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Slimnīcā rekonstruētas
sešas nodaļas

Īstenojot kopumā sešu nodaļu rekonstrukciju Jelgavas
pilsētas slimnīcas B korpusā, būtiski uzlaboti apstākļi
arī Reanimācijas nodaļā. Pēc rekonstrukcijas visas nodaļas ieguvušas mūsdienu prasībām atbilstošu vidi,
Foto: Ivars Veiliņš
tāpat modernizēts aprīkojums.

 Sintija Čepanone

Jelgavas slimnīcā noslēgumam tuvojas gandrīz
četru miljonu eiro vērtais projekts, kura laikā
rekonstruēti divi slimnīcas korpusi jeb kopumā
sešas slimnīcas nodaļas.
«Vēl tikai jāsaņem atbildīgo institūciju atzinums, jāiekārto telpas,
un jau marta sākumā
jaunajās palātās varēsim
uzņemt pacientus,» saka
Jelgavas slimnīcas valdes
loceklis Andris Ķipurs.
Slimnīcas A korpusa rekonstrukcija jeb projekta 1. kārtas būvdarbi
noslēdzās pagājušā gada vasarā, un
to laikā renovētas Dzemdību un
ginekoloģijas nodaļas, Traumatoloģijas, Terapijas un Ķirurģijas
nodaļas telpas, aptverot viena
slimnīcas korpusa augšējos četrus
stāvus. Savukārt kopš septembra

līdzīgi darbi noritēja B korpusā.
«Tā kā šīs nodaļas izvietotas divos
korpusos, būvdarbu 2. kārtas gaitā
rekonstruētas nodaļu atlikušās
telpas, kā arī papildus Bērnu
nodaļa un Reanimācijas nodaļa,
kuras atrodas B korpusā. Rezultātā esam ieguvuši gan mūsdienu
prasībām atbilstošas palātas, gan
arī sakārtotas personāla telpas,»
piebilst A.Ķipurs, norādot, ka 2.
kārtas būvdarbi aptvēra kopumā
2800 kvadrātmetrus.
Tāpat kā A korpusā, arī slimnīcas B korpusā izvietotajās palātās izbūvēts atsevišķs sanitārais
mezgls, līdz ar to tajās ir gan tualete, gan duša. Slimnīcas vadītājs
skaidro, ka, palātā izbūvējot atsevišķas labierīcības, samazinājusies
telpas lietderīgā platība, tādējādi
tur iespējams izvietot mazāku gultu skaitu – lielākajās palātās nodrošinātas trīs gultasvietas, bet ir arī
divvietīgas un vienvietīgas palātas.
Turklāt daļa no tām pielāgotas cilvēkiem ar kustību traucējumiem.

«Atbilstoši projektam veicot nodaļu
rekonstrukciju, kopējais gultu
skaits slimnīcā samazināts no 283
līdz 251 gultasvietai, taču pacienti
šo samazinājumu nekādā ziņā neizjutīs. Galvenokārt samazinājums
attiecas uz ķirurģisko profilu, jo
tajā gan augusi ārstēšanas intensitāte, gan samazinājies uzturēšanās laiks slimnīcā. Savukārt
gultasvietu skaits nav samazināts
nedz Terapijas, nedz Neiroloģijas,
nedz arī Bērnu nodaļā,» akcentē
A.Ķipurs.
Jāpiebilst, ka 2. kārtas būvdarbus veica SIA «LC Būve», līgumā
paredzēto deviņu mēnešu laikā
darbus augstā kvalitātē izpildot
piecos.
Slimnīcas A un B korpusa rekonstrukcija noritēja ERAF līdzfinansētā projekta «Stacionārās
veselības aprūpes infrastruktūras
uzlabošana SIA «Jelgavas pilsētas
slimnīca», renovējot slimnīcas
nodaļas» gaitā (3DP/3.1.5.3.1/11/
IPIA/VEC/007). Projekta kopējais

finansējums ir 3 968 634 eiro.
1. kārtas darbi izmaksāja 2 121
876 eiro (t.sk. ERAF finansējums 1 046 119 eiro), savukārt
2. kārtas darbi – 1 846 758 eiro
(t.sk. ERAF finansējums 996 503
eiro). Apmēram puse no slimnīcas
nodaļu rekonstrukcijā ieguldītā
finansējuma ir slimnīcas budžeta
līdzekļi, kas vairāku gadu garumā
mērķtiecīgi uzkrāti šo darbu
veikšanai.
Taujāts par nākotnes plāniem,
Jelgavas slimnīcas vadītājs norāda: «Tagad mūsu prioritāte ir
Uzņemšanas nodaļas renovācija.
Tāpat kā iepriekš pārējās nodaļās,
arī Uzņemšanas nodaļā līdz šim
veikts vien kosmētiskais remonts
telpu uzturēšanai. Taču jāatzīst,
ka šī nodaļa ir gan fiziski, gan morāli novecojusi, tāpēc tuvāko gadu
laikā jāpanāk, lai arī tā atbilstu
mūsdienu prasībām.» Viņš lēš,
ka Uzņemšanas nodaļas kapitāla
rekonstrukcija ir tuvāko divu gadu
perspektīva.
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Atsevišķiem dzīvokļu
īpašniekiem varētu būtiski
pieaugt maksa par ūdeni
 Jānis Kovaļevskis

Par janvārī sniegtajiem
komunālajiem pakalpojumiem daudzdzīvokļu ēkās, kurās dzīvokļu īpašnieki likumā
noteiktajā kārtībā nav
lēmuši par pārvaldīšanas un apsaimniekošanas kārtību, maksa
par patērēto ūdeni
aprēķināta pēc jaunas
kārtības, kā to paredz
grozījumi Ministru kabineta noteikumos.
Pilsētā tas attiecas uz
aptuveni 130 mājām
jeb 15 procentiem no
Jelgavas Nekustamā
īpašuma pārvaldes
(JNĪP) apsaimniekotajiem namiem. Kādas
Jelgavas daudzdzīvokļu mājas dzīvokļa
saimniekam var nākties segt pat rēķinu
par 48 kubikmetru
ūdens patēriņu.
Ekonomikas ministrijas izstrādātie grozījumi regulē kārtību, kādā no 2014. gada 1. janvāra aprēķina maksu par patērēto
ūdeni, atkritumu izvešanu un
mājas kopējo patērēto elektroenerģiju. Jelgavas pilsētas
domes priekšsēdētāja vietnieks
Jurijs Strods uzsver, ka šie valdības izstrādātie grozījumi visvairāk varētu ietekmēt tos dzīvokļu
īpašniekus, kuri nav uzstādījuši
ūdensskaitītājus vai nav laikus
veikuši to verifikāciju. «Jaunā
kārtība nosaka, kā jārīkojas
apsaimniekotājam gadījumos,
kad veidojas starpība starp
mājas kopējā ūdens patēriņa
skaitītāja rādījumu un dzīvokļos patērēto ūdeni, kas līdz šim

rēķinos iekļauta kā «korekcijas
maksājumi» un tika sadalīta
proporcionāli uz visiem dzīvokļu
īpašumiem. Turpmāk starpība
par pārtērēto ūdeni būs jāsedz
tikai tiem, kuri nebūs uzstādījuši skaitītājus, vai arī ja to verifikācijas termiņš būs nokavēts
par trim vai vairāk mēnešiem,»
skaidro J.Strods, piebilstot, ka
Rīgā atsevišķos dzīvokļos ūdens
pārtēriņš janvārī aprēķināts pat
170 eiro apmērā.
Lai novērstu šādus gadījumus,
JNĪP jau vairākkārt aicinājusi
dzīvokļu īpašniekus uzstādīt
ūdens patēriņa skaitītājus un
veikt to verifikāciju likumā
noteiktajā kārtībā, kā arī izmantot iespēju pašiem noteikt
savas mājas pārtērētā ūdens
apmaksas kārtību, to paredzot
noslēgtajā pilnvarojuma līgumā
ar nama apsaimniekotāju.
Tāpat grozījumi paredz iespēju dzīvokļu īpašniekiem, vienojoties ar apsaimniekotāju, turpmāk norēķināties par atkritumu
izvešanu pēc faktiskā apjoma,
tomēr JNĪP valdes loceklis Juris
Vidžis norāda, ka šāda kārtība
iedzīvotājiem sadārdzinās pakalpojuma izmaksas, jo katrai
mājai būs jānodala savs konteineru laukums, kā arī jāvienojas
par kārtību, kādā tiks noteikts
faktiskais izvedamo atkritumu apjoms. «Mēs esam gatavi
pildīt iedzīvotāju gribu, tomēr
racionālāk būtu saglabāt līdzšinējo kārtību un par atkritumu
izvešanu norēķināties atbilstoši
spēkā esošajiem normatīviem,»
stāsta J.Vidžis.
Jāpiebilst, ka šī kārtība attiecas tikai uz tām mājām,
kurās dzīvokļu īpašnieki nav
vienojušies par apsaimniekošanas kārtību, pilnvarojot ēkas
pārvaldnieku.

Uzmanību – konkurss!
Šī laikraksta numura lappusēs gan slēptā, gan
atklātā veidā vairākkārt publicēts Jelgavas
pilsētas karogs
Saskaitiet, cik pilsētas karogu publicēti laikrakstā, un atbildi paziņojiet
21. 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».

Par vides trokšņiem pērn saņemtas četras sūdzības
 Ilze Knusle-Jankevica

Spēkā stājušies jauni MK noteikumi «Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība», kuros palielināts pieļaujamo saimnieciskās darbības, iekārtu vai satiksmes
radīto trokšņu līmenis, tomēr Veselības inspekcija, kas
uzrauga šo jomu, norāda: jaunie noteikumi būtiskas
izmaiņas viņu darbā neieviesīs, turklāt Jelgavā sūdzību
par šāda veida trokšņiem ir maz.

Kā skaidro Veselības inspekcijas Zemgales kontroles daļas
vadītāja Airisa Lapiņa, jaunie
noteikumi ir divu citu noteikumu, kas nu zaudējuši spēku, apvienojums, bet būtiskas
izmaiņas šajā jomā neparedz.
Inspekcija, tāpat kā līdz šim,
kontrolēs saimnieciskas darbības

(izņemot ar mūzikas atskaņošanu saistītas darbības), iekārtu
(ieskaitot ventilācijas, saldēšanas
iekārtas, kompresorus un liftus)
vai satiksmes radītā trokšņa
robežlielumu ievērošanu. Jaunie
noteikumi palielina pieļaujamo
trokšņu līmeni un definē trokšņu
izvērtēšanas kārtību, tomēr, tā-

pat kā līdz šim, trokšņu mērījumus drīkst veikt tikai akreditēta
laboratorija.
«Pagājušajā gadā Jelgavā
saņēmām četras ar trokšņošanu saistītas sūdzības, bet
mērījumus veicām tikai vienā
gadījumā,» stāsta A.Lapiņa,
piebilstot, ka inspekcijai līgums

par trokšņu mērījumu veikšanu
noslēgts ar laboratoriju «BIOR».
Mērījumi tika veikti kādā dzīvoklī Dambja ielā, kura iemītnieki sūdzējās, ka vasarā nakts
stundās pārāk skaļi darbojas
līdzās esošā veikala ventilators,
kas atrodas ārpusē.
Turpinājums 3.lpp.
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2014. gadā notiks nodarbinātības un atalgojuma
kāpums – tā prognozē Latvijas Banka. Jaunākajā
Makroekonomisko norišu pārskatā Latvijas Banka
norāda, ka Eiropas Komisijas konjunktūras apsekojums liecina: šogad vairāk uzņēmēju plāno
darbinieku skaitu palielināt, nevis samazināt.
Savukārt darbaspēka trūkuma novērtējums ir
stabils, liecinot, ka algas kāpums tiks balstīts uz
darba ražīguma pieaugumu, tātad būs ilgtspējīgs
un nepasliktinās tautsaimniecības konkurētspēju,
informē ziņu aģentūra LETA. Lai apliecinātu, cik
ļoti bankas ekspertu prognozes ir pietuvinātas
reālajai situācijai mūsu pilsētā, «Jelgavas Vēstnesis» jautāja uzņēmējiem: «Vai arī jūsu kompānijā
šogad darbinieki var cerēt uz algas pieaugumu?»
Lai gan sākotnēji Jelgavas uzņēmēji atzina, ka
analītiķi nevar izteikt tik precīzas prognozes, jo
nespēj iejusties katra uzņēmuma finanšu situācijā,
uzreiz pēc tam vairums no aptaujātajiem tomēr
neslēpa, ka atalgojums viņu darbiniekiem šogad
augs. Taču ne visi bija gatavi atklāt, kā notiks algu
paaugstināšana uzņēmumā. Piemēram, «Nakts
mēbeļu» vadītājs Juris Griķis uzskata, ka pasaulē
nav pieņemts publiski runāt par algu: «Jā, mūsu
darbiniekiem algas tiks paaugstinātas, bet, kā
un par cik es tās celšu, tas ir manā ziņā.» Līdzīgi
uzskata arī «PET Baltija» direktors Kaspars Fogelmanis, kurš algu paša vadītajā uzņēmumā sauc
par konkurētspējīgu, bet, lūgts komentēt, ko,
viņaprāt, nozīmē konkurētspējīgs atalgojums,
tikvien kā nosaka: «Mūsu atalgojums ir konkurētspējīgs.» Tikpat izvairīgi viņš runā par iespējamo
algu paaugstināšanu uzņēmuma «PET Baltija»
darbiniekiem šogad. «Atbilstoši situācijai reaģēsim, sasniedzot atbilstošus rezultātus, vērtēsim.
Viss atkarīgs no padarītā.» Bet no precīzākiem
komentāriem viņš atturas.

viedokļi
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«PET Baltija»

Vai jums kādreiz ir
traucējusi kaimiņu
trokšņošana?

«Jelgavas tipogrāfija»

«Evopipes»

«Jelgavas mašīnbūves rūpnīca»

«Savus darbiniekus «Šogad algas pieaugs
neabižojam»
Vidējā bruto alga uzņēmumā
2013. gadā – 810 lati
Edgars Viļķins, «Evopipes»
valdes priekšsēdētājs:
«Alga parasti nebūtu jāceļ ne
no kā – ja aug darba ražīgums,
tad ir arī pamats uzņēmējam
paaugstināt darbinieku atalgojumu. Jāatzīst, ka mēs savā
uzņēmumā algas paaugstinām
katru gadu, tām piemērojot
inflācijas procentu. Arī pagājušajā gadā pie mums algas
pieauga par vidēji pieciem
procentiem. Vēl viens būtisks
aspekts, kas var ietekmēt algu
palielinājumu, ir uzņēmējdarbības attīstība konkrētā reģionā. Proti, ja tuvākajā apkārtnē
būtu plānots atvērt jaunu

līdzīga tipa ražotni kā mūsējā, droši vien arī tas mums
liktu paaugstināt algu saviem
darbiniekiem, jo labi zināms,
ka jauna rūpnīca visbiežāk
kadru komplektācijai izmanto
iespēju pārvilināt konkurentu
darbiniekus. Par laimi, līdz šim
mums nav nācies saskarties ar
šādu situāciju.
Taču, ja mēs runājam par
algām, tad, manuprāt, mēs
savus darbiniekus neabižojam
– mūsu uzņēmumā ir vienas
no lielākajām algām, un patiesi
neesmu izjutis nekādu spiedienu no darbiniekiem saistībā ar
algas apmēru.»

«Jelgavnieki zina, cik
labas vai sliktas algas
mēs maksājam»
Vidējā bruto alga 2013. gadā –
«Komercnoslēpums»
Kaspars Mazapšs, «AKG
Thermotechnik Lettland» finanšu direktors:
«Diemžēl es nevaru nedz noliegt, nedz apstiprināt atbildi
uz jautājumu, vai mūsu uzņēmumā šogad tiks paaugstinātas
algas. Tā ir uzņēmuma politika
– nekādu informāciju par algas
apmēru «uz āru» mēs nesniedzam, jo uzskatām, ka tas lieti
noder mūsu konkurentiem.
Tieši tāpēc, lai nesarežģītu
mūsu stāvokli tirgū, piekopjam
šādu politiku. Ir jāsaprot, ka
darbojamies pasaules tirgū un
mūsu konkurenti praktiski no
jebkuras pasaules valsts regulāri seko līdzi informācijai, kas
parādās par mūsu uzņēmumu,
un cenšas to izmantot savā

labā. Tā kā konkurence ir stipri
attīstīta, tad mums ir jādomā
par to, kā sevi pasargāt. Taču
tas nenozīmē, ka mums nav
svarīgi 200 mūsu darbinieku.
Ticiet man, Jelgavā ikviens šajā
jomā strādājošais zina, vai mēs
maksājam labas algas vai sliktas. Tāpat visi zina, ka mēs kā
Vācijas uzņēmums maksājam
visus valstī noteiktos nodokļus,
kas arī nav mazsvarīgi, tāpēc
lielākajai daļai potenciālo darba
ņēmēju jau ir informācija par
mūsu uzņēmumu, mūsu reputāciju. Jāatzīst, ka šogad būtiski kāpināt ražošanas jaudas
neplānojam, līdz ar to arī lielā
apjomā pašlaik darbiniekus
nemeklējam. Mēs turpināsim
augt mierīgi.»

Sagatavoja Kristīne Langenfelde,
foto Ivars Veiliņš

Pilsētnieks vērtē

par pieciem procentiem»

Juris Sīlis, «Jelgavas tipogrāfijas» valdes priekšsēdētājs:
«Finanšu analītiķiem ir visnotaļ sarežģīti veikt šādus aprēķinus, jo viņi var vadīties tikai pēc
vispārīgām ekonomikas izaugsmes tendencēm. Bet, jāatzīst,
šoreiz viņi nav kļūdījušies – jā,
arī mēs savā uzņēmumā šogad
algas plānojam paaugstināt. Ja
ekonomiskā izaugsme turpināsies, pieprasījums no darbaspēka puses pieaugs: Latvijā taču
cilvēku vairāk nekļūst. Domāju,
ka «Jelgavas tipogrāfijā» algas
šogad paaugstināsies vidēji par
pieciem procentiem visiem uz-

Vidējā bruto alga uzņēmumā
2013. gadā – 718 lati
ņēmuma darbiniekiem. Varbūt
tas ir salīdzinoši neliels kāpums,
taču tas atstāj iespaidu uz uzņēmuma kopējām izmaksām. Es
uzskatu, ka mums jāvirzās uz to,
ka Latvijā ir nevis lētais Eiropas
Savienības darbaspēks, bet gan
mēs esam labāki profesionāļi
savā jomā un radām pievienoto
vērtību. Līdz ar to mums – uzņēmējiem – ir jānodrošina pēc
iespējas labāki darba apstākļi
saviem cilvēkiem. Arī 2013.

gadā mūsu uzņēmumā algas tika
paaugstinātas – pieaugums bija
vidēji par 9,2 procentiem visiem
darbiniekiem. Jāatzīst, ka mūsu
bizness turpina augt un pagājušajā gadā tas kāpa par 15 procentiem, kas galvenokārt saistīts ar
eksporta pieaugumu, lai gan arī
vietējā tirgū ir vērojams neliels
kāpums. Ilgtermiņā raugoties,
lai kvalitatīvi konkurētu tirgū,
uzņēmumam ir jābūt stabilai
bāzei ar labiem darbiniekiem.»

«Mainīsim uzņēmuma
atalgojuma sistēmu»
Raimonds Freimanis, «Latvijas piena» valdes priekšsēdētājs:
«Man šķiet, ka dažādi analītiķi
par algu pieaugumu tā ir izteikušies vairāku pēdējo gadu garumā.
Taču tas nav tik viennozīmīgi
– to diktē katra uzņēmuma specifika, ģeogrāfiskais stāvoklis,
darbinieki. Atcerēsimies, kādas
sekas radīja algu rallijs vēl pirms
gadiem sešiem septiņiem un
ar ko tas beidzās. Tāpēc šobrīd
jau tādas frāzes, ka «visi cels,

Vidējā bruto alga uzņēmumā
2013. gadā – 400 – 500 lati
visur pieaugs», ir nevietā – nav
iespējams vilkt paralēles, katrs
uzņēmums pats vislabāk pārzina
savas iespējas.
«Latvijas piens» šogad ir paredzējis mainīt atalgojuma sistēmu, kas būs vērsta nevis uz
fiksētu algu vai stundu darbu,
bet gan uz produktivitāti. Līdz ar
to mūsu jau izstrādātie aprēķini
apliecina, ka uzņēmumā algas

pieaugs. Jā, varbūt ne visiem
vienādā līmenī, bet, izvērtējot
produktivitāti un mainot sistēmu, alga palielināsies. Šajā
gadījumā, mainot atalgojuma sistēmu, mūsu mērķis noteikti nav
bijis izstrādāt tādus standartus,
kas rezultātā darbinieka algu
samazinātu. Tāpēc droši varu
apgalvot – kaut vai nedaudz, bet
algas pieaugums būs.»

«Minimālā alga taču
valstī pieauga»
Pēteris Bila, «Jelgavas
mašīnbūves rūpnīcas» valdes
priekšsēdētājs:
«Protams, uzņēmumā algas
jau ir palielinātas. Tas taču ir
fakts, jo no šā gada pieauga
minimālās algas apmērs. Tā kā
Mašīnbūves rūpnīcā bāzes likme
ir minimālā alga, tad saprotams,

Vidējā bruto alga uzņēmumā 2013. gadā –
«Nav ne mazākās nojausmas»
ka arī algas apmērs ir no tās
atkarīgs. Ko nozīmē minimālā
bāze? Lielai daļai darbinieku
alga ir minimālā, kam klāt nāk
dažādas piemaksas, piemēram,

par amatu apvienošanu. Tiem,
kuriem algas ir augstākas par
minimālo algu, ar piemaksām,
šogad nav plānots nekāds algas
pieaugums.»

Marina, administratore:
– Vai! Katru
dienu! Mums
kaimiņos dzīvo māte ar
dēlu, kuri,
tāda sajūta, neko citu nedara,
kā vien strīdas paceltā balsī. Bet
ir jau visādi cilvēki – gan mierīgi,
gan tādi, kuri bez lamāšanās neko
nevar panākt. Mēs ar šo situāciju
esam saraduši, un šī trokšņošana
kaimiņos šķiet pati par sevi saprotama. Kad atnāk ciemiņi, viņi gan
ir pārsteigti.
Anna, pensionāre:
– Līdz šim
problēmu nav
bijis. Protams,
gadās, ka dzirdu, kā kaimiņi
remontē, taču neaizrādu, jo arī
pati esmu dzīvokli remontējusi.
Manuprāt, mums visi kaimiņi ir
iecietīgi – nu, kas tad notiks, ja skaļāk mūziku paklausīsies?! Arī mans
mazbērns mājās trenējas dziedāšanā – varbūt kādam tas traucē. Par
laimi, sūdzības neesam saņēmuši.
Galvenais, lai netrokšņo naktī.
Aivars, students:
– Apzinos, ka
pats ļoti bieži
skaļi klausos
mūziku. Varbūt kādam tas
traucē, taču līdz šim gan neviens
nav sūdzējies. Tāpat kaimiņi ir
remontējuši dzīvokli – dzirdu, ka
urbj, kaut ko dauza, taču sūdzējies
neesmu. Tas parasti tiek darīts dienas laikā, un apzinos, ka tas taču
nebūs mūžīgi. Esmu dzirdējis, ka
citi sūdzas par to, ka bērni kaimiņos par skaļu uzvedas, taču tas gan
ir absurds.
Irina, mācās:
– Paši vienu reizi vasarā par
trokšņošanu
esam saņēmuši sodu – 150
latus. Kaimiņiem nepatika, ka skaļi klausāmies
mūziku, izsauca policiju, kas mums
uzlika sodu. Tiesa, tagad tie kaimiņi
ir aizvākušies, bet ar pārējiem kopš
tā gadījuma cenšamies sadzīvot
draudzīgi un tik skaļi mūziku vairs
neklausāmies. Lai gan man šķiet, ka
arī toreiz nemaz nebija ļoti skaļi.
Jānis, strādā
Latvijas Dzelzceļā:
– Dzīvokļiem
sienas ir tik
plānas, ka visu
dzird. Pats bieži dzirdu, ka kaimiņi klausās mūziku, bet ne jau tāpēc sūdzēšos
policijai! Arī pats tā daru. Tiesa, ir
gadījies, kad gribas iet lamāties,
ja, pārnākot no naktsmaiņas, kāds
kaimiņos urbj sienā, klapē kaut ko.
Bet to visu tomēr var pieciest.
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Par vides trokšņiem pērn
saņemtas četras sūdzības
No 1.lpp.

Vēl pērn saņemta sūdzība par
«Fortum Jelgava» biokoģenerācijas
staciju, bet, kā norāda A.Lapiņa,
tobrīd objekts nebija nodots ekspluatācijā un tajā veikta iekārtu
testēšana. Pēc tam uzņēmums
uzstādīja prettrokšņu sienas un
sūdzības vairs nav saņemtas. Trešā
sūdzība bija par luksoforu Mātera
un Lielās ielas krustojumā – iedzīvotājs sūdzējās par to, ka luksofori
naktī netiek izslēgti un automašīnas
bremzē un uzsāk braukt, kas rada
pārāk lielu troksni. Inspekcija sūdzību pārsūtīja pašvaldības iestādei
«Pilsētsaimniecība», kas atbild par
satiksmes organizāciju Jelgavā.
««Pilsētsaimniecība» mums atbildēja, ka pašvaldības prioritāte ir satiksmes drošība un tieši šo apsvērumu
dēļ luksoforu naktīs nevar izslēgt,»
stāsta A.Lapiņa. Ceturtā sūdzība
bija par ventilatora troksni pie Spīdolas ģimnāzijas ēdnīcas ārsienas.
Bija paredzēts veikt trokšņu mērījumus, bet ventilators nomainīts un
troksnis vairs nav traucējis.
A.Lapiņa piebilst, ka Zemgalē kopumā sūdzību par saimnieciskajiem
trokšņiem ir maz, bet vissāpīgākais
objekts Zemgales teritorijā ir Kandavas kartinga trase, kurai līdzās
atrodas dzīvojamais rajons.
Jaunie MK noteikumi neattiecas
uz troksni darbavietās un transportlīdzekļos; militārās darbības
radīto troksni militāro uzdevumu
īstenošanas vietās; publiskiem
pasākumiem, kuri ir saskaņoti ar
pašvaldību; sapulcēm, gājieniem un
piketiem, kurus reglamentē likums
«Par sapulcēm, gājieniem un piketiem»; iedzīvotāju apziņošanas un

«Protams, ikviens darba
novērtējums ir patīkams
un dod stimulu strādāt
un censties. Man patīk
mans darbs, un šis paldies no vadības dos papildu motivāciju strādāt
un arī nākamgad saņemt
tikpat daudz ziedu, ja ne
vēl vairāk,» smaidot nosaka pērnā gada labākais
šoferis pilsētas nozīmes
pasažieru pārvadājumos
Normunds Dreimanis.
Sešus šoferus – N.Dreimani, Edgaru Pafrātu, Intu Kunradu (pilsētas maršrutos), Dzintaru Namnieku, Sergeju Marčenko, Raimondu
Selecki (reģionālajos maršrutos) –,
kuri 2013. gadā uzrādīja vislabākos
rezultātus, sveica SIA «Jelgavas
autobusu parks» (JAP) un pilsētas
domes vadība. Savukārt šonedēļ
paziņoti labākie JAP autobusu
vadītāji janvārī – Agris Saukums
un Vairis Soja.
Labākais gada šoferis reģionālajos starppilsētu pasažieru pārvadājumos Dz.Namnieks vērtē – kaut
arī ikdienas darbā par apbalvojumu
nedomā, ik mēnesi tomēr ir neliela
intriga, kurš šoreiz būs nostrādājis
vislabāk. «To nekad nevar paredzēt.
Es pērn par mēneša labāko šoferi
tiku atzīts divreiz, bet nevienā no

Foto: no JAP arhīva

Vagonu rūpnīcai
izbūvē gāzesvadu

trauksmes sistēmas sirēnu darbību;
operatīvo transportlīdzekļu speciālo skaņas iekārtu radīto signālu;
remontdarbiem, kas tiek veikti no
pulksten 7 līdz 21, un būvdarbiem,
kuri saskaņoti ar pašvaldību.
Mūzikas atskaņošanu un citu ar
sabiedrisko kārtību saistīto trokšņu, tostarp lielāko daļu gadījumu,
uz kuriem neattiecas jaunie MK
noteikumi, kontroli veic Jelgavas
pilsētas Pašvaldības policija. Tā
pērn saņēmusi 561 izsaukumu, kas
saistīts ar trokšņošanu, un tas ir par
70 vairāk nekā 2012. gadā, kad tika
saņemts 491 izsaukums. Policijas
pārstāve Sandra Reksce norāda, ka
vairāk šādu izsaukumu tiek saņemti vasarā, kad tiek turēti vaļā logi.
Sūdzības ir gan par skaļu mūzikas
atskaņošanu, gan kaimiņu bļaustīšanos, gan remontdarbiem dzīvokļos un citām situācijām. Jāpiebilst, Vienlaikus ar vagonrūpnīcas «UVZ Baltija» celtka arī Pašvaldības policijas rīcībā niecību tiek rekonstruēts Cukura ielas posms
ir divas trokšņu mērīšanas ierīces, un izbūvēts gāzesvads rūpnīcas vajadzībām.
kas tiek izmantotas gadījumos, kad Darbu laikā būvdarbu zonā noteikti automašīnu
trokšņus rada komersants. Šādu novietošanas ierobežojumi, lai netiktu traucēta
gadījumu gan bijis maz. «Pirms sabiedriskā transporta kustība. Foto: Ivars Veiliņš
vairākiem gadiem šīs ierīces tika
izmantotas, lai mērītu trokšņus,  Ilze Knusle-Jankevica
pēc «Latvijas gāzes» pasūtījuma,
ko radīja kāda kafejnīca,» stāsta
izbūvējot 380 metrus garu gāS.Reksce, piebilstot, ka uzņēmējs
Cukura ielas posmā, kur
zesvadu. Darbs jāpabeidz līdz 1.
ņēmis vērā iedzīvotāju aizrādījumus
notiek ielas rekonstrukcioktobrim.
un pēc tam vairs sūdzības par šo
ja, tiek izbūvēts arī gāzesVienlaikus notiek arī Aviācijas un
iestādi nav saņemtas.
vads topošajai vagonbūCukura ielas posmu rekonstrukcija
Šogad Pašvaldības policija saņēves rūpnīcai «UVZ Baltiun izbūve, ko veic pašvaldība, – pamusi jau 48 izsaukumus, kas saistīti
ja». «Oktobrī noslēdzām
redzēts rekonstruēt Cukura ielas
ar trokšņošanu. Visvairāk sūdzējulīgumu ar «Latvijas gāzi»
posmu no Aviācijas līdz Cukura
šies par to, ka kaimiņi skaļi klausās
par gāzesvada izbūvi
ielai 22 un izbūvēt Aviācijas ielas
mūziku vai skatās TV, sarunājas vai
rūpnīcas ražošanas proposmu no Garozas ielas līdz Krasta
strīdas, veic remontdarbus, bet bijucesa nodrošināšanai,»
ielai 9. Šo darbu dēļ deju centra
šas arī pretenzijas par to, ka dzīvoklī
norāda uzņēmuma di«Cukurfabrika» apmeklētāji ir
rej suns vai ka naktī kāpņutelpā tiek
rektora vietnieks būvniespiesti pārvietot savas automašīnas
remontēts lifts.
cības jautājumos Andris
citur, bet tas savukārt apgrūtina
Vaišļa.
sabiedriskā transporta kustību
– tur kursē 2., 5., 6., 15. maršruta
AS «Latvijas gāze» Sabiedrisko autobusi. Lai remontdarbu laikā
attiecību daļas pārstāvis Vinsents sakārtotu satiksmes kustību, vienā
Makaris apstiprina, ka gāzesvada ielas pusē izvietotas zīmes «Apstātām man nebija priekšnojautas, ka būvniecība Cukura ielā tiek veikta ties aizliegts». «Izvietojām pagaidu
tā notiks.»
Visiem gada labākajiem šoferiem
piešķirtas īpašas nozīmītes, kā arī
naudas prēmijas: pirmajai vietai
– 350 eiro, otrajai – 250 eiro, bet
trešajai – 150 eiro apmērā.
Kā skaidro JAP Pārvadājumu  Sintija Čepanone
turpina apgūt atsevišķus mācību
nodaļas vadītāja Viktorija Ļubpriekšmetus – ķīmiju, fiziku, bioloģiļinska, gada labākie šoferi nebūt
Jelgavas Izglītības pārvalju – un pēc pamatizglītības apguves
nav tie, kas matemātiski saņēmuši
de apkopojusi datus par
izvēlas turpināt izglītību vidusskolā
visvairāk apbalvojumu gada laikā.
vispārējās izglītības iesvai profesionālās izglītības iestādē,»
«Šoreiz ņēmām vērā vēl papildu
tāžu skolēnu mācību saspriež Izglītības pārvaldes vadītāja
kritērijus, piemēram, šofera nodosniegumiem 2013./2014.
Gunta Auza.
tā nauda proporcionāli uz vienu
mācību gada 1. semestrī.
Komentējot 10. – 12. klašu skolēmaršrutā nobraukto kilometru,
Rezultāti uzrāda stabilas
nu mācību sasniegumus 1. semestrī
kā arī darba kārtības pārkāpumi
un pat izcilas skolēnu
(rezultāti izvērtēti kopumā 29
un satiksmes negadījumi, ja tādi ir
zināšanas ar informācijas
mācību priekšmetos), viņa uzteic
bijuši, – šie faktori līdz šim netika
tehnoloģijām saistītajos
jauniešu zināšanas ar informācijas
ņemti vērā, tāpēc dažiem tie bija
mācību priekšmetos, satehnoloģijām saistītajos priekšnoteicošie,» skaidro V.Ļubļinska.
vukārt dzimtā valoda un
metos. Proti, programmēšanas
Viņa norāda, ka ieviestā šoferu
dabaszinātnes ir jomas,
pamatos 35 procenti vidusskolēnu
apbalvošana motivē šoferus un rada
kuru apguvei jāpievērš
uzrādījuši izcilus rezultātus jeb
arī veselīgu konkurenci. «Esmu pat
lielāka uzmanība, lai sasaņēmuši vērtējumu 9 – 10 balles,
pārsteigta, cik ļoti līdzīgi ir šoferu
sniegtu augstākus mācīinformātikā ir 21 procents izcilniedarba rezultāti,» tā V.Ļubļinska,
bu rezultātus.
ku, bet vērtējums no 1 līdz 5 ballēm
piebilstot, ka motivēšanas sistēma
šajos priekšmetos ir attiecīgi 20 un
turpinās arī šogad.
Mācību rezultātu analīze pa klašu 13 procentiem vidusskolēnu. SavuJelgavas domes priekšsēdētāja grupām (2. – 6., 7. – 9. un 10. – 12. kārt tehniskajā grafikā vērtējumu
vietnieks Jurijs Strods uzsvēra klases) tiek veikta katru mācību 9 – 10 balles saņēmuši 42 procenti
mūsu autobusu šoferu sakopto gadu, un pašlaik apkopotie dati vidusskolēnu (vērtējums līdz 5 baltēlu: «Šoferi baltos kreklos un atspoguļo šī mācību gada pirmā lēm ir 11 procentiem skolēnu), bet
formas tērpos ir retums. Taču jūs semestra rezultātus. Šie dati kopā datorizētās projektēšanas pamatos
veidojat JAP tēlu, tieši jūs cilvēki ar izglītības iestāžu vadītājiem un – 17 procenti (vērtējums līdz 5 balredz vispirms! Sevišķi tie šoferi, kuri viņu vietniekiem jau pašlaik tiek lēm ir 23 procentiem skolēnu). «Šie
strādā starppilsētu pārvadājumos, analizēti darba sanāksmēs, lai rastu augstie rezultāti norāda uz to, ka šī
Jelgavas pozitīvo tēlu nes arī uz arvien jaunas mācību metodes un ir tehnoloģiju paaudze – jaunieši ir
citām pilsētām.»
iespējas, kā ieinteresēt skolēnus uz- izglītoti un kompetenti modernajās
labot savas zināšanas tajos mācību tehnoloģijās, to pielietojumā un
priekšmetos, kuru apgūšana viņiem šos mācību priekšmetus apgūst
prasa vislielāko darbu. «Kaut arī mērķtiecīgi. Savukārt, izvērtējot
mācību sasniegumu rezultāti pa mācību rezultātus matemātikā,
semestriem atšķiras, vērtējot ko- fizikā, ķīmijā un bioloģijā, viduspumā, jāatzīst, ka lielai daļai mūsu skolas klašu grupā matemātikā
skolēnu problēmas sagādā dabas- izcili rezultāti ir tikai 4 procentiem
zinātņu programmu apguve. Īpaši izglītojamo, savukārt vērtējums
aktuāli tas ir 7. – 9. klašu grupā, kad no 1 līdz 5 ballēm ir 51 procentam
skolēni, sākumskolas posmā apgu- skolēnu; fizikā šie rezultāti ir attievuši dabaszinātņu mācību priekš- cīgi 4 un 46 procenti; ķīmijā – 2 un
metu pamatus, pamatskolas posmā 52 procenti, bet bioloģijā – 3 un 34

Gada labākajiem šoferiem –
līdz 350 eiro prēmijas
 Ligita Vaita

ziņas

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

ceļa zīmes, kas aizliedz apstāties
vienā ielas pusē, lai autobuss tomēr
varētu apgriezties,» skaidro «Pilsētsaimniecības» Apsaimniekošanas
nodaļas vadītājs Imants Auders.
Satiksmes ierobežojumi Cukura ielā
varētu saglabāties vairākus mēnešus, kamēr notiks būvdarbi.
Jāatgādina, ka pagājušā gada 5.
jūnijā tika iemūrēts vagonrūpnīcas
pamatakmens. Sākotnēji plānotās
investīcijas ražotnes izveidei ir ap
20 miljoniem eiro, bet A.Vaišļa
jau iepriekš izteicās, ka investīciju
apjoms palielināsies, jo paredzēts
kāpināt ražošanas jaudas.
Rūpnīcu plānots pabeigt gada
nogalē. Šobrīd darbi rit saskaņā ar
grafiku. Masveida vagonu ražošanu
paredzēts uzsākt 2015. gadā, nodarbinot ap 200 strādājošo.

Vislabāk zina informātiku; visvājāk –
dzimto valodu un dabaszinātnes

procenti,» skaidro G.Auza, vērtējot,
ka par labām zināšanām var runāt,
ja vērtējums mācību priekšmetā
ir, sākot no 6 ballēm, savukārt
zemāks vērtējums liecina par to,
ka skolēnam konkrēta priekšmeta
apgūšana sagādā grūtības.
«Satrauc arī vērtējums dzimtajā
valodā – vērtējums no 9 līdz 10
ballēm latviešu valodā vidusskolas
grupā ir tikai 3 procentiem izglītojamo, savukārt līdz 5 ballēm – 46
procentiem. Arī mazākumtautību
skolās dzimtajā valodā rezultāti ir
līdzīgi. Turpretim, piemēram, angļu
valodā izcili rezultāti ir 8 procentiem
vidusskolēnu, bet līdz 5 ballēm – 29
procentiem,» tā Izglītības pārvaldes
vadītāja, spriežot, ka, iespējams,
dzimtās valodas apguvei skolēni
velta mazāk laika.
Jāpiebilst, ka arī 7. – 9. klašu grupā izcils vērtējums latviešu valodā ir
tikai 2 procentiem skolēnu, 48 procentiem tas ir no 4 līdz 5 ballēm, bet
vērtējumu no 1 līdz 3 ballēm pirmajā
semestrī dzimtajā valodā saņēmuši
7 procenti no visiem 7. – 9. klašu
skolēniem. Tāpat rezultāti norāda,
ka šajā klašu grupā skolēniem atbildīgāk būtu jāmācās, lai uzlabotu
vērtējumu eksaktajos priekšmetos
– piemēram, matemātikā vērtējums
no 1 līdz 5 ballēm ir 55 procentiem
pamatskolēnu (izcils sniegums ir 5
procentiem), zināšanas ķīmijā līdz
5 ballēm novērtētas 44, fizikā – 38,
bioloģijā 32 procentiem 7. – 9. klašu
skolēnu.
Jāpiebilst, ka izvērtēti 5921 skolēna, kas mācās pilsētas vispārējās
izglītības iestādēs, mācību sasniegumi.
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Īsi
 27. februārī pulksten 10 Zemgales reģiona Kompetenču attīstības
centrā Svētes ielā 33 notiks seminārs
«Fiziskās personas maksātnespējas
process». Dalība seminārā ir bez
maksas, interesentiem jāpiesakās līdz
25. februārim. Semināru vadīs Edgars
Biezais, E.B. Juridiskā biroja vadošais
jurists. Tajā tiks pārrunāti šādi temati:
fiziskās personas maksātnespējas process
kā viens no risinājumiem parādu situācijā;
maksātnespējas process un tā rezultāts;
maksātnespējas process salīdzinājumā
ar citām alternatīvām; maksātnespējas
procesa posmi; bankrota procedūra; saistību dzēšanas procedūra; vienošanās par
mājokļa saglabāšanu maksātnespējas
procesā. Pieteikties semināram var mājas
lapā www.zrkac.lv, pa tālruni 63012169,
63012155 vai e-pastu: liga.mikelsone@
zrkac.jelgava.lv.
 Rūpējoties par tirgus apmeklētāju
un tirgotāju drošību, Jelgavas tirgus
teritorijā uzstādītas piecas videonovērošanas kameras. «Pašlaik tās galvenokārt ļauj pārskatīt lielākos krustojumus
pie tirgus, taču drīzumā plānojam to
izvietojumu mainīt, lai kamerās būtu
pārskatāma arī tirgus teritorija,» skaidro
tirgus direktors Valdis Labanovskis. Katras
videonovērošanas kameras uzstādīšana
izmaksāja ap 1500 eiro, tās uzstādītas par
pašu līdzekļiem un nav sasaistītas ar POIC
videonovērošanas centru. «Nevarētu
teikt, ka iniciators kameru uzstādīšanai
bija POIC, taču pašvaldības un policijas
interese par dažādiem incidentiem un
satiksmes noteikumu pārkāpumiem
šajā rajonā aizvien vairāk mani mudināja
kameru uzstādīšanu realizēt,» tā viņš,
piebilstot, ka nepieciešamības gadījumā policijai būs iespēja saņemt arhīva
materiālus.
 Pieaug iedzīvotāju un komersantu sūdzības par automašīnām, kas
stāvlaukumos novietotas neatbilstoši
noteikumiem. 2013. gadā Pašvaldības
policija par neatbilstošu automašīnas
novietošanu stāvvietās vai daudzdzīvokļu namu pagalmos noformējusi
1158 administratīvā pārkāpuma
protokolus. Noformēto protokolu
skaits par šādiem gadījumiem pērn ir
dubultojies, tomēr, kā skaidro Pašvaldības policijas pārstāve Sandra Reksce, tas
saistāms ar stāvvietu, kurās ieviests laika
ierobežojums vai tiek pieprasītas īpašas
stāvēšanas atļaujas, skaita pieaugumu.
Salīdzinājumam – 2012. gadā par neatbilstoši novietotu automašīnu stāvvietā
noformēti 657 administratīvā pārkāpuma protokoli. Jāpiebilst, ka sods par
laika nenorādīšanu, ja tas jānorāda, vai
auto novietošanu daudzdzīvokļu mājas
pagalmā, ja nav attiecīgas atļaujas, ir 30
eiro; ja auto neatļauti novieto invalīdu
stāvvietā, sods ir 55 eiro.
 Jelgavas Māmiņu klubs 27. februārī pulksten 14.30 Sabiedrības integrācijas pārvaldē ielūdz uz pasākumu
«Kafija ar stilisti», lai uzzinātu ko vairāk
par stilīgu imidžu. Kopā ar stilisti tiks
izanalizēti auguma tipi, lai saprastu, kā
ģērbties konkrētā tipa auguma īpašniecei, uzzināt, ar ko sākt garderobes
revīziju, kas ir bāzes garderobe un kā
to pareizi veidot, kā pareizi iepirkties, lai
neciestu ģimenes budžets. Dalība – par
ziedojumiem (8 eiro). Pieteikties var pa
e-pastu jelgavamk@jelgavamk.lv vai
tālruni 28356153 (Ieva).

Ritma Gaidamoviča

SIA «Kulk» piedāvā darbu
personāla vadītājai(-am)/
lietvedei(-im).
Darba uzdevumi un pienākumi:
• organizēt un vadīt personāla lietvedības procesu;
• sagatavot personāla lietas, darba līgumus,
personāla un pamatdarbības rīkojumus;
• ienākošās un izejošās korespondences
koordinēšana u.c.
Prasības pretendentam:
• iepriekšējā darba pieredze līdzīgā amatā
vismaz 2 gadi;
• teicamas zināšanas darba likumdošanā un
kadru lietvedībā;
• precizitāte, komunikabilitāte un labas
argumentācijas prasmes.
Interesentus CV un pieteikuma vēstuli lūdzam
sūtīt pa e-pastu personals@kulk.lv vai
uz adresi: SIA «Kulk», Dobeles šoseja 34,
Jelgava, LV-3007, ar amata norādi.
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Junioru universitātei –
jau divi gadi un
120 audzēkņi
 Ritma Gaidamoviča

«Mums ir jābūt reālistiem – nevaru apgalvot, ka pilnīgi visi
Junioru universitātes (JU) dalībnieki tagad būs inženieri, taču
padziļinātu interesi par eksaktajām zinātnēm mēs viņiem
esam radījuši. To pierāda arī
tas, ka bērni eksperimentē ne
tikai klasē, bet arī mājās un pie
mums nāk pēc padoma. Galvenais – zinātni esam sasaistījuši
ar praktisko pielietojumu, lai
skolēnam ir nojausma par to,
kur ķīmiju, fiziku vai bioloģiju
var pielietot dzīvē. Esmu diezgan pārliecināta, ka daļa no
šiem jauniešiem ir mūsu jaunie
talantīgie ķīmiķi, biologi vai fiziķi,» atzīst JU vadītāja doktore
Ilze France.
Pagājuši divi gadi kopš Zemgales reģiona
Kompetenču attīstības centrā (ZRKAC)
dibināta JU. Tajā divas reizes mēnesī un
vasaras sesijā augustā mācās pilsētas skolēni, kuriem ir augsti rezultāti eksaktajos
priekšmetos. Viņiem šajā universitātē
dota iespēja saistošā veidā padziļināt savas
zināšanas matemātikā un dabaszinībās,
lai sasniegtu vēl labākus rezultātus. JU
zinības apgūst 5., 6., 7. un 9. klašu skolēni
no dažādām pilsētas skolām.
JU vadītāja I.Fance, izvērtējot divu
gadu darba posmu, atzīst – būtiskākais
ir tas, ka pilsētā radīta iespēja skolēniem
papildus skolai piedalīties ne tikai deju vai
sporta nodarbībās, bet arī gūt padziļinātas
zināšanas dabaszinībās, tādējādi virzot jauniešus vairāk pievērsties inženierzinātnēm.
«Nepārtraukti strādājam un meklējam
variantus, lai šo mācību procesu padarītu
interesantāku un spētu noturēt skolēnu
uzmanību. Pieredzes vai gatava piemēra
tam nav. Sanāk, ka velosipēdu gudrojam
no jauna, un ir gan savas veiksmes, gan
pārdomas par to, ko darīt citādāk,» atzīst
I.France.

Junioru universitāte – atpazīstams
nosaukums

Šobrīd JU no 60 skolēniem ir «izaugusi» līdz 120 dalībniekiem, kas jau esot
nopietns skaits. Jāteic, ka šobrīd tas ir
optimāls, kuru universitāte var uzņemt.
Arī pedagogu kolektīvs ir audzis, un ar
jauniešiem strādā deviņi pastāvīgie pedagogi, bet atsevišķām nodarbībām vēl tiek
piesaistīti citi pasniedzēji, kas dod iespēju
dažādot mācību procesu. Galvenokārt tie
ir Latvijas Universitātes mācībspēki un
Jelgavas pilsētas skolu pedagogi. Pedagogu novērojums – JU divu gadu laikā
ir iemantojusi atpazīstamību pilsētā un
skolēnus tai vairs neizraugās tikai skolas,
bet audzēkņi jau piesakās paši. «Tātad viņi
par to ir dzirdējuši no saviem vienaudžiem,
un tas ir pozitīvi, ka vienaudži spēj ieinteresēt,» tā I.France, piebilstot, ka šogad bijuši
daudz gribētāju tieši no 5. klases. ZRKAC
Vispārējās un profesionālās izglītības atbalsta nodaļas vadītāja Sanita Šabanska
nenoliedz, ka mācību gada laikā ir arī kāds,
kurš mācības pārtrauc. Vecākajās klasēs
tie ir vidēji trīs cilvēki pa gadu, jaunākajās
mācības pārtrauc viens divi, taču to vietā
iespēja tiek dota citiem.

«Grūtie priekšmeti»
jau sākumskolā?

«Esam sapratuši: ja skolēns ir teicamnieks fizikā, tas nebūt nenozīmē, ka
viņam tā ļoti patīk un saista. Paši esam
novērojuši, ka ne visiem bērniem, kurus
skola iesaka JU, te patīk. Taču būtiski ir
dot iespēju pamēģināt, lai saprot – patīk
tas vai ne, nevis pieņemt vienu vai otru
variantu bez mēģināšanas. Iespējams,

Kā darbojas
Arhimēda svira,
universitātes
dalībnieki
pētījuši mācību
ekskursijas laikā
Lielvārdē.
Foto: no
ZRKAC arhīva
ka bērnam, kuram šajos priekšmetos ir
viduvējas sekmes, ir lielāka motivācija
apgūt ko jaunu. Tāpēc varbūt ir vērts
pārdomāt kārtību, kādā skolēni nokļūst
universitātē,» spriež I.France, piebilstot,
ka JU atšķirība ir arī tā, ka mācīšanās netiek vērsta uz vienu konkrētu priekšmetu,
bet gan vairāk cenšas rast sasaisti starp
matemātiku, fiziku, ķīmiju un bioloģiju,
kas lielākajai daļai patīk. Pasniedzēja min,
ka interesi par JU nodarbībām izrādījuši
arī sākumskolas bērnu vecāki, jo uzskata:
jo ātrāk ieliksi pamatus, jo labāk. Domājot
par attīstību, viņa pieļauj, ka tas varētu
būt nākamais virziens, kurā strādāt.
Pamatskolas vecums šobrīd ir apgūts,
izstrādājot programmu, kā strādāt, tāpēc,
iespējams, jāpievēršas sākumskolai. «Sākumskola ir arī tas vecums, kad bērniem
nav pazudusi interese par lietām. Parasti
7. un. 8. klasē, kad jāsāk mācīties šie tā
saucamie grūtie priekšmeti, bērns to nemaz nav pamēģinājis, bet jau saka: «Fui,
nepatīk!» Viņš ir pārņēmis stereotipu, ka
tas ir grūti, neiespējami, bet, ja radīsim interesi jau agrākā vecumā, situācija varētu
mainīties,» tā I.France. Ideju atbalsta arī
ZRKAC un šobrīd jau izskata variantus,
kā paplašināties.

Progress – attīstās radošā
domāšana

Ķīmijas pasniedzējs Mihails Haļitovs atzīst, ka tiem jauniešiem, kuri JU darbojas
jau trešo vai ceturto semestri, ir vērojams
progress. «Protams, viņi jau uzkrājuši
zināmu papildu zināšanu bagāžu un ir
jūtams, ka viņos attīstījusies radošā domāšana, tāpēc daudz veiksmīgāk tiek galā ar
jauniem un nezināmiem uzdevumiem. Tas
ir viens no mūsu mērķiem – ļaut izpausties
radoši,» atzīst pasniedzējs. I.France uzsver,
ka šis ir viens no galvenajiem plusiem
JU – zinātne tiek sasaistīta ar reālo dzīvi
un skolēns izprot, kur iegūtās zināšanas
viņam var noderēt ikdienā. «Būtiskākais
– praktiskajā darbā viņam ir iespēja pašam
pārliecināties, ka tas arī darbojas,» skaidro
I.France. Pedagogi lēš, ka pozitīvi ir tas, ka
skolēni eksperimentē ne tikai klasē, bet arī
mājās veic dažādus vieglus eksperimentus
un pie viņiem nāk pēc padoma. «Pieļauju,
ka pat tad, ja bērnam skolā labi veicas
fizikā vai ķīmijā, retais aizdomāsies kādu
elementāru eksperimentu veikt pašrocīgi
mājās. Bet šīs universitātes skolēnus mēs
esam pamudinājuši to darīt. Manuprāt,
tas raisa vēl lielāku interesi par dabaszinībām,» atzīst M.Haļitovs.

JU dalībniece apliecina sevi pasaules
dabaszinātņu olimpiādē

Gan skolēnu aptaujās noskaidrots, gan
arī pedagogi, izvērtējot darbu, secinājuši,
ka daudz lielāka uzmanība jāpievērš praktiskam darbam, dodot iespēju vēl vairāk
skolēniem darboties, izzinot procesus.
Pedagogi uzsver, ka JU ir sniegusi daudz
jaunu iespēju un mudinājusi skolēnus
uzdrošināties. Proti, savas zināšanas pierādīt arī dažādos konkursos. Piemēram,
JU dalībniece Rosalina Fiļimonova pērn
piedalījās starptautiskajā dabaszinātņu
olimpiādē Luksemburgā, kas krietni atšķiras no ierastajām olimpiādēm. Sacenšoties
ar 44 dalībniekiem no 25 valstīm, meitene
izcīnīja bronzas medaļu. Nupat iespēju
piedalīties starptautiskajā dabaszinātņu
olimpiādē Atēnās ieguvis JU audzēknis
Artis Galvanovskis. Šobrīd 5. klases skolēni,
kuri darbojas JU, ir izgatavojuši dažādas
vides spēles, kuras šodien aizstāv vides
spēļu konkursā Zemgales reģionā. Piemēram, skolēni izstrādājuši spēli par enerģiju
«Baltijas enerģija», kurā būvē, pērk un
pārdod hidroelektrostacijas. «Reizē bērni ir
mācījušies par enerģijas veidiem un, iekļaujot matemātiku, izstrādājuši spēli,» skaidro
I.France. Pedagogi atzīst, ka skolēni šo divu
gadu laikā ir kļuvuši arī drošāki un vairs
nebaidās izteikt savu viedokli, kas nereti
ir šķērslis skolā. «Bija jūtams, ka pastāv
uzskats: tikai viena atbilde ir pareiza, ja
to nepateiksi, tevi izsmies. Taču patiesībā
atbildes var būt dažādas. Būtiski, lai viņi
domā un izsaka tās. Skolēni šo divu gadu
laikā noteikti ir iemācījušies nebaidīties
izteikt savas domas,» tā M.Haļitovs.

Nevar izmērīt, kā uzlabojies
rezultāts konkrētā priekšmetā

Universitātes vadītāja gan nevar izvērtēt, cik noderīgas JU gūtās zināšanas ir
tieši skolā attiecīgo priekšmetu stundās.
«Mūsu nodarbības nebalstās uz konkrētu
priekšmetu, mēs piedāvājam integrētās nodarbības – pamīšus sasaistām, piemēram,
matemātiku ar bioloģiju vai ķīmiju. Tas
nozīmē, ka mēs nevaram izmērīt, kā uzlabojies rezultāts konkrētā mācību priekšmetā,»
skaidro I.France, uzsverot, ka JU mērķis ir
sniegt vispusīgu prasmju bloku eksaktajās
zinātnēs, kas noderēs dzīvē un ieinteresēs
tālāk savu dzīvi saistīt ar inženierzinātnēm.
I.France atzinīgi novērtē iespēju skolēniem
tikties JU ne tikai mācību gada laikā, bet
arī augustā nedēļu vasaras sesijā, kad tiek
veikti dažādi eksperimenti un pētījumi
apkārtējā vidē.

Ceturtdiena, 2014. gada 20. februāris

«Junioru universitāte +» ļaus
pilnveidot sevi kopā ar Ozolu,
Gustavo un Renāru Zeltiņu
 Ritma Gaidamoviča

Dodot iespēju jauniešiem attīstīt prasmes, kas palīdz plānot,
organizēt, virzīties uz mērķi,
Zemgales reģiona Kompetenču
attīstības centrs (ZRKAC) jauniešiem piedāvā jaunu neformālo
karjeras prasmju programmu
«Junioru universitāte +» («JU
plus»). Jaunieši, sākot no 15
gadu vecuma, reizi mēnesī būs
aicināti lekcijā un meistarklasēs
tikties ar personības izaugsmes
treneri un uzklausīt kādas sabiedrībā zināmas personas veiksmes stāstu. Pirmā nodarbība
notiks jau šo sestdien, 22. februārī, pulksten 10, kurā jaunieši
varēs izveidot savu mērķu karti
un otrajā daļā tikties ar hiphopa kultūras pārstāvi uzņēmēju
Ģirtu Rozentālu jeb Ozolu.
Šobrīd ZRKAC darbojas Junioru universitāte (JU), kurā talantīgiem skolēniem ir
iespēja padziļināt zināšanas matemātikā
un dabaszinībās. Speciālisti uzskata, ka
JU nepieciešams secīgs turpinājums,
lai jauniešos attīstītu arī citas prasmes,
kuras noderētu dzīvē. Tieši tālab ZRKAC
radīta jauna neformālā karjeras prasmju
programma «JU plus». Tajā vairs netiks
padziļināti mācīta matemātika vai dabaszinātnes, bet gan sniegtas zināšanas
karjeras izglītībā.
«Lai sasniegtu dzīvē mērķus, nepietiek
vien ar to, ka ir labas atzīmes skolā. Nepieciešams sevī attīstīt, izkopt īpašības un
prasmes, kas palīdz pieņemt lēmumus, izzināt savus iekšējos resursus un tiekties uz
konkrētu mērķi,» atzīst ZRKAC Vispārējās
un profesionālās izglītības atbalsta nodaļas
vadītāja Sanita Šabanska. Lai palīdzētu
jauniešiem sevi pilnveidot, ZRKAC izstrādājusi jaunu neformālo karjeras prasmju
programmu «JU plus», kuras mērķis ir
karjeras prasmju attīstības veicināšana.
Īpašās nodarbībās plānots attīstīt jauniešu
vadošās individuālās prasmes, kas palīdz
izprast, plānot, organizēt un vadīt savu iekšējo un ārējo resursu efektīvu izmantošanu
mērķu sasniegšanai.
Nodarbībās piedalīties aicināti jaunieši
vecumā no 15 gadiem. «Protams, vairāk ak-

centu liekam uz skolēniem, taču gaidīti tiek
arī studenti, strādājošie jaunieši. Galvenais,
lai ir vēlme pozitīvā gaisotnē interesanti
un iedvesmojoši pavadīt sestdienu, reizē
attīstot jaunas prasmes, izzinot sevi un
gūstot iedvesmu no kāda populāra cilvēka,»
tā S.Šabanska.
Plānots, ka nodarbības notiks reizi mēnesī – sestdienā – un katru reizi būs divas
lekcijas, katra pusotru stundu gara. Vienu
no tām vadīs personības izaugsmes treneris.
Pirmās nodarbības viešņa – personības
izaugsmes speciāliste Dace Briede-Zālīte,
kas palīdzēs jauniešiem atrast savu dzīves
aicinājumu un izveidot katram savu mērķu
karti. Bet otrajā daļā ciemos uzaicināts
hiphopa pārstāvis Ozols jeb Ģ.Rozentāls,
kurš jauniešus mudinās izmantot savus
talantus, prasmes un spējas. Jāpiebilst, ka
Ozols ir ne tikai mūziķis, bet arī uzņēmējs,
kuram ir sava apģērbu kolekcija.
S.Šabanska stāsta, ka nākamajās nodarbībās jauniešiem būs iespēja uzzināt arī par
lietišķo etiķeti, runas prasmi, prezentēšanas
mākslu, līderību, to, kā pārdot ideju, kā
izstrādāt savu biznesa plānu, kā pilnveidot
saskarsmes un sadarbības pamatprasmes,
kā saskaņot savas iespējas ar vajadzībām.
Bet otrajā daļā varēs tikties ar bijušo
basketbolistu «Ghetto Games» kreatīvo
direktoru un TV seju Renāru Zeltiņu, dziedātāju pedagoģi Jolantu Gulbi-Paškeviču,
ar dziedātāju Gustavu Buteli jeb Gustavo,
kurš šobrīd nomainījis skatuves vārdu uz
Arstarulsmirus.
«Galvenā doma ir jauniešos vienlaicīgi
attīstīt dažādas prasmes, kas viņiem noderēs tālāk dzīvē, un arī sniegt iedvesmu
rīkoties. Nevis sēdēt mājās, bet gan iet un
darīt,» uzsver S.Šabanska, piebilstot, ka tā
ir papildu iespēja jaunietim sevi attīstīt.
Maksa par vienu nodarbību – 3 eiro, un
tā jāsamaksā iepriekš ZRKAC Informācijas
centrā vai ar pārskaitījumu. Nodarbībai
jaunieši aicināti pieteikties līdz 21. februāra
pulksten 12 ZRKAC mājas lapā www.zrkac.lv, kur arī pieejama visa nepieciešamā
informācija par apmaksas kārtību.
Jāpiebilst, ka nodarbības notiks februārī, martā, aprīlī un maijā. Jaunietis nodarbības var apmeklēt pēc izvēles, taču, ja
piedalīsies visās četrās, noslēgumā saņems
apliecinājumu par dalību neformālās izglītības nodarbībās, ko vēlāk var pievienot
savam CV.

ZRKAC piedāvā karjeras
konsultanta pakalpojumus
 Ritma Gaidamoviča

No marta Zemgales reģiona
Kompetenču attīstības centrā
(ZRKAC) pilsētniekiem būs
pieejams karjeras konsultants.
Tāpat tiks rīkoti dažādi karjeras
attīstības atbalsta pasākumi:
kursi, semināri, mentoringa
programmas, individuālās un
grupu konsultācijas.
ZRKAC direktore Sarmīte Vīksna stāsta,
ka šobrīd pilsētā karjeras konsultanti darbojas atsevišķās skolās, LLU Sabiedrisko
attiecību un karjeras centrā un Nodarbinātības valsts aģentūrā, katrs strādājot ar
konkrētu mērķauditoriju.
«ZRKAC kā pašvaldības pieaugušo izglītības iestāde, sākot ar martu, piedāvās karjeras konsultanta pakalpojumus ikvienam
jelgavniekam – jauniešiem, ģimenēm ar
bērniem, pieaugušajiem, kā arī strādājošajiem, darba meklētājiem, darba devējiem
un uzņēmējiem. Darbs tiek plānots tā, lai
nodrošinātu karjeras konsultanta pakalpojumu pieejamību cilvēkam jebkurā dzīves
posmā, palīdzot pieņemt apzinātu lēmumu
par tālākās izglītības nepieciešamību, profesijas apguvi vai profesijas maiņu,» stāsta
S.Vīksna.
Interesenti līdztekus individuālām konsultācijām varēs apmeklēt arī daudzveidīgus informatīvus un izglītojošus seminārus
un praktikumus, gūstot papildu zināšanas
un prasmes, kas veicinātu iekārtošanos

darbā un sekmētu ilgstošu darba attiecību
uzturēšanu. Pie karjeras konsultanta cilvēks var vērsties arī tad, ja savā darba dzīvē
vēlas ko mainīt, vai arī lai vienkārši sarunā
ar konsultantu saņemtu motivāciju tālākai
darbībai. «Esam iecerējuši ne tikai palīdzēt
novērtēt indivīda atbilstību konkrētai profesijai, ņemot vērā viņa intereses, prasmes,
zināšanas un spējas, bet arī sadarbībā ar
uzņēmējiem radīt iespēju uz laiku pārbaudīt
sevi, pastrādājot konkrētajā profesijā,» tā
S.Vīksna.
Direktore uzsver, ka svarīga ir arī pilsētas
karjeras konsultantu savstarpējā sadarbība.
«Mums jābūt vienotam skatījumam uz
karjeras izglītību pilsētā, biežāk jātiekas,
jādalās pieredzē, jāizzina efektīvākās darba
metodes, kā arī jāapgūst jaunas prasmes.
Tāpēc esam iecerējuši organizēt kursus un
informatīvos seminārus arī kolēģiem. Viņa
uzsver, ka, strādājot kopā, pilsētā varētu
īstenot daudz efektīvākus profesionālās
orientācijas pasākumus skolēniem, lai,
absolvējot skolu, neatkārtotos situācijas, ka
jaunieši nav pārliecināti par savas profesijas
izvēli,» tā S.Vīksna.
«Karjeras atbalsta pasākumi var būt
interesanti un aizraujoši – par to jau sestdien varēs pārliecināties tie jaunieši, kuri
apmeklēs «JU plus» pirmo nodarbību,» tā
S.Vīksna.
Individuālās karjeras konsultācijas būs
bez maksas, tām iepriekš būs jāpiesakās pa
tālruni 63012151. Informācijai par pārējiem
semināriem var sekot līdzi mājas lapā www.
zrkac.lv.

Ceturtdiena, 2014. gada 20. februāris

Sumina janvāra
labākos sportistus

Par panākumiem janvārī sveikti
Jelgavas sportisti: BJSS audzēknis
Staņislavs Ginkuls (1. vieta Latvijas
meistarsacīkstēs sambo cīņā 1996.
– 1997. g.dz.), «Zemgale/LLU» hokejists Gatis Gricinskis, kurš atzīts par
Latvijas hokeja čempionāta janvāra
vērtīgāko spēlētāju, un peldētāji
Kristiāna Kalniņa un Jevgeņijs Boicovs, kuri izcīnīja uzvaras Jelgavas
atklātajā Ziemas čempionātā peldēšanā garajās distancēs.

Sprintā septītais rezultāts

Viktors Vovruško sacensībās «Timanfaya
Triatlon» sprinta distancē uzrādīja piekto labāko laiku vīriešu grupā. Kopvērtējumā gan
viņš ierindojās 7. vietā. Viņš distanci (750
m peldēšana, 20 km velo, 5 km skrējiens)
veica 54:35 minūtēs, no
kopvērtējuma līdera atpaliekot par 51 sekundi.
«Šis starts man atgādināja sacensības Latvijā,
jo sacensību laikā lija lietus,» tā sportists, kurš ar
savu startu ir apmierināts.
V.Vovruško šobrīd dzīvo
Spānijā, un viņa mērķis ir
tuvāko gadu laikā iekļūt
pasaules labāko triatlonistu Top 50.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

sports
Kērlingā – sudrabs un bronza

Noslēdzies Latvijas čempionāts kērlingā.
Tajā Jelgavas
Kērlinga kluba
(JKK) meitenēm sudrabs,
bet vīriem
– sudrabs un bronza. Sudraba medaļas
izcīnīja JKK meitenes Iveta Staša-Šaršūne, Ieva Krusta, Una Ģērmane un Dace
Munča. Vīriešu konkurencē sudrabs JKK
komandai ar Aināru Gulbi, Raivi Bušmani, Artūru Volkoviču, Arvi Bušmani
un Braienu Greju sastāvā, savukārt JKK/
Šveisbergs – Pēterim Šveisbergam, Ivaram Černajam, Jānim Rēdliham, Aivaram
Gulbim – bronza.

Iekļūst finālā

FK «Jelgava», ar
3:1 uzvarot 1.
līgas klubu «Gulbene», nodrošinājis sev vietu
Virslīgas Ziemas
kausa izcīņas finālā. Vārtus jelgavnieku
labā guva Armands Pētersons, Pāvels
Hohlovs un Gints Freimanis. Līdz ar
to FK «Jelgava» četrās grupas spēlēs
izcīnījis trīs uzvaras un A apakšgrupā
ieņem 1. vietu. Finālā FK «Jelgava» tiksies ar «Skonto» 24. februārī pulksten
13.30 Skonto hallē Rīgā. Skatītājiem
ieeja – bez maksas. Bet pirms tam, 22.
februārī, pulksten 14 Skonto hallē mūsu
komanda aizvadīs pārbaudes spēli ar FK
«Valmiera».

«Biolars/Jelgava» slepenais
ierocis – Andrejs Jamrovskis
 Ilze Knusle-Jankevica

Vīriešu volejbola komanda
«Biolars/Jelgava» aizvadījusi
«Schenker» līgas Izaicinājuma kausu un, izcīnot 3.
vietu B grupā, iekļuvusi ceturtdaļfinālā. Tagad priekšā
cīņa līdz divām uzvarām ar
līgas regulārā čempionāta
līderiem «Bigbank Tartu» par
iekļūšanu finālā. Pirmā spēle
– šodien pulksten 19 Zemgales Olimpiskajā centrā.
Mūsu komandas treneris Jurijs
Deveikus uzsver, ka «Biolars/Jelgava»
volejbolistiem jāparāda labākais sniegums, jo pretinieki ir ļoti laba komanda
ar labu cēlāju, tāpēc svarīgi, lai ierindā
būtu visi spēlētāji – apslimis bija Edgars Baiks, bet Pēterim Aukmanim bija
trauma. «Ja mums būs laba serve un
laba serves uzņemšana, mums ir šanse
uzvarēt un iekļūt finālā,» uzskata treneris, piebilstot, ka Latvijā nav daudz
tādu spēlētāju, kam būtu laba serve,
serves uzņemšana un uzbrukums.
«Tādi spēlētāji spēlē ārzemēs.»
Komandas kapteinis un cēlājs Agris
Leitis ir pārliecināts, ka svarīgākā ceturtdaļfinālā būs tieši komandas spēja
psiholoģiski noturēt spēli līdz galam,
neskatoties ne uz ko. «Šajās spēlēs
mums maksimāli jāmobilizējas, kas
šosezon nav mūsu komandas spēcīgākā
īpašība. Esam spēlējuši kā pa viļņiem,

«Schenker» līgas
ceturtdaļfināla pāri

Vāc līdzekļus dalībai
Eiropas čempionātā
 Ilze Knusle-Jankevica

Jelgavas BMX klubs «Mītavas
kumeļi» piedalās projektu
konkursā «Labie darbi», cerot iegūt finansiālu atbalstu
dalībai Eiropas čempionātā.
Balsojums ilgs visu februāri.
Kā norāda kluba treneris
Uldis Balbeks, jaunajiem
braucējiem ir nepieciešama
sacensību pieredze, lai attīstītos, bet finansējuma tam
nepietiek.

Foto: Ivars Veiliņš

«BMX kluba «Mītavas kumeļi» sportisti ir uzrādījuši augstus rezultātus
Latvijas un Baltijas čempionātos,
tomēr daudziem kluba sportistiem
pietrūkst finanšu, lai pierādītu savus
spēkus Eiropas līmeņa sacensībās.
Finanšu pieejamība ir augsta līmeņa
sportistiem, bet pašiem mazākajiem
tas diemžēl netiek pietiekami atvēlēts,» teikts projekta pieteikumā.
Projektu konkursā Jelgavas BMX
klubs pretendē uz 3999 eiro lielu
atbalstu, lai nodrošinātu jaunākajiem kluba sportistiem dalību
Eiropas čempionātā Dānijā. Nobalsot par šo projektu var mājas lapā
www.labiedarbi.lv vai caur sociālajiem
tīkliem. To var izdarīt visu februāri.
Šobrīd klubā «Mītavas kumeļi»
trenējas ap 30 braucēju, bet treneris
prognozē, ka pavasarī varētu piepulcēties jauni dalībnieki – parasti
tieši pavasarī arī ir vislielākais pieplūdums, kad ielās parādās arvien
vairāk velosipēdistu. Interesenti,
kuri vēlas pievienoties BMX braucēju
saimei, aicināti sūtīt e-pastu uz adresi
bmxjelgava@inbox.lv vai zvanīt pa
tālruni 28304884 (Aivars).

Sporta pasākums
 29. martā Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas sporta zālē notiks kārtējais
Absolventu kauss basketbolā. Jelgavas
1. vidusskolas un Jelgavas 1. ģimnāzijas
absolventu komandas aicinātas pieteikt
dalību šajā turnīrā – to var izdarīt līdz 28.
februārim pa e-pastu maijaactina@inbox.
lv. Pieteikumā jānorāda komandas nosaukums un kontaktpersona.

Meklē darbu
Celtnieks, kamīnu, krāšņu podnieks. Izskatīšu
visus piedāvājumus. Tālrunis 29674324.
Meklēju apkopējas vai trauku mazgātājas
darbu. Tālrunis 27731265.
Meklēju auklītes darbu. Varu arī aprūpēt
vecu cilvēku. Tālrunis 25287760.
Varu veikt visu veidu remontu un citus
celtniecības darbus. Tālrunis 29759970.

Piedāvā darbu
SIA «Acqua Pulita Latvia» aicina savā komandā mērķtiecīgus(-as), atbildīgus(-as) un komunikablus(-as) darbiniekus(-ces) ar labām
krievu un latviešu valodas zināšanām. Mēs
piedāvājam darbu Jelgavā ar stabilu atalgojumu un draudzīgu kolektīvu!Darba intervijai
lūgums pieteikties, zvanot darba dienās no
plkst.10 līdz 13 pa tālruni 26952393.
Iveta Šmēdiņa piedāvā darbu kārtīgam(-i) un
apzinīgam(-i) veca cilvēka aprūpētājam(-ai)
ar dzīvošanu uz vietas. Tālrunis 63083829.

• «Bigbank Tartu» – VK «Biolars/Jelgava»
• «Parnu» VK – DU
• «Selver Tallinn» – TTU
• «Rakvere» VK – «RTU/Robežsardze»

bet, ja labi nospēlēsim, cerība aizķerties
ir,» tā kapteinis. Viņaprāt, «Biolars/Jelgava» slepenais ierocis ceturtdaļfinālā
ir komandas menedžeris un spēlētājs
Andrejs Jamrovskis, kurš ar savu pieredzi ļautu spēlēt daudzveidīgāk. «Man
kā cēlājam ir ļoti svarīgi, ja laukumā ir
diagonāles spēlētājs, kuram varu uzticēties,» spriež A.Leitis. Viņš norāda,
ka pretinieki ir ļoti ātra un kompakta
komanda un daudz ko izšķirs mūsu
spēja nospēlēt blokā. Savukārt pretiniekiem mazliet patraucēt varētu
apziņa, ka «Schenker» līgas regulāro
čempionātu viņi noslēdza kā līderi un
par katru cenu jāiekļūst finālā. «Es gan
nedomāju, ka viņi laukumā izies jau
kā uzvarētāji, tomēr doma, ka obligāti
jāuzvar, var viņiem mazliet pamaisīt,»
tā mūsu komandas kapteinis.
Pats A.Jamrovskis teic, ka komandai
palīdz katrā spēlē, arī tad, ja laukumā
neiziet, bet ceturtdaļfinālā viņš ir gatavs spēlēt. «Ja komandas kapteinis
saka, ka man jāspēlē, tad ar prieku to
darīšu – nav jau variantu,» ar humoru
nosaka spēlētājs. Viņš norāda, ka jau
gadu ārstē muguras traumu – diska
trūci – un šobrīd veselības stāvoklis
ir gana labs, lai viņš spētu palīdzēt
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Pārdod
Kokskaidu un kūdras briketes no Igaunijas.
Piegāde. Tel.28828288
Ozola briketes. Ar piegādi 160 EUR/t.
T.27029553
Šāļus, malku, zāģmateriālus, bērza skaidu
briketes. T.26488881
Malku maisos par 2 eiro. T.25994203
Skaldītu, zāģētu malku ar piegādi, kvalitāte garantēta. T.29800103
Nuga Best matraci. T.27138054

Pērk
Visu veidu metāllūžņus. Izbraucam uz
vietas. Asteru 7. T.29718434.

«Biolars/Jelgava» šodien pulksten 19 Zemgales Olimpiskajā centrā aizvadīs
«Schenker» līgas ceturtdaļfināla pirmo spēli pret regulārā čempionāta līderiem «Bigbank Tartu». Otrā spēle paredzēta 22. februārī Tartu. Komandas
spēlēs līdz divām uzvarām – tā, kas izrādīsies pārāka, iekļūs finālā un turpinās
Foto: Vineta Zelča
cīņu par līgas čempionu titulu.
komandai arī laukumā. «Gribētos, lai
beidzot pa četriem gadiem tiekam arī
starp četrām labākajām komandām,»
viņš nosaka.
«Schenker» līgas ceturtdaļfinālā
ir iekļuvušas trīs Latvijas komandas
– «Biolars/Jelgava», DU un «RTU/Robežsardze» –, un katrai no tām ir mērķis iekļūt finālā. Ceturtdaļfināla spēles
tiks aizvadītas šonedēļ, bet «Schenker»

līgas final-four notiks 1. un 2. martā
Igaunijas pilsētā Kuresārē.
Jāatgādina, ka «Biolars/Jelgava»
«Schenker» līgas regulāro čempionātu
noslēdza 8. vietā (no 10 komandām),
bet Izaicinājuma kausā ar 3:2 pieveica
DU, ar 3:0 – «Danpower Voru» un ar 3:0
– TTU, bet ar 1:3 piekāpās principiālajiem pretiniekiem «Poliurs/Ozolnieki»,
kas gan ceturtdaļfinālā neiekļuva.

BK «Jelgava» kapteinis Edgars
Krūmiņš pārgājis uz Valmieru
 Ilze Knusle-Jankevica

No pirmdienas līdzšinējais BK «Jelgava» kapteinis
Edgars Krūmiņš spēlē BK
«Valmiera» – viņš līdz sezonas beigām spēlēs Vara
Krūmiņa vadībā. «Man tas
būs liels izaicinājums,» tā
basketbolists.
«Klubu mainīt nolēmu
tāpēc, ka BK «Valmiera»
LBL čempionātā atrodas augstākā vietā
nekā Jelgavas komanda un ir nodrošinājusi sev iekļūšanu
izslēgšanas spēlēs,»
neslēpj sportists. Viņš
saņēmis piedāvājumu
no Vidzemes kluba (jāatgādina, ka savulaik
V.Krūmiņš trenēja BK
«Zemgale» un jau
iepriekš ir strādājis
ar šo spēlētāju) un nolēmis pieņemt šo izaicinājumu, ko vienlaikus
uztver arī kā labu iespēju apliecināt

sevi. Trešdien viņš jau aizvadīja pirmo
spēli jaunās komandas sastāvā – pret
Jēkabpili, bet sestdien valmieriešiem
jāspēlē ar saldeniekiem.
Līdz šim 28 gadus vecais uzbrucējs
E.Krūmiņš spēlējis tikai Jelgavā.
Saskaņā ar Latvijas Basketbola savienības statistikas datiem viņš šosezon
BK «Jelgava» rindās aizvadījis 24
spēles un vidēji spēlē guvis 9,8
punktus, izcīnījis 4,1 atlecošo
bumbu, atdevis 1,8 rezultatīvas
piespēles spēlē.
BK «Jelgava» komandas kapteiņa pienākumus līdz sezonas
beigām pildīs Edgars Čunda.
Kā norāda mūsu komandas
pārstāvis Rihards Krasovskis,
pagaidām klubs neplāno pastiprināt sastāvu ar jauniem
spēlētājiem un visdrīzāk 1.
līgas komandai pievienosies
vairāki jaunie spēlētāji,
kuri labu sniegumu demonstrē 2. līgā, piemēram, Mārtiņš Rugājs, Jānis Bērziņš,
Kaspars Paegle.
Foto: Ivars Veiliņš

Metāllūžņus (visu veidu). Sver, griež, maksā uzreiz. Izbraucam. Tel.27760073
Steidzami – apaļas un ovālas, necaurspīdīga dzintara krelles. T.20323336.
Gleznas, apgleznotas vāzes un dekoratīvus
šķīvjus. T.27166669

Izīrē
Dzīvokli. T.22336906.

Dažādi
Sertificēts ārsts psihoterapeits I.Uzuleņš
pieņem Jelgavā, Dambja ielā 10.
Iepriekšēja pierakstīšanās. T.26017980
Uztura speciālista konsultācijas Uzvaras
ielā 3-1B. Pieraksts pa t.28649778
Izved visu veidu sadzīves tehniku.
T.26775279
Sadzīves tehnikas remonts mājās.
T.29587816
Sakopšu jaunaudzes, iztīrīšu grāvjus.
T.26041297
Juridiskais birojs ADEMIDE sniedz konsultācijas; palīdz iesniegt prasību tiesā; palīdz
nodibināt vai likvidēt uzņēmumu; palīdz
noslēgt darījumu. Raiņa 14, t.29179847;
www.ademide.lv
Kravu pārvadājumi, auto evakuācija.
T.25904905
Zīlniece. T.29742875
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.

Aizsaulē aizgājuši
ANNA VESSERE (1948. g.)
JEVGENIJA PAVĻUKEVIČA (1928. g.)
ZINAIDA VIKTOROVA (1934. g.)
VIKTORS PETROVS (1947. g.)
ZENTA VAIDERE (1932. g.).
Izvadīšana 20.02. plkst.11 Meža kapsētā.
GENĀDIJS FEDUĻINS (1954. g.).
Izvadīšana 21.02. plkst.13 Bērzu kapsētā.
BORISS PETROVS (1941. g.).
Izvadīšana 21.02. plkst.14 Bērzu kapsētā.
HEDVIGA LEGZDIŅA (1950. g.).
Izvadīšana 21.02. plkst.11 Bērzu kapsētā.
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

3.30 «Meklējot īsto». Vācijas seriāls. 209. un 210.sērija.
4.20 «Bez tabu».

Pirmdiena, 24. februāris
LTV1

Otrdiena, 25. februāris
LTV1

6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».*
6.30 «Rīta “Panorāma”».
8.35 «Mīlas viesulis 8». Vācijas seriāls. 1767.sērija.
9.30 «Ūdenspuika». Itālijas ģimenes filma. 2005.g.
11.20 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
11.35 «Dzintara puse».*
12.05 «Kinotēka».*
12.35 «Vai Rīga jau gatava?»*
12.50 «Aculiecinieks».*
13.05 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
13.20 «Planēta Zeme 2». Dokumentāla filma (ar subt.). 5.sērija.
14.15 «Āfrikas siltā sirds. Malāvija». Dokumentāla filma.
15.15 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
15.30 «Mīlas viesulis 8». Vācijas seriāls. 1767.sērija.
16.30 «Džeronīmo Stiltons 2». Animācijas seriāls. 26.sērija.
16.55 «Vollesa un Gromita izgudrojumu pasaule». 3.sērija.
17.30 «Skats no malas».
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.45 «Četras istabas».
19.25 «Mana ģimene 5». Seriāls. 11.sērija.
20.00 «“1000 jūdzes” Kambodžā». 5.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle.
22.00 «Viss notiek!»
22.30 «Latvija var!»
23.00 «Nakts ziņas». 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 «Soču ziemas olimpisko spēļu noslēguma ceremonija».*
2.05 «Šerloks 3. Pēdējais zvērests». Seriāls. 3.sērija.
3.40 «“De facto”».*
4.20 «Četras istabas».*
4.55 «Kinotēka».*
5.25 «Četras istabas».*

6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».*
6.30 «Rīta “Panorāma”».
8.35 «Mīlas viesulis 8». Vācijas seriāls. 1768.sērija.
9.30 «“1000 jūdzes” Kambodžā».*
10.00 «Četras istabas».*
10.40 «Mana ģimene 5». Seriāls. 11.sērija.
11.15 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
11.30 «Sapņu viesnīca. Maurīcija». Melodrāma. (ar subt.).
13.10 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
13.25 «Madagaskara». Dokumentāla filma (ar subt.). 1.sērija.
14.25 «Viss notiek!»*
15.05 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
15.20 «Mīlas viesulis 8». Vācijas seriāls. 1768.sērija.
16.20 «Vipo piedzīvojumi Laika salā». Animācijas seriāls.
16.45 «Mārvijs Hemmers. “Nacionālās ģeogrāfijas” pasaule».
17.15 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.45 «Četras istabas».
19.25 «Mana ģimene 5». Seriāls. 12.sērija.
20.00 «“1000 jūdzes” Kambodžā». 6.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «1:1. Aktuālā intervija».
22.00 «Modes upuri». Dokumentāla filma.
23.00 «Nakts ziņas». 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».*
0.00 «Četras istabas».*
0.35 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».* TV spēle.
1.20 «Aizliegtais paņēmiens».*

LTV7
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «Kamerūna». Dokumentāla filma. 1.sērija.
6.35 «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 125.sērija.
7.25 «Soču ziemas olimpiskās spēles».*
9.20 «Vienmēr formā! “Deutsche Welle” žurnāls».
9.50 «Soču ziemas olimpisko spēļu noslēguma ceremonija».*
12.35 «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 125.sērija.
13.25 «Uz Medžugorji». Dokumentāla filma.
13.55 «Vai Rīga jau gatava? Ne-pazīstamā Rīga».*
14.10 «Soču ziemas olimpiskās spēles».
16.10 «Kalle nāk». Seriāls. 10.sērija.
17.00 «Klucānija». Animācijas filma.
17.10 «Nemiera gars». Dokumentāla daudzsēriju filma. 24.sērija.
18.05 «Ģimenes detektīvs». Seriāls (ar subt.). 21.sērija.
19.00 «Šodien. Ziņas». (krievu val.).
19.30 «Noķert kadrā». Dokumentāla daudzsēriju filma. 16.sērija.
20.00 «Vai Rīga jau gatava? Mākslas tirgus».*
20.15 «Papuasu ekskursija». Dokumentāla filma. 1.sērija.
21.15 «Sporta studija».
22.00 «Virtuālie meli». Kanādas trilleris. 2011.g.
23.35 «Starptautiskais sporta deju festivāls “Baltic Grand Prix 2013”».*

LNT
5.00 «Komisārs Reksis 14». Seriāls. 10.sērija.
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.30 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte 2».
9.35 «Televeikala skatlogs».
9.55 «Deja uz varavīksnes». Vācijas melodrāma. 2007.g.
11.55 «Galileo».
13.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 60.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Rafteru ģimene 4». Austrālijas seriāls. 1.sērija.
15.40 «Kādas slimības vēsture». Seriāls (ar subtitriem). 21.sērija.
16.50 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 109.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 110.sērija.
19.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 61.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «1/5 – tranzīta aktualitātes».
20.40 «Degpunktā».
21.15 «Visskaistākā un vispievilcīgākā». Krievijas komēdija. 1985.g.
23.00 «Dzimuši policisti 3». ASV seriāls. 2010.g. 12.sērija.
0.00 «Dzīvīte 2».
0.20 «LNT ziņu “Top 10”».
1.10 «Amerikāņu vampīri». Dokumentāla filma. 2001.g. 1.sērija.
2.05 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 110.sērija.
2.45 «Rafteru ģimene 4». Austrālijas seriāls. 1.sērija.
3.30 «Degpunktā».
3.55 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
4.20 «Klīvlenda šovs 4». Animācijas seriāls.
4.40 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Kobra 4». Seriāls. 49.sērija.
5.45 «Visu uzvarai 5». Seriāls. 7.sērija.
6.35 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 7». Animācijas seriāls.
7.00 «Mazo mīluļu veikaliņš». Animācijas seriāls.
7.30 «Bakugani 2». Animācijas seriāls.
7.55 «Tētuka meitiņas 6». Seriāls. 15. un 16.sērija.
8.55 «Neiespējamā misija 4».
9.55 «Mitjaja stāstiņi». Seriāls (ar subtitriem). 15. un 16.sērija.
11.00 «Māmiņu klubs».
11.30 «Garšīgi dzīvojam!»
12.00 «Mana mīļā aukle 2». Seriāls (ar subt.). 14. un 15.sērija.
13.10 «Skunksa kungfu». Animācijas seriāls.
13.30 «Mazo mīluļu veikaliņš». Animācijas seriāls.
14.00 «Finiass un Fērbs 2». Animācijas seriāls.
14.20 «Meklējot īsto». Vācijas seriāls. 209. un 210.sērija.
15.35 «UgunsGrēks 11». Latvijas seriāls. 736. un 737.sērija.
16.55 «Tētuka meitiņas 6». Seriāls. 17. un 18.sērija.
18.00 «Iepirkšanās pavēlnieces».
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 11». Latvijas seriāls. 2014.g. 737.sērija.
21.00 «Īpašo uzdevumu vienība “Hawaii 5-0” 3». Seriāls. 11.sērija.
22.00 «CSI Lasvegasa 13». ASV seriāls. 8.sērija.
23.00 «Radīti skatuvei 4». ASV seriāls. 10.sērija.
0.00 «Nekā personīga».
0.55 «Neiespējamā misija 4».
1.45 «Kobra». Seriāls. 49.sērija.
2.40 «Visu uzvarai 5». Seriāls. 2011.g. 7.sērija.

LTV7
5.05 «Norvēģijas dabā». Dokumentāls seriāls.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «Kamerūna». Dokumentāla filma. 2.sērija.
6.35 «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 126.sērija.
7.25 «Soču ziemas olimpiskās spēles».*
9.20 «Globalizācija 3000. “Deutsche Welle” žurnāls».
9.50 «Ģimenes detektīvs». Seriāls (ar subt.). 21.sērija.
10.40 «Kalle nāk». Seriāls. 10.sērija.
11.35 «Nemiera gars». Dokumentāla daudzsēriju filma. 24.sērija.
12.30 «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 126.sērija.
13.20 «Vienmēr formā! “Deutsche Welle” žurnāls».
13.55 «Vai Rīga jau gatava? Zinātnes un mākslas vārdā».*
14.10 «Soču ziemas olimpiskās spēles».
16.10 «Kalle nāk». Seriāls. 11.sērija.
17.00 «Murr-gi». Animācijas filma.
17.10 «Nemiera gars». Dokumentāla daudzsēriju filma. 25.sērija.
18.05 «Ģimenes detektīvs». Seriāls (ar subt.). 22.sērija.
19.00 «Šodien. Ziņas». (krievu val.).
19.30 «Aktuālais jautājums». (krievu val.).
20.00 «Vienmēr formā! “Deutsche Welle” žurnāls».
20.30 «Noķert kadrā». Dokumentāla daudzsēriju filma. 16.sērija.
21.00 TV PIRMIZRĀDE. «Tavernasa. Aizmirstais tuksnesis».
Dokumentāla filma.
22.00 «Tavs auto».
22.30 «Autosporta programma nr.1».
23.05 «Papuasu ekskursija». Dokumentāla filma. 1.sērija.
0.05 «Sporta studija».*
0.50 «“Troksnis” viss vēl nav bijis...»*
1.35 «Imanta – Babīte pietur...»*

LNT
5.00 «Kādas slimības vēsture». Seriāls (ar subtitriem). 21.sērija.
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Luī 3». ASV komēdijseriāls. 8.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte 2».
9.35 «Televeikala skatlogs».
9.50 «Bernards». Animācijas seriāls.
10.00 «Tikai nesaki tētim». Vācijas melodrāma. 2012.g.
12.00 «Dzimuši policisti 3». ASV seriāls. 2010.g. 12.sērija.
13.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 61.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Rafteru ģimene 4». Austrālijas seriāls.
15.40 «Kādas slimības vēsture». Seriāls (ar subtitriem). 22.sērija.
16.50 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 111.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 112.sērija.
19.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 62.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.10 TV PIRMIZRĀDE. «Milestība uz kredīta». Romantiska komēdija.
23.10 «Nikita 2». ASV seriāls. 29.sērija.
0.05 «Dzīvīte 2».
0.25 «Visskaistākā un vispievilcīgākā». Krievijas komēdija. 1985.g.
2.00 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 111. un 112.sērija.
3.25 «Degpunktā».
3.50 «Šodien novados».
4.00 «Rafteru ģimene 4». Austrālijas seriāls.
4.40 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Kobra 4». Seriāls. 50.sērija.
5.45 «Visu uzvarai 5». Seriāls. 8.sērija.
6.35 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 7». Animācijas seriāls.
7.00 «Mazo mīluļu veikaliņš». Animācijas seriāls.
7.30 «Bakugani 2». Animācijas seriāls.
7.55 «Tētuka meitiņas 6». Seriāls. 17. un 18.sērija.
9.00 «Neiespējamā misija 4».
10.00 «Īpašo uzdevumu vienība “Hawaii 5-0” 3». Seriāls. 11.sērija.
11.00 «Mahinatori 3». ASV seriāls. 13.sērija.
12.00 «Mana mīļā aukle 2». Seriāls (ar subt.). 16. un 17.sērija.
13.10 «Skunksa kungfu». Animācijas seriāls.
13.30 «Bīdemeni krustugunīs». Animācijas seriāls.
14.00 «Finiass un Fērbs 2». Animācijas seriāls.
14.20 «Meklējot īsto». Seriāls. 211. un 212.(noslēguma) sērija.
15.35 «UgunsGrēks 11». Latvijas seriāls. 737. un 738.sērija.
16.55 «Tētuka meitiņas 6». Seriāls. 19. un 20.sērija.
18.00 «Iepirkšanās pavēlnieces».
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 11». Latvijas seriāls. 2014.g. 738.sērija.
21.00 «Elementāri, Vatson!» ASV seriāls. 2012.g. 13.sērija.
22.00 «CSI Nujorka 9». ASV seriāls. 2012.g. 8.sērija.
23.00 «Atriebība 2». ASV seriāls. 2013.g. 2.sērija.
0.00 «Grēcīgā Kalifornija 5». ASV seriāls. 3.sērija.

tv programma
0.35 «Neiespējamā misija 4».
1.25 «Kobra 4». Seriāls. 50.sērija.
2.20 «Visu uzvarai 5». Seriāls. 8.sērija.
3.00 «Mana mīļā aukle 2». Seriāls (ar subt.). 16.sērija.
3.30 «Meklējot īsto». Vācijas seriāls. 211. un 212.sērija.
4.20 «Bez tabu».

Trešdiena, 26. februāris
LTV1
4.55 «Skats no malas».*
5.25 «Četras istabas».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».*
6.30 «Rīta “Panorāma”».
8.35 «Mīlas viesulis 8». Vācijas seriāls. 1769.sērija.
9.30 «“1000 jūdzes” Kambodžā».*
10.00 «Četras istabas».*
10.40 «Mana ģimene 5». Seriāls. 12.sērija.
11.15 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
11.30 «Aizliegtais paņēmiens».*
12.15 «Modes upuri». Dokumentāla filma.
13.15 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
13.30 «Vai Rīga jau gatava? Ne-pazīstamā Rīga».*
13.45 «Latvija var!»*
14.20 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».* TV spēle.
15.05 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
15.20 «Mīlas viesulis 8». Vācijas seriāls. 1769.sērija.
16.20 «Džeronīmo Stiltons 2». Animācijas seriāls. 26.sērija.
16.45 «Kas te? Es te!»*
17.15 «100 g kultūras. Personība».
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.45 «Četras istabas».
19.25 «“1000 jūdzes” Kambodžā». 7. un 8.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 «Latloto. “Viking Lotto”».
21.20 «Sastrēgumstunda».
22.30 «Zebra».
22.45 «Nākotnes parks».
23.00 «Nakts ziņas». 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 «100 g kultūras. Personība».*
0.00 «Četras istabas».*
0.35 «1:1. Aktuālā intervija».*
1.25 «Kinotēka».
1.55 «Aculiecinieks».*

LTV7
5.00 «Tavs auto».*
5.30 «Autosporta programma nr.1».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «Kamerūna». Dokumentāla filma. 3.sērija.
6.35 «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 127.sērija.
7.25 «Soču ziemas olimpiskās spēles».*
9.20 «Projekts “Nākotne”. “Deutsche Welle” žurnāls».
9.50 «Ģimenes detektīvs». Seriāls (ar subt.). 22.sērija.
10.40 «Kalle nāk». Seriāls. 11.sērija.
11.35 «Nemiera gars». Dokumentāla daudzsēriju filma. 25.sērija.
12.30 «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 127.sērija.
13.20 «Globalizācija 3000. “Deutsche Welle” žurnāls».
13.55 «Vai Rīga jau gatava? Rīgas pagalmu stāsts».*
14.10 «Soču ziemas olimpiskās spēles».
16.10 «Kalle nāk». Seriāls. 12.sērija.
17.00 «Putnu dienas». Animācijas filma.
17.10 «Nemiera gars». Dokumentāla daudzsēriju filma. 26.sērija.
18.05 «Ģimenes detektīvs». Seriāls (ar subt.). 23.sērija.
19.00 «Šodien. Ziņas». (krievu val.).
19.30 «Noķert kadrā». Dokumentāla daudzsēriju filma. 17.sērija.
20.00 «Globalizācija 3000. “Deutsche Welle” žurnāls».
20.30 «Visas durvis vaļā. “SeMS” dokumentālie stāsti».*
21.00 «Kā darbojas Visums? 2». Dokumentāla filma. 5.sērija.
21.50 «Makšķerēšanas noslēpumi».
22.20 «Ātruma cilts».
22.50 «Tavernasa. Aizmirstais tuksnesis». Dokumentāla filma.
23.50 «Noķert kadrā». Dokumentāla daudzsēriju filma. 17.sērija.
0.20 «SOKO Vismāra». Seriāls. 112.sērija.
1.10 «Imanta – Babīte pietur...»*

LNT
5.00 «Kādas slimības vēsture». Seriāls (ar subtitriem). 22.sērija.
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Luī 3». ASV komēdijseriāls. 9.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte 2».
9.35 «Televeikala skatlogs».
9.50 «Bernards». Animācijas seriāls.
10.00 «Milestība uz kredīta». Vācijas romantiska komēdija.
12.00 «Dzintara dziesmas 2».
13.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 62.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Rafteru ģimene 4». Austrālijas seriāls.
15.40 «Kādas slimības vēsture». Seriāls (ar subtitriem). 23.sērija.
16.50 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 113.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 114.sērija.
19.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 63.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.10 «Glābšanas misija 112».
21.40 «Pārgalvīgie policisti». Vācijas seriāls. 2012.g. 8.sērija.
22.50 «Noziegums Parīzē». Francijas un Lielbritānijas seriāls. 7.sērija.
23.50 «Dzīvīte 2».
0.10 «Patiesā leģenda». Ķīnas spraiga sižeta piedzīvojumu filma.
2.05 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 113. un 114.sērija.
3.30 «Degpunktā».
3.55 «Šodien novados».
4.05 «Rafteru ģimene 4». Austrālijas seriāls.
4.45 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Kobra 4». Seriāls. 51.sērija.
5.45 «Visu uzvarai 5». Seriāls. 9.sērija.
6.35 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 7». Animācijas seriāls.
7.00 «Bīdemeni krustugunīs». Animācijas seriāls.
7.30 «Bakugani 2». Animācijas seriāls.
7.55 «Tētuka meitiņas 6». Seriāls. 19. un 20.sērija.
9.00 «Neiespējamā misija 4».
10.00 «Elementāri, Vatson!» ASV seriāls. 2012.g. 13.sērija.
11.00 «Mahinatori 3». ASV seriāls. 14.sērija.
12.00 «Mana mīļā aukle 2». Seriāls (ar subt.). 18. un 19.sērija.
13.10 «Skunksa kungfu». Animācijas seriāls.
13.30 «Bīdemeni krustugunīs». Animācijas seriāls.
14.00 «Finiass un Fērbs 2». Animācijas seriāls.

Ceturtdiena, 2014. gada 20. februāris
14.30 «Maģiskās laumiņas». Animācijas seriāls.
15.00 «Viņas melo labāk». Latvijas seriāls. 1.sērija.
15.35 «UgunsGrēks 11». Latvijas seriāls. 738. un 739.sērija.
16.55 «Tētuka meitiņas 6». Seriāls. 21. un 22.sērija.
18.00 «Iepirkšanās pavēlnieces».
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 11». Latvijas seriāls. 2014.g. 739.sērija.
21.00 «Ekstrasensi kā detektīvi».
22.10 «“Ievas” pārvērtības 5».
23.00 «Kinomānija 5».
23.30 «Saikne 2». ASV seriāls. 2012.g. 2.sērija.
0.30 «Neiespējamā misija 4».
1.20 «Kobra 4». Seriāls. 51.sērija.
2.15 «Visu uzvarai 5». Seriāls. 9.sērija.
3.00 «Viņas melo labāk». Latvijas seriāls. 1.sērija.
3.25 «Mana mīļā aukle 2». Seriāls (ar subt.).
18. un 19.sērija.
4.20 «Bez tabu».

Ceturtdiena, 27. februāris
LTV1
4.55 «Vides fakti».* (ar subt.).
5.25 «Četras istabas».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».*
6.30 «Rīta “Panorāma”».
8.35 «Mīlas viesulis 8». Vācijas seriāls. 1770.sērija.
9.30 «“1000 jūdzes” Kambodžā».*
10.35 «Četras istabas».*
11.15 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
11.30 «Sastrēgumstunda».* (ar surdotulkojumu).
12.40 «“De facto”».* (ar subt.).
13.20 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
13.35 «Province».* (ar subt.).
14.05 «Kas var būt labāks par šo?»* (ar subt.).
14.35 «Zebra».*
14.50 «Nākotnes parks».* (ar subt.).
15.05 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
15.20 «Mīlas viesulis 8». Vācijas seriāls. 1770.sērija.
16.20 «Lauku peles un pilsētas peles piedzīvojumi».
Animācijas seriāls. 37.sērija.
16.45 «Kas te? Es te!»*
17.15 «100 g kultūras. Diskusija».
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.45 «Četras istabas».
19.25 «“1000 jūdzes” Kambodžā».
9. un 10.(noslēguma) sērija.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «Veisenzē sāga 2». Daudzsēriju filma. 3. un 4.sērija.
23.00 «Nakts ziņas». 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 «100 g kultūras. Diskusija».*
0.00 «Četras istabas».*
0.35 «Sastrēgumstunda».*
1.45 «Province».* (ar subt.).

LTV7
5.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
5.30 «Ātruma cilts».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «Kamerūna». Dokumentāla filma. 4.sērija.
6.35 «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 128.sērija.
7.25 «Soču ziemas olimpiskās spēles».*
9.20 «Pie stūres. “Deutsche Welle” žurnāls».
9.50 «Ģimenes detektīvs». Seriāls (ar subt.). 23.sērija.
10.40 «Kalle nāk». Seriāls. 12.sērija.
11.35 «Nemiera gars». Dokumentāla daudzsēriju filma.
26.sērija.
12.30 «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 128.sērija.
13.20 «Projekts “Nākotne”. “Deutsche Welle” žurnāls».
13.55 «Vai Rīga jau gatava? 1914. – 2014».*
14.10 «Soču ziemas olimpiskās spēles».
16.10 «Kalle nāk 2». Seriāls. 1.sērija.
17.00 «Burvju mākslinieks». Animācijas filma.
17.10 «Nemiera gars». Dokumentāla daudzsēriju filma.
27.sērija.
18.05 «Ģimenes detektīvs». Seriāls (ar subt.). 24.sērija.
19.00 «Šodien. Ziņas». (krievu val.).
19.30 «Noķert kadrā». Dokumentāla daudzsēriju filma.
18.sērija.
20.00 «Projekts “Nākotne”. “Deutsche Welle” žurnāls».
20.30 «Spots».*
21.00 TV PIRMIZRĀDE. «Izšķirošā cīņa». Dokumentāla filma.
22.00 «Uz meža takas».
22.30 «Kā darbojas Visums? 2». Dokumentāla filma. 5.sērija.
23.20 «Autosporta programma nr.1».*
23.50 «Tavs auto».*
0.20 «Noķert kadrā». Dokumentāla daudzsēriju filma.
18.sērija.
0.50 «Ātruma cilts».*
1.20 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
1.50 «Imanta – Babīte pietur...»*

LNT
5.00 «Kādas slimības vēsture».
Seriāls (ar subtitriem). 23.sērija.
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Luī 3». ASV komēdijseriāls. 10.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte 2».
9.35 «Televeikala skatlogs».
9.55 «Medusmēnesis Austrālijā».
Vācijas melodrāma. 2011.g.
11.55 «Pārgalvīgie policisti». Vācijas seriāls. 2012.g. 8.sērija.
13.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 63.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Rafteru ģimene 4». Austrālijas seriāls.
15.40 «Kādas slimības vēsture». Seriāls (ar subtitriem).
24.sērija.
16.50 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 115.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 116.sērija.
19.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 64.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Basketbols TV».
20.40 «Degpunktā».
21.15 «Dzīves krustcelēs 3».
Dokumentālu filmu cikls. 7.sērija.
22.15 «Līdz džekpots mūs šķirs». ASV romantiska komēdija.
0.15 «Dzīvīte 2».
0.35 «Briesmīgais Henrijs». Piedzīvojumu komēdija ģimenei.
2.10 «Galileo».

2.35 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 116.sērija.
3.15 «Degpunktā».
3.40 «Šodien novados».
3.50 «Rafteru ģimene 4». Austrālijas seriāls.
4.35 «Luī 3». Seriāls. 10.sērija.

TV3
5.00 «Kobra 4». Seriāls. 52.sērija.
5.45 «Visu uzvarai 5». Seriāls. 10.sērija.
6.35 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 7». Animācijas seriāls.
7.00 «Bīdemeni krustugunīs». Animācijas seriāls.
7.30 «Bakugani 2». Animācijas seriāls.
7.55 «Tētuka meitiņas 6». Seriāls. 21. un 22.sērija.
9.00 «Neiespējamā misija 4».
10.00 «Ekstrasensi kā detektīvi».
11.00 «Mahinatori 3». ASV seriāls. 15.sērija.
12.00 «Mana mīļā aukle 2». Seriāls (ar subt.). 20.sērija.
12.35 «Mana mīļā aukle 3». Seriāls (ar subt.). 1.sērija.
13.10 «Skunksa kungfu». Animācijas seriāls.
13.30 «Bīdemeni krustugunīs». Animācijas seriāls.
14.00 «Finiass un Fērbs 2». Animācijas seriāls.
14.30 «Maģiskās laumiņas». Animācijas seriāls.
15.00 «Viņas melo labāk». Latvijas seriāls. 2.sērija.
15.35 «UgunsGrēks 11». Latvijas seriāls. 739. un 740.sērija.
16.55 «Tētuka meitiņas 6». Seriāls. 23. un 24.sērija.
18.00 «Iepirkšanās pavēlnieces».
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 11». Latvijas seriāls. 2014.g. 740.sērija.
21.00 «Nozieguma skelets 8». ASV seriāls. 2012.g. 22.sērija.
22.00 «Ātrums 2». ASV spraiga sižeta trilleris. 1997.g.
0.25 «“Overtime TV”». Latvijas raidījums par sportu.
1.25 «Kobra 4». Seriāls. 52.sērija.
2.20 «Visu uzvarai 5». Seriāls. 10.sērija.
3.10 «Viņas melo labāk». Latvijas seriāls. 2.sērija.
3.55 «Mana mīļā aukle 2». Seriāls (ar subt.). 20.sērija.
4.25 «Bez tabu».

Piektdiena, 28. februāris
LTV1
4.55 «Vertikāle».*
5.25 «Četras istabas».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».*
6.30 «Rīta “Panorāma”».
8.35 «Alpu dakteris 2». Seriāls. 12.sērija.
9.30 «“1000 jūdzes” Kambodžā».*
10.35 «Četras istabas».*
11.10 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
11.25 «Labāki laiki». Seriāls. 21.sērija.
12.30 «1:1. Aktuālā intervija».*
13.20 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
13.35 «100 g kultūras. Diskusija».*
14.20 «100 g kultūras. Personība».*
15.05 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».*
15.50 «Vides fakti».* (ar subt.).
16.20 «Top-Shop piedāvā... Televeikala skatlogs».
16.40 «Noķert tradīciju aiz astes».
17.10 «Alpu dakteris 2». Seriāls. 12.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.50 «Vai Rīga jau gatava?»
19.15 «Gudrs, vēl gudrāks».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «Aizliegtais paņēmiens».
22.00 «Inspektors Lūiss 3». Seriāls (ar subt.). 1.sērija.
23.00 «Nakts ziņas». 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.13 «Inspektors Lūiss 3». Seriāls (ar subt.). 1.sērija.
0.00 «Veisenzē sāga 2». Daudzsēriju filma. 3. un 4.sērija.
1.50 «Latvijas šlāgeraptauja 2014».*
2.45 «Labāki laiki». Seriāls. 21.sērija.
3.45 «“Mikrofona” dziesmas».*

LTV7
5.00 «Autosporta programma nr.1».*
5.30 «Tavs auto».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «Kamerūna». Dokumentāla filma. 5.sērija.
6.35 «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 129.sērija.
7.25 «Soču ziemas olimpiskās spēles».*
9.20 «Labākais no “Euromaxx”. “Deutsche Welle” žurnāls».
9.50 «Ģimenes detektīvs». Seriāls (ar subt.). 24.sērija.
10.40 «Kalle nāk 2». Seriāls. 1.sērija.
11.35 «Nemiera gars». Dokumentāla daudzsēriju filma.
27.sērija.
12.25 «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 129.sērija.
13.10 «Pie stūres. “Deutsche Welle” žurnāls».
13.40 «Aktuālais jautājums».* (ar subt.).
14.10 «Soču ziemas olimpiskās spēles».
16.10 «Kalle nāk 2». Seriāls. 2.sērija.
17.00 «Rezgalības 3». Animācijas filma.
17.10 «Nemiera gars». Dokumentāla daudzsēriju filma.
28.sērija.
18.05 «Ģimenes detektīvs». Seriāls (ar subt.). 25.sērija.
19.00 «Šodien. Ziņas». (krievu val.).
19.30 «Noķert kadrā». Dokumentāla daudzsēriju filma.
19.sērija.
20.00 «Pie stūres. “Deutsche Welle” žurnāls».
20.30 «Lielais cirks 11».* 1.daļa.
21.30 «Izdzīvotāji 5». Dokumentāls seriāls. 1.sērija.
22.25 «Jauniešu koru koncerts “Skonto” stadionā. 2003.g».*
1.30 «Noķert kadrā». Dokumentāla daudzsēriju filma.
19.sērija.
2.00 «Imanta – Babīte pietur...»*
2.30 «Latviešu teātra zelta dziesmas».*

LNT
5.00 «Kādas slimības vēsture».
Seriāls (ar subtitriem). 24.sērija.
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Luī 3». ASV komēdijseriāls. 11.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte 2».
9.30 «Basketbols TV».
9.35 «Televeikala skatlogs».
9.55 «Līdz džekpots mūs šķirs». ASV romantiska komēdija.
11.55 «Noziegums Parīzē».
Francijas un Lielbritānijas seriāls. 7.sērija.
13.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 64.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Rafteru ģimene 4». Austrālijas seriāls.
15.40 «Kādas slimības vēsture». Seriāls (ar subtitriem).
25.sērija.

TV programma

Ceturtdiena, 2014. gada 20. februāris
16.50 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 117.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 118.sērija.
19.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 65.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.05 «Kad bremzes netur».
Rīgas kinostudijas detektīvfilma. 1984.g.
22.40 «21 grams». ASV drāma.
1.10 «Dzīvīte 2».
1.30 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 117. un 118.sērija.
3.00 «Degpunktā».
3.20 «Šodien novados».
3.30 «Luī 3». Seriāls. 11.sērija.
3.55 «Rafteru ģimene 4». Austrālijas seriāls.
4.40 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Kobra 4». Seriāls. 53.sērija.
5.45 «Visu uzvarai 5». Seriāls. 11.sērija.
6.35 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 7». Animācijas seriāls.
7.00 «Bīdemeni krustugunīs». Animācijas seriāls.
7.30 «Bakugani 2». Animācijas seriāls.
7.55 «Tētuka meitiņas 6». Seriāls. 23. un 24.sērija.
9.00 «Neiespējamā misija 4».
10.00 «Nozieguma skelets 8». ASV seriāls. 2012.g. 22.sērija.
11.00 «Mahinatori 3». ASV seriāls. 16.sērija.
12.00 «Mana mīļā aukle 3». Seriāls (ar subt.). 2. un 3.sērija.
13.05 «Skunksa kungfu». Animācijas seriāls.
13.25 «Bīdemeni krustugunīs». Animācijas seriāls.
13.55 «Finiass un Fērbs 2». Animācijas seriāls.
14.25 «Maģiskās laumiņas». Animācijas seriāls.
14.55 «Viņas melo labāk». Latvijas seriāls. 3.sērija.
15.25 «Pēdējais īstais vīrs».
ASV komēdijseriāls. 8. – 10.sērija.
16.55 «Tētuka meitiņas 6». Seriāls (ar subtitriem).
25. – 27.sērija.
18.25 «Runā Rīga! 2».
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.15 «Valstī viss ir kārtībā!» Latvijas humora raidījums.
20.50 «Ducis ir lētāk 2». ASV komēdija.
22.50 «Noslēpumainie varoņi».
ASV piedzīvojumu komēdija.
1.00 «Neiespējamā misija 4».
1.55 «Kobra 4». Seriāls. 53.sērija.
2.45 «Visu uzvarai 5». Seriāls. 11.sērija.
3.25 «Viņas melo labāk». Latvijas seriāls. 3.sērija.
3.50 «Mana mīļā aukle 3». Seriāls (ar subt.). 2.sērija.
4.20 «Bez tabu».

Sestdiena, 1. marts
LTV1
5.15 «Aizliegtais paņēmiens».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Vides fakti».*
6.30 «LV jaunatklāšanas raidījums “Te!”».*
7.30 «Dinozauru vilciens 2». Animācijas seriāls.
8.00 «Lauku peles un pilsētas peles piedzīvojumi».
Animācijas seriāls.
8.25 «Luijs». Animācijas seriāls.
8.35 «Lidojošā suņa Vipo piedzīvojumi». Animācijas seriāls.
9.05 «Kas te? Es te!»*
9.35 «Vipo piedzīvojumi Laika salā». Animācijas seriāls.
10.00 «Ķepa uz sirds».
10.30 «Kas var būt labāks par šo?»
11.00 «Bibī Bloksberga».
Vācijas ģimenes komēdija. 2002.g.
12.55 «Un džess». Dokumentāla filma.
14.00 «Grupas “Jauns mēness” koncerts».*
15.10 «Es un skola».
15.40 «Gudrs, vēl gudrāks».*
16.55 «Pirmā dzīvība».
BBC dokumentāla filma (ar subt.). 2.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.20 «Aculiecinieks».
18.35 «Ielas garumā».
19.05 «Vides fakti».
19.35 «Latvijas šlāgeraptauja 2014».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 «Latloto. “Eurojackpot”».
21.25 TIEŠRAIDE. Saulainas dienas mūsu bērniem!
Labdarības akcija.
23.30 «Sadursme». ASV un Vācijas krimināldrāma. 2004.g.
1.30 «Inspektors Lūiss 3». Seriāls (ar subt.). 1.sērija.
3.10 «XXV Vispārējie latviešu dziesmu svētki un XV Deju
svētki. Mazākumtautību kolektīvu koncertuzvedums
“Zem vienas debess”».*
4.50 «Gudrs, vēl gudrāks».*

LNT
5.00 «Kādas slimības vēsture».
Krievijas seriāls (ar subtitriem).
5.50 «Klīvlenda šovs 4». Animācijas seriāls.
6.15 «Dzimuši policisti». ASV seriāls. 6.sērija.
7.10 «Degpunktā».
7.40 «Trako tūņu šovs». Animācijas seriāls.
8.25 «Glābšanas misija 112».
9.00 «LNT brokastis».
11.00 «Dzīves krustcelēs 3».
Dokumentālu filmu cikls. 7.sērija.
11.55 «Dāmu paradīze».
Lielbritānijas seriāls. 2012.g. 3.sērija.
13.05 «Velnišķīgās karsējmeitenes». ASV seriāls. 16.sērija.
14.00 «Galileo».
14.30 «Mazās jaukās meles 2». ASV seriāls. 23.sērija.
15.25 «Svētās liekules». ASV seriāls. 1.sērija.
16.25 «Dauntonas abatija».
Lielbritānijas seriāls. 2010.g. 1.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Dziedi manu dziesmu». Vācijas melodrāma. 2008.g.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 TIEŠRAIDE. «Dzintara dziesma 2013.
Gada noslēguma koncerts».
22.35 «Fišeres kundzes izmeklēšanas noslēpumi».
Seriāls. 5.sērija.
23.50 «Greizais spogulis».
Krievijas humora raidījums (ar subt.).
1.55 «Medusmēnesis Austrālijā».
Vācijas melodrāma. 2011.g.
3.20 «Dauntonas abatija».
Lielbritānijas seriāls. 2010.g. 1.sērija.
4.35 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Kobra 4». Seriāls. 54.sērija.
5.45 «Visu uzvarai 5». Seriāls. 12.sērija.
6.35 «Tētuka meitiņas 6». Seriāls (ar subtitriem). 25.sērija.
7.00 «Naskais Andželo». Animācijas seriāls.
7.20 «Īpašais aģents Oso 2». Animācijas seriāls.
7.45 «Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums 2».
Animācijas seriāls.
8.20 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 8». Animācijas seriāls.
9.15 «Leģendas par “Chima” 2». Animācijas seriāls.
10.00 «Autoziņas».
10.30 «“Ievas” pārvērtības 5».
11.15 «Iepirkšanās pavēlnieces».
13.25 «Kinomānija 5».
14.00 «Dzīvās lelles 2». ASV realitātes šovs. 10.sērija.
15.00 «Ducis ir lētāk 2». ASV komēdija.
17.00 «Beisbola laukums 2». ASV ģimenes komēdija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Šreks: ilgi un laimīgi». ASV animācijas filma.
21.25 «Smagi iemīlējies». ASV romantiska komēdija. 2001.g.
23.40 «Nolaupīšana paradīzē». ASV kriminālfilma. 1999.g.
1.30 «Neiespējamā misija 4».
2.25 «Kobra 4». Seriāls. 54.sērija.
3.10 «Visu uzvarai 5». Seriāls. 12.sērija.
4.00 «Dzīvās lelles 2». ASV realitātes šovs. 10.sērija.

21.40 TIEŠRAIDE. «Lielā lasīšana».
22.40 «Noķert tradīciju aiz astes».*
23.10 TV PIRMIZRĀDE. «Sazvērniece». ASV krimināldrāma.
1.20 «Pirmā dzīvība». BBC dokumentāla filma (ar subt.). 2.sērija.
2.25 «Imanta dienas 2011».*
4.00 «Nanotehnoloģijas acu un ausu reģenerēšanā».
Dokumentāla filma.
4.10 «Sadursme». ASV un Vācijas krimināldrāma. 2004.g.

LTV7
4.30 «Autosporta programma nr.1».*
5.00 «Ātruma cilts».*
5.30 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «Labākās latviešu mūzikas izlase. “Mikrofona” dziesmas».*
7.35 «Abi gali balti, viducis zaļš». Animācijas filma.
7.50 «Rūpes par tevi. Televeikala skatlogs».
8.10 «Komercdarbība šodien. Televeikala skatlogs».
8.30 «Reģionālā attīstība Latvijā. Agro 2014. Televeikala skatlogs».
8.50 «Skatpunkti. Televeikala skatlogs».
9.10 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».
9.30 «Darbs. Izglītība. Karjera. Televeikala skatlogs».
9.50 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».
10.10 «Vārds uzņēmējiem. Televeikala skatlogs».
10.30 «Tavs auto».*
11.00 «Uz meža takas».*
11.30 «Autosporta programma nr.1».*
12.00 «Zebra».* ( ar subtitriem).
12.15 «Papuasu ekskursija». Dokumentāla filma. 2.sērija.
13.15 «Dzintara istabas meklējumi». Vācijas piedzīvojumu filma.
15.15 «Lielais cirks 11». 1.daļa.
16.15 «Sapņu viesnīca. Meksika». Melodrāma. (ar subt.).
17.55 «Likteņa šķēps». Vācijas piedzīvojumu filma. 2010.g.
20.00 «Vulkāns». Vācijas spraiga sižeta filma. 2009.g. 1.sērija.
21.40 «Lillehammera». Seriāls. 8.sērija.
22.30 «Dikte». Seriāls. 6.sērija.
23.20 «Kamerūna».* Dokumentāla filma. 1. un 2.sērija.
0.20 «2012.gada pasaules meistarsacīkstes daiļslidošanā».* Izvēles programma pāru slidojumos.

«Vārds uzņēmējiem»
Atvērts jauns apģērbu veikals!

Atvērts jauns zīmolu apģērbu veikals «Milur», kas atrodas
Lielajā ielā 13, 2. stāvā. Atklāšanas atlaides – līdz 50%!
Strādājam darba dienās no plkst.10 līdz
19 un sestdienās no plkst.10 līdz 16. Svētdienās – slēgts.

Brāļu tirgus Jelgavā

22. februārī Jelgavā, pie t/c «Valdeka», notiks zemnieku,
amatnieku un mājražotāju Brāļu tirgus.

Piedāvājam darbu
profesionālā 95.
koda pasniedzējam!

Svētdiena, 2. marts
LTV1
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Vides fakti».*
6.30 «LV jaunatklāšanas raidījums “Te!”».*
7.30 «Es un skola».*
8.00 «Lauku peles un pilsētas peles piedzīvojumi».
Animācijas seriāls.
8.25 «Luijs». Animācijas seriāls.
8.35 «Lidojošā suņa Vipo piedzīvojumi». Animācijas seriāls.
9.05 «Kas te? Es te!»
9.35 «Vipo piedzīvojumi Laika salā». Animācijas seriāls.
10.00 «Mārvijs Hemmers. “Nacionālās ģeogrāfijas” pasaule».
Populārzinātnisks seriāls bērniem. 61.sērija (ar subt.).
10.25 «Vollesa un Gromita izgudrojumu pasaule». 4.sērija.
11.00 «Madagaskara». Dokumentāla filma (ar subt.). 2.sērija.
12.00 «Dievkalpojums». Pārraide no Rīgas Sv.Jēkaba katedrāles.
13.00 «Vertikāle».
13.30 «Daudz laimes!»
14.30 «Latvijas šlāgeraptauja 2014».*
15.30 «Kas var būt labāks par šo?»*
16.00 «Ķepa uz sirds».*
16.30 «Planēta Zeme 2». Dokumentāla filma (ar subt.). 6.sērija
17.30 «Dzintara puse».
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.20 «Province».
18.50 «Divas par daudz». Vācijas romantiska komēdija.
20.30 «Panorāma».

LTV7
4.10 «Soču ziemas olimpiskās spēles».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «“Saldie 80”. Labākās “Mikrofona” dziesmas».*
7.35 «Kā es braucu Ziemeļmeitas lūkoties». Animācijas filma.
7.50 «Skats rītdienā. Televeikala skatlogs».
8.10 «Pie rīta kafijas».
8.30 «Biznesa klase. Televeikala skatlogs».
8.50 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».
9.10 «Vide. Veselība un mēs. 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 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
11.30 «Sporta studija».*
12.15 «Likteņa šķēps».
Vācijas piedzīvojumu filma. 2010.g.
14.20 «Soču ziemas olimpiskās spēles».*
16.15 «Izšķirošā cīņa». Dokumentāla filma.
17.15 «Dzintara istabas meklējumi».
Vācijas piedzīvojumu filma.
19.15 «Labākais no “Euromaxx”. “Deutsche Welle” žurnāls».
19.45 «Izdzīvotāji 5». Dokumentāls seriāls. 1.sērija.
20.45 «Midsomeras slepkavības 4».
Detektīvseriāls. 2.sērija.
22.35 «Imanta – Babīte».*
23.30 «SOKO Vismāra». Seriāls. 1.sērija.
0.20 «“Positivus 2013”».*
1.15 «Latviešu skvoteri». Dokumentāla filma.
1.40 «“SeMS” piedāvā... Mika».*
2.00 «Vai Rīga jau gatava?»*
2.15 «Soču ziemas olimpiskās spēles».*
4.00 «Tavs auto».*
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www.ustupaautoskola.lv
Svētes iela 33, Jelgava.
Tālrunis 29144430, 63022277.
Privātā pirmsskolas izglītības iestāde «Pīlādzītis»
uzņem bērnus
no 3 līdz 4 gadu vecuma un piecgadīgo un sešgadīgo
bērnu pirmsskolas sagatavošanas grupās
ar latviešu un krievu valodas apmācību
bez vecāku līdzfinansējuma.
Pērnavas ielā 16, Jelgavā, tālrunis 63021591,
63011290, mob.20021871, 26448426.

Lūgums atsaukties
Jelgavas pilsētas dome aicina Ināras Tihonovas (dzimusi 1943. gada 20. februārī,
mirusi 2014. gada 27. janvārī) piederīgos
pieteikties Jelgavas pilsētas domē Lielajā
ielā 11, 305. kabinetā (kontakttālrunis
63005523), divu nedēļu laikā no aicinājuma publikācijas dienas, lai vienotos par
rīcību ar Ināras Tihonovas īrētajā dzīvoklī
atstātajiem sadzīves priekšmetiem un
mantām. Ja minētajā termiņā Ināras Tihonovas piederīgie nepieteiksies, mantas
tiks iznīcinātas.

Latvijas Lauksaimniecības
universitātes

MŪŽIZGLĪTĪBAS CENTRS
aicina apgūt tālākizglītības kursus:
Kursu nosaukums

Stundas

Sākums

Klasiskās iejādes pamati bērniem

32

24.02.14.

Meliorācijas sistēmas, to uzturēšana un
kopšana
Jaunāko tehnoloģiju izmantošana
lauksaimniecības produkcijas ražošanā
Inovācijas zaļās ražošanas jomā

16

22.02.14.

32

07.03.14.

24

19.03.14.

Profesionālās
izglītības
pedagogu
pedagoģiskās pamatizglītības programma

72

29.03.14.

Informācija un pieteikšanās:

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

2.25 «Pašattīrošās ēkas». Dokumentāla filma.
2.40 «“Mikrofona” dziesmas».*
4.10 «Soču ziemas olimpiskās spēles».*

LNT
5.00 «Likums un kārtība 7». ASV seriāls. 11.sērija.
5.45 «Klīvlenda šovs 4». Animācijas seriāls.
6.05 «Bernards». Animācijas seriāls.
6.15 «Dzimuši policisti». ASV seriāls. 7.sērija.
7.10 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
7.40 «Trako tūņu šovs». Animācijas seriāls.
8.25 «Ražots Eiropā 2».
9.00 «LNT brokastis».
11.00 «Fišeres kundzes izmeklēšanas noslēpumi».
Seriāls. 5.sērija.
12.10 «Herijas likums». ASV seriāls. 9.sērija.
13.00 «Grūtā nākotnes izvēle». ASV drāma. 2009.g.
14.50 «Dzintara dziesma 2013. Gada noslēguma koncerts».*
16.45 «Dauntonas abatija».
Lielbritānijas seriāls. 2010.g. 2.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Greizais spogulis». Krievijas humora raidījums (ar subt.).
20.00 «LNT ziņas».
20.10 «LNT ziņu “Top 10”».
21.00 «Dāmu paradīze».
Lielbritānijas seriāls. 2012.g. 4.sērija.
22.10 «127 stundas».
ASV un Lielbritānijas piedzīvojumu drāma.
0.00 «Āda, kurā es dzīvoju». Spānijas trilleris. 2011.g.
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2.00 «Grūtā nākotnes izvēle». ASV drāma. 2009.g.
2.25 «Dauntonas abatija».
Lielbritānijas seriāls. 2010.g. 2.sērija.
4.10 «Klīvlenda šovs 4». Animācijas seriāls.
4.35 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Kobra 4». Seriāls. 55.sērija.
5.45 «Visu uzvarai 5». Seriāls. 13.sērija.
6.40 «Naskais Andželo». Animācijas seriāls.
7.20 «Īpašais aģents Oso 2». Animācijas seriāls.
7.45 «Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums 2».
Animācijas seriāls.
8.15 «Kinomānija 5».
8.50 «Māmiņu klubs».
9.25 «Garšīgi dzīvojam!» Kulinārijas raidījums.
10.00 «Superbingo».
11.00 «Valstī viss ir kārtībā!» Latvijas humora raidījums.
11.35 «Iepirkšanās pavēlnieces».
13.40 «Dzīvās lelles 2». ASV realitātes šovs. 11.sērija.
14.50 «Šreks: ilgi un laimīgi». ASV animācijas filma.
16.45 «Smagi iemīlējies». ASV romantiska komēdija. 2001.g.
19.00 «Nekā personīga».
20.00 JAUNUMS! «Izklausies redzēts». Izklaidējošs raidījums.
22.35 «Varoņu misija». ASV trilleris. 2012.g.
0.45 «Beisbola laukums 2». ASV ģimenes komēdija. 2005.g.
2.30 «Kobra 4». Seriāls. 55.sērija.
3.20 «Visu uzvarai 5». Seriāls. 13.sērija.
4.05 «Dzīvās lelles 2». ASV realitātes šovs. 11.sērija.
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Pasākumi pilsētā
 22. februārī pulksten 12 – Jelgavas pilsētas un novada vokālo ansambļu skate. Ieeja
– bez maksas (Valsts ģimnāzijā Mātera ielā 44).
 22. februārī pulksten 13 un 17 – deju studijas «Benefice» 15 gadu jubilejas koncertuzvedums «Paralelitāte» (2 daļās). Biļešu cena – € 2,85 (Ls 2) (kultūras namā).
 22. februārī pulksten 17 – tautas deju kolektīvu koncerts «Polka pilī». Piedalās:
«Austris», «Diždancis», «Kalve», «Ogre», «Vektors», «Kalve Zelta smiltis», «Mārupieši».
Ieeja – € 0,50 (Jelgavas pilī).
 23. februārī pulksten 14 – Jelgavas Jaunā teātra spiegu komēdija «Kraukļu ligzda».
Režisors R.Svjatskis. Biļešu cena – € 1,42; 0,71 (skolēniem, studentiem, pensionāriem)
(Ls 1; 0,50) (k/n «Rota»).
 23. februārī pulksten 15 – koncerts «Nakts mūzika baltā pilsētā». Piedalās kori «Sidrabe» un «Zemgale», Sintija Šteinkopfa (klavieres), Helga Lukšēvica (čells). Ieeja – par
ziedojumiem (Svētās Annas baznīcā).
 23. februārī pulksten 16 – kluba «Pīlādzītis» sarīkojums (k/n Deju zālē).
 25. februārī pulksten 19 – Dailes teātra viesizrāde: T.Kušners «Eņģeļi Amerikā». Režisors
M.Eihe. Līdz 16 gadiem skatīties nav ieteicams. Izrādē smēķē. Biļešu cena – € 11,38; 9,96;
8,54; 7,11 (Ls 8; 7; 6; 5) (kultūras namā).
 26. februārī pulksten 14, 17, 19 – KINO. Komēdija «Tantiņas» (2013) (krievu valodā
ar subtitriem latviešu valodā). Komponists R.Pauls. Režisors A.Kananovičs. Bērniem līdz 7
gadu vecumam neiesaka. Biļešu cena – € 3; 1,50 (skolēniem, studentiem, pensionāriem)
(Ls 2,11; 1,05) (kultūras namā).
 26. februārī pulksten 18 – 25. Studentu folkfestivāls (Jelgavas pils aulā).
 26. februārī pulksten 20 – improvizācijas izrādi piedāvā «Cits improvizācijas teātris»
– Aija Urbiņa, Emīls Mednis, Mārtiņš Bitāns, Jānis Kozlovskis, Sandra Betkere, Raivis Vidzis.
Biļešu cena – € 5; 3,50 (studentiem). Biļetes nopērkamas klubā («Jelgavas kreklos»).
 27. februārī pulksten 13 – Jaunā teātra muzikāla viesizrāde «Ansītis un Grietiņa».
L.I.Purmalietes mūzika, I.Trumpes librets un dziesmu teksti. Režisors V.Roziņš. Biļešu cena
– € 5,69; 4,27; 3,50; 3; 2,85 (Ls 4; 3; 2,46; 2,11; 2) (kultūras namā).
 27. februārī pulksten 17 – sarunu cikls jauniešiem «Cepums ar slavenību». Viesis
– «YouTube» informatīvi izklaidējošā interneta aktualitāšu šova «Atrasts internetā» Latvijā
vadītājs Uģis Polis (bistro «Silva»).
 27. februārī pulksten 18 – tematiskais tūrisma vakars «Latvju zīmju spēks» (Svētās
Trīsvienības baznīcas tornī).
 27. februārī pulksten 19 – Latvijas NBS bigbenda koncerts «Swing meet Latin»
(«Svings satiek Latīņu mūzikas ritmus»). Diriģents – Kristofs Līders (Vācija). Ieeja – bez
maksas (kultūras namā).
 1. martā pulksten 16 – Rīgas pilsētas TMKC «Mazā ģilde» TDA «Dzintariņš» 60 gadu
jubilejas ieskaņas koncerts. Mākslinieciskā vadītāja Olga Freiberga. Biļešu cena – € 10; 9;
8; 7; 6; 5; 4; 3 (Ls 7,03; 6,33; 5,62; 4,92; 4,22; 3,51; 2,81; 2,11) (kultūras namā).

Eirovīzijas nacionālajā finālā
uzstāsies jelgavnieks ar grupu
 Ilze Knusle-Jankevica

Sestdien, 22. februārī, Ventspilī
norisināsies Eirovīzijas nacionālās atlases fināls, kurā tiks
noskaidrots, ar kuru dziesmu
šogad Latvija mēģinās piecelt
kājās Eiropu Eirovīzijas dziesmu
lielajā finālā Dānijā. Finālā ar
septīto kārtas numuru uzstāsies
grupa «MyRadiantU», kurā
ģitāru spēlē jelgavnieks
Aivars Konutis.
Kā stāsta Aivars, grupa
«MyRadiantU» izveidota
īsi pirms Eirovīzijas nacionālā konkursa pusfināla,
bet pirmo reizi puiši kopā
uzstājās tieši Eirodziesmas
pusfinālā. Idejas autors ir solists
Janis Driksna, kurš ir arī grupas
Eirodziesmas «Going all the way» autors.
«Mūsu dziesma ir par to, ka jāiet līdz galam
un nedrīkst apstāties, kamēr nav sasniegts
mērķis,» ieskicē A.Konutis, kurš pats gan
dziesmas tapšanā nav piedalījies. «Man
pašam šī dziesma ļoti patīk. Varbūt tā nav
gluži Eirovīzijas tipiskā dziesma, bet tajā
pavisam noteikti ir hita iezīmes,» vērtē
Aivars. Viņš stāsta, ka dziesma savā pusfinālā skatītāju vērtējumā ieguva sesto vietu
(no 12 dziesmām), bet žūrija to novērtējusi
daudz augstāk un tā iekļuva finālā.

Aivars ir pieredzējis mūziķis un piedalījies dažādos lielākos un mazākos
muzikālos projektos, bet uz Eirodziesmas
skatuves šogad kāpa pirmoreiz. «Sajūtas,
piedaloties pirmo reizi Eirovīzijas nacionālajā konkursā, ir patīkamas, jo lielākā daļa
mūziķu, kas te piedalās, jau pazīstami. Patīkami viņus satikt, aprunāties. Pusfinālā
gaisotne bija diezgan satraukta, jo nebijām
pārliecināti par iekļūšanu finālā. Zinājām, ka žūrija varētu labi novērtēt priekšnesumu, bet pilnībā
nespējām prognozēt, kā uz
to reaģēs skatītāji,» stāsta
Aivars.
Atbildes uz jautājumu,
vai dziesma «Going all
the way» tiks uz Dāniju,
Aivaram nav. «Bukmeikeri
noteikti teiktu, ka izredzes
ir nelielas, bet, atskatoties uz
to, kā dziesmu pusfinālā novērtēja
žūrija, ja vēl skatītājiem iepatiksimies, tad
jāsaka, ka cerības ir!» viņš ir noskaņots optimistiski. Uzvaru gan viņš prognozē talantu
šovos iepazītajai dziedātājai Samantai Tīnai
ar dziesmu «Stay». Konkursa norisei tiešraidē varēs sekot 22. februārī no pulksten
21.25 LTV1 kanālā.
Grupā «MyRadiantU» spēlē Didzis
Bordo, A.Konutis, J.Driksna un Kārlis
Indrišonoks. Pēc Eirodziesmas grupa plāno
rīkot koncerttūri pa Latviju, un Aivars sola,
ka puiši būs dzirdami arī Jelgavā.

22. februārī pulksten 16 vienlaicīgi gandrīz 100 Latvijas
vietās demonstrēs ielu kultūras
un sporta kustības «Ghetto
Games» 2013. gada sezonas
dokumentālo filmu «Tas ir
tikai sākums». Tajā redzami arī
Jelgavas ielu basketbolisti, kuri
uzvarēja sacensībās un ieguva
iespēju nokļūt ASV. Mūsu pilsētā filmu rādīs Zemgales reģiona
Kompetenču attīstības centrā
(ZRKAC).
«Ghetto Games» līderis Raimonds Elbakjans stāsta, ka šī dokumentālā filma nebūs
tikai par 2013. gada sezonas notikumiem.
«Tas reizē ir arī stāsts par to, ka katram no
mums ik rītu ir dotas divas izvēles: celties

Ceturtdiena, 2014. gada 20. februāris

Made in Jelgava jeb
«Zem plīvura»

No 8. marta LNT raidījumā
«Zem plīvura» būs iespēja sekot
līdzi tam, kā jelgavnieki Lelde
un Kaspars Kraukļi gatavojas
savai kāzu dienai. Pagājušajā
svētdienā, 16. februārī, viņi
svinēja gada kāzu jubileju.

Foto: no N.Kraukles arhīva

 Ritma Gaidamoviča

Sieviešu dienā, 8. martā, pulksten 11 televīzijas kanālā LNT
sāks raidīt jaunu stāstu ciklu
jeb raidījumu «Zem plīvura».
Vairāku sēriju garumā skatītājiem būs iespēja uzzināt, kā
no A līdz Z sagatavoties dzīvē
svarīgam mirklim – kāzām.
Zīmīgi, ka šovs vistiešākajā
mērā saistīts ar Jelgavu un
jelgavniekiem. Proti, tas ir jelgavnieku ražojums, liela daļa
filmēšanas notikusi mūsu
pilsētā, parādot skaistākās
vietas, un arī galvenās lomas
uzticētas tieši jelgavniekiem
– Leldei un Kasparam Kraukļiem, kuri svētdien nosvinēja
Papīra kāzas jeb viena gada
jubileju laulībā. Gan šova autori, gan galvenie varoņi cer,
ka raidījumā sniegtās idejas
noderēs citiem, kuri vēl tikai
gatavojas sacīt jāvārdu.

Jaunā šova autore ir jelgavniece
Nadežda Kraukle kopā ar vīru Ainaru,
kuri nodarbojas ar kāzu fotografēšanu
un filmēšanu. Ideja par šovu Nadeždai
radusies brīdī, kad reizē ar zvanu no pāra
par piedāvājumu filmēt viņu kāzas saņēmusi daudz jautājumu – kur izgatavot
ielūgumus, kur labāk pirkt kleitu, kur
atrast to un to. «Es neesmu pasākumu
rīkotāja, kas var sniegt tādus padomus,
taču apdomājot sapratu: kā tad lai cilvēks
to zina?! Mums Latvijā ir tikai viens
portāls, kur pieredzē dalās precēti pāri,
daži speciālisti, taču televīzijā par Latvijā
rīkotajām kāzām nekas netiek rādīts.
Radās doma – varbūt to var parādīt šovā,
tajā iekļaujot arī zinošu profesionāļu
padomus,» ideju stāsta Nadežda. Tieši
tajā laikā kāzām bija nobriedis vīra brālis Kaspars ar nu jau sievu Leldi, kuri
pēc ilgākām pārrunām tomēr piekrituši
uzņemties galvenās lomas šovā. «Neuzskatu, ka līdz ar raidījuma parādīšanos
televīzijā būsim zvaigznes, uz kurām,
staigājot pa Jelgavu, kāds atskatīsies,»
vai turpināt gulēt. Celties, lai piepildītu smaidot nosaka Lelde, uzsverot – galvesavus mērķus un padarītu pasauli labāku, nais, lai viņu pieredze sniedz noderīgus
vai noslinkot un pagulēt vēl kādu stundiņu. padomus citiem.
«Ghetto Games» kustība ir par kaislību,
kas motivē celties, par motivāciju augt un Par attiecībām runā
cīnīties – par motivāciju dzīvot dzīvu dzīvi!» bijusī iekšlietu ministre
Process no idejas līdz raidījumam teletā R.Elbakjans.
«Ghetto Games» piecu gadu laikā kļuvusi vīzijā bijis garš. Kāzas svinētas pērn 16.
par nozīmīgāko jauniešu kustību valstī, jo, februārī, un tas nozīmē, ka pagājušajā
gadā rīkojot aptuveni 70 pasākumus, tā svētdienā Lelde un Kaspars nosvinēja
dažādās sportiskās aktivitātēs iesaistījusi gada kāzu jubileju. Taču filmēšana
ap 50 000 dalībnieku un sekotāju. Tostarp sākta vēl 2012. gada rudenī. «Esam
tiek rīkots ielu basketbola turnīrs, kurā centušies iziet cauri visam procesam
savus spēkus pierāda arī jelgavnieki. Tieši – no bildināšanas līdz pat kāzu dienai.
tāpēc arī viņi ir nokļuvuši uz lielā ekrāna. Lai nebūtu tipisks šovs kā balagāns,
Brāļi Andris un Gatis Justoviči ar komandu raidījumā aicināju ieteikumus paust
«Armet» balvā saņēma Andra Biedriņa arī sabiedrībā zināmus cilvēkus, savas
dāvināto ceļojumu uz Ņujorku, ASV, kura jomas speciālistus, kas iesaka, ko un
laikā centrālais notikums bija NBA spēles kā labāk darīt,» stāsta Nadežda. Viņa
vērošana klātienē. Filmu Jelgavā rādīs ZR- uzsver, ka svarīgi šķitis runāt arī par
attiecībām, ģimenes vērtībām. Tā pieKAC Svētes ielā 33. Ieeja – bez maksas.

Jelgavas basketbolisti uz lielā ekrāna
 Ritma Gaidamoviča

notikumi

Jelgavniece Nadežda Kraukle
raidījumā
iemūžinājusi
arī vairākas
pilsētas vietas,
tostarp Jelgavas Svētās
Trīsvienības
baznīcas torni,
kur pāris dejoja pirmo valsi.

Lai sniegtu padomus jaunajiem pāriem par
attiecībām un
ģimeni, savus
stāstus raidījumā
atklāj sabiedrībā zināmi pāri
– uzklausītas arī
bijušās iekšlietu
ministres Lindas
Abu Meri un
viņas vīra Hosama Abu Meri
pārdomas.
redzē dalījusies bijusī iekšlietu ministre
Linda Abu Meri ar vīru Hosamu, kuri
abi piedzīvojuši vairākas laulības. Padomus sniedz arī mācītāji. «Man gribētos
domāt, ka pēc dzirdētā vairāki pāri, kuri
šobrīd izvēlējušies vienkārši dzīvot kopā,
pārdomās savu ģimenes modeli,» spriež
Nadežda.

Kādu kleitu, kurpes,
torti izvēlēties

Iemūžināts arī tas, kā pāris gatavo
ielūgumus kāzām, mācās dejot pirmo
valsi, izvēlas kāzu kleitu, torti. Paralēli
dažādus padomus sniedz speciālisti,
piemēram, kādas kurpes līgavai labāk izvēlēties, kāda kleita piemērota apaļīgām
līgavām, kāda – sievietēm gados. Par
biežākajām pāru pieļautajām kļūdām
dejā pieredzē dalīsies Aleksandra Kurusova, bet par kāzu torti, kas simbolizē,
ka pāris būs kopā mūžīgi, sniedzot arī
vairākus piemērus, stāstīs konditorejas
«Kūkotava» saimniece Liene Tomsone.
«Stāstu sērijā esam centušies ietvert
dažādus padomus, un ceru, ka tie noderēs citiem pāriem,» stāsta Nadežda. Lai
redzētu atšķirību, kā ir tad, kad kāzām
gatavojas paši saviem spēkiem, un kā
tad, ja organizēšana uzticēta pasākumu
rīkošanas aģentūrai, paralēli tiek rādīts
vēl viens pāris – Anastasija un Deniss,
kuri izvēlējušies otro variantu.

Pirmais valsis tornī

Šovā «Zem plīvura» visai Latvijai tiks
parādītas arī Jelgavas skaistākās vietas.
Filmēšana notikusi arī mūsu pilsētā
– iemūžināts kāzu salons, kurā meklēta
kleita, Katoļu katedrāle, kur notika kāzas, Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un

mākslas muzejs, kurā klāti galdi, notika
fotosesija, Svētās Trīsvienības baznīcas
tornis, kur dejots pirmais valsis un vistiešākajā nozīmē vārītas ziepes, tāpat
arī pāris iemūžināts uz jaunā Mītavas
tilta, kuram, kā viņi spriež, ir īpaša aura.
«Jāteic, ka tas bija varens piedzīvojums.
Tiesa, ne tāpēc, ka mūs filmēja – bieži
vien par to pat aizmirsām –, bet tāpēc, ka
visu kopā izdzīvojām. Tiem pāriem, kuri
grasās dzīvē spert šo svarīgo soli, vēlos
uzsvērt – dariet visu tandēmā! Ne reizi
dzirdēts, ka organizēšanas rūpes ir uz
meiteņu pleciem, taču tas jādara kopā.
Tas ir vēl viens pārbaudījums – esat uz
viena viļņa vai ne,» tā Lelde.

Par kāzām spriež basketbolists
Jānis Blūms

Šovs «Zem plīvura» LNT tiks rādīts
sešas nedēļas pēc kārtas, un Nadežda
pirmo raidījumu rosina skatīties ne
tikai daiļā dzimuma pārstāvēm, bet
arī vīriešiem. «Pirmais raidījums ir
par bildinājumu un attiecībām. Lai
interesantāk, parādīsim arī piemēru,
kā bildinājumu savam puisim izsaka
meitene autosacīkšu trasē,» ieinteresē
Nadežda. Savās pārdomās par naudu un
kāzām dalās arī Latvijas Basketbola izlases kapteinis basketbolists Jānis Blūms,
kurš uzskata, ka nauda nav galvenais:
ja mīli šo cilvēku, tad naudai un kāzu
greznībai nav nozīmes. «Diemžēl šobrīd
sabiedrībā izveidojies uzskats, ka kāzas
ir kā biznesa projekts. Pāris kāzu naktī
nevis mīlējas, bet atver aploksnes un
skaita, cik ciemiņi viņiem uzdāvinājuši
naudu. Taču mēs gribam parādīt, ka ne
jau nauda ir galvenais, bet gan mīlestība,» nosaka Nadežda.

