercoga Jēkaba
laukumā.

ūdenī un nenodara kaitējumu videi,»
vērtē P.Mira.
Šogad pirmo reizi festivālā būs pārstāvēta Ķīna – mākslinieks Tao Sjui
atzīst, ka iepriekš par Latviju daudz nav
zinājis, taču norāda, ka Ledus skulptūru
festivāls Jelgavā Ķīnas tēlnieku vidū ir
zināms profesionālo un pieredzējušo dalībnieku dēļ. «Esmu piedalījies festivālos
Francijā un Krievijā, taču Baltijas valstīs
esmu pirmo reizi. Manuprāt, Jelgava
ir ļoti skaista pilsēta, īpaši man patīk
katoļu baznīca,» pirmajos iespaidos par
mūsu pilsētu dalās mākslinieks. T.Sjui ir
universitātes pasniedzējs – viņš studentiem pasniedz tēlniecību, galvenokārt
strādājot ar tradicionāliem materiāliem,
piemēram, koku, taču darbā ar ledu
ķīniešu tēlniekam patīk šī materiāla
mainīgums, ko ietekmē gaisma.
Arī mākslinieci Ludo Rodersu no Nīderlandes uzrunā Jelgavas arhitektūra,
un īpaši viņai patīk skats uz pilsētu,
kas paveras no Mītavas gājēju tilta.
«Roterdama ir ļoti mūsdienīga pilsēta
– tas iezīmējas arī arhitektūrā, tādēļ
Jelgavā novērtēju vēsturiskās ēkas.
Tāpat man patīk, ka šajā festivālā mēs
ne vien strādājam pie saviem darbiem,
bet arī vakaros pavadām laiku kopā,
dalāmies idejās. Organizatori rūpējas
par to, lai mēs šeit justos ļoti labi,» atzīst
L.Rodersa.
Jau rīt pulksten 19 uz festivāla galvenās skatuves, kas šogad atrodas J.Čakstes bulvārī, ar mākslinieku apbalvošanu
tiks atklāts 20. Starptautiskais ledus
skulptūru festivāls – trīs dienu garumā

Elektrība

 Jana Bahmane

la

Jau rīt Jelgavā atklājam
jubilejas gada festivālu!

284 vietasvieglajam
transportam un
autobusiem

stāvvietas tikai invalīdiem
(Pilssalas ielā)

Laikrakstu iespējams saņemt arī
redakcijā Katoļu ielā 2B, 3. stāvā

la

2

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Īsi
 Atceroties 1945. gada februāra
deportācijas un pieminot komunistiskā genocīda upurus, 5. februārī
Jelgavas domes priekšsēdētājs
Andris Rāviņš un viņa vietnieks
Jurijs Strods nolika ziedus pie piemiņas akmens blakus kultūras
namam «Rota» Garozas ielā 15.

Ziedus pie piemiņas akmens nolika
arī Jelgavas 6. vidusskolas skolēni.
10. klases audzēknes Karīna Vedļa un
Poļina Sjomina stāsta, ka nolikt ziedus
un reizē arī uzzināt vairāk par mūsu
vēstures notikumiem mudinājusi
vēstures skolotāja. «Mēs par to dienu
neko daudz nezinām, tikai to, ka tieši
no šīs vietas jelgavnieki tika izsūtīti.
Pieminot šo traģisko notikumu, mēs
šeit noliekam ziedus,» saka meitenes.
Jāatgādina, ka pie kultūras nama
«Rota» pēc Otrā pasaules kara, 1945.
gadā, atradās nometne. Tajā pirms
izsūtīšanas uz nometinājuma vietām
Krievijā tika formēti vilcienu vagoni ar
aizturētajiem Jelgavas un citu pilsētu
un novadu iedzīvotājiem, kurus izsūtīja
1945. gada februārī.
 14. februārī pulksten 15 Jelgavas Biznesa inkubatorā Peldu ielā
7 norisināsies bezmaksas seminārs
«Sociālā uzņēmējdarbība. Sociāli
atbildīgs uzņēmējs». Kas ir sociālā
uzņēmējdarbība, kā pretendēt uz
sociālā uzņēmuma statusu, kāds ir
pieejamais valsts atbalsts – uz šiem un
citiem jautājumiem atbildēs nozares
pārstāvji. Semināra ievadā Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas vadītāja Madara Ūlande stāstīs par sociālā
uzņēmuma specifiku, savukārt finanšu
institūcijas «Altum» Jelgavas nodaļas
vadītāja Mārīte Lazdiņa iepazīstinās ar
sociālajai uzņēmējdarbībai pieejamo
atbalstu. Par vides pieejamību un universālā dizaina nozīmi uzņēmējdarbībā
seminārā runās apvienības «Apeirons»
pārstāvji Juris Pabērzs un Jurģis Briedis.
Savukārt, vēršot uzņēmēju uzmanību
uz iepakojuma izstrādes nozīmi, lai
tas būtu pieejams arī sociālās atstumtības riskam pakļautajai sabiedrības
daļai, semināra dalībnieki būs aicināti
Biznesa inkubatora dalībnieku radītos
produktus testēt ar redzes un kustību
traucējumu simulatoriem. Pasākumam
jāpiesakās līdz 13. februārim, aizpildot
anketu tiešsaistē ej.uz/socjelgava.
 Valsts policija (VP) sadarbībā ar
Jelgavas pilsētas Pašvaldības policiju Stacijas ielas apkaimē aizturēja
zagli, kurš no pērnā gada maija pilsētā pastrādājis vairākas velosipēdu
zādzības. Sākotnēji divas personas
Stacijas ielas apkaimē aizturētas par
aizdomīgu uzvedību. Kā noskaidrojies
izmeklēšanas gaitā, viena no tām pilsētā pastrādājusi vairākas velosipēdu
zādzības. Šobrīd seši nozagtie velosipēdi ir atgūti, savukārt vēl četrus atgūt
neizdevās. Otra persona tiek turēta
aizdomās par zagtas mantas realizāciju. Jāpiebilst, ka pērn VP saņemti 50
iesniegumi par velosipēda zādzību dažādās vietās Jelgavā. Visbiežāk zādzības
notikušas Stacijas ielas rajonā, kā arī
Dobeles šosejā, Asteru, Atmodas, Rīgas
un Raiņa ielā. Pērnā gada nogalē policija
jau aizturēja divus velosipēdu zagļus no
Olaines, kuri vairākas zādzības paveikuši
Stacijas ielas apkaimē.
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ZIŅAS

Ceturtdiena, 2018. gada 8. februāris

apstiprina Jelgavas
Šā gada labās gribas Dome
pašvaldības budžetu
uzņēmējs – jelgavniece
 Kristīne Langenfelde,
Ilze Knusle-Jankevica

Otrdien Jelgavas domes
sēdē, 11 deputātiem
balsojot «par», vienam
– «pret» un vienam atturoties, apstiprināts
Jelgavas pilsētas pašvaldības 2018. gada budžets. Plānotie pašvaldības ieņēmumi šogad
ir 71 479 249 eiro, un
izdevumi ir sabalansēti
ar ieņēmumiem.

Par konkursa «Labās gribas uzņēmējs 2017» uzvarētāju kļuvusi Jelgavas
SIA «Barboleta» īpašniece
Baiba Blomniece-Jurāne.
Foto: Santis Zībergs

 Anastasija Miteniece

Noslēdzies valsts mēroga sociālais projekts
«Labās gribas uzņēmējs 2017». Tā laikā
žūrijas vērtējumā un
iedzīvotāju balsojumā
tika izraudzīti Latvijas
labākie sociālie uzņēmēji, kuru idejas un
prasmes spēj uzlabot
bērnu dzīvi un veicināt
viņu labklājību. Iepazīstinot žūriju ar speciālistu komandas «Mācos
mācīties» darbu un
inovatīvu produktu –
līdzsvara platformu
bērnu intelektuālajai
attīstībai –, par uzvarētāju un galvenās balvas
ieguvēju kļuva Jelgavas
uzņēmuma SIA «Barboleta» īpašniece Baiba Blomniece-Jurāne.
B.Blomniece-Jurāne ir klīniskā
psiholoģe, kura paralēli privātpraksei strādā Svētes pamatskolā
par psiholoģi un speciālo pedagoģi. Psiholoģe ar savu komandu
radījusi inovatīvu produktu –
līdzsvara platformu intelektuālo
un mācīšanās spēju attīstībai ar
ķermeņa kustības palīdzību. «Šī
platforma ir noderīga gadījumos,
ja bērnam ir grūtības koncentrēties, iegaumēt, rēķināt, ir kavēta
valodas attīstība un ne tikai,»

skaidro B.Blomniece-Jurāne.
Viņa uzsver, ka platformas efektivitāte apstiprinājusies praksē, to
darbā ar bērniem izmantojot arī
citiem speciālistiem, piemēram,
logopēdiem un psihologiem, kā
arī zinātniski, neirologiem veicot
bērnu smadzeņu darbības novērojumus nodarbības laikā.
Viens no aspektiem, ko atzinīgi
novērtēja konkursa žūrija, ir tas,
ka B.Blomniece-Jurāne ir apvienojusi arī speciālistu komandu
«Mācos mācīties», kas ļauj daudz
efektīvāk palīdzēt bērniem ar mācīšanās traucējumiem. «Kopā mēs
izvērtējam un diagnosticējam iespējamos bērnu attīstības grūtību
cēloņus un izstrādājam attīstības
plānu,» stāsta psiholoģe, kā piemēru minot, ka bērns ar smagiem
valodas attīstības traucējumiem
pirmo skaņu ar intensīvu darbu
pie logopēda iemācās izšķirt divu
trīs mēnešu laikā, bet kopā ar
speciālistu komandu, izmantojot
līdzsvara platformu, bērns pirmo
skaņu iemācās izšķirt jau piektajā
nodarbībā.
Tāpat komandas darbs ir efektīvs ar mācīšanos nesaistītās
situācijās. Piemēram, bērnu ar
nepārejošu klepu izrakstīja no
slimnīcas, nosūtot pie psihologa, jo klepus, iespējams, varētu
rasties stresa ietekmē. «Mācos
mācīties» komandas speciālistiem apspriežoties un izvērtējot
situāciju, rezumēts, ka sākotnēji
bērnam būtu lietderīgi apmeklēt

«2018. gada pašvaldības budžets
ir vērsts uz pilsētas ekonomisko un
sociālo attīstību, un pašvaldības
prioritātes ir izglītība, ES struktūrfondu finansējuma piesaiste un
uzņēmējdarbības atbalsts,» domes
sēdē uzsvēra Jelgavas pilsētas
pašvaldības izpilddirektore Irēna
Škutāne, piebilstot, ka pašvaldības
galvenais uzdevums ir nodrošināt
iedzīvotājiem kvalitatīvus pakalpojumus visās nozarēs.
«Šā gada pašvaldības budžeta
ieņēmumi apliecina, ka tautsaimniecība Jelgavā attīstās. Pilsētas
budžeta galvenais ieņēmumu
avots ir iedzīvotāju ienākuma
nodoklis, kas šogad pieaugs par
8,9 procentiem, sasniedzot 40,8
miljonus eiro. Šādu kāpumu ietekmē gan jaunu ražotņu atvēršana,
gan ēnu ekonomikas mazināšanās, gan arī pakāpenisks algu
pieaugums,» skaidro I.Škutāne.
Jāpiebilst, ka šogad plānotie ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma
nodokļa pārsniegs 2008. gada
līmeni, kad tie kopš neatkarības
atjaunošanas bija visaugstākie.
Kā liecina Centrālās statistikas
pārvaldes dati, pērn vidējā alga
Jelgavā pirms nodokļu nomaksas
bija 888 eiro, kas ir par 100 eiro
vairāk nekā 2016. gadā.
Lielākā budžeta izdevumu pozīcija – 47 procenti – atvēlēta
izglītībai, paredzot līdzekļus gan
pedagogu atalgojuma paaugstināšanai, gan pašvaldības līdzmaksājuma palielināšanai privātajām

gastroenterologu, un viņš konstatēja dažu produktu nepanesību. «Ir desmitiem piemēru, kā
pacienti tiek nosūtīti no viena
ārsta pie cita. Savukārt, speciālistiem strādājot kopā, pacients
tikai iegūst, nekavējot laiku un
naudu, lai ārstētu neesošu slimību,» vērtē klīniskā psiholoģe.
Šogad speciālistu komanda plāno
dibināt biedrību.
«Ar šo ideju konkursā startēju jau pagājušajā gadā, bet
neizturēju pat 1. kārtas atlasi,
jo projekta mērķis bija pārāk
neprecīzs,» atminas psiholoģe,
piebilstot, ka gada laikā iesaistījusies dažādās programmās, kas
palīdzēja biznesa ideju pilnveidot
un padarīt konkurētspējīgu.
Uzvarot konkursā «Labās gribas
uzņēmējs 2017», B.Blomniece-Jurāne ieguva grantu 15 000
eiro un šo naudu plāno izmantot,
lai sertificētu un patentētu līdzsvara platformu. «Mūsu mērķis
nav pārdot arvien vairāk iekārtu, jo bez priekšzināšanām par
izmantošanu tā nebūs efektīva,
tāpēc organizēsim apmācības,
kā to pareizi izmantot,» skaidro
psiholoģe. Uzņēmums arī plāno
pretendēt uz sociālā uzņēmuma
statusu un iegūtos līdzekļus  Jana Bahmane
novirzīt ģimeņu ar bērniem atŠajā nedēļas nogalē
balsta programmām.
Starptautiskā ledus
Projektu konkursu «Labās
skulptūru festivāla laikā
gribas uzņēmējs 2017» organizēja
Ģederta Eliasa Jelgavas
«Reach for Change» sadarbībā ar
Vēstures un mākslas
«TV3», «3+» un «SEB banku».

Muzejs un bibliotēka
aicina uz Ģimenes dienu

Pilsētai dāvina divus Mīlestības kokus
 Anastasija Miteniece

Foto: Santis Zībergs

Jelgava saņēmusi
dāvinājumu no metālmākslinieka Alda
Sproģa – īpaša dizaina
metāla kokus, pie kuriem jaunlaulātie kāzu
dienā Pasta salā varēs
piestiprināt slēdzenes
kā simbolisku apliecinājumu mīlestībai un
kopā būšanai, informē Jelgavas pilsētas
pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldē.
«Esmu jelgavnieks un, atpūšoties Pasta salā, pamanīju,
ka tur esošie metāla koki jau
ir pilni ar atslēgām,» stāsta
mākslinieks. Īsi pirms Ziemassvētkiem radās iecere izgatavot
metāla Mīlestības kokus, kas
gadu gaitā Pasta salā kļuvuši
gana pieprasīti. A.Sproģis norāda, ka metāla koku izgatavo-

šanā iesaistīja arī savu ģimeni
– sievu Sandru, meitu Santu,
kā arī meitas draugu Dzinti.
Izstrādātāju vārdu gravējumi
redzami arī uz Mīlestības koku
metāla atzariem.
Jāatgādina, ka 2014. gada vasarā Pasta salā jau uzstādīti trīs
metālmākslinieka izgatavotie
Mīlestības koki, kas izstrādāti

pirmsskolas izglītības iestādēm
līdz 200 eiro par katru bērnu,
gan izglītības iestāžu infrastruktūras sakārtošanas projektiem.
Šogad turpinās Jelgavas Valsts
ģimnāzijas rekonstrukcija, bet
vērienīgi darbi plānoti arī Jelgavas
Amatu vidusskolā, bērnudārzā
«Sprīdītis», Jelgavas 2. internātpamatskolā, kā arī iecerēts sakārtot
Tehnoloģiju vidusskolas stadionu
un izbūvēt jaunu stadionu pie Jelgavas 4. sākumskolas. Apzinoties
to, ka bērnu skaits pilsētā pieaug
un vietu pašvaldības pirmsskolas
izglītības iestādēs nepietiek, budžetā paredzēti 100 000 eiro jauna
bērnudārza projektēšanai.
Būtiski, ka šogad Jelgavā turpināsies jau pērn aizsākto lielo
projektu realizācija – Loka maģistrāles pārbūve, Pils salas labiekārtošana, publiskās slidotavas un
estrādes jumta izbūve Pasta salā –,
kā arī tiks uzsākti jauni būvdarbi
– Vecpilsētas ielas 2, 14 un K.Barona ielas 50 ēku rekonstrukcija,
izveidojot Zemgales Restaurācijas
centru; Zemgales prospekta 7 pārbūve, kur nākotnē atradīsies bērnu un jauniešu centrs «Junda»;
Neretas, Prohorova un Garozas
ielas pārbūve. Tā ir tikai daļa no
projektiem, kuru realizācija šogad
notiks mūsu pilsētā. Papildus tam
pašvaldība šogad budžetā paredzējusi 920 000 eiro, lai izstrādātu
jaunus projektus un to tehnisko
dokumentāciju Eiropas fondu
līdzekļu piesaistei.
Šogad pilsētā tiks īstenoti arī infrastruktūras labiekārtošanas darbi – vairākās vietās plānots izbūvēt
ielu apgaismojumu, piemēram,
K.Barona ielā no Mātera ielas līdz
Uzvaras ielai un 5. līnijā, kā arī tiks
nodrošināts apgaismojums pie neregulētām gājēju pārejām. Tāpat
plānota ielu sakārtošana, tostarp
Romas ielas asfaltēšana, stāvlaukuma izbūve pie 5. vidusskolas,
Atmodas ielas posma sakārtošana
pie bērnudārza «Kāpēcīši», kā arī
Satiksmes ielas posma no Ganību
ielas līdz Meiju ceļam atjaunošanas būvprojekta izstrāde.

pēc Intas Paulsones skicēm, savukārt šobrīd parks papildināts
ar vēl diviem metāla kokiem.
Jelgavas pilsētas domes
priekšsēdētājs Andris Rāviņš
visu jelgavnieku vārdā pateicas
metālmāksliniekam A.Sproģim
par aktīvu līdzdalību pilsētvides
veidošanā, padarot mūsu Jelgavu skaistāku.

muzejā un Jelgavas pilsētas bibliotēkā notiks
Ģimenes diena – ģimenes ar bērniem 10. un
11. februārī aicinātas
piedalīties izzinošās un
radošās aktivitātēs.

Sestdien, 10. februārī, no pulksten 11 līdz 15 Ģederta Eliasa
Jelgavas Vēstures un mākslas
muzejā notiks fotogrāfijas tematikai veltītas aktivitātes – bērni
un viņu vecāki fotogrāfijās varēs
iepazīt seno Jelgavu, piedalīties
radošajās darbnīcās, kā arī paši iejusties fotogrāfa lomā. «Mēs esam
izraudzījušies fotoattēlus, kuros
redzama ne vien senā Jelgava,
bet arī cilvēki darbībā, lai būtu
iespēja labāk izprast tā laika jelgavnieku sadzīvi, – šos fotoattēlus
apkoposim prezentācijā. Tāpat ikvienam būs iespēja pašam uzņemt
fotogrāfijas, izmantojot dažādus
aksesuārus, kā arī iemācīties
izgatavot fotorāmīšus,» stāsta Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un
mākslas muzeja muzejpedagoģe
Teika Putna. Savukārt tie dalībnieki, kas nevēlēsies iesaistīties

radošajās darbnīcās, varēs pildīt
dažādus uzdevumus, izmantojot
muzeja sagatavoto ceļvedi.
Jelgavas pilsētas bibliotēkas
Ģimenes dienas tēma ir «Ledus
sapņi bibliotēkā», un pasākuma
īpašā viešņa būs rakstniece Evija
Gulbe, kas mazo lasītāju vidū
pazīstama ar stāstiem par žurkulēniem Koko un Riko. Jelgavas
pilsētas bibliotēkas pārstāve Zane
Pastere stāsta, ka Ģimenes dienas
dalībnieki 11. februārī no pulksten 12 līdz 15 varēs piedalīties
radošajās darbnīcās «Kolāžas
par sapņiem» un «Noķer savus
sapņus», mācoties darināt kolāžas
un sapņu ķērājus. Tāpat bibliotēkā darbosies grāmatu apmaiņas
punkts un fotostūrītis, bet galda
spēļu mīļotāji varēs piedalīties
spēlē «Atklāj savu bērnību no
jauna». Šajā dienā bibliotēkas
3. stāvā būs atvērta arī īpašā
meditācijas telpa «Ledus sapņi
Jelgavā», kurā meditatīvā atmosfēra tiks radīta ar projekcijām un
mūziku. Bet tikšanās ar E.Gulbi
Jelgavas pilsētas bibliotēkas Krišjāņa Barona zālē notiks pulksten
13. Jāpiebilst, ka interesentiem
būs iespēja novērtēt arī attēlu
teātra izrādi «Runcis Puncis un
bibliotēkā nenodotā grāmata:
Lieta Nr.97800062294296».
Ģimenes dienu muzejā un
bibliotēkā bez maksas aicināts
apmeklēt ikviens.

ZIŅAS

Ceturtdiena, 2018. gada 8. februāris

Sāk izsūtīt
NĪN paziņojumus
 Ilze Knusle-Jankevica

Jelgavas pilsētas pašvaldība sākusi izsūtīt nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) maksāšanas
paziņojumus. «Saskaņā
ar likumu pašvaldībai
NĪN maksāšanas paziņojums jānosūta līdz
15. februārim. Ja NĪN
maksātājs to nav saņēmis līdz minētajam termiņam, viņa pienākums
ir informēt pašvaldību,»
norāda Jelgavas pilsētas
pašvaldības Finanšu nodaļas vadītājas vietnieks
nodokļu jautājumos
Ingars Bušs. Viņš skaidro: ja maksāšanas termiņš sakrīt ar brīvdienu
(svētku dienu), tad par
maksāšanas dienu uzskatāma pirmā darbdiena pēc brīvdienas
(svētku dienas), līdz ar
to 2018. gadā pirmais
NĪN ceturkšņa nomaksas datums ir 3. aprīlis.
NĪN tiek aprēķināts par ēkām
un zemi, un to var maksāt arī
avansā – samaksājot visu aprēķināto summu līdz pirmajam maksājuma termiņam – vai pa daļām
noteiktajos termiņos. Maksājuma
termiņi šogad ir 3. aprīlis, 15.
maijs, 15. augusts un 15. novembris. Ja maksājums nebūs veikts
norādītajā termiņā, saskaņā ar
likumu tiks aprēķināta kavējuma
nauda.
NĪN tiek ieskaitīts pašvaldības
budžetā un tiek izlietots likumā «Par pašvaldībām» noteikto
funkciju izpildes nodrošināšanai,
piemēram, sociālās palīdzības
sniegšanai, sabiedriskās kārtības
un drošības uzturēšanai, pilsētas
teritorijas labiekārtošanai, veselības un izglītības pieejamībai
iedzīvotājiem.
Jāatgādina, ka arī šogad Jelgavas pilsētas pašvaldībā ir paredzēti
NĪN atvieglojumi īpašniekiem,
kuru mājoklī neviens nedzīvo un
par kuru jāmaksā paaugstināta NĪN likme. Ja 2018. gada 1.
janvāra pusnaktī īpašumā, kura
lietojuma mērķis ir dzīvošana,
nebija deklarēta neviena persona,
piemērota NĪN likme 1,5 procentu
apmērā no objekta kadastrālās
vērtības, tomēr, ja šī gada laikā
šajā īpašumā tiks deklarēta kāda
persona, īpašnieks var pieteikties

atvieglojuma piešķiršanai. «Ja
īpašumā tiks deklarēta kādas personas dzīvesvieta līdz 1. jūnijam,
pašvaldība piemēros NĪN atvieglojumu 70 procentu apmērā, bet,
ja persona deklarēsies no 2018.
gada 1. jūnija līdz 1. novembrim,
nodokļa atvieglojums būs 50 procentu apmērā,» atgādina I.Bušs,
norādot, ka šī NĪN atvieglojuma
piešķiršanas kārtība tika apstiprināta Jelgavas domes sēdē pērn
septembrī. Šādā gadījumā atvieglojuma saņemšanai personai ir
jāraksta iesniegums pašvaldībai.
Joprojām spēkā ir arī visi līdzšinējie pašvaldībā noteiktie NĪN
atvieglojumi citām mērķgrupām,
bet izmaiņas skārušas daudzbērnu ģimenes, kam tiek piešķirts
atvieglojums 50 procentu apmērā.
No šā gada NĪN atvieglojums
tiek piešķirts, ja taksācijas gada
1. janvārī personai objektā ir
deklarēta dzīvesvieta kopā ar trīs
vai vairāk bērniem vecumā līdz 18
gadiem (arī aizbildnībā esoši vai
audžuģimenē ievietoti bērni) vai
bērniem līdz 24 gadu vecumam
ar nosacījumu, ka jaunieši no 18
līdz 24 gadu vecumam iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko
izglītību.
Nomaksāt NĪN iespējams SIA
«Jelgavas nekustamā īpašuma
pārvalde» norēķinu punktos,
bankā, internetbankā, rūpīgi
pārliecinoties par konta atbilstību
un to, vai pārskaitījums adresēts pašvaldībai, kas izsūtījusi
paziņojumu par NĪN nomaksu,
kā arī maksājuma mērķī precīzi
norādot nodokļa maksātāja personīgā konta numuru par zemi un
ēkām, īpašuma adresi vai kadastra
numuru, par kuru veikts maksājums. Tāpat var izmantot portālu
www.epakalpojumi.lv vai www.
latvija.lv – tur pieejami pašvaldību
banku konti NĪN samaksai, kā arī
nodokļa maksātājam automātiski
uzrādās visa nepieciešamā informācija. Vienlaikus portālā www.
epakalpojumi.lv nodokļa maksātāji var pieteikties atgādinājumu par
NĪN samaksas termiņa tuvošanos
saņemt savā e-pastā vai mobilajā
tālrunī īsziņas veidā.
Jautājumus par NĪN nomaksu
var precizēt Jelgavas pašvaldības
Finanšu nodaļā Lielajā ielā 11,
106., 107. un 108. kabinetā, vai
pa tālruni 63005589, 63005491,
63005596, 63005550. Pašvaldības
Finanšu nodaļa arī jāinformē, ja
laikus nav saņemts NĪN maksāšanas paziņojums.

Atklāts renovētais
ugunsdzēsēju depo
Foto: Ivars Veiliņš

Ar ASV finansiālu atbalstu renovētā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Jelgavas
depo atklāšanā piedalījās arī ASV vēstniece Latvijā Nensija Petita (trešā no kreisās).
 Ritma Gaidamoviča

«ASV ar Latviju saista
cieša sadarbība, un
mums ir svarīgi palīdzēt uzlabot Latvijas
iespējas ugunsdzēsības un glābšanas
jomā. Droši varu apgalvot, ka ieguldītā
nauda nav iztērēta
veltīgi, un esmu pārliecināta, ka šīs pārmaiņas glābējiem ļaus
strādāt vēl efektīvāk
un ātrāk,» saka ASV
vēstniece Latvijā Nensija Petita. Pagājušajā
nedēļā pēc renovācijas
atklāts Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD)
Jelgavas daļas depo,
kur ar ASV finansiālu
atbalstu būtiski uzlaboti darba apstākļi
glābējiem.
Pārmaiņas Jelgavas depo notika ar ASV vēstniecības Latvijā
Aizsardzības sadarbības biroja
un Latvijas Iekšlietu ministrijas
VUGD un ASV armijas Inženieru korpusa atbalstu. Finansējumu vairāk nekā 500 000 ASV
dolāru apmērā nodrošināja ASV
Bruņoto spēku virspavēlniecības

Skolēnu mācību uzņēmumi
tirgosies «Vivo centrā»
līdztekus pilsētas izglītības
iestādēm tirdziņā piedalīsies
Koka pulkstenis, punarī jaunieši no citām Latvijas
ča soma, kosmētika
vietām, piemēram, Rīgas un Ikno dabīgām izejviešķiles,» stāsta Sabiedrības inlām, atstarojoši aktegrācijas pārvaldes jaunatnes
sesuāri un dizaina
lietu speciāliste Jeļena Grīsle,
apģērbs – šie un vēl
skaidrojot, ka pasākumam jau
vairāk nekā 80 citi
pieteikušies vairāk nekā 80
produkti tiks prezenSMU, kuri prezentēs un pārdos
tēti un tirgoti tragan jau zināmus un uzlabotus,
dicionālajā skolēnu
gan jaunus produktus. Piemēmācību uzņēmumu
ram, pārdošanā nonāks lūpu
(SMU) gadatirgū
balzams no dabīgām izejvie«Cits bazārs», kas
lām, kura radīšanai izmantotas
12. februārī no pulkēteriskās eļļas, dažāda izmēra
sten 14 līdz 17 notiks
klades ar koka vākiem, kuros
tirdzniecības centrā
iededzināti Latvijas simbo«Vivo centrs» Katoļu
li, dizaina lampas, kas rada
ielā 18.
zvaigžņotas debess efektu,
kā arī apģērbs ar interesantu
«Tradicionālais pilsētas ga- apdruku, tostarp pazīstamu
datirgus ir izaudzis par re- personību siluetiem un spilgģionālu pasākumu – šogad tākajiem citātiem. Tāpat pircē-

 Anastasija Miteniece

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

jiem būs pieejami koka, papīra,
tekstila, ādas un keramikas
izstrādājumi, kosmētika, dekorēšanas piederumi, suvenīri
un citi produkti. Jāpiebilst,
ka tirdziņš notiks abos «Vivo
centra» stāvos.
Gadatirgus norises laikā
jauniešus, kuri prezentēs un
pārdos savu SMU ražojumus,
vērtēs komisija. Pasākuma
gaitā tiks noskaidroti labākie
mācību uzņēmumi vairākās
nominācijās: «Kvalitatīvākais
produkts», «Videi draudzīgākais produkts», «Inovatīvākais
produkts», «Labākā pārdošanas komanda», «Labākā
reklāma», «Labākais stends»,
«Labākā dāvana». Tiks pasniegtas arī žūrijas Simpātijas
balvas.
Pasākumu organizē Sabiedrības integrācijas pārvalde.

Eiropā Civilās sadarbības programma. Par šiem līdzekļiem
nosiltināta ugunsdzēsēju depo
ēkas fasāde, nomainītas piecu
garāžu durvis, depo logi un
jumta segums, izbūvēta jauna
ventilācijas, elektrības un apkures sistēma, kā arī veikts
kosmētiskais remonts garāžās
un darbinieku telpās.
«Viens no būtiskākajiem ieguvumiem ir elektroniski atverami
vārti piecām garāžām – tās tagad
iespējams atvērt un aizvērt ar
pogu, kas auto ļauj izbraukt
ātrāk. Iepriekš mums bija smagi
metāla vārti, kurus atvērām
manuāli. Vēl esam ieguvuši divreiz jaudīgāku dīzeļģeneratoru,
kas elektroapgādes traucējumu
gadījumā nodrošinās elektroenerģijas piegādi visā ēkā. Līdz
šim mūsu rīcībā bija ģenerators,
kas baroja tikai daļu ēkas,» par
jaunieguvumiem stāsta Jelgavas
daļas komandieris Aleksandrs
Koržeņevskis, atzīstot, ka jau
šobrīd ikdienas darbā glābēji
izjūt uzlabojumus. Viņš uzsver,
ka Iekšlietu ministrija Jelgavas
depo vajadzībām ir iegādājusies
arī jaunu glābšanas auto – tas
paredzēts izsaukumiem, kas
saistīti ar ceļu satiksmes negadījumiem, – un drīzumā autoparku
papildinās arī automašīna, kas
paredzēta ķīmiskajām avārijām.

ASV partneru atbalstu novērtē arī Iekšlietu ministrijas parlamentārā sekretāre Evika Siliņa.
«Esam gandarīti, ka mums ir
tādi sadarbības partneri, kuri
gatavi ieguldīt līdzekļus, lai
uzlabotu mūsu drošību, cilvēku
labklājību,» atzīst E.Siliņa,
piebilstot, ka Jelgavas depo ir
lielākais Zemgalē.
«Labas darba telpas un atbilstoši apstākļi ir viens no
priekšnosacījumiem, lai glābēji
varētu labi strādāt. Paldies ASV
partneriem, kas palīdzēja to
nodrošināt,» atklājot renovēto
depo, uzsvēra Jelgavas domes
priekšsēdētājs Andris Rāviņš.
Jāpiebilst, ka Jelgavas depo
renovācija ir jau 12. VUGD
depo renovācijas projekts, ko
īstenojis ASV vēstniecības Latvijā Aizsardzības sadarbības
birojs, ASV armijas Inženieru
korpuss un VUGD. No 2009.
līdz 2017. gadam Civilās sadarbības programmas gaitā ir
pabeigti 11 VUGD depo renovācijas un rekonstrukcijas projekti
par vairāk nekā 3,5 miljoniem
ASV dolāru: Limbažos, Madonā, Strenčos, Gulbenē, Valkā,
Aizkrauklē, Līvānos, Ķeipenē,
Ventspilī, Liepājā un Valmierā.
Šogad vēl tiek rekonstruēts depo
Jēkabpilī, kur darbus plānots
pabeigt pavasarī.
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Īsi
 Gatavojoties Ledus skulptūru
festivālam, kas notiks no 9. līdz
11. februārim, vienā no lielākajām
stāvvietām pasākuma laikā – pļavā
pretim Jelgavas pilij – izbūvēts pagaidu apgaismojums, informē Jelgavas
pilsētas pašvaldības iestādē «Pilsētsaimniecība». «Viens no lielākajiem
stāvlaukumiem Ledus skulptūru festivāla laikā apmeklētājiem būs pieejams
pļavā pretim Jelgavas pilij. Ņemot vērā,
ka to izmantos daudzi jelgavnieki un
pilsētas viesi, nodrošinājām nepieciešamo pagaidu apgaismojumu,» stāsta
«Pilsētsaimniecības» vadītājs Māris
Mielavs, papildinot, ka pļavā izbūvēti
četri apgaismojuma balsti, kas aprīkoti
ar astoņiem gaismekļiem.
 Uzlabojot vides pieejamību,
slimnīcas «Ģintermuiža» Bērnu nodaļā izbūvēts lifts un panduss. Jaunā
iekārta nodrošinās pacientu ar kustību
traucējumiem nokļūšanu ēkas 2. stāvā, kur šobrīd atrodas Bērnu nodaļa,
informē «Ģintermuižas» Saimnieciskā
nodrošinājuma dienesta vadītājs Juris
Vickops, piebilstot, ka jaunā iekārta būtiski atvieglos arī slimnīcas darbinieku
ikdienu. «Trīs reizes dienā no virtuves
uz bērnu korpusu piegādājam ēdienu.
Ar liftu varēsim to vieglāk transportēt
uz 2. stāvu,» vērtē J.Vickops. Tāpat
lifts pildīs pacēlāja funkciju gadījumā,
ja uz Bērnu nodaļu būs nepieciešams
piegādāt dažādas smagas saimniecības
preces. Lifta izbūvi slimnīcā veica SIA
«Tehnoprime» par līgumsummu 49
072,65 eiro.
 18. februārī pulksten 13 notiks
kārtējais klubiņa «Sendienas» biedru
saiets kultūras namā «Rota». Šoreiz
tikšanās tēma – «Masku parāde»,
informē klubiņa valde.

Paziņojums par
Jelgavas pilsētas
teritorijas plānojuma
izstrādes uzsākšanu

Jelgavas pilsētas pašvaldība informē, ka ar
Jelgavas pilsētas domes 2018. gada 25. janvāra
sēdes lēmumu Nr.1/2 «Par Jelgavas pilsētas
teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu»
tiek uzsākta teritorijas plānojuma izstrāde nākamajam plānošanas periodam. Teritorijas
plānojumā tiks noteiktas prasības pilsētas
teritorijas izmantošanai un apbūvei, tajā skaitā
funkcionālais zonējums, publiskā infrastruktūra,
teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi,
kā arī citi teritorijas izmantošanas nosacījumi.
Aicinām pilsētas iedzīvotājus un uzņēmējus iesaistīties teritorijas plānojuma izstrādē. Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt 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
vai elektroniski sūtīt pa e-pastu dome@dome.
jelgava.lv, sanda.ozola@dome.jelgava.lv vai
dace.sture@dome.jelgava.lv.
Informācija par sabiedrības līdzdalības pasākumiem tiks publicēta pašvaldības tīmekļa
vietnē www.jelgava.lv un laikrakstā «Jelgavas
Vēstnesis».

Notiks daiļlasītāju konkurss
bērniem «Riti raiti, valodiņa!»
 Jana Bahmane

Jelgavas izglītības iestāžu skolēni un pirmsskolas vecuma bērni,
kuru dzimtā valoda
nav latviešu, aicināti
piedalīties daiļlasītāju
konkursā «Riti raiti,
valodiņa!», kas Sabiedrības integrācijas
pārvaldē Skolotāju
ielā 8 notiks 20. un 21.
februārī. Pieteikties
konkursam var līdz
13. februārim.
Konkursa mērķis ir pilnveidot pirmsskolas un skolas
vecuma bērnu dzimtās un
latviešu valodas runas prasmi,
rosinot iedziļināties literārajā
tekstā, izprast to un pēc iespējas
skaidrāk nodot vēstījumu klau-

sītājiem. Piedalīties daiļlasītāju
konkursā aicināti pirmsskolas
izglītības iestāžu audzēkņi no
5 gadu vecuma un 1.–12. klašu
skolēni, kuru dzimtā valoda
nav latviešu, teikts konkursa
nolikumā.
«Riti raiti, valodiņa!» dalībniekiem ir jāsagatavo divi
priekšnesumi – viens latviešu,
otrs dzimtajā valodā. Bērni
un jaunieši aicināti izvēlēties
dzeju, prozu vai literāra darba
fragmentu, kas pauž mīlestību
pret dzimteni, cieņu pret valodu, dabas skaistumu, darba tikumu. Izvēlētie darbi konkursā
būs jāprezentē no galvas, nepārsniedzot maksimālo uzstāšanās
laiku, kas ir 4 minūtes. Tāpat
katram konkursa dalībniekam,
izņemot pirmsskolas vecuma
bērnus, atbilstoši vecumam
tiks iedots literārais teksts,

kas konkursantam būs jālasa
bez iepriekšējas sagatavošanās.
Dalībnieki tiks vērtēti sešās
vecuma grupās: 5–7 gadus veci
bērni; 1.–2. klašu skolēni; 3.–4.
klašu skolēni; 5.–6. klašu skolēni; 7.–9. klašu skolēni; 10.–12.
klašu skolēni.
Pieteikties konkursam var
līdz 13. februārim, aizpildītu
pieteikuma anketu sūtot pa
e-pastu evika.kaufelde@dome.
jelgava.lv. Pieteikuma anketas
veidlapa un konkursa nolikums
pieejams Sabiedrības integrācijas pārvaldes mājaslapā www.
sip.jelgava.lv. Jāpiebilst, ka
konkurss notiks divas dienas –
20. un 21. februārī.
Konkursu «Riti raiti, valodiņa!» organizē Sabiedrības
integrācijas pārvalde sadarbībā
ar Jelgavas Izglītības pārvaldi
un Jelgavas pilsētas bibliotēku.
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Jelgavā 30 bērni
klusi sapņo nokļūt
mīlošā ģimenē
 Ritma Gaidamoviča

«Ikviens bērns vēlas uzaugt
ģimenē, būt vecāku aprūpēts
un mīlēts, kopā ar brāļiem un
māsām, ja ģimenē ir vairāki
bērni, baudīt priekus. Ģimene
ir dabiska bērna attīstības un
augšanas vide, kas ļoti nepieciešama pilnvērtīgai attīstībai.
Diemžēl daļai Jelgavas bērnu
šāda iespēja ir liegta, un viņi
spiesti dzīvot sociālās aprūpes
centrā. Lai nodrošinātu ģimenisku vidi, sniegtu mīlestību
un atbalstu viņiem, viens no
veidiem, kā sabiedrība var palīdzēt, ir kļūt par audžuģimeni,» saka Jelgavas Bāriņtiesas
priekšsēdētāja Irisa Guntra
Turčinska.
Šobrīd valstī daudz tiek domāts un
darīts, lai mazinātu sociālās aprūpes
iestādēs dzīvojošo bērnu skaitu. Pastiprināta uzmanība tiek pievērsta alternatīvo
bērnu ārpusģimenes aprūpes formu popularizēšanai – adopcijai, aizbildniecībai
un audžuģimenei –, tādējādi nodrošinot
bērniem iespēju augt ģimeniskā vidē.
Audžuģimene ir ģimene, kas bārenim
vai bez vecāku gādības palikušam bērnam
nodrošina aprūpi līdz brīdim, kamēr bērns
var atgriezties savā ģimenē. Ja tas nav
iespējams, bērns tiek adoptēts vai nodots
aizbildniecībā. Šobrīd Jelgavā oficiāli ir
reģistrētas desmit audžuģimenes, kurās
aug seši bērni no Jelgavas un pieci no citām Latvijas pašvaldībām, bet 34 bērni no
Jelgavas ir ievietoti audžuģimenēs citviet
Latvijā, taču Jelgavas Bērnu sociālās aprūpes centrā (JBSAC) 30 bērni joprojām
klusi sapņo nokļūt mīlošā ģimenē...

Tikai puse audžuģimeņu
ir uzņēmušas bērnus

Vēl pirms dažiem gadiem Jelgavā bija
tikai divas audžuģimenes, šobrīd – desmit.
I.G.Turčinska atzīst, ka skaitlis ir ievērojams, taču tikai pusē no šīm ģimenēm ir
ievietoti bērni. «Piecās audžubērnu nav,
jo tās vēlas uzņemt meitenītes, kas ir ne
vecākas par sešiem gadiem, bet mūsu
pašvaldībā šobrīd nav šāda vecuma bērnu,
kuriem būtu nepieciešama palīdzība,»
skaidro I.G.Turčinska, atzīstot, ka katrai
ģimenei ir savi apsvērumi. Pēc Bāriņtiesas rīcībā esošās informācijas, vienu no
šīm audžuģimenēm ir uzrunājusi Rīgas
Bāriņtiesa un tiek kārtoti dokumenti,
lai puisītis un meitenīte vecumā no trim
līdz pieciem gadiem nonāk pie viņiem.
«Ģimene gribēja tikai vienu bērniņu,
taču mājas dos diviem,» stāsta Bāriņtiesas
priekšsēdētāja. Viņa norāda, ka sarunās
vienu audžuģimeni izdevies rosināt izskatīt iespēju uzņemt divas māsas pusaudzes
no JBSAC.

Bērnu skaits aprūpes iestādē sarūk

Pēdējā gada laikā gan redzama pozitīva
tendence – no 45 līdz 30 samazinājies
JBSAC dzīvojošo bērnu skaits. «15 bērni
šajā laikā ir nokļuvuši audžuģimenēs,
aizbildniecībā, bet divi – adoptēti,» stāsta
I.G.Turčinska, uzsverot, ka šo procesu
veicinājusi aktīva Bāriņtiesas sadarbība ar
Sociālo lietu pārvaldes speciālistiem darbā
ar ģimeni un bērniem, kā arī veiksmīgs
komandas darbs ar jauno JBSAC vadību.
I.G.Turčinska gan norāda, ka liela daļa
bērnu savu ģimeni vēl gaida. «Diemžēl
to, ko bērnam var sniegt ģimene, nevar
dot iestāde, tāpēc aicinu jelgavniekus
pārdomāt savas iespējas un uzdot sev
jautājumu: vai es varētu dot mājas, mīlestību, aprūpi, gādību un ģimenisku vidi
kādam bez vecāku gādības palikušajam
bērnam? Ja atbilde ir jā, tad gaidām uz

«Tu, meitiņ, esi nonākusi labā ģimenē»

KĀ KĻŪT PAR AUDŽUĢIMENI?
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JĀVĒRŠAS JELGAVAS
. PILSĒTAS BĀRIŅTIESĀ,

uzrādot personu apliecinošus
dokumentus, jāiesniedz
iesniegums noteiktā formā
par audžuģimenes statusa
piešķiršanu, kā arī ģimenes
ārsta izziņa par
veselības stāvokli.

BĀRIŅTIESA
3ATZINUMU
. SNIEDZ

par laulāto
(personas)
piemērotību
audžuģimenes
pienākumu veikšanai.

2.BĀRIŅTIESAMĒNEŠALAIKĀ
IZSKATA DOKUMENTUS,
izpēta laulāto (personas) dzīves
apstākļus, kā arī motivāciju
un spējas audzināt bērnu.

«Uzzinot, ka brālis paliek bērnunamā, sirds
kūleni apmeta»

4. BEZ MAKSAS
Audžuģimene

noklausās
MĀCĪBU KURSU.

5.BĀRIŅTIESA

15 dienu
laikā pēc mācību
kursa beigām VEIC
PĀRRUNAS ar laulātajiem
(personu) un pieņem lēmumu par
audžuģimenes statusa piešķiršanu vai
atteikumu piešķirt audžuģimenes statusu.

6INFORMĀCIJA
.
PAR ĢIMENI TIEK IEKĻAUTA AUDŽUĢIMEŅU
Kad piešķirts audžuģimenes statuss,

REĢISTRĀ, un tā var sākt gaidīt bērna ienākšanu ģimenē. Ievietojot

bērnu ģimenē, tiek noslēgts līgums starp pašvaldību un audžuģimeni.

VALSTS ATBALSTS AUDŽUĢIMENEI
Pabalsts bērnu uzturam:

215 eiro mēnesī līdz 7 gadu sasniegšanai;
258 eiro mēnesī no 7 gadiem.
Atlīdzība par audžuģimenes darbu mēnesī:

eiro;
• par diviem bērniem – 222,30 eiro;
• par 3 un vairāk bērniem – 273,60 eiro.
Sociālās apdrošināšanas iemaksas no 171 eiro:
pret bezdarbu, pret invaliditāti un pensijai.

JELGAVAS PAŠVALDĪBAS ATBALSTS AUDŽUĢIMENEI
50 eiro mēnesī

un

vispārējās izglītības iestāžu skolēniem mācību gadā 1,42 eiro dienā;
pabalsts skolas piederumu iegādei 57

eiro

vispārējās izglītības iestāžu klātienes

izglītojamajam reizi mācību gadā un 29 eiro bērnam 5–6 gadu vecumā, kurš apgūst
obligāto pirmsskolas izglītības programmu, reizi mācību gadā;
pabalsts apģērba iegādei 100 eiro katram sešu mēnešu periodam;
Sociālo lietu pārvaldes sociālā darbinieka atbalsts un palīdzība problēmu risināšanā,
izglītojošās atbalsta grupas un psihologa pakalpojums;
vienreizējs pabalsts mīkstā inventāra iegādei 150
menē;

eiro, ievietojot bērnu audžuģi-

pabalsts 15 eiro mēnesī izglītības iestādes profesionālās ievirzes programmas
dalības maksas segšanai izglītojamajam, kurš apgūst profesionālās ievirzes izglītības
programmu, izņemot izglītojamos, kuri atbrīvoti no dalības maksas saskaņā ar citiem
normatīviem aktiem;
pabalsts pilsētas sabiedriskā transporta braukšanas maksas segšanai 100 procentu
apmērā, nepārsniedzot piecus braucienus dienā, uzrādot un izmantojot norēķiniem:
Jelgavas pilsētas skolēna apliecību, ja izglītojamais klātienē mācās Jelgavas pilsētas pašvaldības vispārējās un/vai profesionālās izglītības iestādē; Jelgavas pilsētas iedzīvotāja karti,
ja bērns apgūst pamatizglītību, vidējo izglītību, augstāko izglītību un/vai profesionālo
izglītību citā pašvaldībā; Jelgavas pilsētas iedzīvotāja karti, ja izglītojamais mācās augstākās
izglītības iestādē un/vai profesionālās izglītības iestādē Jelgavā.

sarunu Bāriņtiesā,» aicina I.G.Turčinska.
Viņa uzsver: lai veicinātu audžuģimeņu
kustību, no šī gada valstī paaugstināts
arī finansiālais atbalsts audžuģimenēm.

Aicina uz semināru par
audžuģimenēm

Lai sniegtu iespēju uzzināt vairāk par
audžuģimeņu statusu, Zemgales Plānošanas reģions projekta «Atver sirdi Zemgalē»
gaitā rīko sarunu vakarus par adopcijas,

Kuplākā audžuģimene Jelgavā ir Diānas un Gata Lambergu ģimene, kas
uzņēmusies rūpes par pieciem Jelgavas bērniem, kuri palikuši bez vecāku
gādības. Deviņgadīgo meitu ģimene
jau adoptējusi, astoņgadīgais puisis
šobrīd ir adopcijas procesā, bet oktobrī
ģimene uzņēma trīs audžupuikas –
brāļus. «Pirmie pie mums ieradās mazie
brāļi, taču, uzzinot, ka vēl viens brālis
paliek bērnunamā, vīram sirds kūleni
apmeta, un viņš teica: «Diāna, tā nevar. Braucam pakaļ!»,» stāsta audžumamma, atzīstot, ka
viegli neiet, jo bērni četrus gadus dzīvojuši sociālās aprūpes centrā un viņiem trūkst priekšstata
par reālo dzīvi. «Puikām šķita, ka tēja no krāna tek, nerunājot par to, ka tomāti un kartupeļi
ir tikai veikalā nopērkami... Kad aizvedu uz dārzu, viņiem bija liels pārsteigums,» stāsta Gatis,
piebilstot, ka iepriekš nereti apciemojis bērnunama bērnus, nesot dažādus lauku gardumus.
«Atceros, ka aiznesu ērkšķogas un upenes, – viņi skatījās kā uz pasaules brīnumu. Jūs domājat,
sirds nelūst?! Gribas viņiem palīdzēt. Kad Diānas bioloģiskais pilngadīgais dēls uzsāka patstāvīgu
dzīvi, spriedām: ko mēs divi četristabu dzīvoklī darīsim? Dosim kādam bērnam ģimeni!» stāsta
Gatis, kurš pēc izglītības ir pedagogs un ar bērniem saprotas ļoti labi. Tieši viņš aizgājis no darba
un šobrīd uzņēmies lielākās rūpes par bērnu audzināšanu. Sieva strādā Rīgā. «Viegli neiet, taču
puikas ir iedzīvojušies, ģimenes modeli pieņēmuši. Jūtam progresu uzvedībā, arī mācībās, viņi ir
iemācījušies, ka savstarpējās attiecības var atrisināt, nepielietojot dūres… Pēc pieredzes zinām,
ka vismaz gadam jāpaiet, lai viss ģimenē būtu tā, kā jābūt,» atzīst Diāna, uzsverot, ka lielākais
bērnu ieguvums, nonākot audžuģimenē, ir tas, ka viņi izpratuši, kas ir ģimene un kā tajā dzīvo.
Viņa atzīst: ja ģimenē ir pieci bērni, nav reāli abiem vecākiem strādāt, taču arī audžuģimene ir
darbs, par kuru saņem algu. Viņi spriež, ka noteikti ir vēl ģimenes, kuras domājušas kļūt par
audžuvecākiem. «Spert soli traucē bailes uzņemties atbildību, tostarp materiālā ziņā. Taču šogad
finansiālais atbalsts ir audzis, un ceru, ka pie šāda materiālā atbalsta ģimenes sarosīsies,» tā Diāna.

«Bērni ir mūsu nākotne un vērtība – kāda
tā būs, atkarīgs no mums, pieaugušajiem»

• par vienu bērnu – 171

pabalsts bērna ēdināšanai pirmsskolas izglītības iestādē

«Kļūt par audžuģimeni bija vīra
Alvja iniciatīva. Mūsuprāt, katrs
bērns ir pelnījis augt ģimenē,
taču stimulu deva pašu meita –
viņa jau sen vēlējās māsu. Mūsu
dēlam (17 gadi) un meitai (13
gadi) ir četru gadu starpība,
intereses atšķirīgas, paši pagaidām bērnus neplānojam, un šī
bija iespēja,» stāsta jelgavniece
Santa Ločmele, kura kļuvusi par
audžuģimeni 13 gadus vecajai
Annai. Viņa 9 gadus bija dzīvojusi bērnunamā Jūrmalā. Anna
ar ģimeni ir kopā no maija, bet
pazīstama – jau gadu. «Sākumā
viņa ciemojās pie mums brīvdienās un svētkos, varējām tuvāk iepazīties, un tad viņai un
mums bija jāizlemj, ko darīt. Anna lēma par labu mums,» stāsta Santa, nenoliedzot, ka kļūt
par audžuģimeni bijis liels izaicinājums. «Ienākot ģimenē, Annas sekmes nebija labas – daudz
četrinieku. Taču es ļoti lepojos, ka mums kopīgiem spēkiem ir izdevies uzlabot sekmes un
šobrīd viņa ir jau 7. labākā klasē!» ar prieku stāsta Santa, uzsverot, ka, mainot vidi, ieguldot
darbu un pacietību, var panākt ļoti daudz. Meitene ģimenē ir daudz iemācījusies. «Mums ir tā
iespēja vasarā bērniem dzīvot laukos, palīdzēt vecmāmiņai,» stāsta Santa. Audžumeita tiekas
arī ar savu bioloģisko mammu, māsām un brāļiem. «Anna mums atklāja, ka viņas mamma
teikusi: «Tu, meitiņ, esi nonākusi labā ģimenē.» Ir milzīgs gandarījums, ka esam paveikuši ko
labu,» atzīst Santa.

aizbildniecības un audžuģimeņu jautājumiem. Sarunu vakars kafejnīcas «Silva»
2. stāvā notiks 20. februārī pulksten 17.
«Aicinām atnākt ikvienu, kurš nav vienaldzīgs un ir domājis par palīdzību bērniem, kas palikuši bez vecāku gādības,»
interesentus uzrunā projekta «Atver sirdi
Zemgalē» pārstāve Ilva Kalnāja. Plašāka
informācija par sarunu vakaru pieejama
Jelgavas Sociālo lietu pārvaldes mājaslapā
www.jslp.jelgava.lv.

«Strādājot bērnunamā, aizdomājos, ka varētu kādam
bērnam dot iespēju dzīvot ģimenē. Šis lēmums nenāca
viegli, tas bija pārdomu un izvērtēšanas laiks visai ģimenei. Mūsu ģimenes moto: «Nav svarīgi, cik liela vai
grezna ir mūsu māja, svarīgi, lai tajā ir mīlestība.» Šajā
mīlestībā esam dalījušies ar sešiem bērniem – trīs no
viņiem jau ir adoptēti, vienam bērnam esam nokārtojuši
aizbildnību, bet divi audžupuikas šobrīd ir pie mums,»
stāsta audžumamma jelgavniece Inge Zemzare, atzīstot, ka nav bijis viegls laiks, audzinot bērnus, prieks
mijies ar asarām, taču vienmēr ir bijis gandarījums, ka
palīdzēts. «Dievs mani nav aicinājis būt par pasaules glābēju, bet gan nest mīlestību un gaismu
tiem, kuriem tas visvairāk nepieciešams – bērniem, kuri nonākuši dzīves grūtībās. Bērni ir mūsu
nākotne un vērtība – kāda tā būs, atkarīgs no mums, pieaugušajiem,» atzīst Inge, uzsverot,
ka cilvēks ir viens veselums un, ja traucējumi ir vienā jomā – dvēselē, tas noteikti ietekmēs otru
jomu – ķermeni, tāpēc bērna stress izpaužas caur ķermeni. «Līdz ar to rodas uzvedības problēmas vai slimības. Bērna atveseļošanās process nav viegls, tam ir vajadzīga pacietība, tāpēc savā
ģimenē nekoncentrējamies uz uzvedību un noteikumiem, bet gan veidojam attiecības, lai bērns
justu, ka viņš tiek mīlēts un ir drošībā. Mūsu ģimene pieņēma bērnu pagātni, lai kopā veidotu
nākotni. Svarīgi, lai katram bērnam ir mājas un ģimene, kurā viņu mīl un gaida, – neliedziet šo
gandarījumu ne sev, ne bērnam, vēl jo vairāk tagad, kad izveidotas dažādas atbalsta grupas
audžuģimenēm, kas palīdz kliedēt šaubas, risināt problēmas,» papildina Inge.

«Esot labā vidē pat neilgu laiku,
bērns spēj mainīties»
Jelgavnieki Rudzīšu ģimene jau ir bijusi audžuģimene
divām mazām meitenēm, bet šobrīd gatava uzņemt divas
pusaudzes. «Pirms gada piedzima mūsu trešā meitiņa,
tāpēc ieturējām pauzi, bet šobrīd ar vīru nolēmām, ka
ģimenē gribam uzņemt pusaudzi. Mums piedāvāja divas
māsas, un drīzumā tiksimies ar viņām un ļausim pašām
izlemt,» stāsta audžumamma Jolanta, papildinot, ka viņa
jau no skolas laika apgalvojusi: «Es bērniņus adoptēšu!»
Apprecoties nolēmuši, ka būs gan savi bērni – ģimenē
aug trīs meitas –, gan audžubērni. «Studējot psiholoģiju,
paralēli strādāju centrā «Dardedze», kur nonāk no vardarbības cietuši bērni. Tur sapratu, ka bērns, esot labā
vidē pat neilgu laiku, spēj mainīties. Tāda iespēja tiek dota arī audžuģimenē. Ik pa laikam
asarām acīs pārlasu kladi, kuru bija aizpildījuši bērni, dodoties prom no centra. Viņi rakstīja,
ka ir iemācījušies piedot, sapratuši, kas ir mīlestība, jutušies aprūpēti... Psihologa profesija kā
audžumammai man ļoti palīdz,» stāsta Jolanta. Viena no audžumeitiņām pēc diviem gadiem
atgriezās pie tēva, bet otra – nodota aizbildniecībā. «Galvenais ir saprast, vai esi spējīgs par
svešu bērnu rūpēties kā par savu. Ar žēlumu pret bāreņiem vien nepietiek,» uzskata Jolanta.

Foto: no ģimeņu personīgā arhīva un Ivars Veiliņš

Ceturtdiena, 2018. gada 8. februāris

Kļūst par čempioniem

Rīgā notika Latvijas atklātās džudo
meistarsacīkstes
U-21 grupā, kurās Jelgavas Bērnu un jaunatnes
sporta skolas (BJSS) pārstāvji Milēna
Rinkeviča (svarā līdz 63 kg) un Maksims Jeļinskis (līdz 60 kg) kļuva par
čempioniem, bet Aleksandrs Lapšins
(līdz 81 kg) izcīnīja sudraba medaļu.
Meistarsacīkstēs startēja dalībnieki no
19 Baltijas valstu klubiem un sporta
skolām. Jelgavas BJSS pārstāvēja pieci
treneru Kima Usačeva un Gunta Malēja
audzēkņi. Komandu kopvērtējumā BJSS
ieņēma 2. vietu.

Startēs 11 komandas

10. februārī sāksies Jelgavas atklātais
basketbola čempionāts. Pēc spēlētāju
ierosinājuma, šogad čempionāta norisi
skars izmaiņas – spēles būs garākas
(4x10 minūtes) un komandas netiks
dalītas apakšgrupās. Tas nozīmē, ka
katrai komandai būs jāaizvada spēle ar
katru un pēc apļa turnīra, lai noskaidrotu uzvarētājus, 1. vieta spēlēs ar 4.
vietu, 2. vieta – ar 3. vietu, un uzvarētāji
tiksies finālā, savukārt 5. vieta spēlēs ar
8. vietu, 6. – ar 7. vietu, un uzvarētājiem
būs spēle par 5. vietu. Rezultātā tiks
apbalvotas piecas labākās komandas.
Čempionātam pieteikušās 11 komandas:
«Ķepas» (2017. gada čempioni), «Doks»,
«Valauto», «NĪP», «Skandijs», «Rokiji»,
«Vilki», «JNSC/Sesava», «Platone», «Brāļi
Ilmāri» un «Turbo».

www.jelgavasvestnesis.lv
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SPORTS
Izcīna četras medaļas

Divas Jelgavas
Bērnu un jaunatnes sporta skolas audzēknes izcīnījušas četras
medaļas Latvijas čempionātā vieglatlētikā
U-20 vecuma grupā. Anna Ševčenko
izcīnīja sudraba godalgu 200 m skrējienā
ar rezultātu 26,36 sekundes un 400 m
skrējienā ar rezultātu 58,75 sekundes.
Savukārt Anastasijai Vidončikovai 2. vieta
3000 m distancē ar rezultātu 11:13,61
minūtes un 3. vieta 2000 m kavēkļu
skrējienā ar rezultātu 7:38,12 minūtes.
«Abas meitenes laboja savus personīgos
rezultātus telpās visās distancēs, tāpēc
uzskatu, ka starts čempionātā viņām ir
labs,» vērtē trenere Aļona Fomenko.

Turnīrs pāriem

11. februārī LLU Sporta namā notiks
Valentīndienas jaukto dubultspēļu
badmintona turnīrs, kurā piedalīties
aicināti pāri – gan pieredzējuši badmintona spēlētāji, gan arī tādi, kuri iepriekš
badmintonu sacensībās nav spēlējuši.
Sacensību sākums – pulksten 10. Pāru
pieteikumi tiek gaidīti līdz 8. februāra
pulksten 22. Pieteikums jānosūta pa
e-pastu jbk@jbk.lv. Pārī var spēlēt vīrs
un sieva, vecāks un bērns, brālis un
māsa – galvenais, lai pāris nekautrējas
izrādīt savas jūtas vienam pret otru,
jo dalībniekiem būs pienākums katru
punktu mīļi nosvinēt, pretējā gadījumā uzvarētais punkts netiks ieskaitīts,
informē organizatori. Turnīra nolikums
un sīkāka informācija par to pieejama
mājaslapā www.badminton.lv.

Jau iejūtas Phjončhanā
Foto: Latvijas Olimpiskā komiteja

Foto: no R.Zvejnieka
personīgā arhīva

5

SIA «Flora» (reģ.Nr.41702000121),
viens no vadošajiem koka logu, iekšdurvju un ārdurvju
ražošanas uzņēmumiem Latvijā, aicina darbā
KOKAPSTRĀDES OPERATORU(-I).

Prasības:
• apzinīga attieksme pret darbu;
• godīgums un precizitāte darba procesā;
• spēja sastrādāties kolektīvā;
• iepriekšēja pieredze kokapstrādē tiks uzskatīta
par priekšrocību.
Mēs piedāvājam:
• darbu stabilā uzņēmumā;
• darbu pie kokapstrādes iekārtām ražošanā;
• konkurētspējīgu atalgojumu;
• darbu uz pilnu slodzi.
Darba vieta: Jelgava, Tērvetes iela 85.
CV sūtīt pa e-pastu brusas@flora.lv
vai zvanīt pa tālruni 28331398.

Piedāvā darbu
SIA «Kulk» (reģ.Nr.41703007150) restorāns bārs «Plate» Lielajā ielā 6, Jelgavā,
aicina darbā šefpavāru(-i). Darba pienākumi: piedalīties visu banketu sagatavošanā;
reizi sezonā izstrādāt jaunu ēdienkarti;
kvalitātes un tīrības kontrole. Prasības kandidātiem: profesionālā izglītība un darba
pieredze šefpavāra amatā. CV ar norādi
«Šefpavārs» sūtīt pa e-pastu personals@
kulk.lv. Tālrunis uzziņām – 28357481.
Sazināsimies ar kandidātiem, kuru CV tiks
izvirzīts nākamajai atlases kārtai.
SIA «3C» (reģ.Nr.43603014135) aicina
darbā ceļu inženieri būvprojektu izstrādes darbiem. Pieteikuma vēstuli un CV
sūtīt pa e-pastu 3c@3c.lv. T.29106306.
Jelgavas 4. sākumskola (reģ.
Nr.2811902954) Pulkveža O.Kalpaka
ielā 34, Jelgavā, aicina darbā medmāsu uz pilnu vai nepilnu darba slodzi.
T.63022236, 63024449.

Meklē darbu
Vīrietis meklē darbu. Izskatīšu visus
piedāvājumus. Varu dzīvot uz vietas.
T.24850341.
Vīrietis meklē darbu, ir savs kravas auto.
T.20541441.

Lūgums atsaukties

Daiļslidotājas Diānas Ņikitinas personīgais rekords abās programmās
kopā ir 165,60 punkti, kas uzstādīts jaunatnes olimpiskajās spēlēs 2016.
gadā. Viņas labākais rezultāts īsajā programmā ir 58,81 punkts, kas
uzrādīts tajās pašās sacensībās. Latvijas Slidošanas asociācija daiļslidotājai olimpiskajās spēlēs izvirzījusi uzdevumu izcīnīt 10.–16. vietu.
Vienlaikus svarīgākais uzdevums – sasniegt labāko personīgo rezultātu.

Šorttrekistam
Robertam
Zvejniekam
šobrīd pieder
Latvijas
rekords olim1000
Latvijas Slidošanas
asociācija
šorttrekistam
Robertam
Zvejniekam
metru
distancē
– tas ir 1:23,703
minūtes.
Slidošanas
asociācija
piskajās
spēlēs izvirzījusi
uzdevumu
izcīnīt Latvijas
5.–16. vietu,
bet daiļslidotājai
šorttrekistam
olimpiskajās
spēlēs
izvirzījusi uzdevumu
vietu.
Diānai Ņikitinai
– 10.–16. vietu.
Svarīgākais
uzdevums izcīnīt
abiem5.–16.
sportistiem
Vienlaikus
uzdevums
– sasniegt labāko personīgo rezultātu.
ir sasniegtsvarīgākais
labāko personīgo
rezultātu.
 Ilze Knusle-Jankevica

Jau rīt, 9. februārī, notiks
Phjončhanas ziemas olimpisko spēļu atklāšanas ceremonija, kurā plāno piedalīties arī
spēļu debitanti no Jelgavas
– šorttrekists Roberts Zvejnieks un daiļslidotāja Diāna
Ņikitina kopā ar treneriem.
Atklāšanas parādi tiešraidē
demonstrēs LTV7 pulksten
12.50, bet atkārtojumu varēs
noskatīties piektdienas vakarā pulksten 21.40.
Šorttrekists R.Zvejnieks kopā ar
treneriem Evitu Krievāni-Moiseičenko
un Stjuartu Horspūlu Dienvidkorejā
ieradās kā vieni no pirmajiem Latvijas delegācijas pārstāvjiem – no Rīgas
viņi izlidoja 1. februāra pievakarē. Tā
kā mums ar Dienvidkoreju ir septiņu
stundu laika starpība, pirmajā dienā
šorttreka komanda aklimatizējās, bet
jau sestdien Roberts aizvadīja treniņu
uz sacensību arēnas ledus. «Ļoti labi,
ka pirmais starts man nav tik drīz –
ir laiks pierast pie vides, izmēģināt
un izjust sacensību arēnas ledu, kas
šajā sporta veidā ir svarīgi,» norāda
sportists.

Šorttrekists Dienvidkorejā jau bijis
divas reizes un stāsta, ka tur viņa pārstāvētais sporta veids ir viens no populārākajiem – šorttreka sacensības apmeklē
arī sabiedrībā zināmi cilvēki, piemēram,
uz pasaules čempionātu, kurā startēja
Roberts, bija ieradies arī populārā hita
«Gangnam style» izpildītājs Psy. Arī
olimpiskajās spēlēs, visticamāk, tribīnes būs pilnas, jo korejiešu šorttrekisti
olimpiādē ir favorīti un mājiniekiem ir
pamatotas cerības uz medaļām. Roberts
atzīst, ka skatītāju pūļi viņu neuztrauc
un spiediens no malas pat palīdz. Citi
sportisti nespēj to izturēt un pieļauj
kļūdas, kuras viņš cenšas izmantot.
«Viens no maniem plusiem ir tas, ka
distancē spēju pieņemt ātrus lēmumus
un izmantot situāciju savā labā,» tā
R.Zvejnieks.

Tālāk par atpūtas centru neiet

Brīvo laiku šorttreka komanda lielākoties pavada olimpiskā ciemata atpūtas
centrā. Tajā sportistiem un personālam
pieejamas dažādas izklaides, piemēram,
galda teniss, biljards, masāžas krēsli,
galda hokejs, playstation, atpūtas stūrītis.
Roberts ir izmēģinājis virtuālās spēles,
bet galvenokārt ar Stjuartu spēlē galda
tenisu, savukārt Evita izbaudījusi masāžu
krēslā. Pagaidām kārtīgāk apskatīt pilsē-

tu viņiem tā arī nav izdevies, jo sportists
koncentrējas uz gaidāmajiem startiem.
Par ēdienu Roberts saka: «Biju gaidījis
ko vairāk, domāju, ka būs lielāka izvēle,
bet nav arī ļoti slikti.» Viņiem ir zviedru galds ar grilētiem gaļas ēdieniem,
pastām, salātiem, dārzeņiem, picu,
makdonalda produktiem, nūdelēm,
rīsiem, sieru, musli, un sportisti to var
apmeklēt, kad vēlas. Roberts norāda, ka
no Latvijas līdzi nav ņēmuši nekādus
pārtikas produktus.
Jāpiebilst, ka āra temperatūra Dienvidkorejā pa dienu turas ap nulli mīnus
vienu grādu, bet mēdz būt auksts vējš.

Debijā cer uzlabot
personīgo rekordu

Daiļslidotāja D.Ņikitina uz Dienvidkoreju izlidoja 7. februārī no Šveices,
kur trenējas pie olimpiskā vicečempiona
Stefana Lambjēla. Kopā ar viņu uz spēlēm devās arī treneris un otrs Latvijas
daiļslidošanas pārstāvis Deniss Vasiļjevs.
«Diāna jau četras dienas pirms lidojuma
sakrāmēja koferi un skaitīja dienas. Tas
nav viņai raksturīgi,» piebilst sportistes
mamma Solvita Ņikitina.
Tā kā šīs abiem Jelgavas pārstāvjiem
ir pirmās olimpiskās spēles, viņiem

izvirzītie uzdevumi ir nevis cīnīties par
medaļām, bet krāt pieredzi un uzrādīt
savu labāko rezultātu.
R.Zvejnieks startēs 1000 un 500
metru distancēs, un viņš cer vismaz
īsākajā distancē, kas ir viņa stiprākais
ierocis, pārvarēt pirmo sacensību
kārtu un iekļūt top 18 sportistu vidū.
Savukārt D.Ņikitinai īsajā programmā
jāuzrāda vismaz 24. labākais rezultāts,
lai kvalificētos izvēles programmai.
Jāpiebilst, ka Latvijas daiļslidotāji
olimpiskajās spēlēs piedalīsies pēc 24
gadu pārtraukuma.
Ziemas olimpiskās spēles Dienvidkorejas pilsētā Phjončhanā notiks no 9.
līdz 25. februārim, sportistiem sadalot
102 medaļu komplektus 15 dažādos
sporta veidos. Latvijas komandas sastāvā Phjončhanas olimpiskajās spēlēs
piedalīsies 34 sportisti, kuri startēs
deviņos sporta veidos: biatlonā, bobslejā,
kamaniņu sportā, skeletonā, šorttrekā,
ātrslidošanā, daiļslidošanā, kalnu un
distanču slēpošanā. 14 mūsu sportistiem
šī būs debija olimpiskajās spēlēs.
Latvijas komandas vidējais vecums
ir 26,7 gadi – vecākais ir skeletonists
Tomass Dukurs (36 gadi), savukārt jaunākā ir daiļslidotāja D.Ņikitina (17 gadi).

Jelgavas sportistu starti olimpiskajās spēlēs, ko pārraidīs LTV7
• 09.02. pulksten 12.50 – olimpisko spēļu atklāšanas ceremonija (atkārtojums – pulksten 21.40 un 10.02.
pulksten 4.30)
• 13.02. pulksten 11.55 – šorttreka kvalifikācija 1000 metros, Roberts Zvejnieks (atkārtojums – pulksten 15.30
un 14.02. pulksten 0.10)
• 17.02. pulksten 17.30 – šorttreka fināls 1000 metros, Roberts Zvejnieks (atkārtojums – 18.02. pulksten 1.40)*
• 20.02. pulksten 12 – šorttreka kvalifikācija 500 metros, pārraides 1. daļa, Roberts Zvejnieks; 20.02. pulksten
16.30 – šorttreka kvalifikācija 500 metros, pārraides 2. daļa, Roberts Zvejnieks (atkārtojums – 21.02. pulksten 0.30)
• 21.02. pulksten 7.30 – daiļslidošanas īsā programma sievietēm, Diāna Ņikitina (atkārtojums – pulksten 20.20)
• 22.02. pulksten 11.50 – šorttreka fināls 500 metros, Roberts Zvejnieks (atkārtojums – pulksten 14.45 un 22.10)*
• 23.02. pulksten 3 – daiļslidošanas izvēles programma sievietēm, Diāna Ņikitina (atkārtojums – pulksten 22.10)*
• 25.02. pulksten 12.50 – olimpisko spēļu noslēguma ceremonija (atkārtojums – pulksten 21.30)
* Ja sportists kvalificēsies šim sacensību posmam

Jelgavas pilsētas dome aicina Anatolija
Guras (dzimis 1946. gada 2. janvārī, miris
2017. gada 20. septembrī) piederīgos
pieteikties Jelgavas pilsētas domē Lielajā
ielā 11, 305. kabinetā (kontakttālrunis
63005523), divu nedēļu laikā no aicinājuma publikācijas dienas, lai vienotos par
rīcību ar Anatolija Guras īrētajā dzīvoklī
atstātajiem sadzīves priekšmetiem un
mantām. Ja minētajā termiņā Anatolija
Guras piederīgie nepieteiksies, mantas
tiks iznīcinātas.

Līdzjūtības
Man palikuši tavi vārdi,
Man palikusi tava sirds,
Un liekas, ka ikvienā zvaigznē
Vēl tavas acis pretī mirdz.
(M.Jansone)
Izsakām līdzjūtību Kristīnei Romanovskai,
māmiņu mūžībā aizvadot.
Jelgavas 4. vidusskolas kolektīvs
Pierimst soļi, klusē doma,
Neskan mīļās vecmāmuļas balss.
Tikai klusa sāpe sirdī
Ilgi vēl pēc viņas sauks.
No mūža kamola pa dzijai attinusi,
Iet tālus ceļus vecmāmuļas sirds.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību kolēģim
Raitim Menkovskim,
vecmāmiņu mūžībā pavadot.
PII «Zīļuks» kolektīvs

Aizsaulē aizgājuši
AUSTRIS MEISTERS (1926. g.)
JEVGĒNIJA GOBA (1924. g.)
ZITA STASJUNIENE (1932. g.)
VLADIMIRS BELOVS (1957. g.)
GAĻINA MAKAROVA (1945. g.)
ALBERTS DŪŠA (1944. g.)
ZINAIDA IVANOVA (1932. g.)
ANDREJS LĀCIS (1949. g.)
ANNA DJAKUNA (1933. g.)
MAIGA BUTĀNE (1933. g.).
Izvadīšana 08.02. plkst.13 Baložu kapsētā.
ANDRIS ŠTEINBERGS (1961. g.).
Izvadīšana 08.02. plkst.11.30 no Zanderu
kapsētas Sēru nama.
GUNĀRS KROĢERIS (1935. g.).
Izvadīšana 08.02. plkst.13 Zanderu kapsētā.
IVĀRS ČAMANS (1962. g.).
Izvadīšana 08.02. plkst.14.30 Bērzu kapsētā.
RŪDOLFS VELAUS (1934. g.).
Izvadīšana 09.02. plkst.12 Meža kapsētā.
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

Pirmdiena, 12. februāris
LTV1
5.30 LTV – 60. Zelta arhīvs. Muzikālais kokteilis.*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Province (ar subt.).*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2585.sērija.
9.35 Pamosties līdzās. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 86.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ķepa uz sirds.*
11.20 Lēna Lorenca. Mīlestības jautājums.
Vācijas romantiska drāma (ar subt.). 2016.g.
13.05 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.20 Ielas garumā. 15 no 100. Kundziņsala.*
13.50 Martins Labrītiņš. Animācijas seriāls.
14.25 Reaktīvie draugi 2. Animācijas seriāls.
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 146.sērija.
16.00 Pamosties līdzās. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 85.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2585.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija. 19.27 Laika ziņas.
19.30 Aizliegtais paņēmiens.
20.30 Panorāma.
21.15 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts.
22.00 Sporta studija.
22.45 Atslēgas (ar subt.).*
23.00 Nakts ziņas.
23.25 700 pasaules brīnumi. Vjetnama.*
23.55 «De facto».*
0.30 Pasaules panorāma. Raidījums par ārpolitiku (ar subt.).*
1.00 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
1.45 Aculiecinieks.*

LTV7
6.00 Biatlons. 10 km sprints vīriešiem.*
6.15 Olimpisko spēļu dienasgrāmata.*
6.45 Kalnu slēpošana. Milzu slaloms sievietēm. 2.brauciens.
8.15 Snovbords. «Slopestyle» sievietēm.
9.45 Daiļslidošana. Komandu sacensības.
12.00 Biatlons. 10 km iedzīšanas sprints sievietēm.
12.50 Kamaniņu sports. 1.brauciens sievietēm.
13.50 Biatlons. 12,5 km iedzīšanas sprints vīriešiem.
14.35 Kamaniņu sports. 2.brauciens sievietēm.
15.20 Frīstails. Moguls vīriešiem.
17.00 Olimpisko spēļu ziņas.
17.15 Snovbords. «Slopestyle» sievietēm.*
17.45 Kalnu slēpošana. Milzu slaloms sievietēm. 1.brauciens.*
18.15 Biatlons. 10 km iedzīšanas sprints sievietēm.*
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.20 Kamaniņu sports. 2.brauciens sievietēm.
20.00 Ātrslidošana. 1500 m distance sievietēm.
20.30 Lēkšana ar slēpēm.
21.00 Olimpisko spēļu ziņas.
21.10 Olimpisko spēļu studija.
21.40 Olimpisko spēļu dienasgrāmata.
22.10 Daiļslidošana. Komandu sacensības.*
0.25 Kalnu slēpošana. Milzu slaloms sievietēm. 1.brauciens.*
2.05 Kalnu slēpošana. Milzu slaloms sievietēm. 2.brauciens.*
3.30 Frīstails. Moguls vīriešiem.*
4.25 Kalnu slēpošana. Alpu kombinācija vīriešiem.

LNT

Otrdiena, 13. februāris
LTV1

Trešdiena, 14. februāris
LTV1

5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Skaņusaite.*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Province (ar subt.).*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2586.sērija.
9.35 Pamosties līdzās. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 87.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ceturtā studija.*
11.15 Latvijas sirdsdziesma.*
12.15 Daudz laimes, jubilār!*
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15 Province.*
13.45 Avārijas Brigāde. Kaķi. Animācijas filma.
13.55  Martins Labrītiņš. Animācijas seriāls.
14.25  Zorro hronikas. Animācijas seriāls.
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 147.sērija.
16.00 Pamosties līdzās. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 86.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2586.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija. 19.27 Laika ziņas.
19.30 Personība. 100 g kultūras. Inga Tropa.
20.30 Panorāma.
21.15 1:1. Aktuālā intervija.
22.05 TV PIRMIZRĀDE. Radviliāda. Dokumentāla filma (ar subt.).
23.20 Nakts ziņas.
23.45  Ātrie igauņu puiši. Komēdija (ar subt.). 2017.g.
1.30 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts.*

5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Ielas garumā. 15 no 100. Kundziņsala.*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Province (ar subt.).*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2587.sērija.
9.35 Pamosties līdzās. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 88.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ceturtā studija.*
11.15 Supernova 2018.*
13.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.50 Vides fakti.*
14.20 Kas te? Es te!*
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 148.sērija.
16.00 Pamosties līdzās. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 87.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2587.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija. 19.27 Laika ziņas.
19.30 Zemes stāsti. Inga Purava. «LillasLavender».
20.00 Pasaules panorāma. Raidījums par ārpolitiku.
20.30 Panorāma.
21.13 Latvijas Loto izlozes.
21.20 TIEŠRAIDE. Latvijas Televīzijas un Latvijas Radio gada balva
«Kilograms kultūras 2017».
23.40 Nakts ziņas.
0.05 Debesu vārdā. Vācijas drāma. 2014.g. 12. un 13.sērija.

LTV7

6.10 Olimpisko spēļu dienasgrāmata.*
6.40 Kalnu slēpošana. Slaloms sievietēm. 2.brauciens.
7.55 Ziemeļu divcīņa. Lēkšana ar slēpēm vīriešiem.
8.50 Snovbords. Fināls rampā vīriešiem.
9.45 Daiļslidošana. Īsā programma pāru slidojumos. 1.daļa.
10.45 Ziemeļu divcīņa. 10 km distance vīriešiem.
11.30 Daiļslidošana. Īsā programma pāru slidojumos. 2.daļa.
13.00 Biatlons. 15 km distance sievietēm.
14.45 Kamaniņu sports. 2.brauciens divniekiem.
15.15 Hokejs. Slovākija – Krievija.
16.30 Hokejs. ASV – Slovēnija. 1.periods.
17.00 Olimpisko spēļu ziņas.
17.15 Hokejs. ASV – Slovēnija. 2. un 3.periods.
18.30 Ātrslidošana. 1000 m distance sievietēm.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.20 Biatlons. 15 km distance sievietēm.*
19.50 Kamaniņu sports. 2.brauciens divniekiem.
20.20 Kalnu slēpošana. Slaloms sievietēm. 2.brauciens.*
21.00 Olimpisko spēļu ziņas.
21.10 Olimpisko spēļu studija.
21.40 Olimpisko spēļu dienasgrāmata.
22.10 Hokejs. Slovākija – Krievija.*
0.00 Hokejs. ASV – Slovēnija. 2.un 3.periods.*
1.50 Snovbords. Fināls rampā vīriešiem.*
2.50 Skeletons. 1.brauciens vīriešiem.
4.00 Kalnu slēpošana. Supergigants vīriešiem.*
4.20 Skeletons. 2.brauciens vīriešiem.
5.25 Kalnu slēpošana. Supergigants vīriešiem.

6.10 Olimpisko spēļu dienasgrāmata.*
6.40 Snovbords. Fināli rampā sievietēm.
8.00 Kalnu slēpošana. Alpu kombinācija vīriešiem.
9.10 Kērlings. Spēle par 3.vietu jauktajām komandām.
10.30 Distanču slēpošana.
Individuālais sprints vīriešiem un sievietēm.
11.45 Olimpisko spēļu dienasgrāmata.*
11.55 Šorttreks.
13.00 Kamaniņu sports. 3.brauciens sievietēm.
13.30 Ātrslidošana. 1500 m distance vīriešiem.
14.00 Kamaniņu sports. 4.brauciens sievietēm.
14.40 Ātrslidošana. 1500 m distance vīriešiem.
15.30 Šorttreks.
16.05 Snovbords. Fināli rampā sievietēm.*
17.00 Olimpisko spēļu ziņas.
17.15 Distanču slēpošana. Klasiskais sprints vīriešiem, sievietēm.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.20 Kalnu slēpošana. Alpu kombinācija vīriešiem.*
19.50 Kamaniņu sports. 3.brauciens sievietēm.*
20.05 Kamaniņu sports. 4.brauciens sievietēm.*
20.20 Ātrslidošana. 1500 m distance vīriešiem.*
21.00 Olimpisko spēļu ziņas.
21.10 Olimpisko spēļu studija.
21.40 Olimpisko spēļu dienasgrāmata.
22.10 Kērlings. Fināls jauktām komandām.
0.10 Šorttreks.*
1.30 Distanču slēpošana. Klasiskais sprints vīriešiem, sievietēm.*
3.10 Kalnu slēpošana. Slaloms sievietēm. 1.brauciens.
4.50 Ātrslidošana. 1500 m distance vīriešiem.*

LNT

5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.
6.00 900 sekundes.
8.15 Apsolītā. Indijas seriāls. 2007.g. 217.sērija.
9.10 Radiniekus neizvēlas. Seriāls (ar subt.). 3. un 4.sērija.
10.20 Televīzijas veikals.
10.35 Sirds aicinājums 3. ASV seriāls. 2016.g. 8.sērija.
11.45 Rozamunde Pilčere. Valentīnas skūpsts.
Vācijas un Lielbritānijas romantiska drāma. 2015.g. 2.daļa.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Mūsu Čārlijs 10. Vācijas seriāls. 4.sērija.
15.30 Daktere Kvinna 2. ASV seriāls. 1993.g. 8.sērija.
16.30 Mīlestības vīns. Meksikas seriāls. 2016.g. 126.sērija.
17.40 Mani remonta noteikumi. Realitātes šovs. 14.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani remonta noteikumi. Realitātes šovs. 14.sērijas turpinājums.
18.55 Drosme un skaistums. Turcijas seriāls. 2016.g. 11.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.35 Transports šodien, rīt 9.
20.40 Degpunktā.
21.15 Brīnumzeme. Krievijas komēdija (ar subt.). 2015.g.
23.05 Majors un maģija. Detektīvseriāls (ar subt.). 2016.g. 30.sērija.
0.05 LNT ziņu Top 10.
1.00 «Dzīvīte» brīvdienās 2.
1.25 Attīstības kods 4.
1.45 Drosme un skaistums. Turcijas seriāls. 2016.g. 11.sērija.
2.35 Degpunktā.*
2.55 900 sekundes.*
4.50 Bernards 2. Animācijas seriāls.

5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.
6.00 900 sekundes.
8.15 Apsolītā. Indijas seriāls. 2007.g. 218.sērija.
9.10 Radiniekus neizvēlas. Seriāls (ar subt.). 5. un 6.sērija.
10.20 Televīzijas veikals.
10.35 Bernards 2. Animācijas seriāls.
10.40 Sirds aicinājums 3. ASV seriāls. 2016.g. 9.sērija.
11.50 Ienīstu Svētā Valentīna dienu. ASV romantiska komēdija. 2009.g.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Mūsu Čārlijs 10. Vācijas seriāls. 5.sērija.
15.30 Daktere Kvinna 2. ASV seriāls. 1993.g. 9.sērija.
16.30 Mīlestības vīns. Meksikas seriāls. 2016.g. 127.sērija.
17.40 Mani remonta noteikumi.
Austrālijas realitātes šovs. 15.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani remonta noteikumi. Realitātes šovs.
15.sērijas turpinājums.
18.55 Drosme un skaistums. Turcijas seriāls. 2016.g. 12.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā.
21.10 Mūzikas ierakstu gada balva. «Zelta mikrofons 2018».
Dienasgrāmata.
21.45 TV PIRMIZRĀDE. Vasara lielpilsētā. ASV melodrāma. 2016.g.
23.40 Tirāns 3. ASV seriāls. 2016.g. 2.sērija.
0.40 Mīlas dēka 2. ASV seriāls. 2015.g. 2.sērija.
1.40 «Dzīvīte» brīvdienās 2.
2.00 Viesuļvētru mednieki. ASV dokumentāls seriāls. 7.sērija.
2.25 Degpunktā.*
2.50 900 sekundes.*
4.40 Karamba! Humora raidījums.

TV3

TV3

5.00 Noziedzīgie prāti: ārpus robežām. Seriāls. 2016.g. 11.sērija.
5.55 Uzvarētājas un zaudētājas. Seriāls. 2011.g. 7.sērija.
7.00 Zigs un Šarko. Animācijas seriāls.
7.20 Septiņi rūķi. Animācijas seriāls.
7.40 Simpsoni. Animācijas seriāls.
8.10 Bruklina 99. ASV seriāls. 2013.g. 9. un 10.sērija.
9.10 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 3. Seriāls. 14.sērija.
10.05 Zvaigznes ceļo 3. TV šovs. 4.sērija.
11.05 Televeikala skatlogs.
11.20 Uzvarētājas un zaudētājas. Seriāls. 2011.g. 8.sērija.
12.25 Bruklina 99. ASV seriāls. 2013.g. 11. un 12.sērija.
13.25 Zvaigžņu kari: dumpinieki 2. Animācijas seriāls.
13.50 Septiņi rūķi. Animācijas seriāls.
14.15 Simpsoni. Animācijas seriāls.
14.45 Darma un Gregs 2. ASV seriāls. 1998.g. 39. un 40.sērija.
15.45 Svešā seja 2. Latvijas seriāls. 2018.g. 10. un 11.sērija.
16.55 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 3. Seriāls. 15.sērija.
17.55 Māmiņas. Krievijas seriāls (ar subt.). 19. un 20.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Svešā seja 2. Latvijas seriāls. 2018.g. 11.sērija.
21.00 Nāvējošais ierocis. ASV spraiga sižeta seriāls. 7.sērija.
22.00 Skorpions. ASV detektīvseriāls. 2014.g. 6.sērija.
23.00 Kvantiko 2. ASV spraiga sižeta seriāls. 2016.g. 12.sērija.
23.55 Nekā personīga.
0.55 Sveika, Rīga!*
1.25 Noziedzīgie prāti: ārpus robežām. ASV seriāls. 11.sērija.
2.10 Svešā seja 2. Latvijas seriāls. 2018.g. 11.sērija.
2.45 UgunsGrēks 4. Latvijas seriāls. 215. un 216.sērija.
3.45 TV3 ziņas.*
4.15 Bez tabu.*

TV PROGRAMMA

5.00 Noziedzīgie prāti: ārpus robežām. Seriāls. 2016.g. 12.sērija.
5.55 Uzvarētājas un zaudētājas. Seriāls. 2011.g. 8.sērija.
7.00 Zigs un Šarko. Animācijas seriāls.
7.20 Septiņi rūķi. Animācijas seriāls.
7.40 Simpsoni. Animācijas seriāls.
8.10 Bruklina 99. ASV seriāls. 2013.g. 11. un 12.sērija.
9.10 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 3. Seriāls. 15.sērija.
10.05 Nāvējošais ierocis. ASV spraiga sižeta seriāls. 7.sērija.
11.05 Televeikala skatlogs.
11.20 Uzvarētājas un zaudētājas. Austrālijas seriāls. 9.sērija.
12.25 Bruklina 99. ASV seriāls. 2013.g. 13. un 14.sērija.
13.25 Zvaigžņu kari: dumpinieki 2. Animācijas seriāls.
13.50 Septiņi rūķi. Animācijas seriāls.
14.15 Simpsoni. Animācijas seriāls.
14.45 Darma un Gregs 2. ASV seriāls. 1998.g. 41. un 42.sērija.
15.45 Svešā seja 2. Latvijas seriāls. 2018.g. 11. un 12.sērija.
16.55 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 3. Seriāls. 16.sērija.
17.55 Māmiņas 2. Krievijas seriāls. 2012.g. 1. un 2.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Svešā seja 2. Latvijas seriāls. 2018.g. 12.sērija.
21.00 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 7. ASV seriāls. 7.sērija.
22.00 Zibsnis 2. ASV spraiga sižeta seriāls. 16.sērija.
23.00 Aklā zona. ASV seriāls. 2015.g. 3.sērija.
23.55 Impērija. ASV seriāls. 2014.g. 1.sērija.
0.55 Noziedzīgie prāti: ārpus robežām. ASV seriāls. 12.sērija.
1.45 Darma un Gregs 2. ASV seriāls. 1998.g. 41.sērija.
2.05 Svešā seja 2. Latvijas seriāls. 2018.g. 12.sērija.
2.45 UgunsGrēks 4. Latvijas seriāls. 217. un 218.sērija.
3.45 TV3 ziņas.*
4.15 Bez tabu.*

LTV7

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.
6.00 900 sekundes.
8.15 Apsolītā. Indijas seriāls. 2007.g. 219.sērija.
9.10 Radiniekus neizvēlas. Seriāls (ar subt.). 7. un 8.sērija.
10.20 Televīzijas veikals.
10.35 Sirds aicinājums 3. ASV seriāls. 2016.g. 10.sērija.
11.45 Vasara lielpilsētā. ASV melodrāma. 2016.g.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Mūsu Čārlijs 10. Vācijas seriāls. 6.sērija.
15.30 Daktere Kvinna 2. ASV seriāls. 1993.g. 10.sērija.
16.30 Mīlestības vīns. Meksikas seriāls. 2016.g. 128.sērija.
17.40 Mani remonta noteikumi. Sealitātes šovs. 16.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani remonta noteikumi. Sealitātes šovs. 16.sērijas turpinājums.
18.55 Drosme un skaistums. Turcijas seriāls. 2016.g. 13.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā.
21.10 Zebra 2.
21.25 Titāniks. ASV romantiska drāma. 1997.g.
1.20 Šaurā zilā strīpiņa. Lielbritānijas komēdijseriāls. 1995.g.
1.50 Drosme un skaistums. Turcijas seriāls. 2016.g. 13.sērija.
2.35 Degpunktā.*
3.00 900 sekundes.*
4.50 Karamba! Humora raidījums.

TV3
5.00 Noziedzīgie prāti: ārpus robežām. ASV seriāls. 13.sērija.
5.55 Uzvarētājas un zaudētājas. Austrālijas seriāls. 9.sērija.
7.00 Zigs un Šarko. Animācijas seriāls.
7.20 Septiņi rūķi. Animācijas seriāls.
7.40 Simpsoni. Animācijas seriāls.
8.10 Bruklina 99. ASV seriāls. 2013.g. 13. un 14.sērija.
9.10 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 3. Seriāls. 16.sērija.
10.05 Zibsnis 2. ASV spraiga sižeta seriāls. 16.sērija.
11.05 Televeikala skatlogs.
11.20 Uzvarētājas un zaudētājas. Austrālijas seriāls. 10.sērija.
12.25 Bruklina 99. ASV seriāls. 2013.g. 15. un 16.sērija.
13.25 Zvaigžņu kari: dumpinieki 2. Animācijas seriāls.
13.50 Septiņi rūķi. Animācijas seriāls.
14.15 Simpsoni. Animācijas seriāls.
14.45 Darma un Gregs 2. ASV seriāls. 1998.g. 43. un 44.sērija.
15.45 Svešā seja 2. Latvijas seriāls. 2018.g. 12. un 13.sērija.
16.55 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 3. Seriāls. 17.sērija.
17.55 Māmiņas 2. Krievijas seriāls. 2012.g. 3. un 4.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Svešā seja 2. Latvijas seriāls. 2018.g. 13.sērija.
21.00 Tēta nedienas Latvijā 3. Realitātes šovs. 3.sērija.
22.30 Gatava pārvērtībām 2. Raidījums. 1.sērija.
23.10 Karaliskie grēki. ASV seriāls. 2015.g. 7.sērija.
0.10 Skorpions. ASV detektīvseriāls. 2014.g. 6.sērija.
1.05 Noziedzīgie prāti: ārpus robežām. ASV seriāls. 13.sērija.
1.55 Svešā seja 2. Latvijas seriāls. 2018.g. 13.sērija.
2.40 UgunsGrēks 4. Latvijas seriāls. 219. un 220.sērija.
3.40 TV3 ziņas.*
4.10 Bez tabu.*

Ceturtdiena, 15. februāris
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Vides fakti (ar subt.).*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Province (ar subt.).*
6.30 Rīta «Panorāma».

Ceturtdiena, 2018. gada 8. februāris
8.35  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2588.sērija.
9.35 Pamosties līdzās. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 89.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ceturtā studija.*
11.15 Aizliegtais paņēmiens.*
12.10 1:1. Aktuālā intervija.*
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15 Pasaules panorāma.* Raidījums par ārpolitiku.
13.50  Gārfīlda šovs 2. Animācijas seriāls.
14.20 Kas te? Es te!*
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 149.sērija.
16.00 Pamosties līdzās. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 88.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2588.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija. 19.27 Laika ziņas.
19.30 JAUNUMS. Latvijas filmas Latvijas simtgadei.
20.00 700 pasaules brīnumi. Vjetnama.
20.30 Panorāma.
21.15 Atslēgas. Dokumentāls cikls.
21.30 TV PIRMIZRĀDE. Paslēpes mūzikā. Elīna Garanča. Dokumentāla filma.
22.30  Bez vainas. Seriāls (ar subt.). 2017.g. 2.sērija.
23.30 Nakts ziņas.
23.55 Supernova 2018.*

LTV7
6.30 Snovbords. Krosa fināli vīriešiem.
7.50 Skeletons. 1.brauciens vīriešiem.*
8.10 Skeletons. 2.brauciens vīriešiem.*
8.30 Distanču slēpošana. 10 km distance brīvajā stilā sievietēm.
10.00 Hokejs. Norvēģija – Zviedrija.
12.00 Skeletons. 2.brauciens vīriešiem.*
12.55 Biatlons. 20 km distance vīriešiem.
14.40 Kamaniņu sports. Komandu stafete.
15.30 Hokejs. Šveice – Kanāda.
16.30 Kalnu slēpošana. Supergigants vīriešiem.*
17.00 Olimpisko spēļu ziņas.
17.15 Snovbords. Krosa fināli vīriešiem.*
18.00 Skeletons. 2.brauciens vīriešiem.*
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.20 Kamaniņu sports. Komandu stafete.*
19.50 Biatlons. 20 km distance vīriešiem.*
20.30 Hokejs. Čehija – Koreja.
21.00 Olimpisko spēļu ziņas.
21.10 Olimpisko spēļu studija.
21.40 Olimpisko spēļu dienasgrāmata.
22.10 Daiļslidošana. Īsā programma pāru slidojumos.
0.30 Hokejs. Šveice – Kanāda.*
2.20 Skeletons. 3.brauciens vīriešiem.
3.30 Distanču slēpošana. 10 km distance brīvajā stilā sievietēm.
4.15 Skeletons. 4.brauciens vīriešiem.
5.10 Daiļslidošana. Īsā programma vīriešu vienslidojumos.

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.
6.00 900 sekundes.
8.15 Apsolītā. Indijas seriāls. 2007.g. 220.sērija.
9.15 Karamba! Humora raidījums.
9.35 Televīzijas veikals.
9.50 Titāniks. ASV romantiska drāma.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Mūsu Čārlijs 10. Vācijas seriāls. 7.sērija.
15.30 Daktere Kvinna 2. ASV seriāls. 1993.g. 11.sērija.
16.30 Mīlestības vīns. Meksikas seriāls. 2016.g. 129.sērija.
17.40 Mani remonta noteikumi. Sealitātes šovs. 17.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani remonta noteikumi. Realitātes šovs. 17.sērijas turpinājums.
18.55 Drosme un skaistums. Turcijas seriāls. 2016.g. 14.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā.
21.10 Izdzīvotāji 32. ASV realitātes šovs. 2016.g. 11.sērija.
22.10 Melu detektors. Realitātes šovs (ar subt.). 2012.g. 7.sērija.
23.35 Melnais kods. ASV seriāls. 2015.g. 7.sērija.
0.30 Čikāgas sardzē 4. ASV seriāls. 2016.g. 12.sērija.
1.15 Drosme un skaistums. Turcijas seriāls. 2016.g. 14.sērija.
2.00 Sirds aicinājums 3. ASV seriāls. 2016.g. 10.sērija.
2.40 Degpunktā.*
3.05 900 sekundes.*

14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 150.sērija.
16.00 Pamosties līdzās. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 89.sērija.
17.00 Alpu dakteris 9. Seriāls. 16.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.55 Kultūršoks. 100 g kultūras.
19.05 Gudrs, vēl gudrāks.
20.30 Panorāma.
21.15 JAUNUMS. Īstās latvju saimnieces.
22.15  Darelu ģimene. Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 1.sērija.
23.10 Nakts ziņas.
23.35 Latvijas sirdsdziesma.*
0.30  Bez vainas. Seriāls (ar subt.). 2017.g. 2.sērija.
1.30 Kalnu patruļa 6. Seriāls. 9.sērija.
2.20 Debesu vārdā. Vācijas drāma. 2014.g. 12. un 13.sērija.
4.10 Sporta studija (ar surdotulkojumu).*
4.55 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*

LTV7
6.00 Daiļslidošana. Īsā programma vīriešu vienslidojumos.
7.30 Skeletons. 3.brauciens vīriešiem.*
7.45 Skeletons. 4.brauciens vīriešiem.*
8.00 Distanču slēpošana. 15 km distance brīvajā stilā vīriešiem.
9.35 Hokejs. Krievija – Slovēnija.
12.00 Skeletons. 3.brauciens vīriešiem.*
12.35 Skeletons. 4.brauciens vīriešiem.*
13.15 Skeletons. 1.brauciens sievietēm.
14.00 Snovbords. Krosa fināli sievietēm.*
14.25 Skeletons. 2.brauciens sievietēm.
15.10 Hokejs. Zviedrija – Vācija.
16.30 Frīstails. Akrobātikas fināli sievietēm.
17.00 Olimpisko spēļu ziņas.
17.15 Frīstails. Akrobātikas fināli sievietēm.
17.50 Snovbords. Krosa fināli sievietēm.*
18.20 Skeletons. 3.brauciens vīriešiem.*
18.40 Skeletons. 4.brauciens vīriešiem.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.20 Distanču slēpošana. 15 km distance brīvajā stilā vīriešiem.*
19.50 Skeletons. 2.brauciens sievietēm.*
20.15 Ātrslidošana. 5000 m distance sievietēm.
21.00 Olimpisko spēļu ziņas.
21.10 Olimpisko spēļu studija.
21.40 Olimpisko spēļu dienasgrāmata.
22.15 Daiļslidošana. Īsā programma vīriešu vienslidojumos.*
0.15 Frīstails. Akrobātikas fināli sievietēm.*
1.20 Hokejs. Zviedrija – Vācija.*
2.30 Distanču slēpošana. 15 km distance brīvajā stilā vīriešiem.
4.00 Daiļslidošana. Izvēles programma vīriešu vienslidojumos.

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.
6.00 900 sekundes.
8.15 Apsolītā. Indijas seriāls. 2007.g. 221.sērija.
9.10 Radiniekus neizvēlas. Seriāls (ar subt.). 9. un 10.sērija.
10.20 Televīzijas veikals.
10.35 Bērni un vecāki 4. ASV seriāls. 2012.g. 1.sērija.
11.40 Uta Danella. Mīlestība Venēcijā. Vācijas melodrāma. 2005.g.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Mūsu Čārlijs 10. Vācijas seriāls. 8.sērija.
15.30 Daktere Kvinna 2. ASV seriāls. 1993.g. 12.sērija.
16.30 Mīlestības vīns. Meksikas seriāls. 2016.g. 130.sērija.
17.40 Mani remonta noteikumi. Austrālijas realitātes šovs. 18.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani remonta noteikumi. Realitātes šovs. 18.sērijas turpinājums.
18.55 Drosme un skaistums. Turcijas seriāls. 2016.g. 15.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā.
21.10 TV PIRMIZRĀDE. Krāmu tirdziņu mistērija.
Slepkavības lieta. ASV detektīvfilma. 2017.g.
23.10 Miers, mīla un pārpratumi. ASV romantiska komēdija. 2011.g.
1.00 Drosme un skaistums. Turcijas seriāls. 2016.g. 15.sērija.
1.45 Bērni un vecāki 4. ASV seriāls. 2012.g. 1.sērija.
2.25 Degpunktā.*
2.50 900 sekundes.*
4.40 Karamba! Humora raidījums.

TV3

5.00 Papucīši. ASV seriāls. 2013.g. 1. un 2.sērija.
5.55 Uzvarētājas un zaudētājas. Austrālijas seriāls. 10.sērija.
7.00 Zigs un Šarko. Animācijas seriāls.
7.20 Septiņi rūķi. Animācijas seriāls.
7.40 Simpsoni. Animācijas seriāls.
8.10 Bruklina 99. ASV seriāls. 2013.g. 15. un 16.sērija.
9.10 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 3. Seriāls. 17.sērija.
10.05 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 7. Seriāls. 7.sērija.
11.05 Televeikala skatlogs.
11.20 Uzvarētājas un zaudētājas. Austrālijas seriāls. 11.sērija.
12.25 Bruklina 99. ASV seriāls. 2013.g. 17. un 18.sērija.
13.25 Zvaigžņu kari: dumpinieki 2. Animācijas seriāls.
13.50 Septiņi rūķi. Animācijas seriāls.
14.15 Simpsoni. Animācijas seriāls.
14.45 Darma un Gregs 2. ASV seriāls. 1998.g. 45. un 46.sērija.
15.45 Svešā seja 2. Latvijas seriāls. 2018.g. 13. un 14.sērija.
16.55 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 3. Seriāls. 18.sērija.
17.55 Māmiņas 2. Krievijas seriāls. 2012.g. 5. un 6.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Svešā seja 2. Latvijas seriāls. 2018.g. 14.sērija.
21.00 Nozieguma skelets 12. ASV seriāls. 2.sērija.
22.00 Diena pēc rītdienas. ASV spraiga sižeta filma. 2003.g.
0.25 Ekstrasensu cīņas 16. Realitātes šovs. 2015.g. 3.sērija.
1.55 Svešā seja 2. Latvijas seriāls. 2018.g. 14.sērija.
2.35 UgunsGrēks 4. Latvijas seriāls. 221. un 222.sērija.
3.40 TV3 ziņas.*
4.10 Bez tabu.*

5.00 Papucīši. ASV seriāls. 2013.g. 3. un 4.sērija.
5.55 Uzvarētājas un zaudētājas. Austrālijas seriāls. 11.sērija.
7.00 Zigs un Šarko. Animācijas seriāls.
7.20 Septiņi rūķi. Animācijas seriāls.
7.40 Simpsoni. Animācijas seriāls.
8.10 Bruklina 99. ASV seriāls. 2013.g. 17. un 18.sērija.
9.10 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 3. Seriāls. 18.sērija.
10.05 Nozieguma skelets 12. ASV seriāls. 2.sērija.
11.05 Televeikala skatlogs.
11.20 Uzvarētājas un zaudētājas. Austrālijas seriāls. 12.sērija.
12.25 Bruklina 99. ASV seriāls. 2013.g. 19. un 20.sērija.
13.25 Lieliskais Zirnekļcilvēks. Animācijas seriāls.
13.50 Septiņi rūķi. Seriāls.
14.15 Simpsoni. Animācijas seriāls.
14.45 Darma un Gregs 2. ASV seriāls. 1998.g. 47.sērija.
15.10 Darma un Gregs 3. ASV seriāls. 1999.g. 48.sērija.
15.45 Svešā seja 2. Latvijas seriāls. 2018.g. 14. un 15.sērija.
16.55 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 3. Seriāls. 19.sērija.
17.55 Māmiņas 2. Krievijas seriāls. 2012.g. 7. un 8.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Svešā seja 2. Latvijas seriāls. 2018.g. 15.sērija.
21.00 Policijas akadēmija 7: misija uz Maskavu. Komēdija. 1994.g.
22.30 TV PIRMIZRĀDE. Mīlas apsēstais. ASV melodrāma. 2014.g.
0.15 Darma un Gregs 2. ASV seriāls. 1998.g. 47.sērija.
0.40 Darma un Gregs 3. ASV seriāls. 1999.g. 48.sērija.
1.10 Papucīši. ASV seriāls. 2013.g. 3. un 4.sērija.
2.05 Svešā seja 2. Latvijas seriāls. 2018.g. 15.sērija.
2.45 UgunsGrēks 4. Latvijas seriāls. 223. un 224.sērija.
3.45 TV3 ziņas.*
4.15 Bez tabu.*

Piektdiena, 16. februāris
LTV1

Sestdiena, 17. februāris
LTV1

5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Saknes debesīs (ar subt.).*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Province.*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35 Alpu dakteris 9. Seriāls. 16.sērija.
9.35 Pamosties līdzās. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 90.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ceturtā studija.*
11.15 Kalnu patruļa 6. Seriāls. 9.sērija.
12.10 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts.*
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15 Saknes debesīs (ar subt.).*
13.50 Zīmē, līmē, dari pats! Raidījums bērniem.
14.02 Ernests un Selestīna. Animācijas seriāls.
14.20 Astrozēns. Animācijas seriāls.

5.35 Province (ar subt.).*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Personība. 100 g kultūras.*
7.00 Aoi un Hinatas piedzīvojumi kalnos 2. Animācijas seriāls.
7.30  Gārfīlda šovs 2. Animācijas seriāls.
8.00  Martins Labrītiņš. Animācijas seriāls.
8.30 Bings. Animācijas seriāls.
8.45 Pirāte un Kapteinīno. Animācijas seriāls.
9.00 Olimpisko spēļu ziņas.
9.10 Kas te? Es te!
9.40 Zīmē, līmē, dari pats! Raidījums bērniem.
9.52 Ernests un Selestīna. Animācijas seriāls.
10.10 Ķepa uz sirds.
10.40  TV PIRMIZRĀDE. Dziedošais koks.
Vācijas pasaku filma (ar subt.). 2016.g.
11.50 Eņģeļu māja. LTV seriāls. 90. un 91.sērija.

TV3

TV PROGRAMMA

Ceturtdiena, 2018. gada 8. februāris
12.50 Kultūršoks. 100 g kultūras.*
13.00 Zemes stāsti (ar subt.).*
13.30 Latvijas filmas Latvijas simtgadei.*
14.00 700 pasaules brīnumi. Vjetnama.
14.35 Īstās latvju saimnieces.*
15.35 Gudrs, vēl gudrāks.*
16.55 TIEŠRAIDE. Supernova 2018.
17.00  Pireneju dabiskā robeža. Dokumentāla filma (ar subt.).
18.00 Dienas ziņas (Sestdiena) (ar surdotulkojumu).
18.25 Aculiecinieks.
18.39 Es - savai zemītei.
19.08 Vides fakti.
19.37 Latvijas sirdsdziesma.
20.30 Panorāma.
21.13 Latvijas Loto izlozes.
21.25 TIEŠRAIDE. Supernova 2018.
23.55  Darelu ģimene. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 1.sērija.
0.50 Neredzamā. Vācijas un Francijas drāma (ar subt.). 2011.g.
2.55 Grupas «Labvēlīgas tips» koncerts.

LTV7
6.00 Daiļslidošana. Izvēles programma vīriešu vienslidojumos.
7.25 Hokejs. Kanāda – Čehija.
9.00 Olimpisko spēļu ziņas.
9.10 Kalnu slēpošana. Supergigants sievietēm.
11.20 Distanču slēpošana. 4 x 5 km stafete sievietēm.
12.30 Frīstails. «Slopestyle» fināli sievietēm.
13.10 Biatlons. 12,5 km distance ar kopīgu startu sievietēm.
13.55 Skeletons. 3.brauciens sievietēm.
14.40 Skeletons. 4.brauciens sievietēm.
15.25 Hokejs. Krievija – ASV.
16.30 Frīstails. «Slopestyle» fināli sievietēm.
17.00 Olimpisko spēļu ziņas.
17.30 Šorttreks.
19.00 Daiļslidošana. Izvēles programma vīriešu vienslidojumos.*
21.00 Olimpisko spēļu ziņas.
21.10 Olimpisko spēļu studija.
21.40 Olimpisko spēļu dienasgrāmata.
22.10 Lēkšana ar slēpēm.
23.40 Hokejs. Krievija – ASV.*
1.40 Šorttreks.*
2.55 Kalnu slēpošana. Milzu slaloms vīriešiem.
4.45 Hokejs. Kanāda – Čehija.*

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

19.00 TV3 ziņas.
19.35 TV3 ziņas piedāvā: Deniss Vasiļjevs. Cerība uz ledus.
Dokumentāla filma.
20.00 Ledus laikmets 3: dinozauru ēra. ASV animācijas filma. 2009.g.
21.55 Harijs Poters un jauktasiņu princis.
ASV un Lielbritānijas fantāzijas piedzīvojumu filma. 2009.g.
0.55 Jūras kājnieks 3: mājas fronte. Spraiga sižeta filma. 2013.g.
2.30 Papucīši. ASV seriāls. 2013.g. 2.sērija. 5. un 6.sērija.
3.20 Iespējams tikai Krievijā 4. 6. un 7.sērija.
4.15 TV3 ziņas.*

Svētdiena, 18. februāris
LTV1
5.25 LTV – 60. Zelta arhīvs. Ielūdz Raimonds Pauls.*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Personība. 100 g kultūras.*
7.00 Aoi un Hinatas piedzīvojumi kalnos 2. Animācijas seriāls.
7.30  Gārfīlda šovs 2. Animācijas seriāls.
8.00  Martins Labrītiņš. Animācijas seriāls.
8.30 Bings. Animācijas seriāls.
8.45 Pirāte un Kapteinīno. Animācijas seriāls.
9.00 Olimpisko spēļu ziņas.
9.10 Kas te? Es te!
9.40 Reaktīvie draugi 2. Animācijas seriāls.
10.05  Zorro hronikas. Animācijas seriāls.
10.30  Neparastās profesijas. Dokumentāls seriāls (ar subt.). 6.sērija.
11.00 TV PIRMIZRĀDE. Sicīlijas dārgumi. Dokumentāla filma (ar subt.).
12.00 TIEŠRAIDE. Dievkalpojums Āgenskalna baptistu draudzē.
13.00 Saknes debesīs. (ar subt.).
13.30 Aculiecinieks.*
13.45 Atslēgas.*
14.05 Likteņa līdumnieki. LTV videofilma. 5.sērija.
15.05 Latvijas sirdsdziesma.*
16.00 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras. Pareģis Finks.
16.45 Ķepa uz sirds.*

17.15 Daudz laimes, jubilār! Ģirts Ķesteris.
18.00 Dienas ziņas (Svētdiena) (ar surdotulkojumu).
18.25 Province.
18.55  TV PIRMIZRĀDE. Sveika, tas esmu es!
ASV romantiska komēdija (ar subt.). 2015.g.
20.30 Panorāma.
20.46 «De facto».
21.35 TV PIRMIZRĀDE. Vectēvs, kas bīstamāks par datoru.
Latvijas ģimenes komēdija (ar subt.). 2017.g.
23.15 Laikiem pāri. Festivāla «Trīs zvaigznes» ieskaņas koncerts.*
1.25 Pireneju dabiskā robeža. Dokumentāla filma.
2.25  Sicīlijas dārgumi. Dokumentāla filma (ar subt.).
3.25 Neredzamā. Vācijas un Francijas drāma (ar subt.). 2011.g.

LTV7
6.40 Kalnu slēpošana. Milzu slaloms vīriešiem.
8.15 Distanču slēpošana. 4 x 10 km stafete vīriešiem.
9.55 Olimpisko spēļu ziņas.
10.05 Hokejs. Čehija – Šveice.
12.00 Frīstails. «Slopestyle» fināli vīriešiem.
13.00 Bobslejs. 1.brauciens divniekiem.
13.15 Biatlons. 15 km distance ar kopīgu startu vīriešiem.
14.00 Bobslejs. 1.brauciens divniekiem.
14.40 Bobslejs. 2.brauciens divniekiem.
15.45 Hokejs. Zviedrija – Somija.
16.30 Kalnu slēpošana.* Milzu slaloms vīriešiem.
17.30 Olimpisko spēļu ziņas.
17.45 Hokejs. Kanāda – Koreja.
19.40 Frīstails. Akrobātikas fināli vīriešiem.
21.00 Olimpisko spēļu ziņas.
21.10 Olimpisko spēļu studija.
21.40 Olimpisko spēļu dienasgrāmata.
22.10 Ātrslidošana. 500 m distance sievietēm.
23.00 Hokejs. Čehija – Šveice.*
0.15 Bobslejs. 1.brauciens divniekiem.*
1.10 Bobslejs. 2.brauciens divniekiem.*

2.10 Hokejs. Kanāda – Koreja.*
4.00 Frīstails. Akrobātikas fināli vīriešiem.*
5.20 Ātrslidošana. 500 m distance sievietēm.*

1.50 Astotā komanda: ienaidnieka aizmugurē. Spraiga sižeta drāma.
3.20 Melnais kods. ASV seriāls. 2015.g. 7.sērija.
4.00 LNT brokastis.
4.45 Karamba! Humora raidījums.

LNT
5.00 Luī 5. ASV seriāls. 2015.g. 6. un 7.sērija.
5.40 Aģente Kārtere 2. ASV seriāls. 2016.g. 5.sērija.
6.20 Kontakts kopā ar doktoru Čārlzu Stenliju.
6.50 Suņu slepenā dzīve. Lielbritānijas raidījums. 2013.g. 1.sērija.
7.50 Šaurā zilā strīpiņa. Lielbritānijas komēdijseriāls. 1995.g.
9.00 LNT brokastis.
10.00 «Dzīvīte» brīvdienās 2.
10.30 Atspēriens izaugsmei 2.
11.05 Viesuļvētru mednieki. ASV dokumentāls seriāls. 2015.g. 8.sērija.
11.35 Mani remonta noteikumi. Sealitātes šovs. 17. un 18.sērija.
13.55 Nāvējošās dabas katastrofas. Dokumentāls seriāls. 5.sērija.
14.55 Valentīndienas randiņš. ASV romantiska komēdija. 2010.g.
16.40 Ekstrasensu cīņas. Realitātes šovs (ar subt.). 13.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Hūberts un Štallers 4. Detektīvseriāls. 11. un 12.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.10 LNT ziņu Top 10.
21.05 Lieliskais gadsimts. Seriāls. 2011.g. 279. un 280.sērija.
23.15 Uta Danella. Mīlestība Venēcijā. Vācijas melodrāma. 2005.g.
1.10 Pēdējie Grimmi 3. ASV seriāls. 2013.g. 17.sērija.

TV3
5.00 Papucīši. ASV seriāls. 2013.g. 7. un 8.sērija.
5.55 Pēdējais īstais vīrs 3. Komēdijseriāls. 17. un 18.sērija.
6.50 Auniņa Šona piedzīvojumi 3. Animācijas seriāls.
7.05 Transformeri: roboti maskējas. Animācijas seriāls.
7.35 Ogijs un tarakāni 3. Animācijas seriāls. 2008.g.
8.00 Ikdienas ainiņas. Komēdijseriāls. 2015.g. 15. un 16.sērija.
8.55 Zvaigznes ceļo 3. TV šovs. 5.sērija.
10.00 Superbingo.
11.05 Gatava pārvērtībām 2. Raidījums. 1.sērija.
11.50 Sīči dara trakas lietas. ASV amatiervideo raidījums. 44.sērija.
12.10 Noķeriet sīko! ASV ģimenes filma. 2004.g.
14.05 Harijs Poters un jauktasiņu princis. Fantāzijas piedzīvojumu filma.
17.05 Ledus laikmets 3: dinozauru ēra. ASV animācijas filma.
19.00 Nekā personīga.
20.00 TV PIRMIZRĀDE. Spektrs. ASV spraiga sižeta filma. 2015.g.
23.00 Mobilais. ASV, Vācijas krimināltrilleris. 2004.g.
0.55 Tātad... karš! ASV komēdija. 2012.g.
2.40 Laiks mazulim. ASV piedzīvojumu komēdija. 2012.g.
4.10 Papucīši. ASV seriāls. 2013.g. 7. un 8.sērija.

GRĀMATU JAUNUMI JELGAVAS PILSĒTAS BIBLIOTĒKĀ
15. februārī no plkst.10 līdz 19 Jelgavas pilsētas bibliotēka
aicina uz Jauno grāmatu dienu!
Jelgavas pilsētas bibliotēka, Akadēmijas iela 26; www.jelgavasbiblioteka.lv.

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.20 Bernards 2. Animācijas seriāls.
5.30 Čikāga liesmās 3. ASV seriāls. 2014.g. 16.sērija.
6.10 Dzimuši policisti. ASV seriāls. 2015.g. 4.sērija.
6.50 Agata Kristi. Nozieguma partneri. Setektīvseriāls. 6.sērija.
8.00 30 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru. Kulinārijas raidījums.
8.30 Attīstības kods 4.
9.00 LNT brokastis.
10.00 Laimīgs un vesels 10.
10.30 «Dzīvīte» brīvdienās 2.
11.05 Mani remonta noteikumi. Sealitātes šovs. 14., 15. un 16.sērija.
14.30 Bernards 2. Animācijas seriāls.
14.40 TV PIRMIZRĀDE. Randiņu drudzis. ASV melodrāma. 2016.g.
16.40 Ekstrasensu cīņas. Realitātes šovs (ar subt.). 12.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Krāmu tirdziņu mistērija. Slepkavības lieta. Detektīvfilma. 2017.g.
20.00 LNT ziņas.
20.35 «Degpunktā» sestdienā 6.
21.05 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 277. un 278.sērija.
23.20 Nika likums. Vācijas spraiga sižeta filma. 2013.g.
1.15 Miers, mīla un pārpratumi. ASV romantiska komēdija.
2.40 Agata Kristi. Nozieguma partneri. Detektīvseriāls. 6.sērija.
3.30 Čikāga liesmās 3. ASV seriāls. 2014.g. 16.sērija.
4.10 LNT brokastis.*
4.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.

TV3

Seko mums arī portālos:

draugiem.lv un

5.00 Papucīši. ASV seriāls. 2013.g. 5. un 6.sērija.
5.50 Bibliotekāri 3. ASV seriāls. 2016.g. 10.sērija.
6.45 Auniņa Šona piedzīvojumi 3. Animācijas seriāls.
7.05 Transformeri: roboti maskējas. Animācijas seriāls.
7.35 Ogijs un tarakāni 3. Animācijas seriāls. 2008.g.
8.15 Varoņi maskās. Animācijas seriāls.
9.10 Televeikala skatlogs.
9.25 Trakā Madagaskara. ASV animācijas filma.
10.00 Sveika, Rīga!
10.35 Autoziņas. Televeikala skatlogs.
11.05 Tēta nedienas Latvijā 3. Realitātes šovs. 3.sērija.
12.40 Pasaules smieklīgāko videokuriozu «Top 10». 25.sērija.
13.10 Sīči dara trakas lietas. ASV amatiervideo raidījums. 44.sērija.
13.55 Tātad... karš! ASV komēdija. 2012.g.
15.55 Policijas akadēmija 7: misija uz Maskavu. Komēdija. 1994.g.
17.30 Dullās sacensības «Neiespējamā misija» 6. 11.sērija.

SIA «Evopipes» (reģ.Nr.50003728871)

ir starptautisks, moderns un inovatīvs polimēru cauruļu
sistēmu ražotājs, kas fokusējas uz inovatīvu un efektivitāti
paaugstinošu produktu ražošanu un to attīstību.

facebook.com

13. februārī pl. 930

13.februārī pl.1000

Praktiskās metodes

14. februārī pl. 1730

14. februārī pl. 1000

pedagoga – karjeras
konsultanta darbā
14.februārī pl. 1000

AUTOIEKRĀVĒJA VADĪTĀJU.

Prasības:
• autoiekrāvēja vadītāja apliecība un pieredze darbā
ar autoiekrāvēju;
• vidējā vai vidējā speciālā izglītība;
• pieredze un vēlme strādāt noliktavā;
• ātrums un precizitāte darba pienākumu izpildē;
• labas latviešu un vēlamas krievu valodas zināšanas.
Uzņēmums piedāvā:
• mūsdienīgu darba vidi un draudzīgu kolektīvu;
• konkurētspējīgu atalgojumu;
• sociālās garantijas;
• iespēju pilnveidot savas profesionālās zināšanas;
• darba vietu Jelgavā, Langervaldes ielā 2A.
Pieteikuma vēstuli un CV ar norādi
«Autoiekrāvēja vadītājs(-a)» sūtīt pa e-pastu
info@evopipes.lv līdz 16.02.2018.
Sazināsimies ar kandidātiem,
kuri tiks uzaicināti uz darba interviju.

Latvijā ar ilggadēju darba pieredzi, kas sniedz pakalpojumus apzaļumošanas,
bruģēšanas un labiekārtošanas jomā, lai veidotu skaistu un sakoptu vidi.
Piedāvātās vakances

Darba apraksts:
• ar patiesu interesi un izpratni veikt dārzu un
apstādījumu ierīkošanas un kopšanas darbus;
• darbs komandā ar citiem speciālistiem;
• darbības reģions – Rīga, Pierīga, Jūrmala,
Jelgava, Zemgale.

Prasības:
• vidējā izglītība;
• vēlme iegūt jaunas zināšanas dārza
un labiekārtošanas darbu jomā;
• B kategorijas autovadītāja tiesības
tiks uzskatītas par priekšrocību;
• vēlme veidot skaistu un sakoptu vidi.

DĀRZNIEKS(-CE)

Darba apraksts:
• profesionāli un ar izpratni veikt dārzu un
apstādījumu ierīkošanas un kopšanas darbus;
• darbs komandā ar citiem speciālistiem;
• darbības reģions – Rīga, Pierīga, Jūrmala,
Jelgava, Zemgale.

Prasības:
• vidējā speciālā vai augstākā izglītība;
• izteikta vēlme veidot skaistu un sakoptu vidi;
• labas latviešu valodas zināšanas.
Prasības, kas tiks uzskatītas par priekšrocību:
• darba pieredze līdzīgā darbā vismaz 2 gadi;
• B kategorijas autovadītāja tiesības.

APZAĻUMOŠANAS DARBU VADĪTĀJS(-A)

Uzņēmums aicina darbā

Darba pienākumi:
• kravu iekraušana un izkraušana;
• preču pieņemšana, izsniegšana un izvietošana
noliktavā;
• preču sagatavošana un komplektēšana klientu
pasūtījumiem.

SIA «Alejas projekti» (reģ.Nr.43603025529) ir viens no lielākajiem specializētajiem uzņēmumiem

DĀRZNIEKS(-CE) LABIEKĀRTOŠANAS STRĀDNIEKS(-CE)

12. februārī pl. 1800

16. februārī pl. 10

00

20. februārī pl. 1730
6. martā pl. 1730

27. februārī pl. 1800

Spencerian

19. februārī pl. 1730

27. februārī pl. 1000

28. februārī pl. 915

Grāmatvedības
uzskaites pamati
20. februārī pl. 1715

Gleznošanas
pamati I
27. februārī pl. 1730

Jelgavas pilsētas,
Jelgavas un Ozolnieku
novadu tūrisma gids
7.martā pl. 1715

Darba apraksts:
• veikt darbus dārzu un apstādījumu
ierīkošanā un kopšanā;
• vadīt apzaļumošanas un labiekārtošanas
darbus objektā;
• vadīt komandu 4–5 darbinieku sastāvā;
• darbības reģions – Rīga, Pierīga, Jūrmala,
Jelgava, Zemgale.

Darba apraksts:
• profesionāli un ar izpratni veikt ceļu
būvniecības un dažādu segumu
ieklāšanas darbus;
• darbs komandā ar citiem speciālistiem;
• darbības reģions – Rīga, Pierīga, Jūrmala,
Jelgava, Zemgale.

Piedāvājam:
• apmācības un izaugsmes iespējas;
• darbu stabilā un augošā uzņēmumā;
• darbu ziemas mēnešos iespēju robežās;
• draudzīgu kolektīvu;
• regulāru darba samaksu.
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Prasības:
• vidējā speciālā izglītība vai augstākā izglītība
dārzkopībā, lauksaimniecībā;
• labas komunikācijas un vadīšanas prasmes.
Prasības, kas tiks uzskatītas par priekšrocību:
• darba pieredze līdzīgā darbā vismaz 3 gadi;
• labas latviešu valodas (vēlamas krievu un/
vai angļu valodas) zināšanas;
• B kategorijas autovadītāja tiesības;
• izteikta vēlme veidot skaistu un sakoptu vidi.

BRUĢĒTĀJS(-A)

Prasības:
• vidējā izglītība;
• darba pieredze līdzīgā darbā vismaz 2 gadi;
• labas latviešu valodas zināšanas;
• patiesa vēlme veidot skaistu un sakoptu vidi.
Prasības, kas tiks uzskatītas par priekšrocību:
• spēja vadīt brigādi un organizēt darbus objektā;
• speciālā izglītība ceļu būvniecībā;
• B kategorijas autovadītāja tiesības.
CV, norādot vakanci, sūtīt pa e-pastu
birojs@alejasprojekti.lv.
Tālrunis informācijai – 29432512
(no plkst.8 līdz 17).
Sazināsimies ar mūsu prasībām atbilstošiem
kandidātiem 10 darba dienu laikā.
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www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Latvijai – 100
Šogad mūsu valsts svin 100 gadu jubileju. Visa gada garumā
«Jelgavas Vēstnesis» katrā laikraksta numurā lasītājiem ļaus
iepazīt Latviju, kādu to šodien redz mūsu pilsētas skolēni.
Kopumā Jelgavas Izglītības pārvaldes un Jelgavas Latviešu
biedrības rīkotajā dzejoļu konkursā bija iesniegti 300 skolēnu
sarakstīti dzejoļi par Latviju, un 54 no tiem jau maijā tiks izdoti
dzejas krājumā «Latvijai – 100». Katru dzejoli papildina Jelgavas
Mākslas skolas audzēkņu vizualizācijas.
Danija Janhaņji, 1.a klase

NOTIKUMI

Ceturtdiena, 2018. gada 8. februāris

Glezno skaņas
 Jana Bahmane

«Vēlos, lai gleznojumi nav
statiski – lai tie ir gleznieciski,
stāstoši, dzīvi un skatītājiem
tuvi,» atklāj mākslinieks Raitis
Junkers, kurš šobrīd Jelgavas 4. vidusskolā veic sienu
gleznojumus. Tajos krāsu izteiksmē mākslinieks iemūžina
skaņas un tēlus, kas simbolizē
4. vidusskolas muzicēšanas
tradīcijas.
No 14. līdz 17. martam Jelgavas 4.
vidusskolā norisināsies Eiropas Mūzikas
skolotāju asociācijas ikgadējā konference,
kuras tēma šogad ir «Kompetences mūzikas pedagoģijā», un tieši šis nozīmīgais
notikums pamudinājis skolas vidi papildināt ar jauniem vizuālajiem akcentiem.
«Ideja par šādiem gleznojumiem, kuros
iezīmētos krāsu un skaņu mijiedarbība,
radās jau pirms kāda laika. Skaņas var
redzēt krāsās – ar to mēs arī strādājam
skolā. Man patīk Raita Junkera krāsu
izjūta, krāsu prieks un optimisms,» no-

rāda Jelgavas 4. vidusskolas direktora
vietniece mūzikas novirziena darbā
Liena Celma. Viņa papildina, ka Eiropas
Mūzikas skolotāju asociācijas konference
katru gadu norisinās citā valstī – 2001.
gadā tā tika aizvadīta Rīgā, bet šogad
notiks Jelgavā.
Kopumā Jelgavas 4. vidusskolas 1.
stāvā taps trīs gleznojumi – «Latvijas
simtgades dziesma», «Taures skaņās
kad viļņojas gaiss» un «Atbalss». «Skolas
jaunā korpusa interjers, manuprāt, ir
ļoti gaumīgs un iedvesmojošs, tādēļ arī
gleznojumus cenšos veidot aktīvus un
skanošus,» stāsta R.Junkers. Gleznojuma
«Latvijas simtgades dziesma» centrā ir
saule, tāpat tajā attēlots ozols kā latviskuma, stipruma un pamatīguma simbols,
dzirnavas, baznīca un simboliski krāsu
izteiksmē iemūžinātas septiņas skaņas.
Savukārt gleznojumā «Taures skaņās
kad viļņojas gaiss» R.Junkers iedzīvinās
dažādus pūšaminstrumentus – tauri,
tubu, mežragu, kontrabasu – kā atsauci
uz skolas pūtēju orķestri. «Darbā varēs
saskatīt mūzikas instrumentus, bet skaņa tajos būs attēlota krāsās un dinamikā,»

skaidro R.Junkers. Savukārt trešajā
gleznojumā būs attēloti klavieru taustiņi.
«Sienu gleznojumus nenākas veikt
bieži. Esmu gleznojis skolās, atpūtas
bāzēs, un, tā kā bieži strādāju pie Ādolfa
Alunāna Jelgavas teātra scenogrāfijas
izveides un gleznoju liela formāta dekorācijas, man ir iemaņas, kas noder šāda
formāta mākslas darba radīšanā,» atklāj
R.Junkers. Viņš papildina, ka, gleznojot
šāda mēroga darbu, ir jādomā par to,
kā aizpildīt laukumu, – lai darbs būtu
skatāms gan no attāluma, gan pienākot
tam klāt, ainava ir jāapdzīvo, lai tā ir interesanta un piepildīta. «Mākslā visu laiku
ir jārisina kāds jauns uzdevums, jārada
oriģināldarbs. Un, protams, strādājot pie
šāda darba, atbildība ir diezgan liela. No
lielā mēroga piekūsti ne vien fiziski, bet
arī garīgi, bet lielākais gandarījums ir, kad
bērni, ejot garām, izrāda savu patiku, jo
viņi to dara nemāksloti,» tā R.Junkers.
Jāpiebilst, ka gleznojumi top par ziedojumiem, kas savākti tradicionālā Jelgavas 4. vidusskolas muzikālo kolektīvu
Ziemassvētku labdarības koncerta gaitā,
un tos plānots atklāt martā.
Foto: Santis Zībergs

Tēvzeme mana
Es sēžu jūras malā
Un domāju, kur apvārsnis ir?
Vai tas ir jūras galā,
Vai zemi un jūru tas šķir?

Es sēžu jūras malā.
Vējš man savu dziesmu dzied,
Sirds saules varā
Liek labām domām diet.

Es sēžu jūras malā.
Saule sapnī grimst, un manā sirdī
Jūtas siltas
Pret tēvzemi dzimst.

Es sēžu jūras malā.
Pār apvārsni saule slīd.
Dzimtenes pasaule krāšņa
Manā sirdī mīt.
KATRĪNA DJADJURA,
Jelgavas 5. vidusskola, 8. klase

Pasākumi pilsētā
8. februārī pulksten 16 – lekciju cikls «Starpkultūru dialogs». Vieslektori: O.Spārītis, T.Jundzis, I.Kalnača un L.Taivāns (Sabiedrības integrācijas pārvaldē Skolotāju
ielā 8).
8. februārī pulksten 18 – «Satiec savu mūziķi»: dzīvās mūzikas un stāstu vakars
ar Jelgavas 4. vidusskolas meiteņu kori «Spīgo» un diriģenti L.Celmu-Kursieti. Pieteikšanās pa tālruni 63005445 (Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
11. februārī pulksten 12 – ģimenes diena «Ledus sapņi bibliotēkā» (Jelgavas
pilsētas bibliotēkā).
14. februārī pulksten 16.30 – ekskursija kājāmgājējiem «Mīlas pāri Jelgavā»:
pastaiga ar stāstiem par laimīgu un nelaimīgu mīlestību, intrigām un uzticēšanos
starp ievērojamiem cilvēkiem Jelgavā. Sākums – no Sv.Trīsvienības baznīcas torņa.
Ekskursijas ilgums – 1,5 stundas. Dalības maksa – 2 €; skolēniem – 1 €.
15. februārī pulksten 10 – Jauno grāmatu diena (Jelgavas pilsētas bibliotēkā).
15. februārī pulksten 19 – Čigānu mūzikas virpulī: pavadošais orķestris
«Giunter Light Orchestra» (Vācija); solisti Ištvans Kviks (Lietuva), Roze Koldaros
(Zviedrija) un Aļona Mihaja (Ukraina); ģitāras virtuozi Artūrs Sabilo (Lietuva) un
Armans Isojans (Armēnija); perkusionists Viktors Krasovskis (Baltkrievija). Producents – Viktors Prapras (Lietuva). Programmā apvienoti pasaules skaistākie
skaņdarbi, kas tiek izpildīti čigānu, krievu un latviešu valodā. Biļešu cena – 10–
15 € (kultūras namā).
17. februārī pulksten 12 – Tradicionālo amatu dienas: grezno kroņu darināšana.
Meistare – B.Stroda. Pieteikšanās pa tālruni 63005445. Dalība – 13 € (Sv.Trīsvienības
baznīcas tornī).
17. februārī pulksten 13 – Lietuvas valstiskās neatkarības atjaunošanas 100.
gadadienai veltīts koncerts (Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
17. februārī pulksten 18 – deju koncerts «Mēs mīlam dejā». Piedalās TDA «Daiļrade», «Gatve», «Lielupe», «Mana Rotaļa», «Rotaļa», «Sadancis», «Teiksma», «Vektors».
Koncerta mākslinieciskā vadītāja – E.Simsone. Biļešu cena – 3–5 € (kultūras namā).
18. februārī pulksten 16 – kluba «Pīlādzītis» sarīkojums (kultūras nama Deju zālē).
18. februārī pulksten 13 – slāvu svētki Masļeņica. Biļetes var iegādāties Sabiedrības integrācijas pārvaldē. Biļešu cena – 1 € (Sabiedrības integrācijas pārvaldē
Skolotāju ielā 8).
20. februārī pulksten 19 – komēdija par mīlestību un nemīlestību «Silvija».
Amerikāņu dramaturga A.R.Henrija luga. Lomās: Aīda Ozoliņa, Evija Skulte, Dace
Makovska, Ivars Puga, Voldemārs Šoriņš. Režisors – V.Šoriņš, komponists – V.Zilveris,
mākslinieks – J.Jansons. Bankas ierēdnis Gregs parkā sastop noklīdušu suni un atved
to uz mājām... Biļešu cena – 4–10 € (kultūras namā).
21. februārī pulksten 19 – 29. studentu folkfestivāls «Iestartē savu dziesmu
Latvijai». Viesi un savējie – ģitāra, dziesminieki, vārds un sirds… Biļešu cena – 3 €
(Jelgavas Studentu teātrī).

Izstādes
12. februārī pulksten 17.30 – gleznu izstādes «Viss par mīlestību» atklāšana
(projekts «In Art Project»). Tiks prezentēta filma par izstādes tēmu un tās tapšanas
brīžiem. Izstāde apskatāma līdz 11. martam (Sabiedrības integrācijas pārvaldē
Skolotāju ielā 8).
No 19. februāra līdz 10. aprīlim – PIKC Nacionālās mākslu vidusskolas J.Rozentāla mākslas skolas grafikas diplomdarbu izstāde «Tēli un noslēpumi» (Jelgavas
Mākslas skolā).
Līdz 15. februārim – PIKC Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolas kvalifikācijas
darbu projektu izstāde, 2016./2017. m.g. (Jelgavas Mākslas skolā).
Līdz 25. februārim – N.Nemņaševas zīmējumu izstāde «Štrihs» (Ā.Alunāna
memoriālajā muzejā).
Līdz 25. februārim – igauņu vācbaltu mākslinieku darbu izstāde (Ģ.Eliasa Jelgavas
Vēstures un mākslas muzejā).

Jelgavā svinēs Lietuvas simtgadi
 Jana Bahmane

rības gadadienu atzīmēt Jelgavā ir katra lietuvieša goda lieta un pienākums
Lietuva ir pirmā no Baltijas val– lepnums par savu valsti. Parasti šajā
stīm, kas šogad atzīmēs savu
pasākumā piedalās arī citu Jelgavas
simtgadi, un šim notikumam
mazākumtautību nacionālo kultūras
par godu 17. februārī pulksten
biedrību pārstāvji, un tas nepārpro13 Ģederta Eliasa Jelgavas
tami veicina tautu sadraudzību un
Vēstures un mākslas muzejā
solidaritāti,» vērtē Jelgavas lietuviešu
notiks Lietuvas valstiskās nebiedrības «Vītis» priekšsēdētājs Aļģiatkarības atjaunošanas 100.
mants Burba.
gadadienai veltīts koncerts.
Koncertā piedalīsies Šauļu jauniešu
koris «Dagilēlis» un pašmāju folkloras
«Ilggadējā tradīcija Lietuvas neatka- kopa «Dimzēns». Tāpat pasākuma ap-

meklētāji varēs uzzināt vairāk par izcilākajiem lietuviešiem, kas vēsturiski bijuši saistīti ar Jelgavu, – ieskatu sniegs
Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un
mākslas muzeja direktores vietnieks
zinātniskajā darbā Gints Putiķis.
Lietuvas simtgadei veltīto pasākumu
organizē Jelgavas lietuviešu biedrība
«Vītis» sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas pārvaldi. Pasākumu bez maksas
aicināts apmeklēt ikviens.
Jāatgādina, ka mūsu kaimiņvalsts
Lietuva simtgadi atzīmēs 16. februārī.

Uz kopā būšanu aicina Masļeņica
 Jana Bahmane

Arī šogad mazi un lieli jelgavnieki aicināti uz ziemas pavadīšanas svētkiem Masļeņicu.
Iepazīstot slāvu tautu tradīcijas, varēs piedalīties teātra
studijas «Poteha» sarūpētajās
rotaļās, kas 18. februārī no
pulksten 13 notiks Sabiedrības
integrācijas pārvaldes zālē
Skolotāju ielā 8, bet pulksten
14 ikviens aicināts uz aktivitātēm svaigā gaisā un pankūku
ēšanu ēkas pagalmā.
«Masļeņica ir pavasara sagaidīšanas
un dabas atjaunotnes svētki – pēc ziemas
cilvēki ar prieku sagaida pavasara gaišumu un vieglumu. Masļeņica tradicionāli
ilga nedēļu, un šajā laikā cilvēki cits pie
cita devās ciemos, ēda pankūkas un citus
gardumus, vienojās rotaļās, dziedāja

dziesmas. Bet svētdiena bija piedošanas
lūgšanas diena, kad draugi un radi cits
citam lūdza piedošanu par gada gaitā
piedzīvoto. Tāpat šajā dienā nevajadzīgās
mantas kāra salmu lellē Masļeņicā, ko
sadedzināja, simboliski atstājot visu slikto
pagātnē,» ziemas pavadīšanas svētku tradīcijas raksturo teātra studijas «Poteha»
vadītājs Vladimirs Astapenko. Viņš stāsta,
ka teātra studija arī šoreiz sarūpējusi
rotaļas, kurās iezīmēsies Masļeņicas svinēšanas tradīcijas, piemēram, ragaviņu
vietā bērni varēs šļūkt uz vaļenka, kopīgi
dziedāt dziesmas un piedalīties rotaļās.
«Mēs vienmēr ar prieku dodamies uz
Jelgavu, jo šeit var satikt daudz smaidīgu
un atvērtu cilvēku,» tā V.Astapenko.
Bet pulksten 14 Jelgavas ģimenes
aicinātas uz svētku turpinājumu Sabiedrības integrācijas pārvaldes pagalmā.
Tradicionāli svētku dalībniekiem būs
iespēja piedalīties aktivitātēs un saņemt
kuponiņus, ko uzrādot varēs nobaudīt

pankūkas. Tāpat pankūkas varēs nogaršot pasākuma pirmās daļas dalībnieki,
uzrādot biļeti. Aktivitātēs piedalīsies
Jelgavas mazākumtautību nacionālās kultūras biedrības, apvienības «Brīvprātīgie
Jelgavai» jaunieši, bet īpašie viesi šogad
būs Glūdas pagasta slāvu folkloras kopa
«Slavjanočki», ko vada slāvu tradīciju
pazinēja Olga Rožko. Svētku noslēgumā
svinību dalībnieki kopīgi sadedzinās lielo
salmu lelli, simboliski atvadoties no ziemas un sveicot pavasari.
Dalības maksa teātra studijas «Poteha»
programmā Sabiedrības integrācijas pārvaldes zālē pulksten 13 – 1 eiro. Biļetes var
iegādāties Jelgavas Nacionālo kultūras
biedrību asociācijā Skolotāju ielā 8 darba
dienās no pulksten 12 līdz 19, brīvdienās
no pulksten 10 līdz 17, kā arī pasākuma
dienā no pulksten 12, ja biļetes vēl būs
pieejamas, jo vietu skaits ir ierobežots.
Savukārt aktivitātes svaigā gaisā ikviens
aicināts apmeklēt bez maksas.

