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Čakstes bulvārī taps
skulptūra «Students»

Noslēdzies metu konkurss par skulptūru Čakstes bulvārī pie Mītavas
tilta. Pēc žūrijas vērtējuma, vislielāko punktu
skaitu ieguva skulptūra
strūklaka «Students»,
kuras autors ir tēlnieks
Kārlis Īle.
Žūrijas komisija deviņu cilvēku
sastāvā izvērtēja iesniegtos metus,
nezinot darbu autorus. Visvairāk punktu ieguva K.Īles darbs
«Students» ar devīzi «Lietus līst».
«Šīs skulptūras pamatā ir cilvēks
students ar lietussargu. Saskaņā
ar autora aprakstu skulptūrā paredzēts izmantot arī ūdeni. Studenta

tēls ir paredzēts mazliet lielāks
nekā vidusmēra cilvēks, un autors
to iecerējis izgatavot no bronzas,»
stāsta Jelgavas pilsētas pašvaldības
Būvvaldes vadītāja Inita Dzalbe.
Jāatgādina, ka konkursa nolikums
noteica: tēlniecības objekta vizuālajam tēlam jābūt idejiski pamatotam un harmoniski jāiekļaujas
Jāņa Čakstes bulvāra telpiskajā
vidē, nesot skatītājiem emocionālu
vēstījumu.
Kopumā metu konkursam tika
iesniegti pieci darbi. 2. vieta piešķirta autoru kolektīvam (K.Īle un
Maija Puncule) par aļņa skulpturālu atveidu, 3. vieta – tēlniekam
Gaitam Burvim par ideju metu
«Mans zvaigznājs». Par G.Burvja
darbu Būvvaldes vadītāja saka tā:
«Autoram bija ļoti interesanta ideja

par tēla veidošanas elementiem,
kas ir izgaismoti, tāpēc arī žūrija
šo darbu novērtēja diezgan augstu.
Domājams, ka Latvijā nav daudz
šādu piemēru.» Vēl bija iesniegts
mets – bura, kurā izmantots gan
ūdens, gan gaismas, un aļņa veidols,
kas stipri pārsniedza skulptūrai
atvēlētās vietas mērogus.
Pašvaldības Sabiedrisko attiecību
pārvalde informē, ka atbilstoši konkursa nolikumam 1. vietas ieguvējs
tiks prēmēts ar naudas balvu 1300
latu apmērā, 2. vietas ieguvējs saņems balvu 766,67 latu apmērā, 3.
vietas ieguvējs – 500 latu apmērā. Ar
metu konkursa uzvarētāju notiks
sarunu procedūra par iespējamo
darba realizāciju likumdošanā noteiktajā kārtībā. I.Dzalbe norāda, ka
ar autoru, kura darbs tiks realizēts,

vēl tiks veiktas pārrunas par skulptūras uzstādīšanas termiņiem, jo ir
iecere to atklāt Jelgavas Pilsētas
svētku laikā.
Konkursa komisiju vadīja Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētāja
vietnieks Vilis Ļevčenoks. Metu
izvērtēšanas žūrijā bija pašvaldības Būvvaldes vadītāja I.Dzalbe,
pašvaldības iestādes «Kultūra»
vadītājs Mintauts Buškevics, pašvaldības Attīstības un pilsētplānošanas
pārvaldes vadītāja Gunita Osīte,
pašvaldības Būvvaldes ainavu arhitekts Andrejs Lomakins, Latvijas
Mākslas akadēmijas Tēlniecības
katedras vadītājs Bruno Strautiņš
un katedras pasniedzējs tēlnieks
Genādijs Stepanovs, kā arī Čakstes
bulvāra projekta arhitektoniskās
daļas autors Ivars Šļivka.

Iesniedz četrus priekšlikumus Jelgavas attīstībai
 Ilze Knusle-Jankevica

BEZMAKSAS	

tikai neliela daļa izteikumu attiecās uz Attīstības programmu.
Pagājušajā ceturtdienā Zemgales reģiona Kom«Sabiedriskā apspriešana mums
petenču attīstības centrā notika Jelgavas pilsētas
parādīja, ka pilsētas iedzīvotājiem
Attīstības programmas 1. redakcijas sabiedriskā
ir jāļauj izteikties. Iespējams,
apspriešana. Pēc tās saņemti četri rakstiski priekššādu iespēju ir par maz, tāpēc
likumi par tālāko Jelgavas attīstību, bet jelgavnieki
iedzīvotāji runāja ne tikai par
priekšlikumus vēl var iesniegt līdz 18. februārim.
Attīstības programmu, bet arī par
sev aktuālām tēmām. Un tas nav
Uz Jelgavas Attīstības program- ieradušies apmēram 30 cilvēki. slikti, jo arī šādā veidā pašvaldība
mas sabiedrisko apspriešanu bija Lai gan viņi labprāt izteicās, uzzina, kādi jautājumi pilsētas

iedzīvotājus uztrauc visvairāk,»
stāsta pašvaldības Attīstības un
pilsētplānošanas pārvaldes vadītāja Gunita Osīte. Viņa norāda,
ka priekšlikumus vēl var iesniegt
līdz 18. februārim dažādās vietās
un veidos, tāpēc pagaidām nav
arī apkopots, cik priekšlikumu
kopumā par Jelgavas Attīstības
programmu jau saņemti.
Turpinājums 3.lpp.
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Februārī maksa par siltumu
Jelgavā samazināsies
 Ilze Knusle-Jankevica

No 1. februāra SIA
«Fortum Jelgava» siltumenerģijas tarifs samazināsies par 3,06
procentiem un būs
47,51 lats par megavatstundu (bez PVN).
Uzņēmumā skaidro:
siltumenerģijas tarifa
samazinājums saistīts
ar dabasgāzes tirdzniecības cenas samazināšanos.
SIA «Fortum Jelgava» komunikācijas vadītāja Guntra Matisa
norāda, ka katru mēnesi spēkā
esošais siltumenerģijas tarifs
mainās atkarībā no dabasgāzes
tirdzniecības cenas attiecīgajā
mēnesī. «Saskaņā ar «Latvijas
gāzes» paziņojumā publicēto
cenu prognozi gāzes tirdzniecības cena saglabāsies nemainīga
arī martā un aprīlī – 210 lati
par tūkstoti nanokubikmetru.
Attiecīgi sagaidāms, ka arī siltumenerģijas tarifs martā un aprīlī Jelgavā saglabāsies šā brīža
līmenī un būs 47,51 lats par megavatstundu,» tā viņa, piebilstot,
ka prognozētajām dabasgāzes
cenām ir informatīvs raksturs un
tās var gan samazināties, gan palielināties. Tāpēc, ja dabasgāzes
cena kāps, siltumenerģijas tarifs
pieaugs, bet, ja dabasgāzes cena

«Domājot par skulptūras metu, bija radošas
šaubas. No mākslinieciskās kompozīcijas
viedokļa, līdzās lielajam un spēcīgajam
Mītavas tiltam prasījās kas liels, bet beigās
tomēr secināju, ka tilts ir arhitektoniski
un mākslinieciski tik veiksmīgs un pārpietiekams, ka skulptūrai ar to konkurēt nav
iespējams. Atlika radīt kaut ko atšķirīgu,
bet tajā pašā laikā tādu, kas papildina šo
vietu. Tā kā Jelgava izsenis tiek dēvēta par
studentu galvaspilsētu un viena no studentu dziesmām ir par studentu, kurš klīst gar
Driksu, likās loģiski, ka šajā vietā atrodas studenta skulptūra,» stāsta mākslinieks Kārlis
Īle. Viņaprāt, students, kas veidots cilvēka
augumā, iekļaujas gājēju plūsmā, bet ar
savu atšķirīgumu – senatnīgumu, ko rada
izvēlētais materiāls bronza, – tas izceļas
šajā modernajā pilsētvidē: Čakstes
bulvāra promenādē.

 Ilze Knusle-Jankevica

Laikrakstu iespējams
saņemt arī redakcijā
Pasta ielā 47 – 214.

samazināsies, samazināsies arī
siltumenerģijas tarifs.
Lai nodrošinātu prognozējamus un tirgus situācijai atbilstošus siltumenerģijas tarifus,
kā arī lai pilnveidotu siltumenerģijas ražošanu, «Fortum»
Jelgavā būvē biomasas kurināmā koģenerācijas staciju, kura
tiks nodota ekspluatācijā 2013.
gada rudenī. Līdzīgas biomasas
koģenerācijas stacijas «Fortum»
ir uzbūvējis Igaunijas pilsētās
Tartu un Pērnavā, kurās līdz
ar to ir vieni no zemākajiem
siltumenerģijas tarifiem Igaunijā. «Esam pārliecināti, ka pēc
jaunās koģenerācijas stacijas
darbības uzsākšanas izdosies
samazināt arī siltumenerģijas
tarifu kāpumu Jelgavā. Prognozējam, ka siltumenerģijas tarifs
varētu samazināties par vidēji
desmit procentiem,» norāda SIA
«Fortum Jelgava» valdes priekšsēdētāja Ginta Cimdiņa.
Jaunās biomasas koģenerācijas
stacijas būvniecības darbi norit
saskaņā ar grafiku un ir pabeigti
par 90 procentiem. Janvārī veiksmīgi veikta katla spiediena pārbaude, un šobrīd notiek iekārtu
uzstādīšana un ieregulēšana, kā
arī telpu iekšējās apdares darbi.
Pēc nodošanas ekspluatācijā jau
2013./1014. gada apkures sezonā
stacija nodrošinās līdz 85 procentiem no Jelgavas centralizētās
siltumapgādes jaudas.

Izsūtīti 32 585 NĪN maksāšanas
paziņojumi; pirmais
maksājuma termiņš – 2. aprīlis
 Sintija Čepanone

Jelgavas pilsētas pašvaldība izsūtījusi vairāk nekā 32
tūkstošus maksāšanas paziņojumu par nekustamā
īpašuma nodokli (NĪN) 2013. gadam. Ja līdz 15.
februārim tas nav saņemts, nodokļa maksātājiem
jāvēršas pašvaldības Finanšu nodaļā, lai noskaidrotu tā apmēru. Pirmais NĪN maksājuma termiņš
ir 2. aprīlis.
«Kopumā sagatavoti un nosūtīti 32 585 NĪN par zemi un
ēkām maksāšanas paziņojumi,
tostarp 1502 nosūtīti elektroniski uz nodokļa maksātāja norādīto e-pasta adresi,» informē
pašvaldības Finanšu nodaļas

vadītājas vietnieks nodokļu
jautājumos Ingars Bušs, piebilstot, ka šogad salīdzinājumā
ar situāciju pērn uz pusi audzis
to fizisku un juridisku personu
skaits, kam izsūtīti e-maksāšanas paziņojumi.

Turpinājums 3.lpp.

Uzmanību – konkurss!
Šī laikraksta numura lappusēs gan slēptā, gan atklātā veidā vairākkārt publicēts
Jelgavas pilsētas sauklis
Saskaitiet, cik pilsētas saukļu publicēti laikrakstā, un atbildi paziņojiet
15. februārī laikā no pulksten 8 līdz 12, zvanot pa tālruni 63005556
vai 63005574.
Katrs desmitais pareizās atbildes autors saņems balvu no Jelgavas
pilsētas pašvaldības – lietussargu, krekliņu, vējjaku ar pilsētas simboliku vai «Ielūgumu uz Jelgavu».
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viedokļi
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Pašvaldība augstu sasniegumu
sportam atvēlējusi 30 000 latu
Daudzviet pasaulē augsta līmeņa sportistus uztur valsts un sports ir viņu darbs, bet pie
mums valsts atbalsts ir tik niecīgs, ka sportistiem un treneriem pašiem nākas meklēt
finansējumu. Iespējams, tādēļ kopš 2008. gada, kad Pekinas olimpiskajās spēlēs startēja
Andrejs Dūda, neviens jelgavnieks nav kvalificējies olimpiādei. Turklāt Andrejs to sasniedza jau tad, kad bija pārcēlies uz dzīvi ASV, kur strādāja, lai nodrošinātu iespēju trenēties
atbilstošos apstākļos.
Lai gan tas nav pašvaldības pienākums, Jelgavas pilsētas pašvaldība savu iespēju robežās
augstu sasniegumu sportistus atbalsta. Pērn pašvaldība augstu sasniegumu sportam atvēlēja 38 000 latu, šogad tam atvēlēti ap 30 000 latu. «Tomēr gribu uzsvērt, ka pašvaldības
uzdevums ir palīdzēt sportistiem, kam ir potenciāls iekļūt kādā no Olimpiskās vienības
sastāviem, nevis uzturēt šos sportistus,» tā Sporta servisa centra direktors Juris Kaminskis,
piebilstot, ka iekļūšana vienībā nozīmē vismaz kaut kādu valsts atbalstu. Viņaprāt, šobrīd
potenciālie olimpieši Jelgavā ir daiļslidotāja Alīna Fjodorova un sieviešu kērlinga komanda,
kas mēģinās tikt uz Sočiem 2014. gadā, savukārt uz Brazīliju 2016. gadā varētu kandidēt
cīkstonis Alberts Jurčenko, BMX braucējs Kristens Krīgers un airētāji Gatis Pranks un Marks
Ozolinkevičs.

«Krievijā viņa būs svešiniece»
Alīna Fjodorova, daiļslidošana: gadā nepieciešami 10 000
eiro
Lai sasniegtu augstākus rezultātus, sportisti nereti pilnveidojas
un pat savu karjeru veido ārzemēs.
Jelgavas Ledus sporta skolas (JLSS)
audzēkne un perspektīvā daiļslidotāja Alīna Fjodorova nometnes aizvada Sanktpēterburgā. «Vispirms
jau, ja kaut kas neiet vai neveicas,
ļoti palīdz vides maiņa. Tur ir halle
ar diviem laukumiem, speciālisti ar
pasaules vārdu, sportisti ar pasaules
vārdu un tituliem, tradīcijas, augstas klases medicīnas kabineti, uz
daiļslidošanu orientēti fiziskās sagatavotības speciālisti. Jā, tur ir citas
iespējas, bet tas viss maksā. Pat tad,
ja Alīna nolemtu pārcelties uz Krieviju, viņa tur būtu svešiniece – tur
valsts savus sportistus atbalsta, bet
viņai par visu būtu jāmaksā pašai,»
stāsta treneris Andrejs Brovenko.
Viņš spriež, ka minimālā summa,
kas nepieciešama gadā, lai sportiste
varētu pienācīgi sagatavoties, ir
10 000 eiro.
Treneris atzīst, ka Alīnu nedaudz atbalsta Latvijas Slidošanas
asociācija – pērn tika piešķirti ap
tūkstoš latiem vasaras treniņiem
un ap 1200 – ziemas treniņiem, kā
arī apmaksāta dalība divos junioru
«Grand Prix» posmos. Tomēr jūtamāks esot atbalsts no JLSS. «Tā
ir pavisam cita attieksme,» uzsver
treneris. Piemēram, šosezon skola

nodrošināja Alīnai dalību divās
starptautiskās sacensībās, kas bija
nepieciešamas «punktu medībām»,
lai kvalificētos ziemas olimpiskajām spēlēm. Arī par treniņiem
un inventāru – slidām, tērpiem
– nav jāmaksā. Piemēram, pēdējās
sezonas Alīnai nepieciešami divi
pāri slidu, bet viens pāris maksā
ap 1200 eiro. «Ja gribam tikt uz
olimpiādi, pasaules čempionātā,
kas notiks martā Kanādā, jāiekļūst
starp 24 labākajām. Bet, lai tiktu
uz pasaules čempionātu, jāizpilda
normatīvi – gan īsajā, gan izvēles
programmā jāsavāc noteikts skaits
punktu kādās no starptautiski atzītām sacensībām,» skaidro treneris,
piebilstot – līdz ar starptautiskās
federācijas lēmumu minimālais
punktu skaits tika samazināts,
un tos Alīna ieguva Eiropas čempionātā. Tiesa, ir arī otra iespēja
kvalificēties Sočiem – septembrī
īpašās sacensībās tiks izspēlētas vēl
sešas vietas uz olimpiādi valstīm,
kas nebūs tikušas uz olimpiādi pēc
pasaules čempionāta.
Būtiski ir arī tas, ka sportistei tuvojas lūzuma vecums, kad jāizvēlas,
ar ko saistīt savu nākotni. «Alīnai
tuvojas 18 un parādās domas, kāpēc
viņa to dara, vai vispār ir jēga turpināt,» atzīst Alīnas treneris, norādot,
ka lielākoties jau šīs pārdomas rodas
naudas dēļ. Arī īpaši nopelnīt šajā
sporta veidā nevar – Eiropas un pasaules čempionātos naudas balvas

sāk piešķirt no 12. vietas un uz augšu, turklāt 12. vietai tā esot ap 1000
dolāriem pirms nodokļiem. «Alīna
pērn debitēja Eiropas čempionātā
un izcīnīja 16. vietu. Mums jau tas
ir ļoti labs sasniegums. Iekļūšana
divpadsmitniekā pagaidām ir ļoti
augsts uzstādījums,» tā treneris.
Jāpiebilst, ka šogad Alīna Eiropas
čempionātā ieguva 26. vietu.
Latvijas Slidošanas asociācija
atzīst, ka A.Fjodorovas 2012. gada
panākumi Eiropas čempionātā ir
Latvijai nozīmīgi, bet to, vai sportiste no asociācijas saņēmusi atbalstu,
nekomentē.

Gatis Pranks Brazīlijai «nē» nesaka

Gatis Pranks, kanoe airētājs:
gadā nepieciešami 10 000 latu
Savu sporta veidu par hobiju
sauc smaiļotāji un kanoe airētāji,
jo ne Eiropas, ne pasaules mēroga
sacensībās naudas balvas piešķirtas
netiek. Tomēr tieši mūsu airētājiem
tikai nedaudz pietrūka, lai tiktu uz
Londonas olimpiskajām spēlēm.
«Neskatoties uz to, šogad neiekļuvu
arī Olimpiskajā vienībā. Paliku pirmais aiz svītras. Patiesībā pietrūka
dalībnieku skaits Eiropas čempionātā, jo pie mums rēķina nevis
sportista iegūto vietu, bet apdzītos
dalībniekus,» nedaudz ar ironiju
stāsta kanoe airētājs Gatis Pranks.

2011. gadā viņš bijis Olimpiskajā
vienībā un saņēmis vismaz nelielu
atbalstu, galvenokārt vitamīnu un
medicīnas pakalpojumu veidā.
Neskatoties uz grūto situāciju,
Gatis joprojām trenējas un, ja negadīsies kas ārkārtējs, ir gatavs cīnīties
par vietu uz Brazīlijas olimpiskajām
spēlēm 2016. gadā. Gata trenere
Lelde Laure norāda, ka pasaulē
labākie airētāji ir tieši Gata vecumā
(viņam ir 26 gadi), tikai viņiem,
protams, ir citi apstākļi un nosacījumi. L.Laure vērtē, ka Gatim gadā
būtu nepieciešami ap 10 000 latu:
vitamīniem – 1350, inventāram
– 1800 (laivai – 1600, airim – 200),
vienai pavasara nometnei siltajās
zemēs (bet būtu nepieciešamas divas) – 1000, startam vienā Pasaules
kausa posmā (kopā ir četri) – 600,
startam Eiropas čempionātā – 600,
startam pasaules čempionātā – 700,
startiem vietējās sacensībās un ikdienas treniņiem – ap 200 latu. «Un
es te nemaz nerēķinu naudu, par
ko viņam dzīvot un ēst,» tā trenere.
Pats Gatis stāsta, ka dzīvo kopā
ar draudzeni vecāku īpašumā, abi
studē un strādā divos darbos, kopā

nopelnot knapi 500 latus. «Lielāko
atbalstu man sniedz trenere un
viņas vīrs, kuram ir privāts bizness.
Piemēram, viņš mūs pats ar busu
maijā veda uz olimpiādes atlases
sacensībām Polijā. Domāju, ka par
to naudu, ko viņš mūsos iegulda,
cits pāris mēnešu gadā mierīgi
varētu atpūsties Kanāriju salās,»
spriež sportists. Trenere norāda, ka
šīs izmaksas ir tikai vienam sportistam, bet pie viņas trenējas vairāki
perspektīvi jaunieši: Antons Knesis,
Marks Ozolinkevičs, Karīna Laure,
Elīna Ēdole. Līdz 25 gadu vecumam
sportists var būt BJSS audzēknis,
bet sporta skola nosedz tikai dalību
Latvijas mēroga sacensībās. Runājot
par Gati, trenere saka: «Gati mans
vīrs atbalsta tāpēc, ka redz: viņš var.
Tāpēc šajā ciklā līdz Brazīlijai ir jāsaspringst. Nevar būt tā, ka esam tik
tuvu un netiekam uz olimpiādi.»
Latvijas Kanoe federācija informē, ka 2012. gadā tai nebija iespēju
finansiāli atbalstīt sportistus, piešķirot konkrētu naudas summu.
Par iespējām 2013. gadā tiks lemts
martā pēc federācijas budžeta apstiprināšanas.

Pašvaldības piešķirtais finansējums augstu sasniegumu
sportistu atbalstam 2013. gadā (Avots: Sporta servisa centrs)
Olimpiskie
sporta veidi
Peldēšana
Vieglatlētika
Smaiļošana un
kanoe airēšana
Akadēmiskā airēšana
Džudo
BMX riteņbraukšana
Triatlons
Bokss
Invalīdu sports
Daiļslidošana
Mākslas vingrošana
Brīvā cīņa
Kopā

Neolimpiskie
sporta veidi

Sportisti Summa, Ls

Šahs

6

11 866,5

Pauerliftings

Sporta v. 843

457,08
2109,6
1740,42
1054,80
879
3410,52
738,36
492,24
632,88
24 998,76

Ziemas peldēšana 6*

1079,04

Mototriāls

3

682,83

Orientēšanās

Sporta v. 134

Sportisti

Summa, Ls

Sporta v.
Sporta v.

1160,28
457,08

11*
Sporta v.
4*
2
3*
Sporta v.
3*
1
1*
1

1770,3

Ūdens motosports 1

168,6

Karatē

320,34

Kopā

1

4998,11

*piešķirts finansējums perspektīvākajiem sportistiem, kā
arī sporta veidam

Olimpiskā
komiteja piešķir 1600 latus
Alberts Jurčenko, brīvā cīņa:
gadā nepieciešami 9000 lati
Alberts Jurčenko ir viens no
diviem Jelgavas sportistiem, kuri
šogad iekļauti Olimpiskajā vienībā
– viņš iekļuvis jaunatnes sastāvā.
Alberts sevi apliecināja, debitējot
Eiropas un pasaules čempionātos,
– Eiropā viņam 5. vieta, bet pasaulē
17. Viņa treneris Vladislavs Smirnovs stāsta, ka šogad, lai Albertam
nodrošinātu atbilstošu treniņu
procesu, būtu nepieciešami 9000
lati. «Alberts ir talantīgs, bet, lai talantu attīstītu, nepieciešama nauda.
Latvijā viņam savā vecuma un svara
grupā nav pretinieku – Latvijas
meistarsacīkstēs viņš visus uzvarēja
ar vienu roku –, tāpēc nepieciešamas
treniņnometnes ar pretiniekiem,
kas spēcīgāki par viņu. Ar šo naudu
pietiktu daļai sacensību un treniņnometnēm, bet tas nenosegtu visas
vajadzības,» tā treneris. Viņš stāsta,
ka daudzi Latvijas cīkstoņi trenējas
Dagestānā – arī Londonas olimpietis Armands Zvirbulis jau astoņus
gadus trenējoties un dzīvojot tur,
un tikai tāpēc tika uz olimpiskajām
spēlēm, kur gan zaudēja ceturtdaļfinālā. Arī Albertam šogad ieplānota
viena nometne Dagestānā, Eiropas
čempionāts Melnkalnē un pasaules
čempionāts Serbijā.
A.Jurčenko šogad 1600 latus
piešķīra Olimpiskā komiteja, at-

balstu solījusi arī Latvijas Cīņas
federācija, vēl – pašvaldības piešķirtais finansējums, bet pārējais
jāmeklē pašiem. «Piemēram, viena
biļete uz Dagestānu maksā ap 350
latu. Esmu sarunājis, ka Alberts
tur dzīvos skolas internātā, būs
arī bezmaksas ēdināšana, bet
pēc tam viņu sportisti brauks pie
mums uz nometni un par viņiem
maksāšu es,» treneris neslēpj, ka
lielākā izdevumu daļa gulstas uz
viņu, turklāt uz sacensībām un
nometnēm sportists brauc nevis
viens, bet kopā ar treneri. Protams,
iespēju robežās atbalsta arī Alberta
ģimene. Sporta veida federācija to,
vai A.Jurčenko saņems atbalstu,
nekomentē, norādot, ka sportista
finansiālo situāciju vislabāk pārzina viņa treneris.

Vismaz ritenis vairs nav jāpērk
iekļauts Olimpiskās vienības
jauniešu sastāvā un šogad saņēmis 2060 latus, bet pārējais
finansējums jāsedz vecākiem.
«Saņēmām no trenera tāmi – tā
ir ap 9000 latu. Un tur ir tikai
treniņnometnes un sacensības,
kurās Kristenam jāpiedalās – 12
Eiropas čempionāta kārtas un
pasaules čempionāts,» tā viņa,
norādot, ka sponsorus atrast ir
grūti un pārsvarā nostrādā tikai
pazīšanās. Viņa rēķina, ka viens
sponsors vidēji atvēl 500 – 700
latus. Ļoti nopietns atspaids
ģimenei ir tas, ka Kristens
iekļuvis Amerikas kluba «Free
Agent» komandā un viņam nav
pašam jāpērk velosipēds un
pārējais aprīkojums. «Patiesībā
šis ir pirmais gads, kad mums
nav jāpērk velosipēds,» norāda
Kristena mamma, piebilstot,
ka velosipēds maksā ap 1000
latu. Sportista tuvākais mērķis
ir piedalīties Pasaules jaunatnes
olimpiādē 2014. gadā.

Kristens Krīgers, BMX
braucējs: gadā nepieciešami
9000 lati
Viens no perspektīvajiem
jaunajiem sportistiem Jelgavā
ir BMX braucējs Kristens Krīgers, kurš gan šobrīd mācās un
dzīvo Valmierā, kur trenējas pie
divkārtējā olimpiskā čempiona
Māra Štromberga trenera Ivo
Lakuča. Sportista mamma Inā- Sagatavoja Ilze Knusle-Jankevica,
foto no personīgā arhīva
ra Krīgere stāsta, ka Kristens

Pilsētnieks vērtē

Vai jūs zināt, kāds
ir Jelgavas pilsētas
sauklis?
Valda, pensionāre:
– Vai, patiešām nezin u ! Va r b ū t
– Jelgava ir
studentu pilsēta. Tā tas varētu būt, jo Jelgavā atrodas viena no Latvijas
lielākajām universitātēm, kurā
mācās vairāki tūkstoši studentu. Pie mums notiek Studentu
dienas. Manuprāt, tāds sauklis
Jelgavai piestāvētu.
Natālija,
auklē bērnu:
– Zinu. Jelgava ir pilsēta
izaugsmei!
Daudz kur
esmu redzējusi logotipu ar šādu saukli.
Piemēram, oficiālajā pilsētas
mājas lapā, tas ir uz pasākumu
afišām, dažādās reklāmās. Šis
logotips ar pilsētas saukli bija
arī televīzijas reklāmā par Ledus
skulptūru festivālu.
Aivars, operators:
– Nav ne
jausmas. Ja
nu vienīgi:
Jelgava – studentu pilsēta. Tas jau gadiem izdaudzināts.
Par to runāja gan pirms divdesmit gadiem, gan šodien. Te ir
universitāte, kurā arī mani bērni
mācījušies, uz ielām redzami
daudz jauniešu.
Aija, topošā
mazumtirdzniecības komersante:
– Pilsēta izaugsmei! To
katru dienu
redzu, ejot garām afišu stabam Raiņa ielā, kur augšā ik
pa laikam šis uzraksts parādās.
Tas ir arī rakstīts uz lielajiem
plakātiem, iebraucot pilsētā.
Viens tāds atrodas pie Lielupes
tilta, kur fonā ir nofotografēts
pilsētas muzejs, bet virsū – šis
sauklis, kurš tumšajā laikā atstarojas. Ekskursijā tornī arī to
pamanīju.
Armands,
s t r ā d ā j o š s
students:
– Pa t i e š ā m
nezinu, bet,
mazliet apdomājot, varbūt varētu būt: Jelgava – pilsēta
nākotnei. Kāpēc? Tāpēc, ka,
manuprāt, pilsēta pēdējā laikā
ļoti attīstās. Tiek sakārtota
infrastruktūra, nesen atklāts
interesants gājēju tilts pār
Driksu, pārmaiņas gaida Pasta
sala. Visu laiku tiek strādāts, lai
pilsēta būtu labāka.
«Jelgavas Vēstnesis»
Metiens – 28000 eks.
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Izsūtīti 32 585 NĪN maksāšanas
paziņojumi; pirmais maksājuma
termiņš – 2. aprīlis
No 1.lpp.

Jāpiebilst, ka nodoklis aprēķināts, pamatojoties uz likuma «Par
nekustamā īpašuma nodokli» 3.
pantu un 20.12.2012. Jelgavas
pilsētas pašvaldības saistošajiem
noteikumiem Nr.12-30 «Nekustamā īpašuma nodokļa piemērošana
Jelgavas pilsētas administratīvajā
teritorijā 2013. – 2014. gadā».
I.Bušs atgādina, ka NĪN par
zemi un mājokli aprēķina uz gadu
un tas tiek sadalīts četros maksājumos: šogad NĪN maksāšanas
termiņi noteikti 2. aprīlis, 15.
maijs, 15. augusts un 15. novembris. «Maksājumu gan var veikt
pa daļām, gan arī avansa veidā,
līdz pirmajam maksājuma termiņam – 2. aprīlim – samaksājot
visu summu,» skaidro speciālists,
akcentējot, ka saskaņā ar likumu
īpašnieku pienākums ir pašiem
savlaicīgi interesēties par NĪN no-

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Skolēni kļūst par «ēnām»

dokļa apmēru un to, vai nodoklis
ir nomaksāts pilnā apmērā. Tādējādi, ja līdz 15. februārim kaut
kādu iemeslu dēļ nav saņemts
paziņojums par NĪN maksājumu,
iedzīvotāji un juridiskas personas
aicinātas vērsties pašvaldībā.
Jautājumus par NĪN nomaksu
var precizēt Jelgavas pilsētas
domes Finanšu nodaļā Lielajā
ielā 11, 106., 107. un 108. kabinetā, vai pa tālruni 63005589,
63005491, 63005596, 63005552,
63005550.
Jāpiebilst, ka nodoklim, kas
nav samaksāts paziņojumā norādītajā termiņā, tiek rēķināta
nokavējuma nauda. I.Bušs aicina
iedzīvotājus un juridiskās personas arī nokārtot parādus par NĪN,
norādot, ka pastāv iespēja vienoties par parāda atmaksas grafiku
un nomaksāt parādu pašvaldībai
pa daļām.
Sabiedrisko attiecību pārvaldē vakar «ēnoja» trīs jaunietes: Zane Sāviča (no kreisās), Lāsma
Jansone un Elīna Lūsiņa. «Pēc vidusskolas beigšanas paņēmu vienu brīvu gadu, lai kārtīgi
izlemtu, kādu profesiju vēlos apgūt. Šobrīd domāju par sabiedrisko attiecību studijām, taču,
lai patiešām pārliecinātos, vai tas man būs saistoši, izvēlējos savām acīm redzēt, kā strādā
Foto: Ivars Veiliņš
sabiedrisko attiecību speciālisti,» tā Elīna.

«Balttour» apmeklētāji atzinīgi
novērtē Jelgavas stendu

 Ritma Gaidamoviča

pilddirektores Irēnas Škutānes
darba gaitām vakar sekoja pa
Šonedēļ pilsētā notiek
vienai «ēnai».
Karjeras nedēļa, kuras
A.Rubļa «ēna» bija Jelgavas
laikā skolēni aicināti
Valsts ģimnāzijas 11. klases skolpiedalīties Ēnu dienā
nieks Dāvis Strupulis. ««Ēnot»
un sekot līdzi dažādu
domē – tas šķita vilinoši! Iepriekš
profesiju pārstāvju darpilsētas domē biju ar skolasbiedbam. 36 pilsētas skolu
riem ekskursijā, kad mums stāsaudzēkņi vakar «ēnotīja par visas domes darbu, taču
ja» Jelgavas domes
nu man bija iespēja paskatīties,
vadību, pašvaldības un
kāds ir priekšsēdētāja vietnieka
tās iestāžu speciālistus,
darbalauks. Vienu zinu – viņš
izzinot viņu profesijas
piedalās pilsētai, iedzīvotājiem
«aizkulises», bet daļa
svarīgu jautājumu izlemšanā,»
skolēnu devās uz pilsēatzīst Dāvis.
tas uzņēmumiem.
Domes priekšsēdētāja vietnieks V.Ļevčenoks uzsver, ka
Domes priekšsēdētāja vietnie- Ēnu diena noteikti ir nozīmīga
ku Viļa Ļevčenoka un Aigara skolēna nākamās profesijas izvēRubļa, kā arī pašvaldības iz- lē, un rosina skolēnus izmantot

Jelgavas reģionālais Tūrisma centrs
(JRTC) nedēļas nogalē piedalījās
starptautiskajā tūrisma
izstādē «Balttour 2013»,
kur stilizētā
promenādē
pie jaunā Mītavas gājēju tilta popularizēja tūrisma iespējas Jelgavā un blakus novados. Centra vadītājas vietniece Liene Rulle JRTC dalību izstādē vērtē
kā veiksmīgu, jo galvenais uzdevums – popularizēt Jelgavu, parādot
mūsu plašo piedāvājumu, – ir izpildīts. Viņa norāda, ka precīzu skaitu,
cik cilvēku apmeklējuši stendu, nevar pateikt, jo netika veikta uzskaite,
taču izdalīto materiālu apmērs liecina, ka tie bijuši vairāki tūkstoši.
Visvairāk – pāris tūkstoši – izdalītas jaunās tūrisma avīzes latviešu,
krievu un angļu valodā, kam seko 1445 zīmētās Jelgavas kartes ar
populārākajiem tūrisma objektiem un 990 brošūras ar informāciju
par Jelgavas, Jelgavas un Ozolnieku novada tūrisma objektiem. L.Rulle
stāsta, ka cilvēki atzinīgi novērtējuši Jelgavas stenda noformējumu
No 1.lpp.
– jauno Mītavas tiltu. «Klāt nāca bijušie mehu studenti un priecājās,
Sabiedriskajā
apspriešanā
kā mainījusies apkārtne pie fakultātes, kurā viņi savulaik mācījušies,
izskanēja
vairāki
konstruktīvi
Foto: Ivars Veiliņš
solot to noteikti apmeklēt,» tā L.Rulle.
priekšlikumi: esošās izglītības
iestādes vajadzētu izmantot racionālāk un bērnudārza grupas
izvietot skolās, kurās ar gadiem
sāks trūkt izglītojamo; viens
no Jelgavas tūrisma objektiem
 Ilze Knusle-Jankevica
bija Roberts (10), Ņikita (9) un varētu būt kapsētas, tās attieMaksims (8) un meiteņu vārdi cīgi sakārtojot; Kalnciema ceļa
Pagājušajā gadā JelgaMarta (10), Anastasija (9) un rekonstrukcija un gājēju ietvju
izveidošana ir svarīgāka nekā
vā mirušo skaits ganElizabete (8).
drīz par simts pārsnieJāpiebilst, ka pērn Jelgavā arī Loka maģistrāles posma no Rīdza dzimušo skaitu.
precējušies vairāk nekā pēdējos gas ielas līdz pilsētas robežai
Tāda tendence vērotrīs gadus: 2012. gadā Jelgavas rekonstrukcija; ierosinājumi par
jama pēdējos četrus
Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēgadus. Tiesa gan, 2009.
ta 431 laulība. 2011. gadā tika
gadā starpība bija niereģistrētas 385 laulības, 2010.
cīga, bet turpmākos
gadā – 347, 2009. gadā – 359,
Jelgavas pilsētas dome paziņo, ka tiks
divus gadus – jau mē2008. gadā – 471.

šo iespēju. «Labs piemērs ir iepriekšējā gada Ēnu diena. Viens
tētis, kura bērns mani «ēnoja»,
atnāca un teica paldies par to,
ka ļāvu sevi «ēnot». Tikšanās un
sarunas ar mani esot mainījušas
viņa domas par augstākās izglītības nepieciešamību. Tas esot bijis pavērsiens, lai puisis iestātos
augstskolā,» tā V.Ļevčenoks.
Skolēni «ēnoja» arī informāciju tehnoloģiju, sabiedrisko
attiecību, Izglītības pārvaldes,
Sociālo lietu pārvaldes, Bērnu
sociālās aprūpes centra, Tūrisma centra speciālistus, Sporta
servisa centra trenerus, pašvaldības juristus, grāmatvežus,
policistus, «Jelgavas Vēstneša»
fotogrāfu, redaktori un žurnālistus.

Iesniedz priekšlikumus Jelgavas attīstībai

Populārākie bērnu vārdi Jelgavā –
Markuss, Daniels un Alise

rāma vairākos simtos.

Jelgavas pilsētas Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Aina
Rokjāne informē, ka pagājušajā
gadā piedzimuši 619 jelgavnieki,
bet aizsaulē aizgājuši 708. Salīdzinot ar 2011. gadu, jaundzimušo skaits ir palielinājies, bet
mirušo skaits – samazinājies.
Dzimtsarakstu nodaļa apkopojusi arī Jelgavā populārākos
bērnu vārdus: pērn visbiežāk
mazuļiem dots vārds Markuss,
Daniels un Alise (katrs vārds
dots 13 bērniem). Tālāk seko
zēnu vārdi Roberts (9) un Ņikita
(8) un meiteņu vārdi Emīlija
(8), Anna, Patrīcija, Viktorija
un Evelīna (7). Interesanti,
ka daži no šiem vārdiem bija
topā arī 2011. gadā, proti, tad
populārākie zēnu vārdi Jelgavā

2012. gadā jaundzimušo vārdi Jelgavā
Zēniem
Markuss, Daniels – 13
Roberts – 9
Ņikita – 8
Artūrs, Toms, Renārs – 7
Alekss, Maksims, Olivers, Kristers, Kārlis – 6
Artjoms, Adrians, Timurs, Ralfs – 5
Adriāns – 4
Meitenēm
Alise – 13
Emīlija – 8
Anna, Patrīcija, Viktorija, Evelīna – 7
Sofija, Gabriela, Laura, Melānija – 6
Anastasija, Paula – 5

Dzimušo un mirušo skaita izmaiņas
Jelgavā
Gads

2008. 2009. 2010. 2011. 2012.

Dzimušie 811
Mirušie 780

725
765

586
809

580
761

619
708

atsavināts dzīvokļa īpašums ar kadastra Nr.09009028047 – dzīvoklis Nr.15
(telpu grupas kadastra apzīmējums
09000060104001015) Akadēmijas ielā
28, Jelgavā, un kopīpašuma 1042/37384
domājamās daļas no daudzdzīvokļu
dzīvojamās mājas (būves kadastra
apzīmējumu 09000060104001) un zemesgabala (kadastra Nr.09000060104),
turpmāk – Dzīvokļa īpašums.
1. Dzīvokļa īpašums tiks pārdots mutiskā
izsolē.
2. Dzīvokļa īpašuma nosacītā cena
(izsoles sākuma cena) – Ls 17 000,00
(septiņpadsmit tūkstoši lati).
3. Izsoles solis Ls 500,00 (pieci simti lati).
Solīšana notiek ar augšupejošu soli pa
vienam solim.
4. Izsoles drošības nauda – 10% apmērā
no izsolāmā Dzīvokļa īpašuma pārdošanas sākumcenas, t.i., Ls 1700,00 (viens
tūkstotis septiņi simti lati).
5. Reģistrācijas maksa – Ls 50,00 (piecdesmit lati).

plānotās Amatu mājas izveidi;
veidot jaunu tūrisma objektu,
apvienojot vienā veco, seno ar
jauno, moderno, nevis šīs ieceres
sadrumstalot pa dažādiem objektiem. Vēl iedzīvotājiem interesēja
plānotā bijušā lidlauka teritorijas
attīstība – tika pat izteikts priekšlikums šo teritoriju veidot kā rekreācijas zonu un industriālo teritoriju labāk izvietot gar Lielupes
krastu līnijās. Jelgavas domes
priekšsēdētāja vietnieks Vilis Ļev
čenoks paskaidroja, ka līnijas ir
privāta zeme un privātīpašnieki
diez vai tur attīstīs ražošanu, sa-

6. Dalībniekiem, kuri nenosolīs augstāko
cenu par izsolāmo Dzīvokļa īpašumu
vai nebūs ieradušies uz izsoli, drošības
naudu atmaksā piecu darba dienu laikā
pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas
dienas.
7. Maksimālais izpirkšanas termiņš – pieci gadi no nomaksas pirkuma līguma
noslēgšanas dienas ar saistību tiesību
pāreju pircējam.
8. Maksa par atlikto maksājumu (aizdevuma procents) – 6 procenti gadā
no vēl nesamaksātās pirkuma maksas
nomaksas pirkuma līguma noslēgšanas
gadījumā.
9. Par aizdevuma procenta maksājuma
kavējumiem un/vai pirkuma maksas
maksājuma kavējumiem pircējs maksā
nokavējuma procentus par katru nokavēto maksājuma dienu 0,1 procenta
apmērā no nesamaksātās summas par
attiecīgo periodu.
10. Aizdevuma procents un pirkuma
maksa tiek maksāta pa ceturkšņiem, un
pirkuma maksas daļas iemaksas termiņš
ir līdz katra atskaites ceturkšņa trešā

vukārt bijušajā lidlauka teritorijā
ir apmēram 300 hektāri pašvaldības zemes, ko varētu izmantot, ja
rastos nepieciešamība pēc lielām
industriālām būvēm.
Priekšlikumus un ierosinājumus
par Attīstības programmu var iesniegt līdz 18. februārim: elektroniski pa e-pastu: attistiba@dome.
jelgava.lv; pa pastu Attīstības un
pilsētplānošanas pārvaldei ar
norādi «Publiskai apspriešanai»,
Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001;
pašvaldības Klientu apkalpošanas
centrā Lielajā ielā 11.

mēneša 15. datumam. Ja maksājuma
termiņš iekrīt sestdienā, svētdienā vai
svētku dienā, tad maksājums jāveic
tuvākajā nākamajā darba dienā.
11. Pretendentu reģistrācija izsolei tiks
uzsākta pēc oficiālā paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā «Latvijas
Vēstnesis».
12. Pretendentu reģistrācija tiks pārtraukta trīs dienas pirms izsoles datuma.
13. Izsole notiks 2013. gada 20. aprīlī
plkst.10 Lielajā ielā 11, Jelgavā, 207.
telpā.
14. Iepazīties un saņemt Izsoles noteikumus var darba dienās Jelgavas pilsētas
domes Klientu apkalpošanas centrā,
tālrunis 63005522, vai portālā www.
jelgava.lv.
15. Iesniegt dokumentus izsolei var Jelgavas pilsētas domē, 302. kabinetā, līdz
2013. gada 16. aprīļa plkst.16 Lielajā ielā
11, Jelgavā, 302. kabinetā, 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. Tālrunis
uzziņām: 63005514, 22020014.
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Īsi
 Šodien, 14. februārī, pulksten
18 Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā notiks
Valentīna dienai veltīts koncerts,
kurā par muzikāliem priekšnesumiem rūpēsies operdziedātājs Alvils
Cedriņš (baritona solo), Gundega
Dūda (klavieres), Ilvis Faulbaums
(mežraga solo) un Dace Cire (soprāna solo). Programmā – dažādas
mīlas melodijas. Ieeja koncertā
– par ziedojumiem.
 Jelgavas Pensionāru biedrības vadītāja Marija Kolneja
ziņo, ka 21. februārī pulksten 10
Zemgales reģiona Kompetenču
attīstības centrā Svētes ielā 33
notiks šī gada pirmā Pensionāru
biedrības kopsapulce. Tās laikā
paredzēta tikšanās ar pašvaldības
pārstāvjiem – domes priekšsēdētāja
vietnieku Vili Ļevčenoku, Nekustamā īpašuma pārvaldes valdes locekli Juri Vidži, Sociālo lietu pārvaldes
speciālistiem un SIA «Fortum»
pārstāvi. Apspriesti tiks arī dažādi
jautājumi par biedrības aktivitātēm
2013. gadā.
 Rīt, 15. februārī, pulksten
13 Jelgavas Zinātniskajā bibliotēkā notiks Vēža dienai veltīts seminārs par onkoloģiskām
saslimšanām un aktualitātēm
saslimstībā ar audzējiem Latvijā,
riska faktoriem un to novēršanas
iespējām, profilaksi, diagnostikas
un skrīninga iespējām. Jelgavas
Sociālo lietu pārvalde informē, ka
semināru vadīs Latvijas medicīnas
studentu pārstāves Gunda Zvīgule,
Madara Krievāne un Laura Riekstiņa. Semināru aicināti apmeklēt
visi interesenti, kuriem rūp sava un
tuvinieku veselība. Ieeja pasākumā
ir bez maksas. Sīkāka informācija
pa tālruni 63048913.
 Gripas monitoringa aktuālie
dati liecina, ka saslimstība ar
gripu mūsu pilsētā vēl aizvien
turpina pieaugt – pagājušajā
nedēļā reģistrēti 886 saslimšanas
gadījumi uz 100 000 iedzīvotāju.
Kaut arī ar gripu saslimušo iedzīvotāju skaits turpina augt, pozitīva
tendence vērojama skolas apmeklējuma rādītājos – pagājušajā nedēļā
skolu apmeklēja 82 procenti audzēkņu, bet pirmsskolas izglītības
iestādes – 67,7 procenti bērnu.
Nedēļu iepriekš šie rādītāji bija attiecīgi 80 un 47,8 procenti. Pēdējā
nedēļā atkal palielinājusies saslimstība ar augšējo elpceļu infekcijām,
taču kāpums vairs nav tik straujš.
Saskaņā ar aktuālajiem datiem
pašlaik Jelgavā ar augšējām elpceļu
infekcijām reģistrēti 2322 slimnieki
uz 100 000 iedzīvotāju. Nedēļu
iepriekš kāpums bija no 1482 līdz
2001 saslimušajam. Pamatojoties
uz Slimību profilakses un kontroles
centra sniegto atzinumu par gripas
saslimstības līmeni Jelgavā, pilsētas
pašvaldībā vēl aizvien ir spēkā rīkojums «Par gripas un citu aktuālo
augšējo elpošanas ceļu infekcijas
slimību profilaksi».
 28. februārī Jelgavā notiks
reģionālais forums «Industriālā
politika un atbalsts biznesam»,
ko rīko Ekonomikas ministrija.
Ministrija informē, ka foruma pirmajā daļā dalībniekiem būs iespēja
noklausīties ekonomikas ministra
Daniela Pavļuta lekciju par industriālās politikas perspektīvām Latvijā
un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras valdes priekšsēdētāja
Jāņa Endziņa lekciju par ES fondu
2014. – 2020. gada plānošanas
perioda prioritātēm uzņēmējdarbības attīstībai. Foruma laikā notiks
arī diskusija par Zemgales reģiona
attīstības perspektīvām industriālās politikas kontekstā nākamajā
plānošanas periodā. Foruma otrajā
daļā dalībnieki tiks informēti par
aktuālajām uzņēmējdarbības atbalsta programmām. Interesenti
aicināti iepriekš pieteikties – tas
izdarāms elektroniski mājas lapā
www.em.gov.lv vai Ekonomikas ministrijā, zvanot pa tālruni 67013240
vai sūtot e-pastu uz adresi: uznemejuforums@em.gov.lv.

Ritma Gaidamoviča
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saistošie noteikumi

Ceturtdiena, 2013. gada 14. februāris
Apstiprināti ar Jelgavas pilsētas domes 20.12.2012. lēmumu Nr.17/6

JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2012. GADA 20. DECEMBRA SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.12-32

«LICENCES, SPECIĀLĀS ATĻAUJAS (LICENCES) UN AR TO
SAISTĪTO DOKUMENTU IZSNIEGŠANA UZŅĒMĒJDARBĪBAS
VEIKŠANAI JELGAVAS PILSĒTAS ADMINISTRATĪVAJĀ TERITORIJĀ»
Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma «Par pašvaldībām» 15. panta pirmās daļas 11. punktu, 43. panta trešo daļu, Izglītības likuma 17. panta trešās daļas 16. punktu, 46. panta piekto daļu, 47. panta
trešo daļu, Autopārvadājumu likuma 30. panta piekto prim daļu, 35. pantu
I Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi «Licences, speciālās
atļaujas (licences) un ar to saistīto dokumentu izsniegšana uzņēmējdarbības veikšanai
Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā»
(turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā
Jelgavas pilsētas pašvaldība (turpmāk – pašvaldība) izsniedz licenci par tiesībām īstenot
interešu un pieaugušo neformālās izglītības
programmas (turpmāk – licence), speciālo
atļauju (licenci) pasažieru komercpārvadājumu veikšanai (turpmāk – speciālā atļauja
(licence)) Jelgavas pilsētas administratīvajā
teritorijā un ar to saistītos dokumentus – licences kartīti un apliecinājumu.
2. Lai saņemtu licenci, speciālo atļauju
(licenci), licences kartīti un apliecinājumu,
fiziska vai juridiska persona (turpmāk
– pieprasītājs) nepieciešamos dokumentus
iesniedz Jelgavas pilsētas domes administrācijas Administratīvās pārvaldes Klientu
apkalpošanas centrā, nosūta pa pastu vai
elektroniski (e-pasts: dome@dome.jelgava.
lv) atbilstoši normatīvo aktu prasībām par
drošu elektronisko parakstu.
3. Gadījumos, kad iesniegtajos dokumentos
nav pietiekamas informācijas jautājuma
izlemšanai, pašvaldībai ir tiesības pieprasīt
pieprasītājam papildu informāciju, norādot
atbildes sniegšanas termiņu. Pašvaldība
normatīvajos aktos noteiktā kārtībā pēc
papildu informācijas saņemšanas pieņem
attiecīgo lēmumu.
4. Pašvaldībai, izskatot jautājumu par
licences un speciālās atļaujas (licences)
izsniegšanu, ir tiesības pieaicināt speciālistus, ekspertus, kā arī pieprasītāju konkrētu
jautājumu noskaidrošanai.
5. Lēmumu par licences, speciālās atļaujas
(licences), licences kartītes un apliecinājuma izsniegšanu vai atteikumu tos izsniegt
pašvaldības vārdā pieņem Jelgavas pilsētas
pašvaldības izpilddirektors.

lietošanas tiesībām, ja pieprasītājs nav telpu
īpašnieks, izņemot gadījumu, ja licencējamās
izglītības programmas īstenošana paredzēta
klienta telpās vai ārpus telpām.
8. Pēc visu noteikumu 7. punktā minēto
dokumentu saņemšanas pašvaldība 30 (trīsdesmit) dienu laikā izskata dokumentus un
pieņem lēmumu par licences izsniegšanu vai
atteikumu izsniegt licenci. Nepieciešamības
gadījumā pašvaldībai ir tiesības pagarināt
dokumentu izskatīšanas termiņu.
9. Licenci izsniedz uz pieprasītāja pieteikumā
norādīto laika periodu, bet ne ilgāk kā uz 3
(trim) gadiem.
10. Licences īpašniekam ir pienākums informēt pašvaldību par izmaiņām dokumentos,
kas bijuši par pamatu licences saņemšanai,
ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā no
izmaiņu rašanās brīža.
11. Par izglītības programmas īstenošanas
kvalitāti atbild licences īpašnieks.
12. Pašvaldība pieņem lēmumu par atteikumu izsniegt licenci, ja:
12.1. iesniegtie dokumenti neatbilst normatīvo aktu prasībām vai nav iesniegti visi
nepieciešamie dokumenti;
12.2. iesniegtajos dokumentos ir sniegta
nepatiesa informācija;
12.3. licencējamās izglītības programmas
saturs neatbilst izglītības programmas
nosaukumam un mērķim vai spēkā esošo
normatīvo aktu prasībām;
12.4. vieta, aprīkojums, to apraksts vai personāla kvalifikācija neatbilst licencējamās
izglītības programmas īstenošanai.
13. Pašvaldība pieņem lēmumu par licences
anulēšanu, ja:
13.1. licences īpašnieks sniedzis nepatiesu
informāciju licences saņemšanai;
13.2. licences īpašnieka darbība vai licencētās izglītības programmas īstenošana
neatbilst normatīvo aktu prasībām;
13.3. juridiskās personas darbība ir izbeigta
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
II Licences izsniegšana interešu un pieau- 14. Pašvaldība ne vēlāk kā 5 (piecu) darba
gušo neformālās izglītības programmu dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas
īstenošanai
informē licences īpašnieku par licences
6. Licenci var pieprasīt juridiskas un fiziskas anulēšanu.
personas, kuras nav reģistrētas Izglītības
iestāžu reģistrā interešu un pieaugušo nefor- III Speciālās atļaujas (licences) pasažieru
mālās izglītības programmu īstenošanai.
komercpārvadājumu veikšanai un ar to
7. Licences (1. pielikums un 2. pielikums) saistīto dokumentu izsniegšana
saņemšanai pašvaldībā iesniedz:
15. Jelgavas pilsētas administratīvajā teritori7.1. rakstveida pieteikumu, kurā norāda:
jā pasažieru komercpārvadājumus veic:
7.1.1. fiziskai personai – vārdu, uzvārdu, 15.1. ar autobusiem, saņemot speciālo
personas kodu, adresi, kontakttālruni, atļauju (licenci), licences kartīti un apliecie-pasta adresi;
nājumu;
7.1.2. juridiskai personai – nosaukumu, 15.2. ar vieglajiem taksometriem, saņemot
reģistrācijas Nr., juridisko adresi, kontakttāl- speciālo atļauju (licenci) un licences kartīti.
runi, e-pasta adresi;
16. Pasažieru komercpārvadājumus ar
7.1.3. licencējamās izglītības programmas autobusiem var veikt komersants, kam
īstenošanas vietas adresi;
normatīvajos aktos noteiktā kārtībā piešķir7.2. licencējamo interešu un pieaugušo tas tiesības sniegt sabiedriskā transporta
neformālās izglītības programmu (turpmāk pakalpojumu.
– izglītības programmu), kurā norāda:
17. Pasažieru komercpārvadājumus ar vieg7.2.1. izglītības programmas nosaukumu; lajiem taksometriem var veikt komersants.
7.2.2. izglītības programmas mērķi;
18. Speciālās atļaujas (licences) saņemšanai
7.2.3. izglītības programmas uzdevumu;
pasažieru komercpārvadājumiem ar auto7.2.4. izglītības programmas mērķauditoriju, busiem (3. pielikums) vai vieglajiem taksonorādot vecuma vai specializācijas grupas; metriem (4. pielikums) (turpmāk – pasažieru
7.2.5. izglītības programmas apjomu komercpārvadājumi) pašvaldībā iesniedz:
(stundās);
18.1. rakstveida pieteikumu, kurā norāda
7.2.6. izglītības programmas saturu (tema- komersanta nosaukumu, reģistrācijas Nr.,
tiskais plāns);
juridisko adresi, speciālās atļaujas (licences)
7.2.7. izglītības programmas īstenošanas vēlamo derīguma termiņu, kontakttālruni,
valodu.
e-pasta adresi;
7.3. licencējamās izglītības programmas īs- 18.2. komersanta reģistrācijas apliecības
tenošanai nepieciešamā personāla sarakstu, kopiju (uzrādot oriģinālu);
pievienojot dzīves aprakstu (CV) un izglītības 18.3. pilnvaru, kas apliecina tiesības pārprogrammas īstenošanai atbilstošas izglītī- stāvēt komersantu, ja pieteikumu iesniedz
bas apliecinošo dokumentu kopijas;
pilnvarotā persona.
7.4. pēc izglītības programmas apguves 19. Pēc visu noteikumu 18. punktā minēto
izsniedzamā dokumenta paraugu;
dokumentu saņemšanas pašvaldība 30
7.5. licencējamās izglītības programmas (trīsdesmit) dienu laikā izskata dokumentus
īstenošanas vietas telpu un aprīkojuma ap- un pieņem lēmumu par speciālās atļaujas
rakstu, izņemot gadījumu, ja licencējamās (licences) izsniegšanu vai atteikumu to
izglītības programmas īstenošana paredzēta izsniegt.
klienta telpās vai ārpus telpām.
20. Speciālo atļauju (licenci) pasažieru ko7.6. vienošanos ar telpu īpašnieku par telpu mercpārvadājumiem izsniedz uz pieteikumā

pieprasīto termiņu, bet ne ilgāk kā uz 5
(pieciem) gadiem.
21. Speciālā atļauja (licence) pasažieru
komercpārvadājumiem ar autobusiem tiek
izsniegta pēc valsts nodevas samaksas.
22. Licences kartītes (5. pielikums) saņemšanai pašvaldībā iesniedz:
22.1. rakstveida pieteikumu, kurā norāda
komersanta nosaukumu, reģistrācijas Nr.,
juridisko adresi, transportlīdzekļa marku,
reģistrācijas Nr., licences kartītes vēlamo derīguma termiņu, speciālās atļaujas (licences)
Nr. un derīguma termiņu, kontakttālruni,
e-pasta adresi;
22.2. komercpārvadājumos izmantojamā
transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības
kopiju (uzrādot oriģinālu);
22.3. transportlīdzekļa valsts tehniskās apskates protokola kopiju (uzrādot oriģinālu),
izņemot jaunam autotransporta līdzeklim,
ja kopš tā pirmreizējās reģistrācijas Ceļu satiksmes drošības direkcijā nav pagājis vairāk
kā viens gads;
22.4. līguma kopiju (uzrādot oriģinālu) par
tiesībām lietot transportlīdzekli, ja transportlīdzeklis nav pieprasītāja īpašumā.
23. Pēc visu noteikumu 22. punktā minēto
dokumentu saņemšanas pašvaldība 5 (piecu) darba dienu laikā izskata dokumentus
un pieņem lēmumu par licences kartītes
izsniegšanu vai atteikumu to izsniegt.
24. Licences kartīti izsniedz katram transportlīdzeklim līdz transportlīdzekļa tehniskās
apskates termiņa beigām, nepārsniedzot
speciālās atļaujas (licences) pasažieru komercpārvadājumiem derīguma termiņu vai
līguma par tiesībām lietot transportlīdzekli
darbības termiņu, ja transportlīdzeklis tiek
nomāts.
25. Licences kartīte tiek izsniegta pēc pašvaldības nodevas samaksas.
26. Lai atkārtoti saņemtu licenču kartīti,
pašvaldībā iesniedz noteikumu 22.1. un

22.3. punktos minētos dokumentus. Gadījumā, ja kādā no noteikumu 22. punktā
minētajiem dokumentiem ir veikti grozījumi,
tad iesniedz visus noteikumu 22. punktā
minētos dokumentus.
27. Apliecinājumu pasažieru komercpārvadājumiem ar autobusiem Jelgavas pilsētā
izsniedz pašvaldība pēc sabiedriskā transporta pakalpojumu pasūtījuma līguma
noslēgšanas.
28. Lai saņemtu apliecinājumu (6. pielikums),
pārvadātājs pašvaldībā iesniedz rakstisku
pieteikumu un pašvaldība 10 (desmit) darba
dienu laikā izskata dokumentus un pieņem
lēmumu par apliecinājuma izsniegšanu vai
atteikumu to izsniegt.
29. Pašvaldība ir tiesīga apturēt speciālās
atļaujas (licences) pasažieru komercpārvadājumiem, licences kartītes darbību uz laiku
līdz 3 (trim) mēnešiem, ja tiek pārkāptas šo
noteikumu un ar pasažieru komercpārvadājumiem saistīto normatīvo aktu prasības.
30. Pēc konstatētā pārkāpuma novēršanas
speciālā atļauja (licence), licences kartīte tiek
atjaunota.
31. Speciālo atļauju (licenci) pasažieru
komercpārvadājumiem, licences kartīti un
apliecinājumu nedrīkst nodot lietošanā,
pārdot, dāvināt, iznomāt vai citādā veidā
atsavināt par labu citai personai, kā arī
nedrīkst jebkādā veidā nodot citai personai
no speciālās atļaujas (licences) izrietošās
saistības.
32. Licences kartītes un apliecinājuma
oriģinālam jāatrodas attiecīgajā transportlīdzeklī.
33. Pašvaldība ir tiesīga anulēt speciālās
atļaujas (licences) pasažieru komercpārvadājumiem un licences kartītes darbību, ja:
33.1. speciālās atļaujas (licences) īpašnieks
pats ierosina anulēt izsniegto speciālo atļauju (licenci) un licences kartīti;
33.2. speciālās atļaujas (licences) īpašnieks

5. pielikums
Jelgavas pilsētas pašvaldības 2012. gada 20. decembra saistošajiem noteikumiem
Nr.12-32 «Licences, speciālās atļaujas (licences) un ar to saistīto dokumentu izsniegšana
uzņēmējdarbības veikšanai Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā»

sniedzis nepatiesas ziņas speciālās atļaujas
(licences) un licences kartītes saņemšanai;
33.3. nav novērsti 29. punktā konstatētie
pārkāpumi;
33.4. speciālās atļaujas (licences) īpašnieks
atkārtoti 1 (viena) gada laikā pārkāpj šos
noteikumus vai ar komercpārvadājumiem
saistīto normatīvo aktu prasības;
33.5. speciālās atļaujas (licences) īpašnieka
darbība ir izbeigta normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
34. Ar lēmuma par speciālās atļaujas (licences) anulēšanu pieņemšanas brīdi izsniegtā
speciālā atļauja (licence) pasažieru komercpārvadājumiem zaudē spēku.
35. Speciālās atļaujas (licences) pasažieru
komercpārvadājumiem, licences kartītes un
apliecinājuma nozaudēšanas gadījumā pašvaldība pēc pieprasītāja rakstveida pieprasījuma saņemšanas 5 (piecu) darba dienu laikā
izsniedz pieprasītā dokumenta dublikātu, uz
kura tiek izdarīta atzīme «Dublikāts».
36. Speciālās atļaujas (licences) pasažieru
komercpārvadājumiem, licences kartītes un
apliecinājuma dublikāta izsniegšanas gadījumā to derīguma termiņš netiek pagarināts.
IV Saistošo noteikumu kontrole
37. Saistošo noteikumu izpildi kontrolē Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde «Jelgavas
pilsētas Pašvaldības policija».
V Noslēguma jautājumi
38. Licences, speciālās atļaujas (licences)
pasažieru komercpārvadājumiem, licences
kartītes, apliecinājumi, kas pieprasītājam
izsniegti līdz šo noteikumu spēkā stāšanās
brīdim, ir derīgi līdz tajos norādītā derīguma
termiņa beigām.
39. Ar noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku
zaudē Jelgavas pilsētas pašvaldības 2005.
gada 21. jūlija saistošie noteikumi Nr.99 «Licenču un pašvaldības atļauju izsniegšana».

Ceturtdiena, 2013. gada 14. februāris

Ziemas kausā – 5. vieta

FK «Jelgava»
virslīgas Ziemas
kausā ir izcīnījusi
5. vietu – lai gan
spēlē par 5. vietu
mūsu futbolistiem šodien būtu jātiekas ar FC «Jūrmala», pretinieki atteicās no tālākās dalības
turnīrā – viņiem tika piešķirts tehniskais
zaudējums. «Domāju, ka «Jūrmalai» tāpat
nav nekādu cerību pret mums, tā kā viss
ir ļoti loģiski. Šobrīd esam piektie, un,
manuprāt, tā ir mūsu īstā vieta Latvijas
futbolā,» tā kluba valdes priekšsēdētājs
Ainārs Tamisārs. Tomēr spēle 14. februārī
pulksten 13 «Skonto» hallē notiks – FK
«Jelgava» treniņu nolūkos tiksies ar Lietuvas komandu «Dainava».

sports

Volejbolā labākie – «spīdolieši» Uzstāda Latvijas rekordu
Noslēgušās skolēnu spartakiādes volejbola
sacensības Jelgavas skolu vecāko klašu
skolēniem (1993. – 1996. dz.g.) – sešu
komandu konkurencē uzvarēja Spīdolas
ģimnāzijas puiši: Artūrs Liflands, Miks
Irbe, Rolands Rudzons, Armands Švītiņš,
Romāns Galaiko, Toms Čekanovskis un Anrijs Tukulis. 2. vietu izcīnīja Jelgavas Valsts
ģimnāzija, 3. vietu – 4. vidusskola.

Aizvadīts
otrais no
divdesmit Latvijas kausa
posmiem
svaru stieņa spiešanā guļus. Tajā Jelgavas kluba
«Apolons» sportisti izcīnīja četras uzvaras:
Jana Jansone (absolūtais sieviešu vērtējums, speciālais kauss), Aleksejs Kuņankins
(jaunieši), Oļegs Illarionovs (senioru 1.
grupa, speciālais kauss), Aleksandrs Smelovs (senioru 3. grupa, speciālais kauss,
divi Latvijas rekordi) (attēlā). Tagad klubs
gatavojas Jelgavas un Latvijas atklātajam
čempionātam, kas 9. martā notiks Jelgavas Sporta hallē.

Mākslas vingrotājas
cīnīsies par «Baltijas puķi»
 Ilze Knusle-Jankevica

23. un 24. februārī pulksten
10 Zemgales Olimpiskajā
centrā notiks starptautisks
mākslas vingrošanas turnīrs
«Baltijas puķe 2013». Tajā
savas prasmes demonstrēs
ap 250 sportistes no sešām
valstīm. Skatītājiem ieeja
– bez maksas.
Turnīra organizatore Irina Smelova
informē, ka dalību sacensībām pieteikušas 249 sportistes no 26 komandām. No
Latvijas būs 18 komandas, no Igaunijas
– divas, no Ukrainas – trīs, no Beļģijas
– viena, no Krievijas – viena, no Baltkrievijas – viena. «Šis turnīrs ir zīmīgs
ar to, ka būs pirmais starptautiskais
turnīrs Latvijā, kas notiks pēc jauniem
sporta veida noteikumiem. Tie stājās
spēkā šā gada janvārī. Tāpat jāatzīmē,
ka arvien paplašinās turnīra dalībvalstu
ģeogrāfija – pirmo reizi turnīrā piedalīsies komandas no Krievijas un Beļģijas,
bet diemžēl šogad sacensībās nepiedalīsies iepriekšēja gada turnīra viešņas no
Lietuvas, Polijas un Vācijas: šo valstu
dalībnieces informēja, ka šogad nevar
piedalīties turnīrā, jo viņiem februāra
beigās notiek savas valsts čempionāts,»
stāsta I.Smelova.
No Latvijas dalību sacensībās pieteikušas 183 sportistes. Jelgavas klubu
«Baltic Flower» pārstāvēs 20 sportistes:
Veronika Vazne (2006. dz.g.), Zlata
Karpoviča (2006.), Valērija Kuzmenko (2005.), Marija Murikova (2005.),
Patrīcija Volkova (2005.), Katerina

Slidotapmācības programma, ko īsteno Jelgavas Ledus
sporta skola (JLSS), iet plašumā – šobrīd slidot mācās 200
Jelgavas izglītības iestāžu
skolēni, bet no nākamā mācību gada šis skaits varētu
dubultoties.
JLSS direktors Andris Lukss norāda,
ka skaitliski visvairāk slidot mācās
pirmsskolas vecuma bērni (5 – 7 gadi),
bet ir arī trīs tā sauktās sākumskolas
sporta klases, kuru skolēni turpina
slidotapmācību.
Skolas direktors stāsta, ka no nākamā mācību gada skolēnu, kuri mācās
slidot, skaits palielināsies. «Esam jau
saņēmuši pozitīvu atbildi no Jelgavas
1. ģimnāzijas direktores, ka no jaunā
mācību gada slidotapmācības pro
grammas realizēšanā iekļausies divas
Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas 1.
klases. Līdz marta beigām tiksimies
arī ar 6. vidusskolas un 4. pamatskolas

Hokeja klubs maina treneri

Par HK «Zemgale/JLSS» galvenā trenera
vietas izpildītāju līdz sezonas beigām kļuvis
Juris Kodāns (attēlā) – viņš aizstās Jevgeņiju
Linkeviču, kuru piemeklējušas veselības
problēmas. J.Linkevičs HK «Zemgale/JLSS»
vadīja, sākot no 2011./2012. gada sezonas,
kurā jelgavnieki Latvijas čempionātā izcīnīja
piekto pozīciju. Šajā sezonā jelgavnieki aizvadītajās 23 spēlēs izcīnījuši 13 uzvaras un
piedzīvojuši desmit zaudējumus, astoņu
komandu konkurencē ierindojoties
5. vietā. J.Klodāns
ir bijušais Latvijas
izlases vārtsargs,
tagad treneris Jelgavas Ledus sporta skolā.

Bļitkošanas
čempionāts
notiks uz
Lielupes
 Ilze Knusle-Jankevica

Pēc divām nedēļām, 23.
februārī, notiks Jelgavas
pilsētas atklātās sacensības
zemledus makšķerēšanā.
Dalībnieku reģistrācija – sacensību dienā no pulksten 8
līdz 9 pie Lielupes, airēšanas
bāzē Pils salā.

Pērn sacensībās «Baltijas puķe 2012» par medaļām cīnījās 210 profesionālas
mākslas vingrotājas no vairākām valstīm. Jelgavnieces izcīnīja divas zelta
Foto: Ivars Veiliņš
medaļas – Sofija Hrustaļova un Karolīna Mizūne.
Orlova (2005.), Tatjana Kudrjavceva
(2004.), Katrīne Zingule (2004.), Jeļizaveta Belozub (2004.), Veronika
Strogonova (2004.), Alise Lazareva
(2003.), Anna Murikova (2003.), Jūlija
Galkina (2003.), Luīze Tautere (2003.),
Denīza Andrune (2002.), Aurēlija
Norko (2002.), Valērija Guste (2002.),
Renāte Kurbatova (2002.), Jūlija
Kolkova (2002.) un Karolīna Mizūne
(1999. dz.g.).
Sacensības norisināsies divas dienas. Sestdien, 23. februārī, startēs
2004., 2005., 2006. gadā dzimušās un
jaunākas meitenes un 2003. un 2001.

gadā dzimušās meitenes, savukārt
svētdien, 24. februārī, startēs 2002.,
2000., 1999.,1998. gadā dzimušās un
senioru sporta klases vingrotājas (1997.
dz.g. un vecākas). Jāpiebilst, ka vecākā
dalībniece ir dzimusi 1993. gadā. Abās
dienās sacensību sākums ir pulksten
10, un sacensības ilgs līdz pulksten
20. Kā ierasts, sportistes izpildīs vingrojumus ar dažādiem priekšmetiem –
ar lentu, bumbu, apli, vālītēm – un bez
priekšmeta.
Jelgavniece K.Mizūne ir vienīgā
vingrotāja, kas iekļauta Latvijas izlasē –
junioru vecuma grupā.

Slidot mācās 200 skolēni
 Ilze Knusle-Jankevica
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vadību par sadarbību jaunajā mācību
gadā,» tā viņš, norādot, ka slidotapmācības programmas mērķis ir nodrošināt
slidošanas prasmju apguvi visiem piecus un sešus gadus vecajiem bērniem
Jelgavā.
Slidotapmācības īstenošana tika
uzsākta 2011./2012. mācību gadā, un
šobrīd jau lielākā daļa skolu tajā ir
iesaistījušās. Kā pēdējās programmu
īstenot sāka Jelgavas 5. vidusskola – 35
pirmo klašu skolēniem, Jelgavas 3. pamatskola un Jelgavas 4. vidusskola – 78
pirmsskolas vecuma bērniem. JLSS
direktors gan piebilst, ka slidot mācās
arī Jelgavas novada skolu audzēkņi un
pilsētas privātā bērnudārza «Saulītes
rakari» bērni – pavisam šī mācību gada
beigās JLSS slidotapmācības programmu būs apguvuši 280 bērni.
Kā norāda A.Lukss, bērnu slidotapmācībai ir vairāki pozitīvi momenti: tas
palielina bērnu fizisko nodarbību skaitu
nedēļā, veicina norūdīšanos, attīsta
līdzsvaru, nodrošina jaunu kustību
apguvi, prasmi pareizi krist. Tāpat tas
nodrošina JLSS bērnu atlasi mācību

treniņu grupām. JLSS direktors norāda, ka slidotapmācībai nepieciešamo
inventāru – slidas, ķiveres, elkoņu un
ceļu sargus – nodrošina Ledus skola,
kā arī kopā ar izglītības iestādēm organizē bērnu nokļūšanu uz nodarbībām.
«Vecāki par šādu iespēju tikai priecājas
– līdz šim neesam saskārušies ar noraidošu attieksmi,» norāda A.Lukss,
piebilstot, ka JLSS visus bērnus, kas
apgūst slidošanas prasmes, uz apmācības laiku apdrošina. Par slidotapmācības nodarbībām vecākiem nav jāmaksā
un tās neapmeklē tikai tie bērni, kam
ir veselības problēmas un slidošana nav
ieteicama.
JLSS direktors norāda, ka maija
sākumā notiks slidotapmācības pro
grammā iekļauto pirmsskolas bērnu
spēju novērtēšana, tad sekos trīs dienu
nometne un uzaicinājums vecākiem
pieteikt savus bērnus JLSS treniņu
grupās.
Bērniem slidot māca JLSS treneri
Raivis Rakickis, Jolanta Jēkabsone,
Eva Dinsberga, Anna Dubova, Ainars
Bērziņš un Miks Golubovičs.

Sporta servisa centrs informē, ka
zemledus makšķerēšanas sacensības
notiks no pulksten 9 līdz 14. Sacensību
dalībniekiem atļauts izmantot vienu
makšķeri, kura aprīkota ar vienu jebkura veida āķi (mormišku vai vizuli).
Būtiski, ka sacensību dalībniekam
pirms sacensībām jāuzrāda derīga
Makšķerēšanas karte un personu apliecinošs dokuments.
Pārvietošanās makšķerēšanas laikā
ir brīva, ievērojot attālumu, kas ir
ne mazāks par pieciem metriem no
citiem makšķerniekiem, sacensībām
ierādītajā teritorijā: Lielupē no šosejas
tilta vienu kilometru pa straumi uz
leju. Katram sacensību dalībniekam ir
tiesības aizņemt divus āliņģus, kurus
var apzīmēt individuāli.
Sacensības ir atklātas, un tajās var
piedalīties visi interesenti. Dalības
maksa – divi lati. Dalības maksa jāsamaksā organizatoriem skaidrā naudā
sacensību dienā pirms sacensībām.
Kad dalībnieks ir beidzis makšķerēt, loms obligāti jāuzrāda sacensību
tiesnešiem sacensību vietā. Labāko
apbalvošana paredzēta no pulksten 14.
Sacensību uzvarētājs saņems naudas
balvu – 200 latus –, bet būs arī pārsteiguma balvas.
Sacensības organizē makšķerēšanas
sporta klubs «Lielupes brekši».

JELGAVAS PILSĒTAS ATKLĀTAIS
ČEMPIONĀTS ZEMLEDUS MAKŠĶERĒŠANĀ
23. februārī pulksten 9
• Pulcēšanās un reģistrācija – no
pulksten 8 pie Lielupes, airēšanas bāzē
Pils salā.
• Sacensību noslēgums un uzvarētāju
apbalvošana – no pulksten 14.
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Sporta pasākumi
 16. februārī pulksten 16 – volejbols:
VK «Biolars/Jelgava» – «Lāse-R» (ZOC).
 17. februārī pulksten 11.30 – Jelgavas adaptētais biatlons 2013 (Daugavas
stadionā).
 17. februārī pulksten 16 – volejbols:
VK «Biolars/Jelgava» – VK «Valio Voru»
(ZOC).

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

Izsakām vislielāko pateicību
Jelgavas NMP 1. brigādei, īpaši atzīmējot ārsta
Riharda Ļuļēna kompetento un operatīvo rīcību,
kritiskajā brīdī palīdzību sniedzot mūsu tēvam un
vīram. Liepiņu ģimene

Meklē darbu
Vīrietis meklē darbu. Var būt vienas dienas
darbs. Tālrunis 26990895.
LU studente var palīdzēt mācīties latviešu,
krievu, angļu valodu un matemātiku.
Tālrunis 28738453.
Celtnieks meklē darbu. Izskatīšu visus
piedāvājumus. Tālrunis 29674324.
Elektriķis. Istalācijas. Tālrunis 28226522.
Satehniķis. Profesionāli varu veikt santehnikas darbus ēkās, kā arī ārdarbus. Tālrunis
26279736.
Masieris meklē darbu. Tālrunis 29649375.
Vecu cilvēku aprūpētājas, slimnieku
kopējas darbu. Ir medicīniskā izglītība,
pieredze. Tālrunis 28219420.
Meklēju jebkādu darbu. Izskatīšu visus
piedāvājumus. Tālrunis 28886430.
Angļu un krievu valodas skolotāja. Tālrunis
29892825.
Apdrošināšanas speciālists. Ir pieredze nekustamo īpašumu pārvaldīšanā, vērtēšanā,
apdrošināšanā. Tālrunis 29497467.
Vīrietis meklē darbu. Steidzami. Tālrunis
20333489.

Izīrē
Dzīvokli. T.22336906

Pērk
Pērk lauksaimniecības zemi 20 km rādiusā
no Zaļeniekiem. Tel.29234911

Pārdod
Šāļus, dēļus, malku, briketes. T.26488881
Malku 3m 18 Ls/m3, melnalksnis 20 Ls/m3
ar piegādi. T.22448252

Vēlas īrēt
Vēlos īrēt vai pirkt dārzu ar mājiņu.
T.20317777

Dažādi
Ustupa autoskola aicina uz bīstamo kravu
kursiem 4. martā. T.26656604
Zāģējam baļķus dēļos jūsu sētā.
T.26547957
Ūdens skaitītāju nomaiņa no Ls 10. Akti,
sertifikāti, plombas. T.25929297
Kravu pārvadājumi, auto evakuācija.
T.25904905.
SIA «Velis – A» – apbedīšanas pakalpojumi, piederumi un konsultācijas, nelaiķu
nogādāšana morgā. Diennakts tālruņi:
63020151 un 28651582 vai ierodoties
personīgi SIA «Velis – A» biroja telpās
Sakņudārza ielā 5a, Jelgavā.

Līdzjūtība
Noriet saule vakarā,
Sidrabiņu sijādama;
Aiziet dusēt māmuliņa
Baltā smilšu kalniņā.
                    /T.dz./
Sandriņ, skumju brīdī esam kopā ar tevi
un taviem tuviniekiem, māmiņu mūžībā
pavadot.
Īpašumu konversijas pārvaldes kolēģi

Aizsaulē aizgājuši
ANDREJS BODROVS (dz. 1978. g.)
VIKTORIJA ČULKA (dz. 1926. g.)
EDGARS BERGMANIS (dz. 1926. g.)
ANNA ČERNIHA (dz. 1920. g.)
JĀNIS DZENIS (dz. 1944. g.). Izvadīšana
14.02. plkst.13 Zanderu kapsētā.
ARNOLDS FĀRNESTS (dz. 1922. g.). Izvadīšana 14.02. plkst.13 Meža kapsētā.
ZELMA STRĒLE (dz. 1928. g.). Izvadīšana 14.02. plkst.11 Baložu kapsētā.
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

18. februāris, pirmdiena
LTV1
6.45 «Nellija un Cēzars». Daudzsēr. anim. f. 20.sērija.
6.52 «Labrīt, Latvija!»
8.30  «Mīlas viesulis 7». 1565.sērija.
9.25 «Tas notika Rīgā». LTV seriāls. 5.sērija.
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20  «Alpu klīnika» (ar subt.). Daudz. melodr. 3.sērija.
12.00 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.15  «Dzīvība» (ar subt.). BBC dok. f. 4.sērija Zivis.
13.15 «Ielas garumā». Stabu iela. 4.daļa.*
13.45 «Eirobusiņš».*
14.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
14.30 «Norvēģijas dabā». Dok. f. 5. un 6.sērija.
15.25 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.45 «Dabas grāmata».*
16.15  «Mežainīši». Animācijas seriāls. 5.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05  «Mīlas viesulis 7». Vācijas seriāls. 1565.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Likteņa līdumnieki». LTV videofilma. 27.sērija.
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «Latvijas teātru vēsture». Nacionālais teātris. 6.daļa.*
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 «De facto».*
23.55 «100 g kultūras».*

LTV7
7.35 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs» (ar subt.).
8.15 «Praktiski padomi». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Komercdarbība šodien». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Automoto raidījums nr.2». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «Vienmēr formā!» Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
9.45 «Radošā darbnīca Stremsē». Dok. f. 4.sērija.
10.25 «Avārijas brigāde. Mazulis». Anim. filma.
10.40 «Hārtlenda». Seriāls. 18.sērija.
11.30  «Nomadi». Dokumentāls seriāls. 3.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Kurzemes televīzija*.
13.15 «Labākais no Euromaxx». Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
13.45 Pasaules kausa izcīņa bobslejā un skeletonā.
8.posma apskats. 19. un 20.janvāris.*
15.45 «Hārtlenda». Seriāls. 19.sērija.
16.35  «Nomadi». Dokumentāls seriāls. 4.sērija.
17.35 «Zveja» (ar subt.).*
18.05 «Ģimenes detektīvs» (ar subt.). Seriāls. 32.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 Tiešraide! JHL spēle. HK Rīga – Spartak.
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā Talsu TV.
22.55  «Terija Prečeta pasta priekšnieks». Kom. 2010.g. 1.sērija.

LNT
5.00 «Maiami neatliekamā palīdzība». 5.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.30 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».*
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
9.00 «Degpunktā».
9.35 «Televeikala skatlogs».
10.00 «Brauciens pretī laimei. Korfu». Melodrāma. 2010.g.
12.00 «Komisārs Reksis 13». Seriāls. 11.sērija.
13.00 «Mans mīļais draugs 3».
13.30 «Esi gardēdis 3».*
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Degpunktā».
14.45 «Televeikala skatlogs».
15.00 «Patiesā dzīve». Krievijas seriāls. 5.sērija.
16.00 «Bīstamais eņģelis». Seriāls. 187. un 188.sērija.
18.00 «Ziņas sešos».
18.10 «Labvakar, Latvija!» Informatīvi izklaidējošs raidījums.
19.00 «Precamies!?! 2». 9.raidījums.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā».
21.10 Olgas Rajeckas jubilejas koncerts
Latvijas Nacionālajā operā Svētku diena.
0.05 LNT ziņu Top 10.
1.00 «Laimīgs un vesels».
1.30 «Likums un kārtība 3». Seriāls. 11. un 12.sērija.
2.20 «Labvakar, Latvija!»
3.00 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
3.25 «Bīstamais eņģelis». Seriāls. 187. un 188.sērija.

TV3
5.00 «Ceļojošais bruņinieks». 12.sērija.
5.45 «Ekstrasensu cīņas 10» (ar subt.). 13.sērija.
6.40 «Pūķu mednieki». Anim. ser. 44.sērija.
7.10 «Bakugani». Anim. ser. 15.sērija.
7.35 «Ziņkārīgais Džordžs 2». Anim. ser. 12.sērija.
8.00 «Mana mīļā aukle 2» (ar subt.). 20.sērija.
8.30 «Mana mīļā aukle 3» (ar subt.). 1.sērija.
9.05 «Garšu ekspresis».*
9.40 «Mūsdienu Latvijas garša 2».*
10.15 «Māmiņu klubs».*
11.00 «Ekstrasensu cīņas 3» (ar subt.).
12.05 «Televeikala skatlogs».
12.20 «Mana mīļā aukle 3» (ar subt.). Seriāls. 2. un 3.sērija.
13.30 «Bakugani». Animācijas seriāls. 16.sērija.
14.00 «Pūķu mednieki». Animācijas seriāls. 45.sērija.
14.30 «Mīlestības sirdspuksti». Vācijas seriāls. 92.sērija.
15.30 «Smieklīgākie videokuriozi 20».
16.10 «UgunsGrēks 9». Latvijas seriāls. 950.sērija.
16.50 «Voroņini 3» (ar subt.). Seriāls. 3. un 4.sērija.
17.50 «Radu būšana 5» (ar subt.). Seriāls. 3.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.30 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 9». Seriāls. 2013.g. 950.sērija.
21.00 «Īpašo uzdevumu vienība Hawaii 5-0 2». 15.sērija.
22.00 «Svešais starp savējiem». ASV seriāls. 7.sērija.
23.10 «Radīti skatuvei 3». ASV seriāls. 17.sērija.

0.10 «Nekā personīga».
1.05 «Pats sev ienaidnieks». ASV seriāls. 4.sērija.
1.55 «Ektrasensu cīņas 10». 13.sērija.
2.50 «Mīlestības sirdspuksti». Seriāls. 92.sērija.
3.35 «Voroņini 3» (ar subt.). Seriāls. 3. un 4.sērija.
4.25 «Bez tabu».

19. februāris, otrdiena
LTV1
6.45 «Nellija un Cēzars». Daudzsēr. anim. f. 21.sērija.
6.52 «Labrīt, Latvija!»
8.30  «Mīlas viesulis 7». 1566.sērija.
9.25 «Tas notika Rīgā». LTV seriāls. 6.sērija.
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20  «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 90.sērija.
11.10 «Labirints» (ar subt.). Vēst. drāma. 2012.g. 2.sērija.
12.55 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.10  «Garšvielu ceļš» (ar subt.). Dok. f. 3.sērija.
14.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
14.30 «Viss notiek!»*
15.00 «Aculiecinieks. Dzīve ar eiro. Igaunija» (ar subt.).
1. un 2.daļa.*
15.30 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.50 «Mārvijs Hemmers. Nacionālās ģeogrāfijas pasaule»
(ar subt.). Populārzinātnisks seriāls bērniem. 2.sērija.
16.15  «Mežainīši». Animācijas seriāls. 6.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05  «Mīlas viesulis 7». Vācijas seriāls. 1566.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «100 g kultūras». Tiešraidē no Latvijas Nacionālās
operas ieskatīsimies Lielās Mūzikas balvas
pasniegšanas ceremonijas aizkulisēs.
19.00 «Lielā Mūzikas balva 2012».
20.30 «Panorāma».
21.15 «Lielā Mūzikas balva 2012».
23.00 Nakts ziņas.
23.15 «Kopā» (ar subt.).*
23.30 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».*

LTV7
7.35 «Reģionālā attīstība Latvijā. Agro 2013».
«Televeikala skatlogs».*
7.55 «Nedēļas apskats». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «Rīts ar Natāliju Ābolu».
«Televeikala skatlogs» (ar subt.).*
8.55 «Iespējas un risinājumi». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «Globalizācija 3000». Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
9.45 «Ģimenes detektīvs» (ar subt.). 32.sērija.
10.40 «Hārtlenda». Seriāls. 19.sērija.
11.30  «Nomadi». Dokumentāls seriāls. 4.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Talsu TV* .
13.15 «Vienmēr formā!» Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
13.45 Pasaules meistarsacīkstes bobslejā Sanktmoricā.
Divnieku braucieni. 26. un 27.janvāris.*
15.45 «Hārtlenda». Seriāls. 20.sērija.
16.35  «Nomadi». Dokumentāls seriāls. 5.sērija.
17.35 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
18.05 «Ģimenes detektīvs» (ar subt.). Seriāls. 33.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Aktuālais jautājums» (krievu val.). Diskusiju raidījums.
20.00 «Tavs auto».
20.30 «Olimpieša portrets».*
20.45 TIEŠRAIDE! Eiropas kausa izcīņa basketbolā.
Bilbao Basket – VEF Rīga.
23.00 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
23.10 «Autosporta programma nr.1».
23.40 «Motociklisti».*
0.10 «SeMS. Laboratorija».*
0.40 «Jūras ērglis». Dokumentāla filma.

LNT
5.00 «Patiesā dzīve». 5.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.15 «Universitāte 2» (ar subt.). 60.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes».
9.00 «Degpunktā».
9.35 «Televeikala skatlogs».
10.00 «Brauciens pretī laimei. Sevilja». Melodrāma. 2010.g.
12.00 «Manas lielās čigānu kāzas». Realitātes šovs. 2.sērija.
13.00 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 19.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Degpunktā».
14.45 «Televeikala skatlogs».
15.00 «Patiesā dzīve». Krievijas seriāls. 6.sērija.
16.00 «Bīstamais eņģelis». Seriāls. 189. un 190.sērija.
18.00 «Ziņas sešos».
18.10 «Labvakar, Latvija!» Informatīvi izklaidējošs raidījums.
19.00 «Precamies!?! 2». 10.raidījums.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā».
21.10 «Ieklausoties sirdsbalsī». Melodrāma. 2011.g.
23.10 «Intrigante 5». ASV seriāls. 3.sērija.
0.05 «Elles vārti». ASV seriāls. 5.sērija.
1.05 «Likums un kārtība 3». Seriāls. 13.sērija.
1.55 «Universitāte 2» (ar subt.). Seriāls. 60.sērija.
2.25 «Labvakar, Latvija!»
3.15 «Šodien novados».
3.25 «Bīstamais eņģelis». Seriāls. 189. un 190.sērija.

TV3
5.00 «Ceļojošais bruņinieks». 13.sērija.
5.45 «Ekstrasensu cīņas 10» (ar subt.). 14.sērija.
6.40 «Pūķu mednieki». Anim. ser. 45.sērija.
7.10 «Bakugani». Anim. ser. 16.sērija.
7.35 «Ziņkārīgais Džordžs 2». Anim. ser. 13.sērija.
8.00 «Mana mīļā aukle 3» (ar subt.). 2. un 3.sērija.
9.05 «Kobra 10». 5.sērija.
10.00 «Īpašo uzdevumu vienība Hawaii 5-0 2». 15.sērija.
11.00 «Ekstrasensu cīņas 4» (ar subt.). 1.sērija.
12.05 «Televeikala skatlogs».
12.20 «Mana mīļā aukle 3» (ar subt.). Seriāls. 4. un 5.sērija.
13.30 «Bakugani». Animācijas seriāls. 17.sērija.
14.00 «Pūķu mednieki». Animācijas seriāls. 46.sērija.
14.30 «Mīlestības sirdspuksti». Vācijas seriāls. 93.sērija.

tv programma
15.30 «UgunsGrēks 9». Latvijas seriāls. 950. un 951.sērija.
16.50 «Voroņini 3» (ar subt.). Krievijas seriāls. 5. un 6.sērija.
17.50 «Radu būšana 5» (ar subt.). Seriāls. 4.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.30 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 9». Latvijas seriāls. 951.sērija.
21.00 «Kāsla metode 3». ASV seriāls. 7.sērija.
22.00 «Doktors Hauss 8». ASV seriāls. 10.sērija.
23.00 «Mahinatori 3». ASV seriāls. 7.sērija.
24.00 «NCIS izmeklēšanas dienests 6». Seriāls. 126.sērija.
1.00 «Pats sev ienaidnieks». ASV seriāls. 5.sērija.
1.45 «Kobra 10». Seriāls. 5.sērija.
2.30 «Mīlestības sirdspuksti». Seriāls. 93.sērija.
3.20 «Voroņini 3» (ar subt.). Seriāls. 5. un 6.sērija.
4.10 «Bez tabu».
4.45 «Nakts joki».

20. februāris, trešdiena
LTV1
6.45 «Nellija un Cēzars». Anim. ser. 22.sērija.
6.52 «Labrīt, Latvija!»
8.30  «Mīlas viesulis 7». 1567.sērija.
9.25 «Tas notika Rīgā». LTV seriāls. 7.sērija.
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20  «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 91.sērija.
11.10 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle.*
11.55 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.10 «Kad no rīta mosties… Aktieris Artūrs Skrastiņš un
paraolimpietis Aigars Apinis. Dialogi». 2.daļa.*
13.10 «Vertikāle».*
13.40 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.55 «100.panta preses klubs».*
14.55 «Latvija var!»*
15.25 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.45 «Kas te? Es te!»*
16.15 «Vipo piedzīvojumi Laika salā». 21. un 22.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05  «Mīlas viesulis 7». Vācijas seriāls. 1567.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Likteņa līdumnieki». LTV videofilma. 28.sērija.
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «Latvijas teātru vēsture». Nacionālais teātris. 7.daļa.*
20.30 «Panorāma».
21.12 «Latloto. Viking Lotto».
21.20 «Sastrēgumstunda».
Diskusiju tiešraidē vada G.Rēders.
22.30 «Nākotnes parks».
22.45 «Zebra».
23.00 Nakts ziņas.
23.15 «Vides fakti» (ar subt.).*
23.45 «100 g kultūras».*

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».*
9.15 «Projekts Nākotne». Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
9.45 «Ģimenes detektīvs» (ar subt.). 33.sērija.
10.40 «Hārtlenda». Seriāls. 20.sērija.
11.30  «Nomadi». Dokumentāls seriāls. 5.sērija.
12.30 «Sapnis par Ziemeļpolu». Dokumentāla filma.
13.05 «Robotāda». Dokumentāla filma.
13.15 «Globalizācija 3000». Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
13.45 Pasaules meistarsacīkstes bobslejā Sanktmoricā.
Četrinieku braucieni. 2. un 3.februāris.*
15.45 «Hārtlenda». Seriāls. 21.sērija.
16.35  «Nomadi». Dokumentāls seriāls. 6.sērija.
17.35 «Autosporta programma nr.1».*
18.05 «Ģimenes detektīvs» (ar subt.). Seriāls. 34.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30  «Sieviete pasaules malā». Dok. filma. 4.sērija.
20.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».
20.30 «Ātruma cilts».
21.00 «Masu sajukuma līdzekļi». Dokumentāla filma.
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Prāta vētras». Dokumentāla filma. 4.sērija.
22.40 «Caurspīdīgā elektronika». Dokumentāla filma.
22.55 «SeMS piedāvā...» Mūzikas grupu konkurss Troksnis 4.*
0.10 «SOKO Vismāra». Seriāls. 68.sērija.
1.00  «Sieviete pasaules malā». Dokumentāla daudzsēriju filma. 4.sērija.

LNT
5.00 «Patiesā dzīve». 6.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.15 «Universitāte 2» (ar subt.). Seriāls. 61.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes».
9.00 «Degpunktā».
9.35 «Televeikala skatlogs».
10.00 «Ieklausoties sirdsbalsī». Melodrāma. 2011.g.
12.00 «Intrigante 5». ASV seriāls. 3.sērija.
13.00 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 20.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Degpunktā».
14.45 «Televeikala skatlogs».
15.00 «Patiesā dzīve». Krievijas realitātes šovs. 7.sērija.
16.00 «Bīstamais eņģelis». Seriāls. 191. un 192.sērija.
18.00 «Ziņas sešos».
18.10 «Labvakar, Latvija!»
Informatīvi izklaidējošs raidījums.
19.00 «Precamies!?! 2». 11.raidījums.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā».
21.10 «Dzimuši policisti». ASV seriāls. 7.sērija.
22.10 «Maikls Kleitons». ASV krimināldrāma. 2007.g.
0.50 «Elles vārti». ASV seriāls. 6.sērija.
1.40 «Likums un kārtība 3». ASV seriāls. 14.sērija.
2.30 «Labvakar, Latvija!»
3.15 «Šodien novados».
3.25 «Bīstamais eņģelis». Seriāls. 191. un 192.sērija.

TV3
5.00 «Ceļojošais bruņinieks». 14.sērija.

Ceturtdiena, 2013. gada 14. februāris
5.45 «Ekstrasensu cīņas 10» (ar subt.). 15.sērija.
6.40 «Pūķu mednieki». Anim. ser. 46.sērija.
7.10 «Bakugani». Anim. ser. 17.sērija.
7.35 «Ziņkārīgais Džordžs 2». Anim. ser. 14.sērija.
8.00 «Mana mīļā aukle 3» (ar subt.). 4. un 5.sērija.
9.05 «Kobra 10». 6.sērija.
10.00 «Kāsla metode 3». 7.sērija.
11.00 «Ekstrasensu cīņas 4» (ar subt.). 2.sērija.
12.05 «Televeikala skatlogs».
12.20 «Mana mīļā aukle 3» (ar subt.). Seriāls. 6. un 7.sērija.
13.30 «Bakugani». Animācijas seriāls. 18.sērija.
14.00 «Pūķu mednieki». Animācijas seriāls. 47.sērija.
14.30 «Mīlestības sirdspuksti». Vācijas seriāls. 94.sērija.
15.30 «UgunsGrēks 9». Seriāls. 951. un 952.sērija.
16.50 «Voroņini 3» (ar subt.). Seriāls. 7. un 8.sērija.
17.50 «Radu būšana 5» (ar subt.). Seriāls. 5.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.30 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 9». Latvijas seriāls. 952.sērija.
21.00 «Ekstrasensi kā detektīvi» (ar subt.). Real. šovs.
22.10 «Ievas pārvērtības 4». 9.sērija.
22.55 «Kinomānija».
23.30 «Firma». Seriāls. 8.sērija.
0.20 «Purvāji 2». ASV seriāls. 24.sērija.
1.10 «Kobra 10». Seriāls. 6.sērija.
2.00 «Mīlestības sirdspuksti». Seriāls. 94.sērija.
2.45 «Ekstrasensu cīņas 10» (ar subt.). 15.sērija.
3.35 «Voroņini 3» (ar subt.). Seriāls. 7. un 8.sērija.
4.25 «Bez tabu».

21. februāris, ceturtdiena
LTV1
6.45  «Luijs». Anim. ser. 32.sērija.
6.52 «Labrīt, Latvija!»
8.30  «Mīlas viesulis 7». 1568.sērija.
9.25 «Tas notika Rīgā». LTV seriāls. 8.sērija.
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20  «Tieši sirdī». 92.sērija.
11.10 «Province» (ar subt.).*
11.40 «Kas var būt labāks par šo?» (ar subt.).*
12.10 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.25 «Sastrēgumstunda» (ar surdotulk.).*
13.35 «De facto» (ar subt.).*
14.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
14.30 «Laiks vīriem?»*
15.05 «Zebra»*.
15.20 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.40 «Kas te? Es te!»*
16.10  «Luijs». Animācijas seriāls. 48.sērija.
16.17 «Auniņa Timija laiks». Anim. seriāls. 37. un 38.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05  «Mīlas viesulis 7». Vācijas seriāls. 1568.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Likteņa līdumnieki». LTV videofilma. 29.sērija.
19.30 «100 g kultūras piedāvā... Kinotēka».
20.00 «Latvijas teātru vēsture».
Nacionālais teātris. 8.daļa.*
20.30 «Panorāma».
21.15 «Firmas noslēpums».
22.10 «Tilts». Detektīvseriāls. 2011.g. 1.sērija.
23.15 Nakts ziņas.
23.30 «100 g kultūras piedāvā... Kinotēka».*
24.00 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi»*.

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».*
9.15 «Pie stūres». Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
9.45 «Ģimenes detektīvs» (ar subt.). 34.sērija.
10.40 «Hārtlenda». Seriāls. 21.sērija.
11.30  «Nomadi». Dokumentāls seriāls. 6.sērija.
12.30 «Prāta vētras». Dokumentāla filma. 4.sērija.
13.00 «Pašattīrošās ēkas». Dokumentāla filma.
13.15 «Projekts Nākotne». Deutsche Welle žurnāls.
13.45 Eiropas kausa izcīņa basketbolā.
Bilbao Basket – VEF Rīga.*
15.45 «Hārtlenda». Seriāls. 22.sērija.
16.35  «Nomadi». Dokumentāls seriāls. 7.sērija.
17.35 «Ātruma cilts».*
18.05 «Ģimenes detektīvs» (ar subt.). Seriāls. 35.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30  «Sieviete pasaules malā».
Dok. daudzsēr. f. 5.sērija.
20.00 «Makšķerē kopā ar Olti!»
20.30 «Lidojuma plāns».
21.00  «Kāpēc nabadzība? Izglītība, izglītība».
Dok. f. cikls. 8.(noslēguma) sērija.
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Latvijas stāsti».
«Cilvēki, darbi, tradīcijas Lejaskurzemē».
22.55 «Jūras ērglis». Dokumentāla filma.
23.50  «Sieviete pasaules malā».
Dok. daudzsēriju f. 5.sērija.

LNT
5.00 «Patiesā dzīve». 7.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.15 «Universitāte 2» (ar subt.). 62.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes».
9.00 «Degpunktā».
9.35 «Televeikala skatlogs».
10.00 «Brauciens pretī laimei.
Lasvegasa». Melodr. 2009.g.
12.00 «Dzimuši policisti». ASV seriāls. 7.sērija.
13.00 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 21.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Degpunktā».
14.45 «Televeikala skatlogs».
15.00 «Patiesā dzīve». Krievijas seriāls. 8.sērija.
16.00 «Bīstamais eņģelis». Seriāls. 193. un 194.sērija.
18.00 «Ziņas sešos».
18.10 «Labvakar, Latvija!»
Informatīvi izklaidējošs raidījums.
19.00 «Precamies!?! 2». 12.raidījums.
20.00 LNT ziņas.

20.30 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Basketbols TV».
20.40 «Degpunktā».
21.15 «Brīnumu paralēles». Dok. f. cikls. 7.sērija.
21.50 «Viņpus 2». Kanādas un ASV seriāls. 35.sērija.
23.00 «Atnācēji 2». Kanādas un ASV seriāls. 6.sērija.
24.00 «Visbaisākā Deila un Takera filma». Kom. 2010.g.
1.40 «Universitāte 2» (ar subt.). Seriāls. 61. un 62.sērija.
2.30 «Labvakar, Latvija!»
3.15 «Šodien novados».
3.25 «Bīstamais eņģelis». Seriāls. 193. un 194.sērija.

TV3
5.00 «Ceļojošais bruņinieks». 15.sērija.
5.45 «Ekstrasensu cīņas 10» (ar subt.). 16.sērija.
6.40 «Pūķu mednieki». Anim. ser. 47.sērija.
7.10 «Bakugani». Anim. ser. 18.sērija.
7.35 «Ziņkārīgais Džordžs 2». Anim. ser. 15.sērija.
8.00 «Mana mīļā aukle 3» (ar subt.). 6. un 7.sērija.
9.05 «Kobra 10». 7.sērija.
10.00 «Ekstrasensi kā detektīvi» (ar subt.).
11.00 «Ekstrasensu cīņas 4» (ar subt.).
12.05 «Televeikala skatlogs».
12.20 «Mana mīļā aukle 3» (ar subt.). Seriāls. 8. un 9.sērija.
13.30 «Bakugani». Animācijas seriāls. 19.sērija.
14.00 «Pūķu mednieki». Animācijas seriāls. 48.sērija.
14.30 «Mīlestības sirdspuksti».
Vācijas seriāls. 95.sērija.
15.30 «UgunsGrēks 9». Seriāls. 952. un 953.sērija.
16.50 «Voroņini 3» (ar subt.). Seriāls. 9. un 10.sērija.
17.50 «Radu būšana 5» (ar subt.). Seriāls. 6.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.30 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 9». Latvijas seriāls. 953.sērija.
21.00 «Slepkavība». Seriāls. 10.sērija.
22.00 «Rokijs Balboa». ASV drāma. 2006.g.
24.00 «Overtime TV». Latvijas raidījums par sportu.
1.00 «Dragnets 2». Seriāls. 20.sērija.
1.45 «Pārkāpt robežu 2». Seriāls. 10.sērija.
2.35 «Kobra 10». Seriāls. 7.sērija.
3.20 «Mīlestības sirdspuksti». Seriāls. 95.sērija.
4.10 «Bez tabu».
4.45 «Nakts joki».

22. februāris, piektdiena
LTV1
6.45  «Luijs». Animācijas seriāls. 33.sērija.
6.52 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Rozmarija un Timiāna». Seriāls. 23.sērija.
9.25 «Tas notika Rīgā». LTV seriāls. 9.sērija.
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20  «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 93.sērija.
11.10 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
11.25 «Firmas noslēpums».*
12.25 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.40 «No žemaišiem līdz dzūkiem». Dokumentāla filma.
13.30 «Manas māsas bērni sniegā».
Ģimenes filma. 2002.g.
15.00 «Sveika, Robij!» Seriāls. 32.sērija.
15.50 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
16.10  «Luijs». Animācijas seriāls. 49.sērija.
16.17 «Auniņa Timija laiks». Anim. ser. 39. un 40.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05 «Rozmarija un Timiāna». Detektīvseriāls. 23.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Elīna Garanča. Dzimusi, lai dziedātu». Dok. f. 2006.g.
19.30  «Madagaskara». BBC dokumentāla filma. 3.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.15 «100.panta preses klubs».
22.10  «Midsomeras slepkavības 10» (ar subt.).
Detektīvseriāls. 5.sērija.
23.55 Nakts ziņas.
0.10 «Tilts». Detektīvseriāls. 1.sērija.

LTV7
7.35 «Sadarbības partneri». «Televeikala skatlogs».
7.55 «Aktualitātes». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «Skatpunkti». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Tādas lietas». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Attīstības kods». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «Labākais no Euromaxx». Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
9.45 «Ģimenes detektīvs» (ar subt.). 35.sērija.
10.40 «Hārtlenda». Seriāls. 22.sērija.
11.30  «Nomadi». Dokumentāls seriāls. 7.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti».
«Cilvēki, darbi, tradīcijas Lejaskurzemē»*.
13.15 «Pie stūres». Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
13.45 Pasaules meistarsacīkstes skeletonā Sanktmoricā.
1. un 2.februāris.*
15.45 «Hārtlenda». Seriāls. 23.sērija.
16.35  «Nomadi». Dokumentāls seriāls. 8.sērija.
17.35 «Tavs auto».*
18.05 «Ģimenes detektīvs» (ar subt.). Seriāls. 36.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Lielais cirks 9». 2.daļa.
20.30 «Izdzīvotāji 5». Dok. daudzsēriju filma. 15.sērija.
21.25 «Zveja» (ar subt.).
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā Jūrmalas TV.
22.55 «Pēdējais liecinieks». Seriāls. 24.sērija.
23.45 «Masu sajukuma līdzekļi». Dokumentāla filma.

LNT
5.00 «Patiesā dzīve». 8.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.15 «Universitāte 2» (ar subt.). 63.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes».
9.00 «Basketbols TV».
9.05 «Degpunktā».
9.35 «Televeikala skatlogs».
10.00 «Ilgas pēc Jaunzēlandes». Melodrāma. 2009.g.
12.00 «Viņpus 2». Seriāls. 35.sērija.
13.00 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 22.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Degpunktā».

Ceturtdiena, 2013. gada 14. februāris
14.45 «Televeikala skatlogs».
15.00 «Patiesā dzīve». Krievijas seriāls. 9.sērija.
16.00 «Vasaras atmiņas». Vācijas melodrāma. 2012.g.
18.00 «Ziņas sešos».
18.10 «Labvakar, Latvija!»
Informatīvi izklaidējošs raidījums.
19.00 «Dīvainie Ginesa rekordi». Izklaidējošs raidījums.
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Degpunktā».
21.05 «Sargies no auto!» (ar subt.). Komēdija. 1966.g.
23.05 «Minesotas izjūta». Romantiska komēdija. 1996.g.
1.10 «Likums un kārtība 3». ASV seriāls. 15.sērija.
2.00 «Universitāte 2» (ar subt.). Seriāls. 63.sērija.
2.30 «Labvakar, Latvija!»
3.15 «Šodien novados».
3.25 «Vasaras atmiņas». Vācijas melodrāma. 2012.g.

TV3
5.00 «Ceļojošais bruņinieks». 16.sērija.
5.45 «Ekstrasensu cīņas 10» (ar subt.). 17.sērija.
6.40 «Pūķu mednieki». Anim. ser. 48.sērija.
7.10 «Bakugani». Anim. ser. 19.sērija.
7.35 «Ziņkārīgais Džordžs 2». Anim. ser. 16.sērija.
8.00 «Mana mīļā aukle 3» (ar subt.). 8. un 9.sērija.
9.05 «Kobra 10». 8.sērija.
10.00 «Slepkavība». 10.sērija.
11.00 «Ekstrasensu cīņas 4» (ar subt.).
12.05 «Televeikala skatlogs».
12.20 «Mana mīļā aukle 3» (ar subt.).
Seriāls. 10. un 11.sērija.
13.30 «Bakugani». Animācijas seriāls. 20.sērija.
14.00 «Pūķu mednieki». Animācijas seriāls. 49.sērija.
14.35 «Skunksa kungfu». Animācijas seriāls. 11.sērija.
14.50 «Mīlestības sirdspuksti». Seriāls. 96. un 97.sērija.
16.50 «Voroņini 3» (ar subt.). Seriāls. 11. un 12.sērija.
17.50 «Radu būšana 5» (ar subt.). Seriāls. 7.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.30 «Bez tabu».
20.20 «Tikai ar ielūgumiem». Izklaidējošs raidījums.
21.00 «Krokodils Dandijs 2». Piedz. komēdija. 1988.g.
23.10 «Sirdsāķītis». Romantiska komēdija. 2010.g.
1.10 «Tuksneša vidū». ASV trilleris. 1997.g.
2.45 «Mīlestības sirdspuksti».
Seriāls. 96. un 97.sērija.
4.15 «Bez tabu».

23. februāris, sestdiena
LTV1
8.00 «Auniņa Timija laiks». Anim. ser. 71. un 72.sērija.
8.20  «Luijs». Anim. ser. 50.sērija.
8.30  «Dinozauru vilciens 2». Anim. ser. 19.sērija.
9.05 «Kas te? Es te!»*
9.35  «Mežainīši». Anim. filma. 7.sērija.
10.00 «Ķepa uz sirds».
10.30 «Kas var būt labāks par šo?»
11.00 «Es un skola».
11.30 «Manas māsas bērni sniegā». Ģimenes filma. 2002.g.
13.00 «Lielā Mūzikas balva 2012».*
16.00 «Nākotnes parks».*
16.15 «Laiks vīriem?»
16.45  «Madagaskara» (ar subt.). BBC dok. f. 3.sērija.
17.45 «Kopā» (ar subt.).
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Es – savai zemītei».
19.00 «Vides fakti».
19.30 «Latvijas šlāgeraptauja 2013».
20.30 «Panorāma».
21.12 «Latloto. Eurojackpot».
21.25 «Teātris.zip».
21.45 «Terēza Rakēna». Dailes teātra izrāde.
0.45 Nakts ziņas.

LTV7
7.50 «Komercdarbība šodien». «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 «Lidojuma plāns».*
12.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
12.30 «Karalienes Annas noslēpums jeb Musketieri
atgriežas pēc 30 gadiem» (ar subt.). Piedz. f. 1993.
g. 1. un 2.sērija.
15.15 Tiešraide! LBL zvaigžņu spēle.
18.30  «Kāpēc nabadzība? Izglītība, izglītība».
Dokumentālu filmu cikls. 8.(noslēguma) sērija.
19.30 «Saules garša». Dokumentāla filma. 1.sērija.
20.00 «SeMS piedāvā...» Mūzikas grupu konkurss Troksnis 4.
21.15 «Pavērsiens». Daudzsēriju drāma. 2007.g. 1.sērija.
22.10 «Endželsfola». ASV romantisks trilleris. 2007.g.
23.50 «Izdzīvotāji 5». Dok. daudzsēriju filma. 15.sērija.

LNT
5.00 «Patiesā dzīve». 9.sērija.
5.50 «Luī 2». 2.sērija.
6.15 «Ceļojošais bruņinieks 3». 60.sērija.
7.15 «Degpunktā».
7.45 Animācijas filmu rīts.
9.25 «Esi gardēdis 3».
10.00 «Laimīgs un vesels».
10.30 «Galileo».*
11.00 «Precamies!?! 2».*
13.00 «Detektīve Veronika Marsa 3». 52.sērija.
13.55 «Smolvila. Leģenda par Supermenu 3».
Seriāls. 57.sērija.
14.50 «Boguss». ASV ģimenes komēdija. 1996.g.
17.00 «Herijas likums». ASV seriāls. 6.sērija.
18.00 «Ziņas sešos».
18.10 «Sargies no auto!» (ar subt.). Komēdija. 1966.g.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Degpunktā».

21.00 «Erkils Puaro». Detektīvseriāls. 7. un 8.sērija.
23.10 «Greizais spogulis» (ar subt.). Humora šovs.
1.25 «Mirāža» (ar subt.). Piedzīvojumu filma. 2008.g.
2.50 «Detektīve Veronika Marsa 3». 52.sērija.
3.30 «Ceļojošais bruņinieks 3». Seriāls. 60.sērija.
4.20 «Luī 2». Seriāls. 2.sērija.

TV3
5.00 «Ceļojošais bruņinieks». 17.sērija.
5.45 «Ekstrasensu cīņas 10» (ar subt.). 18.sērija.
6.40 «Boba burgeri». 6. un 7.sērija.
7.30 «Maģiskās laumiņas». Anim. ser. 29. un 30.sērija.
8.05 «Dinozauru mednieki 5». 4.sērija.
9.05 «Simpsoni 20». Anim. ser. 5. un 6.sērija.
10.00 «Autoziņas 2». 7.raid.
10.30 «Ievas pārvērtības 4».*
11.15 «Kinomānija».
11.55 «Televeikala skatlogs».
12.10 «Naskais Andželo». Anim. ser. 35.sērija.
12.20 «Smieklīgākie videokuriozi 20».
12.40 «Bezpalīdzīgā». ASV komēdija. 1995.g.
14.35 «Krokodils Dandijs 2». Piedz. kom. 1988.g.
16.45 «Bezcerīgā komanda». Ģimenes komēdija. 2005.g.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 TV pirmizrāde! «Princese un varde». Anim. f. 2005.g.
21.30 «Mīlestība īstajā brīdī». Valentīndienas koncerts.
23.15 «Dārgais Džon!» ASV romantiska drāma. 2010.g.
1.15 «Gromozeka» (ar subt.). Krievijas drāma. 2011.g.
3.05 «Ekstrasensu cīņas 10» (ar subt.). 18.sērija.
3.55 «Dinozauru mednieki 5». Seriāls. 4.sērija.
4.35 «Smieklīgākie videokuriozi 20».

24. februāris, svētdiena
LTV1
8.00 «Auniņa Timija laiks». Anim. ser. 73. un 74.sērija.
8.20  «Luijs». Anim. ser. 51.sērija.
8.30  «Dinozauru vilciens 2». Anim. ser. 20.sērija.
9.05 «Kas te? Es te!»
9.35  «Mežainīši». Anim. filma. 8.sērija.
10.00 «Mārvijs Hemmers. Nacionālās ģeogrāfijas pasaule» (ar subt.). Populārzin. ser. 3.sērija.
10.30 «Dabas grāmata».*
11.00  «Madeira – Atlantijas zaļais smaragds»
(ar subt.). Dok. filma.
12.00 Dievkalpojums.
Pārraide no Rīgas Jēzus ev. lut. baznīcas.
13.00 «Vertikāle».
13.30 «Daudz laimes!»
14.25 «Latvijas šlāgeraptauja 2013».*
15.25 «Ķepa uz sirds».*
15.55 «Kas var būt labāks par šo?»*
16.25 «Eirobusiņš».
16.55  «Dzīvība» (ar subt.). BBC dok. f. 5.sērija Putni.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.20 «Province». «Dzīves sirds skola».
18.50  «Alpu klīnika» (ar subt.). Melodr. 2008.g. 4.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.40 «Tads Blinda. Leģendas sākums». Vēsturiska drāma.
23.40 Nakts ziņas.
23.50  «Midsomeras slepkavības 10»
(ar subt.). 5.sērija.

LTV7
7.50 «Veiksmīgas idejas». «Televeikala skatlogs».
8.10 «Pie rīta kafijas». «Televeikala skatlogs».
8.30 «Vide. Veselība un mēs». Televeikala skatlogs».
Par kardioķirurgu prof. R.Lāci. 1. daļa.
8.50 «Iespējas un risinājumi». «Televeikala skatlogs».
9.10 «Nedēļas apskats». «Televeikala skatlogs».
9.30 «Laiks uzņēmējiem». «Televeikala skatlogs».
9.50 «Aktualitātes». «Televeikala skatlogs».
10.10 «Vārds uzņēmējiem». «Televeikala skatlogs».
10.30 «Tavs auto».*
11.00 «Makšķerē kopā ar Olti!»*
11.30 «Autosporta programma nr.1».*
12.00 «Zebra» (ar subt.).*
12.15 «SeMS piedāvā...»
Mūzikas grupu konkurss Troksnis 4.*
13.30 «Endželsfola». ASV romantisks trilleris. 2007.g.
15.15 «Lielais cirks 9». 2.daļa.
16.15 «SeMS. Laboratorija».
16.45 «Karalienes Annas noslēpums jeb Musketieri atgriežas pēc 30 gadiem». Piedz. f. 1993.g. 1. un 2.sērija.
19.30  «Vulkāns». Spraiga sižeta filma. 2009.g. 1.sērija.
21.10 «Bīstamā robeža 3». Spraiga sižeta seriāls. 7.sērija.
22.00  «Terija Prečeta pasta priekšnieks».
Kom. 2010.g. 2.sērija.
23.40 «Pavērsiens». Daudzsēriju drāma. 2007.g. 1.sērija.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

TV programma
5.45 «Ekstrasensu cīņas 11» (ar subt.). 1.sērija.
6.40 «Boba burgeri». Anim. ser. 8. un 9.sērija.
7.30 «Naskais Andželo». Anim. ser. 36.sērija.
7.45 «Maģiskās laumiņas».
Anim. ser. 31. un 32.sērija.
8.15 «Kinomānija».
8.50 «Māmiņu klubs».
9.25 «Garšu ekspresis».
10.00 «Superbingo». TV spēle.
11.00 «Tikai ar ielūgumiem».*
11.30 «Princese un varde». Anim. f.
13.30 «Televeikala skatlogs».
13.45 «Smieklīgākie videokuriozi 20».
14.40 «Mīlestība un deserti».
Romantiska komēdija. 2004.g.
16.30 «Bēdz no bumbas:
Patiess bēdubrāļu stāsts». Kom. 2003.g.
18.30 «Mūsdienu Latvijas garša 2».
19.00 «Nekā personīga».
20.00 «Karību jūras pirāti: Pasaules malā».
Piedz. f. 2007.g.
23.25 «Plēsoņa 2». ASV fantastikas trilleris. 1990.g.
1.25 «Apdzīvotā sala 2» (ar subt.).
Fantastikas trilleris. 2009.g.
3.15 «Ekstrasensu cīņas 11» (ar subt.). 1.sērija.
4.05 «Ceļojošais bruņinieks».
Seriāls. 18.sērija.

Z.Tomsones ārsta prakse ginekoloģijā:
• sieviešu slimību diagnostika, ārstēšana un profilakse;
• grūtnieču aprūpe un sagatavošana dzemdībām
(ir līgums ar Nacionālo veselības dienestu, grūtniecēm
– bez maksas);
• neauglības problēmu risināšana;
• konsultācijas par kontracepciju;
• menopauzes problēmu risināšana.
Adrese: Jelgava, Mātera iela 26.
Pieteikties pa tālruni 63020208.

SIA «Kulk»
piedāvā darbu pavārei(-am)
ar iepriekšēju darba pieredzi.
CV un pieteikuma vēstuli sūtīt uz e-pasta adresi:
personals@kulk.lv, pa faksu 63048959 vai iesniegt, ierodoties personīgi, Jelgavā, Dobeles šosejā
34, vai viesnīcas «Jelgava» administrācijā Jelgavā,
Lielajā ielā 6. Tālrunis 63021420.

TV3
5.00 «Ceļojošais bruņinieks». 18.sērija.

«Vārds uzņēmējiem»
Jelgavā jauns garšvielu
veikals!
SIA «Vanilla LB» garšvielu
veikals – garšvielas no
visas pasaules! Adrese:
Lielā iela 13. Darba laiks:
no pirmdienas līdz piektdienai no plkst.10 līdz
18, sestdienās no plkst.10 līdz 15, svētdienās
– brīvs. Sortiments: garšvielas, dabīgās tējas,
eļļas, etiķi, lieliskas idejas dāvanām.
SIA «Grasmaņa tulkošanas birojs» –
jaunās telpās!
SIA «Grasmaņa tulkošanas birojs» ar šā
gada 1. martu pārceļas no Katoļu ielas 6A uz
Mātera ielu 27.

Piedalies un
LHPœFLHVNRMDXQX
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MDXQXUDGRåDMœVQRGDUEūEœV

Darbību uzsācis jauns
kosmētikas veikals «Essenca»
Šeit jūs varēsiet atrast «Rica», «Depileve»
depilācijas vaskus, losjonus un eļļas pirms un
pēc depilācijas, matu krāsas un matu kopšanas līdzekļus, vienreizējās lietošanas preces
kosmetologiem un frizieriem, dezinfekcijas
līdzekļus, solāriju kosmētiku, kā arī kvalitatīvu
naturālu kosmētiku «Planta Pura» (Itālija) un
«Keenwell» (Spānija).

3ULHYūWHVMHEDXGHQHVDXåDQDVSDPDWL
5$.67$,1Œ6$8'(1(6
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Mūsu adrese: Raiņa iela 20 – 105, Jelgava.

8]]LQLYDLUœNXQSLHVDNLHV

63005445
www.tornis.jelgava.lv

SIA «Svešvalodu aģentūra»
aicina uz valodu kursiem un privātstundām:

Latvijas Lauksaimniecības
universitātes
Mūžizglītības centrs aicina
apgūt tālākizglītības kursus un seminārus:
Kursu nosaukums
Komercdarbība augļkopībā
Gaļas šķirņu liellopu pārraudzība

Apjoms, st. Sākums
72
23.02.13.
28
01.03.13.

Notiek pieteikšanās:

Aizsardzība pret troksni
Augu valsts izejvielu pārstrāde
Augļu, dārzeņu uzglabāšana un pārstrāde

Bezmaksas semināri:
07.03.13.

Paša audzēti garšaugi

14.03.13.

Pirmā palīdzība savam
slimajam mājdzīvniekam
No medus līdz bitēm

28.03.13.

Jelgavas
Pils,
179.
audit., 17.00 – 18.30
Helmaņa iela, 7
17.00 – 18.30
Jelgavas
Pils,
179.
audit., 17.00 – 18.30

Informācija un pieteikšanās:

 63005715 vai e-pastā: antra.berzina@llu.lv
Pārējo kursu piedāvājumu skatīt: www.mc.llu.lv

Valodu kompetence
Kursu nosaukums (mācību stundu skaits)

Mācības uzsāk

Angļu valoda - Beginner, A1 (100 māc.st.)
Angļu sarunvaloda - pamata līmenis (60 māc.st.)
Angļu sarunvaloda - vidējais līmenis (60 māc.st.)

04.02.2013.
19.02.2013.
20.02.2013.

Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetence

Datorzinības senioriem (bez priekšzināšanām) (36 māc.st.)
Senioru - datorfanu klubiņš (36 māc.st.)

Uzņēmējdarbības kompetence

Darba aizsardzība un drošība (160 māc.st.)

Citas kompetences

27.02.2013.
27.02.2013.
19.02.2013.
25.02.2013.
27.02.2013.
27.02.2013.

Bezdarbniekiem un darba meklētājiem
Valsts valoda - augstākais līmenis (120 māc.st.)
Valsts valoda - vidējais līmenis (120 māc.st.)
Angļu valoda (bez priekžināšanām) (150 māc.st.)
Vācu valoda (bez priekšzināšanām) (150 māc.st.)
Angļu valoda (ar priekžināšanām), Elementary (100 māc.st.)
Angļu valoda (ar priekžināšanām), Lower Intermediate (100 māc.st.)
Valsts valoda - zemākais līmenis (120 māc.st.)
Datorzinības (bez priekšzināšanām) (120 māc.st.)
Datorzinības (ar priekšzināšanām) (120 māc.st.)
Uzzināt vairāk un pieteikties uz šiem un citiem kursiem, Jūs varat:
Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001
Tālrunis: 63082101, Fakss: 63007033, E-pasts: birojs@zrkac.jelgava.lv

Tālrunis 26369988, 29166866
(Dzintra Vintermane).

Jelgavas 6. vidusskolā
turpinās bērnu reģistrēšana 1. klasē.
Skola piedāvā:
1. Pamatizglītības mazākumtautību programmu
ar angļu valodas un peldētprasmes apguvi no
1. klases;

PIEDĀVĀ KURSUS FEBRUĀRĪ

Pērļu rotas un greznumlietas (40 māc.st.)
Zīda apgleznošana (40 māc.st.)
Fotomākslas darbnīca (18 māc.st.)

• ANGĻU VALODA BĒRNIEM no 5 gadu vecuma
– 16 Ls/mēn.;
• ITĀĻU VALODA iesācējiem – 20 Ls/mēn.;
• VĀCU, ANGĻU, FRANČU, ITĀĻU valoda visiem
zināšanu līmeņiem un vecuma grupām.

178 st.
240 st.
20 st.

LNT
5.00 «Smolvila. Leģenda par Supermenu 3». 57.sērija.
5.50 «Luī 2». 3.sērija.
6.15 «Ceļojošais bruņinieks 3». 61.sērija.
7.10 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
7.40 Animācijas filmu rīts.
9.30 «Mans mīļais draugs 3».
10.00 «Precamies!?! 2».*
12.00 «Herijas likums». ASV seriāls. 6.sērija.
13.00 «Aģents Čaks 4». Seriāls. 13.sērija.
14.00 «Erkils Puaro». Detektīvseriāls. 7. un 8.sērija.
16.00 «Maiami neatliekamā palīdzība».
ASV seriāls. 6.sērija.
17.00 «Komisārs Reksis 13». Itālijas seriāls. 12.sērija.
18.00 «Ziņas sešos».
18.10 «Greizais spogulis» (ar subt.). Humora šovs.
20.00 LNT ziņas.
20.10 LNT ziņu Top 10.
21.00 «Otra Boleinu meita». Romantiska drāma. 2008.g.
23.15 «Tumšajā dzelmē». Spraiga sižeta filma. 1999.g.
1.20 «Spartaks».
ASV piedzīvojumu drāma. 2.sērija.
2.50 «Aģents Čaks 4». Seriāls. 13.sērija.
3.30 «Ceļojošais bruņinieks 3». Seriāls. 61.sērija.
4.20 «Luī 2». Seriāls. 3.sērija.
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11.02.2013.
11.02.2013.
18.02.2013.
18.02.2013.
19.02.2013.
19.02.2013.
25.02.2013.
26.02.2013.
26.02.2013.

www.zrkac.lv

2. Speciālās pamatizglītības mazākumtautību
programmu, kas ļauj bērniem ar mācīšanās
traucējumiem iekļauties vispārizglītojošā klasē un
mācīties atbilstoši savām spējām un attīstībai.
Mācību procesu nodrošina augsti kvalificēti pedagogi, psihologs, logopēds, pedagoga palīgs.
Ir pagarinātās dienas grupa.
Pēc mācību stundām skolēniem ir iespēja
nodarboties ar futbolu, peldēšanu, akrobātiku,
boksu, šahu, dejām, poļu valodu, dziedāšanu,
attīstīt aktiermākslu dramatiskajā pulciņā un
leļļu teātrī.
Kontakttālrunis 63027467.
Baltijas Astroloģijas skola (Jelgavas filiāle)
Reģistrācijas apliecības Nr.3360800323

Piedāvā daudzveidīgu mācību programmu ar iespējām
apgūt astrologa profesiju, kā arī saņemt zināšanas
citos ezotēriskos virzienos. Jauna grupa sāk nodarbības
jau februārī. Pieteikties pa tālruni 29379805.
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Kultūras pasākumi
 14. februārī pulksten 18 – Alvila
Cedriņa solokoncerts. Ieeja – par ziedojumiem (Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un
mākslas muzejā).
 14. februārī pulksten 19 – iespēja
apgūt Argentīnas tango deju soļus profesionālu pasniedzēju A.Streža un D.Lodziņas
vadībā. Dalības maksa: vienai personai
– Ls 4; pārim – Ls 6. Vietu rezervēšana un
plašāka informācija pa tālruni 63005445
(Svētās Trīsvienības baznīcas tornī).
 14. februārī pulksten 19 – Valmieras teātra viesizrāde: Anšlavs Eglītis
«Bezkaunīgie veči». Komēdija 2 cēlienos.
Režija, scenogrāfija un muzikālais noformējums – R.Suhanovs un J.Znotiņš.
Lomās: R.Rudāks, J.Johansons, J.Laviņš,

notikumi

O.Morozovs, S.Putniņa. Trīs latviešu vīri, kam
savulaik nācies pamest Latviju, tagad vada
savas vecumdienas Kalifornijā. Biļešu cena
– Ls 7; 6; 5; 4 (kultūras namā).
 15. februārī pulksten 19 – Andrim
Ērglim 30. Koncertā piedalās: Igo, Zigfrīds
Muktupāvels, Annemarija Moiseja, Ieva
Sutugova, Gundars Lintiņš, Mārcis Auziņš,
Jānis Strazds, Māris Kupčs, Aivars Meijers,
Juris Kristons. Biļešu cena – Ls 10; 8; 6; 5
(kultūras namā).
 16. februārī pulksten 12 – radošā nodarbība: prievītes jeb audenes aušanas pamati
(ziedainās jostiņas). Dalības maksa – Ls 3
(Svētās Trīsvienības baznīcas tornī).
 16. februārī pulksten 13 – Lietuvas
Republikas Neatkarības gadadienai veltīts
pasākums (Sabiedrības integrācijas pārvaldē
Sarmas ielā 4).

 16. februārī pulksten 18 – koncerts
«Mēs mīlam dejā». Piedalās Latvijas tautas
deju ansambļi «Dancis», «Rotaļa», «Teiksma», «Daiļrade», «Liesma», «Lielupe». Biļešu
cena – Ls 3; 2 (kultūras namā).
 17. februārī pulksten 17 – Lindas Leen
koncerts «Demo». Biļešu cena – Ls 10; 8; 6
(kultūras namā).
 21. februārī – Jauno grāmatu diena (Jelgavas Zinātniskās bibliotēkas lasītavā).
 21. februārī pulksten 19 – Domino teātra kriminālkomēdija krievu valodā: P.Portners
«Trakās šķēres». Izrādes darbība norisinās
frizētavā, un galvenie izrādes personāži ir divi
frizieri un četri frizētavas apmeklētāji. Lomās:
D.Palēss, J.Čerkess, J.Jarāns, L.Kirmuška,
J.Ļaha, I.Radčenko. Biļešu cena – Ls 6; 5; 4
(kultūras namā).
 24. februārī pulksten 14 – Ā.Alunāna

Ceturtdiena, 2013. gada 14. februāris

Jelgavas teātra izrāde: V.Šekspīrs «Jautrās
vindzorietes». Režisore L.Ņefedova. Biļešu
cena – Ls 3; 2,50; 2 (kultūras namā).
 27. februārī pulksten 18 – 24. Studentu
folkfestivāls (LLU aulā).
 27. un 28. februārī pulksten 19 –
J.Lūsēns, M.Zālīte rokopera «Kaupēn, mans
mīļais». Biļešu cena – Ls 12; 10; 8; 7; 5
(kultūras namā).
 28. februārī pulksten 18 – tematisks
tūrisma vakars «Zemgale – maizes klēts.
Vai tikai?». Stāstījumi par Zemgales rašanos
un attīstību, īpašajiem ēdieniem, tērpiem,
svētkiem un folkloru. Ieejas maksa – Ls 2;
skolēniem – Ls 1,50 (Svētās Trīsvienības
baznīcas tornī).
 1. martā pulksten 19 – grupas «Melo
M» koncerts. Biļešu cena – Ls 10; 7; 5 (kultūras namā).

Izstādes
 Februārī – G.Zikmanes izstāde «Vasaru gaidot» (Zinātniskajā bibliotēkā).
 Līdz 3. martam – Zigrīdas Cīrules jubilejas gleznu izstāde (kultūras namā).
 Līdz 8. martam – Zemgales reģiona
un Šauļu skolēnu kolāžu izstāde «Ledus
brīnumi» (kultūras nama 2. stāvā).
 Līdz 10. martam – izstāde «Kārlis
Dobrājs. Gleznas» (Ģederta Eliasa Jelgavas
Vēstures un mākslas muzejā).
 18. februārī pulksten 12 – tikšanās ar
Indru Grasbergu (Ā.Alunāna muzejā).
 Līdz 25. februārim – Sandras Silēvičas
lielformāta gleznas (kultūras namā).
 Līdz 1. martam – M.Vaičunas darbu
izstāde «Tornis. Glezniecība» (Svētās Trīsvienības baznīcas tornī).

Ledus planētu novērtējuši 43 500 cilvēki
Iejusties kosmonautu «ādā»
vēlējās arī jelgavniece Sandra
Selecka ar meitām Gunitu, Laini
un viņu draudzeni Leldi. «No
skulptūrām man vairāk patīk
individuālās, jo tām ir smalkākas
detaļas, tās ir vairāk apstrādātas. Lai gan interesanta bija arī
sniega karalienes kleita. Gāju
pie šīs skulptūras un meitenēm
teicu: to noteikti veidojuši mākslinieki no Krievijas. Tādu es šo
sniega karalienes kleitu atceros
no krievu multfilmas bērnībā,»
atzīst Sandra, uzteicot to, ka
organizatori padomājuši arī par
plašu kultūras programmu. «Feina arī ledus pirtiņa. Iekšā plus
10 grādi! Neslikti,» tā Gunita.
Foto: Ivars Veiliņš

Ledus skulptūru festivāls par tēmu «Planēta Ledus» ir noslēdzies, taču Uzvaras
parkā joprojām ir iespēja apskatīt daļu no mākslinieku veikuma. Šķiet, šis festivāls
atmiņā paliks ar to, ka piedzīvojis plašu laika apstākļu spektru – lietu, sauli, sniegu,
atkusni, salu –, taču pašvaldības iestādes «Kultūra» vadītājs Mintauts Buškevics
atzīst: «Kaut arī daba mūs nesaudzēja, visu glāba gan mūsu, gan mākslinieku
uzkrātā pieredze. Uzskatām, ka festivāls izdevies godam.» Māksliniekiem tas bijis
liels izaicinājums, taču ekstrēmā situācijā, iespējams, radušies pat labāki darbi,
nekā iepriekš skicēs iecerēti. Vadītājs stāsta, ka festivālu trīs dienu laikā, no 8. līdz
10. februārim, apmeklējuši ap 43 500 cilvēku. «Patiesi priecājamies, ka šogad
atšķirībā no citiem gadiem festivāla apmeklētāju vidū bija ļoti daudz jelgavnieku.
Viņi labprāt izmantoja festivāla dāvanu – pirmās 15 minūtes pēc parka atvēršanas
ienākt bez ieejas maksas,» tā M.Buškevics. Festivāls noslēdzies, taču parkā vēl visu šo
nedēļu apskatāmas komandu, foto skulptūras un ir iespēja nošļūkt pa slīdkalniņu.
Parks līdz piektdienai atvērts no pulksten 12 līdz 20, bet sestdien un svētdien – no
pulksten 11 līdz 20. Biļešu cena: skolēniem, studentiem un pensionāriem – 0,50
lati, pieaugušajiem – lats. Jelgavas skolēniem, uzrādot skolēna apliecību, ieeja bez
maksas. Ieeja Uzvaras parkā – no Lapskalna ielas puses, gar 1. kasi.

Ledus skulptūru festivāla uzvarētāji
Komandu skulptūru kategorijā
1. vieta – Andrejs Molokovs un Sergejs Celebrovskis (Krievija) «Meitene uz mēness»
2. vieta – Vitauts un Kestutis Musteiķi (Lietuva) «Iesaldētais kauciens»
3. vieta – Kārlis Īle un Viļus Matutis (Latvija) «Pieskarties saulei»

Individuālo skulptūru kategorijā
1. vieta – Donāts Mockus (Lietuva) «Melns un balts»
2. vieta – Aleksejs Verbitskis (Krievija) «Lidinoties virs viļņiem»
3. vieta – Metjū Fosters (Lielbritānija) «Saules gredzeni»

Žūrijas simpātiju balvas saņēma
• Vadima Polina (Krievija) skulptūra «Leduspuķe»
• Ineses Valteres-Ūlandes un Donāta Mockus (Latvija/Lietuva) skulptūra «Tikšanās ar
mēnesi»
• «Sportland» simpātiju balva – Kārlim Īlem par «Leduspuķi»

Lielu ziņkāri – kā gan tur iekšā ir – izraisīja pirmā ledus
pirts. Tiesa, tikai retais bija gatavs novilkt ziemas jaku, plus
desmit grādu temperatūrā uzgulties uz lāvas, lai saņemtu īsta pirtnieka pērienu stresa noņemšanai ar bambusa
slotiņām. «Pirts iešana jau ir tāda intīma lieta, bet te tik
daudz lieku acu pāru. Kaut kā kauns,» atzīst pirts apmeklētājs Jānis Roziņš.

Mazāko parka apmeklētāju uzmanību visvairāk piesaistīja
astoņus metrus augstais slīdkalniņš ar piecām nobrauktuvēm. Lai gan nobrauktuvju skaits audzis, rinda nerima ne
mirkli. «Neslīd tik labi kā pagājušajā gadā, taču forši ir tas,
ka garāks nobrauciens,» saka draugi Kārlis Baldonis un Jānis
Baķis, kuri, lai labāk slīdētu, bija «apbruņojušies» ar plēvi.
Puiši rindā bija stāvējuši jau desmit reizes un gatavi to darīt
vēl. «Pilsētā jau nav tādu kalniņu,» nosaka Kārlis.

Jelgavniece Liene dzīvo netālu no Uzvaras parka un katru
dienu, garām braucot, sekojusi līdzi skulptūru būvēšanas procesam. «Šeit ir ieguldīts milzīgs darbs, tāpēc ļoti žēl, ka ledus
ir kūstošs materiāls. Bija, bet vairs nav,» tā Liene ar dēliem
Reini un Kārli. Ģimene līdzi ņēmusi arī omi no Taurenes. «Kādreiz mazās ledus skulptūras no Jelgavas veda arī uz Valmieru,
tuvāk mums, tad braucām tās apbrīnot, bet pēdējos gados to
vairs nedara, tāpēc nolēmu pati atbraukt. Brīnišķīgi, jo īpaši
vakarā, kad skulptūras tiek izgaismotas,» tā ome Baiba. Ģimenei simpātiskākā šķita ledus slota, kas slauka prom naudu.
Komandu skulptūru konkurencē uzvaras laurus
šogad plūca Krievijas
mākslinieku Andreja Molokova un Sergeja Celebrovska skulptūra «Meitene uz
mēness». Abi mākslinieki
atzīst, ka rezultāts neesot
nācis viegli. Vispirms jau
Sergejs citā festivālā nesen
traumējis roku, tāpēc
smagākos darbus uzņēmās
Andrejs, turklāt sarežģījumus radījuši arī laika
apstākļi. «Strādājām pa
naktīm ar nelielām nobīdēm no sākotnējās idejas,
taču ar rezultātu esam apmierināti – mūsu meitene
nokļuva uz mēness,» atzīst
Sergejs.

«Visu nedēļu jutām līdzi māksliniekiem. Laika apstākļi
taču bija briesmīgi! Jau domājām, vai tikai festivālu
neatcels! Taču tēlnieki ir īsti meistari – viņi radījuši
lieliskus darbus. Nevaram izcelt vienu – patīk visi,
kur ir reāli personāži,» saka Inta un Gaida. Elga vēl
piebilst, ka viņai ļoti patikušas staigājošās lelles jeb
Ledus planētas piecus metrus garie iedzīvotāji.

«Vairākus gadus nebiju nākusi uz Ledus
skulptūru festivālu, bet šoreiz
izmantoju iespēju iekļūt par
brīvu pirmajās
15 minūtēs. Jāatzīst, esmu patīkami pārsteigta par skulptūru
skaitu – to ir tik
daudz! Šo festivālu nevar salīdzināt ar to, kas pirms daudziem gadiem
notika Hercoga Jēkaba laukumā. Tāpat skulptūras ir kļuvušas daudz
smalkākas, nostrādātākas. Pārsteidz mākslinieku izdoma,» atzīst
jelgavniece Rasma Veinberga. Viņa uz festivālu uzaicinājusi arī meitu
Gitu ar dēliem Ņikitu un Daniilu, kuri ir bijušie jelgavnieki. Ģimene
atzīst, ka viņiem vairāk pie sirds gājušas foto skulptūras – čūska un
pingvīni, jo tie esot saprotamāki tēli.
Sagatavoja Ritma Gaidamoviča

