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Ražos
saules
baterijas

nieciskajā zonā plāno būvēt
multikristāliskā silīcija solāro
Uzņēmums «Solar
plākšņu ražotni 4730 kvadrātEnergy» Būvvaldē iemetru platībā. «Visu projektu
sniedzis dokumentus,
var sadalīt trīs posmos. Pirmajā
lai Jelgavā, Jaunajā
posmā plānojam investēt ap 11,5
ceļā, varētu sākt būvēt
miljoniem latu un uzbūvēt ražotsaules bateriju ražotni, kā arī sākt ražot saules bateni. «Labākā scenārija
riju galvenās izejvielas – silīcija
gadījumā plānojam
«klučus» jeb stieņus. Savukārt
jau marta otrajā pusē
pēc trešā posma šeit ražosim
uzsākt celtniecības
saules baterijas,» stāsta uzņēmudarbus, bet pēc 11
ma valdes priekšsēdētājs. Viņš
mēnešiem šeit ražot
paskaidro, ka vidusposmā iecesaules bateriju komrēts Latvijā ražotās sagataves,
plektējošās daļas,» noaugstas raudzes silīcija stieņus,
rāda uzņēmuma valdes
iestrādāt saules bateriju paneļos
priekšsēdētājs Uldis
– plānās, folijai līdzīgās plāksnēs
Laurinovičs.
– un tās sakomplektēt saules bateriju sagatavēs. Trešajā posmā
Uzņēmums Jelgavas rūp- paredzēts ražot gatavas saules
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JNĪP atradis veidu, kā izvairīties
no ūdensvada aizsalšanas
 Ilze Knusle-Jankevica

Jelgavas Biznesa inkubatora uzņēmums «Solar Energy» Jelgavā
plāno būvēt saules bateriju ražotni. Uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Uldis Laurinovičs lēš, ka
celtniecības darbi varētu sākties
martā, bet jau pēc 11 mēnešiem
inkubatora uzņēmums Jaunajā
ceļā plāno palaist saules bateriju
komponentu ražošanu.
Foto: Ivars Veiliņš
 Ilze Knusle-Jankevica

Laikrakstu iespējams
saņemt arī redakcijā
Pasta ielā 47 – 214.

baterijas ar nepieciešamo elektroniku, lai saražoto strāvu var
izmantot dažādām vajadzībām,
piemēram, pieslēgt pie kādas
ēkas elektrotīkla. Gatavo produktu – saules baterijas – plānots
pārdot visos pasaules tirgos.
Kad būs uzsākta ražošana,
plānots, ka tiks nodarbināti 16
ārvalstu speciālisti, kurus apmācīs iekārtu piegādātājkompānija
no Šveices «Xeron AG». Darbu
veiks automatizētas ražošanas
līnijas, savukārt darbinieki tās
uzraudzīs un apkops. «Diemžēl Latvijā nav tādu speciālistu, tāpēc sākumā darbiniekus
meklēsim ārvalstīs,» piebilst
U.Laurinovičs. Laika gaitā uzņēmums strādājošo skaitu plāno
palielināt vismaz līdz 50.

Jelgava izraudzīta tāpēc, ka
vietā, kas atrodas netālu no
bijušās RAF rūpnīcas, ierīkots
jaudīgs elektroenerģijas piegādes
mezgls, kuram varēs pieslēgt
«Solar Energy» metāla kausēšanas krāsnis un iekārtas.
Jāpiebilst, ka uzņēmums ir
dibināts 2009. gadā un darbojas
Jelgavas Biznesa inkubatora
paspārnē. Tur tas atradīsies, līdz
būs uzcelta ražotne, uz kuru tad
pārcelsies arī uzņēmuma administrācija.
Ražotnes celtniecībai uzņēmums «Solar Energy» piesaistījis arī ES finansējumu,
startējot Latvijas Investīciju un
attīstības aģentūras programmā
«Augstas pievienotās vērtības
investīcijas».

Lai nodrošinātu aukstā
ūdens piegādi daudzdzīvokļu dzīvojamām
mājām, namu apsaimniekotājs «Jelgavas
Nekustamā īpašuma
pārvalde» (JNĪP) sācis
izmantot cauruļvada
pašregulējošo pretaizsalšanas sistēmu. «Eksperimentālā kārtā pagājušā gada novembrī
pielietojām šo sistēmu
divās ēkās. Nu esam
guvuši apstiprinājumu
tam, ka tā darbojas
– arī šajās aukstajās
dienās, kad temperatūra ārā pārsniedz
mīnus 25 grādus, caurules nav aizsalušas un
šo ēku iedzīvotājiem
ūdens piegāde nav
traucēta,» stāsta JNĪP
Ēku ekspluatācijas daļas vadītāja Natālija
Mamonova.
Daudzie ūdensvada aizsalšanas gadījumi pagājušās ziemas
lielā sala dēļ mudināja JNĪP kā
vienu no variantiem piemērot
cauruļvada pašregulējošās pret
aizsalšanas sistēmas. «Pērnā
gada novembrī izvēlējāmies
divas vecas koka mājas, kurās
nav apkurinātas kāpņutelpas un
kurām cauruļvada aizsalšanas
dēļ pagājušajā ziemā tika pārtraukta aukstā ūdens piegāde,
un tajās eksperimentālā kārtā
tika ierīkota minētā sistēma. Šī
nedēļa tai bija īsts pārbaudījums,
bet jāsaka, ka sistēma nostrādāja
un abu šo māju iedzīvotājiem
joprojām tiek piegādāts aukstais
ūdens,» stāsta JNĪP pārstāve.
Tiesa, katrā no mājām tika
pielietoti dažādi pašregulējošās
pretaizsalšanas sistēmas risi-

nājumi, bet rezultāts abos gadījumos ir pozitīvs. N.Mamonova
stāsta, ka vienā mājā piemērota
cauruļvada sasildīšana no ārpuses, bet otrā mājā sistēmas
komplekts uzstādīts cauruļvada
iekšpusē. Abos gadījumos sistēma ir pieslēgta komunālajiem
elektrotīkliem. Lai noteiktu
pašregulējošās pretaizsalšanas
sistēmas elektroenerģijas patēriņu, ir uzstādīts arī atsevišķs
kontrolskaitītājs.
Kā skaidro JNĪP valdes loceklis Juris Vidžis, pašregulējošās
pretaizsalšanas sistēmas kabelis
maina jaudu atkarībā no apkārtējās vides temperatūras – kad
kļūst siltāks, tā izslēdzas. Turklāt sistēmas funkcionēšanas
laikā aukstā ūdens temperatūra
cauruļvados netiek uzsildīta
– tā tikai nodrošina cauruļvadu
neaizsalšanu.
Tagad, kad jaunā sistēma
izmēģināta, šis risinājums tiks
piedāvāts to namu iedzīvotājiem,
kam šī problēma ir aktuāla. Lēmums par tās ieviešanu gan būs
jāpieņem iedzīvotājiem pašiem,
un izmaksas tiks aprēķinātas
katrai mājai atsevišķi. «Arī turpmāk mūsu uzņēmums gatavs
piedāvāt klientiem inovatīvus
risinājumus, lai nodrošinātu
ēkas kvalitatīvu ekspluatāciju,»
norāda J.Vidžis.
Tā kā šogad nopietnas problēmas radušās arī ar ūdens novadīšanas sistēmām – tās aizsalst
–, JNĪP plāno strādāt arī pie
ēku notekcauruļu un notekreņu
apsildes sistēmas izveidošanas.
«Jelgavā nekas tāds netiek
darīts, bet esam gatavi pie tā
strādāt, jo aizsalušo notekcauruļu dēļ šoziem applūduši vairāki
dzīvokļi. Laika apstākļos, kad pa
dienu ir atkusnis, bet pa nakti
salst, notekcaurules aizsalst
un ūdenim nav kur palikt,» tā
viņš.

Jelgavnieki Gabrielai dod iespēju staigāt
 Ritma Gaidamoviča

«Patiesībā mani māca
bažas, vai rezultāts
būs mums labvēlīgs,
jo šobrīd ne vienā
vien ģimenē klājas
grūti. Taču viss izdevies – Gabriela jau
maijā dosies uz kājas operāciju Krievijā.
Esmu ļoti pateicīga
visiem ziedotājiem,
kas palīdzēja savākt
naudu šim mērķim,»
saka Gabrielas mamma Santa Brohūzena.
Gabrielas diagnoze – bērnu
cerebrālā trieka, kuras rezultātā ir kreisās puses funkcionālie traucējumi. Pērn Krievijā

meitenei veikta viena operācija
kreisajai kājai, lai viņa varētu
staigāt, bet šogad nepieciešama otra operācija. Ģimenei
naudas šim mērķim nepietika,
tāpēc janvārī un februārī Latvijas Sarkanā Krusta (LSK)
Jelgavas Jaunatnes nodaļa
un ēdnīca «Hercogs» rīkoja
labdarības akciju, kurā vāca
līdzekļus Gabrielas operācijai.
Ar jelgavnieku atbalstu izdevies savākt ziedojumus 1300
latu apmērā, un tas nozīmē,
ka Gabriela varēs doties uz
operāciju Krievijā. Janvārī
ēdnīcā «Hercogs» no katrām
nopirktajām kompleksajām
pusdienām desmit santīmi
tika ziedoti Gabrielas veselības
uzlabošanai, tāpat ēdnīcā ziedojumi tika vākti īpašā kastītē,
un kopā tā izdevies savākt 70

latus. Savukārt vēl 400 latus
meitenes operācijai ziedojis
pats uzņēmums «Hercogs», bet
pārējo daļu – jelgavnieks Egīls
Krūmiņš. «Manuprāt, katram,
kuram iespējas ļauj, ir jāpalīdz,
lai bērni, kuriem daba ko atņēmusi, justos pilnvērtīgi. Lai arī
viņi var dziedāt, lēkāt, sportot.
Es nevarēju tā vienkārši palikt
malā, tāpēc, cik būs manos spēkos, arī turpmāk palīdzēšu,» tā
jelgavnieks E.Krūmiņš, kurš
ziedojis lielāko daļu no operācijai nepieciešamās summas.
«Hercoga» līdzīpašnieks
Andris Rūmītis bija pirmais,
kurš atsaucās LSK Jelgavas
Jaunatnes nodaļas aicinājumam palīdzēt meitenei, un ir
priecīgs, ka kopīgiem spēkiem
mērķis sasniegts.
Gabrielas mamma stāsta,

ka, uzzinot priecīgo vēsti, viņa
sazinājusies ar klīniku Krievijā
un pieteikusi operāciju. Tā
plānota 11. maijā. «Es ļoti ceru,
ka pēc operācijas meita varēs
dzīvot pilnvērtīgāk. Viņa ir
jautra un dzīvespriecīga, taču
saskumst, ka nevar rotaļāties,
skriet tāpat kā pārējie bērni.
Mēs ceram, ka viņa to varēs pēc
operācijas un rehabilitācijas,»
tā mamma.
«Jelgavas Vēstnesis» jau
rakstīja, ka LSK Jelgavas
Jaunatnes nodaļa visa gada
garumā rīkos labdarības akcijas, aicinot uzņēmējus un jelgavniekus palīdzēt vairākiem
bērniem. Šobrīd tiek veiktas
pārrunas ar uzņēmumu, kas
gatavs palīdzēt nākamajam
bērniņam. Akcijai ar jaunu
mērķi starts tiks dots martā.

Ar jelgavnieka Egīla Krūmiņa (no kreisās), ēdnīcas «Hercogs»
līdzīpašnieka Andra Rūmīša (no labās) un jelgavnieku atbalstu
izdevies savākt 1300 latus Santas Brohūzenas sešgadīgās meitas Gabrielas operācijai. Jau maijā meitene dosies uz operāciju
Krievijā.
Foto: Ivars Veiliņš
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Uzzinās arī to, cik
cilvēku pametuši Latviju
rezultātu. Pati tautas skaitīšana
tiks veikta, pamatojoties uz 2006.
gadā ar Ministru kabineta noteikumiem apstiprināto anketas
redakciju, kurā iekļauti jautājumi
par iedzīvotāju personas datiem,
ekonomiskajām aktivitātēm, izglītības līmeni un dzīves apstākļiem.
Savukārt procesu uzraudzīs Centrālā statistikas pārvalde. Tautas
skaitīšana ir vienīgais veids, kā
noskaidrot faktiskos iedzīvotāju
dzīves apstākļus. Piemēram, to,
cik mājsaimniecībās joprojām
nav elektrības, tādēļ anketās
iekļauti arī salīdzinoši detalizēti
jautājumi par iedzīvotāju dzīves
apstākļiem.

Foto: Ivars Veiliņš
 Jānis Kovaļevskis

Lai gan, diskutējot par 2011. gada valsts budžeta projektu, tika pieļauta doma par tautas skaitīšanas atlikšanu
uz «labākiem laikiem», šo iniciatīvu ātri vien atvēsināja
Eiropas Savienības (ES) norādes, ka Latvijai par to nāksies
maksāt soda naudu, turklāt skaitīšana būs jāveic tik un
tā. Atbilstoši Apvienoto Nāciju Organizācijas rekomendācijām tautas skaitīšana ir desmitgades nozīmīgākais
statistiskās informācijas materiāls, un šāda prakse tiek
īstenota visā pasaulē. Latvijā pēdējā tautas skaitīšana
veikta 2000. gadā – vēl pirms pievienošanās ES un
daudziem citiem nozīmīgiem sociālekonomiskiem procesiem. Tautas skaitīšana kopumā valstij šogad izmaksās
6,5 miljonus latu. 1. martā tiks dots starts 2011. gada
tautas skaitīšanai. Kā šis process tiks organizēts, skaidro
Jelgavas pilsētas Tautas skaitīšanas vadīšanas un koordinēšanas centra reģionālā vadītāja Ineta Žilvinska.
Iedzīvotāji tiek aicināti izmantot iespēju un aizpildīt tautas
skaitīšanas anketas ar interneta
starpniecību laika periodā no 1.
līdz 10. martam. Anketas būs
pieejamas interneta vietnē www.
tautasskaitisana.lv. Tos, kuriem
nebūs šādu iespēju, tautas skaitītāji apmeklēs dzīvesvietā no 17.
marta līdz 31. maijam.
Kāds mērķis ir tautas skaitīšanai?
Viens no galvenajiem mērķiem
ir noskaidrot iedzīvotāju skaitu
valstī. Šī informācija ir būtiska
ne tikai valsts institūcijām, bet
arī vietējām pašvaldībām, kuras
atbilstoši iegūtajiem datiem
turpmāk arī plānos konkrētajā
administratīvajā teritorijā nepieciešamo izglītības, sociālo,
veselības aprūpes un citu iedzīvotājiem svarīgu pakalpojumu
apjomu. Diemžēl neviens no
valsts uzturētajiem reģistriem šobrīd nesniedz pilnīgu informāciju
par faktisko iedzīvotāju skaitu
valstī, izceļojušajiem, iedzīvotāju dzīves apstākļiem un citiem
valstij būtiskiem sociālekonomiskajiem rādītājiem. Jāuzsver, ka
iegūtie dati tiks izmantoti tikai
apkopotā veidā un cilvēkiem nav
jāuztraucas, ka tie varētu tikt nodoti Valsts ieņēmumu dienestam,
kādai citai represīvai institūcijai
vai trešajām personām. Visi tautas skaitīšanā iesaistītie cilvēki
parakstīsies par datu neizpaušanu un uzņemsies atbildību
saskaņā ar Fizisko personu datu
aizsardzības likumu un Valsts
statistikas likuma 18. panta prasībām neizpaust informāciju, kas,
izpildot darbu, kļuvusi zināma
par privātpersonām.

Cik bieži jāveic tautas skaitīšana un kas to nosaka?
Atbilstoši Tautas skaitīšanas
likumam šī procedūra jāveic
reizi 10 gados. Iegūtā informācija
ir svarīga ne tikai mūsu valsts
kontekstā, bet arī ES, plānojot
struktūrfondu atbalsta apjomu
katrai konkrētai valstij, tieši tādēļ
ES institūcijas uzstāja, ka tautas
skaitīšanu nedrīkst atlikt.
Vai plānotas arī kādas sankcijas pret tiem, kas nepiedalīsies tautas skaitīšanā?
Gan Valsts statistikas likumā, gan jau minētajā Tautas
skaitīšanas likumā noteikts, ka
cilvēkam ir pienākums piedalīties
šajā procesā. Tomēr konkrētas
sankcijas nav paredzētas. Mēs
aicinām cilvēkus būt atsaucīgiem
un ņemt vērā, ka iegūtie dati tiks
izmantoti, plānojot turpmāko
valsts attīstību, tādēļ piedalīties
ir katra indivīda interesēs. To
uzsvērsim arī reklāmas kampaņā,
kas sāksies jau tuvākajā laikā.
Reklāmas kampaņā akcents ir ne
tikai uz tradicionālajiem informācijas avotiem, bet arī uz tādiem
sociālajiem tīkliem kā draugiem.
lv, facebook.com, twitter.com un
youtube.com.
Pēc kādas metodoloģijas
tiek veikta tautas skaitīšana,
vai valstij patiešām ir svarīgi
zināt, kāds ir katra mājokļa
tualetes tips?
Šogad tautas skaitīšanu veiks
socioloģisko pētījumu aģentūra
«GfK», kura uzvarēja izsludinātajā iepirkumu konkursā. Līdz
ar to tautas skaitītāji būs līgumattiecībās ar šo kompāniju, kura
tad arī uzņemsies atbildību par

Virknē valstu tautas skaitīšanas process ir pilnībā
automatizēts un tiek veikts,
izmantojot dažādus valsts uzturētus reģistrus. Vai Latvijai
tā ir tāla nākotne?
Esošie reģistri, protams, sniedz
vispārējo informāciju par pašreizējo situāciju, tomēr šādā veidā
mēs nevaram iegūt absolūti precīzus datus. Joprojām sabiedriskajā
telpā notiek diskusija par to, cik
tad patiesībā cilvēku no Latvijas
ir izbraukuši. Domāju, ka tautas
skaitīšana mums sniegs visai
precīzu atbildi uz šo jautājumu, jo,
aptaujājot ģimenes locekļus, cik
un uz kurām valstīm izbraukuši
mūsu iedzīvotāji, varēsim izdarīt
virkni secinājumu.
2010. gadā tika veikta izmēģinājuma tautas skaitīšana
– kā tas izpaudās un kādi ir
secinājumi?
Izmēģinājuma tautas skaitīšanā izlases kārtībā tika aptaujāti
vairāk nekā 2000 iedzīvotāju,
un mēs secinājām, ka cilvēki ir
pietiekami atsaucīgi un ar sapratni izturas pret uzdotajiem
jautājumiem. Lielākie sarežģījumi veidojās saistībā ar piekļuvi
mājokļiem, jo ne vienmēr apsaimniekotāji sniedza informāciju par
durvju kodiem daudzdzīvokļu
mājās. Tāpat konstatējām, ka
iedzīvotāji mājās atgriežas pietiekami vēlu, ar ko rēķināsimies,
plānojot savu darbu.

agresīvu attieksmi.
Kā tiks organizēta tautas
skaitīšana Jelgavas pilsētā?
Pilsētā tautas skaitīšanas procesā tiks iesaistīti 64 cilvēki, to
skaitā 59 intervētāji un trīs pārraugi, kuru pienākums būs izlases
kārtībā pārliecināties par to, cik
godprātīgi intervētāji pildījuši
savus pienākumus. Kā jau minēju,
no 1. līdz 10. martam iedzīvotāji
tiek aicināti aizpildīt anketas
elektroniski. Savukārt tos, kuri
to nebūs izdarījuši vai anketas būs
aizpildījuši neprecīzi, no 17. marta
apciemos tautas skaitītāji. Katram
no viņiem nedēļas laikā būs jāiegūst dati no 50 mājsaimniecībām.
Bet visā tautas skaitīšanas periodā
līdz 31. maijam būs jāaptaujā
aptuveni 500 mājsaimniecības.
Lai atvieglotu darbu, mēģināsim
sadalīt rajonus atbilstoši intervētāju dzīvesvietai. Šobrīd turpinās
intervētāju atlase, kurai joprojām var pieteikties ar personāla
atlases kompānijas «CV-online»
starpniecību, mājas lapā www.
cv.lv aizpildot speciālu anketu.
Būtiskākais, lai cilvēkam būtu
pietiekami labas datorprasmes,
jo aptaujas anketas būs jāaizpilda
elektroniski. Līdz šim Jelgavā uz
intervētāju vakancēm pieteikušies
jau 350 cilvēki, tomēr liela daļa
no viņiem neatbilst izvirzītajām
prasībām. Bieži vien cilvēkiem
nav nedz nepieciešamās pieredzes,
nedz atbilstošu datorlietotāja
prasmju. Jelgavas gadījumā pārsvarā piesakās cilvēki, kuri jau ir
nodarbināti, bet strādā nepilnu
slodzi, tostarp pašnodarbinātās
personas, skolotāji, apdrošināšanas brokeri, studenti un cilvēki ar
pastnieka pieredzi. Potenciālajiem
intervētājiem jārēķinās, ka pārsvarā nāksies strādāt vakaros un
brīvdienās, lai cilvēkus sastaptu
mājās.

pavadīs Pašvaldības policijas
darbinieki.
Kā cilvēkiem atpazīt tautas
skaitītājus?
Katram tautas skaitītājam būs
koši violetā lentē iekārta apliecība,
kura viņam jāuzrāda, ierodoties
mājoklī. Tāpat būtiska pazīme būs
tā, ka katram līdzi būs klēpjdatora
soma ar tautas skaitīšanas logo.
Ja kādam rodas šaubas par tautas
skaitītāja identitāti, var zvanīt uz
bezmaksas informatīvo tālruni
80000777. Atbilstoši likumam
tautas skaitītāji var apmeklēt
iedzīvotājus laikā no pulksten 7
rītā līdz 21 vakarā. Turklāt jāņem
vērā, ka tautas skaitītājs nedrīkst
ieiet mājoklī, ja mājās nav nevienas pilngadīgas personas.
Cik lielu atsaucību prognozējat cilvēku reģistrācijai ar
interneta starpniecību?
Kopumā valstī prognozējam,
ka paši ar interneta starpniecību
«saskaitīsies» aptuveni 10 procenti iedzīvotāju. Ņemot vērā,
ka Jelgavā interneta pieslēgumu
skaits ir ievērojami lielāks nekā
lauku teritorijās un ir arī publiskie interneta pieejas punkti,
elektroniski varētu reģistrēties
līdz pat 30 procentiem no visām
mājsaimniecībām. Tomēr tā ir
tikai prognoze. Optimistiski uz šo
procesu gan ļauj skatīties tas, ka
par anketu aizpildīšanu internetā
interesi izrādījuši pat pensionāri, kuri datorprasmes apguvuši
Jelgavas reģionālajā Pieaugušo
izglītības centrā.

Kā plānots nodrošināties,
lai netiktu pieskaitīti ārzemēs dzīvojošie Latvijas
valstspiederīgie?
Iedzīvotājiem par ārvalstīs
dzīvojošajiem tuviniekiem būs
jāaizpilda emigrējušās personas
anketa. Tāpēc būtu svarīgi savAr kādu atalgojumu var laicīgi uzzināt savu tuvinieku perrēķināties potenciālie inter- sonas kodu. Šeit gan jāņem vērā,
vētāji?
ka par emigrējušām personām
Ar intervētājiem slēgsim uz- tiks uzskatīti tikai tie iedzīvotāji,
ņēmuma līgumu. Plānojam, ka kuri vismaz gadu, laika posmā no
atalgojums varētu būt ap 160 pagājušā gada 1. marta, nedzīvo
latiem mēnesī «uz rokas» atkarībā Latvijā. Piemēram, students no
no darba apjoma.
Šrilankas, kurš vairāk nekā gadu
Par ko ir vislielākās bauzturas Latvijā, tiks pieskaitīts
žas?
Nav noslēpums, ka ne visur kā valstī dzīvojošais, bet par
Visvairāk satrauc iedzīvotāju tautas skaitītājus uztvers kā Ārlietu ministrijas darbinieku,
attieksme. Nav noslēpums, ka gaidītus ciemiņus. Vai tiks kurš vairāk nekā gadu pastāvīgi
daudziem šobrīd ir negatīva domāts arī par intervētāju uzturas diplomātiskajā misijā
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veids?
reāli nedzīvo. Ne
Kur iedzīvotājiem vērvienmēr izdodas atrast kopsausties, ja ir neskaidrības
cēju arī ar ēku apsaimniekotāVisiem tautas skaitīšavai pārpratumi saistībā ar
jiem saistībā ar durvju kodiem nā iesaistītajiem darba pienāku- tautas skaitīšanu?
daudzdzīvokļu mājās, bet šos mu veikšanas laikā tiks apdroPar neskaidrībām aicinām
jautājumus risinām. Jau šobrīd šināta dzīvība. Šī apdrošināšana iedzīvotājus zvanīt pa bezmaksas
izveidojusies laba sadarbība ar darbosies arī gadījumos, ja tālruni 80000777 vai darba laikā
Jelgavas Pašvaldības policiju, personu sakodīs suns vai notiks personīgi vērsties Jelgavas pilsēkura nepieciešamības gadījumā kādi citi starpgadījumi. Tāpat tas Tautas skaitīšanas vadīšanas
pavadīs tautas skaitītājus, ja esam vienojušies, ka nepiecie- un koordinēšanas centrā Pasta
kādā no adresēm sastapsimies ar šamības gadījumā intervētājus ielā 47 – 219.

Pilsētnieks vērtē

Kādam nolūkam
jūs izmantojat
internetu?
Egīls, brīvmākslinieks:
– Vispirms
jau dažādos portālos
lasu ziņas,
lai uzzinātu,
kas notiek Latvijā, ko mūsu
politiķi dara. Protams, internets man ir arī vide, kurā šajā
aizņemtajā laikā komunicēt
ar draugiem, tostarp tiem,
kas devušies dzīvot un pelnīt
ārpus valsts robežām.
Kristīna,
menedžere:
– Internetā meklēju
darbam nepieciešamo
informāciju,
dažādas lietas, lai papildinātu
savas zināšanas. Galvenais,
internets ir starpnieks saziņai
ar draugiem, kas šobrīd dzīvo
ārzemēs. Izmantoju arī internetbanku rēķinu apmaksai,
jo tas ir lētāk, ērtāk un ātrāk.
Nav jāstāv garās rindās pie
norēķinu punktiem.
Jana, pārdevēja:
– Mans darbs
cieši saistīts
ar internetu
– ievietoju
tur dažādu
informāciju, sludinājumus.
Tāpat izmantoju draugiem.lv
saziņai ar draugiem, meklēju
idejas, piemēram, mājas dizaina, interjera jomā. Internetā
var atrast visu nepieciešamo,
tā noteikti ir arī laba vieta
reklāmai.
Svetlana,
strādā arhīvā:
– Man visu
parāda mazbērni. Kad
gribu sarunāties ar savu meitu, kas
dzīvo Anglijā, mazbērni visu
ieslēdz, saslēdz, un es tikai
sēžu un runājos ar viņu. Viņi
man arī bildes parāda, tāpat
palīdz apmaksāt rēķinus. Pašai
iemācīties strādāt ar datoru,
šķiet, ir par grūtu, turklāt tam
man īsti nav laika.
Aivis, bezdarbnieks:
– Visvairāk
izmantoju portālu
draugiem.lv,
lai sarakstītos ar draugiem, iepazītos ar
jauniem cilvēkiem, meklētu
vecos paziņas. Šobrīd internets man ir aktuāls arī tāpēc,
ka meklēju darbu – dažādos
portālos skatos vakances.
Internetā ir lielākas iespējas
tās atrast.
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Noskaidros videi
draudzīgāko skolu
 Sintija Čepanone

«Latvijas zaļais punkts»
sarūpējis 325 kartona
kastes, kas, novietotas
izglītības un pašvaldības iestādēs, aicinās
no citiem atkritumiem
atšķirot biroja papīru.
«Lai izgatavotu vienu
tonnu biroja papīra,
jānocērt apmēram
četrpadsmit koki, taču
tonnu biroja papīra
var iegūt arī tad, ja
savāc vidēji 1,3 tonnas
makulatūras. Tieši tāpēc skolēnus aicinām
no nociršanas izglābt
kaut vienu koku, piedaloties makulatūras
vākšanas akcijā,» saka
SIA «Zemgales Eko»
valdes locekle Zane
Ķince.
Visbiežāk tieši bērni un jaunieši ir tie, kas ļoti nopietni
uztver ar vidi saistītos jautājumus un labprāt par atkritumu
šķirošanu izglīto arī savus vecākus, vecvecākus. Lai ideju par
atbildīgu attieksmi pret dabu
popularizētu aizvien vairāk,
sadarbībā ar «Latvijas zaļo punktu» šonedēļ Jelgavā starts dots
divām akcijām par tēmu «Dabu
es saucu par mājām».
Z.Ķince stāsta, ka makulatūras vākšanas akcijas mērķis ir
arī noskaidrot videi draudzīgāko
skolu jeb izglītības iestādi, kuras
audzēkņi līdz maija beigām
savāks visvairāk makulatūras.
Uzvarētājskola tiks noteikta,
ņemot vērā skolēnu skaitu,
lai visām izglītības iestādēm
būtu vienādas iespējas uzvarēt.
«Vienlaicīgi ar titulu «Videi
draudzīgākā skola Jelgavā»
uzvarētājiem tiks pasniegts
ceļojošais kauss «Labo nodomu
koks», taču balvas – dāvanu
kartes – saņems arī tās skolas,
kas makulatūru būs savākušas
mazāk nekā uzvarētājskola.
Savukārt līdz 18. martam
aicināti sarosīties tie skolēni,
kuri par tēmu «Dabu es saucu

par mājām» vēlas izpausties
zīmējot. «Vizuālās mākslas
konkursa mērķis ir visiem kopā
izveidot «Zemgales Eko» kalendāru 2012. gadam, un tajā
tiks iekļauti oriģinālākie, interesantākie un mākslinieciski
veiksmīgākie skolēnu radītie
zīmējumi. Taču, lai jelgavniekiem parādītu mūsu skolēnu
talantu, visi darbi no 1. līdz 14.
aprīlim būs aplūkojami izstādē
Jelgavas kultūras namā,» tā
Z.Ķince, norādot, ka ilustrācijas
kalendāram izraudzīsies īpaša
žūrija, kas darbus vērtēs piecās
vecuma grupās: pirmsskolas vecuma; 1. – 4. klašu; 5. – 6. klašu;
7. – 9. klašu un 10. – 12. klašu
grupā, autoriem piešķirot 1., 2.
un 3. pakāpes diplomus. Z.Ķince
gan piebilst, ka piemiņas balvas
saņems ikviens konkursa dalībnieks. Darbus var iesniegt SIA
«Zemgales Eko», pašvaldības
aģentūrā «Kultūra» vai Izglītības pārvaldē.
Jāpiebilst, ka abu konkursu
nolikumi pieejami «Zemgales Eko» mājas lapā www.zemgaleseko.lv, Jelgavas Skolēnu
domes mājas lapā http://jsd.
jelgava.lv, kā arī Izglītības pārvaldes 203. kabinetā. Sīkāku
informāciju var iegūt, zvanot pa
tālruni 63023509 vai 26620692
(Evija Vaivode).
«Šogad noteikti turpināsim
arī tradīciju organizēt atkritumu šķirošanas akciju ar loteriju
«Šķiro pa tīro», turklāt akcija
norisināsies četrus, nevis trīs
mēnešus, kā tas bija iepriekš, un
šķirot pa tīro aicināsim, sākot
no Lielās talkas, kas arī Jelgavā
notiks 30. aprīlī,» tā «Zemgales
Eko» valdes locekle.
«Gan vide ietekmē mūs, gan
mēs ietekmējam vidi, tādēļ
svarīgi atcerēties – jo rūpīgāk
mēs šķirosim atkritumus, jo
vairāk dabas resursu saglabāsim,» Valsts ģimnāzijā atklājot
makulatūras vākšanas akciju,
atgādina Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš. Viņš
skolēniem saka paldies par jau
ieguldīto darbu un rosina šīs
labās tradīcijas vērst plašumā.

Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu plānotais
2011. gada vasaras perioda darba modelis
Jūnijs
Jūlijs
Augusts
13.-17. 20.-23. 27.-30. 4.-8. 11.-15. 18.-23. 25.-29. 1.-5. 8.-12. 15.-19.
«Rotaļa»
		
Slēgts
Lāčplēša ielā 5
bērniem nodrošina vietu PII «Vārpiņa»					
«Vārpiņa»
							
Slēgts
Kronvalda bulvārī 22 					
bērniem nodrošina vietu PII «Rotaļa»
«Kamolītis»
		
Slēgts
Meiju ceļā 31
bērniem nodrošina vietu PII «Zemenīte»						
«Zemenīte»
						
Slēgts
Blaumaņa ielā 12/14 					
bērniem nodrošina vietu PII «Kamolītis»
«Pasaciņa»
						
Slēgts
Aspazijas ielā 18
					
bērniem nodrošina vietu PII «Lācītis»
«Lācītis»
		
Slēgts
Māras ielā 2
bērniem nodrošina vietu PII «Pasaciņa»
«Sprīdītis»
							
Slēgts
Tērvetes ielā 6
					
bērniem nodrošina vietu PII «Gaismiņa»
«Gaismiņa»
		
Slēgts
Vaļņu ielā 5
bērniem nodrošina vietu PII «Sprīdītis»
Iepriekšējā laikraksta «Jelgavas Vēstnesis» numurā tehnisku iemeslu dēļ bērnudārzu vasaras darba
grafiks tika nopublicēts kļūdaini. Atvainojamies lasītājiem un izglītības iestādēm.

ziņas

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Karjeras nedēļā
iepazīst profesijas

3

Īsi
 Jelgavas Pensionāru biedrība 18.
februārī pulksten 10 Jelgavas reģionālajā Pieaugušo izglītības centrā aicina
biedrus uz kopsapulci. Piedalīties var
arī citi pilsētas seniori. Kopsapulces tēma
– «Pensionāra sociālais nodrošinājums
valsts un pašvaldības līmenī». Piedalās
Jelgavas domes priekšsēdētāja vietnieks
Aigars Rublis, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras Jelgavas reģionālās
nodaļas vadītāja Dace Olte un Jelgavas
Sociālo lietu pārvaldes pārstāvis. Noslēgumā – Pensionāru biedrības darba
plāna 2011. gadam apspriešana.
 Par godu Lietuvas neatkarības
gadadienai, ko kaimiņvalsts jau atzīmējusi 16. februārī, Jelgavas lietuviešu
biedrība «Vītis» un Jelgavas novada
lietuvieši sadarbībā ar Sabiedrības
integrācijas pārvaldi rīko koncertu «Es
dziedu Lietuvai». Uz koncertu iedzīvotāji
aicināti sestdien, 19. februārī, pulksten
13 Sabiedrības integrācijas pārvaldes
zālē. Koncertā priekšnesumus sniegs
Jonišķu folkloras kopa «Atgaiva», vadītāja
Danguole Korsakiene, bet nelielu ieskatu
Lietuvas vēsturē prezentēs Jelgavas lietuviešu biedrības «Vītis» priekšsēdētājs
Aļģimants Burba.

Valsts ģimnāzijas un Amatniecības vidusskolas audzēkņi šonedēļ apmeklēja Jelgavas masīva
priedes koka mēbeļu ražotni «Eibe-L». Tās vadītājs Rūdis Lūsiņš jauniešus iepazīstināja ar ražošanas procesu, tostarp to, kā no koksnes atlikumiem top skaidu briketes, kas tiek izmantotas
Foto: Ivars Veiliņš
kurināšanai tepat Latvijā un arī eksportētas.
 Ritma Gaidamoviča

«Par vērtīgāko Karjeras nedēļā noteikti varu
saukt iespēju apmeklēt
uzņēmumus, redzēt, kā
notiek ražošanas process. Ikdienā tā vienkārši
nevari ieiet uzņēmumā
un apskatīt tā darbu.
Tiem skolēniem, kuri
skatās profesionālo skolu virzienā, noteikti noderīgas bija arī Atvērto
durvju dienas. Atceros,
ka tieši šis pasākums
nostiprināja manu izvēli
par labu mēbeļu galdnieka profesijai,» atzīst
Jelgavas Amatniecības
vidusskolas audzēknis
Kārlis Liepa.
Vēl līdz piektdienai, 18. februārim, pilsētā norisināsies «Karjeras
nedēļa 2011». Tās laikā notiek
Atvērto durvju dienas Amatu un
Amatniecības vidusskolā, kuras jau
apmeklējuši vairāki simti skolēnu
ne tikai no mūsu pilsētas skolām,
bet arī Tukuma vidusskolas, tāpat
arī ekskursijas uz uzņēmumiem.
Bet vakar aizvadīta Ēnu diena,
kurā 55 skolēni «ēnoja» kādu no Jelgavas pašvaldības struktūrvienību,
iestāžu un aģentūru darbiniekiem,
17 – privātā sektora darbiniekus,
40 – Latvijas Lauksaimniecības
universitātes studentus, astoņi
– bērnudārza «Varavīksne» pedago-

gus, pieci – Valsts policijas Zemgales
reģionālās pārvaldes darbiniekus.
Uzrunātie jaunieši atzīst, ka
katrs no šīs nedēļas programmas
ieguvis ko savu, taču par vērtīgāko viņi uzskata iespēju apmeklēt
uzņēmumus un Ēnu dienu. «Atzinīgi, ka Karjeras nedēļā ir tik plašs
piedāvājums un katrs skolēns var
izvēlēties sev piemērotāko. Manuprāt, noderīgākā bija Ēnu diena,
kad skolēns visas dienas garumā
seko līdzi speciālista, kura profesija
interesē, gaitām,» atzīst 1. ģimnāzijas 9. klases skolniece Alīna Smilgaine. Sandris Orups no Jelgavas
Speciālās pamatskolas stāsta, ka
viņam noderējušas Atvērto durvju
dienas profesionālajās skolās. «Nākamo profesiju jau izvēlējos, šonedēļ
aizgāju apskatīties, kā norit mācību
darbs. Redzētais patika – tas noteikti ietekmē manu izvēli,» tā Sandris.
Valsts ģimnāzijas skolnieks Rihards
Vanags augstu novērtē iespēju apmeklēt SIA «Eibe-L». «Tas taču ir
interesanti – atnākt uz uzņēmumu,
redzēt, kā notiek ražošanas process,
ne tikai skatīties uz preci veikalu
plauktos. Katru dienu jau tu tā
vienkārši te netiksi iekšā! Jāatzīst,
te ir, ko redzēt, jo pat sīkās zāģu
skaidas, kas citiem šķistu pārpalikums, tiek izmantotas lietderīgi
– brikešu ražošanai, no kā gūst
peļņu,» tā Rihards.
Jelgavas Sabiedrības integrācijas
pārvaldes jaunatnes lietu speciāliste Jeļena Grīsle atzīst, ka Karjeras dienu pasākumiem bija laba

atsaucība. Lai gan skolēni iespēju
apmeklēt uzņēmumus novērtēja
atzinīgi, organizatori norāda, ka šai
aktivitātei tomēr bijusi salīdzinoši
maza piekrišana, vairākos uzņēmumos ekskursijas pat nenotika. «Uzņēmumu saraksts bija garš, taču
skolēnu atsaucība – maza. Tam ir
vairāki izskaidrojumi – daļā skolu
ir projektu nedēļas un jauniešus
grūti sapulcināt kopā, no skolēniem
esam dzirdējuši, ka dažās skolās
nevēlas, lai tiek kavētas mācības.
Bet nereti tas ir informācijas trūkums – skolu vadītāji un pedagogi,
ar kuriem mums bija tikšanās, nav
par to pietiekami plaši informējuši
skolēnus,» tā J.Grīsle, piebilstot,
ka nākamgad jāmeklē citas informācijas aprites iespējas, jādomā,
lai informāciju jaunietim nodod
vienaudži.
Visaktīvāk Karjeras nedēļas
pasākumus apmeklē Jelgavas
Valsts, Spīdolas ģimnāzijas un 5.
vidusskolas skolēni.
Jāatgādina, ka Karjeras nedēļa
vēl turpinās – arī šodien notiek
Atvērto durvju dienas abās profesionālajās skolās, ekskursijas
uz uzņēmumiem, bet rīt gaidāma
noslēguma diskusija «Kas ir karjera?» un pasākums «Intelektuāli,
profesionāli...» klubā «Opera».
Jelgavas Sabiedrības integrācijas
pārvalde saka lielu paldies uzņēmējiem, kas Karjeras nedēļas laikā
piedāvāja «ēnot» savus speciālistus
un skolēniem deva iespēju apmeklēt uzņēmumus.

Simtlatniekiem māca rīkoties ar datoru
 Ritma Gaidamoviča

Jelgavas reģionālajā Pieaugušo izglītības centrā
(JRPIC) sākušās nodarbības bezdarbniekiem, kuri
šobrīd aģentūrā «Pilsētsaimniecība» strādā par
simts latu stipendiju.
Tajās stipendiāti apgūs
datorprasmes, iemācīsies meklēt informāciju
internetā un sagatavoties darba intervijai.
Pilotgrupā mācības, kas notiks
piecas reizes, kopā 24 stundas, no
282 bezdarbniekiem, kas strādā
«Pilsētsaimniecībā», sākuši astoņi,
kuri piekrituši papildināt savas
zināšanas, lai veicinātu izredzes
atrast darbu. JRPIC Informācijas
tehnoloģiju nodaļas vadītāja Antra
Škinča stāsta, ka šie nav datorkursi

parastā izpratnē, jo galvenais uzsvars tiks likts uz datorprasmēm,
kas nepieciešamas darba meklējumos. «Nodarbībās bezdarbnieki
apgūs, kā meklēt informāciju internetā, darba piedāvājumus, kā tos
apkopot, apstrādāt tabulās, kā izcelt
datus, tādējādi mācoties strādāt ar
programmām «Word» un «Excel».
Tāpat nodarbībās tiks mācīts, kā
sagatavoties darba intervijai, ņemot vērā vakanci, uz kuru cilvēks
pretendē, rakstīsim CV, runāsim
par to, kādas prasmes katrā jomā
jāizceļ, lai būtu lielākas izredzes
iegūt darbu,» stāsta A.Škinča.
Stipendiātiem būs jāstrādā arī
patstāvīgi, izmantojot materiālus,
kas pieejami internetā, piemēram,
aizpildot testus, ar kuru palīdzību
varēs novērtēt savas prasmes. «Ja
studenti uzskatīs, ka kādas no
viņu prasmēm nav nepieciešamajā
līmenī, kopīgi meklēsim, kā var

papildināt savas zināšanas, piemēram, mācīties valodas, strādāt ar
datoru,» tā A.Škinča. Viena nodaļa
veltīta tematam «Cilvēka digitālā
identitāte», interesentus rosinot
aizdomāties par informāciju, ko
ievieto dažādos sociālajos tīklos.
«Potenciālie darba devēji arvien
biežāk, lai iepazītu savu nākamo
darbinieku, izmanto sociālos tīklus,
tāpēc ir ļoti svarīgi, kādu informāciju cilvēks par sevi tajos ievieto,»
skaidro A.Škinča.
Mācības JRPIC organizē sadarbībā ar Latvijas Informācijas un
komunikācijas tehnoloģijas asociāciju mūžizglītības programmas
«Grundtvig» gaitā, un tas ir pilotprojekts. Apmācību galvenais mērķis ir paaugstināt darba meklētāju
konkurētspēju darba tirgū, uzlabot
bezdarbnieku darba meklēšanas
prasmes, iemācīt, kā labāk komunicēt ar potenciālo darba devēju.

 Applūšanas dēļ šobrīd pilsētā slēgti
vairāki ceļu posmi, liecina informācija
pašvaldības aģentūras «Pilsētsaimniecība» mājas lapā. Autotransporta
satiksmei slēgts Bāra ceļš no Būriņu
ceļa līdz Miezītes ceļam un Miezītes
ceļš no Sniega ielas līdz Vītolu ceļam;
Vītolu ceļš no Miezītes ceļa līdz Vītolu
tiltam un Būriņu ceļš, savukārt gājēju
kustībai slēgts Zanderu tilts, jo šie posmi
applūduši. Vietām applūdusi arī Sniega
iela. Aģentūra «Pilsētsaimniecība» lūdz
ievērot uzstādītās ceļa zīmes.
 Zāļu valsts aģentūra (ZVA) iedzīvotājus aicina izmantot aģentūras
mājas lapā www.zva.gov.lv/zalucenas
pieejamo zāļu cenu pārbaudes formu,
kas varot palīdzēt iegādāties lētākos
medikamentus no tirgū esošajiem
analogiem, informē LETA. Meklētājā
ierakstot aktīvās vielas nosaukumu,
meklēšanas rezultātos parādīsies Latvijā
pieejamie medikamenti ar konkrēto zāļu
sastāvā esošo aktīvo vielu un tiem pretī
būs norādīta aptiekas maksimāli pieļaujamā cena. Ir iespēja arī iegūt informāciju
par zāļu pieejamību, aprakstu, lietošanas
instrukciju un citu informāciju. Savukārt,
ierakstot medikamenta nosaukumu,
varēs uzzināt cenu visām zālēm ar šādu
nosaukumu, dažādiem iepakojumiem
un koncentrāciju.
 Svētdien, 20. februārī, no pulksten
11 līdz 14 Jelgavas ēdnīcā un ģimenes
kafejnīcā «Hercogs» notiks Bērnu rīts
ar Eņģeļiem. Ciemos gaidīti bērni līdz
desmit gadu vecumam. Dalības maksa
– viens lats. Pasākuma organizatore
Jolanta Kupriša informē, ka no pulksten
11 līdz 12 Eņģeļi ciemos gaidīs mazākos
bērniņus no gada līdz nepilniem četriem
gadiem kopā ar vecākiem, lai piedalītos
vecumam atbilstošās rotaļās. Bet no
pulksten 12 līdz 14 Eņģeļi priecāsies
redzēt bērnus no četriem līdz desmit
gadiem. Bērnu rīta programmā paredzētas dažādas spēles, rotaļas, zīmēšana un
krāsošana, varēs veidot arī kādu darbiņu,
lai to pēc tam paņemtu uz mājām, un
našķēties ar garšīgām un veselīgām
uzkodām.

Ritma Gaidamoviča

Aicinām C1, C, E, D
kategoriju 95. koda
pasniedzēju

Jelgavas pilsētas dome paziņo, ka
privatizācijai nodots apbūvēts zemesgabals ar kadastra Nr.09000270250
Jelgavā, Aviācijas ielā 57 (platība 13
421 m²).
Iepazīties ar zemesgabala dokumentāciju, kā arī iesniegt prasījumus, kas
attiecas uz privatizējamo zemesgabalu, var Jelgavā, Lielajā ielā 11, 109.
kabinetā, tālrunis 63005559, viena
mēneša laikā no publikācijas dienas
laikrakstā «Latvijas Vēstnesis».
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Tūrisma centrs: Debija «Balttour 2011» izdevusies
 Ilze Knusle-Jankevica

«Jelgavas dalība starptautiskajā tūrisma izstādē «Balttour», mums startējot pirmo
reizi, bijusi veiksmīga. Jelgavas vārds izskanēja plaši, jo
pilsēta sevi pieteica ne vien
ar atraktīvu stendu, bet arī
uz lielās skatuves, tāpat apmeklētāju interesi izpelnījās
ledus bārs, kas kļuva par
iecienītu fotografēšanās
objektu. Ļoti būtiski ir tas,
ka informāciju par tūrisma
iespējām Jelgavā un tās
apkaimē nodevām lielajiem
tūrisma operatoriem un
Latvijas pašvaldību tūrisma
informācijas centriem. Nākamais solis tagad ir kopā ar
grupu vadītājiem un gidiem
vēl līdz jaunajai tūrisma
sezonai izstrādāt tūrisma
maršrutus,» rezumē Jelgavas reģionālā Tūrisma centra
(JRTC) vadītāja Anda Iljina.
Izstādē «Balttour» Jelgava sevi
prezentēja vienā stendā ar Jelgavas
un Ozolnieku novadu. Gatavojoties
izstādei, īpaši bija piedomāts par atraktivitāti un informācijas pasniegšanas
veidiem. Savdabīga Jelgavas vizītkarte
bija arī ledus bārs pie Ķīpsalas halles
ieejas durvīm, kas atgādināja: Jelgavā
šajās dienās notiek Starptautiskais
Ledus skulptūru festivāls.
Interesi par Jelgavu un tās apkārtni
izrādīja gan tūrisma nozares profesionāļi, gan cilvēki, kuri uz Jelgavu plāno
atbraukt ar ģimeni vai draugiem, gan
tie, kuri apmeklē lielākos pasākumus
mūsu pilsētā. Vairāki grupu vadītāji
laikrakstam «Jelgavas Vēstnesis»
norādīja, ka plāno uz Jelgavu vest tūristu grupas, jo te tiešām ir, ko redzēt.
«Man aprīlī būs grupa no Rīgas, kura

apmeklēs Svētās Trīsvienības baznīcas
torni, bet gribu viņus aizvest vēl kaut
kur Jelgavā,» tā gide no Dobeles Biruta
Brāķere, kura uzskata – Jelgavā ir ļoti
daudz ko rādīt. Arī tūristu grupu vadītāja Ilze Fricsone Jelgavu plāno iekļaut
savā tūrisma maršrutā. «Vēlos izveidot
maršrutu pa Kurzemes un Zemgales
hercogistes vietām. Līdz šim grupas
vedu uz Kurzemes vidieni, bet, tā kā
hercogiste nav iedomājama bez hercoga
Jēkaba, noteikti maršrutā jāiekļauj arī
Jelgava,» tā viņa.
JRTC šajā nedēļas nogalē piedalīsies
tūrisma izstādē Igaunijas galvaspilsētā
Tallinā, bet pēc nedēļas – Lietuvas
galvaspilsētā Viļņā, jo JRTC plāno
piesaistīt tūristus no visas Baltijas.
«Lietuvas tūristi Jelgavu apmeklē arī
tagad, piemēram, uz Ledus skulptūru
festivālu bija atbraukušas vairākas
grupas un apmeklēja arī atjaunoto
torni. Tāpēc piedalīsimies izstādēs
Igaunijā un Lietuvā, lai popularizētu Jelgavu un tās apkaimi,» norāda
A.Iljina. Arī «Balttour» izstādē sastaptie lietuvieši atzīst, ka labprāt
apmeklētu Jelgavu kopā ar ģimeni un
draugiem, jo tā pierobežas lietuviešiem
ir tuvāk nekā Viļņa un te ir pietiekami
plašs piedāvājums, lai katrs atrastu sev
ko piemērotu. «Rīga un Jelgava mums
ir tuvāk nekā Viļņa, jo dzīvojam 20 kilometrus no abu valstu robežas, tāpēc,
iespējams, šovasar te atbrauksim,» teic
Kestutis Preidžius no Lietuvas pilsētas
Biržai. Viņu interesēja pilsētas karte,
kurā atzīmēti gan apskates objekti,
gan atrakciju un atpūtas vietas, gan
ēdināšanas uzņēmumi.
Jāpiebilst, ka JRTC izstādei bija sagatavojis 60 mapes ar tūrisma informāciju, kas tika izdalītas tūroperatoriem,
tūrisma aģentūrām un pašvaldību tūrisma informācijas centriem, savukārt
citiem izstādes apmeklētājiem izdalītas
arī ap 1500 tūrisma avīzes «Atklāj Jelgavu» un citi materiāli.

Jelgavas reģionālais
Tūrisma centrs bija īpaši
piedomājis, lai informācija izstādes apmeklētājiem tiktu pasniegta
atraktīvā veidā. Viens
no tiem – ļaut stāstīt
par Jelgavu dažādiem
tēliem, tostarp arī
hercoga Jēkaba galminiekiem. Turklāt vairāki
Jelgavas kolektīvi – Raita Ašmaņa bigbends,
bundzinieku kvartets
«Drums Clinic», «Jundas» popgrupa «Lai
skan», zvanu ansamblis
«Accelerando», tautas
deju kolektīvs «Jundari» – uzstājās arī uz
lielās skatuves.
Foto: Ivars Veiliņš

Lielu apmeklētāju interesi izpelnījās pie ieejas izveidotais
ledus bārs ar Jelgavas simbolu – alni. Mākslinieka Ulda
Zariņa veidotais ledus bārs ir trīs metrus garš, divus
metrus plats, 2,5 metrus augsts, 50 centimetrus biezs un
izgatavots no 3,7 tonnām ledus.

Jelgavas stends bija Zemgales zonā, bet ievērojami
atšķīrās no citiem – Latvijas un Lietuvas pierobežas
pašvaldības lielākoties demonstrēja dažādus amatnieku
darinājumus, bet Jelgavas reģionālā Tūrisma centra mērķis šoreiz bija sniegt plašāku ieskatu par to, ko Jelgava
un tai tuvie novadi var piedāvāt.

E-prasmju nedēļa notiks arī Jelgavā
 Sintija Čepanone

No 28. februāra līdz 5. martam notiks Eiropas E-prasmju nedēļa, kurā jau otro
gadu iesaistās Latvija. Dažādas aktivitātes šī pasākuma gaitā būs arī Jelgavā,
iedzīvotājiem neatkarīgi no
vecuma vai datorlietotāja
iemaņām ļaujot uzzināt ko
vairāk par e-prasmēm un to
pielietošanas iespējām.
Kā stāsta Jelgavas reģionālā Pieaugušo izglītības centra (JRPIC) Informācijas tehnoloģiju nodaļas vadītāja
un E-prasmju nedēļas koordinatore
Jelgavā Antra Škinča, arī šogad Eprasmju nedēļas aktivitātēs iesaistīsies
JRPIC, Jelgavas bibliotēkas, Latvijas
Lauksaimniecības universitāte, Sabiedrības integrācijas pārvalde, piedāvājot
daudzveidīgas praktiskās nodarbības
ikvienam interesentam – gan tiem,
kuri iepriekš ar datoru nav strādājuši,
gan tiem, kuri vēlas papildināt savas
zināšanas vai apgūt kādus specifiskus
jautājumus, piemēram, par šobrīd
aktuālo tautas skaitīšanas anketu, ko
varēs aizpildīt internetā, e-paraksta
iegūšanu un izmantošanu, sociālajiem
tīkliem un blogiem. «E-prasmju nedēļas pasākumos aicināts iesaistīties
ikviens, tostarp skolēni, skolotāji,
uzņēmēji, seniori, bezdarbnieki, arī tie,
kuri nekad nav lietojuši ne datoru, ne
internetu. E-prasmju nedēļas mērķis
ir ieinteresēt plašāku sabiedrību par
e-prasmju apgūšanas un pielietošanas
iespējām, informēt, kur un kā pielietot jau esošās e-prasmes, uzlabot
tās, kā arī uzzināt par valsts sniegto
e-pakalpojumu saņemšanas iespējām

E-prasmju nedēļa Jelgavas pašvaldības bibliotēkās
Datums,
Piedāvājums
Vieta
laiks			
28.02. Tiešsaistē pieejamie mācību materiāli e-prasmju apgūšanai www.jzb.lv, «Ziņas»
28.02. Pieteikumu pieņemšana interneta pamatzināšanu
Jelgavas Zinātniskā
– 03.03. apmācībām senioriem latviešu vai krievu valodā
bibliotēka (JZB)
03.03., Interneta pamatzināšanu apmācības nodarbības
JZB
10.03. iesācēju grupai bibliotēkas mācību centrā		
			
10.03. «Swedbank» internetbankas lietošana
JZB
02.03, Skolēnu ekskursijas bibliotēkā ar nodarbībām mācību
JZB
03.03. centrā, apgūstot informācijas meklēšanas prasmes		
bibliotēkās pieejamajos e-resursos		
			
01.03. Senioru grupai ar priekšzināšanām par aktuālo
Bibliotēka «Pārlielupe»
e-pakalpojumu pieejamību bibliotēkā: e-paraksts, tā 		
iegūšana un izmantošana (www.eparaksts.lv); tautas 		
skaitīšanas anketu aizpildīšana internetā 		
(www.tautasskaitisana.lv)
02.03. Interneta pamatzināšanu apmācības iesācējiem senioriem
Bibliotēka «Pārlielupe»
– 04.03.			
03.03. Bibliotekārā stunda skolēniem «Grāmatu meklēšana
Bibliotēka «Pārlielupe»
e-katalogā»		
			
28.02. Apmācības darbam ar fotogrāfijām (ievietot no fotoaparāta Miezītes bibliotēka
– 03.03. datorā, apstrādāt, koriģēt ar programmu «MO Picture 		
Manager», nosūtīt pa e-pastu, pievienot dokumentam u.c.)
01.03. Portāla www.pasakas.net iepazīšana. Kopīgi lasīsim
Bērnu bibliotēka «Zinītis»
– 04.03. skaitāmpantus, skatīsimies filmas, minēsim mīklas, spēlēsim
spēles un zīmēsim
04.03. Radošais pasākums par drošību internetā manā bibliotēkā Bērnu bibliotēka «Zinītis»
2011 «Zinītis dodas interneta pasaulē»
01.03. Tautas skaitīšanas anketu aizpildīšana internetā
JZB
– 10.03. (www.tautasskaitisana.lv)
Bibliotēka «Pārlielupe»
		
Miezītes bibliotēka
		
Bērnu bibliotēka «Zinītis»
28.02. E-paraksts, tā iegūšana un izmantošana (www.eparaksts.lv) JZB
– 03.03.		
Bibliotēka «Pārlielupe»
		
Miezītes bibliotēka
* Pieteikumu var aizpildīt JZB 1. stāvā, Akadēmijas ielā 26
** Iepriekšēja pieteikšanās JZB pa tālruni 63007747

un to ērtāku izmantošanu,» norāda
A.Škinča.
Šī gada E-prasmju nedēļas tēmas
ir: «Pirmais klikšķis» (iedzīvotājiem bez e-prasmēm); «Darbs tiešsaistē» (bezdarbniekiem, bezdarba

E-prasmju nedēļas pasākumi
Dalībnieki,
pieteikšanās
Jebkurš interesents
Pieaugušie,
var pieteikties*
Grupa nokomplektēta,
var pieteikties citā
grupā*
Var pieteikties*
Grupas
nokomplektētas,
var pieteikt citas
dienas**
Grupa nokomplektēta,
var pieteikties uz
citām dienām,
tālrunis 63011829
Var pieteikties,
tālrunis 63011829
Var pieteikties
uz citām dienām,
tālrunis 63011829
Jebkurš interesents,
bez pieteikšanās
Bez pieteikšanās

Datums,
Piedāvājums
Vieta
laiks			

Jelgavas reģionālajā Pieaugušo izglītības centrā
28.02. Videofilmu konkurss «E-prasmju nedēļa
Jelgava
– 04.03. 2011 Jelgavā»		
			
28.02. Seminārs «Apgūsim angļu valodas
JRPIC
17.30 prasmes internetā»		
– 19.00
28.02. Seminārs «E-mācību materiāli
JRPIC
17.30 datorprasmju apguvei»		
– 19.00
28.02. Radošā darbnīca – konkurss
JRPIC
15.00 «Veido un saliec puzles internetā»
– 19.00
01.03. Seminārs «Interaktīva
JRPIC
11.00 apsveikuma veidošana»		
– 12.30
01.03. Seminārs «Sociālie tīkli un blogi»
JRPIC
13.00 			
– 14.30
02.03. Seminārs «Digitālās bibliotēkas, uzziņu
JRPIC
15.00 datu bāzes un informācijas resursu meklētāji»		
– 16.30
03.03. Seminārs «Latvijas makroekonomikas
JRPIC
10.00 tendences. Interneta mārketinga rīki 		
– 15.00 – jūsu biznesam»		

riskam pakļautajiem); «ePilsonis»
(iepazīšanās ar valsts piedāvātajiem
e-pakalpojumiem); «Seniori – sērfotāji» (vecāka gadagājuma cilvēkiem);
«Sievietes tiešsaistē» (sievietes, kas
pēc bērna kopšanas atvaļinājuma

Skolu 9. – 11. klašu skolēnu komandas; pieteikšanās
līdz 21.02. (antra.skinca@pic.jelgava.lv,
tālrunis 63012154)
Pieteikšanās līdz 22.02. (birojs@pic.jelgava.lv,
tālrunis 63082101)
Pieteikšanās līdz 22.02. (birojs@pic.jelgava.lv,
tālrunis 63082101)
Bērni un vecāki; bez iepriekšējas pieteikšanās
Seniori; pieteikšanās līdz 24.02.
(birojs@pic.jelgava.lv, tālrunis 63082101)
Seniori; pieteikšanās līdz 24.02.
(birojs@pic.jelgava.lv, tālrunis 63082101)
Pieteikšanās līdz 25.02.
(birojs@pic.jelgava.lv, tālrunis 63082101)
Uzņēmēji; pieteikšanās līdz 01.03. (liga.mikelsone@
pic.jelgava.lv, tālrunis 63012155; zinta.skangale@
swedbank.lv, tālrunis 67448750)

Latvijas Lauksaimniecības universitātē

Tālrunis 63029093
Var pieteikties*
Tālrunis 63011829
Tālrunis 63083151
Tālrunis 63029093
Var pieteikties*
Tālrunis 63011829
Tālrunis 63083151

Dalībnieki, pieteikšanās

01.03. Lekcija «E-iespējas LLU»
15.00 		
– 17.00 		

Lielā iela 2, Pieteikšanās līdz 28.02.
Jelgavas		 (informacija@llu.lv, tālrunis 63028951)
pils
Sabiedrības integrācijas pārvaldē

01.03. Seminārs «E-pasts». Visiem interesentiem SIP,
14.00 būs iespēja iepazīties ar interneta lietošanas Sarmas
– 16.00 pamatiem, parādot, kā var atrast internetā iela 4
interesējošo informāciju, kā izveidot e-pastu, 		
kā ar to rīkoties

atgriežas darbā); «Tiešsaistes pakalpojumi», piemēram, banku pakalpojumi
(visām mērķauditorijām), kā arī «IKT
studentiem». Taču iedzīvotājiem būs
iespēja ne tikai klātienē apmeklēt
dažādus pasākumus, bet arī vērot

Jelgavas mazākumtautību pārstāvji;
pieteikšanās līdz 28.02.
(zanna.novasa@dome.jelgava.lv,
tālrunis 63005467)

tiešraides, noskatīties video prezentācijas, piedalīties tiešsaistes konkursos.
Ar plašāku informāciju par plānotajiem
pasākumiem var iepazīties mājas lapā:
www.eprasmes.lv, kā arī E-prasmju nedēļā iesaistīto iestāžu mājas lapās.

sports

Ceturtdiena, 2011. gada 17. februāris

Atdod vadību konkurentēm

Noslēdzies Latvijas atklātā čempionāta
sieviešu komandām 5. sabraukums,
kas norisinājās Daugavpilī un kurā
piedalījās tikai Latvijas komandas.
«Jelgava/LU» volejbolistes piedzīvoja
vienu zaudējumu – piekāpās Murjāņu
Sporta skolas spēlētājām –, līdz ar to
izlaida no rokām arī vadības grožus
kopvērtējumā. Labākās spēlētājas šajā
sabraukumā mūsu komandā bija Kristīne Lece, Marita Leja un Ance Auziņa.
Šobrīd Latvijas atklātā sieviešu volejbola
čempionāta kopvērtējumā līderes ir
«Ropaži/MSĢ» ar izcīnītu 51 punktu.
Otrās ir jelgavnieces ar 47 punktiem.
Nākamais sabraukums notiks 18. – 20.
februārī Kauņā, kur Latvijas komandas
tiksies ar Lietuvas komandām.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Zināmi Zvaigžņu
spēles pamatsastāvi

Neveiksme Eiropas kausā

Noslēdzies interneta
balsojums un noskaidroti Zvaigžņu
spēles komandu sākumsastāvi. Rietumu pamatpieciniekā iebalsoti BK «Ventspils»
spēlētāji Jānis Strēlnieks, Ingus Bankevics,
Rašads Andersons, Artūrs Strēlnieks, Sauļus
Kuzminsks. Austrumu pamatpieciniekā
– «VEF Juniors» spēlētāji Dairis Bertāns, Sandis
Valters, Kristaps Janičenoks, Kaspars Bērziņš,
Andrejs Šeļakovs. Komandu treneri un pārējie
dalībnieki tiks nosaukti šīs nedēļas laikā. Jāpiebilst, ka BK «Zemgale» spēlētāji pretendē
uz vietām Rietumu komandā. Zvaigžņu spēle
notiks 27. februārī pulksten 14 ZOC un to
tiešraidē demonstrēs LTV7.

Neveiksmīgs starts Eiropas kausā U-21
karatistam Kalvim Kalniņam – viņš pirmajā
cīņā tikās ar francūzi, kuram zaudēja ar
rezultātu 7:4. Lai gan mērķis bijis izcīnīt
medaļu, sportists atzīst, ka šīm sacensībām
nav gatavojies ar pilnu atdevi, jo šogad galvenais ir dalība EČ pieaugušo konkurencē,
kas notiks maijā. Jāpiebilst, ka francūzis,
kurš «izgrieza pogas» Kalvim, kopvērtējumā ierindojās 7. vietā. Kopumā Eiropas
kausā Latvijai viena medaļa – dobelniece
Viktorija Razajeva 14 – 15 gadu vecuma
grupā svara kategorijā virs 54 kg ieguva 2.
vietu. Martā K.Kalniņš piedalīsies «Holande
Open», bet pēc tam treniņnometnē Īrijā
pie spāņu trenera Antonio Olivas apgūs
taktiku, lai labāk sagatavotos Eiropas
čempionātam pieaugušajiem.

Slēpos un šaus

Sestdien, 19. decembrī, pulksten 12 Daugavas stadionā notiks adaptētā biatlona
sacensības. Tiem, kuri pieteiksies līdz 17. februārim, dalība būs bez maksas, bet tiem, kuri
pieteiksies vēlāk un sacensību dienā, – lats.
«Šāds pasākums Jelgavā pirmo reizi notika
2007. gadā, un pagājušajā sezonā mums
izdevās uzrīkot sacensības gan Jelgavas, gan
Dobeles aktīvistiem. Esam nolēmuši cītīgāk
turēties pie šīs tradīcijas turpināšanas, un
šogad notiks tikai viens posms – Jelgavā,»
tā sacensību organizators Andis Zeidmanis.
Pieteikuma anketa atrodama internetā: www.
adventurelab.lv. Papildu
informācija – pa tālruni
29727745 vai e-pastu:
info@adventurelab.lv.

Kas ir tie, kuru vārdos nosauc sacensības?
 Ilze Knusle-Jankevica

Pēc divām nedēļām, 5. martā,
Jelgavā notiks Andra Maska
piemiņas kauss biljardā. Kas
ir cilvēki, kuru vārdos nosauc
sacensības? Visbiežāk tie ir
bijušie sportisti, kuri sasnieguši augstus rezultātus, taču
– ne vienmēr. Jelgavā notiek
septiņas kādas personas
vārdā nosauktas sacensības
– biljardā, peldēšanā, vieglatlētikā un tenisā.
Laikraksts «Jelgavas Vēstnesis» iepazīstina ar cilvēkiem, kuru vārdos tās
nosauktas.

BJSS trenere Maija Ukstiņa, 1. ģimnāzijas
sporta skolotājs Alberts Kulēvics.
Brīvajos brīžos Uldis sportoja kopā ar
ģimeni – slēpoja, slidoja, peldēja. «Mums
rotaļlietu tādā klasiskā izpratnē gandrīz
nebija, toties bija sporta inventārs – slēpes,
slidas... Tomēr tēvs nekad nevienam no
mums, bērniem, nespieda sportot,» stāsta
Ulda dēls Arnis Samsons.

Nešķiramais tandēms

Andris
Maskis

Aigars
Kress

Galdus taisīja pats

Martā apritēs divi gadi, kopš mūžībā aizgāja A.Maskis. Viņš Jelgavā dibināja pirmo
krievu biljarda klubu un organizēja pilsētas
čempionātu. Tagad viņa iesākto turpina
meita Jeļena Maske.
A.Maskis biljarda un bodibildinga klubu
izveidoja 2003. gadā, un tas joprojām atrodas
Jelgavas 6. vidusskolā. «Bija skolā viens
biljarda galds, un tēvs aizdegās. Viņš sāka
mācīties spēlēt biljardu, tad izveidoja klubu
un sāka rīkot pilsētas čempionātu,» stāsta
J.Maske. Galdus Andris esot remontējis pats
– nopircis lietotu, iegādājies nepieciešamos
materiālus un restaurējis. Bumbas un kijas
gan pirktas specializētajos veikalos. Kad
pēc A.Maska nāves kluba biedri un draugi
prasījuši, kas būs tālāk, meita nolēmusi
turpināt tēva iesākto. «Biljardu sāku spēlēt
apmēram pusgadu pēc tēva nāves, bet tagad
vadu klubu un rīkoju pilsētas čempionātu.
Tā ir spēle, ko spēlēt var mācīties visu mūžu,
turklāt krievu biljards ir ļoti grūts – galdi ir
lielāki nekā citos biljarda veidos, 12 pēdas jeb
3,6 metrus gari, tāpēc rokām un mugurai ir
liela slodze, arī precizitāte nepieciešama,»
stāsta J.Maske.
Kluba biedrs Egons Sondors apstiprina,
ka, lai gan ierasts biljardu uztvert kā atpūtas veidu, tas tomēr ir sports, jo lūzas jeb
«bedres» ir pašauras un trāpīt tajās bumbu
– grūti. Viņš Andri atceras kā sabiedrisku
cilvēku, kurš vienmēr ar visiem aprunājās
un labprāt pamācīja to, ko pats prot.
Augstākais sportiskais A.Maska sasniegums ir piedalīšanās Eiropas čempionātā
2006. gadā. Latvijas izlases sastāvā bija arī
Andra kluba biedrs Valērijs Vovruško, bet
pie godalgām viņi netika. 2006. un 2007.
gadā A.Maskis tika atzīts par gada labāko
galda spēļu treneri Jelgavā.
J.Maske stāsta, ka nedēļā, kad tēvs nomira, bija jānotiek sacensībām, bet līdz ar
traģisko notikumu tās par nedēļu atlika.
Šīs sacensības tad arī tika nodēvētas par
A.Maska piemiņas kausu.

«Kas es par baigo peldētāju»

Tradīcija kausu nosaukt personas vārdā
ir arī Jelgavas Specializētajā peldēšanas
skolā (JSPS). Senākais no tiem iedibināts
1998. gadā un tiek pasniegts labākajam
peldētājam 100 metros tauriņstilā, kā arī
labākajam jaunajam peldētājam 50 metros
tauriņstilā. Kauss nosaukts Aigara Kresa
vārdā. Viņš ir dzimis un mācījies Jelgavā,
bet šobrīd dzīvo Ventspils novadā – pēc LLU
Pārtikas tehnoloģijas fakultātes absolvēšanas 1986. gadā viņš tika nosūtīts uz Pilteni,

Nikolajs
Neilands

Uldis
Samsons

Arsens Miskarovs

Agnese
Ozoliņa

Jānis Misters

Foto: no Zelmas Ozoliņas,
Arņa Samsona, Aigara Kresa, Jeļenas Maskes, «Baltijas foruma» arhīva
kur šobrīd nodarbojas ar uzņēmējdarbību.
Aigars atceras, ka peldēt sācis 1970. gadā
– septiņu gadu vecumā. «Toreiz sāku ar
daiļlēkšanu, bet pēc pusgada viss pajuka.
Pēc kāda laika tēvs mani otrreiz aizveda uz
baseinu, lai iemācos peldēt,» sporta gaitu
sākumu atceras A.Kress. Viņš nopeldēja
11 gadus. JSPS direktore Zelma Ozoliņa
piebilst, ka Aigars ir gan sporta meistars,
gan Latvijas čempions.
Ideja par kausa dibināšanu pieder JSPS
direktorei. «Kad to uzzināju, nodomāju:
kas es par baigo peldētāju?! Bet nu jau ir
pierasts,» tā bijušais peldētājs. Ar savu dēlu
lepojas arī Henrijs Kress, kurš ilgus gadus
bija Jelgavas 1. speciālās internātpamatskolas direktors. «Patīkami, ka dēls Jelgavā
atstājis aiz sevis pēdas,» tā viņš.
Pirmo A.Kresa kausu izcīnīja Arvīds Freidenfelds, bet vēlāk pārmaiņus tas atradies
pie Andreja Dūdas, Jaroslava Orbidāna,
Guntara Deičmana.

Godina olimpisko vicečempionu

Kopš 1999. gada JSPS audzēkņi izcīna
arī Arsena Miskarova kausu. «Viņš ir ievērojamākais Jelgavas peldētājs, kāds mums
jebkad bijis,» saka JSPS direktore. Viņa
«kontā» ir viena sudraba un divas bronzas
medaļas olimpiskajās spēlēs Maskavā 1980.
gadā. Tolaik viņam bija 19 gadu.
Arsena mīļākā distance bija 200 metri
brasā, tāpēc arī viņa vārdā nosauktais kauss
tiek pasniegts tieši labākajam peldētājam
100 vai 200 metros brasā. «Lai noteiktu
labāko, gan sieviešu, gan vīriešu rezultāti
tiek salīdzināti pēc speciālas FINA punktu
tabulas,» paskaidro Z.Ozoliņa. Pirmajā gadā

kausu izcīnīja Egija Jaunzeme-Kravcova,
bet vēlāk piecus gadus, no 2002. līdz 2006.,
nepārspēts bija G.Deičmans.
Pēc sportista karjeras beigām Arsens
strādājis arī JSPS par treneri, bet nu jau
vairākus gadus dzīvo un strādā Anglijā.
Tomēr viņa rekords 100 metros brasā, ko
Arsens uzstādīja 1981. gadā 50 metru baseinā, joprojām nav pārspēts – viņš distanci
veica 1:03,60 minūtēs. «Arsens ir leģendārs
Latvijas peldētājs, un viņam līdzvērtīgu
šobrīd nav. Turklāt jāņem vērā, ka Padomju
Savienības izlasē lielās konkurences dēļ
iekļūt bija ļoti grūti,» piebilst Z.Ozoliņa.

Treneris ar harizmu

Šogad notiks arī Ulda Samsona balvas
izcīņa vieglatlētikā. Ideja šādi nosaukt
sacensības pieder Jelgavas BJSS vieglatlētikas trenerim Austrim Cīrulim. Uldis
dzimis Alūksnes rajona Liepnas pagastā,
bet pēc Latvijas Valsts fizkultūras institūta
beigšanas nosūtīts darbā uz Jelgavu, kur
strādājis par sporta skolotāju un treneri.
«Ulda audzēkņiem bija panākumi vairākās
disciplīnās – Jelgavas skolēni bija labākie
Latvijā tādās disciplīnās kā vesera mešana, soļošana, kārtslēkšana. Uldis pats bija
trenējies daudzcīņā, bet viņa audzēkņiem
panākumi bija lielāki nekā viņam pašam,»
stāsta A.Cīrulis. Ulda meita Inga Samsone
atceras, ka tēvs ar bērniem ļoti labi mācējis
saprasties un skolēni viņu mīlējuši. «Viņš
bija gudrs, vienkāršs, laipns un atsaucīgs.
Cilvēks ar harizmu. Jaunos viņš motivēja ar
kādu laipnu vārdu, bet pārāk bieži arī neslavēja,» tā savu treneri atceras A.Cīrulis. Jāpiebilst, ka Ulda audzēkņi ir arī, piemēram,

JSPS izcīna arī Jāņa Mistera kausu – šis
jaunais peldētājs traģiski gāja bojā ceļu
satiksmes negadījumā. SIA «Zemgales
Olimpiskais centrs» valdes priekšsēdētāja
Andra Mistera vecākais dēls peldēšanai
pievērsās savas draudzenes Agneses Ozoliņas ietekmē. Kā stāsta Agneses mamma
Z.Ozoliņa, viņš spējis atgriezties arī pēc
trīs gadu pārtraukuma un sasniegt labus
rezultātus – 50 metros brīvajā stilā izpildīja
sporta meistara normatīvu un kļuva par
Latvijas čempionu. Šis kauss tradicionāli
tiek pasniegts Ziemassvētku sacensību
labākajam sprinterim – tam, kurš visātrāk
veicis Jāņa distanci 4 x 50 kompleksajā
peldējumā. Lēmums par šāda kausa izveidi tika pieņemts kopā ar Jāņa ģimeni
2002. gadā. To ir izcīnījuši tādi peldētāji
kā G.Deičmans, A.Freidenfelds, A.Dūda,
bet 2010. gada nogalē to ieguva Jānis
Freimanis. «Šajās sacensībās izmantojam
elektroniku, lai precīzi noteiktu uzvarētāju, jo te viss izšķiras sekundes simtdaļās,»
piebilst Z.Ozoliņa.
Pērn pirmo reizi pasniegts arī A.Ozoliņas
kauss – labākajai meitenei 50 metros brīvajā
stilā. «Tā bija peldēšanas skolas meiteņu
ideja – treneres teica, ka līdz šim godāti tikai
vīrieši, tāpēc vajagot arī kaut ko meitenēm,»
stāsta JSPS direktore. Pirmo Agnese vārdā
nosaukto kausu izcīnīja Zane Tīrumniece.
Agnese peldēt iemācījusies divu gadu
un trīs mēnešu vecumā, trenēties sākusi
pie Astras Ozoliņas, bet vēlāk pārgājusi
pie Gaļinas Brokas. Agnese ar Jāni bijuši
nešķirami – gājuši vienā klasē, augstskolā
– vispirms LSPA, tad LLU Ekonomikas
fakultātē. Pēc pirmā kursa viņai piedāvāts
mācīties Amerikā, un viņa devās turp, sāka
mācīties Kenjonas koledžā ekonomiku un
uzņēmējdarbību. «Bija doma, ka arī Jānis
dosies turp, bet tad notika traģēdija...»
atceras Z.Ozoliņa. Agnesei joprojām pieder vairāki Latvijas rekordi – 100 un 200
metros brīvajā stilā 50 metru baseinā un
100 metros brīvajā stilā 25 metru baseinā.
Agnese ir piedalījusies trijās olimpiskajās
spēlēs; augstākais sasniegums viņai ir 7.
vieta pasaules kausā 100 metros kompleksajā peldējumā.

Ar Jelgavu nav nekāda sakara

Pēdējos trīs gadus Jelgavā notiek arī
tenisa turnīrs «Nikolaja Neilanda memoriāls», ko rīko sabiedriskais fonds «Baltijas
forums». Jelgavas Tenisa centra treneris
Leonīds Kapellers N.Neilandu raksturo kā
žurnālistu, kurš bijis ļoti tuvu daudziem tenisa procesiem Latvijā, bet pats spēlējis tikai
amatieru līmenī, turklāt nekādi nav saistīts
ar Jelgavu. To apstiprina arī Nikolaja brālis
Aleksandrs – izrādās, sacensības notiek jau
sešus gadus un iepriekš – Jūrmalā. Tomēr
pirms trīs gadiem organizatori nolēmuši
turnīru rīkot Jelgavā. Tajā piedalās dažādu profesiju pārstāvji amatieri, un šogad
turnīrs notiks 10. decembrī.
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Sporta pasākumi
 18. februārī pulksten 18 – BBL
Izaicinājuma kauss: «Zemgale» – «Juventus» (ZOC).
 19. februārī pulksten 10 – galda
spēļu triāde skolu jaunatnei «NO-DOMO»: pusfināls un «play off» fināls
domino (Jelgavas 1. ģimnāzijā).
 19. februārī pulksten 12 – adaptētā biatlona sacensības (Daugavas
stadionā).
 19. februārī pulksten 13 – pārbaudes spēle futbolā: FK «Jelgava» – FC
«Ajax» no Igaunijas (ZOC).
 19. februārī pulksten 14 – veterānu hokeja turnīrs (Krājbankas ledus
hallē).
 19. februārī pulksten 16 – «Schenker» līgas spēle volejbolā: «Biolars/Olaine/Jelgava» – «Parnu» (ZOC).
 20. februārī pulksten 16 – «Schenker» līgas spēle volejbolā: «Biolars/Olaine/Jelgava» – «Rakvere Grossi» (ZOC).
 20. februārī pulksten 13.30 – Latvijas čempionāts hokejā sievietēm: SHK
«Zemgale» – «Sāga» (Krājbankas ledus
hallē).
 23. februārī pulksten 19 – LBL
spēle: «Zemgale» – Biznesa augstskola
«Turība» (ZOC).
 23. februārī pulksten 19.30 – Latvijas atklātais virslīgas hokeja čempionāts:
«Zemgale/JLSS» – DHK «Latgale» (Krājbankas ledus hallē).

Meklē darbu
Pieredzējis speciālists – darbu celtniecībā
(iekšdarbi). Tālrunis 28861525 (Jānis).
Vīrietis meklē darbu, vēlams dzīvot uz
vietas. Var arī pret palīdzību mājās darbos.
Tālrunis 27174035.
Celtniecībā. Var veikt arī citus mājas darbus. Tālrunis 29775334.
Apdares darbu speciālists. Tālrunis 27771568.
Kvalificēts santehniķis. Tālrunis 29681585.
Kvalificēts santehniķis meklē darbu.
Tālrunis 26279736.
Masieris meklē darbu. Tālrunis 29649375.
Meklē darbu veca, slima cilvēka aprūpē. Ir
izglītība. Prakse. Izskatīšu arī citus darba
piedāvājumus. Tālrunis 29939853.
Elektriķis meklē pastāvīgu darbu. Ir liela
pieredze. Atļauja strādāt līdz 1000 V.
Tālrunis 28342767.
Jebkādu darbu celtniecībā. Tālrunis 26961256.
Vīrietis – jebkuru darbu. Tālrunis 29675752.

Piedāvā darbu
Palīgstrādniekam. Tālrunis 27470812.
Vientuļai sievietei mājsaimniecei no 55
gadiem. Var dzīvot uz vietas.
Tālrunis 27784455.

Pārdod
Veikals noliktava pārdod malku un apkures
briketes. Elektrības iela 6a, Jelgava. Varam
piegādāt. Tālrunis 25448677
Garāžu RAF. Tālrunis 27784455

Pērk
Pērk meža īpašumus ar zemi. T. 28642044
Pērku senlaiku gleznas, porcelāna figūras,
vāzes un sienas šķīvjus, monētas un mēbeles. T. 27166669

Dažādi
Auto noma un kravu pārvadājumi.
T. 26803532

Aizsaulē aizgājuši
IRA SMELOVA (dz. 1927. g.)
VASILIJS GURKINS (dz. 1936. g.)
ANDREJS STRAUME (dz. 1966. g.)
AIVARS ŠUCS (dz. 1934. g.)
MARIJA JAKOVENKO (dz. 1932. g.)
ZENONS VRUBĻEVSKIS (dz. 1916. g.)
INĀRA DEVENA (dz. 1942. g.)
GAĻINA BERDAGANA (dz. 1937. g.)
JEVGENIJA JASJUKEVIČA (dz. 1913. g.)
ANTOŅINA CĀLĪTE (dz. 1932. g.)
VARVARA BABUROVA (dz. 1926. g.).
Izvadīšana 17.02. plkst.12 Baložu kapsētā.
SKAIDRĪTE ROZENBERGA (dz. 1928. g.).
Izvadīšana 17.02. plkst.13 no Baložu kapu
sēru nama uz Skambiņu kapiem.
ŅINA SOROKINA (dz. 1918. g.).
Izvadīšana 18.02. plkst.16 Kalnakroga
kapsētā.
VILIJA SEĻEZŅOVA (dz. 1932. g.).
Izvadīšana 17.02. plkst.16 Meža kapsētā.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv
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21. februāris, pirmdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1155.sērija.
9.25 «Sirds mūzika». Romantiska muzikāla drāma. 2007.g.
11.30 «Ielas garumā».*
12.00 «Eirobusiņš».*
12.30 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.45 «Discovery atlants: Austrālija». Dokumentāla filma. 2.sērija.
13.45 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».*
14.05 «Šeit un tagad».*
15.25 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».*
15.40 «Surikātu raibā dzīve». Dokumentālu filmu seriāls. 7.sērija.
16.10 «Suņu zvaigzne 2». Animācijas filmu seriāls. 8.sērija.
16.40 «Edžmonta». Seriāls pusaudžiem. 65.sērija.
17.05 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1155.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Tagad vai nekad». Polijas seriāls. 17.sērija.
19.20 «Satiksmes drošība». Dokumentāla īsfilma.
19.30 «Skats no malas».
20.00 «100. pants».
20.30 «Panorāma».
21.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle.
22.00 «Viss notiek».
22.30 «Latvija var!» Iesaki savu Latvija var! varoni
www.latvijavar.lv
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Garīgā dimensija».
23.45 «De facto».*
0.20 «Skats no malas».*

LTV7
Reģionālo TV programma virszemes apraidē:
6.45–7.30; 12.30–13.15; 22.10–22.55.
7.35 «Televeikala skatlogs». «Dzīvot labāk».*
7.55 «Televeikala skatlogs». «Rīts ar Natāliju Ābolu» (ar subt.).
8.55 «Televeikala skatlogs». «Rīta karuselis».*
9.15 «OK!» Raidījums par skaistu dzīvi.*
10.00 «Steidzami publicēt!» (ar subt.). Seriāls. 6.sērija.
10.50 «Hārtlenda». Seriāls. 15.sērija.
11.40 «Joka pēc». Seriāls. 122. un 123.sērija.
12.30 «Krasta apsardze». Seriāls. 36.sērija.
13.20 «Saules garša». Dokumentāla filma. 4.sērija.
13.50 Kontinentālās hokeja līgas spēle.
Rīgas Dinamo – Čeļabinskas Traktor.*
15.50 «Hārtlenda». Seriāls. 15.sērija.
16.40 «Joka pēc». Seriāls. 122. un 123.sērija.
17.30 «SeMS».
18.10 «Steidzami publicēt!» (ar subt.). Seriāls. 2007.g. 6.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 Jaunatnes hokeja līgas spēle.
HK Rīga – Jaroslavļas Loko. Tiešraide.
21.50 «Basketbola apskats».
22.20 «Krasta apsardze». Seriāls. 36.sērija.
23.10 «1000 jūdzes Mjanmā». 6.sērija.
23.40 «SeMS».*

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».*
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Cerību iela 21». Latvijas seriāls. 23. un 24.sērija.
10.05 «Negals ar jaunavību». Romantiska komēdija. 2007.g.
12.05 «Dzīve kājām gaisā» (ar subt.). Seriāls. 21. un 22.sērija.
13.00 «Baiļu faktors 5». ASV realitātes šovs. 16.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».*
14.40 «Pilna māja». ASV komēdijseriāls. 58.sērija.
15.10 «Vāverpuika 2». Animācijas seriāls. 3.sērija.
15.40 «Jampadracis mājā 2». ASV komēdijseriāls. 5.sērija.
16.05 «O.C. Kaislības Kalifornijā 2». ASV seriāls. 1.sērija.
17.00 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 159.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 160.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Degpunktā».
21.05 «Zobenzivs». ASV krimināldrāma. 2001.g.
23.05 «Detektīve Veronika Marsa». ASV seriāls. 9.sērija.
24.00 «Terminators. Sāras Konoras hronikas». Seriāls. 9.sērija.
0.55 LNT ziņu Top 10.*
1.45 «Viltojums». ASV trilleris. 1998.g.
3.10 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
3.40 «Benija Hila šovs». Lielbritānijas komēdijseriāls.
4.35 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 159. un 160.sērija.

TV3
5.00 «Izlaušanās 3». 57.(sezonas nosl.). sērija.
5.45 «Nemirstīgais Amsterdams». 3.sērija.
6.30 «Auniņa Šona piedzīvojumi 2». Anim. ser. 5.sērija.
6.40 «Gormiti». Anim. ser. 7.sērija.
7.05 «Ašais Frenkijs». Anim. ser. 19. un 20.sērija.
7.35 «Avatārs: leģenda par Āngu». Anim. ser. 48.sērija.
8.00 «Tētuka meitiņas 3» (ar subt.). 33. un 34.sērija.
9.00 «UgunsGrēks». 288.sērija.
9.35 «Iepirkšanās rokenrols».
10.10 «Garšu laboratorija».
10.55 «Māmiņu klubs».
11.30 «Lūpukrāsu pavēlnieces». 7.sērija.
12.25 «Televeikala skatlogs».
12.40 «Auniņa Šona piedzīvojumi 2». Anim. ser. 18.sērija.
12.55 «Precējies. Ir bērni 9». 18.sērija.
13.25 «Avatārs: leģenda par Āngu». Animācijas seriāls. 49.sērija.
13.55 «Gormiti». Animācijas seriāls. 8.sērija.
14.15 «Kobra 6». Seriāls. 80.sērija.
15.20 «Alises sirdsbalss». Vācijas seriāls. 28.sērija.
16.10 «10 gadus jaunāka». Realitātes šovs. 29. un 30.sērija.
17.10 «MarGoša» (ar subt.). Krievijas seriāls. 215.sērija.
18.10 «Tētuka meitiņas 3». Komēdijseriāls. 35. un 36.sērija.
19.15 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks». Latvijas seriāls. 289.sērija.
21.00 «Kāsla metode 2». ASV seriāls. 17.sērija.
22.00 «C.S.I. Lasvegasa 11». ASV seriāls. 234.sērija.
22.55 «Vīrietis uz paklāja». Šarunu šovs.

23.30 «Nekā personīga».
0.05 «Taras piecas personības». ASV seriāls. 9.sērija.
0.40 «C.S.I. Lasvegasa 9». ASV seriāls. 5.sērija.
1.30 «Divi mūļi māsai Sārai». ASV vesterns. 1970.g.
3.20 «Nemirstīgais Amsterdams». Seriāls. 3.sērija.
4.10 «Lūpukrāsu pavēlnieces». Seriāls. 7.sērija.

22. februāris, otrdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1156.sērija.
9.25 «Otrā iespēja». Seriāls. 29.sērija.
9.50 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».*
10.10 «Kas var būt labāks par šo?»*
10.40 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
10.55 «Vīrieši nemelo». Romantiska komēdija. 2009.g.
12.40 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».*
13.00 «Viss notiek».*
13.30 «Latvija var!»*
14.00 «Tagad vai nekad». Seriāls. 17.sērija.
14.50 «Prāta vētras». Dokumentāla īsfilma. 3.sērija.
15.25 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.45 «Mārvijs Hemmers. Nacionālās ģeogrāfijas pasaule». Populārzinātnisks seriāls bērniem. 7.sērija.
16.10 «Suņu zvaigzne 2». Animācijas filmu seriāls. 9.sērija.
16.40 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».
17.05 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1156.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Tagad vai nekad». Seriāls. 18.sērija.
19.20 «Satiksmes drošība». Dokumentāla īsfilma.
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «100. pants».
20.30 «Panorāma».
21.15 «Jauna nedēļa».
22.00 «Dziesmotā revolūcija».
Igaunijas un ASV dokumentāla filma. 2006.g.
23.45 «Naudas zīmes».
24.00 Nakts ziņas.
0.15 «100 g kultūras».*

LTV7
Reģionālo TV programma virszemes apraidē:
6.45–7.30; 12.30–13.15; 22.10–22.55.
7.35 «Televeikala skatlogs». «Reģionālā attīstība Latvijā.
Agro 2011».*
7.55 «Televeikala skatlogs». «Nedēļas apskats».*
8.15 «Televeikala skatlogs». «Rīts ar Natāliju Ābolu» (ar subt.).*
9.20 «SeMS».* 10.00 «Steidzami publicēt!» (ar subt.).
Seriāls. 7.sērija.
10.50 «Hārtlenda». Seriāls. 16.sērija.
11.40 «Joka pēc». Seriāls. 124. un 125.sērija.
12.30 «Krasta apsardze». Seriāls. 37.sērija.
13.20 «Saules garša». Dokumentāla filma. 5.sērija.
13.50 Jaunatnes hokeja līgas spēle. HK Rīga – Jaroslavļas Loko.*
15.50 «Hārtlenda». Kanādas seriāls. 16.sērija.
16.40 «Joka pēc». Seriāls. 124. un 125.sērija.
17.30 «SeMS».
18.10 «Steidzami publicēt!» (ar subt.). Seriāls. 7.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 Jaunatnes hokeja līgas spēle.
HK Rīga – Jaroslavļas Loko. Tiešraide.
21.50 FIBA Eiropas Izaicinājuma kausa izcīņa.
BK Ventspils – Norčepingas Dolphins.
23.40 «Tavs auto».
0.10 «Autosporta programma nr.1».
0.40 «Krasta apsardze». Seriāls. 37.sērija.
1.30 «SeMS».*

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Toms un Džerijs 2». Animācijas filma.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Cerību iela 21». Latvijas seriāls. 25. un 26.sērija.
10.05 «Pegija sprukās». Vācijas kriminālkomēdija. 2008.g.
12.05 «Dzīve kājām gaisā» (ar subt.). Seriāls. 23. un 24.sērija.
13.00 «Baiļu faktors 5». ASV realitātes šovs. 17.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Šodien novados».
14.25 «Pilna māja». ASV komēdijseriāls. 59.sērija.
14.55 «Toma un Džerija piedzīvojumi». Animācijas filma.
15.10 «Vāverpuika 2». Animācijas seriāls. 4.sērija.
15.40 «Jampadracis mājā 2». ASV komēdijseriāls. 6.sērija.
16.05 «O.C. Kaislības Kalifornijā 2». ASV seriāls. 2.sērija.
17.00 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 161.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 162.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Degpunktā».
21.05 «Āfrikas nakts». Vācijas melodrāma. 2007.g.
23.05 «Detektīve Veronika Marsa». ASV seriāls. 10.sērija.
24.00 «Bezvēsts pazudušie». ASV seriāls. 1.sērija.
0.55 «Divarpus vīri». ASV komēdijseriāls. 43. un 44.sērija.
1.45 «Zobenzivs». ASV krimināldrāma. 2001.g.
3.20 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
3.40 «Benija Hila šovs». Lielbritānijas komēdijseriāls.
4.35 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 161. un 162.sērija.

TV3
5.00 «Nolaupītais». 1.sērija.
5.45 «Nemirstīgais Amsterdams». 4.sērija.
6.30 «Auniņa Šona piedzīvojumi 2». Anim. ser. 6.sērija.
6.40 «Gormiti». Anim. ser. 8.sērija.
7.05 «Ašais Frenkijs». Anim. ser. 21. un 22.sērija.
7.35 «Avatārs: leģenda par Āngu». Anim. ser. 49.sērija.
8.00 «Tētuka meitiņas 3» (ar subt.). 35. un 36.sērija.
9.00 «UgunsGrēks». 289.sērija.
9.35 «Smieklīgākie videokuriozi 19».
10.00 «Kāsla metode 2». 17.sērija.
11.00 «Lūpukrāsu pavēlnieces 2». 1.sērija.
11.55 «Televeikala skatlogs».
12.10 «Auniņa Šona piedzīvojumi 2». Anim. ser. 19.sērija.
12.20 «Precējies. Ir bērni 9». 19. un 20.sērija.
13.25 «Avatārs: leģenda par Āngu». Animācijas seriāls. 50.sērija.

tv programma
13.55 «Gormiti». Animācijas seriāls. 9.sērija.
14.15 «Kobra 5». Seriāls. 81.sērija.
15.20 «Alises sirdsbalss». Vācijas seriāls. 29.sērija.
16.10 «10 gadus jaunāka». Realitātes šovs. 31. un 32.sērija.
17.10 «MarGoša» (ar subt.). Krievijas seriāls. 216.sērija.
18.10 «Tētuka meitiņas 3». Komēdijseriāls. 37. un 38.sērija.
19.15 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks». Latvijas seriāls. 290.sērija.
21.00 Latvijas mūzikas ierakstu Gada balva 2010.
Apbalvošanas ceremonija.
1.15 «C.S.I. Lasvegasa 9». ASV seriāls.
2.50 «Tarantuls». ASV šausmu filma. 1955.g.
4.10 «Nolaupītais». ASV seriāls. 2006.g. 1.sērija.

23. februāris, trešdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1157.sērija.
9.25 «Otrā iespēja». Seriāls. 30.sērija.
9.50 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».*
10.10 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
10.30 «Jauna nedēļa».*
11.15 «Latvji, brauciet jūriņā!»*
11.45 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle.*
12.30 «100. panta preses klubs».*
13.25 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».*
13.45 «Naudas zīmes».*
14.00 «Tagad vai nekad». Seriāls. 18.sērija.
14.50 «Kopā» (ar subt.).*
15.05 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».*
15.20 «Ūdensbrīnums». Studijas Dauka animācijas filma.
15.30 «Fantadroms. Uguns». Studijas Dauka animācijas filma.
15.40 «Kas te? Es te!»*
16.10 «Suņu zvaigzne 2». Animācijas filmu seriāls. 10.sērija.
16.40 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».
17.05 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1157.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Tagad vai nekad». Seriāls. 19.sērija.
19.20 «Satiksmes drošība». Dokumentāla īsfilma.
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «100. pants».
20.30 «Panorāma».
21.12 «Latloto izloze».
21.20 «Kas notiek Latvijā?» Tiešraide. Vada J.Domburs.
22.45 «Zebra».
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Vides fakti».*
23.45 «100 g kultūras».*

LTV7
Reģionālo TV programma virszemes apraidē:
6.45–7.30; 12.30–13.15; 22.10–22.55.
7.35 «Televeikala skatlogs». «Vide, veselība un mēs».*
7.55 «Televeikala skatlogs». «Iespējas un risinājumi».*
8.15 «Televeikala skatlogs». «Veiksmīgas idejas».*
8.35 «Televeikala skatlogs». «Pie rīta kafijas».*
8.55 «Televeikala skatlogs». «Brīvdienu ceļvedis».*
9.20 «SeMS».*
10.00 «Steidzami publicēt!» (ar subt.). Seriāls. 8.sērija.
10.50 «Hārtlenda». Seriāls. 17.sērija.
11.40 «Joka pēc». Seriāls. 126. un 127.sērija.
12.30 «Krasta apsardze». Seriāls. 38.sērija.
13.20 «Saules garša». Dokumentāla filma. 6.(noslēguma) sērija.
13.50 Jaunatnes hokeja līgas spēle. HK Rīga – Jaroslavļas Loko.*
15.50 «Hārtlenda». Kanādas seriāls. 17.sērija.
16.40 «Joka pēc». Seriāls. 126. un 127.sērija.
17.30 «SeMS».
18.10 «Steidzami publicēt!» (ar subt.). Seriāls. 8.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Sporta studija 19:30».
20.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».
20.30 «Ātruma cilts».
21.05 «Izdzīvotāji». Dokumentāla filma. 4.sērija.
22.10 «Krasta apsardze». Seriāls. 38.sērija.
23.00 «Meiteņu skola 2. Leģenda par Fritonas zeltu».
Lielbritānijas piedzīvojumu komēdija. 2009.g.
0.50 «SeMS».*

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Toms un Džerijs 2». Animācijas filma.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Cerību iela 21». Latvijas seriāls. 27. un 28.sērija.
10.05 «Nākamajā dejā viss būs citādāk».
Vācijas romantiska komēdija. 2007.g.
12.05 «Dzīve kājām gaisā» (ar subt.). Seriāls. 25. un 26.sērija.
13.00 «Baiļu faktors 5». ASV realitātes šovs. 18.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Šodien novados».
14.25 «Pilna māja». ASV komēdijseriāls. 60.sērija.
14.55 «Toma un Džerija piedzīvojumi». Animācijas filma.
15.10 «Vāverpuika 2». Animācijas seriāls. 5.sērija.
15.40 «Jampadracis mājā 2». ASV komēdijseriāls. 7.sērija.
16.05 «O.C. Kaislības Kalifornijā 2». ASV seriāls. 3.sērija.
17.00 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 163.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 164.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Degpunktā».
21.05 «Mājokļa jautājums».
22.05 «Intrigante 2». ASV seriāls. 8.sērija.
23.00 «Detektīve Veronika Marsa». ASV seriāls. 11.sērija.
24.00 «Bezvēsts pazudušie». ASV seriāls. 2.sērija.
0.55 «Divarpus vīri». Komēdijseriāls. 45. un 46.sērija.
1.40 «Maskās un anonīmi». Muzikāla drāma. 2003.g.
3.25 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
3.40 «Benija Hila šovs». Lielbritānijas komēdijseriāls.
4.35 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 163. un 164.sērija.

TV3
5.00 «Nolaupītais». 2.sērija.
5.45 «Nemirstīgais Amsterdams». 5.sērija.

Ceturtdiena, 2011. gada 17. februāris
6.30 «Auniņa Šona piedzīvojumi 2». Anim. ser. 7.sērija.
6.40 «Gormiti». Anim. ser. 9.sērija.
7.05 «Ašais Frenkijs». Anim. ser. 23. un 24.sērija.
7.35 «Avatārs: leģenda par Āngu». Anim. ser. 50.sērija.
8.00 «Tētuka meitiņas 3» (ar subt.). 37. un 38.sērija.
9.00 «UgunsGrēks». 290.sērija.
9.35 «Smieklīgākie videokuriozi 19».
11.00 «Lūpukrāsu pavēlnieces 2». 2.sērija.
11.55 «Televeikala skatlogs».
12.10 «Auniņa Šona piedzīvojumi 2». Anim. ser. 20.sērija.
12.20 «Precējies. Ir bērni 9». 21. un 22.sērija.
13.25 «Avatārs: leģenda par Āngu». Animācijas seriāls. 51.sērija.
13.55 «Gormiti». Animācijas seriāls. 10.sērija.
14.15 «Kobra 6». Seriāls. 82.sērija.
15.20 «Alises sirdsbalss». Vācijas seriāls. 30.sērija.
16.10 «10 gadus jaunāka». Realitātes šovs. 33. un 34.sērija.
17.10 «MarGoša» (ar subt.). Krievijas seriāls. 217.sērija.
18.10 «Tētuka meitiņas 3». Komēdijseriāls. 39. un 40.sērija.
19.15 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks». Latvijas seriāls. 291.sērija.
21.00 «Ekstrasensu cīņas 9» (ar subt.). 5.sērija.
22.00 «Ievas pārvērtības».
22.50 «Miliči 2» (ar subt.). Krievijas seriāls. 11.sērija.
23.55 «Sasisto lukturu ielas 10» (ar subt.). Seriāls. 10.sērija.
0.50 Bobsleja un skeletona apskats.
1.20 «Atļauts smieties!» (ar subt.).
2.55 «Sasisto lukturu ielas 9» (ar subt.). Seriāls. 7. un 8.sērija.
4.30 «Nakts joki».

24. februāris, ceturtdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1158.sērija.
9.25 «Otrā iespēja». Seriāls. 31.sērija.
9.50 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».*
10.10 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
10.30 «Kas notiek Latvijā?» Vada J.Domburs.*
11.55 «Zebra».*
12.10 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».*
12.30 «Cilvēku planēta. Romas statistu dzīve». Dokumentāla filma.
13.30 «Province».*
14.00 «Tagad vai nekad». Seriāls. 19.sērija.
14.50 «Vertikāle».*
15.20 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».*
15.40 «Kas te? Es te!»*
16.10 «Zaķīšu piedzīvojumi». Animācijas filmu seriāls. 12.sērija.
16.40 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».
17.05 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1158.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Tagad vai nekad». Seriāls. 20.sērija.
19.20 «Satiksmes drošība». Dokumentāla īsfilma.
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «100. pants».
20.30 «Panorāma».
21.15 «Atklātā ceturtdiena».
22.00 «Grejas anatomija 5». ASV seriāls. 1.sērija.
22.45 «Kinotēka».
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Šeit un tagad». Studijā Ansis Jurģis Stabingis un
Jauno mediju un sociālo tīklu speciālists Arturs
Mednis. Tiešraide.
23.55 «100 g kultūras».*

LTV7
Reģionālo TV programma virszemes apraidē:
6.45–7.30; 12.30–13.15; 22.10–22.55.
7.35 «Televeikala skatlogs». «Pie rīta kafijas».*
7.55 «Televeikala skatlogs». «Automoto raidījums nr.2».*
8.15 «Televeikala skatlogs». «TV mozaīka».*
8.35 «Televeikala skatlogs». «Darbs. Izglītība. Karjera».*
8.55 «Televeikala skatlogs». «Vārds uzņēmējiem».*
9.20 «SeMS».*
10.00 «Steidzami publicēt!» (ar subt.). Seriāls. 9.sērija.
10.50 «Hārtlenda». Seriāls. 18.sērija.
11.40 «Joka pēc». Seriāls. 128. un 129.sērija.
12.30 «Krasta apsardze». Seriāls. 39.sērija.
13.20 «Sporta studija 19:30».*
13.50 Kontinentālās hokeja līgas spēle. Play off.*
15.50 «Hārtlenda». Kanādas seriāls. 18.sērija.
16.40 «Joka pēc». Seriāls. 128. un 129.sērija.
17.30 «SeMS».
18.10 «Steidzami publicēt!» (ar subt.). Seriāls. 9.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Sporta studija 19:30».
20.00 «Uz meža takas».
20.30 «Zebra».*
20.45 «Ceļā pie pirātiem». Dokumentāla filma. 2009.g.
21.40 «Ceļojums bez robežām: Kazahstāna».
22.10 «Krasta apsardze». Seriāls. 39.sērija.
23.00 «Lidostas dispečers». Spriedzes filma. 1998.g.
0.50 «SeMS».*

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Toms un Džerijs 2». Animācijas filma.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Cerību iela 21». Latvijas seriāls. 29. un 30.sērija.
10.05 «Dieva dāvana». Vācijas melodrāma. 2005.g.
12.05 «Dzīve kājām gaisā» (ar subt.). Seriāls. 27. un 28.sērija.
13.00 «Baiļu faktors 5». ASV realitātes šovs. 19.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Šodien novados».
14.25 «Pilna māja». ASV komēdijseriāls. 61.sērija.
14.55 «Toma un Džerija piedzīvojumi». Animācijas filma.
15.10 «Vāverpuika 2». Animācijas seriāls. 6.sērija.
15.40 «Jampadracis mājā 2». ASV komēdijseriāls. 8.sērija.
16.05 «O.C. Kaislības Kalifornijā 2». ASV seriāls. 4.sērija.
17.00 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 165.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 166.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Degpunktā».
21.05 «Gluharevs» (ar subt.). Krievijas seriāls. 11.sērija.

22.10 «Likuma sargs 2» (ar subt.). Seriāls. 7.sērija.
23.15 «Detektīve Veronika Marsa». ASV seriāls. 12.sērija.
0.10 «Bezvēsts pazudušie». ASV seriāls. 3.sērija.
1.05 «Divarpus vīri». Komēdijseriāls. 47. un 48.sērija.
1.55 «Džekija Čana pirmais trieciens».
Piedzīvojumu filma. 1996.g.
3.20 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē». Izklaidējošs raidījums.
3.40 «Benija Hila šovs». Lielbritānijas komēdijseriāls.
4.35 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 165. un 166.sērija.

TV3
5.00 «Nolaupītais». 3.sērija.
5.45 «Nemirstīgais Amsterdams». 6.sērija.
6.30 «Auniņa Šona piedzīvojumi 2». Anim. ser. 8.sērija.
6.40 «Gormiti». Anim. ser. 10.sērija.
7.05 «Ašais Frenkijs». Anim. ser. 25. un 26.sērija.
7.35 «Avatārs: leģenda par Āngu». Anim. ser. 51.sērija.
8.00 «Tētuka meitiņas 3» (ar subt.). 39. un 40.sērija.
9.00 «UgunsGrēks». 291.sērija.
9.35 «Smieklīgākie videokuriozi 19».
10.00 «Ekstrasensu cīņas 9» (ar subt.). 5.sērija.
11.00 «Lūpukrāsu pavēlnieces 2». 3.sērija.
11.55 «Televeikala skatlogs».
12.10 «Auniņa Šona piedzīvojumi 2». Anim. ser. 21.sērija.
12.20 «Precējies. Ir bērni 9». 23. un 24.sērija.
13.25 «Avatārs: leģenda par Āngu». Animācijas seriāls. 52.sērija.
13.55 «Gormiti». Animācijas seriāls. 11.sērija.
14.15 «Kobra 6». Seriāls. 6.sērija.
15.20 «Alises sirdsbalss». Vācijas seriāls. 31.sērija.
16.10 «10 gadus jaunāka». Realitātes šovs. 35. un 36.sērija.
17.10 «MarGoša» (ar subt.). Krievijas seriāls. 218.sērija.
18.10 «Tētuka meitiņas 3». Komēdijseriāls. 41. un 42.sērija.
19.15 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks». Latvijas seriāls. 292.sērija.
21.00 «Nozieguma skelets 5». ASV seriāls. 6.sērija.
22.00 «Pasaules tirdzniecības centrs». Vēsturiska drāma. 2006.g.
0.25 «Kinomānija».
0.55 «Dzīvības glābēji 4». ASV seriāls. 5.sērija.
1.45 «Mīlestības jūra». ASV krimināldrāma. 1989.g.
3.30 «Nemirstīgais Amsterdams». Seriāls. 6.sērija.
4.15 «Lūpukrāsu pavēlnieces 2». Seriāls. 3.sērija.

25. februāris, piektdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mana mamma – zvēru daktere». Seriāls. 36.sērija.
9.25 «Otrā iespēja». Seriāls. 32.sērija.
9.50 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».*
10.10 «Goda lieta». Francijas seriāls. 7.sērija.
12.00 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.20 «Zeme no putna lidojuma». Dokumentālu filmu
seriāls. 20.sērija.
13.10 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».*
13.30 «Atklātā ceturtdiena». *
14.15 «Tagad vai nekad». Seriāls. 20.sērija.
15.05 «Vienaudži».*
15.20 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».*
15.40 «Ķepa uz sirds».*
16.10 «Zaķīšu piedzīvojumi». Animācijas filmu seriāls. 13.sērija.
16.40 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».
17.05 «Mana mamma – zvēru daktere». Seriāls. 36.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Laiks vīriem?»
19.00 «Eirobusiņš».
19.30 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi». Grupa Prāta vētra.*
20.30 «Panorāma».
21.15 «100. panta preses klubs».
22.10 «Mafijas klans». Seriāls. 13.sērija.
23.05 «Nakts ziņas».
23.20 «Mafijas klans». Seriāls. 14.sērija.
0.15 «Grejas anatomija 5». Seriāls. 1.sērija.

LTV7
Reģionālo TV programma virszemes apraidē:
6.45–7.30; 12.30–13.15; 22.10–22.55.
7.35 «Televeikala skatlogs». «Iespējas un risinājumi».*
7.55 «Televeikala skatlogs». «Aktualitātes».
8.15 «Televeikala skatlogs». «Skatpunkti».*
8.35 «Televeikala skatlogs». «Tādas lietas».*
8.55 «Televeikala skatlogs». «Dzīvei pa vidu».
9.20 «SeMS».*
10.00 «Steidzami publicēt!» (ar subt.). Seriāls. 10.sērija.
10.50 «Hārtlenda». Seriāls. 19.sērija.
11.40 «Joka pēc». Seriāls. 130. un 131.sērija.
12.30 «Krasta apsardze». Seriāls. 40.sērija.
13.20 «Sporta studija 19:30».*
13.50 Kontinentālās hokeja līgas spēle. Play off.*
15.50 «Hārtlenda». Kanādas seriāls. 19.sērija.
16.40 «Joka pēc». Seriāls. 130. un 131.sērija.
17.25 «OK!» Raidījums par skaistu dzīvi.
18.10 «Steidzami publicēt!» (ar subt.). Seriāls. 10.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 Jaunatnes hokeja līgas spēle.
HK Rīga – Čerepovecas Almaz. Tiešraide.
22.10 «Krasta apsardze». Seriāls. 40.sērija.
23.00 «Zveja» (ar subt.).
23.30 «Spiegu spēles» (ar subt.). Seriāls. 19. un 20.sērija.
1.15 «OK!» Raidījums par skaistu dzīvi.*
2.00 «Lidostas dispečers». ASV spriedzes filma. 1998.g.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Toms un Džerijs 2». Animācijas filma.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Cerību iela 21». Latvijas seriāls. 31. un 32.sērija.
10.05 «Laimes recepte». Romantiska komēdija. 2008.g.
12.05 «Dzīve kājām gaisā» (ar subt.). Seriāls. 29. un 30.sērija.
13.00 «Baiļu faktors 5». ASV realitātes šovs. 20.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Šodien novados».
14.25 «Pilna māja». ASV komēdijseriāls. 62.sērija.
14.55 «Toma un Džerija piedzīvojumi». Animācijas filma.
15.10 «Vāverpuika 2». Animācijas seriāls. 7.sērija.
15.40 «Jampadracis mājā 2». ASV komēdijseriāls. 9.sērija.

Ceturtdiena, 2011. gada 17. februāris
16.05 «O.C. Kaislības Kalifornijā 2». ASV seriāls. 5.sērija.
17.00 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 167.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 168.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Degpunktā».
21.05 «Maskas dēls». Fantāzijas piedzīvojumu komēdija. 2005.g.
23.00 «Solījums». ASV detektīvfilma. 2001.g.
1.25 «Taisnības kareivis». ASV trilleris. 2006.g.
3.00 «Likuma sargs 2» (ar subt.). Seriāls. 7.sērija.
3.55 «Gluharevs» (ar subt.). Krievijas seriāls. 11.sērija.
4.40 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 167. un 168.sērija.

TV3
5.00 «Nolaupītais». 4.sērija.
5.45 «Nemirstīgais Amsterdams». 7.sērija.
6.30 «Auniņa Šona piedzīvojumi 2». Anim. ser. 9.sērija.
6.40 «Gormiti». Anim. ser. 11.sērija.
7.05 «Ašais Frenkijs». Anim. ser. 27. un 28.sērija.
7.35 «Avatārs: leģenda par Āngu». Anim. ser. 52.sērija.
8.00 «Tētuka meitiņas 3» (ar subt.). 41. un 42.sērija.
9.00 «UgunsGrēks». 292.sērija.
9.35 «Smieklīgākie videokuriozi 19».
10.00 «Nozieguma skelets 5». 6.sērija.
11.00 «Lūpukrāsu pavēlnieces 2». 4.sērija.
11.55 «Televeikala skatlogs».
12.10 «Auniņa Šona piedzīvojumi 2». Anim. ser. 22.sērija.
12.20 «Precējies. Ir bērni 9». 25. un 26.sērija.
13.25 «Avatārs: leģenda par Āngu». Animācijas seriāls. 53.sērija.
13.55 «Gormiti». Animācijas seriāls. 12.sērija.
14.15 «Kobra 6». Seriāls. 84.sērija.
15.20 «Alises sirdsbalss». Vācijas seriāls. 32.sērija.
16.10 «10 gadus jaunāka». Realitātes šovs. 37. un 38.sērija.
17.10 «MarGoša» (ar subt.). Krievijas seriāls. 219.sērija.
18.10 «Tētuka meitiņas 3». Komēdijseriāls. 43. un 44.sērija.
19.15 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks». Latvijas seriāls. 293.sērija.
21.00 «Eiss Ventura: dabas aicinājums». Komēdija. 1995.g.
22.50 «Greizais spogulis» (ar subt.).
0.50 «Jackass filma». Dokumentāla komēdija. 2002.g.
2.25 «Amazones uz Mēness». Fantastikas komēdija. 1987.g.
3.55 «Nemirstīgais Amsterdams». 7.sērija.
4.40 «Nakts joki».

26. februāris, sestdiena
LTV1
8.05 «Latvji, brauciet jūriņā!»*
8.35 «Nellija un Cēzars». Animācijas filmu seriāls. 43.,
44. un 45.sērija.
9.00 «Kas te? Es te!»*
9.30 «Zaķīšu piedzīvojumi». Animācijas filmu seriāls. 12.sērija.
10.00 «Ķepa uz sirds».
10.30 «Kas var būt labāks par šo?»
11.00 «Kinotēka».*
11.15 «Sveika, Robij!» Seriāls. 9. un 10.sērija.
12.50 «Dailes teātrim – 90». 2.daļa.*
14.25 «Gavilējiet, debesis! Rihards Dubra». Latvijas un
Lielbritānijas dokumentāla filma. 2010.g.
15.45 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi». Grupa Prāta vētra.*
15.45 «Saules balss». Dziedātājs Jānis Zābers atmiņās
un mūzikā.*
16.45 «Cilvēku planēta. Romas statistu dzīve».
Dokumentāla filma.
17.45 «Kopā» (ar subt.).*
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.30 «Es – savai zemītei».
19.00 «Vides fakti».
19.30 «Latvijas šlāgeraptauja 2011».
20.30 «Panorāma».
21.12 «Latloto izloze».
21.20 «Eirodziesma 2011». Fināls un superfināls.
24.00 Nakts ziņas.
0.10 «Brīnišķīgā žēlastība». Vēsturiska drāma. 2006.g.

LTV7
Reģionālo TV programma virszemes apraidē: 19.30 – 20.00
7.50 «Televeikala skatlogs». «Rīta karuselis».
8.10 «Televeikala skatlogs». «Dzīvot labāk».
8.30 «Televeikala skatlogs». «Skatpunkti».
8.50 «Televeikala skatlogs». «Automoto raidījums nr.2».
9.10 «Televeikala skatlogs». «TV mozaīka».
9.30 «Televeikala skatlogs». «Brīvdienu ceļvedis».
9.50 «Televeikala skatlogs». «Tādas lietas».
10.10 «Televeikala skatlogs». «Dzīvei pa vidu».
10.30 «Ātruma cilts».*
11.00 «Zveja» (ar subt.).*
11.30 «Krējums... saldais».*
12.00 Jaunatnes hokeja līgas spēle.
HK Rīga – Čerepovecas Almaz. Tiešraide.
14.20 Jaunatnes hokeja līgas spēle.
HK Rīga – Čerepovecas Almaz.*
16.20 «Bordertauna». Seriāls. 46.sērija.
16.45 Kontinentālās hokeja līgas spēle. Play off.
19.30 «1000 jūdzes Mjanmā». 7.sērija.
20.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
20.35 Red Bull Crashed Ice sacensības. Pārraide no Maskavas.
21.55 «OK!» Raidījums par skaistu dzīvi.*
22.40 «Neraudi!» Kanādas spraiga sižeta filma. 2007.g.
0.10 Kontinentālās hokeja līgas spēle. Play off.*

LNT
6.10 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
6.20 «Frīki». Dokumentāla programma. 7.sērija.
6.50 «Ugunsdzēsēju stāstiņi». Animācijas seriāls. 12.sērija.
7.10 «Trakie Tūņi brīvībā». Animācijas seriāls. 4.sērija.
7.30 «Eiropas prāta banka».*
8.30 «Draugi 10». Komēdijseriāls. 1.sērija.
9.00 «Rīta mikslis».
10.00 «Mans mīļais draugs». Raidījums par dzīvniekiem.
10.30 «Stila akadēmija ar Maiju Silovu».
11.00 «Kaķi pret suņiem». ASV komēdija. 2001.g.
12.50 «Vīrieši kokos». ASV seriāls. 15. un 16.sērija.
14.40 «Agata Kristi. Nogalināt ir viegli». Detektīvfilma. 1981.g.
16.45 «Misters Bīns». Lielbritānijas komēdijseriāls.

17.00 «Jūrmala 2010» (ar subt. Latviešu val.). Humora šovs
19.00 «Eiropas prāta banka». Intelektuāla spēle.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Dusmu redzamā daļa». Liriska komēdija. 2005.g.
22.55 «Vientuļās sirdis». ASV krimināldrāma. 2006.g.
1.00 «Stila akadēmija ar Maiju Silovu».
1.30 «Labais zaglis». Krimināldrāma. 2002.g.
3.15 «Solījums». ASV detektīvfilma. 2001.g.
5.15 «Ekstrēms tuvplānā». Dokumentāla programma.

TV3
5.00 «Nolaupītais». 5.sērija.
5.45 «Nemirstīgais Amsterdams». 8.sērija.
6.30 «Atkal neprecēti». 4.sērija.
7.00 «Hanna Montana. Dubultā dzīve 3». 14.sērija.
7.20 «Ragi un nagi». Anim. ser. 22.sērija.
7.45 «Ašais Frenkijs». Anim. ser. 25. un 26.sērija.
8.20 «Finiass un Fērbs». Anim. ser.
8.40 «Bruņurupuči nindzjas 8». Anim. ser. 3.sērija.
9.05 «Simpsoni 15». Anim. ser. 16. un 17.sērija.
10.00 «Iepirkšanās rokenrols». 27.raidījums.
10.30 «Trakais pērtiķēns». Ģimenes komēdija. 2003.g.
12.10 «Kinomānija».
12.45 «Televeikala skatlogs».
13.00 «Vīrietis uz paklāja». 1.raidījums.
13.30 «Ievas pārvērtības». 2.raidījums.
14.15 «Greizais spogulis» (ar subt.).
16.20 «Eiss Ventura: dabas aicinājums». Komēdija. 1995.g.
18.05 «Madagaskara 2». ASV animācijas filma. 2008.g.
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Mūmija atgriežas». Spraiga sižeta piedzīvojumu
filma. 2000.g.
23.00 «Mīlestība un deserti». Romantiska komēdija. 2004.g.
0.40 «Arlabunakti!» Romantiska komēdija. 2007.g.
2.20 «Satriecošā neredzamā sieviete».
ASV fantastikas komēdija. 1981.g.
3.45 «Nolaupītais». ASV seriāls. 5.sērija.
4.30 «Nakts joki».

27. februāris, svētdiena
LTV1
8.05 «Garīgā dimensija».*
8.35 «Nellija un Cēzars».
Animācijas filmu seriāls. 46., 47. un 48.sērija.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Zaķīšu piedzīvojumi».
Animācijas filmu seriāls. 13.sērija.
10.00 «Mārvijs Hemmers. Nacionālās ģeogrāfijas pasaule». Populārzinātnisks seriāls bērniem. 8.sērija.
10.30 «Surikātu raibā dzīve».
Dokumentālu filmu seriāls. 8.sērija.
11.00 «Discovery atlants: Brazīlija».
Dokumentāla filma. 1.sērija.
12.00 Dievkalpojums.*
13.00 «Vertikāle».
13.30 «Daudz laimes!»
14.20 «Latvijas šlāgeraptauja 2011».*
15.20 «Eirodziesma 2011». Fināls un superfināls.*
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.25 «Province».
18.55 «Mīlestība un citas delikateses».
Vācijas romantiska komēdija. 2009.g.
20.30 «Panorāma».
21.29 Laika ziņas.
21.35 «Elēģija». ASV melodrāma. 2008.g.
23.30 «Nakts ziņas».
23.45 «Laiks vīriem?»*
0.15 «Mafijas klans». Seriāls. 13. un 14.sērija.
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TV programma
5.40 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».

TV3
5.00 «Nolaupītais». 6.sērija.
5.45 «Mammu, es mīlu slepkavu» (ar subt.). 1.sērija.
6.30 «Hanna Montana. Dubultā dzīve 3». 15.sērija.
7.00 «Ragi un nagi». Anim. ser. 23.sērija.
7.20 «Ašais Frenkijs». Anim. ser. 27. un 28.sērija.
7.50 «Finiass un Fērbs». Anim. ser.
8.15 «Kinomānija».
8.50 «Māmiņu klubs».
9.20 «Garšu laboratorija».
10.00 «Superbingo». TV spēle.
11.00 «Smieklīgākie videokuriozi 18».
11.20 «Madagaskara 2». ASV animācijas filma. 2008.g.
13.05 «Kā pārspēt Šteinus». ASV komēdija. 2006.g.
14.50 «Mūmija atgriežas».
ASV spraiga sižeta piedzīvojumu filma. 2000.g.
17.15 «Papuča medības». ASV komēdija. 2003.g.
18.50 «Kobra 14». Seriāls. 8.sērija.
19.50 «Nekā personīga».
20.25 «Ar pasauli nepietiek». ASV spriedzes filma. 1999.g.
23.10 «28 dienas vēlāk».
Lielbritānijas un Francijas šausmu trilleris. 2002.g.
1.15 «Mentu kari. Epilogs» (ar subt.).
Krievijas krimināldrāma. 2009.g.
3.10 «Frānsiss flotē». ASV komēdija. 1955.g.
4.30 «Nakts joki».
Salons «CHI Studio»
aicina darbā speciālistus ar pieredzi
(frizieri, klasiskais
manikīrs). Varam
piedāvāt karjeras izaugsmes iespējas.
Kontakta tālrunis 22086322 (Konstantīns).

SIA «Mītavas elektra» PII «Varavīksne»
Uzņemam bērnus no 1 gada vecuma!
Mūsu pieredzējušie pedagogi rūpējas par
bērniem no viena gada vecuma. Un mums
ir ļoti elastīga mācību maksa! Gaidām
ciemos! Tālrunis 63021000, 27221402.
Adrese: Vaļņu iela 6, Jelgava.

• Nekustamais īpašums
• Transports
• Celtniecība

www.sludinajumuserviss.lv
Bezmaksas sludinājumu dēlis
• Bizness un darbs
• Bērniem
• Dzīvniekiem

JELGAVAS PILSĒTAS KULTŪRAS NAMĀ
18. februārī plkst.18 – čellu trio «Melo-M» jaunā koncertprogramma
«Operas joks». Biļešu cena: Ls 5; 4; 3.
19. februārī plkst.17 – aktiera, režisora un dziesminieka VARA VĒTRAS pirmā dziesmu albuma «Pārdodu vēju un zirgu vēl klāt...» prezentācijas koncerts. Biļešu
cena: no Ls 3 līdz Ls 6.

25. februārī plkst.19 – «Estrādes serpentīns». Piedalās: I.Akuratere, V.Lapčenoks,
S.Zapacka un H.Ozols, aktieris Z.Neimanis. Biļešu cena: Ls 6; 5; 4.

9. martā plkst.12 – Valmieras teātra viesizrāde bērniem. Ē.Kestners «Emīls un
Berlīnes zēni». Ļoti nopietns kriminālgabals 2 daļās. Biļešu cena: Ls 3; 2,50; 2.
9. martā plkst.19 – Valmieras teātra viesizrāde. A.Lapiņš «Eldorado».

Komiska drāma par jancīgiem latviešiem. Režisors V.Brasla. Lomās: D.Eversa, T.Lasmanis,
J.Johansons, B.Valante, A.Vilims, T.Lasmane un M.Meiers.
Biļešu cena: Ls 5; 4; 3.
Kases darba laiks: no otrdienas līdz piektdienai 14 – 19, sestdienā 9 – 14
un stundu pirms sarīkojuma! Kases tālrunis: 63084679.

Jelgavas pilsētas dome paziņo, ka tiek pārdots
mutiskā izsolē neapbūvēts zemes gabals Pērnavas ielā 24A, Jelgavā, kadastra apzīmējums
09000360329, platība 705 m².

LTV7
7.50 «Televeikala skatlogs». «Veiksmīgas idejas».
8.10 «Televeikala skatlogs». «Pie rīta kafijas».
8.30 «Televeikala skatlogs». «Vide, veselība un mēs».
8.50 «Televeikala skatlogs». «Iespējas un risinājumi».
9.10 «Televeikala skatlogs». «Nedēļas apskats».
9.30 «Televeikala skatlogs». «Darbs. Izglītība. Karjera».
9.50 «Televeikala skatlogs». «Aktualitātes».
10.10 «Televeikala skatlogs». «Vārds uzņēmējiem».
10.30 «Tavs auto».*
11.00 «Uz meža takas».*
11.30 «Autosporta programma nr.1».*
12.00 Jaunatnes hokeja līgas spēle.
HK Rīga – Čerepovecas Almaz.*
14.00 LBL Zvaigžņu spēle. Tiešraide.
16.45 Kontinentālās hokeja līgas spēle. Play off.
19.25 «Basketbola apskats».*
19.55 «Krējums... saldais».
20.25 «Spiegu spēles»(ar subt.). Seriāls. 19. un 20.sērija.
22.15 «Pēdējais liecinieks». Kriminālseriāls. 4.sērija.
23.05 «Rino Gaetāno». Biogrāfiska drāma. 2006.g. 2.sērija.
0.50 «Baltais vilciens» (ar subt.). Komēdija. 2008.g.

LNT
6.00 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
6.35 «Kāpēc tā gadījās». Dokumentāla programma. 11.sērija.
7.05 «Skubijs Dū un Pinkainais». Animācijas seriāls. 11.sērija.
7.25 «Misters Bīns». Animācijas filma.
7.35 «Mājokļa jautājums».*
8.35 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
9.00 «Autoziņas».
9.30 «Ražots Latvijā».
10.00 «Sirmā ēdienkaratē».
10.40 «Maskas dēls». Fantāzijas piedzīvojumu komēdija. 2005.g.
12.30 «Policijas akadēmija». ASV seriāls. 12.sērija.
13.30 «Misters Bīns». Lielbritānijas komēdijseriāls.
14.00 «Vadīt dzīvi». ASV romantiska komēdija. 2008.g.
16.00 «Karstais ledus 2010». Starptautisks šovs uz ledus.
18.00 «Intelektuālā apokalipse.
Būt vai nebūt». Sarunu šovs.
19.10 LNT ziņu Top 10.
20.00 LNT ziņas.
20.15 «Mazo dziesmas Latvijai». Dziesmotās sacensības.
22.45 «Brūksa kungs». ASV krimināldrāma. 2007.g.
1.00 «Jūrmala 2010» (ar subt. latviešu val.). Humora šovs
2.35 «Taisnības kareivis». ASV trilleris. 2006.g.
4.10 «Agata Kristi. Nogalināt ir viegli». Detektīvfilma.
1981.g.
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14. februārī Jelgavā durvis vēris salons «XI»
Salona pamatideja ir radīt vietu, kur pulcēties pilsētas radošajiem, intelektuālajiem un garīgajiem meklētājiem. Tā ir vieta, kur satikt zinošus speciālistus – dziedniekus, masierus, astrologus, numerologus, Reiki praktiķus
un citus; vieta, kur pavadīt laiku harmoniskā atmosfērā ar kafijas, zāļu tējas
krūzi; vieta, kur notiek semināri, diskusijas, filmu vakari; vieta, kur iegādāties
dziedniecisko mūziku, ezotērisko un filozofisko literatūru, kristālus, rotas,
sveces, piramīdas u.c. preces.
Salonā būs vieta, kur bez maksas lasīt pēdējo gadu izdotos žurnālus «Dziednieks», «Taka», «Mistērija». Tāpat būs iespēja par simbolisku maksu nopirkt
vai apmainīt savu jau izlasīto grāmatu. Aicinām nest savas grāmatas un dot
tām iespēju tikt lasītām atkal.
Tādēļ aicinām visus jelgavniekus, kuri meklē, interesējas, kam ir savs
viedoklis un vēlme pēc izaugsmes, – ir laiks «līst laukā no alas», dalīties
prasmēs un idejās! Īpaši tie, kas jau darbojas šajā lauciņā – masieri, Ajūrvēdas speciālisti, meditāciju vadītāji, dziednieki u.c. –, pievienojieties mūsu
komandai!
Salons «XI» piedāvā:
• Konsultācijas astroloģijā, numeroloģijā, Taro, dziedniecībā;
• Īpašu harmonizējošo procedūru, apvienojot krāsu, mūzikas un kristālterapiju;
• Enerģētiskās plūsmas (čakru) diagnostiku;
• Grāmatu apmaiņas «plauktu»;
• Iespēju piemeklēt sev īsto akmeni, izgatavot un uzlādēt īpašu rotu;
• Kristālus, vīrakus, sveces, sāls lampas, mūziku, pusdārgakmeņu rotas
u.c. preces;
• Lekcijas, seminārus, nodarbības, pieaicinot vadošos Latvijas speciālistus.
Atklāšanas mēneša īpašie piedāvājumi:
• Enerģētiskās plūsmas (čakru) diagnostika visiem pircējiem par brīvu;
• Astrologa Ināras Kupicas 1 stundas konsultācija – tikai Ls 17;
• Dziednieces Ilgas Lielienfeldes konsultācijas;
• Vienas no vadošajām Latvijā taroloģes Olgas Stepanovas individuālās
konsultācijas un meistarklase par īpašu cenu;
• Individuāla dārgakmeņu piemeklēšana par īpašu cenu – Ls 4!
Tiekamies Jāņa ielā 1a katru darba dienu no pulksten 11 līdz 19! Var arī
piezvanīt – tālrunis 63026911 un atrakstīt: sia.valentia1@gmail.com

1. Privatizācijas metode un paņēmiens – pārdošana mutiskā izsolē ar pretendentu atlasi.
2. Objekta nosacītā cena – Ls 4230 (četri
tūkstoši divi simti trīsdesmit lati).
3. Samaksa veicama latos.
4. Izpirkšanas termiņš – pieci gadi no nomaksas pirkuma līguma noslēgšanas dienas ar
saistību tiesību pāreju pircējam.
5. Izsoles solis – Ls 100 (viens simts latu).
Solīšana notiek ar augšupejošu soli pa vienam solim.
6. Maksa par atlikušo maksājumu – 6% gadā
no vēl nesamaksātās pirkuma maksas.
7. Drošības nauda – 10% apmērā no izsolāmā
objekta pārdošanas sākumcenas, t.i., Ls 423.
8. Reģistrācijas maksa – Ls 50.
9. Izsole notiks 2011. gada 16. aprīlī plkst.10
Lielajā ielā 11, Jelgavā, 207. telpā.
Iepazīties un saņemt Izsoles noteikumus
var darba dienās Jelgavas pilsētas domes
Informācijas aģentūrā, tālrunis 63005522.
Pieteikties izsolei var Jelgavas pilsētas domē,
302. kabinetā, līdz 2011. gada 12. aprīlim
plkst.16 pirmdienās no plkst.13 līdz 19, pārējās darba dienās no plkst.8 līdz 12 un no
13 līdz 17, piektdienas – brīvas. Pieteikšanās
objekta apskatei un uzziņām pa tālruņiem
63005514, 22020014.
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Kultūras pasākumi
 19. februārī pulksten 13 – koncerts
«Es dziedu Lietuvai», kas veltīts Lietuvas
dzimšanas dienai (Sabiedrības integrācijas
pārvaldes zālē).
 19. februārī pulksten 16 – kluba «Pīlādzītis» sarīkojums (kultūras namā).
 19. februārī pulksten 17 – Vara Vētras
pirmā dziesmu albuma «Pārdodu vēju un
zirgu vēl klāt...» koncerts. Biļešu cena – no
Ls 3 līdz 6 (kultūras namā).

 23. februārī pulksten 13 – Daugavpils
teātra muzikāla viesizrāde bērniem «Negaidītais sūtījums». Režisors M.Korsiets. Biļešu
cena – Ls 2,50; 2; 1,50 (kultūras namā).
 23. februārī pulksten 19 – Daugavpils
teātra viesizrāde Rejs Kūnijs «Kā piekrāpt
sievu». Komēdija divās daļās (krievu valodā).
Režisors M.Mamedovs. Biļešu cena – Ls 6;
5; 4 (kultūras namā).
 25. februārī pulksten 19 – «Estrādes serpentīns». Piedalās I.Akuratere, V.Lapčenoks,
S.Zapacka, H.Ozols un aktieris Z.Neimanis.

NOTIKUMI
Biļešu cena – Ls 6; 5; 4 (kultūras namā).
 27. februārī pulksten 15 – koncertprogramma «Baroka skaņas Kurzemes
un Zemgales hercogistes galvaspilsētā
Mītavā». Piedalās ansamblis «Collegium
Choro Musici Riga» un baroka orķestra
«Collegium Musicum Riga» solisti (Svētās
Annas katedrālē).
 28. februārī pulksten 18 – Jelgavas
pilsētas bērnu un jauniešu deju kolektīvu
koncerts «Mūsu mājā dejo tā». Biļešu cena
– Ls 0,50 (kultūras namā).

Ceturtdiena, 2011. gada 17. februāris

Izstādes
 Līdz 10. aprīlim – izstāde «Sveiciens no
Mītavas: vecais ģimenes albums» (Ģ.Eliasa
Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 Līdz 7. martam – Anželikas Rudņickas
tekstiliju izstāde (Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures
un mākslas muzejā).
 Februārī – mākslinieces Baņutas Ancānes
Šekspīra sonetu ilustrāciju izstāde (JZB).
 Februārī – Intas Bites gleznu izstāde,
Jeļenas Dašuņinas-Naidjonokas gleznu,

zīmējumu un leļļu izstāde (kultūras nama
1. stāvā).
 Februārī – Spīdolas skolas kaligrāfijas
darbu izstāde (kultūras nama 1. stāvā).
 Februārī – piemiņas izstāde aizgājušajiem Tautas gleznošanas studijas
māksliniekiem «Mantojums» (kultūras
nama 2. stāvā).
 Līdz 28. februārim – Māra Grīnberga
fotogrāfiju izstāde (Miezītes bibliotēkā).
 No 17. februāra – Kārļa Dobrāja gleznu
izstāde (Jelgavas Mākslas skolā).

Skulptūras jau novērtējuši ap 40 000 cilvēku
 Sintija Čepanone

«Brīvība – tā ir iespēja izteikt
savas domas, izpausties tieši tā,
kā cilvēks vēlas. Brīvība rodas
dvēselē,» saka ledus tēlniece
Marina Erkoviča no Krievijas, Permas. Viņas un kolēģes
Tatjanas Kuzņecovas radīto
skulptūru «Gars ir brīvība, un
brīvība ir gara uzvara», kura 13.
Starptautiskajā Ledus skulptūru
festivālā komandu skulptūru
vērtējumā tika atzīta par otro
labāko, vēl aizvien var apskatīt
Uzvaras parkā. Gluži tāpat kā
citas lielās skulptūras, kas izturējušas dabas untumus.
Pašvaldības aģentūras «Kultūra» projektu vadītājs Ivars Pirvics vērtē, ka, par spīti
piedzīvotajam atkusnim ledus skulptūru
tapšanas procesā un spēcīgajam putenim
pasākuma norises laikā, par spīti tam, ka
šis bija velna duča jeb 13. festivāls, kas
rosināja mākslinieku pārdomas par šī
skaitļa maģisko nozīmi, Ledus skulptūru

festivāls aizvadīts godam. «Trīs dienu laikā,
no 11. līdz 13. februārim, Uzvaras parku
apmeklēja apmēram 40 500 cilvēku, un tas,
neapšaubāmi, ir ļoti augsts rādītājs. Turklāt
pašlaik vēl aizvien interesenti var aplūkot
lielās ledus skulptūras jeb komandu darbus.
Ja viss noritēs veiksmīgi, tad pēc Latvijas
apceļošanas mājās, Jelgavā, nākamnedēļ
atgriezīsies arī mazās skulptūras,» stāsta
I.Pirvics.
Proti, vēl šodien, 17. februārī, 27 ledus
mākslinieku individuālos darbus var novērtēt Ogrē, bet trīs pēdējās nedēļas dienās
tās būs apskatāmas Jēkabpilī. Savukārt 12
lielās ledus skulptūras, sniega siena un ledus slidkalniņš vēl aizvien ir Uzvaras parkā,
un to visu var apskatīt, par 50 santīmiem
nopērkot ieejas biļeti. «Darba dienās parks
atvērts no pulksten 12 līdz 20, savukārt
brīvdienās – no pulksten 11 līdz 20. Tāpat
kā festivāla dienās, ar tumsas iestāšanos
skulptūras tiks izgaismotas. Ja laika apstākļi skulptūrām būs labvēlīgi, tās pavisam
noteikti varēs apskatīt līdz 28. februārim,
un tikai tad pieņemsim lēmumu par
mākslas darbu turpmāko likteni,» skaidro
«Kultūras» projektu vadītājs.

«Biju jau nolēmis
no ledus atpūsties un gatavoties
smilšu skulptūru
sezonai, kad Sandis piedāvāja startēt Ledus skulptūru festivālā
Jelgavā. Piekritu,
un tā, realizējot
viņa ideju, tapa
mūsu kopdarbs
«Latvieša stāsts»
jeb mēģinājums
mākslinieciski parādīt Latvijas vēsturi,» stāsta Sanda Kondrāta partneris Krists Zariņš.
Tieši viņu veidotais darbs visu mākslinieku iekšējā
balsojumā šajā festivālā atzīts par labāko komandu
grupā. Laba saskaņa strādājot, sarežģīta konstrukcija,
oriģināla ideja un labi atspoguļota tēma – tieši tā
«Latvieša stāstu» raksturo Sanda un Krista kolēģi.
Sākot ar suņa pajūgu un beidzot
ar mašīnu – tā 10 000 kilometrus
garo ceļu līdz Latvijai pirmo reizi
mēroja Kunija Takasajeva un
Džulustans Markovs no Sahas
Krievijā, kur nedēļā, kamēr
Jelgavā mākslinieki, galvenokārt
strādājot naktīs, centās «noķert»
vismaz niecīgu salu, valdīja
mīnus 45 grādu temperatūra.
«Tik siltā laikā mums ne reizi
nav nācies strādāt. Tā noteikti ir
jauna pieredze, jo mitrā gaisa un
vēja dēļ jāmaina ierastā tehnoloģija. Turklāt pie mums ledus ir
citāds – ļoti ciets, bet te ir ledus,
kurš raud,» saka mākslinieki, kuri
13. ledus festivālā ar 13. kārtas
numuru kopā radīja darbu «Senču aicinājums». Savukārt K.Takasajeva individuālajā skulptūrā atainoja «Plūstošo
identitāti» jeb, kā pati saka, mazas tautas sevis meklējumus globālajā pasaulē.

Triju dienu laikā Uzvaras parkā skulptūras
novērtēja ap 40 500
cilvēku, un, kaut pasākuma organizatori
neslēpj, ka skulptūru
tapšanas process izvērties par grūtu pārbaudījumu, uzrunātie
apmeklētāji atzīst, ka
šis festivāls izdevies
pat labāks nekā
iepriekšējie. Viņi arī
ierosina nākamgad
izraudzīties vairāk
uzvarētāju, lai māksliniekiem būtu vēl lielāks stimuls strādāt.
Šogad darbus radīja
30 mākslinieki no 12
valstīm, un tas ir lielākais pārstāvēto valstu
skaits visa festivāla
vēsturē.
Foto: Ivars Veiliņš

Ledus skulptūru festivālā apbalvoti
Individuālo skulptūru grupā
1. vieta – Sandis Kondrāts «Brīvais kritiens» (Latvija)
2. vieta – Vitauts Musteiķis «Nebeidzamā lūgšana» (Lietuva)
3. vieta – Kārlis Īle «Kailā brīvība» (Latvija)
Komandu skulptūru grupā
1. vieta – S.Kondrāts un Krists Zariņš «Latvieša stāsts» (Latvija)
2. vieta – Tatjana Kuzņecova un Marina Erkoviča «Gars ir
brīvība, un brīvība ir gara uzvara» (Krievija, Perma)
3. vieta – Darens Džeksons un Metjū Fosters «Lec un
griezies, un nirsti, un smejies» (Lielbritānija)
Žūrijas speciālbalva – Aleksejam Verbickim un
Denisam Novickim par darbu «Pilnīga brīvība.
Dvēseles lidojums» (Krievija, Magadana)
SEB bankas simpātijas balva – Džulustanam Markovam un Kunijai Takasajevai par skulptūru
«Senču aicinājums» (Krievija, Saha)
«Sportland» simpātijas balva – Inesei Valterei-Ūlandei par darbu «Mīlestība ir mana reliģija»

Kamēr lielie apmeklētāji
novērtēja skulptūras,
bērni sajūsminājās par
slidkalniņu – uz plēves
vai vienkārši uz dupša
mazie pārbaudīja, kā slīd
35 metrus garā ledus
«trase». «Nebiju sagatavojusies, ka te būs slidkalniņš, tāpēc nācās šļūkt
uz dupša, bet vienalga
tas bija forši, es noteikti
gribu atnākt uz šejieni vēl
kādu dienu,» atzīst sešus
gadus vecā Loreta.

Ledus festivāla apmeklētāji vērtē Jelgavu

Aizvadītās nedēļas sākumā piedzīvotais
atkusnis ledus māksliniekiem ierasto
darbu kārtību lika mainīt pret pūces
ritmu, un lielākoties skulptūras tapa
vakara un nakts stundās. Īpaši aktīva bija
nakts pirms festivāla atklāšanas, kad sals
skulptūras ļāva «noslīpēt».
Festivālā vējam labpatikās nodemonstrēt arī savu brīvības
izpratni, un 12.
februāra rītā, spēcīgai
brāzmai «izskrienot»
cauri Uzvaras parkam, ledus lauskās
diemžēl pārvērtās
skulptūra «Pilnīga
brīvība. Dvēseles lidojums», ko veidoja
mākslinieki no Krievijas, Magadanas,
Aleksejs Verbickis un Denis Novickis.

Sandra Sarkanbārde no Aizkraukles:
«Pirmo gadu studēju LLU, tieši tādēļ šis ir arī mans pirmais Ledus
skulptūru festivāls Jelgavā. Esmu sajūsmā gan par šo pasākumu, gan
par visu pilsētu kopumā. Te ir pietiekami daudzveidīgas iespējas, lai
cilvēki saturīgi pavadītu brīvo laiku – pasākumi kultūras namā, vairāki
naktsklubi, pašiem sava slidotava un boulinga zāle, kur nu vēl tornis,
no kura paveras fantastisks skats uz pilsētu! Par Jelgavu es varu teikt,
ka tā ir forša, klusa, mierīga pilsēta, bet piedāvājums – gandrīz tikpat
daudzveidīgs, cik Rīgā.»
Ilze Putniņa no Limbažiem:
«Uz Jelgavu atbraucu pie drauga, un, jāsaka godīgi, man ir patīkami
būt šeit, jo Jelgava ir ne tikai ļoti skaista pilsēta, bet arī viesiem draudzīga. Līdz šim Ledus skulptūru festivālu nebija sanācis apmeklēt,
nezināju, ka tas ir tik krāsains un muzikāls. Izbaudot to atmosfēru, kas
valda Uzvaras parkā, es jau tagad zinu, ka apmeklēšu arī nākamo ledus
festivālu un noteikti vasarā atbraukšu uz Smilšu skulptūru festivālu,
kas, cik noprotu, ir tikpat grandiozs kā šis. Nesen biju arī Jelgavas tornī
– tas man ļoti patika, īpaši iespēja uz Jelgavu paskatīties no augšas.»
Lauris Poševs no Balvu novada:
«Iepriekš par Jelgavu biju daudz dzirdējis no draugiem, kas šeit mācījušies, taču pat iedomāties nevarēju, ka Jelgava ir tik skaista pilsēta!
Šeit esmu pirmo reizi mūžā – kopā ar radiniekiem atbraucu speciāli
uz Ledus skulptūru festivālu. Tas tik ir ko vērts! Jau tagad zinu, ka uz
Jelgavu atbraukšu atkal, lai to iepazītu pamatīgāk, tiesa gan – siltākā laikā, jo pašlaik jau deguns nosalis, bet gribas visu apskatīt bez
steigas, citādi būšu redzējis tikai ledus skulptūras un pilsētas centru
caurbraucot, kad laukā jau ir satumsis. Jāatzīst, ka redzētais mani
patīkami pārsteidzis – celtnes ir iespaidīgas.»

