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Pilsētas ielās
atgriezušies «simtlatnieki»
 Ritma Gaidamoviča

«Šis ir labākais variants situācijā, kad esmu bez ienākumiem. Esmu pirmspensijas vecumā, darbu grūti
atrast, jo priekšroka tiek dota jaunajiem. Piedāvāja
man darbu veikalā 12 stundas dienā – esi pārdevēja,
veikala vadītāja, krāvēja, noliktavas pārzine vienā
personā. Man ir 58 gadi, es to fiziski nevaru. Tāpēc
novērtēju iespēju strādāt «simtlatniekos». Te nav jādara nekas pārdabisks. Priecē arī fakts, ka tagad tiek
iemaksāta nauda pensijai,» atzīst Tatjana Štikova,
kura šobrīd strādā algotos pagaidu sabiedriskajos
darbos. Viņa jau pagājušajā gadā bērnudārzā «Rotaļa» strādāja par 80 latu stipendiju.
Aģentūras «Pilsētsaimniecība»
piesaistītā darbaspēka pārvaldniece Liene Lapiņa stāsta, ka
bezdarbniekiem, kuri nodarbināti
algotos pagaidu sabiedriskajos
darbos, šī jau ir otrā darba nedēļa.
«Šobrīd ar darbu esam nodrošinājuši 50 cilvēkus, kuri veic sētnieka
pienākumus, iesaistoties pilsētas
sakopšanā. Pagājušajā nedēļā

daudzi no viņiem strādāja Uzvaras
parkā un tā apkārtnē, lai palīdzētu
to sakārtot Ledus skulptūru festivālam. Bet pamatā stipendiātiem
uzticēts no sniega attīrīt autobusu
pieturas, stāvlaukumus, gājēju
pārejas, automašīnu novietnes
gar ielu malām jeb tā saucamās
kabatas,» stāsta L.Lapiņa.
Turpinājums 3.lpp.

Pērn 11 kriminālprocesos
vainīgais ar cietušo vienojies
 Ilze Knusle-Jankevica

Foto: Ivars Veiliņš
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Lai atbalstītu latviešu
valodu kā vienīgo valsts
valodu, jelgavnieki sestdien, 18. februārī, aicināti
nebūt vienaldzīgiem un,
aktīvi piedaloties referendumā, balsot pret
grozījumiem Satversmē.
Nobalsot varēs tikai 18.
februārī no pulksten 7
līdz 22.
Taču visi vēlēšanu iecirkņi, tostarp piecpadsmit mūsu pilsētā, pa
četrām stundām atvērti jau desmit
dienas pirms referenduma, un tā
ir iespēja gūt atbildes uz visiem
jautājumiem, kas skar gaidāmo
referendumu.
Šodien, 16. februārī, vēlēšanu
iecirkņi Jelgavā atvērti no pulksten

15 līdz 19, savukārt piektdien, 17.
februārī, – no pulksten 9 līdz 13.
«Balsotāju aktivitāte, apmeklējot vēlēšanu iecirkņus pirms referenduma, ir salīdzinoši maza
– galvenokārt cilvēki tajos vēršas, lai
pieteiktu balsošanu savā atrašanās
vietā. Acīmredzot aģitācija valstī ir
pietiekami plaša, un gribas ticēt,
ka jelgavniekiem ir skaidra ne tikai
izvēle, bet arī balsošanas kārtība,»
norāda Jelgavas pilsētas Vēlēšanu
komisijas priekšsēdētājs Jānis Dēvics. Viņš stāsta, ka šīs nedēļas sākumā bija saņemti nedaudz vairāk
kā desmit pieteikumi par balsošanu
mājās. «Taču reizi no reizes saņemto
iesniegumu skaits būtiski nemainās
– balsošanu mājās mūsu pilsētā
piesaka vidēji 45 – 50 cilvēki,» tā
J.Dēvics, atgādinot, ka iesniegumi,
kurus dzīvesvietai tuvākajā vēlēšanu iecirknī var nogādāt arī vēlētāja

uzticības persona, tiks pieņemti līdz
18. februāra pulksten 12.
Sestdien, kad notiks referendums
par likumprojektu «Grozījumi
Latvijas Republikas Satversmē»,
balsstiesīgie iedzīvotāji savu izvēli
varēs izdarīt jebkurā vēlēšanu iecirk
nī Latvijā. Mūsu pilsētā vēlēšanu
iecirkņu atrašanās vietas nav mainītas, un adreses iespējams uzzināt
portāla www.jelgavasvestnesis.lv
sadaļā «Svarīgi».
Jāatgādina, ka tautas nobalsošanas zīmē būs jautājums «Vai jūs
esat par likumprojekta «Grozījumi
Latvijas Republikas Satversmē»
pieņemšanu, kas paredz krievu
valodai noteikt otras valsts valodas
statusu?» ar diviem iespējamiem
atbilžu variantiem – «Par» vai
«Pret». Tautas nobalsošanas zīmē
atzīmējot «Par», vēlētājs uzskata,
ka krievu valodai jābūt valsts

valodai; atzīmējot «Pret», vēlētājs
uzskata, ka arī turpmāk Latvijā
jābūt tikai vienai valsts valodai
– latviešu.
Likumprojekts «Grozījumi
Latvijas Republikas Satversmē»
paredz mainīt Satversmes 4., 18.,
21., 101. un 104. pantu, iekļaujot
tajos nosacījumu par krievu valodu
kā otru valsts valodu, nosakot, ka
arī pašvaldībās darba valodas ir
latviešu un krievu un ikvienam
ir tiesības saņemt informāciju
latviešu un krievu valodā.
Satversmes grozījumi tiks pieņemti, ja par tiem nobalsos vairāk
nekā puse balsstiesīgo vēlētāju,
kuru skaits 11. Saeimas vēlēšanās
bija 1 543 786, tātad par otras
valsts valodas statusa piešķiršanu krievu valodai referendumā
būtu jānobalso vismaz 771 893
vēlētājiem.

Lai atslogotu tiesas, pirms dažiem gadiem Probācijas
dienestam tika uzticēta jauna funkcija – izlīguma slēgšana krimināllietās. Jelgavā pērn panākti 11 izlīgumi, no
kuriem divos iesaistītas nepilngadīgas personas. Tomēr
ne vienmēr iesākto procesu izdodas novest līdz galam.
«Divu vīriešu starpā bija izcēlies konflikts sievietes dēļ.
Viens no viņiem brauca ar automašīnu, otrs mēģināja
pa logu ielīst braucošajā mašīnā, pakrita, un automašīna
pārbrauca viņa kājai. Izlīgumu panākt tomēr neizdevās,
jo cietušais pieprasīja morālo kompensāciju vairāku
tūkstošu latu apmērā, kam vainīgais nepiekrita,» stāsta
brīvprātīgais starpnieks izlīgumos Karīna Veisa.
K.Veisa stāsta, ka situācijas,
kuras tiek risinātas izlīguma ceļā,
ir dažādas. Nereti tie ir nodarījumi,
kas cietušajam radījuši materiālus
zaudējumus. Piemēram, jaunietis
naktī nozadzis datorsomu ar datoru; sieviete iedevusi juvelierim
zeltu un naudu papildu zelta iegādei, bet viņš šo zeltu izlietoja cita
pasūtītāja darbam; ieriebis vīrietis
no pretī nākoša pusaudža rokām
izrāva mobilo telefonu; iereibis
vīrietis no kaimiņa dzīvokļa nozaga televizoru 100 latu vērtībā un
pārtikas produktus no ledusskapja

4,34 latu vērtībā. Ir arī gadījumi,
kad cietušajam nodarīti miesas
bojājumi – kāds uz ielas piekauts,
citā reizē vainīgs suns – tas uzbrucis velosipēdistam, nodarot vieglus
miesas bojājumus. Cietušajam un
suņa īpašniecei izdevies vienoties.
Bijis arī gadījums, kad iereibis vīrietis ar ceļazīmi iesvieda pa kādas
iestādes durvīm, izsitot stiklu. Viņš
tā rīkojies, lai piesaistītu policijas
uzmanību, jo viņu naktī uz ielas
piekāva un aplaupīja nepazīstamas
personas.
Turpinājums 3.lpp.

Īrnieks, sēžot cietumā, aizsaldē mājas ūdensvadu
 Ilze Knusle-Jankevica

Pulkveža Brieža ielas 27. nama vienas kāpņutelpas iedzīvotāji kļuvuši par sava kaimiņa ķīlniekiem – kamēr viņš
atrodas ieslodzījumā, dzīvoklī aukstumā aizsalušas ūdens
caurules, atstājot bez ūdens visu kāpņutelpu, stāsta
nama apsaimniekotāja Jelgavas Nekustamā īpašuma
pārvaldes (JNĪP) tehniskais direktors Oļegs Kukuts.
«Mūsu speciālisti konstatēja, ka
aizsalums ir konkrētajā dzīvoklī,
bet tajā bez īrnieka atļaujas iekšā
netiekam, tāpēc nevaram atjaunot ūdens piegādi,» stāsta JNĪP

tehniskais direktors, piebilstot, ka
vienīgais risinājums ir gaidīt, kamēr
caurules atkusīs pašas. Situācija ir
diezgan absurda: lai gan persona,
kam izīrēts pašvaldības dzīvoklis,

nonākusi cietumā un mājoklis stāv
tukšs un iet postā,pašvaldība lauzt
īres līgumu var tikai tiesas ceļā. Kā
skaidro pašvaldības preses sekretāre
Līga Klismeta, saskaņā ar likumu
«Par dzīvojamo telpu īri» pašvaldība
līgumu ar dzīvokļa īrnieku var lauzt
tikai tiesas ceļā, ja pret pašvaldības
īpašumu izturas nolaidīgi un to bojā,
piemēram, nekurinot aukstajā laikā.
Taču tas ir ilgs process, jo prasību
tiesā var celt, ja īrnieks vairāk nekā
trīs mēnešus nemaksā īres maksu
vai nenorēķinās par pamatpakal-

pojumiem. Līdz ar to nepilnības
likumdošanā gan mājas iedzīvotājus, gan namu apsaimniekotāju,
gan pašvaldību ir padarījušas par
ķīlniekiem, jo situācijā, kas prasa
operatīvu rīcību, rokas ir sasaistītas.
Jāpiebilst, ka JNĪP pret šo īrnieku ir
iesniegusi tiesā prasību par parādu
piedziņu un izlikšanu no dzīvokļa.
Tas, ka dzīvoklī neviens neuzturas, nav vienīgais iemesls,
kāpēc aizsalst caurules, tāpēc
JNĪP aicina iedzīvotājus atbildīgāk izturēties pret savu un kopējo

īpašumu – nodrošināt pietiekamu
temperatūru telpās, aizvērt mājas
ieejas durvis un logus, pagrabu
lūkas. Konstatējot bojājumus vai
problēmas, jāinformē JNĪP Avārijas dienests pa tālruni 63020000.
JNĪP pārstāvis norāda, ka līdzīgas situācijas rodas, kad dzīvokļu
īrnieki dodas peļņā uz ārzemēm,
bet nenodrošina, lai dzīvoklis tiktu
pieskatīts vai lai tajā nepieciešamības gadījumā varētu iekļūt. Pat
ja īrnieks norēķinās par komunālajiem pakalpojumiem, tukšais

dzīvoklis var radīt problēmas visai
mājai. «Ja dzīvokļa īpašnieks vai
īrnieks nenodrošina normatīviem
atbilstošu dzīvokļa iekštelpu temperatūru, rodas kaitējums kopīpašumam un zaudējumi citiem
dzīvokļu īpašniekiem. Dzīvokļa
īpašuma likums paredz, ka dzīvokļa
īpašnieks vai īrnieks ir atbildīgs par
zaudējumu nodarīšanu citiem dzīvokļu īpašniekiem,» tā O.Kukuts,
piebilstot, ka otrdien problēmas
aizsalušu cauruļu dēļ bija 19 JNĪP
apsaimniekotās mājās.
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«Nē!» otrai valsts valodai
Andris Rāviņš,
Jelgavas pilsētas
domes priekšsēdētājs:
«18. februārī
mums, Latvijas
pilsoņiem, jāpauž
sava nostāja par
latviešu valodu kā
vienīgo valsts valodu. Ir jāpieliek
punkts politiskām
manipulācijām ar
sabiedrību jautājumos, kas skar
valsts neatkarību, apdraud mūsu
iespēju dzīvot un
audzināt bērnus
brīvā Latvijā, iespēju brīvi lietot
vienu valsts valo-

du – latviešu.
Vēsturiski Latvija ir bijusi
mājvieta dažādu tautību pārstāvjiem. Vēlme saglabāt un
stiprināt mūsu valodu nenozīmē
to cilvēku noniecināšanu, kam
latviešu valoda nav dzimtā.
Daudzi latvieši zina krievu
valodu un saziņā to lieto. Uzskatu, ka lielākā problēma nav
saziņas valoda. Vismaz Jelgavā
nē, par ko liecina neliels savākto
parakstu skaits referenduma
ierosināšanai. Tas ir piederības un attieksmes jautājums,
kuru risinot ir svarīgi jebkuros
apstākļos saglabāt savstarpējo
cieņu un sapratni. Likuma grozījumi neatrisinās problēmas un
nesaliedēs sabiedrību. Melo tie,
kas apgalvo pretējo, kas pārmet
latviešiem šovinismu un par asi-

milāciju sauc pamatotu prasību
cienīt valsti, kurā tu dzīvo, un
zināt šīs valsts valodu. Patiesi
lojālam cilvēkam neatkarīgi no
viņa nacionālās piederības tas ir
pašsaprotami. Ticu, ka Latvijā
tādu ir vairākums, un starp viņiem ir krievi, baltkrievi, ukraiņi un citu tautību pārstāvji.
Manuprāt, politiskā atbildība jāuzņemas tiem politiķiem,
kas ceļ savu partiju reitingu,
šķeļot sabiedrību un manipulējot ar nacionālo pašapziņu.
Nacionālā jautājuma aktualizēšana liecina par atsevišķu
politisko spēku vēlmi pievērst
sev uzmanību. Propagandas
kampaņu īstenošana uz sabiedrības rēķina ir vieglākais
ceļš, kā to izdarīt, nerēķinoties
ar sekām.

Pārliecinošam «nē» otrai
valsts valodai vajadzētu kļūt
par pamudinājumu Latvijas valdībai nekavējoties veikt atbalsta
pasākumus latviešu valodas saglabāšanai un nostiprināšanai.
Mums ir jāveido vienota valsts
finansēta izglītības sistēma
valsts valodā, jābūt nepiekāpīgiem valsts valodas lietošanā
dokumentu apritē attiecībā uz
visām svešvalodām.
18. februārī aicinu visus Latvijai lojālos balsstiesīgos iedzīvotājus tiesiskā ceļā apstiprināt,
ka latviešu valodai negrozāmi
jābūt vienīgajai valsts valodai.
Tas nenozīmē, ka savā starpā
nedrīkstam runāt citās valodās,
tas nenozīmē šeit dzīvojošu
tautu kultūras un tradīciju
ignoranci. Referendums uzliek

milzu atbildību ikvienam balsotājam, jo valsts valodas neaizskaramība nav tikai Latvijas
iekšējais jautājums. Jau šobrīd
gaidāmajam referendumam ir
piesaistīta daudzu valstu uzmanība, jo līdzšinējie mēģinājumi
palielināt krievu valodas ietekmi Eiropas Savienībā, panākot
tai oficiālās valodas statusu, ir
politiskās ietekmes jautājums.
Pasīvie vērotāji šajā gadījumā
nevar pretendēt uz neitralitāti.
Un tie, kas ir par otru valsts
valodu, varēs viņus pieskaitīt
pie saviem atbalstītājiem vai
cilvēkiem, kam šis jautājums ir
vienaldzīgs.
Mums, Latvijā dzīvojošajiem,
jābūt vienotiem mērķiem, vienotai apziņai un pārliecībai, ka
esam piederīgi vienai valstij.»

Jelgavnieku viedokļi par gaidāmo tautas nobalsošanu

Valda Astrīda Dzintare,
Jelgavas novada politiski represēto apvienības «Staburadze» valdes priekšsēdētāja:
«Es pārstāvu to paaudzi, kura
1941. – 1949. gadā cieta no komunistiskajām represijām. Mēs
zaudējām ne tikai dzimteni, bet
arī savas ģimenes, valodu... Pēc
17 gadiem no Sibīrijas atgriezos
Latvijā un nokļuvu pārsvarā
krieviski runājošu cilvēku sabiedrībā. Tolaik savā darbā kā ārste
ar latviešu pacientiem varēju
sarunāties latviski, bet lielākoties
tomēr nācās runāt krieviski un
arī visu dokumentāciju kārtot
krievu valodā. Tieši tāpēc ār-

Annika Andersone, mūsdienu deju studijas «Benefice» vadītāja:
«Es, protams, piedalīšos
referendumā un, protams,
balsošu pret krievu valodu
kā otru valsts valodu. Esmu
ļoti aizņemts cilvēks, un, jā,
varbūt kādam tas šķitīs bezatbildīgi, bet, atzīšos godīgi,
es nepiedalījos arī pēdējās
vēlēšanās, neesmu balsojusi
citos referendumos, jo tas,
kārtīgi augstu novērtēju to, ka nu kas pēdējā laikā notiek mūsu
jau 20 gadus mēs dzīvojam brīvā
Latvijā ar savu nacionālo valodu.
Varbūt tā ir pārāk liela demokrātijas izpratne, lai gan demokrātija
nav visatļautība, kas šobrīd mūs
novedusi pie situācijas, kad kādam
ir ienācis prātā apšaubīt mūsu
– latviešu – valodas statusu. Valdība
diemžēl attapās tad, kad bija jau
par vēlu... Es nezinu praktiski nevienu multinacionālu valsti, kurā
nacionālā valoda nebūtu vienīgā
valsts valoda.
Esmu pārliecināta, ka visi, kuriem ir mīļa mūsu Latvija un mūsu
– latviešu – valoda, nepieļaus saAntons Justs, bīskaps:
biedrības šķelšanos un 18. februārī
«Valoda iet kopā ar valstismēs visi referendumā nobalsosim kumu – tieši tas ir jāsaprot! Es
pret krievu valodu kā otro valsts nedomāju, ka Latvijā kādam
valodu.
ir kaut kas pret krievu valodu
Taču tas netraucēs arī turpmāk – tā ir liela impērija, kuras
mums lietot krievu valodu sadzīvē. valoda pastāvēs vienmēr. Taču
Arī es ikdienā mēdzu runāt krievu Latvijai sava valoda ir īpaši
valodā un arī pēc referenduma jāaizsargā, jo mēs esam maza
turpināšu to darīt, jo jebkuras va- valsts. Baznīca ir iecietīga
lodas zināšanas tevi dara bagātāku. pret visām valodām, arī mūsu
Tomēr es nespēju pat pieļaut domu, katoļu baznīcā notiek mesas
ka latviešu valoda nav vienīgā ne tikai latviešu, bet arī krievalsts valoda Latvijā.»
vu, poļu un lietuviešu valodā.

75%
483 BALSIS

Protams, un balsošu pret krievu
valodu kā otru valsts valodu

valstī, mani nepārliecina.
Grūti noticēt valdībai, kura
sola, bet solījumus nepilda.
TAČU... ir kāda būtiska atšķirība: šis referendums nav
par mūsu valdību, bet gan par
mūsu VALSTI! Un Latviju es
mīlu, es dzīvoju valstī, kas
man patīk. Tāpēc mani šokē
tas, ka Latvijā vispār šāds
jautājums tiek vērtēts, man
ir gaužām žēl, ka mēs neesam
pietiekami stipra valsts, ar
stipriem cilvēkiem un likumiem, lai bez diskusijām
varētu aizsargāt savu valodu,
lai nevienam no malas nebūtu
iespēja manipulēt ar mūsu
valodas statusu. Tieši tāpēc
es skaidri zinu, ka sestdienas
rītā pamodīšos, saģērbšos un
mans pirmais darbs būs doties uz vēlēšanu iecirkni, lai
nobalsotu pret krievu valodu
kā otru valsts valodu. Un citādāk nemaz nevar būt!»

Tomēr ir jābūt iecietībai pret
zemi, kurā dzīvo, jāatbalsta
tās vērtības. Es savulaik kalpoju Amerikā, un tur katrs
saprata, ka var runāt savā valodā, sargāt savu kultūru, taču
jāapzinās, ka ir valoda, kas
vieno nāciju. Un šāda valoda
ir katrai valstij – Latvijā tā ir
latviešu. Arī Amerikā bija liela
sabiedrības daļa, kas runāja
spāņu valodā – mēs noturējām
mesas spāniski, taču valodas
lietojums ikdienā nav pamats
apšaubīt nacionālo valodu.
Tāpēc arī es sestdien došos
uz referendumu, jo katram
no mums skaidri būtu jāapliecina sava piederība valstij,
kurā dzīvojam. Un visiem, kas
te dzīvo, ir jāatbalsta mūsu
zemes vērtības, protams, neaizmirstot savas saknes un
godājot citu tautu tradīcijas,
valodu.»

Andrejs Brovenko, Jelgavas
Ledus sporta skolas treneris:
«Esmu audzis krievu ģimenē
un ģimenē, ar draugiem, paziņām
arī ikdienā lietoju krievu valodu,
taču, domājot par referendumu,
man ir dalītas jūtas. Es baidos no
tā, ka šo valodas jautājumu katra sabiedrības daļa var uztvert
dažādi un, balsojot par krievu
valodu kā otru valsts valodu,
tas vēlāk var izraisīt pamatīgu
sabiedrības šķelšanos. Tas tikai

Marija Kudrjavceva, Latvijas Poļu savienības Jelgavas nodaļas priekšsēdētāja:
«Mēs, poļi, dzīvojot Latvijā,
izjūtam, kā šeit ciena mūsu
tautību, mūsu valodu – Latvijā
tiek atbalstītas mūsu sabiedriskās organizācijas, ir iespēja
mācīties poļu valodu, kultūru,
tradīcijas. Tā ir mūsu cieņa,
ko, 18. februārī piedaloties
referendumā un balsojot pret
krievu valodu kā otru valsts
valodu, mēs varam izrādīt

Vai piedalīsieties referendumā?

15%
96 BALSIS

Jā, un atbalstīšu krievu valodai otrās
valsts valodas statusu

3% 7%
16 BALSIS

45 BALSIS

Vēl neesmu izlēmis, vai
piedalīšos referendumā

Referendumā
nepiedalīšos

Savu viedokli paud

Pēteris Bila, Jelgavas
Mašīnbūves rūpnīcas īpašnieks:
«Ja cilvēks ir dzimis Latvijā,
kāda ir viņa dzimtā valoda?
Latviešu! Viņam jau nav citas
dzimtenes kā tikai Latvija. Tāpēc, manuprāt, nevienam, kurš
dzimis Latvijā, pat prātā nevar
ienākt tik muļķīga doma, kā apsvērt šo jautājumu. Jā, cilvēkiem

var būt dažādas tautības, dažādas
mātes, tēva un vecvecāku valodas,
bet viņa dzimtā valoda ir tikai viena, un Latvijā tā ir latviešu.
Ir jāsaprot, ka cilvēku veido
vide, kurā viņš dzīvo, tās kultūra,
attieksme, bet diemžēl ir daļa sabiedrības, kas to joprojām neizprot.
Šodien patiesībā ir grūti runāt par
cilvēka tautību – varbūt tas bija
iespējams tad, kad tautas dzīvoja
izolēti cita no citas, bet šodien
apgalvot, ka cilvēks ir, piemēram,
tīrasiņu krievs, būtu naivi. Tāpēc
daudzās valstīs tautība ir zaudējusi savu nozīmi – tās vietā krietni
būtiskāka ir valsts piederība. Ja tu
esi dzimis un dzīvo kādā valstī, tad
tā ir tava vienīgā dzimtene un tev
ir jāiekļaujas tās vidē. Protams, es
piedalīšos referendumā un balsošu
pret krievu valodu kā otro valsts
valodu.»

ļaus nostiprināties tiem politiskajiem spēkiem, kas arī turpmāk šo jautājumu izmantos
savās savtīgajās interesēs, lai
gan šobrīd valstī ir daudzi citi
svarīgāki jautājumi – visupirms
jau ekonomiskie, kas būtu
jārisina. Es nesen atgriezos
no Eiropas čempionāta daiļslidošanā, kas notika Anglijas
pilsētā Šefildā. No vienas puses,
protams, bija ļoti patīkami citā
valstī tik bieži dzirdēt latviešu
un arī krievu valodu, taču, no
otras puses, tā ir tā skaudrā
realitāte – šie Anglijā uz ielas
un veikalos satiktie cilvēki ir
tie, kuri mūsu valsti ir pametuši. Lūk, tas būtu jautājums,
kas valstī prasa daudz ātrāku
risinājumu nekā diskusijas par
valodu. Kaut arī esmu krievu
tautības cilvēks, es neapšaubu
to, ka Latvijas nacionālā valoda
ir latviešu.»
Latvijai. Lai gan es pati savulaik esmu gājusi krievu
skolā, runāju poļu valodā un,
protams, arī latviski, man
nav ne mazāko šaubu par to,
ka neatkarīgā valstī ir jābūt
tikai vienai oficiālai valodai.
Vēl jo vairāk Latvijā, kas ir
tik maza valsts, tās valoda ir
jāsargā divtik. Ir jāapzinās,
ka katra valoda ir milzu
vērtība – tā bagātina cilvēku. Mēs lietojam dažādas
valodas, bet katrai valstij ir
jāsargā savējā. Tāpēc Latvijas
Poļu savienība ir vienojusies
atbalstam Latvijai un referendumā aicina balsot pret
krievu valodu kā otru valsts
valodu.»
Sagatavoja
Kristīne Langenfelde,
foto Ivars Veiliņš
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Pērn 11 kriminālprocesos
vainīgais ar cietušo vienojies
No 1.lpp.

Arī šajā gadījumā vīrietim un
iestādei izdevās panākt kompromisu. «Tā nav tikai formāla izlīgšana
un, piemēram, 50 latu atdošana
par nozagtu televizoru. Tā ir arī
vainīgā audzināšana,» izlīguma
būtību raksturo Valsts probācijas
dienesta Jelgavas nodaļas vadītājs
Juris Sokolovs.
Ierosinājumu par izlīgumu var
iesniegt kāda no iesaistītajām pusēm
– cietušais, vainīgais vai procesa virzītājs. Šobrīd gandrīz visus procesus
ir iniciējuši vainīgie, bet J.Sokolovs
pieļauj, ka ne visi tiešām nožēlo
izdarīto. «Izlīguma noslēgšana nenozīmē, ka automātiski tiek izbeigts
kriminālprocess. Bet gadījumos,
ja noziedzīgais nodarījums ir tik
smags un lieta nonāk līdz tiesai,
izlīgums kalpo kā vainu mīkstinošs
apstāklis,» stāsta Jelgavas nodaļas
vadītājs. Līdz ar to iespējams, ka
vainīgie, zinot šo niansi, apzināti
piekrīt izlīguma slēgšanai, tomēr pat
tad, pēc J.Sokolova domām, šis solis
vērtējams pozitīvi. «Ir taču tik daudz
noziedznieku, kuri nedara neko!
Un prakse rāda, ka šāda tikšanās
nāk par labu arī cietušajam. Piemēram, pārnākot mājās no darba un
ieraugot, ka dzīvoklis ir uzlauzts un
apzagts, cilvēku pārņem pretīguma
un neaizsargātības sajūta, bet, starpnieka klātbūtnē satiekoties ar zagli,
izrunājoties ar viņu, uzzinot zādzības motīvus, visbeidzot saņemot
elementāru atvainošanos par nodarījumu, cilvēks jūtas drošāk, jo mēs
baidāmies tikai no tā, ko nezinām un
neizprotam,» stāsta viņš. Tiesa, ne
visi iesāktie izlīguma procesi sniedz
rezultātu, jo reizēm pusēm neizdodas panākt vienošanos. Visgrūtāk
vienoties ir par atmaksājamo zaudējumu summu, bet ir arī gadījumi,
kad cietušais tā arī pasaka: «Gribu,
lai viņš sēž cietumā.» «Vēl viens no
iemesliem varētu būt tas, ka cietušais baidās, vai pēc izlīguma atgūs
naudu, tāpēc jāuzsver, ka arī tiesa
negarantē, ka piespriestā nauda
tiks piedzīta par labu prasītājam,»

norāda J.Sokolovs.
Tomēr izlīgumi nav vienīgā Probācijas dienesta funkcija. Pēc būtības
dienests ir soda izpildes institūcija
un uzrauga nosacīti notiesātos,
pirmstermiņa atbrīvotos no ieslodzījuma, piespiedu darbu izpildi, kā
arī izstrādā probācijas programmas
personām un novērtējumus tiem
ieslodzītajiem, kuri pretendē uz
pirmstermiņa atbrīvošanu. Jelgavas nodaļa pērn piedalījusies
59 tiesas sēdēs, sastādījusi 114
izvērtējumus, kontrolējusi 180
piespiedu darbu veicējus (no tiem
desmit – nepilngadīgas personas)
un četrus sabiedrisko darbu veicējus.
Gadā Probācijas dienesta Jelgavas
nodaļas uzraudzībā ir ap 400 aktīvu
uzraudzības lietu – pagājušajā gadā
klāt nāca 180 nosacīti notiesātie, no
kuriem 21 ir nepilngadīgs, un 32
pirmstermiņa atbrīvotie (no tiem
divi nepilngadīgie). Izvērtējot darba
rezultātus, J.Sokolovs uzskata, ka
dienesta darbs ir efektīvs un gan tā
klientu skaits, gan noziedzība pilsētā
pēdējos gados samazinās.
Tomēr situācija jau drīzumā
varētu mainīties, jo šobrīd izstrādes
stadijā ir izmaiņas Krimināllikumā,
kas paredz lielāku akcentu likt uz
brīvībā izciešamajiem sodiem, nevis
ieslodzījumu. Un tas nozīmē, ka
dienesta darbiniekiem palielināsies
slodze. «Jau tagad pie esošā atalgojuma nespējam konkurēt ar citām
valsts pārvaldes iestādēm. Pagājušā
gada laikā no darba Jelgavas nodaļā
aizgāja seši cilvēki jeb trešā daļa,
un šogad jau esmu saņēmis divus
atlūgumus. Visbiežāk iemesls ir
tieši zemais atalgojums,» norāda
J.Sokolovs, piebilstot, ka vidējā alga
dienestā vecākajam referentam ir
220 lati «uz rokas», no kuriem viens
procents jeb divi lati ir piemaksa par
to, ka darbs ir bīstams. Šobrīd Probācijas dienestā Jelgavā strādā 17
darbinieki. «Ja situācija neuzlabosies, iespējams, nākotnē nevarēsim
soda izpildi nodrošināt pietiekamā
kvalitātē,» piebilst Jelgavas nodaļas
vadītājs.

 Sintija Čepanone

Trešdien, 22. februārī,
pulksten 17 ar Jelgavu un
saviem lasītājiem klātienē
iepazīsies izdevniecības
«Dienas žurnāli» redakciju darbinieki kopā ar uzaicinātajiem viesiem – dažādu jomu speciālistiem.
Vietu skaits ir ierobežots, tādēļ pasākumiem
jāpiesakās iepriekš –
līdz 20. februārim.
Kā informē pašvaldības Sabiedrisko attiecību sektors, trešdienas
vakarā Jelgavas Amatu vidusskolā
Akadēmijas ielā 25 ieinteresētos lasītājus gaidīs žurnāla «Dienas Ēdieni»
redaktore Solvita Smiļģe un Laura
Šlupstika, bet redakcijas viešņa būs
Irma Kalniņa, kura labprāt atbildēs
uz jautājumiem, kas skar etiķeti un
galda kultūru.
Žurnāli «Leģendas» un «Citāda
Pasaule» interesentus aicina Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja Eliasa zālē Akadēmijas
ielā 10. Redakciju pārstāvēs Agnese
Zatermane, Zane Zālīte no žurnāla
«Leģendas» un Kristīne Alberte no
«Citādās Pasaules». Viesi – Latvijas
Radio bijušais redaktors Kārlis Grīnbergs un astroloģe Līga Šīrona.
Žurnāli «Mūsmājas», «Dārza Pasaule» un «Dari Pats» ar lasītājiem
tiksies paaudžu centrā «Sadraudzība» Dobeles ielā 62a. Žurnālus
pārstāvēs to redaktori Aiva Kalve

ziņas

54 skolēni «ēno» pašvaldībā
 Ritma Gaidamoviča

Šonedēļ pilsētā notiek
Karjeras nedēļa, kuras
laikā skolēni, lai izzinātu dažādu profesiju
«aizkulises», bija aicināti
kļūt par «ēnām» speciālistiem. 54 pilsētas
un arī Jelgavas novada
skolēni vakar «ēnoja»
Jelgavas domes vadību,
pašvaldības un to iestāžu speciālistus, liela daļa
pilsētas skolēnu devās
arī uz uzņēmumiem.
Domes priekšsēdētāja Andra
Rāviņa darba gaitām sekoja divas
«ēnas», viņa vietnieku Aigara
Rubļa un Viļa Ļevčenoka, pašvaldības izpilddirektores Irēnas
Škutānes gaitām – pa vienai. «Tas
ir apsveicami, ka skolēni izrāda interesi tieši par darbu pašvaldības
administrācijā. Tas liek domāt, ka
viņi sevī jūt vadītāja potenciālu, lai
gan šobrīd daudzi apgalvo, ka nav
gatavi kļūt par vadītājiem. Tiesa,
nevienā skolā nemāca domes
priekšsēdētājus, izpilddirektorus,
taču jaunieši var beigt augstskolu
un virzīties pa karjeras kāpnēm
šajā virzienā,» atzīst pašvaldības
izpilddirektore I.Škutāne, piebilstot – lai kļūtu par izpilddirektoru,

Jelgavas pašvaldības
izpilddirektores Irēnas
Škutānes dienas gaitām, piedaloties Finanšu
komitejā, kā arī sociālo
jautājumu un dzīvokļu
komisijās, vakar sekoja
7. klases skolniece no
Sesavas pamatskolas
Līva Rozenberga.
Foto: Ivars Veiliņš

ir jābūt vadīšanas spējām un
daudzpusīgām zināšanām.
Sesavas pamatskolas 7. klases
skolniece Ligita Grase «ēnot»
bija izvēlējusies A.Rubli. «Gribēju
«ēnot» kādu no Jelgavas pilsētas
vadības, lai varētu apmeklēt Jelgavas domi,» tā Ligita. A.Rublis
uzsver, ka Ēnu diena noteikti
var palīdzēt skolēnam izvēlēties
nākotnes profesiju. «Kļūstot par
«ēnu», ir iespēja iepazīt katras profesijas darba specifiku, iespējams,
saprast, vai tas ir viņa aicinājums.
Manuprāt, jo biežāk skolēni kļūs
par kāda speciālista «ēnu», jo
mazāk kļūdīsies, izvēloties tālāko

dzīves ceļu,» tā A.Rublis.
Uzrunātie skolēni tieši Ēnu
dienu un ekskursijas uz uzņēmumiem atzīst par noderīgākajām
Karjeras nedēļas aktivitātēm, jo
tā ir reāla iespēja redzēt, kā strādā noteiktu profesiju pārstāvji.
Sabiedrības integrācijas pārvaldes
jaunatnes lietu speciāliste Jeļena
Grīsle atzīst, ka šie ir arī apmeklētākie pasākumi. Ekskursijās
uz uzņēmumiem šonedēļ dodas
vairāk nekā 300 skolēnu. Jāpiebilst, ka vēl Karjeras nedēļā notiek
Atvērto durvju dienas pilsētas vispārizglītojošās un profesionālajās
vidusskolās, LLU.

Būs jauni kursi topošajiem gidiem
 Ilze Knusle-Jankevica

Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrs
(ZRKAC) sadarbībā ar Jelgavas reģionālo Tūrisma
centru (JRTC), reaģējot
uz pieprasījumu, turpina
pērn iesākto un organizē
kursus gidiem. Nodarbības sāksies 5. martā.

ZRKAC Uzņēmējdarbības atbalsta nodaļas vadītāja Līga Miķelsone informē, ka kursos stāstīs
pamatlietas, kas jāzina gidam, kā arī
prezentēs Jelgavas un Jelgavas un
Ozolnieku novada tūrisma objektus
un piedāvājumus. «Ir arī novitāte
– pieskarsimies jautājumiem par
to, kādās formās un veidos gids var
(«Mūsmājas»), Sandra Ruska («Dār- nodarboties ar uzņēmējdarbību,»
za Pasaule»), Normunds Lisovskis
(«Dari Pats»), un tikšanās laikā
plānoti lasītāju konkursi.
Žurnālu «Ilustrētā Zinātne»,
«Ilustrētā Pasaules Vēsture» un
No 1.lpp.
«Ilustrētā Junioriem» pārstāvji gaiAtšķirībā no iepriekšējās «simtdīs Zemgales reģiona Kompetenču latnieku» programmas, kad bezattīstības centrā Svētes ielā 33, un darbniekiem darbu nodrošināja arī
tos pārstāvēs Dina Bēma, Vents Izglītības pārvalde un Sociālo lietu
Zvaigzne («Ilustrētā Zinātne»), pārvalde, šogad visi bezdarbnieki
kā arī Aiva Lapiņa, Ilze Grīnuma strādā tikai aģentūras «Pilsēt(«Ilustrētā Pasaules Vēsture»). saimniecība» pakļautībā. «PilsētRedakciju viesis būs Latvijas Uni- saimniecība» ir gatava nodarbināt
versitātes profesors Valdis Segliņš. vairāk cilvēku, taču šobrīd tas
Savukārt «Ilustrētā Junioriem» nav iespējams finansējuma dēļ.
labprāt tiksies ar zinātkāriem sko- Jaunajai programmai no Eiropas
lēniem vecumā no 7 līdz 15 gadiem atvēlēta mazāka summa, līdz ar to
– Sanda Krasta un Gunta Apse darba iespējas ir mazākam skaitam
sola interesantas prezentācijas un bezdarbnieku. Šie 50 bezdarbnieki
konkursus ar balvām.
strādās četrus mēnešus – līdz 6.
Jelgavas Sociālo lietu pārvaldes jūnijam. «Esam priecīgi, ka jaunā
zālē Pulkveža O.Kalpaka ielā 9 programma ir sākusies. Domāju,
būs sastopami žurnālu «Una» un ka ne tikai mēs, bet arī jelgavnieki
«Veselība» pārstāvji – Džina Briška, izjuta to, ka «simtlatnieki» no
Lauma Lūse-Kreicberga, Ilanta decembra vairs nestrādāja pilsētā.
Krastiņa-Bauze, Laura Nordmane Nenoliegsim, viņi ir atspaids sakārno «Unas» un Solvita Velde, Laura tošanas darbos, pilsēta ir tīrāka,»
Ikauniece un Gunita Butāne no atzīst L.Lapiņa.
«Veselības». Īpašie viesi būs stiliste
Nodarbinātības valsts aģentūras
Evita Ormane un uztura speciāliste (NVA) Jelgavas filiāles pasākuma
Inga Pūce.
koordinējošā eksperte Jūlija LovTikšanās sākums – 22. februārī kova stāsta – ja vēl tiks piešķirts
pulksten 17, taču vietu skaits ir finansējums, aģentūrai būs iespēja
ierobežots, tāpēc interesenti aici- piesaistīt papildu bezdarbniekus,
nāti iepriekš pieteikties pa tālruni taču pagaidām iespējams nodar63005558. Tas izdarāms līdz 20. bināt vien 50. Šobrīd Jelgavā uz
februārim.
algotajiem pagaidu sabiedriskajiem
Izdevniecība «Dienas žurnāli» darbiem pretendē gandrīz 500
izdod trīspadsmit žurnālus.
bezdarbnieki.

Izdevniecība «Dienas
žurnāli» tiksies ar lasītājiem

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

stāsta L.Miķelsone. Vēl kursantiem
tiks stāstīts par tūrisma tiesisko
regulējumu un gida atbildību, viņus
iepazīstinās ar vēstures notikumu
hronoloģiju, sākot no senajiem laikiem līdz mūsdienām, personām,
pieminekļiem – šos faktus gidi varēs
izmantot, veidojot savu stāstījumu,
maršrutu. Tāpat būtiska loma tiks
atvēlēta tēmai par gida darba organizāciju, IT resursu izmantošanu gida
darbā, runas mākslu, saskarsmi un
šī darba psiholoģiskajiem aspektiem.
«Viss nodarbību kurss ir veidots tā,
lai sniegtu atbildes uz galveno jautājumu: kā veidot tūrisma maršrutu
un interesantu stāstu par maršrutā
iekļautajiem objektiem,» rezumē
ZRKAC pārstāve. Tūrisma maršruta izstrāde un prezentēšana būs
kursantu galvenais pārbaudījums.
L.Miķelsone lēš, ka no 11 cilvē-

kiem, kuri kursu pabeidza pagājušajā gadā, apmēram puse joprojām
vada ekskursijas, tiesa, dažādos
mērogos – ārzemju un vietējām
tūrisma grupām, saviem viesiem.
Viņa norāda, ka iemesli, kāpēc cilvēki apmeklē šos kursus, ir dažādi:
kāds vēlas papildināt zināšanas
savā darbības jomā, kāds vēlas kļūt
par gidu, kāds varbūt vēlas uzzināt
vairāk tieši par Jelgavu. Arī JRTC
uzsver, ka darbs pie gidu izglītošanas
un tūrisma maršrutu izveides un
popularizēšanas ir viena no šī gada
prioritātēm.
Kursi notiks pirmdienās no pulksten 17.15 līdz 20.25 un atsevišķās
sestdienās no pulksten 10 līdz 15.
Pirmā nodarbība – 5. martā. Interesenti aicināti pieteikties pa tālruni
63012155, 63012169 vai e-pastu:
liga.mikelsone@zrkac.lv.

Pilsētas ielās atgriezušies «simtlatnieki»
«Bezdarbnieks
esmu no 2007.
gada. Līdz šim
piepelnījos ar gadījuma darbiem
pie saimniekiem,
taču šobrīd ir
klusums. Tagad
100 lati ir kaut kāda
garantija, ka būšu
paēdis,» atzīst «simtlatnieks» Elmārs Lonerts (vidū). Viņš pēc
profesijas ir krāsotājs apmetējs, taču ilgu
laiku to nav praktizējis, tieši tālab darbu
esot grūti atrast. Tam, ka «simtlatnieku» programma ir vērtīga, piekrīt arī Taīsa un Genādijs.

Foto: Ivars Veiliņš
L.Lapiņa skaidro, ka līdz ar
jauno programmu mainījušies arī
nosacījumi. Tagad cilvēks, kurš
četrus mēnešus būs iesaistījies
algotajos pagaidu sabiedriskajos
darbos, atkārtoti uz tiem varēs
pretendēt tikai pēc gada. Iepriekšējā
programmā bezdarbniekam darbs
par stipendiju tika nodrošināts
pusgadu un atkārtoti viņš varēja
pretendēt pēc pusgada. Par algoto
pagaidu sabiedrisko darbu veikšanu
bezdarbnieks saņem atlīdzību – 100
latus mēnesī «uz rokas». Savukārt
NVA katram veic iemaksas pensiju
fondā – līdz desmit latiem atkarībā
no nostrādāto stundu skaita.
Arī uzrunātie bezdarbnieki ir

apmierināti, ka sācies jauns projekts
un viņiem ir iespēja nopelnīt. Tiesa,
algu par astoņu stundu darbu dienā
viņi gribētu lielāku, taču arī apzinās:
labāk 100 lati nekā paļaušanās uz
gadījuma darbiem pie saimniekiem.
«Jā, no vienas puses, būtu labi, ja arī
tos desmit latus mums izmaksātu
«uz rokas», taču, no otras puses,
pensija ir jākrāj,» atzīst Genādijs,
kurš «Pilsētsaimniecībā» strādājis
arī iepriekšējā programmā gan par
100 latu, gan par 80 latu stipendiju.
«Mani 100 lati, sievas pārdevējas
alga – kaut kā iztiekam,» tā Genādijs, kurš pēc profesijas ir autoatslēdznieks, bet nu jau vairākus
gadus ir bezdarbnieka statusā.
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Īsi
 Atzīmējot 112 dienu, VUGD pateicās žurnālistiem par nozīmīgu
ieguldījumu iedzīvotāju izglītošanā
un informēšanā ugunsdrošības jautājumos, kā arī VUGD popularizēšanu.
Pirmo reizi šogad balvas pasniegtas
arī reģionālajiem medijiem – Zemgales reģionā to saņēma «Jelgavas
Vēstneša» žurnāliste Ilze KnusleJankevica. Balvu – ugunsdzēšamo
aparātu – pasniedza VUGD Zemgales
reģiona brigādes komandieris Ints
Sēlis. Tradīcija 11. februārī, 112 dienā,
apbalvot žurnālistus aizsākta aizvadītajā
gadā. Pirmais šo balvu saņēma «Labrīt,
Latvija!» žurnālists Arnis Blodons. Šogad
izlemts, ka balvas pasniegs arī reģionālajiem medijiem.

 Darbu atsācis Jelgavas Sociālo
lietu pārvaldes Higiēnas centrs Pulkveža O.Kalpaka ielā 9, kas nedēļu
bija slēgts. Higiēnas centrā trūcīgām
ģimenēm, pensionāriem un invalīdiem
ir iespēja izmazgāt un izžāvēt veļu, kā
arī izmantot dušu. Lai saņemtu pakalpojumu, personai jāuzrāda izziņa par
atbilstību trūcīgas personas statusam,
invalīda apliecība vai pensionāra apliecība. Maksa par pakalpojumiem: duša (30
minūtes vienai personai) – 0,50 lati, veļas
mazgāšana (5 kilogrami) – 0,70 lati.
 Apbalvoti Latvijas Tirgotāju asociācijas un Latvijas Pašvaldību savienības rīkotā konkursa «Latvijas labākais
tirgotājs 2011» uzvarētāji. Starp pieciem uzņēmumiem, kuri ekspertu vērtējumā saņēma visaugstāko punktu
skaitu, ir arī Jelgavas stila salons «Pils
putns». Salona īpašniece Dina Kurzemniece norāda, ka dalība šādos konkursos
ir svarīga gan pašam uzņēmumam,
gan tā darbiniekiem, gan sabiedrībai,
jo tas parāda, ka uzņēmums «runā» ar
sabiedrību, saviem klientiem. Jāpiebilst,
ka šogad konkursa finālā piedalījās 53
uzņēmumi no visas Latvijas. Arī Jelgavas
uzņēmums SIA «Viktorija B», kam pieder
bistro un konditoreja «Silva».
 Jelgava jau otro gadu tika pārstāvēta starptautiskajā tūrisma izstādē
«Balttour 2012», un ieguvums ir tas,
ka Jelgavā viesojās Krievijas tūrisma
nozares delegācija, kuras vizītes mērķis
Latvijā bija olimpisko centru apmeklēšana un sadarbības veicināšana sporta
tūrisma jomā. «Viesu atsauksmes bija
labas – viņi uzskata, ka te ir, ko redzēt,
tāpēc ceram, ka šī tikšanās veicinās Krievijas tūristu interesi par Jelgavu,» norāda
Jelgavas reģionālā Tūrisma centra vadītāja
Anda Iļjina. Viņa dalību izstādē vērtē
kā veiksmīgu, jo galvenais uzdevums
– popularizēt Jelgavu un parādīt to kā
pilsētu ar daudzveidīgu piedāvājumu
– ir izpildīts: apmeklētāji izmantojuši piedāvātās iespējas, degustējuši gardumus,
fotografējušies ar Jelgavas simbolu Alnīti,
lielu interesi izpelnījās arī interaktīvā grīda.
Savukārt, piedaloties tūrisma ziņu portāla
Travelnews.lv organizētajā akcijā «Balttour 2012 orientēšanās karte», ievērojami
palielināts Jelgavas tūrisma informācijas
mājas lapas www.visit.jelgava.lv sekotāju skaits «Facebook». Secinājumi pēc
«Balttour»: jāpadomā par velotūrisma
maršrutu piedāvājumu un izdales materiāliem vācu valodā.
 Svētdien, 19. februārī, no pulksten 12 līdz 14 ģimenes restorānā
«Hercogs» norisināsies Balonu bērnu
rīts. Bērni kopā ar pasākuma vadītājām
darbosies ar baloniem. Dalības maksa
– lats; sejiņu krāsošana – 0,50 lati. Uz
pasākumu gaidīti dažāda vecuma bērni
kopā ar vecākiem, lai veidotu skaistu
darbiņu, piedalītos balonu spēlēs, rotaļās un stafetēs. Tāpat šeit būs iespēja
par simbolisku samaksu apgleznot
sejiņu. Jolanta Kupriša informē, ka drīzumā arī gaidāms nākamais bērnu
apģērbu un mantu tirdziņš. Tas notiks
18. martā, dalībnieku pieteikšanās
– līdz 9. martam pa e-pastu: jolanta.
kuprisa@inbox.lv.

Ritma Gaidamoviča
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atbildam

Pensiju fondā
iemaksātā nauda nav pazudusi
Neizpratnē, vai un kā iespējams atgūt
Latvijas Krājbankā veidotos uzkrājumus,
ir kāda ģimene. «Domājot par vecumdienām, pirms kāda gada «Krājbankā» katru
mēnesi pensiju 3. līmenī sākām iemaksāt
kopumā 40 latus. Bet tad – bankas krahs, un
visi mūsu uzkrājumi pazuduši ar galiem.
Cerot šo naudu tomēr atgūt, vērsāmies
bankā «Citadele», taču tur rausta plecus
– tur šo summu neizmaksā un arī neviens
nevar pateikt, kur un kā to var atgūt,» stāsta
ģimene, lūdzot noskaidrot, vai šo uzkrāto
naudu vispār ir iespējams atgūt un kā tas
izdarāms.
«Latvijas Krājbanka saviem klientiem
līdz šim piedāvāja ieguldījumu pārvaldes
sabiedrības «Finasta Asset Management»
pārvaldītos pensiju fondus. Tā ir neatkarīga juridiska persona, tādēļ «Krājbankas»
maksātnespēja neietekmē bijušo bankas
klientu veiktās iemaksas pensiju fondos,»
uzsver Latvijas Krājbankas administratora
«KPMG Baltics» pārstāvis Oskars Fīrmanis. Tādējādi, ja klients grib veikt kādas darbības ar saviem uzkrātajiem līdzekļiem 3.
pensiju līmenī, viņam jāvēršas «Finastā».
Kā skaidro akciju sabiedrības «Finasta
atklātais pensiju fonds» valdes priekšsēdētāja Aļesja Barkovska, piesakoties pensijas
3. līmenim, līgums tika slēgts nevis ar «Krāj
banku», bet pensiju fondu. «Krājbanka»
bija tikai turētājbanka, kas līdz ar «Krāj
bankas» maksātnespēju nomainīta pret
«Swedbank». «Taču turētājbankas maiņa
nenozīmē, ka cilvēkam kā dalībniekam ir

jāmaina pensiju fonds vai pensiju plāns.
Turētājbankas maiņa arī neietekmē dalībnieku individuālos uzkrājumus – tie pilnā
apmērā glabājas dalībnieku individuālajos
kontos,» informē A.Barkovska, uzsverot, ka
Latvijas Krājbankas krahs nav ietekmējis
akciju sabiedrības «Finasta atklātais pensiju
fonds» darbību – tas turpina savu darbību
ierastajā režīmā.
Taujāta par iespēju uzkrājumus pensiju
3. līmenim izņemt skaidrā naudā, viņa
atgādina, ka, sasniedzot 55 gadu vecumu,
jebkuram dalībniekam ir tiesības saņemt
savus papildpensijas uzkrājumus. «Ir
nepieciešams aizpildīt papildpensijas
izmaksas pieteikumu, pievienojot klāt
pases kopiju. Kapitāls tiek pārskaitīts
dalībnieku norādītajā norēķinu kontā
viena mēneša laikā pēc noteikta parauga
iesnieguma saņemšanas. Saskaņā ar pensiju fonda noteikumiem papildpensijas
kapitālu var saņemt tikai un vienīgi ar
pārskaitījumu uz norādīto bankas norēķinu kontu,» skaidro «Finasta atklātais
pensiju fonds» valdes priekšsēdētāja.
Savukārt, lai turpinātu veikt maksājumus
pensiju plānā, to var darīt, izmantojot
jebkuru banku vai pasta nodaļu. «Informāciju par pensiju plāna nosaukumu un
līguma numuru ir iespējams apskatīties
noslēgtajā individuālās dalības līgumā
vai uzzināt, zvanot uz «Finasta atklātais
pensiju fonds» informatīvajiem tālruņiem
67068007, 67068008.

Bez saskaņošanas kokus nozāģēt nevar
«Tā kā Latvijā notika vairāki negadījumi, kurus izraisīja virs gāzesvadiem augošo
koku saknes, kokus, kas ir bīstami tuvu
gāzes trasēm, nolēma nozāģēt. Gāzes speciālisti ar sarkanu krāsu arī Jelgavā atzīmēja
tos, kas apdraud gāzesvadus, tostarp Lielās
ielas 18 un Mātera ielas 22 nama pagalmā,
bet nozāģēt laikam aizmirsa,» stāsta Lielās
ielas 18 iedzīvotājs, kurš vēlas noskaidrot,
kad tas beidzot tiks izdarīts.
«Latvijas gāzes» preses sekretārs Vincents Makaris stāsta, ka gāzes komunikācijām bīstamo koku izzāģēšana pērn
uzsākta visā Latvijā un atsevišķās vietās
jau noslēgusies. «Pašlaik šos darbus nav iespējams veikt laika apstākļu dēļ, turklāt lielākoties šie koki atrodas uz privātas zemes,

Būvlaukums
apgaismots drošības dēļ

Būvlaukums Rūpniecības ielā, kur top jaunā
SIA «Fortum Jelgava» biokoģenerācijas stacija,
apgaismots, atbilstoši normatīvajiem aktiem
gādājot par darba drošību. Prožektori ieslēdzas automātiski atkarībā no dabiskā apgaismojuma intensitātes.
Foto: Ivars Veiliņš
Kalniņas kundze no Rūpniecības ielas
ir nepamierināta ar «Fortum Jelgava», viņasprāt, nesaimniecisko rīcību. «Teritorijā,
kur plānots uzbūvēt jauno koģenerācijas
staciju, caurām dienām un naktīm, arī
svētdienās, deg lielie prožektori. Tas taču izmaksā bargu naudu!» sašutusi ir kundze.

Rūpniecības ielā 73 uzsākti jaunās
biokoģenerācijas stacijas būvadarbi, un
teritorijas apgaismošana nav uzņēmuma
nesaimnieciska rīcība, bet gan atbildība
par darba drošības normatīvu ievērošanu.
tādēļ, pirms to izņemšanas, nepieciešams «Būvlaukumā ir uzstādīts gaismas sensors,
saskaņojums ar zemes īpašnieku, daudzos kas regulē automātisku gaismas ķermeņu
gadījumos – pat ar vairākiem,» tā viņš,
piebilstot, ka tieši šī saskaņošana ir būtiskākais iemesls, kādēļ koku izzāģēšana tik
raiti nevedas. «Tieši tādēļ kā daudzdzīvokļu
māju iedzīvotājus, tā zemes īpašniekus
«Pašvaldības policisti ikdienā, ierodoaicinām apzināties šo darbu nozīmīgumu ties uz izsaukumiem, nenēsā pie formas
un gāzes speciālistiem dot atļauju kokus piespraudes vai uzlīmes ar savu uzvārdu,»
nozāģēt. Tas ir ļoti svarīgi tieši no drošības «Jelgavas Vēstnesim» savus novērojumus
aspekta,» uzsver V.Makaris.
stāsta kāda lasītāja. Viņa ir neizpratnē,
Pašvaldības preses sekretāre Līga Klis- kāpēc netiek ievērota šī norma. «Nezinu,
meta apliecina, ka Jelgavas pašvaldība varbūt kaut kur pilsētas centrā, kur viņi
«Latvijas gāzei» jau devusi saskaņojumu patrulē, pie formas arī ir norāde ar policista
nocirst kokus, kas gāzesvadiem rada ap- uzvārdu, bet jau vairāku gadu garumā,
draudējumu uz pašvaldības zemes.
cik man nācies saskarties ar pašvaldības
policistiem, kas dažādu iemeslu dēļ ierodas
Sagatavoja Sintija Čepanone izsaukumā mūsu ielā, policistu atpazīt pēc
Sagatavoja Sintija Čepanone

Ceturtdiena, 2012. gada 16. februāris

ieslēgšanos un izslēgšanos atkarībā no
dabiskā apgaismojuma. Tā kā ziemas
periodā dienas mēdz būt apmākušās un
ar nepietiekamu dabisko apgaismojumu,
sensors dažkārt «pārprot» un ieslēdz
apgaismojumu tad, kad bez tā vēl varētu
iztikt. Saskaņā ar darba drošības normatīviem – Ministru kabineta noteikumiem
Nr.359 «Apgaismojuma līmeņi ārpus
telpām atkarībā no darba vietas un darba
veida» – būvlaukumā šajā darbu veikšanas
posmā apgaismojuma līmenim ir jābūt vismaz 100 luksiem. Tādēļ nereti mākslīgais
apgaismojums ir vajadzīgs arī apmākušās
dienās,» Rūpniecības ielas iedzīvotājas

iebildes par to, ka arī diennakts gaišajā
laikā siltumapgādes uzņēmuma teritorijā
deg ārējais apgaismojums, komentē SIA
«Fortum Jelgava» komunikācijas vadītāja
Guntra Matisa.
Taču, izprotot iedzīvotāju satraukumu,
uzņēmuma darbinieki kopā ar projektētāju
centīsies rast risinājumu par apgaismojuma sensora novietojuma vietas maiņu
vai laika releja uzstādīšanu, lai turpmāk
izvairītos no situācijām, kad sensors dažkārt apgaismojumu ieslēdz tad, kad bez tā
vēl varētu iztikt.
Sagatavoja Sintija Čepanone

Formastērpu pārbauda pirms katras maiņas
nieku inspektoru sagatavotība darbam,
kā arī viņu ekipējums un formas tērps, uz
kura arī atrodas uzraksts ar darbinieka
uzvārdu. Viņa norāda: lai pārbaudītu
faktus, kas ir minēti lasītājas novērojumos,
nepieciešams zināt konkrētu datumu,
laiku un izsaukuma vietu. Par šādiem
Jelgavas Pašvaldības policijas sabiedris- novērojumiem iedzīvotāji var ziņot, zvanot
ko attiecību speciāliste juriste Sandra Rek- pa Jelgavas pilsētas Pašvaldības policijas
sce skaidro, ka Pašvaldības policijā pirms uzticības tālruni 63011100.
katras darba maiņas notiek darbinieku
instruktāža, kur tiek pārbaudīta darbiSagatavoja Ilze Knusle-Jankevica
vārda nevar. Vai viņi maskējas? Tomēr kaut
kā neērti katru reizi jautāt: «Kā jūs sauc?»
Varbūt tomēr Pašvaldības policijas vadība
varētu pievērst lielāku uzmanību saviem
darbiniekiem un atgādināt par elementārām lietām,» uzsver jelgavniece.

Ceturtdiena, 2012. gada 16. februāris

Rekordi ir krituši

Adaptētā biatlona sacensībās krituši
pagājušā gada rekordi – vīriešu grupā
uzvarēja dobelnieks Andis Pušņakovs,
kurš 2400 metrus garo distanci veica 8:20
minūtēs; sieviešu grupā uzvarēja jelgavniece Ilona Daģe – 13:06 minūtes. Trases
veidotājam un uzturētājam jelgavniekam
Salvim Brasavam vīriešu konkurencē 2.
vieta – viņš distanci veica 8:55 minūtēs.
Šogad sacensības Daugavas stadionā
pulcēja 26 dalībniekus, tostarp septiņas
sievietes, no Jelgavas, Dobeles, Tērvetes,
Rīgas, Ugāles un Aglonas. Interesanti, ka
vecākais dalībnieks Vjačeslavs Ņemkovs
dzimis 1939. gadā. Adaptētā biatlona
sacensības Jelgavā notiek kopš 2007.
gada, tās organizē biedrība «Piedzīvojumu darbnīca».

Zvaigžņu spēlē –
Krūmiņš un Nelsons

Zvaigžņu spēlē 18. februārī Daugavpilī LBL
izlases sastāvā iekļauts
BK «Jelgava» kapteinis
Edgars Krūmiņš, Leģionāru izlasē – mūsu viesspēlētājs amerikānis
Kails Reimonds Nelsons. «Man ir prieks, ka
esmu iekļauts sastāvā, bet uztveru to kā
kopēju sporta pasākumu, atpūtu kopā ar
kolēģiem no citiem Latvijas klubiem,» tā
E.Krūmiņš. Šī būs pirmā reize, kad Edgars
spēlēs Zvaigžņu spēlē, bet viņš plāno piedalīties arī trīspunktu metienu konkursā. Pērn
viņš trīnīšu konkursā tika līdz pusfinālam, bet
ar deviņiem precīziem metieniem bija par
maz, lai iekļūtu finālā. Zvaigžņu spēles reportāžu LTV7 rādīs 19. februārī pulksten 14.
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sports
Izveidota slidotava

LLU sporta laukumā izveidota slidotava.
LLU Sporta katedras vadītājs Viktors
Valainis norāda, ka speciāli veidota slidotava, salīdzinot ar aizsalušu ūdenstilpni,
ir drošāka, ledus «nestaigā», tādējādi
nesabojājot sagatavoto virsmu, un
stadiona teritorijā iespējams nodrošināt
apgaismojumu. Par slidošanu jāmaksā
nav, taču slidas gan jāgādā pašam.
Jāpiebilst, ka Raiņa ielas un Čakstes
bulvāra rekonstrukcijas dēļ laukumam
ir apgrūtināta piekļūšana ar auto. Arī
šogad slidotavas izveide bijusi studentu
iniciatīva, bet V.Valainis zina stāstīt, ka 90.
gados LLU sporta laukums bijusi iecienīta
pilsētnieku atpūtas vieta, kur slidot varēja
gan pa improvizētu hokeja laukumu, gan
arī pa 250 metrus garo skrejceļu.

Iekļūst izlasē

Jelgavas Ledus sporta skolas daiļslidotāja
Diāna Ņikitina (attēlā)
pēc laba starta «Lounakeskus Trophy 2012»
sacensībās Igaunijā iekļauta Latvijas izlasē un
gatavojas sacensībām
Maskavā. Kā norāda
treneris Andrejs Brovenko, D.Ņikitina kategorijā Advanced Novice ierindojās 3. vietā.
Sacensībās piedalījās 64 dalībnieki no Latvijas, Igaunijas, Krievijas, Turcijas un Lietuvas.
JLSS pārstāvēja deviņas audzēknes, no kurām
četras izcīnīja medaļu – Patrīcija Ludvigovna
uzvarēja kategorijā Springs B Girls, Darjai
Ordinaitei Basic Novice A grupā 2. vieta, Lotei
Lapainei Cubs B grupā 3. vieta.

Sporta pasākumiem šogad
atvēlēti 277 905 lati
 Ilze Knusle-Jankevica

Sporta servisa centrā (SSC)
šogad iesniegti ap 50 projektu par sporta pasākumu
rīkošanu pilsētā, un ar dažādu finansējuma apjomu
atbalstīti tikpat kā visi. Lielākā daļa ir ikgadēji pasākumi,
tomēr ir arī divas jaunas
idejas – ātrbadmintona un
akvatlona sacensības. SSC ik
gadu saņem vidēji ap 40 projektu pieteikumu pasākumu
rīkošanai Jelgavā.
SSC direktors Juris Kaminskis norāda, ka šogad gan palielināts finansējums
sporta pasākumiem, gan būs vairāk
pasākumu – 2011. gadā pilsētā tika sarīkots ap 600 dažādu sacensību un sporta
pasākumiem bija atvēlēti 263 734 lati no
pašvaldības budžeta, bet šogad kopējais
plānoto sporta pasākumu skaits ir apmēram par 30 vairāk. Šogad apstiprināto
projektu kopsumma ir 26 915 lati, bet tā
ir tikai maza daļa no pilsētā plānotajiem
sporta pasākumiem.
Izvērtējot projektu pieteikumus, SSC
direktors norāda, ka jaunas ir divas
idejas – ātrbadmintona un akvatlona
sacensības. Ātrbadmintons ir badmintona, tenisa un skvoša apvienojums.
«Kaut kas jauns ir jāmeklē. Šo nedomājam attīstīt kā sporta veidu, bet gan kā
fizisku aktivitāti. Inventārs nav dārgs,
un cerams, ka jelgavniekiem iepatiksies
un varēsim šīs sacensības rīkot posmos
tāpat kā to darām galda tenisā, biljardā,»
spriež J.Kaminskis. Savukārt akvatlons

ir saīsinātais triatlons (skriešana un
peldēšana), turklāt šovasar Jelgavā jau
otro gadu pēc kārtas norisināsies Latvijas čempionāts un Baltijas kausa posms
triatlonā.
Daudziem sporta pasākumiem, kas
šogad ieplānoti, ir vairāku gadu tradīcijas
– Pavasara kausam un Rudens maratonam smaiļošanā un kanoe airēšanā,
Jelgavas kausa izcīņai un Latvijas čempionāta posmam ūdens motosportā, pilsētas čempionātam basketbolā, futbolā,
volejbolā, Jelgavas domes kausam sporta
dejās. Tāpat pilsētā joprojām redzēsim
basketbolistu, futbolistu, BMX braucēju
cīņas par uzvarām. Finansējums piešķirts arī tādiem pasākumiem kā ziemas
peldēšanas sacensības, pauerliftinga
čempionāts, kērlinga turnīrs, galda spēļu
turnīrs «NO-DO-MO», starptautisks
boksa turnīrs, starptautisks bērnu futbola turnīrs «City Cup».
J.Kaminskis norāda, ka gandrīz visi
saņemtie projekti tiekot arī apstiprināti,
ja vien tie ir vērsti uz Jelgavu un jelgavniekiem. «Pagājušajā gadā kāda Rīgas
biedrība gribēja rīkot tehnisko sporta
veidu pasākumu Biķernieku trasē Rīgā.
Šādu projektu noraidījām,» tā viņš.
Viņaprāt, nākotnē vajadzētu pilnveidot vieglatlētikas sacensību klāstu,
piemēram, iedibināt skrējiena tradīcijas vai noorganizēt starptautisku
vieglatlētikas turnīru, kaut junioru
līmenī. «Pilsētā ir jauns un kvalitatīvs
vieglatlētikas stadions, un tā sniegtās
iespējas jāizmanto plašāk,» piebilst
SSC direktors, aicinot pilsētniekus
apmeklēt un piedalīties sporta pasākumos.
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Sporta pasākumi
 18. februārī pulksten 10 – triādes
«NO-DO-MO» pusfināls un play off fināls
domino (Spīdolas ģimnāzijā).
 18. februārī pulksten 15 – «Schenker» volejbola līgas spēle: VK «Biolars»
– Tartu «Pere Leib» (ZOC).
 18. un 19. februārī pulksten 10 un
20. februārī 18.30 – Jelgavas atklātais
čempionāts basketbolā vīriešiem (Sporta
hallē).
 19. februārī pulksten 16 – «Schenker» volejbola līgas spēle: VK «Biolars»
– «Parnu VK» (ZOC).
 21., 22., 24. februārī pulksten 21
– Jelgavas atklātais čempionāts telpu
futbolā (ZOC).
 22. februārī pulksten 18.30 – virslīgas spēle hokejā: HK «Zemgale/JLSS»
– «Liepājas metalurgs» (ledus hallē).
 22. februārī pulksten 19 – LBL
spēle: BK «Jelgava/LLU» – «Liepāja 2»
(Sporta hallē).

www.jelgavas
vestnesis.lv
Plašāk – portāla
www.jelgavasvestnesis.lv
sadaļā «Pasākumi»

Meklē darbu
Celtnieks. Varu veikt kapitālo dzīvokļu remontu no 0 līdz atslēgai. Arī santehnika un
elektroinstalācija. Tālrunis 28861525 (Jānis).
Sieviete meklē apkopējas darbu vai vecu
cilvēku aprūpē. Tālrunis 22343545.
Vīrietis šoferis ar pieredzi, B kategorija, meklē
darbu. Ir savs transports. Tālrunis 29873276.
Celtnieks (50) ar lielu pieredzi meklē darbu. Tālrunis 25971527.
Elektromontieris. Tālrunis 26077810.
Vīrietis (21) meklē jebkuru darbu. Tālrunis
26039871.

Piedāvā darbu

Triatlons daudzviet Latvijā kļūst populārs, un arī Jelgavā jau otro gadu notiks
Latvijas čempionāts un Baltijas kausa
posms triatlonā, adaptētā triatlona
sacensības un akvatlona sacensības.
Perspektīvā triatlons Jelgavā varētu kļūt
par iecienītu sporta veidu – mums ir
piemērota vieta, kur rīkot šādas sacensības, attīstīta peldēšana un radīti visi
priekšnosacījumi, lai arī vieglatlētika kļūtu populārāka. Peldētāji un vieglatlēti
varētu būt tie, kas nākotnē pievērsīsies
šai ne vieglajai trīscīņai.

SIA «Agro-Vita» piedāvā darbu konstruktoram(-ei) ar pieredzi lauksaimniecības mašīnu konstruēšanā. Nepieciešamas iemaņas
ar «AutoCAD» programmatūru. Tālrunis
29516610, e-pasts: av@agrovita.lv.

Foto: no Latvijas Triatlona
federācijas arhīva Valodu vēstniecība piedāvā darbu izglītības

Sporta servisa centra
finansējums 2012. gadā, Ls
Mērķis

2012

Augstu sasniegumu sports
38 000
Sporta spēļu atbalsts
118 000
Sporta pasākumu rīkošana
121 190
(no tiem 36 915 lati – sporta klubu atbalstam un iesniegto projektu realizēšanai)
Avots: SSC

Jelgavnieki olimpiādē
paliek bez medaļām
 Ilze Knusle-Jankevica

Jelgavas Valsts ģimnāzijas
hokeja komanda Latvijas
Jaunatnes ziemas olimpiādē
izcīnījusi dalītu 5. – 8. vietu.
«Mums bija nokomplektēta
komanda ar minimālo dalībnieku skaitu, bet neviens no
puišiem nav vārtsargs, tāpēc
vēl dažas dienas pirms olimpiādes nebijām pārliecināti,
ka uz Ērgļiem brauksim,»
stāsta Jelgavas Valsts ģimnāzijas sporta skolotājs Andis
Anškins.
Jauniešiem tomēr izdevās savā starpā vienoties, kurš stāvēs vārtos, un
komanda olimpiādē piedalījās. «Mēs no
24 komandām iekļuvām labāko astoņniekā, un tas nav slikti,» tā skolotājs.
Mūsu hokejisti aizvadīja trīs spēles
– ar 2:1 uzvarēja Rīgas 85. vidusskolu, ar 3:2 pieveica Rīgas Valda Zālīša
vidusskolu, bet ceturtdaļfinālā ar 1:3

piekāpās Rīgas Valsts 3. ģimnāzijas
hokejistiem. Komandā spēlēja 8. – 9.
klases skolēni: Kristaps Liepa, Kristers
Bormanis, Marks Mežsargs, Ričards
Bernhards, Roberts Baranovskis, Sandis Stikuts. Daļa no viņiem pagājušajā
Jaunatnes ziemas olimpiādē izcīnīja
sudraba medaļas.
Vēl Jelgavu Jaunatnes ziemas olimpiādē pārstāvēja 4. vidusskolas audzēknis Reinis Fišers – viņš kalnu
slēpošanā kopvērtējumā izcīnīja 18.
vietu 95 dalībnieku konkurencē. Dalība olimpiādē ir brīvprātīga, bet šogad
mūsu skolu jaunieši nav bijuši pārāk
atsaucīgi. Viens no iemesliem – vairāki
pagājušās olimpiādes dalībnieki skolu
jau pabeiguši. Tāpat skolēni olimpiādi
neuztver pārāk nopietni un domā, ka
tas ir drīzāk izklaides pasākums, bet,
saskaroties ar organizatoriskajiem
jautājumiem, pārdomā.
Skolu kopvērtējumā olimpiādē uzvarēja Madonas 1. vidusskola ar sešām
zelta, trīs sudraba un sešām bronzas
medaļām.

jomā cilvēkiem ar izcilām angļu valodas un/vai
vācu valodas zināšanām. Tālrunis 26151761,
e-pasts: birojs@valodu-vestnieciba.lv.

Pērk
Nolietotu ledusskapi par Ls 5. Sadzīves
tehniku. T. 29784933.

Pārdod
Jotul krāsnis. Lēti. T. 22338949. Edgars
Apkures briketes. Cena 115 Ls/t vai 1,25
Ls/iepak. (10 kg). Piegāde pilsētā – Ls 3.
T. 25448677.
Sausu malku. Alksnis, ozols, apse. Iepakojums (40 l) – Ls 1,50; berkubs – Ls 20; sterā
– Ls 25. Piegāde pilsētā – Ls 3. T. 25448677.
Ozola briketes. Cena ar piegādi Ls 120.
Bērzs Ls 105. T. 29907466
Pārdod skaidu briketes. T. 29482548
Itāļu duškabīni. Steidzami. T. 20463954

Izīrē
Veikala telpas RAF masīvā – labā vietā,
platība 80 m². Tālrunis 29220881.

Dažādi
Ādas ārsta Dr.Paula Ozoliņa prakse dermatoloģijā «Stankus doktorātā». T. 63026604.
Dizains un remonts. T. 28873130
Atjaunoju čuguna vannas. T. 26261922
Meistars salonā (RAF) piedāvā figūras
korekcijas masāžu. T. 27552878

Līdzjūtība
Ir sāpes, ko nevaram dalīt uz pusēm,
Nav tādu vārdu, kas mierināt spētu.
/Ā.Elksne/
Esam kopā ar savu kolēģi Māru Neivarti
dzīves smagākajā brīdī – māmuļu kapu
kalnā guldot.
Jelgavas 2. pamatskolas kolektīvs

Aizsaulē aizgājuši
INDULIS BRĪDĀKS (dz. 1944. g.)
ROMĀNS LUHŅOVS (dz. 1976. g.)
GENOVEFA VITKOVSKA (dz. 1933. g.)
BIRUTA DRIĶE (dz. 1943. g.).
Izvadīšana 16.02. plkst.15 no Zanderu
kapsētas sēru nama uz Bērzu kapsētu.
AUSMA RONE (dz. 1939. g.).
Izvadīšana 17.02. plkst.12 Zanderu kapsētā.
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20. februāris, pirmdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1362.sērija.
9.25 «Piecas māsas». Seriāls. 39.sērija.
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20 «Mīlas krāsas» (ar subt.) daudzsēriju māksl. f. 1.sērija.
12.05 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.20 «Krievijas neskartā daba». Dok. f. seriāls. 3.sērija.
13.20 «Ielas garumā».*
13.50 «Eirobusiņš».*
14.20 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
14.35 «Šeit un tagad».*
15.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.35 «Dimantu aklums». Studijas Dauka animācijas filma.
15.40 «Dāvaniņa». Studijas Dauka animācijas filma.
15.45 «Kalado». Studijas Dauka animācijas filma.
15.50 «Lemuru iela». Dok. seriāls. 5.sērija.
16.15 «Lauku peles un pilsētas peles piedzīvojumi». 11.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1362.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Neprāta cena». LTV seriāls. 51.sērija.
19.00 «100 g kultūras».
19.30 «Auniņa Timija laiks». Animācijas filmu seriāls.
19.45 Ziņas.
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!»
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Garīgā dimensija».
23.45 «De facto».*
0.25 «100 g kultūras».*

LTV7
7.35 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs»
(krievu val.).*
8.15 «Praktiski padomi». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Rīta karuselis». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Automoto raidījums nr.2». «Televeikala skatlogs».*
9.20 «Vienmēr formā!» Deutsche Welle žurnāls.
9.50 «Steidzami publicēt! 3» (ar subt.). Seriāls. 3.sērija.
10.40 «Šērvudas Robins». Seriāls. 6.sērija.
11.40 «Izdzīvošanas māka». Dok. f. seriāls. 14.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Kurzemes TV*.
13.20 «Labākais no Euromaxx». Deutsche Welle žurnāls.*
13.50 KHL spēle. Rīgas Dinamo – Mitišķu Atlant.*
15.45 «Šērvudas Robins». Seriāls. 6.sērija.
16.45 «Izdzīvošanas māka». Dok. f. seriāls. 14.sērija.
17.35 «Zveja» (ar subt.).*
18.05 «Steidzami publicēt! 3» (ar subt.). Seriāls. 3.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Savvaļas mazuļu aukles». Dok. f. seriāls. 23.sērija.
20.00 «Uguns kaimiņi». Dokumentāla filma. 2.sērija.
21.00 «Ātruma alkas». Dokumentāla filma. 3.sērija.
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā Talsu TV.
22.55 «Krējums... saldais».*
23.25 «Afērists». Lielbritānijas krimināldrāma. 1999.g.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss».
6.35 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».*
6.55 «Eiropa novados, novadi Eiropā».
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
8.40 «Basketbols TV».*
8.45 «Supernatural». ASV seriāls. 3.sērija.
9.45 «Anna un mīlestība». Vācijas seriāls. 31.sērija.
10.15 «Sirds maldi». Melodrāma. 1997.g.
12.10 «Lapsa virtuvē».*
12.45 «Mans mīļais draugs».*
13.15 «Bena 10. Citplanētiešu spēks». Anim. ser. 4.sērija;
«Toma un Džerija piedzīvojumi». Anim. f.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «OKartes skatuve. Dzimuši mūzikai». Seriāls.
15.00 «Daiļā neveiksminiece». Seriāls. 26.sērija.
16.00 «Tu būsi mana». Meksikas seriāls. 139.sērija.
17.00 «Viss notiek uz labu». Krievijas seriāls. 171.sērija.
18.00 «Vecpuisis 8». ASV realitātes šovs. 5.sērija.
18.55 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Starptautiskās ekstrasensu cīņas». real. šovs. 8.sērija.
21.40 «Tikai nesaki man Bizu 2». Latvijas seriāls. 4.sērija.
22.40 «Dzīvs pēc pieprasījuma 2». ASV seriāls. 4.sērija.
23.35 «Mākslīgais skaistums 3». ASV seriāls. 15.sērija.
0.35 «LNT ziņu Top 10».*
1.30 «Vismeklētākais». ASV trilleris. 1997.g.
3.05 «Ekstrēms tuvplānā».
3.50 «Daiļā neveiksminiece». Seriāls. 26.sērija.
4.35 «Tu būsi mana». Meksikas seriāls. 139.sērija.
5.20 «Viss notiek uz labu». Krievijas seriāls. 171.sērija.

TV3
5.00 «Operatīvā vienība». 8.sērija.
5.50 «Anarhijas dēli 3». 13.sērija.
6.40 «Zinātkārā Dora». Anim. ser. 10.sērija.
7.10 «Ziņkārīgais Džordžs 2». Anim. ser. 9.sērija.
7.35 «Gormiti 2». Anim. ser. 9.sērija.
8.00 «Tētuka meitiņas 6» (ar subt.). 27. un 28.sērija.
9.00 «Smieklīgākie videokuriozi 20».
9.30 «Uzmanību! Virtuvē bērni».*
10.00 «Divi buras».*
10.35 «Māmiņu klubs».*
11.10 «10 gadu jaunāka 4». 52. un 53.sērija.
12.10 «Televeikala skatlogs».
12.25 «Visi mīl Reimondu 4». Seriāls. 88.sērija.
13.00 «Mazie kloni». Animācijas seriāls. 8.sērija.
13.15 «Gormiti 2». Animācijas seriāls. 10.sērija.
13.45 «Ziņkārīgais Džordžs 2». Anim. ser. 10.sērija.
14.15 «UgunsGrēks 7». Latvijas seriāls. 463.sērija.
14.50 «Vārds sievietei 2» (ar subt.). Seriāls. 101.sērija.
15.50 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 47.sērija.
16.50 «Sirds kaislības». ASV seriāls. 6.sērija.
17.50 «Slēgtā skola» (ar subt.). Krievijas seriāls. 36.sērija.
19.00 «Bez tabu».

19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks 7». Latvijas seriāls. 463.sērija.
21.00 «Īpašo uzdevumu vienība Hawaii 5-0». Seriāls. 17.sērija.
22.00 «C.S.I. Ņujorka 7». Seriāls. 155.sērija.
23.00 «Radīti skatuvei 2». Seriāls. 20.sērija.
24.00 «Nekā personīga».
1.00 «Sarežģītais prāts». Seriāls. 4.sērija.
1.50 «Operatīvā vienība». Seriāls. 8.sērija.
2.40 «Anarhijas dēli 3». Seriāls. 13.sērija.
3.15 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 47.sērija.
4.00 «10 gadu jaunāka». 52. un 53.sērija.
4.40 «Nakts joki».

21. februāris, otrdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1363.sērija.
9.25 «Piecas māsas». Seriāls. 40.sērija.
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20 «Blondīne». ASV drāma. 2001.g. 1.sērija.
11.55 «Radošā darbnīca Stremsē». Dok. f. 1.sērija.
12.40 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.55 «Starp debesīm un zemi... Aizmirstās pasaules 2». 2.sērija.
13.55 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
14.15 «Viss notiek».*
14.45 «Latvija var!»*
15.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.35 «Auniņa Timija laiks». Animācijas filmu seriāls.
15.50 «Mārvijs Hemmers. Nacionālās ģeogrāfijas pasaule». Populārzinātnisks seriāls bērniem. 57.sērija.
16.15 «Lauku peles un pilsētas peles piedzīvojumi». 12.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1363.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Neprāta cena». Latvijas TV seriāls. 52.sērija.
19.00 «100 g kultūras».
19.30 «Auniņa Timija laiks». Anim. f. seriāls.
19.45 Ziņas.
20.00 «Eņģeļu māja». LTV seriāls. 22.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.15 «Jauna nedēļa».
22.05 «Kenediji». Biogrāfiska māksl. f. 8. sērija.
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Šeit un tagad». «Vīrietis depresijā». Tiešraide.
23.55 «100 g kultūras».*

LTV7
7.35 «Reģionālā attīstība Latvijā. Agro 2012». «Televeikala skatlogs».*
7.55 «Nedēļas apskats». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs»
(krievu val.).*
8.55 «Iespējas un risinājumi». «Televeikala skatlogs».*
9.20 «Globalizācija 3000». Deutsche Welle žurnāls.
9.50 «Steidzami publicēt! 3» (ar subt.). Seriāls. 4.sērija.
10.40 «Šērvudas Robins». Seriāls. 7.sērija.
11.40 «Izdzīvošanas māka». Dok. f. seriāls. 15.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Talsu TV*.
13.20 «Vienmēr formā!» Deutsche Welle žurnāls.*
13.50 Pasaules kausa izcīņa bobslejā un skeletonā.
8.posma apskats. 10. – 12.februāris.
15.45 «Šērvudas Robins». Seriāls. 7.sērija.
16.45 «Izdzīvošanas māka». Dok. f. seriāls. 15.sērija.
17.35 «Steidzami publicēt! 3» (ar subt.). Seriāls. 4.sērija.
18.25 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
18.45 Tiešraide! Eiropas kausa izcīņa basketbolā. CEZ
Basketball Nymbruk – VEF.
21.10 «Mīlestības vārdā». Dokumentāla filma. 2.daļa.
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā Ogres TV: «Post scriptum»
22.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
23.10 «Tavs auto».
23.40 «Autosporta programma nr.1».
0.10 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
0.40 «Uguns kaimiņi». Dokumentāla filma. 2.sērija.
1.35 «Ātruma alkas». Dokumentāla filma. 3.sērija.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss».
6.35 «Toms un Džerijs 2». Animācijas filma.
6.40 «Šodien novados».
6.55 «Eiropa novados, novadi Eiropā».
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
8.40 «Supernatural». Seriāls. 4.sērija.
9.40 «Anna un mīlestība». Seriāls. 32.sērija.
10.05 «Cīruļputenis». Vācijas melodrāma. 1996.g.
12.05 «Mājokļa jautājums 4».*
13.00 «Bena 10. Citplanētiešu spēks». Anim. ser. 5.sērija;
«Lazlo nometne». Anim. ser. 7.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «OKartes skatuve. Dzimuši mūzikai». Seriāls.
15.00 «Daiļā neveiksminiece». Seriāls. 27.sērija.
16.00 «Tu būsi mana». Meksikas seriāls. 140.sērija.
17.00 «Viss notiek uz labu». Krievijas seriāls. 172.sērija.
18.00 «Vecpuisis 8». ASV realitātes šovs. 6.sērija.
18.55 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Atkalredzēšanās Ēriksbergā». Melodrāma. 2009.g.
22.35 «Mazās jaukās meles». ASV seriāls. 3.sērija.
23.35 «Pazudis un atrasts». ASV komēdija. 1999.g.
1.30 «Episkais ķinis». ASV parodiju komēdija. 2007.g.
3.00 «Ekstrēms tuvplānā».
3.50 «Daiļā neveiksminiece». Seriāls. 27.sērija.
4.35 «Tu būsi mana». Meksikas seriāls. 140.sērija.
5.20 «Viss notiek uz labu». Krievijas seriāls. 172.sērija.

TV3
5.00 «Operatīvā vienība». 9.sērija.
5.50 «Anarhijas dēli 3». 14.sērija.
6.40 «Zinātkārā Dora». Anim. ser. 11.sērija.
7.10 «Ziņkārīgais Džordžs 2». Anim. ser. 10.sērija.
7.35 «Gormiti 2». Anim. ser. 10.sērija.
8.00 «Tētuka meitiņas 6» (ar subt.). 29. un 30.sērija.
9.00 «Neiespējamā misija 4».
10.10 «Īpašo uzdevumu vienība Hawaii 5-0». 17.sērija.
11.10 «10 gadu jaunāka 4». 54. un 55.sērija.
12.10 «Televeikala skatlogs».
12.25 «Visi mīl Reimondu 4». Seriāls. 89.sērija.
13.00 «Mazie kloni». Animācijas seriāls. 9.sērija.

tv programma
13.15 «Gormiti 2». Animācijas seriāls. 11.sērija.
13.45 «Ziņkārīgais Džordžs 2». Anim. ser. 11.sērija.
14.15 «UgunsGrēks 7». Latvijas seriāls. 464.sērija.
14.50 «Vārds sievietei 2» (ar subt.). Seriāls. 102.sērija.
15.50 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 48.sērija.
16.50 «Sirds kaislības». ASV seriāls. 7.sērija.
17.50 «Slēgtā skola» (ar subt.). Seriāls. 37.sērija.
19.00 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks 7». Latvijas seriāls. 464.sērija.
21.00 «C.S.I. Maiami 10». ASV seriāls. 219.sērija.
22.00 «Doktors Hauss 7». ASV seriāls. 21.sērija.
23.00 «Mahinatori». ASV seriāls. 7.sērija.
24.00 «Sarežģītais prāts». Seriāls. 5.sērija.
0.50 «Būt par papucīti». Komēdijseriāls. 5. un 6.sērija.
1.40 «Operatīvā vienība». Seriāls. 9.sērija.
2.30 «Anarhijas dēli 3». Seriāls. 14.sērija.
3.00 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 48.sērija.
3.45 «10 gadu jaunāka». 54. un 55.sērija.
4.30 «Nakts joki».

22. februāris, trešdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1364.sērija.
9.25 «Eņģeļu māja». LTV seriāls. 22.sērija.
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20 «Kenediji». Biogrāfiska daudzsēriju filma. 8.sērija.
11.10 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle.*
11.55 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.15 «Jauna nedēļa».*
13.05 «Latvji, brauciet jūriņā!»*
13.35 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.55 «100.panta preses klubs».*
14.55 «Kopā» (ar subt.).*
15.10 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.30 «Auniņa Timija laiks». Animācijas filmu seriāls.
15.45 «Kas te? Es te!»*
16.15 «Džeronīmo Stiltons 2». Anim. f. seriāls. 6.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1364.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Neprāta cena». LTV seriāls. 53.sērija.
19.00 «100 g kultūras».
19.30 «Auniņa Timija laiks». Animācijas filmu seriāls.
19.45 Ziņas.
20.00 «Eņģeļu māja». LTV seriāls. 23.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.12 «Latloto. Viking Lotto».
21.20 «Sastrēgumstunda». Diskusiju tiešraidē vada G.Rēders.
22.30 «Zini. Vari. Dari».*
22.45 «Zebra».
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Vides fakti» (ar subt.).*
23.45 «100 g kultūras».*
0.15 «Vertikāle».*

LTV7
7.35 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs».
8.15 «Veiksmīgas idejas». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Pie rīta kafijas». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Brīvdienu ceļvedis». «Televeikala skatlogs».*
9.20 «Projekts Nākotne». Deutsche Welle žurnāls.
9.50 «Steidzami publicēt! 3» (ar subt.). Seriāls. 5.sērija.
10.40 «Šērvudas Robins». Seriāls. 8.sērija.
11.40 «Izdzīvošanas māka». Dok. f. seriāls. 16.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Ogres TV: «Post scriptum»*.
13.20 «Globalizācija 3000». Deutsche Welle žurnāls.*
13.50 Eiropas kausa izcīņa basketbolā. CEZ Basketball
Nymbruk – VEF.*
15.45 «Šērvudas Robins». Seriāls. 8.sērija.
16.45 «Izdzīvošanas māka». Dok. f. seriāls. 16.sērija.
17.35 «Autosporta programma nr.1».*
18.05 «Steidzami publicēt! 3» (ar subt.). Seriāls. 5.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.15 Tiešraide! KHL spēle. Rīgas Dinamo – Novosibirskas Sibirj.
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Radošā darbnīca Stremsē». Dok. f. 3.sērija.
22.55 «Makšķerēšanas noslēpumi».
23.25 «Ātruma cilts».
23.55 «Mafijas klans». Seriāls. 6.sērija.
0.55 «SeMS».*

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss».
6.35 «Toms un Džerijs 2». Animācijas filma.
6.40 «Šodien novados».
6.55 «Eiropa novados, novadi Eiropā».
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
8.40 «Supernatural». ASV seriāls. 5.sērija.
9.40 «Anna un mīlestība». Vācijas seriāls. 33.sērija.
10.05 «Gaismas spēles». Vācijas melodrāma. 1996.g.
12.05 «Mājokļa jautājums 4».*
13.00 «Bena 10. Citplanētiešu spēks». Anim. ser. 6.sērija;
«Lazlo nometne». Anim. ser. 8.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «OKartes skatuve. Dzimuši mūzikai». Seriāls.
15.00 «Daiļā neveiksminiece». Seriāls. 28.sērija.
16.00 «Tu būsi mana». Meksikas seriāls. 141.sērija.
17.00 «Viss notiek uz labu». Krievijas seriāls. 173.sērija.
18.00 «Vecpuisis 8». ASV realitātes šovs. 7.sērija.
18.55 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Cilvēki ar pārdabiskām spējām». Dok. raid. 5.sērija.
21.40 «Izpriecas brauciens». ASV trilleris. 2001.g.
23.40 «Neglābjami ievainots». Krimināldrāma. 2001.g.
1.35 «Aģents Čaks 2». ASV seriāls. 2.sērija.
2.20 «Smolvila. Leģenda par Supermenu». Seriāls. 3.sērija.
3.10 «Ekstrēms tuvplānā».
3.50 «Daiļā neveiksminiece». Seriāls. 28.sērija.
4.35 «Tu būsi mana». Meksikas seriāls. 141.sērija.
5.20 «Viss notiek uz labu». Krievijas seriāls. 173.sērija.

TV3
5.00 «Operatīvā vienība». 10.sērija.
5.50 «Mīlestība. Aizspriedumi. Indija». 123.sērija.
6.40 «Zinātkārā Dora». Anim. ser. 12.sērija.
7.10 «Ziņkārīgais Džordžs 2». Anim. ser. 11.sērija.

Ceturtdiena, 2012. gada 16. februāris
7.35 «Gormiti 2». Anim. ser. 11.sērija.
8.00 «Tētuka meitiņas 6» (ar subt.). 31. un 32.sērija.
9.00 «Neiespējamā misija 4».
10.10 «Doktors Hauss 7». 21.sērija.
11.10 «10 gadu jaunāka 4». 56. un 57.sērija.
12.10 «Televeikala skatlogs».
12.25 «Visi mīl Reimondu 4». Seriāls. 90.sērija.
13.00 «Mazie kloni». Animācijas seriāls. 10.sērija.
13.15 «Gormiti 2». Animācijas seriāls. 12.sērija.
13.45 «Ziņkārīgais Džordžs 2». Anim. ser. 12.sērija.
14.15 «UgunsGrēks 7». Latvijas seriāls. 465.sērija.
14.50 «Vārds sievietei 2» (ar subt.). seriāls. 103.sērija.
15.50 «Lēna, mana mūža mīlestība». seriāls. 49.sērija.
16.50 «Sirds kaislības». ASV seriāls. 8.sērija.
17.50 «Slēgtā skola» (ar subt.). seriāls. 38.sērija.
19.00 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks 7». Latvijas seriāls. 465.sērija.
21.00 «Ekstrasensu cīņas 11» (ar subt.). real šovs. 8.sērija.
22.00 «Fortūnas džentlmeņi» (ar subt.). komēdija.
24.00 «Izmeklēšanas noslēpumi 9» (ar subt.). Seriāls. 14.sērija.
1.00 «Miliči 2» (ar subt.). Seriāls. 15. un 16.sērija.
3.00 «Operatīvā vienība». Seriāls. 10.sērija.
3.45 «Mīlestība. Aizspriedumi. Indija». Seriāls. 123.sērija.
4.35 «Nakts joki».

23. februāris, ceturtdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1365.sērija.
9.25 «Eņģeļu māja». LTV seriāls. 23.sērija.
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20 «Province» (ar subt.).*
10.50 «Kas var būt labāks par šo?»*
11.20 «Sastrēgumstunda» (ar surdotulkojumu).*
12.30 «De facto» (ar subt.).*
13.10 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.25 «Laiks vīriem?»*
13.55 «Zebra».*
14.10 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
14.25 «100.pants».*
14.55 «Zini. Vari. Dari».*
15.10 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.30 «Auniņa Timija laiks». Animācijas filmu seriāls.
15.45 «Kas te? Es te!»*
16.15 «Džeronīmo Stiltons 2». Anim. f. seriāls. 7.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1365.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Neprāta cena». LTV seriāls. 54.sērija.
19.00 «100 g kultūras» iesaka… «Kinotēka».
19.30 «Auniņa Timija laiks». Animācijas filmu seriāls.
19.45 Ziņas.
20.00 «Eņģeļu māja». LTV seriāls. 24.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.15 «Eiropa. Mīti un realitāte».
22.00 «Valdība». Seriāls. 1.sērija.
23.05 Nakts ziņas.
23.20 «Šeit un tagad». «Vīrietis depresijā». Tiešraide.
24.00 «Kinotēka».*

LTV7
7.35 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «TV mozaīka». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Darbs. Izglītība. Karjera». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Vārds uzņēmējiem». «Televeikala skatlogs».*
9.20 «Pie stūres». Deutsche Welle žurnāls.
9.50 «Steidzami publicēt! 3» (ar subt.). Seriāls. 6.sērija.
10.40 «Šērvudas Robins». Seriāls. 9.sērija.
11.40 «Izdzīvošanas māka». Dok. f. seriāls. 17.sērija.
12.30 «Radošā darbnīca Stremsē». Dok. f. 3.sērija
13.20 «Projekts Nākotne». Deutsche Welle žurnāls.*
13.50 KHL spēle. Rīgas Dinamo – Novosibirskas Sibirj.*
15.45 «Šērvudas Robins». Seriāls. 9.sērija.
16.45 «Izdzīvošanas māka». Dok. f. seriāls. 17.sērija.
17.35 «Ātruma cilts».*
18.05 «Steidzami publicēt! 3» (ar subt.). Seriāls. 6.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Savvaļas mazuļu aukles». Dok. f. seriāls. 24.sērija.
20.00 «Uz meža takas».
20.30 «Tuklās līgavas». Dokumentāla filma.
21.35 «SeMS».
22.10 «Latvijas stāsti». «Cilvēki, darbi, tradīcijas Lejaskurzemē»
22.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
23.10 «Mīlestības vārdā». Dokumentāla filma.
0.05 «Savvaļas mazuļu aukles». Dok. f. seriāls. 24.sērija.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss».
6.35 «Toms un Džerijs 2». Animācijas filma.
6.40 «Šodien novados».
6.55 «Eiropa novados, novadi Eiropā».
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
8.40 «Supernatural». ASV seriāls. 6.sērija.
9.40 «Anna un mīlestība». Vācijas seriāls. 34.sērija.
10.05 «Cerību vējš». Vācijas melodrāma. 1997.g.
12.05 «Mājokļa jautājums 4».*
13.00 «Bena 10. Citplanētiešu spēks». Anim. ser. 7.sērija;
«Lazlo nometne». Anim. ser. 9.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «OKartes skatuve. Dzimuši mūzikai». Seriāls.
15.00 «Daiļā neveiksminiece». Seriāls. 29.sērija.
16.00 «Tu būsi mana». Seriāls. 142.(noslēguma) sērija.
17.00 «Viss notiek uz labu». Krievijas seriāls. 174.sērija.
18.00 «Vecpuisis 8». ASV realitātes šovs. 8.sērija.
18.55 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā. Slepenās lietas».
21.20 «Mentālists 2». ASV seriāls. 21.sērija.
22.20 «Vampīra dienasgrāmatas». ASV seriāls. 7.sērija.
23.15 «Supernatural 4». ASV seriāls. 7.sērija.
0.10 «Krēslas stunda». ASV seriāls. 1.sērija.
1.10 «Izpriecas brauciens». ASV trilleris. 2001.g.
2.45 «Dzīvs pēc pieprasījuma 2». ASV seriāls. 4.sērija.
3.35 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
3.50 «Daiļā neveiksminiece». Seriāls. 29.sērija.
4.35 «Tu būsi mana». Meksikas seriāls. 142.sērija.
5.20 «Viss notiek uz labu». Krievijas seriāls. 174.sērija.

TV3
5.00 «Operatīvā vienība». 11.sērija.
5.50 «Mīlestība. Aizspriedumi. Indija». 124.sērija.
6.40 «Zinātkārā Dora». Anim. ser. 13.sērija.
7.10 «Ziņkārīgais Džordžs 2». Anim. ser. 12.sērija.
7.35 «Gormiti 2». Anim. ser. 12.sērija.
8.00 «Tētuka meitiņas 6» (ar subt.). 33. un 34.sērija.
9.00 «Neiespējamā misija 4».
10.10 «Ekstrasensu cīņas 11» (ar subt.).*
11.10 «10 gadu jaunāka 4». 58. un 59.sērija.
12.10 «Televeikala skatlogs».
12.25 «Visi mīl Reimondu 4». Seriāls. 91.sērija.
13.00 «Mazie kloni». Animācijas seriāls. 11.sērija.
13.15 «Gormiti 2». Animācijas seriāls. 13.sērija.
13.45 «Ziņkārīgais Džordžs 2». Anim. ser. 13.sērija.
14.15 «UgunsGrēks 7». Latvijas seriāls. 466.sērija.
14.50 «Vārds sievietei 2» (ar subt.). Seriāls. 104.sērija.
15.50 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 50.sērija.
16.50 «Sirds kaislības». ASV seriāls. 9.sērija.
17.50 «Slēgtā skola» (ar subt.). Seriāls. 39.sērija.
19.00 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks 7». Latvijas seriāls. 466.sērija.
21.00 «Nozieguma skelets 6». ASV seriāls. 14.sērija.
22.00 «Lielisko džentlmeņu līga». Piedz. f. 2003.g.
0.10 «Kinomānija».
0.40 «Nakts reiss». ASV trilleris. 2005.g.
2.05 «Operatīvā vienība». Seriāls. 11.sērija.
2.55 «Mīlestība. Aizspriedumi. Indija». Seriāls. 124.sērija.
3.40 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 50.sērija.
4.25 «Visi mīl Reimondu 4». Seriāls. 91.sērija.
4.45 «Nakts joki».

24. februāris, piektdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Rožu dārzs». Seriāls. 20.sērija.
9.30 «Eņģeļu māja». LTV seriāls. 24.sērija.
10.05 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.25 «Mīlestība pie Gardas ezera». Seriāls. 19. un 20.sērija.
12.10 «100 g kultūras». «Nacionālie dārgumi».*
13.10 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.25 «Eiropa. Mīti un realitāte».*
14.10 «Papīrfabrikas stāsti». Līgatne.*
14.20 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
14.35 «Šeit un tagad».*
15.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.30 «Auniņa Timija laiks». Animācijas filmu seriāls.
15.45 «Dabas grāmata».*
16.15 «Džeronīmo Stiltons 2». Anim. f. ser. 8.sērija.
16.40 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.00 «Rožu dārzs». Seriāls. 20.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «100 g kultūras». «Nacionālie dārgumi».
19.30 «Igaunija – manas mājas». Latvijas un Vācijas
dokumentāla filma. 2006.g.
20.30 «Panorāma».
21.15 «100. panta preses klubs».
22.10 «Mazie noziegumi». Detektīvseriāls. Sērija Kaķis un pele.
24.00 «Nakts ziņas».
0.15 «Valdība». Seriāls. 1.sērija.

LTV7
7.35 «Reģionālā attīstība Latvijā. Agro 2012». «Televeikala skatlogs».*
7.55 «Aktualitātes». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «Skatpunkti». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Tādas lietas». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Attīstības kods». «Televeikala skatlogs».*
9.20 «Labākais no Euromaxx». Deutsche Welle žurnāls.
9.50 «Steidzami publicēt! 3» (ar subt.). Seriāls. 7.sērija.
10.40 «Šērvudas Robins». Seriāls. 10.sērija.
11.40 «Izdzīvošanas māka». Dok. f. seriāls. 18.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». «Cilvēki, darbi, tradīcijas Lejaskurzemē»*
13.20 «Pie stūres». Deutsche Welle žurnāls.*
13.50 Pasaules meistarsacīkšu bobslejā apskats. 18. un
19.februāris.*
15.45 «Šērvudas Robins». Seriāls. 10.sērija.
16.45 «Izdzīvošanas māka». Dok. f. seriāls. 18.sērija.
17.35 «Tavs auto».*
18.05 «Steidzami publicēt! 3» (ar subt.). Seriāls. 7.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.15 Tiešraide! KHL spēle.
Rīgas Dinamo – Novokuzņeckas Metallurg.
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā TV Jūrmala.
22.55 «Zveja» (ar subt).
23.25 «The Verve» koncerts.*
24.00 Tiešraide! Pasaules meistarsacīkstes skeletonā.
1.brauciens vīriešiem.
1.05 «Trakais slēptās kameras šovs».
2.00 Tiešraide! Pasaules meistarsacīkstes skeletonā.
2.brauciens vīriešiem.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss».
6.35 «Toms un Džerijs 2». Animācijas filma.
6.40 «Šodien novados».
6.55 «Eiropa novados, novadi Eiropā».
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
8.40 «Supernatural». ASV seriāls. 7.sērija.
9.40 «Anna un mīlestība». Vācijas seriāls. 35.sērija.
10.05 «Izšķiršanās stunda». Melodrāma. 1997.g.
12.05 «Mājokļa jautājums 4».*
13.00 «Bena 10. Citplanētiešu spēks». Anim. ser. 8.sērija;
«Lazlo nometne». Anim. ser. 10.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «OKartes skatuve. Dzimuši mūzikai». Seriāls.
15.00 «Daiļā neveiksminiece». Seriāls. 30. un 31.sērija.
17.00 «Viss notiek uz labu». Krievijas seriāls. 175.sērija.
18.00 «Vecpuisis 8». ASV realitātes šovs. 9.sērija.
18.55 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «OKartes skatuve». Koncerts.
23.20 «Ideāla slepkavība». ASV trilleris. 1998.g.
1.30 «Izdzīvošanas stunda». Spraiga sižeta filma. 2003.g.
3.05 «Ekstrēms tuvplānā».

Ceturtdiena, 2012. gada 16. februāris
3.50 «Daiļā neveiksminiece». Seriāls. 30. un 31.sērija.
5.20 «Viss notiek uz labu». Krievijas seriāls. 175.sērija.

TV3
5.00 «Operatīvā vienība». 12.sērija.
5.50 «Mīlestība. Aizspriedumi. Indija». 125.sērija.
6.40 «Zinātkārā Dora». Anim. ser. 14.sērija.
7.10 «Ziņkārīgais Džordžs 2». Anim. ser. 13.sērija.
7.35 «Gormiti 2». Anim. ser. 13.sērija.
8.00 «Tētuka meitiņas 6» (ar subt.). 35. un 36.sērija.
9.00 «Kobra». 1.sērija.
10.00 «Nozieguma skelets 6». 14.sērija.
11.00 «10 gadu jaunāka 4». 60.sērija.
11.30 «10 gadu jaunāka 5». 1.sērija.
12.00 «Televeikala skatlogs».
12.15 «Visi mīl Reimondu 4». Seriāls. 92. un 93.sērija.
13.20 «Gormiti 2». Animācijas seriāls. 14.sērija.
13.50 «Ziņkārīgais Džordžs 2». Anim. ser. 14.sērija.
14.20 «Simpsoni 12». Animācijas seriāls. 6.sērija.
14.50 «Vārds sievietei 2» (ar subt.). Seriāls. 105.sērija.
15.50 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 51.sērija.
16.50 «Sirds kaislības». ASV seriāls. 10.sērija.
17.50 «Slēgtā skola» (ar subt.). Krievijas seriāls. 40.sērija.
19.00 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Krokodils Dandijs 2». Piedzīvojumu komēdija. 1988.g.
22.35 «Greizais spogulis» (ar subt.).
0.45 «Ne vārda». ASV trilleris. 2001.g.
2.45 «Mīlas klusums man ausīs». ASV drāma. 2008.g.
4.20 «Visi mīl Reimondu 4». Seriāls. 93.sērija.
4.40 «Nakts joki».

25. februāris, sestdiena
LTV1
8.10 «Latvji, brauciet jūriņā!»*
8.40 «Nūnborijs un varenais septītnieks». Anim. f. ser. 24.sērija.
9.05 «Kas te? Es te!»
9.35 «Lauku peles un pilsētas peles piedzīvojumi».
Animācijas filmu seriāls. 13.sērija.
10.00 «Ķepa uz sirds».
10.30 «Kas var būt labāks par šo?»
11.00 «Mazie noziegumi». Detektīvseriāls.
12.45 «Eirodziesma 2012». Fināls.*
14.20 «Eirodziesma 2012». Superfināls.*
15.20 «100 g kultūras». «Nacionālie dārgumi».*
16.15 «Laiks vīriem?»
16.45 «Igaunija – manas mājas». 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 2012».
20.30 «Panorāma».
21.12 «Latloto».
21.20 «Saderināšanās gredzens». Melodrāma. 2006.g.
23.30 «Nakts ziņas».
23.10 «Gidonam Krēmeram – 65». Orķestra Kremerata
Batica koncerts.

LTV7
7.50 «Rīta karuselis». «Televeikala skatlogs».
8.10 «Rīta intervija». «Televeikala skatlogs».
8.30 «Skatpunkti». «Televeikala skatlogs».
8.50 «Automoto raidījums nr.2». «Televeikala skatlogs».
9.10 «TV mozaīka». «Televeikala skatlogs».
9.30 «Brīvdienu ceļvedis». «Televeikala skatlogs».
9.50 «Tādas lietas». «Televeikala skatlogs».
10.10 «Attīstības kods». «Televeikala skatlogs».
10.30 «Ātruma cilts».*
11.00 «Zveja» (ar subt.).*
11.30 «Krējums... saldais».*
12.00 KHL spēle. Rīgas Dinamo – Novokuzņeckas Metallurg.*
14.00 Tiešraide! LBL spēle. BK Valmiera – VEF.
16.00 Tiešraide! Pasaules meistarsacīkstes bobslejā.
1.brauciens četriniekiem.
17.00 «SeMS».*
17.30 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
18.00 Tiešraide! Pasaules meistarsacīkstes bobslejā.
2.brauciens četriniekiem.
19.00 Jaunatnes hokeja līgas spēle. HK Rīga – Omskije jastrebi.
21.00 «Tā nav sagadīšanās» (ar subt.). Rom. drāma. 2009.g.
22.30 Pasaules meistarsacīkstes skeletonā. 1. brauciens vīriešiem.*
23.15 Pasaules meistarsacīkstes skeletonā. 2. brauciens vīriešiem.*
24.00 Tiešraide! Pasaules meistarsacīkstes skeletonā.
3.brauciens vīriešiem. 1.05 «Pārcilvēki. Spēkavīri Spānijā». Dokumentāla filma.
2.00 Tiešraide! Pasaules meistarsacīkstes skeletonā.
4.brauciens vīriešiem.

LNT
6.05 «Mīlestības vārdā». Seriāls. 149.sērija.
6.55 «Pankūciņa lieliskie negadījumi 2». 6.sērija; «Toma un
Džerija piedzīvojumi»; «Silvestra un Tvītija piedzīvojumi». 8.sērija; «Pīle Dodžers 2». 3. un 4.sērija.
9.00 «Brokastis Briselē».
9.30 «Rīta mikslis».
10.25 «Suns ugunsdzēsējs». Ģim. piedzīv. f.
12.30 «Latvijas zelta talanti 2012».*
15.00 «Smolvila. Leģenda par Supermenu». Seriāls. 4.sērija.
16.00 «Cilvēki ar pārdabiskām spējām». Dok. raid. 4.sērija.
17.00 «Mīlas satricinājums». Romantiska komēdija. 2002.g.
19.00 «Starptautiskās ekstrasensu cīņas». Real. šovs. 2.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Pelnrušķīte». Realitātes šovs. 3.sērija.
21.40 «Neuzticīgā». Trilleris. 2002.g.
0.05 «Geišas atmiņas». ASV melodrāma. 2005.g.
2.35 «Ideāla slepkavība». ASV trilleris. 1998.g.
4.20 «Izdzīvošanas stunda». Spraiga sižeta filma. 2003.g.
5.55 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».

TV3
5.00 «Likums un kārtība 3». 1.sērija.
5.50 «Mīlestība. Aizspriedumi. Indija». 126.sērija.
6.40 «Paldies par pirkumu! 3». 7.sērija.
7.00 «Robinsons Krūzo». 10.sērija.
8.00 «Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums». 5.sērija.
8.35 «Pērtiķu karalis». Anim. ser. 46.sērija.

9.00 «Simpsoni 12». Anim. ser. 6. un 7.sērija.
10.00 «Uzmanību! Virtuvē bērni».
10.35 «Sportiskais pērtiķēns». Ģimenes komēdija. 2003.g.
12.20 «Televeikala skatlogs».
12.35 «Kinomānija».
13.10 «Greizais spogulis» (ar subt.).
15.15 «Krokodils Dandijs 2». Piedzīvojumu komēdija. 1988.g.
17.30 «Džordžijas likums». ASV komiska drāma. 2007.g.
19.50 TV3 ziņas.
20.20 «Madagaskara 2». ASV animācijas filma. 2008.g.
22.00 «911: puiši pēc izsaukuma». ASV komēdija. 2007.g.
23.50 «Bez samaņas». ASV romantiska komēdija. 1998.g.
1.35 «Losandželosa. Konfidenciāli». Detektīvfilma. 1997.g.
4.00 «Likums un kārtība 3». Seriāls. 1.sērija.
4.50 «Nakts joki».

TV programma

LTV7
7.50 «Veiksmīgas idejas». «Televeikala skatlogs».
8.10 «Pie rīta kafijas». «Televeikala skatlogs».
8.30 «Vide, veselība un mēs». «Televeikala skatlogs» (krievu val.).
8.50 «Iespējas un risinājumi». «Televeikala skatlogs».
9.10 «Nedēļas apskats». «Televeikala skatlogs».
9.30 «Darbs. Izglītība. Karjera». «Televeikala skatlogs».
9.50 «Aktualitātes». «Televeikala skatlogs».
10.10 «Vārds uzņēmējiem». «Televeikala skatlogs».
10.30 «Tavs auto».*
11.00 «Uz meža takas».*
11.30 «Autosporta programma nr.1».*
12.00 «Zebra» (ar subt.).*
12.45 Pasaules meistarsacīkstes skeletonā. 3. brauciens
vīriešiem.*
13.15 Pasaules meistarsacīkstes skeletonā. 4. brauciens
vīriešiem.*
13.50 Jaunatnes hokeja līgas spēle. HK Rīga – Omskije
jastrebi.*15.45 UEFA Euro 2012 apskats.
16.15 «Ledus skaņas. Dinamo Davosā». Dokumentāla
filma par Rīgas Dinamo hokeja komandu.
16.45 Tiešraide! KHL spēle. Rīgas Dinamo – Habarovskas Amur.
19.25 Pasaules meistarsacīkstes bobslejā. 3.brauciens
četriniekiem.
20.25 Pasaules meistarsacīkstes bobslejā. 4.brauciens
četriniekiem.
21.30 «Krējums... saldais».
22.00 «Dzīvības cena». Francijas komēdija. 2003.g.
23.55 «Tā nav sagadīšanās» (ar subt.). Rom. drāma. 2009.g.

Bez latviešu valodas nebūs
mūsu tautas un valsts.
Saules mūžu Latvijai!
Pasaules brīvo latviešu apvienība
Amerikas Latviešu apvienība
Daugavas Vanagi Amerikas Savienotajās Valstīs
AKCIJA autoskolā «AUTO PRIEKS»!
Autoskola «Mustangs» –
apmācība vakaros un brīvdienās.
Teorija, reģistrācija, dokumentu noformēšana, apmācības karte, ieskaite

– bez maksas.
Maksā tikai par braukšanas apmācību –
5 Ls/45 min. Pasta iela 43, Jelgava.
Tālrunis 63026392.

TV3
5.00 «Likums un kārtība 3». 2.sērija.
5.50 «Mīlestība. Aizspriedumi. Indija». 127.sērija.
6.40 «Paldies par pirkumu! 3». 8.sērija.
7.10 «Mazie kloni». Anim. ser. 11.sērija.
7.25 «Pērtiķu karalis». Anim. ser. 47.sērija.
7.50 «Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums». 6.sērija.
8.15 «Kinomānija».
8.50 «Māmiņu klubs».
9.25 «Divi buras».
10.00 «Superbingo». TV spēle.
11.00 «Smieklīgākie videokuriozi 20».
11.20 «Madagaskara 2». Anim. f.
13.00 «Mazā Manhetena». ASV ģimenes filma. 2005.g.
15.00 «Ģimenes plāns». ASV komēdija. 1997.g.
16.50 «Lempju komanda». ASV sporta komēdija. 2007.g.
18.50 «Neiespējamā misija 4».
19.50 «Nekā personīga».
20.40 «Ar pasauli nepietiek». ASV spriedzes filma. 1999.g.
23.25 «Starpnieks». Spraiga sižeta filma. 1998.g.
1.55 «Trieciens». Spriedzes filma. 2008.g. 1. un 2.sērija.

Mācies autoskolā
un maksā TIKAI par braukšanu 5 Ls/stundā!
Reģistrācija, teorija, dokumentu
noformēšana un eksāmens – BEZ MAKSAS!!!

Sarmas ielā 2, 79. kab. (2. pamatskolā),
tālrunis 29881119, 67210099.
Vienīgās Latvijā sertificētās
pretuzlaužamās tērauda

AKCIJA
līdz
mēneša
beigām!

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

jelgava@skydas.lv

www.skydas.lv

www.autoprieks.lv

DURVIS

Sertificētas Vācijas institūtā «IFT Rosenheim».

Durvis – locīta – metināta konstrukcija, no abām pusēm apšūtas ar
mēbeļu laminātu, biezums 70 mm, slēdzenes «zirneklis» MOTTURA
40705 (Itālija) + NEMEF (Holande). Pietiek ar vienām durvīm.

Lsmo2n2tā0ža.
+

+ akcijas cenas «Skydas Standart» un «Skydas Standart 3» durvīm

Labākās durvis pilsētā!

Jelgava, Rīgas iela 2. Tālrunis 63081745, 28612596

Rīga, Hanzas iela 6, tālrunis 67704154, 26668000
Rīga, Slokas iela 111, tālrunis 67871914, 26661117

SIA «Svešvalodu aģentūra»
aicina uz valodu kursiem!
• Itāliešu valoda iesācējiem sestdienas grupā
– 18 Ls/mēn.
• Franču valoda pusaudžiem iesācēju grupā
piektdienās – 12 Ls/mēn.
• Angļu valoda 12. klašu skolēniem, gatavojoties
eksāmenam.
• Angļu valoda bērniem un pusaudžiem: 7 – 9 g.
un 10 – 13 g. vecuma grupās.
Tālrunis 26369988; 29166866 (Dzintra Vintermane)

LNT
6.05 «Mīlestības vārdā». 150.sērija.
6.55 «Dabas stihiju varā».
7.20 «Biezenīša piedzīvojumi». 1.sērija; «Toma un Džerija
piedzīvojumi»; «Lācītis Padingtons». 2.sērija.
8.30 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
9.00 «Autoziņas».
9.30 «Mans mīļais draugs».
10.00 «Lapsa virtuvē».
10.35 «Tikai nesaki man Bizu 2». Seriāls. 4.sērija.
11.35 «Pelnrušķīte». Real. šovs.*
12.30 «Aģents Čaks 2». ASV seriāls. 3.sērija.
13.30 «Boss». ASV un Vācijas kriminālkomēdija. 2005.g.
15.05 «Semija piedzīvojumi». Anim. f. 2010.g.
17.00 «Hazardas brašuļi». Piedzīvojumu komēdija. 2005.g.
19.10 LNT ziņu Top 10.
20.00 LNT ziņas.
20.15 «Basketbols TV».
20.20 «Latvijas zelta talanti 2012».
23.30 «15 minūtes». Krimināltrilleris. 2001.g.
1.45 «Mīlas satricinājums». Romantiska komēdija. 2002.g.
3.20 «Geišas atmiņas». ASV melodrāma. 2005.g.
5.35 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».

7

Sestdien, 18. februārī, iesim uz
referendumu un balsosim PRET!

26. februāris, svētdiena
LTV1
8.10 «Garīgā dimensija».*
8.40 «Nūnborijs un varenais septītnieks». Anim. ser. 25.sērija.
9.05 «Kas te? Es te!»
9.35 «Lauku peles un pilsētas peles piedzīvojumi». 14.sērija.
10.05 «Mārvijs Hemmers. Nacionālās ģeogrāfijas pasaule». Populārzinātnisks seriāls bērniem. 58.sērija.
10.30 «Lemuru iela». Dok. seriāls. 6.sērija.
11.00 «Starp debesīm un zemi... Aizmirstās pasaules 2».
Dokumentāla filma. 3.sērija.
12.00 Dievkalpojums.
13.00 «Vertikāle».
13.30 «Daudz laimes!»
14.25 «Latvijas šlāgeraptauja 2012».*
15.30 «Ķepa uz sirds».*
16.00 «Kas var būt labāks par šo?»*
16.30 «Eirobusiņš».
17.00 «Krievijas neskartā daba». Dok. f. seriāls. 4.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.20 «Province».
18.50 «Mīlas krāsas» (ar subt.). Daudzs. māksl. f. 2010.g. 2.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.33 Laika ziņas.
21.40 «Blondīne». ASV drāma. 2001.g. 2.sērija.
23.15 «Nakts ziņas».
23.25 «Saderināšanās gredzens». ASV melodrāma. 2006.g.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Jelgavas pilsētas dome paziņo, ka nekustamā īpašuma Jelgavā, Vecpilsētas ielā 13,
kopīpašniekiem tiek pārdotas mutiskā izsolē ar pretendentu atlasi Jelgavas pilsētas pašvaldības īpašumā esošās nekustamā īpašuma Jelgavā, Vecpilsētas ielā 13, kopīpašuma
domājamās daļas – apbūvēta zemesgabala (platība 595 m2, kadastra Nr.0900 004 0416)
2941/6320 domājamās daļas un dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 0900 0040 416
001) 2941/6320 domājamās daļas.

Jūsu «Cash»

1. Objekta nosacītā cena – Ls 3690 (trīs tūkstoši seši simti deviņdesmit lati), samaksa
latos.
2. Maksimālais izpirkšanas termiņš – pieci gadi no nomaksas pirkuma līguma noslēgšanas dienas. Maksa par atlikušo maksājumu – 6% gadā no vēl nesamaksātās pirkuma
maksas.
3. Izsole notiks 2012. gada 14. aprīlī plkst.10 Lielajā ielā 11, Jelgavā, 207. telpā.
4. Izsoles solis – Ls 100 (viens simts latu). Solīšana notiek ar augšupejošu soli pa vienam
solim. Drošības nauda – Ls 369, reģistrācijas maksa – Ls 50.
5. Pirmpirkuma tiesīgajām personām – nekustamā īpašuma Jelgavā, Vecpilsētas ielā 13,
kopīpašniekiem – viena mēneša laikā pēc oficiālā paziņojuma publicēšanas laikrakstā
«Latvijas Vēstnesis» jāiesniedz rakstveida pieteikums par objekta pirkšanu.
Iepazīties un saņemt Izsoles noteikumus var darba dienās Jelgavas pilsētas domes Informācijas aģentūrā, tālrunis 63005522.

14. Starptautiskais
Ledus skulptūru festivāls

Pieteikties izsolei var Jelgavas pilsētas domē, 302. kabinetā, līdz 2012. gada 10. aprīļa
plkst.16, pirmdienās no plkst.13 līdz 19, pārējās darba dienās no plkst.8 līdz 12 un no
13 līdz 17, piektdienās no plkst.8 līdz 12. Pieteikšanās objekta apskatei un uzziņām pa
tālruni 63005514, 22020014.

Beidzot TAS ir noticis – atkal boulings un
gardi ēdieni jums pieejami pašā
Jelgavas centrā!
Biznesa pusdienas – TIKAI Ls 2,10.
Laipni gaidīts ikviens – gan draugu
bariņš, gan ģimenes!
Šeit katram atradīsies kas izklaidējošs.
Uz tikšanos boulingā «Cash»
Akadēmijas ielā 21.

Uzvaras parks, Jelgava
Skulptūru parks atvērts līdz 29. februārim.
Apskatāmas mazās un lielās ledus skulptūras,
ledus bārs, foto objekts, slīdkalniņi.

JELGAVAS PILSĒTAS KULTŪRAS NAMĀ

Parka darba laiks:
O., T., C., Pk.: no plkst.12 līdz 20;
S., Sv.: no plkst.11 līdz 20.

19. februārī plkst.12 – M.Čehova Rīgas Krievu teātra viesizrāde visai ģimenei «Mazās eglītes lielais ceļojums»
(krievu valodā). Biļešu cena: Ls 5; 4; 3.

Ieeja – no Lapskalna ielas pie 1. kases.

21. februārī plkst.10 un 13 – Valmieras kinostudija piedāvā muzikālu izrādi bērniem «Pingvīni nāk!».
Režisors I.Strads. Izrādes garums – 1h 15 min. Biļešu cena: Ls 2.

Ieejas maksa:
pieaugušajiem – Ls 1;
skolēniem, studentiem, pensionāriem – Ls 0,50;
bērniem līdz 7 gadiem – bez maksas.

24. februārī plkst.18 – Nacionālo bruņoto spēku orķestra bigbenda koncerts «Swinging diamonds». Viesdiriģents – Somijas bruņoto spēku bigbenda vadītājs Sami Hannula. Ieeja – bez maksas.
26. februārī plkst.19 – Nacionālais teātris sadarbībā ar Jelgavas pilsētas domi piedāvā E.Radziņas 95.
jubilejai veltītu pasākumu. Piedalās: režisori E.Freibergs, M.Kublinskis, Nacionālā teātra aktieri, Ā.Alunāna Jelgavas
teātra aktieri un rež. L.Ņefedova. Piedalās komponists V.Zilveris un A.Daņiļenko. Biļešu cena: Ls 4; 3; 2.
3. martā plkst.14 – Dailes teātra viesizrāde R.Staprāns «Gūsteknis pilī». Dokumentāldrāma 2 daļās. Kārļa
Ulmaņa lomā J.Kalniņš. Biļešu cena: Ls 7; 6; 5.

Kases darba laiks: no otrdienas līdz piektdienai 14 – 19, sestdienā 9 – 14
un stundu pirms sarīkojuma! Kases tālrunis: 63084679.
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Kultūras pasākumi
 17. februārī pulksten 19 – Ā.Alunāna
Jelgavas teātra izrāde J.Jaunsudrabiņš
«Jo pliks, jo traks». Režisori A.Matisons
un A.Bolmanis. Biļešu cena – Ls 3; 2,50;
2 (kultūras namā).
 18. februārī pulksten 16 – kluba «Pīlādzītis» sarīkojums (kultūras
namā).
 21. februārī pulksten 10 un 13
– Valmieras kinostudija piedāvā muzikālu izrādi bērniem «Pingvīni nāk!».
Lomās: I.Puķe vai T.Lasmane, K.Salmiņš,

M.Lūsis vai I.Strads, A.Apinis, A.Berģis vai
M.Zvagulis. Režisors I.Strads. Biļešu cena
– Ls 2 (kultūras namā).
 24. februārī pulksten 18 – Nacionālo
bruņoto spēku orķestra bigbenda koncerts. Viesdiriģents – Somijas Bruņoto
spēku bigbenda vadītājs Sami Hannula.
Ieeja – bez maksas (kultūras namā).
 25. februārī pulksten 16 – Ventspils
teātra viesizrāde M.Zīverts «Zaļā krūze».
Biļešu cena – Ls 2,50; 1,50 (kultūras
namā).
 26. februārī pulksten 11 – slāvu
svētki «Masļeņica», piedāvā Sabiedrības

notikumi
integrācijas pārvalde. Ieeja – bez maksas
(kultūras nama Deju zālē).
 26. februārī pulksten 15 – Nacionālais teātris un Jelgavas dome piedāvā
E.Radziņas 95. jubilejai veltītu pasākumu.
Piedalās režisori E.Freibergs, M.Kublinskis.
Atmiņas stāsta un fragmentus no izrādēm
spēlē M.Zemdega, U.Dumpis, L.Cauka,
Ģ.Jakovļevs, D.Lūriņa. D.Gaismiņa,
M.Maņjakovs, J.Āmanis, A.Krūzkops, jelgavnieks E.Liepiņš, Ā.Alunāna Jelgavas teātra aktieri un režisore L.Ņefedova. Piedalās komponists V.Zilveris un A.Daņiļenko.
Biļešu cena – Ls 4; 3; 2 (kultūras namā).

Ceturtdiena, 2012. gada 16. februāris

Izstādes
 Līdz 22. februārim – Daga Viduleja
izstāde «Randevu» (galerijā «Suņa
taka» Dobeles ielā 68).
 Līdz 29. februārim – Mākslas skolas pedagogu un mākslinieku Induļa
Landau un Nellijas Skujenieces darbu
izstāde (Jelgavas Mākslas skolā).
 Līdz 29. februārim – Mariannas
Strautnieces gleznu izstāde «Ziema pret vasaru» (stila salonā «Pils
putns»).
 Līdz februāra beigām – Čehijas

vēstniecības Latvijā organizēta izstāde «Liberecas jumti». Čehi piedāvā
lielformāta fotogrāfijās iepazīt Čehijas pilsētu Liberecu, ļaujot paskatīties uz pilsētu no tās ēku jumtiem
(kultūras namā).
 Līdz 8. martam – ukraiņu mākslinieces Ļubavas Taradai darbu izstāde
«Batikas elēģija» (Sabiedrības integrācijas pārvaldē Sarmas ielā 4).
 Līdz 11. martam – izstāde «Uz
tikšanos Ciano...» (Ģederta Eliasa
Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).

Uzvaras parkā turpina «dzīvot»
ledus mistērijas
 Ritma Gaidamoviča

«Jūtu ķīmiju, kas vieno cilvēkus, daudzi ir mēģinājuši pētīt
un izskaidrot, tomēr skaidras
atbildes šai mistērijai nav,»
šādu mistēriju savā skulptūrā
«Bioķīmija» radīja māksliniece
Agnese Rudzīte-Kirillova un
lietuvietis Donāts Mockus,
kuru skulptūra saņēma žūrijas
balvu. 14. Starptautiskais Ledus
skulptūru festivāls par tēmu
«Mistērijas» aizvadīts, taču par
to Uzvaras parkā, pateicoties
laika apstākļiem, vēl vēsta ledus
mākslas darbi, kurus joprojām
var aplūkot.
Pašvaldības aģentūras «Kultūra» direktors Mintauts Buškevics vērtē, ka, par spīti
piedzīvotajam aukstumam ledus skulptūru
tapšanas procesā un arī pasākuma norises
dienās, Ledus skulptūru festivāls ir izdevies.
Trīs festivāla dienu laikā, no 10. līdz 12.
februārim, Uzvaras parku apmeklējuši ap
40 000 cilvēku. Īpaši jāatzīmē tas, ka šogad

ledus mākslas darbus Jelgavā apskatījuši
salīdzinoši daudz kaimiņvalsts Lietuvas
iedzīvotāju. «Jāteic, ka uz to mēs mērķtiecīgi strādājām – Šauļos un Jonišķos tika
izvietotas afišas lietuviešu valodā, bet Šauļu
sadraudzības skolām izsūtīti ielūgumi,» tā
M.Buškevics.
Kaut arī festivāls noslēdzies, skatītāji
joprojām Uzvaras parkā var aplūkot 13
lielās ledus skulptūras jeb komandu darbus,
ledus bāru, kā arī mazākie – šļūkt pa slīdkalniņiem. Mazās skulptūras šobrīd ir «devušās ceļojumā» pa Latviju. Vēl šodien tās
ir apskatāmas Ogrē, bet jau rīt – Jēkabpilī.
«Ja laika apstākļi būs tikpat labvēlīgi un viss
notiks, kā plānots, ceram, ka nākamnedēļ
mazās skulptūras atgriezīsies mājās,» stāsta
M.Buškevics.
Uzvaras parks no otrdienas līdz piektdienai atvērts no pulksten 12 līdz 20, bet
brīvdienās – sestdien un svētdien – no
pulksten 11 līdz 20. Ieejas maksa parkā pieaugušajiem – lats, skolēniem, studentiem
un pensionāriem – 0,50 lati, bērniem līdz
septiņiem gadiem – bez maksas. Jāpiebilst,
ka līdz ar tumsas iestāšanos skulptūras tiek
izgaismotas.

Ledus skulptūru festivāla uzvarētāji
Individuālo skulptūru kategorijā
1. vieta – Kestutis Musteiķis (Lietuva) – «Vai tiešām visa pirmsākums ir ābols?»
2. vieta – Ruslans Korovkovs (Bulgārija) – «Transcendentālā pasaule»
3. vieta – Donāts Mockus (Lietuva) – «Mr.Paganini»
Komandas skulptūru kategorijā
1. vieta – Kārlis Īle un Viļus Matutis (Latvija/Lietuva) – «Liesma, kas ceļ spārnos»
2. vieta – Džulustans Markovs un Kunija Takasajeva (Krievija) – «Ikedzukuri»
3. vieta – Igors Nareiko un Sergejs Loginovs (Krievija) – «Leģenda par slaveno Nani»

Jelgavniece Vita (priekšplānā) uz
festivālu kuplā skaitā bija atvedusi kolēģus no Rīgas. «Kaut ko tādu redzam
pirmo reizi. Kolosāli,» atzīst Inga un
Vaira. Pilsētas viesi priecājās par to, ka
šeit ir iespēja novērtēt vairāku valstu
mākslinieku darbus, kas, viņuprāt,
paceļot festivāla līmeni. «Kad skulptūras izgaismotas, ir sajūta, ka atrodos
juveliera darbnīcā, kur dimanti spīd.
Acis vien zib,» tā Inese. Kolēģi labprāt
izmantoja arī iespēju satikšanos festivālā iemūžināt pie foto skulptūras,
kurā atainots pūķis.
«Baigi forši slīd!», «Superīgi!», «Man patīk!» – tādas ir
mazāko parka apmeklētāju
emocijas par slīdkalniņu, kas
bija viens no pieprasītākajiem
festivāla objektiem. Vairāku
desmitu metru garo nobraucienu vēlējās izbaudīt daudzi,
turklāt ne vienu reizi vien. «Te
esam pirmo gadu un nezinājām, ka līdzi jāņem plēve,
taču arī ar zābakiem labi slīd,»
atzīst brāļi Andrejs un Deniss
Lindenbaumi, kuri jau bija
paspējuši nošļūkt astoņas
reizes un gatavi stāvēt garajā
rindā, lai šļūktu vēl. «Ja mamma atļaus, atnāksim vēl kādu
dienu,» tā puiši.
Foto: Ivars Veiliņš

Žūrijas balvas saņēma
Sergejs Tcelebrovskis (Krievija) – «Pārpasaulīga mīlestība»
Andrejs Molokovs un Sergejs Tcelebrovskis (Krievija) – «Mīklainais Helovīns»
Agnese Rudzīte-Kirillova un Donāts Mockus (Latvija/Lietuva) – «Bioķīmija»

«Mani parasti uzrunā skulptūras, uz kurām paskatoties ir skaidrs, ko mākslinieks
domājis. Helovīns saistās ar ķirbjiem, taču
īsti nesaprotu, ko iekšā dara tie cilvēki.
Bet šogad jau viss saistīts ar mistiku,»
tā par skulptūru «Mistiskais Helovīns»
saka jelgavniece Ruta Majevska, kura
parku apmeklēja kopā ar bērniem Sigitu
un Gunti. Tieši viņi esot bijuši kūdītāji,
ka jāatnāk. Tiesa, vairāk par skulptūrām
viņus interesēja slīdkalniņš.

Komandu skulptūru konkurencē laurus plūca festivāla
mākslinieciskais vadītājs Kārlis Īle kopā ar kolēģi lietuvieti
Viļu Matuti par skulptūru «Liesma, kas ceļ spārnos». Jāteic,
ka viņu rokām tapusi ne tikai šī un individuālās skulptūras,
bet arī ledus bārs un sponsoru skulptūra. Ņemot vērā,
ka viņiem bija daudz blakusdarbu, šī skulptūra tapa tikai
pēdējā naktī – četrpadsmit stundās, turklāt mākslinieki
krasi atkāpušies no sākotnējās ieceres, tādējādi tapa
pavisam citādāka skulptūra nekā iesūtītajā skicē. Pats
K.Īle atzīst, ka uz balvu nebija cerējis. «Jelgavā jau jūtos
kā savās mājās, un, šķiet, gandrīz vai nepieklājīgi ir dot
balvu savējam,» tā K.Īle.

«Skaisti, jo īpaši vakarā, kad viss izgaismots. Apbrīnojama mākslinieku izdoma.
Man tēma «Mistērijas» vairāk saistās ar
pūķiem, čūskām, to arī gaidīju, taču te
ir tāds domu lidojums, skulptūras tik
dažādas. Kolosāli!» saka jūrmalniece Inta
Stāraste. Viņas meitiņai Esterei visvairāk
iepatikās «Šūpuļdziesmas rapsodija».
«Man patīk tas zirdziņš,» saka Estere.

Lielu interesi
parka apmeklētāji brīvdienās izrādīja arī
par brīvā stila
slēpošanas
un snovborda
sacensībām
un paraugdemonstrējumiem, kas
Jelgavā notika
pirmo reizi.

«Mūs patiešām izbrīna, kā kaut ko tādu
var dabūt gatavu – no ledus kluča izveidot darbu ar tik sīkām detaļām!» saka
Riteru ģimene, kura apskatīt skulptūras
pirmo reizi ieradusies no Neretas novada.
«Iepriekš iztikām ar bildēm internetā,
taču draugi, kuri apmeklēja festivālu
pērn, teica: «Tas ir jāredz!» Droši varu
teikt, ka braukt 100 kilometrus bija
vērts,» saka tētis Andris. Bērni piebilst, ka
labprāt redzētu, kā top skulptūras. Riteru
ģimenei visvairāk iepatikās Džulustana
Markova un Kunijas Takasajevas darbs
«Ikedzukuri», kas saņēma 2. vietu.

