Uzmanību – konkurss!
Šī laikraksta numura
lappusēs gan slēptā,
gan atklātā veidā vairākkārt publicēts Jelgavas pilsētas sauklis
Saskaitiet, cik pilsētas saukļu publicēti laikrakstā, un
atbildi paziņojiet 19. februārī laikā no pulksten 8 līdz
12, zvanot pa tālruni 63005556 vai 63005558.
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CSDD plāno mainīt
atrašanās vietu

VAS «Ceļu satiksmes drošības direkcija» (CSDD) ir izlēmusi, kur Jelgavā atradīsies jaunā tehniskās apskates stacija un CSDD
nodaļa, – šim mērķim nopirkta zeme blakus kādreizējai autobusu rūpnīcai «Amo Plant». «Lai varētu nodrošināt klientu
apkalpošanu atbilstoši CSDD standartiem, jo īpaši tehniskās apskates jomā, Jelgavas nodaļā ir nepieciešams paplašināt
klientu apkalpošanai paredzētās telpas. Diemžēl pašreizējā apskates vietā tas nav iespējams. Tādēļ tika izskatīts jautājums par jaunām iespējām – telpu iegādi, telpu nomu vai jaunas nodaļas būvniecību – Jelgavas pilsētā. Šobrīd ir iegādāts
zemesgabals, un tuvākajā laikā tiks uzsākta ēku projektēšana,» norāda CSDD Sabiedrisko attiecību daļas vadītājs Jānis
Aizpors. Viņš piebilst, ka sākotnēji uz jauno vietu tiks pārcelta tehniskās apskates stacija, ko plānots uzbūvēt viena divu
Foto: Raitis Supe
gadu laikā, bet nākotnē tur, iespējams, varētu tikt pārvietota arī visa CSDD Jelgavas nodaļa.

Pēc e-kartes derīguma termiņa beigām
jaunu karti var saņemt «SEB bankā»
 Sintija Čepanone

Iedzīvotāji, kuri norēķiniem pilsētas autobusos
izmanto Jelgavas iedzīvotāja karti vai Jelgavas skolēna apliecību, aicināti pievērst uzmanību e-kartes
derīguma termiņam – pēc derīguma termiņa beigām jaunu karti var saņemt «SEB bankas» Jelgavas
filiālē, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.
Tāpat jāuzsver, ka no 1. marta pensionāri un politiski
represētās personas pašvaldības atbalstu, pilsētas
autobusos norēķinoties ar e-karti, varēs saņemt par
20 braucieniem mēnesī, nevis 16, kā bija līdz šim.
E-kartes derīguma termiņš
ir norādīts uz attiecīgās kartes, un tā ir derīga trīs gadus
– līdz uzrādītā mēneša pēdējai
dienai, to ieskaitot. Arī skolēnu e-kartes tiek izdotas uz
trim gadiem, bet minimālais
periods atkarībā no tā, kurā
klasē mācās skolēns, ir gads.
«Beidzoties e-kartes derīguma termiņam, «SEB banka»
izgatavo jaunu e-karti ar jaunu derīguma termiņu. Tās

tiek nogādātas «SEB bankas»
Jelgavas filiālē, kur tās ar personu apliecinošu dokumentu
var saņemt kartes īpašnieks,»
akcentē «SEB bankas» Korporatīvās komunikācijas pārvaldes vadītāja Agnese Strazda,
piebilstot, ka elektroniskās
Jelgavas skolēna apliecības
tiek atjaunotas pēc Jelgavas
Izglītības pārvaldes apstiprinājuma, pārbaudot skolēna
statusu.

Jauno e-karti «SEB bankā»
klients var saņemt ne agrāk kā
vienu nedēļu pirms iepriekšējās e-kartes derīguma termiņa
beigu datuma, nododot veco
e-karti «SEB bankas» filiālē.
«Atjaunošanas maksa šobrīd
nav nevienai no e-kartes veidiem – ne skolēnu, ne iedzīvotāju kartēm, taču jāņem vērā,
ka, sākot ar šo gadu, katra
mēneša 28. datumā tiek ieturēta e-kartes mēneša maksa
0,15 eiro apmērā, savukārt ekartes lietošana pirmajā gadā
joprojām ir bez maksas, jo to
finansē Jelgavas Autobusu
parks,» tā A.Strazda, uzsverot,
ka bankai ir tiesības iznīcināt
e-karti, ja klients divu mēnešu
laikā pēc tās izgatavošanas
karti nav izņēmis.
A.Strazda atgādina, ka informāciju par pirmreizēju kartes izgatavošanu skolēniem un
pensionāriem – par e-kartes

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

izveidošanas nepieciešamību
– «SEB banka» saņem attiecīgi no Jelgavas Izglītības
pārvaldes vai Jelgavas Sociālo
lietu pārvaldes. Šobrīd «SEB
banka» kopumā ir izsniegusi
12 257 e-kartes, ar kurām iedzīvotāji var norēķināties par
braucienu pilsētas autobusā.
Jāpiebilst, ka janvāra domes
sēdē deputāti apstiprināja
grozījumus saistošajos noteikumos «Jelgavas pilsētas
pašvaldības pabalstu piešķiršanas noteikumi», paredzot,
ka, sākot ar 1. martu, Jelgavas
pilsētā deklarētie pensionāri
vai politiski represētas personas, autobusā norēķinoties ar
Jelgavas pilsētas iedzīvotāja
karti, pabalstu pilsētas sabiedriskā transporta braukšanas
maksas segšanai 50 procentu
apmērā varēs saņemt par 20
braucieniem mēnesī iepriekš
noteikto 16 braucienu vietā.

63048800

Katrs desmitais pareizās atbildes autors saņems vienu
no Jelgavas pilsētas pašvaldības sarūpētajām balvām –
lietussargu, krekliņu, vējjaku ar pilsētas simboliku
vai «Ielūgumu uz Jelgavu».

Ar bankas karti biļeti
var nopirkt arī JAP
starppilsētu autobusos
 Sintija Čepanone

Kopš pagājušās nedēļas arī reģionālajos starppilsētu autobusos maršrutos,
kurus apkalpo SIA
«Jelgavas autobusu parks» (JAP), tiek
nodrošināta iespēja
par braucienu norēķināties ar jebkuras
bankas «VISA» un
«MasterCard» maksājumu karti. Šobrīd
vidēji dienā šajos autobusos tiek veikti ap
desmit bezskaidras
naudas norēķinu.
POS terminālu uzstādīšana starppilsētu autobusos
pakāpeniski sākta pagājušā
gada nogalē. Nupat sistēmas
programmēšanas darbi, tarifus salāgojot ar maršrutiem,
noslēgušies, un kopš 11. februāra ne tikai pilsētas, bet arī
reģionālo autobusu pasažieri
iegādāties biļeti par braucienu
var, maksājot ar bankas karti.
«Atšķirībā no pilsētas autobusiem, kur, norēķinoties ar
karti, biļeti var iegādāties par
15 centiem lētāk, starppilsētu
nozīmes maršrutos tarifu ietekmēt nevaram, tādēļ maksa
par braucienu nav atkarīga
no tā, vai biļete iegādāta par
skaidru naudu vai ar bankas
karti – tarifs abos gadījumos
ir vienāds. Taču bezskaidras
naudas norēķini autobusā dau-

dziem pasažieriem ir ērtāki, tie
būtiski atvieglo arī autobusu
šoferu darbu, jo viņiem nav
jāiekasē skaidra nauda, jāizdod atlikums, līdz ar to ir arī
mazākas iespējas kļūdīties,»
tā G.Dūmiņš.
Tiesa gan, šobrīd iespēju
autobusā norēķināties ar bankas karti izmanto ap desmit
braucēju dienā, un lielākoties
– apmēram 90 procentos gadījumu – tie ir pasažieri, kas
brauc maršrutā Jelgava–Rīga.
Taču šāda iespēja tiek nodrošināta visos starppilsētu mikroautobusos un autobusos, kurus
apkalpo JAP, un par to liecina
attiecīga uzlīme sabiedriskajā
transportā.
G.Dūmiņš atgādina, ka gan
pilsētas, gan starppilsētu autobusos iespējams samaksāt
ar jebkuras bankas izsniegtu
«VISA» vai «MasterCard»
norēķinu karti, taču nevar
norēķināties ar «American
Express» karti. Lai autobusā par biļeti samaksātu ar
bankas karti, līdzīgi kā par
pirkumu veikalā vai jebkuru
citu pakalpojumu, pasažierim
ir jāievada PIN kods. Tāpat
būtiski uzsvērt, ka par katru
biļeti, ko pasažieris vēlas iegādāties, PIN kods ir jāievada
atkārtoti – tas attiecas uz situācijām, ja viens cilvēks vēlas
samaksāt, teiksim, par divām
biļetēm. «Šādu kārtību nosaka programmatūras specifika
– autobusa vadītājs to nevar
ietekmēt,» tā G.Dūmiņš.

Vidusskolēni piesakās
izvēles eksāmeniem;
pirmais obligātais
eksāmens – 15. martā
 Sintija Čepanone

Jau 15. martā 12. klases skolēni sāks kārtot pirmo
eksāmenu angļu valodā. Pēc Jelgavas Izglītības
pārvaldes datiem, kuros vēl iespējamas korekcijas,
angļu valodas eksāmenu plāno kārtot 476 Jelgavas
vidusskolēni. Taču jau šodien valsts pārbaudes
darbu posmu uzsāk devītklasnieki – viņi kārto
integrēto diagnosticējošo darbu dabaszinībās.
Dabaszinību eksāmens ir šī mācību gada jaunums.
Turpmāk diagnosticējošie darbi būs jākārto ne tikai
3. un 6., bet arī 8. – 12. klašu skolēniem.
Jelgavas Izglītības pārvaldes
galvenā speciāliste izglītības jautājumos Lilija Stepanova informē,
ka, tāpat kā iepriekš, 9. klasē skolēniem obligāti jākārto četri eksāmeni: mācībvalodā, matemātikā,
vienā svešvalodā pēc izglītojamā
izvēles un Latvijas vēsturē, kas
tagad ir atsevišķs mācību priekš-

mets. Nozīmīgs ir šodien notiekošais diagnosticējošais darbs
dabaszinībās. «Diagnosticējošā
darba būtība ir noskaidrot skolēnu spējas dabaszinātņu stundās
iegūtās zināšanas pielietot praktisku uzdevumu risināšanā,»
skaidro L.Stepanova.
Turpinājums 3.lpp.

Laikrakstu iespējams saņemt arī
redakcijā Pasta ielā 47 – 214.
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Latvijā no 2014. līdz 2020. gadam tiek īstenota īpaša ES programma – «Jauniešu
garantija», kuras mērķis ir palīdzēt jauniešiem atgriezties izglītības iestādē vai
iekļauties darba tirgū, tādējādi mazinot jauniešu bezdarbu un uzlabojot viņu
konkurētspēju darba tirgū. Šīs programmas laikā jauniešiem vecumā no 15
līdz 29 gadiem (ieskaitot), kuri nemācās un nestrādā, ir iespēja mācīties kādā
no Latvijas profesionālās izglītības iestādēm, kur viena vai pusotra gada laikā
iespējams apgūt izvēlēto profesiju. Valsts izglītības attīstības aģentūras Jauniešu
garantijas projekta laikā profesiju var apgūt arī tie jaunieši, kuri ir studenti, bet
nestudē pilna laika dienas nodaļā, kā arī profesiju ieguvušie jaunieši, ja profesionālā kvalifikācija iegūta vismaz gadu pirms mācību uzsākšanas projektā.
Profesijas apguves laikā jaunieši saņem arī ikmēneša mērķstipendiju 70 – 115
eiro apmērā.
Jelgavā Jauniešu garantiju īsteno mūsu abas profesionālās izglītības iestādes
– Jelgavas Amatu vidusskola un Jelgavas tehnikums. Amatu vidusskolā šobrīd
jau mācās 140 jaunieši, kuri apgūst tādas profesijas kā grāmatvedis, vizāžists,
pavārs, frizieris, apģērbu modelēšanas un konstruēšanas speciālists, viesmīlis, datorizētās ciparu vadības (CNC) metālapstrādes darbgaldu iestatītājs.
2016./2017. mācību gadā audzēkņus plānots uzņemts šādās programmās:
«Metālapstrāde», «Ēdināšanas pakalpojumi», «Frizieru pakalpojumi», «Dekoratīvā kosmētika», «Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija», «Restorānu pakalpojumi». Savukārt Jelgavas tehnikumā 10 jaunieši šobrīd apgūst
bārmeņa profesiju, bet vēl līdz 22. februārim tiek gaidīti pieteikumi no tiem
jauniešiem, kuri vēlas apgūt autoatslēdznieka arodu. Pēc tam jaunas mācību
programmas sāksies septembrī, kad varēs apgūt namu pārziņa, bārmeņa,
autoatslēdznieka un būves tehniķa arodu.
Jāpiebilst, ka 2015. gada decembra beigās valstī bija 16 222 jaunieši bezdarbnieki vecumā no 15 līdz 29 gadiem jeb 19,8 procenti no bezdarbnieku
kopējā skaita. Nodarbinātības valsts aģentūras Jelgavas filiālē šobrīd reģistrēti 704 jaunieši bezdarbnieki jeb 21,4 procenti no kopējā bezdarbnieku
skaita filiālē.
«Jelgavas Vēstnesim» programmā iesaistītie jaunieši atzīst, ka šī ir iespēja, kas
jāizmanto, jo viņi visi ar savu līdzšinējo izglītību tā arī nav spējuši iekļauties
darba tirgū, un izrādās, ka galvenais iemesls tam ir fakts, ka skolas laikā nav
sapratuši, ko īsti dzīvē vēlas darīt. Skola savulaik izvēlēta bieži vien pēc nejaušības principa. «Tikai tagad apzināmies, ka tērējām valsts naudu un savu laiku
nelietderīgi,» šobrīd saka jaunieši, kuri pēc 20 gadu vecuma atgriezušies skolas
solā nu jau ar citu motivāciju.

«Datorsistēmu tehniķim
bez pieredzes un augstākās
izglītības piedāvā tikai
pārdevēja darbu»

Mārtiņš Rozenbergs, Jauniešu garantijas programmā
Jelgavas tehnikumā apgūst
bārmeņa profesiju:
«Es jau esmu Jelgavas tehnikuma absolvents – datorsistēmu
tehniķis. Jā, no vienas puses, valstī izskan, ka IT jomā ir tik daudz
vakanču, bet realitāte ir mazliet
cita. Praktiski visur, kur meklēju
darbu, prasīja pieredzi vai augstāko izglītību. Tā tas bija «Baltic
data», «NDD», «Kapitāls». Vienīgais, ko varēju dabūt, bija preču
apkalpotājs «RD Electronics»,
bet… jūs jau saprotat, ka tas nav
datorsistēmu tehniķis – tas ir
vienkāršs pārdevējs veikalā. Tas
nebija tas, ko vēlējos darīt. Tā arī
palika, ka mana aizraušanās ar
IT jomu pagaidām ir tādā hobija,
piehalturēšanas līmenī.

Gribas nostāties kaut nedaudz uz kājām, un, tā kā esmu
ļoti komunikabls, nolēmu apgūt bārmeņa profesiju. Man
vienmēr ir interesējusi kokteiļu
māksla, baristas darbs – gribas
to izzināt. Domāju, ka no manis
sanāks labs bārmenis. Drīz jau
būs jāsāk meklēt prakses vieta
– labprāt sevi pamēģinātu «Platē», «Hercogā» vai «Balerijā».
Gribas pabūt bāram otrā pusē
– sajust tās emocijas! Kamēr
vēl jauns, nebūtu slikti apskatīt
pasauli – ja tiktu darbā uz kruīza
kuģiem, labprāt kādu gadu tā
pastrādātu. Bet tad, protams,
jādomā par perspektīvu – sapelnīto naudu es ieguldītu izglītībā
un studētu IT jomu, lai varētu
pelnīt jau ar savu otru aizraušanos.»

viedokļi
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«Neviens no maniem 30 klasesbiedriem
nestrādā savā profesijā»
Baiba Tolkačeva, Jauniešu
garantijas programmā Jelgavas
Amatu vidusskolā apgūst friziera
profesiju:
«Biju tikko pabeigusi 9. klasi
– jauna, zaļa, kur vecāki lika, tur
arī gāju mācīties. Viņi man bija
diezgan stingri, tālāk par Dobeli
vai Zaļeniekiem laist negribēja. Un
tad nu viņi nolēma, ka no manis
varētu sanākt laba grāmatvede.
Dobelē bija iespēja mācīties par
frizieri, bet vecākiem nešķita, ka
tā varētu būt pietiekami prestiža
profesija man, bet Zaļeniekos piedāvātie grāmatveži viņus apmierināja. Tā nu mācījos to, kas man
nemaz nepatika: zināju, ka tas nav
man – sēdēt pie galda un rēķināt…
Tikai tagad apzinos, ka esmu pazaudējusi astoņus gadus… Nu jau
man ir ģimene – vīrs, septiņgadīgs
dēls – un pavisam cita domāšana.
Ja vecāki tolaik būtu ļāvuši mā-

cīties par frizieri, iespējams, es
jau tagad būtu laba meistare, bet
šobrīd sāku visu no jauna un ceru,
ka jau vasarā varēšu sākt strādāt
savā profesijā.
Vīram matus griežu jau vairākus gadus, katru reizi arvien

vairāk saprotot, ka tieši to es
vēlētos darīt profesionāli. Kad
uzzināju par šo programmu, ne
mirkli nedomāju – uzreiz pieteicos
un nu kopš septembra mācos.
Drīz sāksies prakse, bet vasarā
jau sākšu strādāt. Man paveicās

– feisbukā biju ielikusi aicinājumu
atsaukties modeļus, bet man atsaucās reāla darbavieta – frizētava
«Renāte» piedāvāja prakses vietu.
Ticu, ka tas būs labs sākums manai karjerai.
Tas ir liels ieguvums ne tikai
man, bet arī mūsu ģimenei, jo līdz
šim naudas pelnītājs bija vīrs, bet
tagad arī es varēšu nopelnīt. Cik
esmu apjautājusies, tad Jelgavā
frizieris iesācējs var nopelnīt ap
500 eiro «uz rokas», un, manuprāt,
tas ir ļoti labs sākums.
Tā ir taisnība, ka jaunieši pēc
skolas nezina, ko vēlas darīt.
Varu droši apgalvot, ka neviens
no maniem 30 klasesbiedriem nestrādā profesijā, ko savulaik skolā
apguvuši. Manuprāt, tas vien jau
ir rādītājs, ka kaut kas īsti kārtībā
nav. Arī es ar savu grāmatvedes izglītību līdz šim esmu piestrādājusi,
rīkojot bērnu ballītes…»

«Vai es esmu valsts naudas šķērdētājs?
Droši vien, ka jā!»
Artūrs Siljānis, Jauniešu
garantijas programmā Jelgavas
Amatu vidusskolā apgūst grāmatveža profesiju:
«Pēc Jelgavas Valsts ģimnāzijas
beigšanas domāju, ka kļūšu par
arhitektu, bet tur bija šausmīgi
liela konkurence un es konkursu neizturēju. Meklēju kaut
ko līdzīgu un apstājos pie LLU
būvniekiem. Tiku budžetā, gandrīz nolauzu pirmo gadu, bet…
fizika iegrieza. Vienkārši netiku
galā – ģimnāzijā tolaik bija švaki
ar fizikas skolotājiem, arī pats
pietiekami nepiespiedos, un to
visu augstskolā ļoti spēcīgi izjutu.
Sapratu, ka nekas nesanāks, un
izstājos no augstskolas. Vasarā
mazliet pastrādāju, bet ome visu
laiku dzina atpakaļ uz augstskolu.
Ģimenē nebija tādu apstākļu, lai
varētu studēt par maksu, tāpēc
atkal skatījos, kur varētu tikt budžeta grupā. Man nebija svarīga
joma, ko studēt: ka tikai budžetā!
Un tiku LLU kokapstrādē budžeta grupā. Nodomāju – kāpēc
ne?! Mācījos labi, pat stipendiju

saņēmu. Sesiju pabeidzu, it kā
viss kārtībā, un aizbraucu uz
Angliju piepelnīties – mēnesi
liku saules baterijas. Domāju,
ka mazliet jānopelna. Atbraucot
mājās, izrādījās, ka vienu sesijas
darbu tomēr neesmu līdz galam
iesniedzis… Pašam tas bija baigais pārsteigums. Mani izmeta no
budžeta, bet 1400 eiro, ko maksāt
par mācībām, man nebija. Tā
nu atkal augstskolu pametu. Ko
darīt, ko darīt? Pieteicos darbā
Jelgavas Pašvaldības policijā. Tas
darbs tiešām nav viegls – varu
tikai apbrīnot cilvēkus, kas to
dara gadiem. Pēc septiņu mēnešu darba man piedāvāja peļņas
iespējas Amerikā, tāpēc atteicos
no darba Pašvaldības policijā
un biju apņēmības pilns doties
uz Ņujorku. Viss nokārtots, es
jau esmu ceļā, bet tad pēkšņi
man paziņo, ka darba iespēja
izčabējusi… Zvanu draugam, lai
atbrauc pakaļ uz Rīgu un atved
mājās. Atbrauca draugs, kurš
tikko bija sācis mācīties Jauniešu
garantijas programmā. Tā arī es

apsvēru visus «par» un «pret» un
sapratu, ka tas ir tas, kas man
vajadzīgs. Izvēlējos grāmatvedību,
jo matemātika man ir saprotama.
Šobrīd jau ir arī idejas par savu
biznesu, kur grāmatvedības zināšanas būs ārkārtīgi svarīgas,
tāpēc esmu pārliecināts, ka šoreiz
viss izdosies.
Vai es esmu valsts naudas šķērdētājs? Droši vien, ka jā. Es piekrītu, ka nav īsti normāli izvēlēties
augstskolu pēc principa «ka tikai
budžeta grupā». Valsts par mani
maksā, bet es pagaidām esmu

tikai tērējis, neko pretī nedodot. Ja
kāds pēc 9. klases man piedāvātu
izvēlēties – Valsts ģimnāzija vai
Amatu skola, es teiktu – Valsts
ģimnāzija. Ja man tagad to pajautātu, es teiktu – Amatu skola.
Kāpēc? Tāpēc, ka devītklasniekam
mācīties amatenē varbūt nav tik
prestiži, ja ir iespēja tikt Valsts
ģimnāzijā. Tagad saprotu, ka nav
jau runa par tikšanu vai netikšanu
– ir jāsaprot, ko tu darīsi tālāk.
Manā gadījumā Amatu skola ar
tūlītēju profesiju noteikti būtu
bijis daudz labāks risinājums.»

«Esmu vakara cilvēks –
negribu iet uz darbu astoņos no rīta»
Zane Jaunzeme, Jauniešu
garantijas programmā Jelgavas
tehnikumā apgūst bārmenes
profesiju:
«Par bārmeni gribēju kļūt jau
pēc pamatskolas, bet bārmeņos
uzņem tikai pilngadīgus, tāpēc
izvēlējos vidusskolu, bet pēc vidusskolas aizgāju uz LLU, kur
mācījos komercdarbību. Pusgada
laikā sapratu, ka tas nav domāts
man. Skolu pametu un mērķtiecīgi

meklēju iespēju kļūt par bārmeni
– to atradu Jauniešu garantijas
programmā. Ļoti labi saprotu, ka
bārmene nebūšu 40 vai 50 gadu
vecumā, bet šī man būs laba iespēja kļūt neatkarīgai no vecākiem un
paralēli darbam turpināt mācīties
augstskolā. Pagaidām vēl neesmu
izlēmusi, ko vēlos studēt. Tieši
tāpēc bārmenes profesija man būs
tāds labs laika handikaps, kas ļaus
saprast, ko es gribu, un vienlaikus

nesēdēt bezdarbniekos.
Tas ir stereotips, ka bārmeņi
var būt tikai puiši. Pierādīšu, ka
laba bārmene var būt arī meitene.
Kāpēc tāda izvēle? Tāpēc, ka vairāk esmu vakara cilvēks, nespēju
iedomāties, ka būtu jāiet uz darbu
pulksten 8 un jānostrādā līdz pulksten 17. Man patīk komunicēt ar
cilvēkiem. Iespējams, tas ļaus nostiprināt manu domu, ka nākotnē
vēlos kļūt par psihologu.»

«Augstskola man nelīdzēja»

Olga Aļeksejeva, Jauniešu
«Studēju RTU, un pēdējā kursā
garantijas programmā Jelgavas man piedzima bērniņš. Studijas
Amatu vidusskolā apgūst grā- pabeidzu, bet četrus gadus ar
matveža profesiju:
mazo nosēdēju mājās – bērns

slimoja, un īsti pat nebija iespējas
iekļauties darba tirgū. Tagad,
kad vajadzētu sākt darba gaitas,
saprotu, ka man nav nekādu
prasmju, nekādu zināšanu. Mācījos ekonomiku, bet tā bija plika
teorija, turklāt mana augstskolas
programma bija tāda, ka prakse
tajā nebija iekļauta. Tātad biju
izmācījusies par teorētiķi, kam
darba tirgū īsti vietas nav. Jā,
varētu iet tālāk un kļūt par
pasniedzēju, bet šāds scenārijs
mani nemaz nevilināja. Tagad
es saprotu, ka mans lielais klupšanas akmens bija tas, ka vidusskolā mācījos ļoti labi, man viss

padevās – nebija vienas jomas,
kurai es gribētu pievērsties. Un,
protams, visi to vien darīja, kā
mani bakstīja: «Ar tavām zināšanām! Tikai nopietna izglītība!
Tikai budžets!» Tagad apzinos,
ka necik tālu ar to tikusi neesmu.
Jā, sūtīju CV, tiku uz pārrunām,
bet tālāk par pārrunām ne reizi
neesmu bijusi. Un vēl kas – visas
pārrunas bija Rīgā, bet saprotiet,
ko man nozīmētu tas, ja dabūtu
darbu Rīgā – tā ir braukšana,
bērns vēl mazs… Gribējās jau
labāk Jelgavā, bet Jelgavā man
atbilstošu vakanču nav vispār.
Jauniešu garantija bija iespēja,

un es to izmantoju. Matemātika
ir padevusies vienmēr, tabulas,
cipari – tas ir mans. Jau tagad
zinu, ka šajā profesijā noteikti
arī strādāšu. Nav pat svarīgi – kā
algots darbinieks vai izveidošu
savu nelielu uzņēmumu un pati
apkalpošu firmas. Galvenais, ka
saprotu, ko gribu. Neesmu no
tiem jauniešiem, kuriem vajag
visu un uzreiz – manuprāt, Jelgavā grāmatveža alga 500 eiro ir
ļoti labs sākums. Jā, Rīgā droši
vien varētu nopelnīt par 200
eiro vairāk, bet tad parēķinu ceļa
naudu un vēl laiku ceļā – tas nav
tā vērts. Ir jau žēl, ka laiks ir pa-

gājis un man savos 28 gados pēc
augstskolas jāatgriežas skolas
solā, bet tā ir samaksa par to, ka
nepratu izdarīt pareizo izvēli.
Tieši tāpēc es varu tikai mudināt
jauniešus, pirms izšķirties par
labu vienai vai otrai skolai, vienai
vai otrai profesijai, apzināties,
kādu izglītību, kādas zināšanas
iegūs un vai tās ļaus darīt to, ko
vēlas. Es šobrīd nesēdētu skolas
skolā, ja nezinātu, ka grāmatvedība ir mans aicinājums.»
Sagatavoja
Kristīne Langenfelde,
foto Raitis Supe

ziņas

Ceturtdiena, 2016. gada 18. februāris

Vecākus aicina izteikt
viedokli par skolām
 Sintija Čepanone

Jau trešo gadu Jelgavas pilsētas skolas
piedalās domes izsludinātajā konkursā
par gada skolas titulu «Jelgavas pilsētas
izglītības kvalitātes
gada balva «Zelta
grauds 2016»». Konkursa vērtēšanā aicināti iesaistīties arī
skolēnu vecāki, novērtējot sava bērna
izglītības iestādi.
Konkursa mērķis ir motivēt
izglītības iestādes inovatīvai,
kvalitatīvai darbībai konkurētspējas veicināšanai un izcilības
sasniegšanai Jelgavas pilsētas,
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Speciāliste piebilst, ka mazākumtautību izglītības programmu skolēniem papildus jākārto
centralizētais latviešu valodas
eksāmens atbilstoši valodas atestācijas prasībām.
Savukārt, lai saņemtu atestātu
par vidējo izglītību, jākārto četri
eksāmeni: trīs valsts obligātie
centralizētie eksāmeni (latviešu
valodā, svešvalodā un matemātikā) un vismaz viens eksāmens
pēc izvēles. L.Stepanova piebilst,
ka daudzi jaunieši, kuriem šogad
jābeidz vidusskola, izvēles eksāmenu nokārtojuši jau iepriekšējos
mācību gados. Vērtējot mācību
priekšmetus, kuros vidusskolēni
izvēlējušies kārtot eksāmenu,
speciāliste atzīst, ka šajā mācību
gadā kaut nedaudz, tomēr augusi
skolēnu interese par dabaszinību
ciklu. Proti, eksāmenu kārtot fizikā pieteicies 41 jaunietis, ķīmijā
– 14, bioloģijā – 28. Šie rādītāji,
īpaši fizikā, pēc L.Stepanovas
teiktā, ir augstāki nekā pagājušajā mācību gadā, un to var skaidrot
ar mērķtiecīgo pašvaldības atbalstu dabaszinātņu priekšmetu
papildu apguvē. No izvēles eksāmeniem populārākie ir vēsture
(to plāno kārtot 265 skolēni),
informātika (pieteikušies kārtot
194 vidusskolēni), krievu valoda
(124), ekonomika (58).

Gada labākie JAP šoferi

«Tas, ka uzņēmumā ieviesta šāda tradīcija – konkurss –, ir dzinulis darīt
savu darbu labāk, lai gan
ikviens jau tāpat cenšas
izdarīt visu tik labi, cik vien
var. Tāpat tas arī mazliet
mobilizē darbam un liek
pārdomāt pašam savu rīcību, uzvedību, saskarsmi
ar pasažieriem,» neslēpjot prieku par saņemto
nozīmīti un balvām, saka
SIA «Jelgavas autobusu
parks» (JAP) 2015. gada
labākais šoferis reģionālajos starppilsētu pārvadājumos Nikolajs Šukelovičs.
Viņš JAP strādā sesto
gadu un, kā, sveicot Nikolaju, norādīja uzņēmuma
vadītājs Gints Burks, arī
iepriekšējos gados bijis
ļoti tuvu tam, lai iekļūtu
Foto: Raitis Supe
labāko trijniekā.

Zemgales reģiona un valsts
mērogā, informē Zemgales
reģiona Kompetenču attīstības
centrā.
Konkursā tiks vērtēti skolu
sasniegumi 2015./2016. mācību
gadā šādos darbības virzienos:
skolēnu sasniegumi; skolotāju profesionālā pilnveide un
radošā darbība; direktora inovatīvā darbība; skolas darbība
skolēnu personības/talantu
attīstīšanai; skolas tēls; skolas
vides drošība.
Konkursa uzvarētāji tiks paziņoti Jelgavas pilsētas Skolotāju dienas svinīgajā pasākumā
2016. gada oktobrī.
Vecāki savu viedokli par skolu, kurā mācās viņu bērns, var
izteikt, aizpildot anketu mājas
lapā: http://ej.uz/zeltagrauds

Vidusskolēni piesakās izvēles
eksāmeniem; pirmais obligātais
eksāmens – 15. martā
Ir vērojama tendence palielināties to skolēnu skaitam, kuri
obligāto eksāmenu svešvalodā kārtos angļu valodā. Šajā
gadā vācu valodas eksāmenu
izvēlējušies vien divi 12. klases
skolēni. L.Stepanova akcentē,
ka, sākot ar šo mācību gadu, 12.
klases svešvalodas eksāmenu
var aizstāt ar starptautiskas
testēšanas institūcijas pārbaudījumu. «Tas paver plašākas
iespējas jauniešiem, kuri pēc
vidusskolas beigšanas studijas
plāno uzsākt ārzemēs, jo viņiem
starptautiskās testēšanas institūcijas svešvalodas eksāmens
vairs nebūs jākārto papildus,» tā
L.Stepanova.
Centralizēto eksāmenu sertifikāti pamatizglītībā tiks izsniegti
10. jūnijā, bet vispārējā vidējā
izglītībā – 30. jūnijā.
Februārī un martā noritēs arī
diagnosticējošo darbu kārtošana
– jau otro gadu ar mērķi diagnosticēt atsevišķas skolēnu matemātiskās un vispārējās prasmes
8. klašu skolēniem jākārto diagnosticējošais darbs matemātikā,
9. klasēm – dabaszinībās, šogad
pirmo reizi arī 10. klašu skolēni
kārto diagnosticējošo darbu fizikā vai ķīmijā (pēc skolas izvēles),
bet 11. klašu skolēni – diagnosticējošo laboratorijas darbu fizikā
vai ķīmijā (pēc skolas izvēles).

JPPI «Pilsētsaimniecība» (reģ.Nr.90001282486) aicina darbā

HIDROTEHNISKO BŪVJU INŽENIERI.

Galvenie pienākumi:
• pārzināt pilsētas teritorijā esošās hidrotehniskās būves un nodrošināt to apsaimniekošanu;
• nodrošināt lietus ūdens kanalizācijas un notekūdens attīrīšanas iekārtu ekspluatāciju un uzraudzību;
• izstrādāt hidrotehnisko būvju (vaļējie grāvji, lietus ūdens kanalizācijas tīkli, drenāžas tīkli, caurtekas, sūknētavas,
strūklakas u.c. iestādes valdījumā esošās būves) ekspluatācijas, uzturēšanas, pilnveidošanas un būvniecības
darbu gada plānus;
• organizēt, kontrolēt un pieņemt hidrotehnisko būvju uzturēšanas tehniskā kārtībā, atjaunošanas,
pārbūves un modernizācijas darbus;
• izstrādāt darba uzdevumus un tehniskās specifikācijas iepirkumu procedūru organizēšanai par amata
kompetencē esošajiem jautājumiem;
• sniegt konsultācijas iedzīvotājiem un iestādēm.
Prasības:
• piektā profesionālās kvalifikācijas līmeņa augstākā inženiertehniskā izglītība vai augstākā izglītība
būvniecībā, vides un ūdenssaimniecībā vai ūdensapgādē un kanalizācijā;
• labas datorprasmes («Word», «Excel», «MicroStation» vai «AutoCAD», ĢIS);
• vismaz divu gadu darba pieredze meliorācijas sistēmu vai kanalizācijas sistēmu ekspluatācijā vai projektu
izstrādē, vai projektu realizēšanā saistībā ar hidrotehnisko būvju ieviešanu, pilnveidošanu vai attīstību;
• spēja patstāvīgi plānot un organizēt sava darba izpildi noteiktajā termiņā, analizēt un piemērot
spēkā esošos normatīvos aktus;
• prasme strādāt komandā un grupā;
• vēlams būvprakses sertifikāts meliorācijas sistēmu, upju hidrotehnisko būvju projektēšanā vai meliorācijas sistēmu, upju hidrotehnisko būvju būvdarbu vadīšanā un būvuzraudzībā;
• spēt argumentēt savu viedokli;
• spēja patstāvīgi organizēt savu un komandas darbu, sasniedzot noteiktus mērķus;
• B kategorijas autovadītāja apliecība.
Uzņēmums piedāvā:
• atbildīgu un dinamisku darbu kolektīvā;
• stabilu atalgojumu un sociālās garantijas;
• iespēju pilnveidot profesionālo pieredzi.
Motivācijas vēstuli un CV lūgums sūtīt līdz 2016. gada 15. martam pa e-pastu
pilsetsaimnieciba@pilsetsaimnieciba.jelgava.lv vai pa pastu uz adresi: JPPI «Pilsētsaimniecība»,
Pulkveža Oskara Kalpaka iela 16A, Jelgava, LV-3001.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

 Sintija Čepanone

SIA «Jelgavas autobusu parks» (JAP) īpašā
pasākumā šonedēļ pateicās šoferiem, kuri,
izvērtējot darba rādītājus visa aizvadītā gada
garumā, atzīti par JAP
2015. gada labākajiem
autobusu vadītājiem. 1.
vietu pilsētas pasažieru
pārvadājumos ieguva
Andrejs Sviķis, savukārt
starppilsētu pasažieru
pārvadājumos – Nikolajs Šukelovičs.
Šis ir jau ceturtais gads, kad
uzņēmumā tiek īstenota mēneša
labāko šoferu nominēšana, bet
gada labākos šoferus uzņēmums
godina trešo reizi, papildus naudas
balvai pasniedzot arī īpašu nozīmīti, kas apliecina augsto darba
novērtējumu visa aizvadītā gada
laikā. «Gada labāko autobusu vadītāju vidū lielākoties ir tie šoferi,
kuri 2015. gadā atzīti par mēneša
labākajiem vai viņu darba rezultāti
ik mēnesi bijuši ļoti tuvu tam, lai
kļūtu par labākajiem, bet kādā po-

zīcijā pavisam nedaudz pietrūcis.
Taču jāatzīst, ka lielākā daļa mūsu
šoferu uzrāda nemainīgi augstus
un stabilus darba rādītājus, kas
atspoguļojas arī rezultātos,» spriež
JAP Pārvadājumu nodaļas vadītājs Gatis Dūmiņš, piebilstot, ka
mēneša un gada labākie šoferi tiek
noteikti gan pilsētas, gan starppilsētu pasažieru pārvadājumos.
Piemēram, šoferis Raimonds
Seleckis gada labāko šoferu trijniekā bijis visus trīs gadus, kopš
uzņēmums ieviesis šādu nomināciju, arī Anatolijs Šmigins vienmēr
bijis starp labākajiem. «Anatolijs
ir mūsu veterāns – šoferis, kas
JAP nostrādājis 37 gadus, un
viņa pieredze un ieguldījums
uzņēmumam ir ļoti nozīmīgs,»
tā G.Dūmiņš. Savukārt Mihails
Derevjančenko, kurš JAP strādā
kopš 2008. gada, starppilsētu
reģionālajos pārvadājumos 2015.
gadā uzrādījis vislabākos rādītājus
degvielas ekonomijā. Taču augstus
rezultātus uzrāda arī tie šoferi,
kas JAP sākuši strādāt salīdzinoši
nesen. «Sasniegtie darba rādītāji
ir atkarīgi ne tikai no autobusa
vadītāja pieredzes, bet galvenokārt
jau no attieksmes pret savu darbu,

SIA «Jelgavas autobusu
parks» 2015. gada
labākie šoferi
Pilsētas pārvadājumos:
1. vieta – Andrejs Sviķis,
2. vieta – Aleksandrs Ivanovs,
3. vieta – Anatolijs Šmigins.
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Īsi
 Latvijas simtgadei veltītā jauniešu iniciatīva «Nacionālo dārgumu
jaunatklāšana» aicina skolēnus
pievienoties iniciatīvas attīstības
komitejai, kļūstot par projekta vēstniekiem savās skolās un iesaistoties
iniciatīvas attīstībā. Pieteikšanās
– līdz 19. februārim. Pirmā tikšanās
paredzēta 25. februārī pulksten 16
Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā, un tikšanās laikā skolēni,
kuri ir ieinteresēti iesaistīties projekta
popularizēšanā, tiks iepazīstināti ar iniciatīvas būtību, klašu kolektīvu iesaistes
procesu tajā, kā arī tiks diskutēts par
iniciatīvas popularizēšanu un attīstību.
Plānots, ka attīstības komitejas tikšanās notiks vismaz vienu reizi pusgadā.
Lai iesaistītos projekta popularizēšanā
un attīstības komitejā, jaunieši iepriekš
aicināti pieteikties – to var izdarīt pa
e-pastu nacionaliedargumi@gmail.
com līdz 19. februārim.
 Sestdien, 20. februārī, no pulksten 10 līdz 15 pie tirdzniecības
centra «Valdeka» Rīgas ielā 11a
notiks zemnieku, amatnieku Brāļu
tirgus, informē organizatoru pārstāve
Ilze Mauriņa.
 Pagājušajā nedēļā aizvadīts 2016.
gada pirmais mazo jelgavnieku sveikšanas pasākums «Mūs gaida, mēs
nākam!». Tajā līdztekus citām piemiņas
veltēm simbolisko dāvanu – karotīti
– saņēma kopumā 128 mazie jelgavnieki, kas pasaulē nākuši pagājušā gada

Reģionālajos starppilsētu
pārvadājumos:
1. vieta – Nikolajs Šukelovičs,
2. vieta – Raimonds Seleckis,
3. vieta – Mihails Derevjančenko.

pasažieriem, tehniku,» norāda
G.Dūmiņš.
Jāpiebilst, ka kopumā uzņēmumā strādā 90 šoferi, tostarp divas
trešdaļas nodrošina pasažieru
pārvadāšanu pilsētas nozīmes
maršrutos, pārējie – starppilsētu
reģionālajos maršrutos.
Interesanti, ka pilsētas pārvadājumos labākie autobusu vadītāji 2015. gadā vidēji pie autobusu
stūres veica 40 000 – 45 000
kilometrus un pārvadāja ap 70
000 pasažieru katrs, savukārt
labākie reģionālajos starppilsētu
pārvadājumos pērn ar autobusu veica vidēji 65 000 – 75 000
kilometrus, katrs pārvadājot ap
30 000 pasažieru.

Atklāta jauna ražotne

nogalē – laika posmā no 4. novembra
līdz 31. decembrim. Viņu vidū arī
viens dvīņu pāris – Damirs un Milana
Matuseviči. «Bērniņš – tas ir pasaules
brīnums. Lai jūsu mazulītis, šis pasaules
brīnums, jums nes gandarījumu, lai aug
stiprs un vesels, lai aug kā Jelgavas un
Zemgales patriots! Gribu vēlēt, lai viņš
augot var lepoties ar tiem darbiem,
ko mēs esam paveikuši, savukārt mēs
– ar tiem darbiem, ko paveiks viņš!»
mazuļu vecākiem vēlēja Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš. Tās
ģimenes, kuras nevarēja ierasties
uz svinīgo mazuļu sveikšanas pasākumu, piemiņas dāvanu no pilsētas
var saņemt Jelgavas domes Klientu
apkalpošanas centrā (Lielajā ielā 11)
tā darba laikā.

Sintija Čepanone

 Ilze Knusle-Jankevica

NP Jelgavas biznesa
parka teritorijā atklāts
jauns metālapstrādes
uzņēmums «TBSC», kas
nodarbojas ar kravas
automašīnu pārbūvi.
«Mēs kravas automašīnām montējam virsū
krānus un āķa pacēlāja
sistēmas, kas tiek izmantotas atkritumu apsaimniekošanā,» uzņēmuma darbību raksturo
tā vadītājs Ivo Rasa.

Biedrība «Zemgales reģionālā
enerģētikas aģentūra» (reģ.Nr.40008134754)
piedāvā darbu uz laiku

projektu vadītājam(-ai)/
direktora administratīvajam(-ai)
asistentam(-ei) –
1 darba vieta no 2016. gada 1. aprīļa līdz
2017. gada 30. novembrim.

Foto: no uzņēmuma arhīva

Metālapstrādes uzņēmums «TBSC» Jelgavā tika atklāts pagājušajā piektdienā. Svinīgo lenti pārgrieza uzņēmuma īpašnieki
«TBSC» ir Latvijas un Zviedrijas Davids Borgs (no kreisās), Ivo Rasa un Daniels Bergholtzs.
kopuzņēmums, kam ir sadarbības līgums uz pieciem gadiem jaudas ir ap 50 – 60 automašīnu tam ir tikai viens – šeit ir pieejams
ar Zviedrijas koncernu «Ture- pārbūve gadā, bet viss paredzēts kvalificēts darbaspēks. Lielākajā
bergs», kas darbojas transporta, eksportam. «Pārbūvēto auto- daļā Latvijas pilsētu darba tirgus
infrastruktūras un atkritumu mašīnu skaits ir atkarīgs no pa- ir iestagnējis, bet Jelgavā šajā ziņā
pārstrādes jomā. «Mēs šīs kompā- sūtījuma – krāna celtspējas un situācija ir labāka. Te ir universitānijas vajadzībām pārbūvēsim 25 citiem parametriem, kas nosaka te, tehniskāki un strādāt gribošāki
– 30 automašīnas gadā,» norāda pārbūves procesa ilgumu. Viena cilvēki,» izvēli pamato uzņēmējs.
uzņēmuma pārstāvis, piebilstot, pasūtījuma izpildei nepieciešamais Uzņēmums «TBSC» atrodas NP
ka «TBSC» ir oficiālais automa- laiks ir no trīs nedēļām līdz trīs Jelgavas biznesa parka teritorijā
šīnu «MAN» pārbūves serviss un mēnešiem,» stāsta I.Rasa. Līdz ar Aviācijas ielā 18, kur īrē apmēpārbūvē tieši šī modeļa kravas to paredzētais darbinieku skaits ir ram 2000 kvadrātmetrus plašas
18, un joprojām notiek komandas telpas. «Lai gan telpas īrējam,
automobiļus.
Šonedēļ Jelgavā ieradušies četri komplektēšana. Interesenti var izbūvējām papildu apgaismojumu,
speciālisti no Zviedrijas, lai apmā- sūtīt CV pa e-pastu info@tbsc.lv ļoti jaudīgu ventilācijas sistēmu,
cītu jaunos darbiniekus. Plānots, vai turebergs@turebregs.lv. Vidējā videonovērošanas sistēmu, ko
ka mācības ilgs 2 – 6 mēnešus, un alga rūpnīcas darbiniekiem pirms izmantojam, lai nodrošinātu prošobrīd tiek apmācīti astoņi darbi- nodokļu nomaksas ir 1632,6 eiro. dukta kvalitāti,» stāsta I.Rasa.
Uzņēmums par savu atrašanās Uzņēmuma izveidē investēts
nieki (divas brigādes).
Kopējās uzņēmuma plānotās vietu izvēlējies Jelgavu. «Iemesls apmēram pusmiljons eiro.

Prasības: ļoti labas angļu valodas zināšanas, iepriekšēja pieredze ES projektu
vadīšanā, lietvedības zināšanas. Izglītība
ekonomikā un labas «Excel» zināšanas
tiks uzskatītas par priekšrocību.
CV un motivācijas vēstuli lūgums sūtīt pa e-pastu
zrea@zrea.lv līdz 2016. gada 26. februārim.
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Aproce, kas
audzina raksturu
no Jelgavas cietuma ieslodzītajiem.
Kā stāsta Ieslodzījuma vietu pārvaldes sabiedrisko attiecību speciāliste
Ināra Makārova, pagājušajā gadā
pirms termiņa
no Jelgavas cieViens no iemesliem,
tuma, piemērojot elektroniskāpēc ieviesta
ko uzraudzību,
elektroniskā
atbrīvoti pieci
uzraudzība, – tas ļaus
ieslodzītie. «Iesniegumu bija
ieekonomēt līdzekļus,
uzrakstījuši 11
samazinot ieslodzīto
ieslodzītie, taču
tiesa sešas praskaitu un līdz ar to
sības noraidīja,»
arī izdevumus viņu
viņa piebilst.
Ja tiesa pieuzturēšanai. Jelgavas
ņem pozitīvu lēcietumā šobrīd
mumu, ieslodzīatrodas 325 ieslodzītie
tais tiek atbrīvots tiesas zālē.
(gan apcietinātie,
Trīs darba dienu
gan notiesātie). Viena
laikā viņam jāreģistrējas tajā
ieslodzītā uzturēšanas
Probācijas dieizmaksas ir
nesta struktūrvienībā, kas ap27,42 eiro dienā.
kalpo teritoriju,
kur viņš dzīvos
un kur tiks īstenota elektroniskā
uzraudzība.
 Ilze Knusle-Jankevica

viņa rīcība. Būsim reāli – ja cilvēks
vēlēsies izdarīt noziegumu, tad viņu
«Pirmo aproci pirmajam
neviena aproce neatturēs.»
klientam uzlikām pagājušā
Jelgavas probācijas dienesta vadīgada 31. augustā, tāpēc
tāja norāda, ka likumpārkāpējiem,
par lieliem rezultātiem
kuri notiesāti ar brīvības atņemšanu,
pagaidām runāt vēl nelikumiski ir iespēja atbrīvoties un
varam. Tomēr vienu esmu
viņi agrāk vai vēlāk tāpat atgriežas
novērojusi – cilvēki, kuri
sabiedrībā, tikai bez jebkādas uzrauvēlas elektronisko uzraudzības. Un, skatoties no šāda aspekta,
dzību, tiešām ir motivēti
elektroniskā uzraudzība ir labs rīks,
kaut ko savā dzīvē maikā tomēr cilvēku kontrolēt, radināt
nīt,» tā par jauno iniciatīvu
pie disciplīnas, režīma un likt strādāt
pašam ar sevi. «Ir grūti iejusties to
– elektronisko uzraudzīcilvēku ādā, bet, manuprāt, vissarežbu ieslodzītajiem – saka
ģītākais ir tas, ka tu esi mājās, durvis
Valsts probācijas dienesta
ir vaļā, bet tu nevari iet, kur gribi. Ir
Jelgavas teritoriālās strukjāmācās sevi disciplinēt, organizēt
tūrvienības vadītāja Olga
laiku, un tas, manuprāt, ir lielākais
Dobroserdova.
elektroniskās uzraudzības pluss,»
No pagājušā gada jūlija Latvijā ie- spriež O.Dobroserdova.
slodzītajiem ir iespēja izkļūt no cietuma pirms termiņa, piekrītot elektro- Lēmumu pieņem tiesa
Pretendēt uz pirmstermiņa atbrīvoniskajai uzraudzībai – tas nozīmē, ka
cilvēkam ap kāju tiek uzlikta aproce, šanu ar elektronisko uzraudzību var
kas ļauj kontrolēt, vai viņš noteiktajā ieslodzītais, kurš noteiktu termiņu no
piespriestā soda jau ir izcietis. Viņš
laikā atrodas savā dzīvesvietā.
Līdz šim Jelgavas probācijas die- raksta iesniegumu cietuma adminisnests elektronisko uzraudzību rea- trācijai, kas sagatavo izziņu par soda
lizējis četriem cilvēkiem (Jelgavas izpildes gaitu. Savukārt Probācijas
probācijas dienests apkalpo Jelgavas dienests pēc cietuma administrācijas
pilsētu, Jelgavas un Ozolnieku no- pieprasījuma sagatavo izvērtēšanas
vadu). Tie ir 11 procenti no valstī ziņojumu par šo personu, izvērtējot
kopumā īstenotajiem elektroniskās gan personību, tostarp atkarību risuzraudzības gadījumiem – Latvijā kus, gan tehniskās iespējas, lai varētu
kopš pilotprojekta ieviešanas pagā- realizēt elektronisko uzraudzību nojušā gada 1. jūlijā tā piemērota 36 tiesātā dzīvesvietā. O.Dobroserdova
cilvēkiem. Elektronisko uzraudzību stāsta, ka dienesta speciālists dodas
reglamentē Ministru kabineta no- uz vietu, kur ieslodzītais plāno dzīvot
teikumi.
pēc atbrīvošanas. Tiek pārbaudīts, vai
viņam ir tiesisks pamats tur dzīvot,
Aproce domāšanu nemaina
vai tur būs iespējams uzstādīt elektroElektroniskā uzraudzība Latvijā ie- niskās uzraudzības bāzes staciju un
viesta, Probācijas dienestam īstenojot īstenot pašu uzraudzību, piemēram,
Norvēģijas granta finansētu projektu speciālisti skatās, vai mājoklī ir elek«Alternatīvu brīvības atņemšanai trība, mobilo sakaru tīkla pārklājums,
sekmēšana (ieskaitot iespējamo vai ir aizveramas durvis un citas
pilotprojektu elektroniskajai uzrau- nianses. Tāpat, lai varētu piemērot
dzībai)». Projekta galvenie ieguvumi: elektronisko uzraudzību, jāsaņem
finansiālais (jo, samazinoties ieslodzī- piekrišana no personām, ar kurām
to skaitam cietumos, samazinās viņu kopā cilvēks dzīvos. Ļoti svarīga ir
uzturēšanas izmaksas), efektīvāka un personības izvērtēšana, tajā skaitā
stingrāka kontrole pār notiesātā at- domāšanas, uzvedības un attieksmes
rašanos dzīvesvietā, ātrāka personas izvērtēšana, lai sniegtu vērtējumu, vai
resocializācija. O.Dobroserdova tam notiesātais spēs ievērot elektroniskās
piekrīt, tomēr uzsver: «Pats galvenais uzraudzības nosacījumus.
probācijas darbā tomēr ir darbs ar cilGala lēmumu pieņem tiesa, kuras
vēku, viņa domāšanu un motivēšanu, apkalpes teritorijā atrodas cietums.
jo no tā, kā cilvēks domā, atkarīga arī Jelgavas tiesa izskata iesniegumus

Tā nav izsekošanas ierīce

O.Dobroserdova norāda, ka elektroniskā uzraudzība ir intensīvas kontroles
pasākumi, ko nosaka tiesa, lai ierobežotu notiesātā brīvu pārvietošanos. Tā ir
brīvprātīga un var tikt piemērota tikai
ar notiesātā piekrišanu. «Tā nav izsekošanas ierīce, un mēs nepārbaudām,
kur persona atrodas konkrētajā brīdī.
Šīs aproces uzdevums ir parādīt, vai
konkrētajā brīdī cilvēks atrodas konkrētajā vietā, tas ir, savā dzīvesvietā,»
viņa skaidro. Tāpēc, uzliekot aproci,
bāzes stacijā tiek ievadīti dzīvesvietas
parametri – cilvēkam noteiktajā laikā
ir jābūt mājās, un viņš drīkst pārvieto-

– tas nozīmē, ka personai jāatgriežas
sodu izciest ieslodzījumā. «Pārkāpumi
var būt dažādi, tāpēc katra situācija
jāvērtē individuāli. Piemēram, elektroniskās uzraudzības laikā personai ir aizliegts lietot alkoholu, un šī nosacījuma
neievērošana ir nopietns pārkāpums.
Kopumā valstī ir nosūtīti divi iesniegumi tiesai par elektroniskās uzraudzības
pārkāpumu izdarīšanu.
Savukārt, ja cilvēkam ir noteikts konkrēts laiks, kad jāiziet no mājām, lai dotos, piemēram, uz darbu, bet viņš desmit
minūtes aizguļas, tas nav tik smags pārkāpums, lai uzreiz pirmajā reizē sūtītu
iesniegumu uz tiesu par neizciestās soda
daļas izpildi,» skaidro O.Dobroserdova,
atgādinot, ka svarīgākais ir cilvēks un
ka probācijas speciālisti tic nevis cilvēka
vārdiem, bet darbiem. Jelgavā Probācijas
dienesta klienti elektroniskās uzraudzības noteikumus nav pārkāpuši.

Dzīvo pēc nedēļas grafika

Cilvēks, kam noteikta elektroniskā
uzraudzība, kopā ar probācijas speciālistu sastāda obligāto (piemēram, ārstu,
speciālistu apmeklējumi, darbs) un izvēles aktivitāšu (piemēram, treniņi, kursi)
sarakstu, pēc kura pamatojoties tiek
izstrādāts detalizēts grafiks pa laikiem
un nodarbēm.
Jelgavas probācijas dienesta vadītāja
norāda, ka persona ar elektronisko
uzraudzību var funkcionēt kā ikviens
cilvēks, jo aproce ir viegla, ērta un būtiski neierobežo personu. Bāzes stacija
ir pieslēgta pie elektrības, un aproci nav
nepieciešams lādēt.
«Ikdienā uz ielas, veikalā, darbā
mēs saskaramies ar cilvēkiem, kuri ir
atbrīvoti no ieslodzījuma, sodīti ar sabiedrībā izciešamiem sodiem. Personas
ar elektronisko uzraudzību ne ar ko no
viņiem un mums neatšķiras. Kāpēc lai
ar elektronisko uzraudzību būtu citādāk? Ar aproci cilvēks var darīt gandrīz
visu, tostarp vannoties, sportot. Ir daži
ierobežojumi attiecībā uz pirts apmek-

Pirmie «trusīši»

Jelgavā un tās apkaimē elektroniskā
uzraudzība piemērota četriem cilvēkiem
vecumā no 27 gadiem līdz pensijas
vecumam. Nodarījumi, par ko viņi
tikuši notiesāti, ir dažādi: braukšana
dzērumā, kukuļa ņemšana, mantiski
noziegumi un vardarbība pret citiem,
narkotikas. Divi no viņiem bijuši sodīti
jau iepriekš. Tagad divi pirmstermiņa
atbrīvotie strādā oficiālu darbu, viens ir
darba meklējumos, viens – pensijā. Visi
dzīvo ģimenē.
O.Dobroserdova uzsver, ka probācijas
speciālista galvenais un vienlaikus arī
sarežģītākais darbs ir, atmetot visas
subjektīvās domas, izvērtēt cilvēku,
atrast veidu, kā viņu motivēt, kā viņam
palīdzēt. «Prieks novērot, ka cilvēki
izmanto viņiem doto iespēju lietderīgi,
atgriežas ģimenē, sakārto savu veselību,
iekārtojas darbā un maina savu uzvedības modeli,» O.Dobroserdova piebilst.
Elektroniskā uzraudzība tiek piemērota personām, kas var pretendēt
uz pirmstermiņa atbrīvošanu, un tā
tiek nozīmēta vēl pirms pirmstermiņa,
dodot iespēju personai ātrāk iekļauties
sabiedrībā. «No tiesu prakses redzam,
ka tiesa elektronisko uzraudzību visbiežāk nosaka uz tādu laiku, pēc cik
ilga persona varēs lūgt pirmstermiņa
atbrīvošanu,» norāda Jelgavas probācijas dienesta vadītāja, piebilstot, ka arī
šis laiks katram cilvēkam ir atšķirīgs.
Jelgavā elektroniskajā uzraudzībā
esošajām personām tas bija no četriem
mēnešiem (šim cilvēkam elektroniskā
uzraudzība jau beigusies, bet viņš tiek
uzraudzīts kā pirmstermiņa atbrīvotais)
līdz 12 mēnešiem, kas ir maksimālais
iespējamais termiņš.
Cilvēkiem, kam noteikta elektroniskā

«ieslodzīto interese
par elektronisko
uzraudzību ir diezgan
liela, bet, kad viņi
uzzina noteikumus,
sāk šaubīties, vai spēs
tos ievērot. piemēram,
obligāts nosacījums
ir tas, ka nedrīkst
lietot alkoholu,»
norāda jelgavas
probācijas dienesta
vadītāja olga
dobroserdova.

Foto: Raitis Supe
ties saskaņā ar sastādīto elektroniskās
uzraudzības grafiku.
Sistēma fiksē jebkādas neatļautas
manipulācijas ar bāzes staciju vai aproci.
Visus pārkāpumus apstrādā Elektroniskās uzraudzības centrs, kas atrodas Rīgā
un strādā 24 stundas diennaktī septiņas
dienas nedēļā.
Ja centra darbiniekiem radušās aizdomas, ka persona varētu neatrasties
dzīvesvietā, pastāv zināmas procedūras,
piemēram, var pieprasīt veikt biometrisko testu – tas nozīmē, ka persona tiks
atpazīta pēc pirkstu nospieduma, kas
jāatstāj uz dzīvoklī esošās bāzes stacijas
ekrāna.
Visi reģistrētie pārkāpumi tiek izvērtēti, personai tiek izteikts brīdinājums,
un, ja tā nelabojas, Probācijas dienesta
pienākums ir informēt par to tiesu un
lūgt izpildīt neizciestās soda daļas laiku

liecinājums, ka tā bijusi tur, kur tai
vajadzēja būt. No tādiem pasākumiem,
kā, piemēram, tējas dzeršana pie nejauši
uz ielas satikta drauga, ja jābūt mājās,
gan jāatsakās.

lējumu temperatūrā virs 60 grādiem,
pārāk dziļu niršanu, bet tie nav būtiski.
Turklāt aproci var viegli noslēpt zem apģērba,» stāsta O.Dobroserdova. Tomēr
paši ieslodzītie, kuriem ir piemērota
elektroniskā uzraudzība, baidoties no
sabiedrības attieksmes, pat no nelielas
anonīmas intervijas ar laikrakstu «Jelgavas Vēstnesis» atteicās.
Cilvēkam tiek sastādīts aktivitāšu
grafiks uz nedēļu, tomēr ir izņēmuma
situācijas, kad tas tiek mainīts. «Mums
bija gadījums, ka cilvēks aizsūtīja savu
CV un kāds uzņēmums viņam piezvanīja un uzaicināja nākamajā dienā uz
darba interviju. Izvērtējot konkrēto
gadījumu atbilstoši normatīvajos aktos
noteiktajam, ļāvām viņam uz to iet,»
Jelgavas probācijas dienesta vadītāja
uzsver, ka šaubu gadījumos personai
var tikt pieprasīts dokumentāls ap-

uzraudzība, jārēķinās, ka Probācijas
dienesta darbinieki var ierasties viņus
pārbaudīt dzīvesvietā nebrīdinot laikā
no pulksten 7 līdz 23 (ja noteikts, ka
cilvēkam mājās jābūt naktī, tad arī nakts
laikā), veikt pārbaudi ar alkometru, kā
arī sazināties gan ar pašu cilvēku, gan
viņa noteiktajām kontaktpersonām, kas
biežāk ir ģimenes locekļi vai draugi, lai
noskaidrotu un precizētu dažādus jautājumus. Lielu atbalstu klientu uzraudzībā sniedz sadarbības partneri – valsts
un pašvaldības iestādes, nevalstiskās
organizācijas. «Pagaidām gan mums
bijuši tikai četri gadījumi, kad noteikta
elektroniskā uzraudzība, un šo cilvēku
motivācija – vēlme atgūt brīvību un
atgriezties normālā dzīvē – ir pietiekami
liela, lai viņi ievērotu grafiku un nepārkāptu noteikumus,» rezumē Jelgavas
probācijas dienesta vadītāja.
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FK «Jelgava» spēlēs
Eiropas līgā

Latvijas Futbola federācijas (LFF) Apelāciju komisija 12. februārī atzina par
tiesisku un nolēma negrozīt LFF Klubu
licencēšanas komisijas lēmumu par
licences nepiešķiršanu «Skonto» klubam
dalībai «SMScredit.lv» Virslīgas turnīrā.
Tas nozīmē, ka Rīgas kluba vietu Eiropas
līgā iegūst FK «Jelgava». Rīgas «Skonto»
Latvijas Virslīgas čempionātā izcīnīja trešo
vietu un ieguva tiesības startēt 2016.
gada Eiropas līgā, taču klubs neieguva A
licenci, kas dod iespēju startēt gaidāmajā
Virslīgas čempionātā. FK «Jelgava» savus
pretiniekus Eiropas līgas turnīra pirmajā
kārtā uzzinās 20. jūnijā, kad notiks izloze.
Pirmais mačs tiks aizvadīts 30. jūnijā, bet
atbildes spēle – 7. jūlijā.

Volejbolistiem – sešu uzvaru
sērija

Baltijas
Vo l e j b o l a
līgas regulārās
sezonas ietvaros labu sniegumu turpina
demonstrēt Jurija Deveikus vadītā «Biolars/Jelgava» komanda, kas 14. februārī
guva sesto uzvaru pēc kārtas. Šoreiz četru
setu cīņā izdevās uzvarēt Jēkabpils «Lūšus».
Ar 17 punktiem rezultatīvākais mūsējiem
bija Kārlis Pauls Levinskis, bet 15 punktus
pievienoja Aleksandrs Kudrjašovs. Nākamā
spēle «Biolars/Jelgava» volejbolistiem plānota 20. februārī pulksten 14 Zemgales
Olimpiskajā centrā pret «RTU/Robežsardze» vienību.
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sports
Pilsētas čempionātā
aizvadītas trīs kārtas

Jelgavas atklātajā basketbola čempionātā aizvadītas 3. kārtas spēles,
kurās zaudējumus piedzīvojuši vairāki
potenciālie turnīra favorīti. Komanda
«Doks» pēc trīs spēlēm palikusi vienīgā,
kura vēl nav piedzīvojusi zaudējumus.
Spēļu rezultāti: «Vilki» – «Armet» 66:57
(Genavs 25, Ābols 25; Neilands 25),
«Olaine» – «Rokiji» 60:53 (Miķelsons
17; Indāns 18), «Valauto» – «Ķepas» 59:49 (Bitītis 17; Jēkabsons 14),
«Ozols» – «Brāļi Ilmāri» 62:70 (Strogonovs 31; Kasparāns 30), «Platone»
– «Doks» 48:81 (Neimanis 21; Ganža
21), «NĪP» – «Kultūra» 65:60 (Kokins
27; Citskovskis 17). Nākamās spēles
tiks aizvadītas 20. februārī.

Cīkstonis Jurčenko
no Polijas atved bronzu

Polijas pilsētā Bjalogardā notikušajā VIII Martina
Jurceka piemiņas
turnīrā atzīstamus
panākumus guvis
Jelgavas cīņu kluba «Milons» cīkstonis
Alberts Jurčenko, kurš 23 dalībnieku
konkurencē izcīnīja 3. vietu. A.Jurčenko
startēja svara kategorijā līdz 74 kg. Pirmajā
cīņā piedzīvots zaudējums pret nākamo
sacensību uzvarētāju Kamalu Maļikovu
no Krievijas, taču nākamajās četrās cīņās
Alberts uzvarēja Danielu Sartakovu no
Vācijas, Jakubu Sciranku no Slovākijas,
Sergeju Tepļakovu no Krievijas, bet pēdējā
cīņā – Somijas cīkstoni Henri Seleniu.

Diāna jaunatnes olimpiskajās spēlēs
labo personisko rekordu
Jaunatnes olimpisko spēļu
rezultāti daiļslidošanā jaunietēm

1. Poļina Curskaja (Krievija) – 186,04 (58,65 +127,39)
2. Marija Sockova (Krievija) – 169,50 (53,40 + 116,10)
3. Elizabete Turšinbajeva (Kazahstāna) – 167,88 (59,11 + 108,77)
4. Juna Širaiva (Japāna) – 166,66 (60,87 +105,79)
5. Diāna Ņikitina (Latvija) – 165,60 (58,81 + 106,79)

 Ģirts Pommers

Jelgavas Ledus sporta skolas
daiļslidotāja Diāna Ņikitina
Pasaules jaunatnes olimpiskajās spēlēs, labojot savu
personisko rekordu punktu
summā, izcīnīja piekto vietu.
No bronzas godalgas jelgavnieci šķīra vien 2,28 punkti.
Apmierināta ar rezultātu ir
gan pati sportiste, gan viņas
treneris Romāns Panteļejevs.
«Uzskatu, ka sportiskais līmenis šajās sacensībās bija
ļoti augsts, to pierāda arī
uzrādītie rezultāti. Prieks, ka
Diāna turpina progresēt un ir
krietni uzlabojusi savu labāko
punktu summu,» tā treneris.
Daiļslidotājas sacensības Pasaules
jaunatnes olimpiskajās spēlēs Lillehammerē, Norvēģijā, uzsāka 14. februārī ar
īso programmu. Diāna savu priekšnesumu izpildīja kvalitatīvi, kas atspoguļojās
rezultātā – iegūts 58,71 punkts, kas deva
3. vietu. Pirmo vietu pēc īsās programmas ieņēma Japānas daiļslidotāja Juna
Širaiva (60,87 punkti), bet otro – kazahiete Elizabete Turšinbajeva (59,11
punkti). «Īsajā programmā uzsvaru
likām uz precīzu elementu izpildi, kas arī
izdevās. Netika pieļautas rupjas kļūdas,
tādēļ rezultāts ir augstvērtīgs,» Diānas
pirmo slidojumu vērtē viņas treneris
R.Panteļejevs.
Speciāli veidotā videosižetā par jaunatnes olimpisko spēļu daiļslidošanas
sacensībām jelgavnieces sniegums tika
raksturots kā «elegants un ar stilu»,

Jelgavniece Diāna
Ņikitina Pasaules
jaunatnes olimpiskajās spēlēs izcīnīja 5. vietu. Tas
bija emocionāls
brīdis gan pašai
daiļslidotājai, gan
viņas trenerim Romānam Panteļejevam, jo Diāna
uzstādīja jaunu
personīgo rekordu, abu programmu kopvērtējumā
saņemot 165,60
punktus.
www.lillehammer2016.com
bet pati sportiste intervijā atklāja, ka
uz ledus vēlējusies parādīt visus savus
trumpjus: «Šodien centos parādīt visu,
uz ko esmu spējīga gan emocionāli, gan
tehniski. Tiesnešiem bija jāredz, ka es
spēju veikt sarežģītus elementus un
lēcienus.»
Izšķirošās cīņas par medaļām turpinājās 16. februārī, kad daiļslidotājas
demonstrēja izvēles programmu. Jelgavniecei uz ledus bija jādodas pēdējai
– 16. Pirms Diānas priekšnesuma savu
demonstrēja Krievijas daiļslidotāja Poļina Curskaja, kura pēc īsās programmas
ierindojās uzreiz pēc jelgavnieces, taču
14 gadus vecajai krievietei izdevās patiešām fantastisks priekšnesums, kas

deva 127,39 punktus un nodrošināja
zelta medaļu.
Jelgavniece savu slidojumu veica
pārliecinoši, bez rupjām kļūdām, taču
tiesneši Diānas sniegumu novērtēja ar
106,79 punktiem, kas nodrošināja vien
5. pozīciju. No bronzas medaļas mūsu
daiļslidotāju šķīra 2,28 punkti.
Diānas treneris R.Panteļejevs pēc
sacensībām atklāja, ka ir apmierināts
ar sasniegto: «Divos lēcienos pieļāvām
nelielas kļūdas, kuras neredzēja skatītāji, taču tiesneši tās noteikti pamanīja.
Nedaudz neizdevās trīskāršais lucs un
divkāršais akselis, pārējais tika izpildīts
kvalitatīvi. Kopumā mēs esam ļoti apmierināti ar sasniegto, jo līdz šim šāda

veida sacensībās Diāna spēja sasniegt
150 punktu robežu, taču olimpiskajās
spēlēs tika uzstādīts jauns rekords – kopsummā sasniegti 165 punkti.»
Ar individuālo programmu Diānas
dalība jaunatnes olimpiskajās spēlēs
nebeidzas, jo jelgavniece 20. februārī
piedalīsies jaukto komandu sacensībās.
Pasaules jaunatnes ziemas olimpiskās
spēles risināsies līdz 21. februārim. Kopumā sacensībās piedalās vairāk nekā
1100 jauno sportistu no 70 pasaules
valstīm vecumā no 15 līdz 18 gadiem.
Olimpisko spēļu sacensību programmā ir iekļauti 15 ziemas sporta veidi,
un sacensībās tiks sadalīti 70 medaļu
komplekti.

Zvaigžņu spēlē jelgavnieki – nepilnā sastāvā
 Ģirts Pommers

Kaut arī sākotnēji bija plānota nebijusi liela basketbola kluba «Jelgava»
pārstāvniecība, 14. februārī
Liepājā notikušajā «Aldara»
LBL Zvaigžņu spēlē mūsējos
pārstāvēja vien Kristaps
Pļavnieks, Andris Justo
vičs, komandas galvenais
treneris Mārtiņš Gulbis un
karsējmeitenes.
Pašā spēlē piedalījās tikai viens BK
«Jelgava» pārstāvis – K.Pļavnieks,
kurš 15 nospēlētajās minūtēs guva
septiņus punktus. Leģionāru komandā iekļautais Augusts Šuliausks
uz Liepāju nemaz nedevās, jo pēkšņi saslima. BK «Jelgava» treneris
M.Gulbis, kuram šī ir jau trešā Zvaigžņu spēle, atklāj, ka pirmo reizi saskāries ar situāciju, ka kādas komandas
sastāvā pieejami tikai pieci laukuma
spēlētāji: «Kaut ko tādu redzēju pirmo
reizi, leģionāriem nebija pat iespēju
nomainīties, tādēļ laukumā devās
viens no treneriem.»

Zvaigžņu spēles tālmetienu konkursā A.Justovičs priekšsacīkstēs
guva 16 punktus, kas izrādījās nepietiekami, lai kvalificētos finālam.
Jāpiebilst, ka konkursā piedalījās vēl
viens snaiperis no Jelgavas – «Valka/
Valga» komandā spēlējošais Edgars
Krūmiņš, taču viņam izdevās gūt vien
deviņus punktus. Interesanti, ka konkursa finālā dalībniekiem izšķirošajos
mēģinājumos neizdevās uzlabot savus
priekšsacīkstēs uzrādītos rezultātus.
Par labāko tālmetienu realizētāju kļuva BK «Jūrmala/Fēnikss» leģionārs
Keisijs Roberts, kurš uzvarēja ar 15
gūtiem punktiem.
BK «Jelgava» treneris piedalījās
«Škoda» treneru tālmetienu konkursā, taču trāpīt no centra līnijas neizdevās. Par uzvarētāju kļuva ventspilnieku treneris Kārlis Muižnieks.
Tāpat Zvaigžņu spēlē piedalījās BK
«Jelgava» karsējmeiteņu komanda,
kam gan četras dienas pirms konkursa nācās mainīt deju horeogrāfiju.
Kaut gan žūrija jelgavnieču dejas
novērtēja ar trešo mazāko punktu
summu, BK «Jelgava» karsējmeiteņu
horeogrāfe Linda Paulauska atklāj,

Foto: Raitis Supe
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Jelgavas pilsētas Pašvaldības policija
lūdz atsaukties mirušās

Valdas Šulcas

(dzimšanas dati: 06.11.1954.,
bez noteiktas dzīvesvietas) radiniekus.
Lūdzam personas, kurām kaut kas
zināms par viņas radiniekiem,
pieteikties Jelgavas pilsētas
Pašvaldības policijā vai zvanīt
pa tālruni 63028550.

Piedāvā darbu
SIA «Mondo» (reģ.Nr.41702003448)
piedāvā darbu pavāram(-ei).
Tālrunis 29208423.
SIA «Zemgales kurjerpasts»
(reģ.Nr.43603035508) aicina darbā
pastnieku(-ci) Pārlielupē, vēlams ar
pieredzi, uz nepilnu slodzi.
Tālrunis 27116666.
SIA «Olnis» (reģ.Nr.53603008681) piedāvā darbu mēbeļu remonta šuvējam(-ai)
vai mēbeļu tapsētājam(-ai), kas prot šūt.
Tālrunis 29659962.
SIA «RIKD» (reģ.Nr.43603019024) salons
«Bogema» Svētes ielā 21 aicina darbā
frizieri un manikīra/pedikīra meistari(-u).
Tālrunis 29608278.
Sociālās aprūpes centrs «Zemgale»
(reģ.Nr.LV90001623310) aicina darbā
ārstu(-i). Tālrunis 63050449, 63050167;
e-pasts diana.valtere@ozolnieki.lv.

Meklē darbu
Elektromontieris meklē darbu vai īslaicīgu darbu saistībā ar elektrības darbiem.
Tālrunis 26998884.
Elektromontieris. Var būt vienas reizes
darbs. Tālrunis 26077810.
Jauns vīrietis meklē darbu, izskatīšu visus
piedāvājumus. Tālrunis 29584070.
Meklē apkopējas darbu. Tālrunis 24848571.

Pērk
Dārgi pērku apaļas un ovālas dzintara
krelles. T.20323336
Dzintara krelles, porcelāna figūriņas,
gleznas, monētas un ordeņus. Raiņa iela
23, t.26652388
Visu veidu metāllūžņus. Augstas cenas.
Izbraucam. Asteru 7. T.29718434

Pārdod
Granīta pieminekļiem (Lietuva) – ziemas
sezonas atlaides līdz 15. martam. Pasteidzieties! Otrd., piektd. 9.00 – 16.00.
Skolotāju 1, t.29379052
Lēti dīvānu, televizoru. T.27138054
Granulas, kokskaidu un kūdras briketes.
Piegāde, tel.28828288
Granti, šķembas, smilti T.22353169
SIA «Latvijas Logi» PVC, koka logi, durvis,
dzelzs durvis. 20877777
1-ist. dzīvokli. T.29558600
Bērza skaidu briketes 125 EUR/t ar piegādi.
T.27029553

Dažādi
Izved nolietotu sadzīves tehniku bez maksas.
Transporta pārvadājumi. T.28262407
Juridiskais birojs ADEMIDE – palīdz nodibināt uzņēmumu; izteikt pamatkapitālu eiro;
noslēgt līgumu. Raiņa 14, t.29179847
Transporta pakalpojumi. Tālrunis 25446667
Ēku siltināšana un telpu remonts.
Kvalitatīvs darbs un labas cenas
T.26881773
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

ka ir lepna par meiteņu sniegumu, jo
dažādu apstākļu dēļ neizdevās īstenot
iecerēto: «Vēlējāmies parādīt pilnīgi
citu programmu, kurā bija plānots
iesaistīt komandas talismanu un
divus akrobātus, taču viss izvērtās
tā, ka četras dienas pirms Zvaigžņu
spēles nācās mainīt visu horeogrāfiju,
jo neviens no viesiem mums nespēja

palīdzēt. Es tobrīd biju Vācijā, «Urban
Dance» nometnē. Tā nu meitenes
pašas sagatavoja dejas un, manuprāt, nodejoja ļoti labi. Es lepojos ar
meitenēm, viņām bija savs – īpašs un
atšķirīgs – stils.»
Spēlē pārāki izrādījās LBL spēlētāji,
kuri leģionārus uzvarēja ar rezultātu
125:102.

JEKATERINA GORUZA (1942. g.)
PJOTRS KURUŠKO (1937. g.)
IRINA VALAINE (1918. g.)
IVANS SERGUNS (1933. g.)
MARIJA KURSĪTE (1952. g.).
Izvadīšana 18.02. plkst.12 Zanderu kapsētā.
ELIZABETE PETKO (1937. g.).
Izvadīšana 18.02. plkst.13 Bērzu kapsētā.
INĀRA JĒGERE (1956. g.).
Izvadīšana 19.02. plkst.11 Bērzu kapsētā.
JURIS ŠARKOVSKIS (1951. g.).
Izvadīšana 20.02. plkst.12 Bērzu kapsētā.
ELMĀRS BOLMANIS (1934. g.).
Izvadīšana 20.02. plkst.14 Bērzu kapsētā.
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

Pirmdiena, 22. februāris
LTV1
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Es – savai zemītei».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2178.sērija.
9.35 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 23.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Ķepa uz sirds».*
11.20 «Mīlestība no trešā acu skatiena». Romantiska komēdija.
13.05 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.20 «Ielas garumā».* Saldus. Striķu iela.
13.55 «Mia un es 2». Animācijas seriāls.
14.25 «Negantais Henrijs». Animācijas seriāls.
14.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
15.05 «Jaunie ārsti». Vācijas seriāls. 2015.g. 15.sērija.
16.05 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 22.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2178.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 «Aizliegtais paņēmiens».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».
22.00 «Skutelis ir studijā».
22.15 «Sporta studija».
23.05 «Nakts ziņas». 23.14 Sporta ziņas. 23.16 Laika ziņas.
23.20 «Musketieri». Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 4.sērija.
0.20 «De facto».*
0.55 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
1.40 «Momentuzņēmums».*

LTV7
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes līdz Eņģeļu pilsētai». 6.sērija.
6.30 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Latvijas šlāgeraptauja 2016».*
7.55 «Supernova 2016».*
10.10 «Jaunie ārsti». Seriāls. 14.sērija.
11.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 505.sērija.
12.00 «Vēju savaldītāji. Kiklādu salas». Dok.filma. 1., 2. un 3.sērija.
13.30 «Eiropas meistarsacīkšu atlases spēle basketbolā
sievietēm».* Latvija – Lietuva.
15.35 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».
16.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 506.sērija.
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
18.35 «Ceļojums apkārt pasaulei». Dokumentāls seriāls. 3.sērija.
19.10 «Laiks kļūt pieaugušam. Iniciācijas rituāli».
Dokumentālu filmu cikls. 1.sērija.
20.10 «Alpu dakteris 6». Seriāls. 12.sērija.
21.05 «Atlases diena». ASV sporta drāma. 2014.g.
23.05 «Inspektors Lūiss 6». Seriāls (ar subt.). 4.sērija.
0.45 «Nemiera gars 4». Dokumentāla daudzsēriju filma.
1.35 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.20 «Bernards». Animācijas seriāls.
5.35 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.00 «Ēd un tievē!» Krievijas TV šovs.
6.30 «900 sekundes».
8.40 «Dzīvīte».
9.05 ««Degpunktā» sestdienā 2».
9.35 «LNT ziņu «Top 10»».
10.40 «Televeikala skatlogs».
10.55 «Karamba!» Humora raidījums.
11.10 «Paisums». Turcijas seriāls. 2013.g. 36.sērija.
13.45 «Televeikala skatlogs».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Ēd un tievē!» Krievijas TV šovs.
14.50 «Vampīra dienasgrāmatas 3». ASV seriāls. 11.sērija.
15.45 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Atriebības zeme». ASV seriāls. 2014.g. 155.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Atriebības zeme». ASV seriāls. 2014.g. 156.sērija.
18.55 «Spēles karaliene». Krievijas seriāls. 2014.g. 24.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «1/5 – tranzīta aktualitātes 5».
20.40 «Degpunktā 6».
21.10 «Ekstrasensi kā detektīvi». Realitātes šovs (ar subt.).
22.15 «Sasisto lukturu ielas 14». Krievijas detektīvseriāls. 22.sērija.
23.25 «Lojalitāte». ASV seriāls. 2015.g. 2.sērija.
0.20 «Dzīvīte».
0.40 «Attīstības kods 2».
1.05 «Saikne 2». ASV seriāls. 14.sērija.
1.45 «Spēles karaliene». Krievijas seriāls. 2014.g. 24.sērija.
2.35 «Vampīra dienasgrāmatas 3». ASV seriāls. 11.sērija.
3.20 «900 sekundes».

TV3
5.00 «Krīze». ASV seriāls. 10.sērija.
5.40 «Rozenheimas detektīvi 2». Seriāls. 11.sērija.
6.40 «Ķepu patruļa 2». Animācijas seriāls.
7.05 «Bruņrupuči nindzjas 2». Animācijas seriāls.
7.35 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls.
7.55 «Divarpus vīru 3». ASV komēdijseriāls. 69. un 70.sērija.
9.00 «Komisārs Reksis 9». Seriāls. 8.sērija.
10.00 «Gatavo 3».
10.35 «Māmiņu klubs».
11.05 «Nozieguma skelets 8». Seriāls. 15.sērija.
12.05 «Rozenheimas detektīvi 2». Seriāls. 12.sērija.
13.05 «Bruņrupuči nindzjas 2». Animācijas seriāls.
13.40 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls.
14.10 «Lācēna Pedingtona piedzīvojumi 2». Animācijas seriāls.
14.30 «Viņas melo labāk». Latvijas seriāls. 19. un 20.sērija.
15.40 «Komisārs Reksis 10». Seriāls. 1.sērija.
16.45 «UgunsGrēks 15». Latvijas seriāls. 12. un 13.sērija.
18.00 «Divarpus vīru 3». ASV komēdijseriāls. 71. un 72.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 15». Latvijas seriāls. 2016.g. 13.sērija.
21.00 «Kāzu gūstā». TV šovs.
22.00 «Bulta 2». ASV seriāls. 2013.g. 3.sērija.
23.05 «Kā izbēgt no soda par slepkavību». ASV seriāls. 8.sērija.
0.05 «Nekā personīga».
1.00 «Nozieguma skelets 8». Seriāls. 15.sērija.
1.55 «Krīze». ASV seriāls. 10.sērija.
2.40 «Viņas melo labāk». Latvijas seriāls. 19. un 20.sērija.
3.25 «UgunsGrēks 15». Latvijas seriāls. 2016.g. 13.sērija.
3.55 «TV3 ziņas».
4.25 «Bez tabu».

Otrdiena, 23. februāris
LTV1
5.00 «Ceturtā studija».*
5.30 «Ielas garumā».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Es – savai zemītei».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2179.sērija.
9.35 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 24.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Ceturtā studija».*
11.20 «Sapņu viesnīca. Vjetnama». Melodrāma.
13.05 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.20 «Province».*
13.55 «Mia un es 2». Animācijas seriāls.

14.20 «Džungļu grāmata safari». Animācijas seriāls.
14.35 «Millijas jaunkundzes jautājumi». Animācijas seriāls.
14.55 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
15.10 «Jaunie ārsti». Vācijas seriāls. 2015.g. 16.sērija.
16.05 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 23.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2179.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 «Personība. 100 g kultūras». Gļebs Panteļejevs.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «1:1. Aktuālā intervija».
22.05 TV PIRMIZRĀDE. «Endrū Dženingss: FIFA, Zeps Blaters
un es». Dokumentāla filma (ar subt.).
23.15 «Nakts ziņas». 23.24 Sporta ziņas. 23.26 Laika ziņas.
23.30 «Atkritēji». ASV un Honkongas detektīvfilma (ar subt.). 2006.g.

LTV7
5.00 «Piezīmes uz albuma lapām. Triptihs par dzimtām
Kuldīgas novadā».*
5.30 «1000 jūdzes līdz Eņģeļu pilsētai». 6.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes līdz Eņģeļu pilsētai». 7.sērija.
6.30 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Ceturtā studija».*
7.30 «Melu laboratorija».*
8.30 «Aculiecinieks».*
9.00 «Aizliegtais paņēmiens».*
10.00 «Jaunie ārsti». Seriāls. 15.sērija.
10.55 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 506.sērija.
11.50 «Alpu dakteris 6». Seriāls. 12.sērija.
12.40 «Personība. 100 g kultūras».*
13.25 «Eiropas meistarsacīkšu atlases spēle basketbolā
sievietēm».* Slovēnija – Latvija.
15.35 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».
16.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 507.sērija.
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
18.35 «Uz motocikliem apkārt Ķīnai». Dokumentāla filma. 6.sērija.
19.05 «Itālija: Romantisks ceļojums». Dok.filma (ar subt.). 3.sērija.
20.05 «Kalnu patruļa 3». Seriāls. 1.sērija.
21.00 «Selfridžs 3». Seriāls (ar subt.). 5.sērija.
21.55 «Ticība. Mīlestība. Kaislība». Dokumentāla filma. 3.sērija.
22.55 «Nepieradinātā Brazīlija». Dok.filma (ar subt.). 3.sērija.
23.55 «Visas durvis vaļā. «SeMS» dokumentālie stāsti».*
0.25 ««SeMS» ceļo».*
1.25 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.20 «Bernards». Animācijas seriāls.
5.35 «Ticīgo uzvaras balss».
6.00 «Ēd un tievē!» Krievijas TV šovs.
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Dzīvīte».
9.05 «Degpunktā 6».
9.35 «Dzīves krustcelēs 5». Dokumentālu filmu cikls.
10.40 «Televeikala skatlogs».
10.55 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 2013.g. 77.sērija.
11.50 «Ne par kādu naudu». Vācijas komēdija. 2011.g.
13.45 «Televeikala skatlogs».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Ēd un tievē!» Krievijas TV šovs.
14.50 «Vampīra dienasgrāmatas 3». ASV seriāls. 12.sērija.
15.45 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Atriebības zeme». ASV seriāls. 2014.g. 157.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Atriebības zeme». ASV seriāls. 2014.g. 158.sērija.
18.55 «Spēles karaliene». Krievijas seriāls. 2014.g. 25.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā 6».
21.10 «Jūlija un virsnieks». Vācijas drāma. 2014.g.
23.10 «Apmierini mani». ASV seriāls. 2014.g. 8.sērija.
0.05 «Dzīvīte».
0.25 «Pēdējie Grimmi». ASV seriāls. 2011.g. 1.sērija.
1.10 «Spēles karaliene». Krievijas seriāls. 2014.g. 25.sērija.
2.00 «Dzīves krustcelēs 5». Dokumentālu filmu cikls.
2.50 «900 sekundes».
4.30 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Krīze». ASV seriāls. 11.sērija.
5.40 «Rozenheimas detektīvi 2». Seriāls. 12.sērija.
6.40 «Ķepu patruļa 2». Animācijas seriāls.
7.05 «Bruņrupuči nindzjas 2». Animācijas seriāls.
7.35 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls.
7.55 «Divarpus vīru 3». ASV komēdijseriāls. 71. un 72.sērija.
9.00 «Komisārs Reksis 10». Seriāls. 1.sērija.
10.00 «Bulta 2». ASV seriāls. 2013.g. 3.sērija.
11.00 «Nozieguma skelets 8». Seriāls. 16.sērija.
12.00 «Rozenheimas detektīvi 2». Seriāls. 13.sērija.
13.00 «Bruņrupuči nindzjas 2». Animācijas seriāls.
13.30 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls.
14.00 «Lācēna Pedingtona piedzīvojumi 2». Animācijas seriāls.
14.30 «Viņas melo labāk». Latvijas seriāls. 21. un 22.sērija.
15.40 «Komisārs Reksis 10». Seriāls. 2.sērija.
16.45 «UgunsGrēks 15». Latvijas seriāls. 13. un 14.sērija.
18.00 «Divarpus vīru 4». ASV komēdijseriāls. 73. un 74.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 15». Latvijas seriāls. 2016.g. 14.sērija.
21.00 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 5».
Seriāls. 7.sērija.
22.00 «CSI Lasvegasa 15». ASV seriāls. 2014.g. 10.sērija.
23.05 «Kurjers 2». Seriāls. 1.sērija.
0.10 «Nevaldāmā tiesnese». ASV seriāls. 7. un 8.sērija.
1.00 «Kā izbēgt no soda par slepkavību». ASV seriāls. 8.sērija.
1.50 «Nozieguma skelets 8». Seriāls. 16.sērija.
2.35 «Viņas melo labāk». Latvijas seriāls. 21. un 22.sērija.
3.25 «UgunsGrēks 15». Latvijas seriāls. 2016.g. 14.sērija.
3.55 «TV3 ziņas».
4.25 «Bez tabu».

Trešdiena, 24. februāris
LTV1
5.00 «Ceturtā studija».*
5.25 «1000 jūdzes aiz Polārā loka». 3.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Kamerūna». Dokumentāla filma. 1.sērija.
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2180.sērija.
9.35 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 25.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Ceturtā studija».*
11.20 «Supernova 2016».*
13.40 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
14.00 «Raķetēni». Animācijas seriāls.
14.25 «Kas te? Es te!»*
14.55 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
15.10 «Jaunie ārsti». Vācijas seriāls. 2015.g. 17.sērija.
16.05 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 24.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2180.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 «Īstās latvju saimnieces».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 «Latloto. «Viking Loto»».
21.20 «Tieša runa».
22.30 «Zebra».
22.45 «Aculiecinieks».*
23.05 «Nakts ziņas». 23.14 Sporta ziņas. 23.16 Laika ziņas.
23.20 «Midsomeras slepkavības 5». Detektīvseriāls. 4.sērija.
1.15 «1:1. Aktuālā intervija».* (ar surdotulk.).

tv programma
LTV7
5.00 «Piezīmes uz albuma lapām. Triptihs par dzimtām
Kuldīgas novadā».*
5.30 «1000 jūdzes līdz Eņģeļu pilsētai». 7.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes līdz Eņģeļu pilsētai». 8.sērija.
6.30 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Ceturtā studija».*
7.30 ««De facto»».* (ar subt.).
8.05 «Province».* (ar subt.).
8.35 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».* (ar subt.).
9.10 «100 g kultūras. Personība».*
10.00 «Jaunie ārsti». Seriāls. 16.sērija.
10.55 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 507.sērija.
11.50 «Kalnu patruļa 3». Seriāls. 1.sērija.
12.45 ««SeMS» ceļo».*
13.50 «Rīga 2014. 8.Pasaules koru olimpiādes
Baltijas zēnu koru koncerts».*
15.35 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».
16.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 508.sērija.
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
18.35 «Aculiecinieks».*
18.50 «Eiropas meistarsacīkšu atlases spēle basketbolā
sievietēm». Lietuva – Latvija.
20.50 «Kalnu patruļa 3». Seriāls. 2.sērija.
21.45 «Vēju savaldītāji. Kiklādu salas». Dokumentāla filma. 3.sērija.
22.20 TV PIRMIZRĀDE. «15 stāsti par jauno. Kirgizstāna».
Dokumentāla filma (ar subt.).
22.35 TV PIRMIZRĀDE. «15 stāsti par jauno. Krievija».
Dokumentāla filma (ar subt.).
22.50 TV PIRMIZRĀDE. «15 stāsti par jauno. Turkmenistāna».
Dokumentāla filma (ar subt.).
23.10 «Uz motocikliem apkārt Ķīnai». Dokumentāla filma. 6.sērija.
23.40 «Laiks kļūt pieaugušam. Iniciācijas rituāli».
Dokumentālu filmu cikls. 1.sērija.
0.40 «100 g kultūras. Personība».*
1.25 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.20 «Bernards». Animācijas seriāls.
5.35 «Ticīgo uzvaras balss».
6.00 «Ēd un tievē!» Krievijas TV šovs.
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Dzīvīte».
9.05 «Degpunktā 6».
9.35 «Dzīves krustcelēs 5». Dokumentālu filmu cikls.
10.40 «Televeikala skatlogs».
10.55 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 2013.g. 78.sērija.
11.50 «Jūlija un virsnieks». Vācijas drāma. 2014.g.
13.45 «Televeikala skatlogs».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Ēd un tievē!» Krievijas TV šovs.
14.50 «Vampīra dienasgrāmatas 3». ASV seriāls. 13.sērija.
15.45 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Atriebības zeme». ASV seriāls. 2014.g. 159.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Atriebības zeme». ASV seriāls. 2014.g. 160.sērija.
18.55 «Spēles karaliene». Krievijas seriāls. 2014.g. 26.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā 6».
21.10 «Vecie īgnie policisti». Vācijas detektīvseriāls. 2.sērija.
22.15 «Rokijs 2». ASV sporta drāma. 1979.g.
0.40 «Dzīvīte».
1.00 «Nikita 3». ASV seriāls. 11.sērija.
1.40 «Spēles karaliene». Krievijas seriāls. 2014.g. 26.sērija.
2.30 «Dzīves krustcelēs 5».
3.15 «900 sekundes».

TV3
5.00 «Krīze». ASV seriāls. 12.sērija.
5.40 «Rozenheimas detektīvi 2». Seriāls. 13.sērija.
6.40 «Ķepu patruļa 2». Animācijas seriāls.
7.05 «Bruņrupuči nindzjas 2». Animācijas seriāls.
7.35 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls.
7.55 «Divarpus vīru 4». ASV komēdijseriāls. 73. un 74.sērija.
9.00 «Komisārs Reksis 10». Seriāls. 2.sērija.
10.00 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 5». Seriāls. 7.sērija.
11.00 «Nozieguma skelets 8». Seriāls. 17.sērija.
12.00 «Rozenheimas detektīvi 2». Seriāls. 14.sērija.
13.00 «Bruņrupuči nindzjas 2». Animācijas seriāls.
13.30 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls.
14.00 «Lācēna Pedingtona piedzīvojumi 2». Animācijas seriāls.
14.30 «Viņas melo labāk». Latvijas seriāls. 23. un 24.sērija.
15.40 «Komisārs Reksis 10». Seriāls. 3.sērija.
16.45 «UgunsGrēks 15». Latvijas seriāls. 14. un 15.sērija.
18.00 «Divarpus vīru 4». ASV komēdijseriāls. 75. un 76.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 15». Latvijas seriāls. 2016.g. 15.sērija.
21.00 «Tēta nedienas 4». Realitātes šovs (ar subt.).
23.10 «Greislenda». ASV seriāls. 2013.g. 7.sērija.
0.10 «Ģēnijs uzvalkā 2». ASV seriāls. 2012.g. 5.sērija.
1.05 «Nozieguma skelets 8». Seriāls. 17.sērija.
1.55 «Krīze». ASV seriāls. 12.sērija.
2.40 «Viņas melo labāk». Latvijas seriāls. 23. un 24.sērija.
3.25 «UgunsGrēks 15». Latvijas seriāls. 2016.g. 15.sērija.
3.55 «TV3 ziņas».
4.25 «Bez tabu».

Ceturtdiena, 25. februāris
LTV1
5.00 «Ceturtā studija».*
5.30 «Vides fakti».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Kamerūna». Dokumentāla filma. 2.sērija.
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2181.sērija.
9.35 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 26.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Ceturtā studija».*
11.20 «Daudz laimes!»*
12.10 «Latvijas šlāgeraptauja 2016».*
13.05 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.20 «Aculiecinieks».*
13.35 «Zebra».*
13.55 «Raķetēni». Animācijas seriāls.
14.25 «Kas te? Es te!»*
14.55 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
15.10 «Jaunie ārsti». Vācijas seriāls. 2015.g. 18.sērija.
16.05 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 25.sērija.
17.00 «Mīlas viesulis 10». Vācijas seriāls. 2181.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 «Uzvelc tautastērpu!»
20.00 «700 pasaules brīnumi». Izraēla.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 TIEŠRAIDE. «Latvijas Televīzijas un Latvijas Radio gada
balva «Kilograms kultūras 2015»».
23.35 «Nakts ziņas». 23.44 Sporta ziņas. 23.46 Laika ziņas.
23.50 «Personība. 100 g kultūras».*
0.50 «Endrū Dženingss: FIFA, Zeps Blaters un es».
Dokumentāla filma (ar subt.).
1.55 «Tieša runa». (ar surdotulk.).

LTV7
5.00 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».* (ar subt.).
5.30 «1000 jūdzes līdz Eņģeļu pilsētai». 8.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes līdz Eņģeļu pilsētai». 9.sērija.

Ceturtdiena, 2016. gada 18. februāris
6.30 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Ceturtā studija».*
7.30 «Ielas garumā».* (ar subt.).
8.00 «Vides fakti».* (ar subt.).
8.30 «Tieša runa».* (ar surdotulkojumu).
9.40 «Momentuzņēmums».*
10.00 «Jaunie ārsti». Seriāls. 17.sērija.
10.55 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 508.sērija.
11.50 «Kalnu patruļa 3». Seriāls. 2.sērija.
12.40 «Balss pavēlnieks».*
14.15 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
15.35 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».
16.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 509.sērija.
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
18.35 «Bez aizvainojuma». Aktuālas intervijas (krievu val.).
19.05 «Pazemes pāreja». Krievijas seriāls (ar subt.). 3.sērija.
20.05 «Cilvēks uz Marsa». Dokumentāla filma (ar subt.).
21.05 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
21.50 «Personība. 100 g kultūras».*
22.50 «Vēju savaldītāji. Kiklādu salas». Dokumentāla filma. 3.sērija.
23.25 «Sporta studija».*
0.10 «Zebra».* (ar subt.).
0.30 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
1.30 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.20 «Bernards». Animācijas seriāls.
5.35 «Ticīgo uzvaras balss».
6.00 «Ēd un tievē!» Krievijas TV šovs.
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Dzīvīte».
9.05 «Degpunktā 6».
9.35 «Dzīves krustcelēs 5».
10.40 «Televeikala skatlogs».
10.55 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 2013.g. 79.sērija.
11.50 «Dora Helta. Apsveicam ar laimestu!» Vācijas komēdija.
13.45 «Televeikala skatlogs».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Ēd un tievē!» Krievijas TV šovs.
14.50 «Vampīra dienasgrāmatas 3». ASV seriāls. 14.sērija.
15.45 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 TV PIRMIZRĀDE. «Māksla piedot». Meksikas seriāls.
2015.g. 1.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Māksla piedot». Meksikas seriāls. 2015.g. 2.sērija.
18.55 «Spēles karaliene». Krievijas seriāls. 2014.g. 27.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā 6».
21.10 «Maini vai zaudē! 2». Latvijas raidījums. 2016.g.
22.00 «Glābiet mūsu ģimeni! 3». Realitātes šovs (ar subt.).
0.10 «Čikāgas sardzē 2». ASV seriāls. 7.sērija.
0.55 «Dzīvīte».
1.15 «Spēles karaliene». Krievijas seriāls. 2014.g. 27.sērija.
2.05 «Dzīves krustcelēs 5».
2.50 «900 sekundes».
4.35 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Krīze». ASV seriāls. 13.sērija.
5.40 «Rozenheimas detektīvi 2». Seriāls. 14.sērija.
6.40 «Ķepu patruļa 2». Animācijas seriāls.
7.05 «Bruņrupuči nindzjas 2». Animācijas seriāls.
7.35 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls.
7.55 «Divarpus vīru 4». ASV komēdijseriāls. 75. un 76.sērija.
9.00 «Komisārs Reksis 10». Seriāls. 3.sērija.
10.00 «Nevaldāmā tiesnese». ASV seriāls. 7. un 8.sērija.
11.00 «Nozieguma skelets 8». Seriāls. 18.sērija.
12.00 «Rozenheimas detektīvi 2». Seriāls. 15.sērija.
13.00 «Bruņrupuči nindzjas 2». Animācijas seriāls.
13.30 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls.
14.00 «Lācēna Pedingtona piedzīvojumi 2». Animācijas seriāls.
14.30 «Viņas melo labāk». Latvijas seriāls. 25. un 26.sērija.
15.40 «Komisārs Reksis 10». Seriāls. 4.sērija.
16.45 «UgunsGrēks 15». Latvijas seriāls. 15. un 16.sērija.
18.00 «Divarpus vīru 4». ASV komēdijseriāls. 77. un 78.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 15». Latvijas seriāls. 2016.g. 16.sērija.
21.00 «Vajātājs». ASV seriāls. 2014.g. 15.sērija.
22.00 TV PIRMIZRĀDE. «Dubultspēle». ASV trilleris. 2014.g.
0.00 «Kinomānija».
0.30 ««Overtime TV»». Sporta apskats.
1.30 «Krīze». ASV seriāls. 13.sērija.
2.20 «Viņas melo labāk». Latvijas seriāls. 25. un 26.sērija.
3.15 «UgunsGrēks 15». Latvijas seriāls. 2016.g. 16.sērija.
3.45 «TV3 ziņas».
4.15 «Bez tabu».

Piektdiena, 26. februāris
LTV1
5.00 «Ceturtā studija».*
5.30 «Saknes debesīs».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Kamerūna». Dokumentāla filma. 3.sērija.
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Alpu dakteris 8». Seriāls. 15.sērija.
9.35 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 27.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Ceturtā studija».*
11.20 «Kalle nāk 5». Seriāls. 9. un 10.sērija.
13.05 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
13.20 «Saknes debesīs».* (ar subt.).
13.50 «Raķetēni». Animācijas seriāls.
14.20 «Brīnumskapja skola».*
14.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
15.05 «Jaunie ārsti». Vācijas seriāls. 2015.g. 19.sērija.
16.05 «Mīlas jūra». Spānijas seriāls. 2009.g. 26.sērija.
17.05 «Alpu dakteris 8». Seriāls. 15.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.55 «Kultūršoks. 100 g kultūras».
19.05 «Gudrs, vēl gudrāks».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 TV PIRMIZRĀDE. «Ņemcovs». Dokumentāla filma (ar subt.).
22.15 «Alekss Igo. Kā putns bez spārniem».
Francijas krimināldrāma (ar subt.). 2014.g.
0.00 «Nakts ziņas». 0.09 Sporta ziņas. 0.11 Laika ziņas.
0.15 «Skutelis ir studijā».*
0.30 «Latvijas šlāgeraptauja 2016».*
1.25 «Grupas «Galaktika» koncerts «Labvakar, draugi!»».*
2.25 «Kalle nāk 5». Seriāls. 9. un 10.sērija.
4.00 «Midsomeras slepkavības 5». Detektīvseriāls. 4.sērija.

LTV7
5.00 «Ielas garumā».*
5.30 «1000 jūdzes līdz Eņģeļu pilsētai». 9.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes līdz Eņģeļu pilsētai». 10.sērija.
6.30 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Ceturtā studija».*
7.30 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
8.10 «Personība. 100 g kultūras».*
9.10 «Aculiecinieks».*
9.25 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
9.55 «Jaunie ārsti». Seriāls. 18.sērija.
10.50 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 509.sērija.
11.45 «1:1. Aktuālā intervija».* (ar surdotulk.).
12.40 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
13.30 «Pasaules kausa izcīņa skeletonā».
1.brauciens sievietēm. Pārraide no Kēnigszē Vācijā.
14.35 «Momentuzņēmums».*

15.00 «Pasaules kausa izcīņa skeletonā». 2.brauciens sievietēm.
16.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 510.sērija.
17.00 «Dzīve šodien». (krievu val.).
18.00 «Šovakar». Ziņas (krievu val.).
18.35 «Personīgā lieta». Informatīvi analītisks raidījums (krievu val.).
19.05 «1000 jūdzes Kambodžā». 5.sērija.
19.35 «Aculiecinieks».*
20.00 «Patentu kari». Dokumentāla filma (ar subt.).
21.00 TV PIRMIZRĀDE. «Tās tik ir operas! Fidelio».
Dokumentālu filmu cikls.
22.00 TV PIRMIZRĀDE. «Artūrs Ņūmens». ASV drāma (ar subt.). 2012.g.
23.45 «Cilvēks uz Marsa». Dokumentāla filma (ar subt.).
0.40 «Eiropa koncertos. Koncertierakstu žurnāls».
1.35 «15 stāsti par jauno. Kirgizstāna». Dokumentāla filma (ar subt.).
1.50 «15 stāsti par jauno. Krievija». Dokumentāla filma (ar subt.).
2.05 «15 stāsti par jauno. Turkmenistāna».
Dokumentāla filma (ar subt.).
2.20 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*

LNT
5.00 «Karamba!» Humora raidījums.
5.20 «Bernards». Animācijas seriāls.
5.35 «Ticīgo uzvaras balss».
6.00 «Ēd un tievē!» Krievijas TV šovs.
6.30 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Dzīvīte».
9.05 «Degpunktā 6».
9.35 «Dzīves krustcelēs 5».
10.40 «Televeikala skatlogs».
10.55 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 2013.g. 80.sērija.
11.45 «Bernards». Animācijas seriāls.
12.00 «Pateicības dienas nams». ASV komēdija. 2013.g.
13.45 «Televeikala skatlogs».
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Ēd un tievē!» Krievijas TV šovs.
14.50 «Vampīra dienasgrāmatas 3». ASV seriāls. 15.sērija.
15.45 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Māksla piedot». Meksikas seriāls. 2015.g. 3.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Māksla piedot». Meksikas seriāls. 2015.g. 4.sērija.
18.55 «Spēles karaliene». Krievijas seriāls. 2014.g. 28.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā 6».
21.10 «Dzintara dziesmas».
22.10 «Sirdsmīļā Monika 2». Latvijas seriāls. 8.sērija.
22.55 «Greizais spogulis». Krievijas humora raidījums (ar subt.).
1.00 «Dzīvīte».
1.20 «Spēles karaliene». Krievijas seriāls. 2014.g. 28.sērija.
2.10 «Dzīves krustcelēs 5».
2.55 «Dabas stihiju varā 2». Dokumentāls seriāls. 11.sērija.
3.15 «900 sekundes».

TV3
5.00 «Motīvs?» ASV seriāls. 1.sērija.
5.40 «Rozenheimas detektīvi 2». Seriāls. 15.sērija.
6.40 «Ķepu patruļa 2». Animācijas seriāls.
7.05 «Bruņrupuči nindzjas 2». Animācijas seriāls.
7.35 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls.
7.55 «Divarpus vīru 4». ASV komēdijseriāls. 77. un 78.sērija.
9.00 «Komisārs Reksis 10». Seriāls. 4.sērija.
10.00 «Vajātājs». ASV seriāls. 2014.g. 15.sērija.
11.00 «Nozieguma skelets 8». Seriāls. 19.sērija.
12.00 «Rozenheimas detektīvi 3». Seriāls. 1.sērija.
13.00 «Madagaskaras pingvīni 2». Animācijas seriāls.
13.30 «Beibleidi 2». Animācijas seriāls.
14.00 «Lācēna Pedingtona piedzīvojumi 2». Animācijas seriāls.
14.20 «Viņas melo labāk». Latvijas seriāls. 27. un 28.sērija.
15.25 «Komisārs Reksis 10». Seriāls. 5.sērija.
16.25 «Čaļi ar bērniem». ASV komēdijseriāls. 13. un 14.sērija.
17.25 «Bitīt’ matos». Latvijas komēdijseriāls. 2016.g. 3.sērija.
18.00 «Divarpus vīru 4». ASV komēdijseriāls. 79. un 80.sērija.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «Bez tabu: Dzīves smalkumi 4».
21.00 «Taksis 4». Francijas komiska spraiga sižeta filma. 2007.g.
22.55 «Miera nesējs». ASV spraiga sižeta filma. 1997.g.
1.20 «Greislenda». ASV seriāls. 2013.g. 7.sērija.
2.10 «Motīvs?» ASV seriāls. 1.sērija.
2.55 «Viņas melo labāk». Latvijas seriāls. 27. un 28.sērija.
3.45 «TV3 ziņas».
4.15 «Bez tabu».

Sestdiena, 27. februāris
LTV1
5.40 «Aculiecinieks».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Adreses».*
6.35 «Dardarija».*
7.05 «Bitīte Maija». Animācijas seriāls.
7.30 «Jakari». Animācijas seriāls.
8.00 «Martins Labrītiņš». Animācijas seriāls.
8.30 «Mia un es 2». Animācijas seriāls.
9.00 «Kas te? Es te!»*
9.30 «Negantais Henrijs». Animācijas seriāls.
10.00 «Ķepa uz sirds».
10.30 «Lases un Majas detektīvaģentūra. «Stella nostra»».
Zviedrijas ģimenes filma (ar subt.). 2014.g.
11.50 «Saplēstā krūze». LTV daudzsēriju filma. 2016.g. 2.sērija.
12.55 «Kultūršoks. 100 g kultūras».*
13.05 «Aculiecinieks».*
13.25 «Uzvelc tautastērpu!»*
14.00 «700 pasaules brīnumi».* Izraēla.
14.30 «Īstās latvju saimnieces».*
15.35 «Gudrs, vēl gudrāks».*
17.00 TV PIRMIZRĀDE. «Bebru savaldīšana». Dokumentāla filma.
18.00 «Dienas ziņas (Sestdiena)». (ar surdotulkojumu).
18.20 «Aculiecinieks».
18.35 «Es – savai zemītei».
19.05 «Vides fakti».
19.35 «Latvijas šlāgeraptauja 2016».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 «Latloto. «Eurojackpot»».
21.25 «Saplēstā krūze». LTV daudzsēriju filma. 2016.g. 3.sērija.
22.30 «Ģimenes dzīve». ASV un Kanādas romantiska
kriminālkomēdija (ar subt.). 2007.g.
0.10 «Artūrs Ņūmens». ASV drāma. 2012.g.
1.50 «Muzikālā banka 2015».*
4.30 «LTV portretu izlase». I.Busulis.
5.00 «Dzimtas detektīvs». Grēviņu dzimta.

LTV7
5.00 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
5.30 «1000 jūdzes līdz Eņģeļu pilsētai». 10.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «Savējie». Seriāls. 7.sērija.
6.35 «Spots».*
7.05 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
7.50 «Brīvdienu ceļvedis. Televeikala skatlogs».
8.20 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».
8.50 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».
9.20 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».
9.50 «Province».* (ar subt.).
10.20 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*
11.10 «Sporta studija».* (ar surdotulkojumu).
12.00 «Pasaules kausa izcīņa skeletonā». 1.brauciens vīriešiem.
Pārraide no Kēnigszē Vācijā.
13.05 «Momentuzņēmums».*
13.30 «Pasaules kausa izcīņa skeletonā». 2.brauciens vīriešiem.
14.30 «Šefpavārs līdzņemšanai».
15.30 «Pasaules kausa izcīņa bobslejā». 1.brauciens divniekiem.
Pārraide no Kēnigszē Vācijā.
16.35 «Momentuzņēmums».*

TV programma

Ceturtdiena, 2016. gada 18. februāris
17.00 «Pasaules kausa izcīņa bobslejā». 2.brauciens divniekiem.
18.05 «Aizliegtais paņēmiens».* (ar subt.).
19.05 «Eiropa koncertos. Koncertierakstu žurnāls».
20.00 «Nemiera gars 4». Dokumentāla daudzsēriju filma.
20.55 «Inspektors Džordžs Džentlijs». Lielbritānijas seriāls. 1.sērija.
22.35 «Alekss Igo. Kā putns bez spārniem».
Francijas krimināldrāma (ar subt.). 2014.g.
0.20 «Patentu kari». Dokumentāla filma (ar subt.).
1.20 «Pazemes pāreja». Krievijas seriāls (ar subt.). 3.sērija.
2.15 «Imanta–Babīte pietur...»*
2.50 «Krodziņā pie Paula».*

LNT
5.00 «Boba burgeri 5». Animācijas seriāls.
5.20 «Luī 4». ASV seriāls. 2.sērija.
5.40 «Karamba!» Humora raidījums.
6.05 «Bernards». Animācijas seriāls.
6.10 «Dzimuši policisti 3». ASV seriāls. 2010.g. 7.sērija.
6.50 «Dauntonas abatija 4». Lielbritānijas seriāls. 8.sērija.
8.00 «Neveiksminiece». ASV seriāls. 2014.g. 1.sērija.
8.30 «Attīstības kods 2».
9.00 «LNT brokastis».
10.00 «Laimīgs un vesels».
10.30 «Maini vai zaudē! 2». Latvijas raidījums. 2016.g.
11.15 «Fišeres kundzes izmeklēšanas noslēpumi 2». Seriāls. 7.sērija.
12.30 «Dabas stihiju varā 2». Dokumentāls seriāls. 11. un 12.sērija.
13.35 «Paisums». Turcijas seriāls. 2013.g. 37.sērija.
16.00 «Atgriezties mājās». Austrālijas seriāls. 5. un 6.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.05 «Atgriezties mājās». Austrālijas seriāls. 7. un 8.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 ««Degpunktā» sestdienā 2».
21.10 «Nosvērtie». Krievijas realitātes šovs.
22.50 TV PIRMIZRĀDE. «Tā rodas bērni».
ASV romantiska komēdija. 2011.g.
0.30 «Ne par kādu naudu». Vācijas komēdija. 2011.g.
1.55 «Dauntonas abatija 4». Lielbritānijas seriāls. 8.sērija.
2.40 «Fišeres kundzes izmeklēšanas noslēpumi 2». Seriāls. 7.sērija.
3.35 «Dabas stihiju varā 2». Dokumentāls seriāls. 12.sērija.
3.55 «LNT brokastis».
4.40 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3
5.00 «Motīvs?» ASV seriāls. 2.sērija.
5.40 «Nozieguma skelets 8». Seriāls. 18.sērija.
6.45 «Monsuno 2». Animācijas seriāls.
7.10 «Makss Stīls». Animācijas seriāls.
7.40 «Džungļu krustojums 2». Animācijas seriāls.
8.10 «Rozā pantera un draugi». Animācijas seriāls.
9.00 «Aģents Dadlijs 2». Animācijas seriāls.
9.25 «Kinomānija».
10.00 «Bez tabu: Dzīves smalkumi 4».
10.30 «Autoziņas».
11.10 «Smieklīgākie videokuriozi 22».

SIA «Berling» (reģ.Nr.40003029154)
aicina pievienoties savai komandai

web dizaineru(-i) (2D/3D)

ar angļu vai vācu valodas zināšanām.
CV lūgums sūtīt pa e-pastu
lumat@com.jelgava.lv vai zvanīt
pa tālruni 63025641, 29420261.

Ādas problēmu, veidojumu
pārbaudi un ārstēšanu veic
dermatologs Pauls Ozoliņš.
Jelgavā, Dambja ielā 10,
tālrunis 29217661.

Baltijas Astroloģijas skola Jelgavā

piedāvā daudzveidīgu mācību programmu ar
iespējām apgūt astrologa profesiju, kā arī saņemt
zināšanas citos ezotēriskos virzienos.
Reģistrācijas apliecības Nr.3360800323.
Tālrunis 29379805.

Privātā pirmsskolas izglītības
iestāde «Pīlādzītis»
turpina uzņemt bērnus

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

11.40 «Tēta nedienas 4». Realitātes šovs (ar subt.).
13.55 «Kāzu gūstā». TV šovs.
14.55 «Es mīlu tevi, Latvija! 2».
17.05 «Taksis 4». Francijas komiska spraiga sižeta filma. 2007.g.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bitīt’ matos». Latvijas komēdijseriāls. 2016.g. 4.sērija.
20.10 «Aizskalotais». ASV un Lielbritānijas animācijas filma. 2006.g.
21.50 «Ātrs un bez žēlastības». ASV spraiga sižeta filma. 2001.g.
0.00 «Pateicības diena». ASV komiska drāma. 2010.g.
1.45 «Dubultspēle». ASV trilleris. 2014.g.
3.15 «Motīvs?» ASV seriāls. 2.sērija.
3.55 «Čaļi ar bērniem». Seriāls. 14.sērija.
4.15 «TV3 ziņas».

Svētdiena, 28. februāris
LTV1
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Kamerūna». Dokumentāla filma. 4.sērija.
6.35 «Dardarija».*
7.05 «Bitīte Maija». Animācijas seriāls.
7.30 «Jakari». Animācijas seriāls.
8.00 «Martins Labrītiņš». Animācijas seriāls.
8.30 «Mia un es 2». Animācijas seriāls.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Gārfīlda šovs 2». Animācijas seriāls.
9.55 «Džungļu grāmata safari». Animācijas seriāls.
10.10 «Millijas jaunkundzes jautājumi». Animācijas seriāls.
10.25 «Ceļojums apkārt pasaulei». Dok.seriāls (ar subt.). 4.sērija.
11.00 TV PIRMIZRĀDE. «Hedoniskā Havana».
Dokumentāla filma (ar subt.).
12.00 «Dievkalpojums».
13.00 «Saknes debesīs». (ar subt.).
13.25 «Daudz laimes!»
14.20 «Latvijas šlāgeraptauja 2016».*
15.15 «Ķepa uz sirds».*
15.45 «Zoodārzu mazuļi 3». Dokumentāla filma. 7.sērija.
16.15 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».
17.00 «Selfridžs 3». Seriāls (ar subt.). 6.sērija.
17.53 «Supernova 2016».
18.00 «Dienas ziņas (Svētdiena)». (ar surdotulkojumu).
18.20 «Province».
18.50 TV PIRMIZRĀDE. «Kā pāraudzināt mammu?»
Vācijas romantiska komēdija (ar subt.). 2015.g.
20.30 «Panorāma». 20.50 «De facto».
21.25 TIEŠRAIDE. «Supernova 2016. Fināls».
23.45 «Pārklenda». ASV vēsturiska drāma (ar subt.). 2013.g.
1.30 «Bebru savaldīšana». Dokumentāla filma.
2.30 «Ģimenes dzīve». ASV un Kanādas romantiska
kriminālkomēdija (ar subt.). 2007.g.
4.05 «Aizliegtais paņēmiens».*
5.00 «Dzimtas detektīvs». Sējānu dzimta.

LTV7

9.30 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».
10.00 «Vides fakti».* (ar subt.).
10.30 «Ielas garumā».* (ar subt.).
11.00 «Šefpavārs līdzņemšanai».
11.55 «Sapņu viesnīca. Brazīlija». Melodrāma (ar subt.).
13.40 «Lases un Majas detektīvaģentūra. «Stella nostra»».
Zviedrijas ģimenes filma (ar subt.). 2014.g.
14.55 «Lucavsala. Piemēslot aizliegts!» Dokumentāla filma.
15.30 «Pasaules kausa izcīņa bobslejā».
1.brauciens četriniekiem. Pārraide no Kēnigszē Vācijā.
16.35 «Momentuzņēmums».*
17.00 «Pasaules kausa izcīņa bobslejā». 2.brauciens četriniekiem.
18.00 «Ceļš uz UEFA. Euro 2016 apskats».
18.30 «Tās tik ir operas! Fidelio». Dokumentālu filmu cikls.
19.30 TV PIRMIZRĀDE. «Trakulīgā salsa».
ASV romantiska komēdija. 2014.g.
21.25 «Supernova 2016». (ar surdotulkojumu).
23.40 «Eiropa koncertos. Koncertierakstu žurnāls».
0.30 «Anekdošu šovs 3».*
1.30 «Krodziņā pie Paula».*
3.00 «Aktieru balle uz Čaka ielas».*
1.daļa. R.Paula dziesmu koncerts Dailes teātrī.
4.00 ««Mikrofona» dziesmas».*
5.29 «Province».*

LNT
5.00 «Boba burgeri 5». Animācijas seriāls.
5.20 «Luī 4». ASV seriāls. 3.sērija.
5.40 «Karamba!» Humora raidījums.
6.25 «Bernards». Animācijas seriāls.
6.35 «Dzimuši policisti 3». ASV seriāls. 2010.g. 8.sērija.
7.15 «Dauntonas abatija 4». Lielbritānijas seriāls. 9.sērija.
8.05 «Šefpavāru cīņas: Saldais ēdiens 2». ASV pavāru šovs.
9.00 «LNT brokastis».
10.00 «Košākai dzīvei».
10.30 TV PIRMIZRĀDE. «Viens par daudz». Vācijas komēdija. 2014.g.
12.25 «Greizais spogulis». Krievijas humora raidījums (ar subt.).
14.45 «Nosvērtie». Krievijas realitātes šovs.
16.15 «Dzintara dziesmas».
17.05 «Sirdsmīļā Monika 2». Latvijas seriāls. 8.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Policists no pagātnes». Vācijas seriāls. 9. un 10.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.10 «LNT ziņu «Top 10»».
21.00 «Pēcnācēji». ASV komiska drāma. 2011.g.
23.10 «Pēdējie Grimmi 3». ASV seriāls. 2013.g. 5.sērija.
0.05 «Pateicības dienas nams». ASV komēdija. 2013.g.
1.30 «Dauntonas abatija 4». Lielbritānijas seriāls. 9.sērija.
2.10 «Policists no pagātnes». Vācijas seriāls. 9. un 10.sērija.
3.40 «Luī 4». Seriāls. 3.sērija.
4.00 «LNT brokastis».
4.45 «Karamba!» Humora raidījums.

TV3

5.30 «Province».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «Savējie». Seriāls. 8.sērija.
6.35 «Spots».*
7.05 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
8.10 «Zebra».* (ar subt.).
8.30 «Izglītība un karjera. Televeikala skatlogs».
9.00 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».

5.00 «Motīvs?» ASV seriāls. 3.sērija.
5.40 «Nozieguma skelets 8». Seriāls. 19.sērija.

Jelgavas
1. internātpamatskola
aicina pieteikt bērnus

Jelgavas 6. vidusskola
2016./2017. mācību gadā
piedāvā šādas izglītības programmas:
• pirmsskolas izglītības mazākumtautību programma
(5 – 6 gadi);
• pamatizglītības mazākumtautību programma;
• speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem;
• vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena
mazākumtautību programma;
• vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā
virziena mazākumtautību programma.
Mācību procesu nodrošina augsti kvalificēti pedagogi,
psihologs, logopēds, sociālais pedagogs, pedagoga palīgs.
Skolā ir sakārtota un bērnu attīstību veicinoša vide.
Pēc mācību stundām ir iespēja nodarboties dažādos
interešu pulciņos.

ar kustību traucējumiem
vai somatiskām saslimšanām, kuri
2016./2017. mācību gadā uzsāks
mācības 1. klasē, rindā uz Valsts
pedagoģiski-medicīnisko komisiju.
Skolēni mācības apgūst pēc vispārizglītojošās programmas, tiek nodrošināti
bezmaksas rehabilitācijas pakalpojumi
– ārstnieciskā vingrošana, masāža, fizioterapija, ārstnieciskā peldēšana, ūdens
procedūras, logopēda nodarbības u.c.
Skolēniem tiek nodrošināta bezmaksas
ēdināšana četras reizes dienā. Bērniem ir
iespēja dzīvot labiekārtotā internātā.
Pieteikties pie skolas sekretāres

pa tālruni 63029514

darba dienās no plkst.9 līdz 14.

no 1,6 līdz 3 gadu vecumam
bez vecāku līdzfinansējuma.
Pērnavas iela 16, Jelgava.
Tālrunis 63011290, 20021871, 26448426.

K.Ustupa autoskola
aicina uz Bīstamo
kravu pārvadājumu kursiem (ADR)
Jelgavā.
Nodarbību sākums –
2016. gada 29. februārī plkst.10.
Tālrunis 63022277, 26656604.

JELGAVAS TEHNIKUMS
Tava izaugsmes atslēga!

IZGLĪTĪBAS
PROGRAMMA

KVALIFIKĀCIJA

MĀCĪBU
ILGUMS

Autotransports

Autoatslēdznieks

1 GADS

Līdzi jāņem:
 iesniegums (tehnikuma veidlapa)
 aizpildīts apliecinājums par atbilstību
mērķa grupai
 izglītību apliecinoša dokumenta kopija,
 sekmju izraksta kopija,
 medicīnas izziņa (veidlapa Nr. 027/u)
 4 fotokartītes (3x4 cm)
 Pases vai eID kopija (uzrādot oriģinālu)

AUDZĒKŅU
VECUMS
No 17 līdz 29
gadiem
(ieskaitot)

MĀCĪBU
VIETA

IEPRIEKŠĒJĀ
IZGLĪTĪBA

UZŅEMŠANAS
TERMIŅŠ

JELGAVA

PĒC 9. VAI 12.
KLASES

22. februāris

Dokumentus pieņem:
Jelgavas Tehnikuma 204. telpā, Pulkveža O.
Kalpaka ielā 37, Jelgavā
Tālrunis uzziņām: 63025605
E-pasts: info@jelgavastehnikums.lv
Mājaslapa: www.jelgavastehnikums.lv

6.40 «Smieklīgākie videokuriozi 22».
7.00 «Monsuno 2». Animācijas seriāls.
7.30 «Makss Stīls». Animācijas seriāls.
7.55 «Džungļu krustojums 2». Animācijas seriāls.
8.30 «Aģents Dadlijs 2». Animācijas seriāls.
8.50 «Māmiņu klubs».
9.25 «Gatavo 3».
10.00 «Superbingo».
11.05 «Impērija». ASV seriāls. 2014.g. 8.sērija.
12.05 «Smieklīgākie videokuriozi 22».
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13.15 «Trakie romantiķi». ASV komēdija. 2005.g.
15.10 «Ātrs un bez žēlastības». ASV spraiga sižeta filma. 2001.g.
17.20 «Aizskalotais». Animācijas filma. 2006.g.
19.00 «Nekā personīga».
20.00 «Es mīlu tevi, Latvija! 2».
22.10 «Borna pārspēks». ASV un Vācijas spraiga sižeta trilleris.
0.20 «Māsas atriebība». Kanādas drāma. 2013.g.
2.05 «Trakie romantiķi». ASV komēdija. 2005.g.
3.35 «Motīvs?» ASV seriāls. 3.sērija.
4.15 «Smieklīgākie videokuriozi 22».
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www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Pasākumi pilsētā
 18. februārī pulksten 10 un 12 – Jaunā Liepājas teātra viesizrāde bērniem «Svētkus
meklējot». Izrādē piedalās īpaši apmācīts suns. Ilgums – 40 min. Biļešu cena – € 1,50
(kultūras namā).
 18. februārī – Jauno grāmatu diena (Jelgavas Zinātniskajā bibliotēkā).
 19. februārī pulksten 10 – daiļlasītāju konkurss «Riti raiti, valodiņa» bērniem no
pirmsskolas vecuma līdz 6. klasei (Sabiedrības integrācijas pārvaldē Sarmas ielā 4).
 20. februārī pulksten 16 – kluba «Pīlādzītis» sarīkojums (kultūras nama Deju
zālē).
 20. februārī pulksten 17 – TDA «Kalve» sadanča koncerts «Polka pilī». Biļešu cena
– € 1 (Jelgavas pils aulā).
 21. februārī pulksten 14 – Jelgavas Jaunā teātra izrāde: apjukums divās daļās
«Jelgava 94» pēc Jāņa Joņeva romāna motīviem. Režisors R.Svjatskis. Biļešu cena –
€ 3 – 4 (k/n «Rota» Garozas ielā 15).
 22. februārī pulksten 14 – daiļlasītāju konkurss «Riti raiti, valodiņa» 7. – 12. klases
skolēniem (Sabiedrības integrācijas pārvaldē Sarmas ielā 4).
 23. februārī pulksten 19 – Dailes teātra viesizrāde: F.Zellers «Ja tevis vairs nebūtu».
Režisors I.Rešetins, scenogrāfs K.Brekte, komponists J.Vaivods. Lomās: V.Vārpiņa,
A.Robežnieks, I.Auziņš vai P.Gaudiņš, D.Daneviča. Biļešu cena – € 8 – 18 (kultūras
namā).
 24. februārī pulksten 13 – muzikāla pasaka ar jokiem «Princese uz zirņa» pēc
H.Andersena pasakas motīviem. Libreta autore I.Trumpe, komponiste L.I.Purmaliete.
Lomās: I.Burkovska, S.Prule, M.Eglinskis un L.I.Purmaliete. Ilgums – 1,30 st. Biļešu
cena – € 4 – 6 (kultūras namā).
 24. februārī pulksten 18 – 27. Studentu folkfestivāls un Latvijas dziesminieku
koncerts. Biļešu cena – € 2 (Jelgavas pils aulā).
 25. februārī pulksten 18 – ikmēneša tematiskais tūrisma vakars «Ar rollerslēpēm
ceļojumā pāri Ziemeļamerikai». Vakara viesis – Raimonds Dombrovskis (Svētās Trīsvienības baznīcas tornī).
 25. februārī pulksten 19 – Daugavpils teātra viesizrāde: A.Korovkins «Biznesa klases palāta». Aizraujoša komēdija krievu valodā. Režisors I.Lūsis, scenogrāfs A.Ozoliņš.
Lomās: J.Losevs, V.Jancevičs, I.Kešiševa, M.Samodahovs, Ž.Lubgāne, K.Sidina. Biļešu
cena – € 7 – 12 (kultūras namā).
 26. februārī pulksten 19 – starptautisks flamenko koncertuzvedums «Karmena». Autentiska Andalūzijas ģitārspēle, flamenko čigānu dejojumi. Biļešu cena –
€ 8 – 15 (kultūras namā).
 27. februārī pulksten 12 – NVO Informatīvā diena (Sabiedrības integrācijas pārvaldē Sarmas ielā 4).
 27. februārī pulksten 16 – Dziesmu svētki Meteņos. Biļešu cena – € 1 (Jelgavas
pils aulā).
 27. februārī pulksten 18 – BJC «Junda» muzikālās studijas un popgrupas «Smaids»
koncerts «Smaids – vakar, šodien, rīt!». Vadītāja – Viola Ņinkovska. Biļetes no 8. februāra
nopērkamas BJC «Junda» (Pasta ielā 32), koncerta dienā – kultūras namā. Biļešu cena
– € 2 (kultūras nama Mazajā zālē).
 28. februārī pulksten 14 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra izrāde bērniem latviešu valodā
«Zaķis lielībnieks». Režisore – L.Ņefedova. Biļešu cena – € 2 – 3 (kultūras namā).
 28. februārī pulksten 14 – tikšanās ar Māru Zālīti (Zinātniskajā bibliotēkā).
 1. martā pulksten 15 – Kokapstrādes nozares uzņēmēju tikšanās. Pieteikties līdz
25. februārim pa tālruni 63012155, 28342419 vai e-pastu liga.mikelsone@zrkac.
jelgava.lv (ZRKAC Svētes ielā 33).

Izstādes
 Līdz 21. februārim – izstāde «Klusie ūdeņi»: Lindas Freibergas, Kārļa Roberta
Freiberga, Māra Subača, Ramonas Pēkšēnas, Siljas Pogules, Gundegas Strautmanes,
Marutas Upenieces-Zideres, Mārtiņa Zidera un Armanda Grunduļa darbi (Ģederta
Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 Līdz 26. februārim – Jelgavas mākslas studijas «Mansards» audzēkņu darbu izstāde
(ZRKAC 1. stāva foajē Svētes ielā 33).
 No 26. februāra – izstāde «Silva Linarte. Gleznas» (Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures
un mākslas muzejā).
 Līdz 28. februārim – starptautiska bērnu kolāžu izstāde «Ledus svētki» (kultūras
nama 2. stāva foajē).
 Līdz 28. februārim – izstāde «Divi mākslā»: Laines Kainaizes un Guntas Brakovskas
gleznas (Ādolfa Alunāna memoriālajā muzejā).
 Līdz 28. februārim – Kristapa Herca fotogrāfiju izstāde (kultūras
nama 1. stāva garderobes foajē).
 Līdz 1. martam – Latvijas Mākslas akadēmijas rektora profesora Alekseja Naumova
ilustrāciju grāmatai «Ahoi! Plūdi Daugavā» izstāde (Zinātniskajā bibliotēkā).
 Līdz 1. martam – Spīdolas ģimnāzijas audzēkņu, absolventu un pedagogu darbu
izstāde (kultūras nama 1. stāva lielajā foajē).
 Līdz 4. martam – gleznu izstāde «Viens mirklis». Piedalās: Laimis Baltmanis, Anda
Kalniņa, Mairita Zvirgzdiņa, Agnese Lībere, Alise Klimkāne, Anete Skreija, Ilze Beķere,
Aldis Feldmanis, Silva Poča, Ieva Šustika, Liene Streka (Jelgavas pils aulas foajē).
 Līdz 5. martam – Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolas audzēkņu diplomdarbu
izstāde (Jelgavas Mākslas skolā Mazajā ceļā 2).
 Līdz 8. martam – Jelgavas mākslinieces Dainas Petteres izstāde «Keramika un
rotas» (Zinātniskajā bibliotēkā).
 Līdz 16. martam – Māra Grīnberga bilžu izstāde «Parīzieši 2015» (Svētās Trīsvienības baznīcas tornī).
 Līdz 27. martam – izstāde «Kurzemes albums», kurā skatāmi 90 darbi (18. gs. beigas
– 19. gs. pirmā puse), kas reiz bijuši kādas ģimenes piemiņas albums un saglabājušies
cauri gadu desmitiem, izpētes gaitā gūstot nosaukumu «Kurzemes albums». 20.
februārī pulksten 13 – lekcijā priekšlasījumu sniegs mākslas vēsturniece un albuma
pētniece Edvarda Šmite (Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).

Studentu folkfestivālā
atklās talantus
 Egija Grošteine

notikumi

Ceturtdiena, 2016. gada 18. februāris

Rietumu kultūras
karalienes īstā «garša»

Māra Grīnberga bilžu izstādi «Parīzieši 2015» Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas tornī var apskatīt līdz
16. martam. «Izstādes kadri izskatās un arī ir absolūti dokumentāli, bet neviens no tiem nav nejaušs,»
uzsver M.Grīnbergs.
Foto: Māris Grīnbergs
 Egija Grošteine

«Izvelkot no Parīzes ielām
tās noskaņas eliksīru, vēlos
atsvaidzināt to tiem, kuri
šajā pilsētā jau kādreiz
pabijuši, un iekārdināt tos,
kuriem Parīze zināma tikai
no kino un literatūras,»
par bilžu izstādi «Parīzieši
2015» stāsta tās autors
Māris Grīnbergs. Izstāde
Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas tornī apskatāma līdz 16. martam.
«Pirms desmit gadiem sanāca Parīzē nodzīvot mēnesi un radās vēlme
piefiksēt ar kameru tieši to noskaņu,
kas Parīzi dara atšķirīgu. Izrādījās,
ka tas nav viegli, un šodien tornī ir
tikai viena bilde, kurai ir desmit gadi.
Pārējās ir uzņemtas pagājušā gada
aprīlī, kad tur atgriezos ar uztrenētāku aci un skaidru izpratni, kā no
raibās, tūristu pilnās mūsdienu Parīzes izgriezt tīru vietējo noskaņu,»
tā bilžu autors.
Izstādē kopumā var apskatīt 25
lielas izdrukas augstā izšķirtspējā. Tomēr tās nav ceļojuma bildes
klasiskā izpratnē, bet gan bildes no
skaidra, apzināta projekta izveidot
sēriju, kurā fiksēta tā Parīzes vide
un noskaņa, kas nav sastopama citviet, atklāj M.Grīnbergs, uzsverot,
ka izstādes kadri izskatās un arī ir
absolūti dokumentāli, bet neviens no
tiem nav nejaušs. Lielākā daļa bilžu
atlases izstādei notika Parīzē pirms
fotoaparāta pogas spiešanas. «Tā arī
ir skolas atšķirība no fotoamatiera
– neko nedarīt uz dullo, jo tas ir traki neproduktīvi un bez garantijas,»
tā viņš.

Vaicāts, kāpēc fotogrāfijās iemūžināta tieši Parīze, M.Grīnbergs
stāsta: «Kājas šim stāstam sāka augt
pirms 20 gadiem, kad pirmo reizi tur
nokļuvu. Parīze ir pēdējo pārsimt
gadu rietumu kultūras karaliene
ar ļoti lielu atrāvienu. Tā ir vieta,
kur māksla, mode un citas kultūras
jomas ir savilkušās tik iespaidīgā
brendā, ka tas atstāj vizuālu iespaidu
uz to, kā tiek tērēts kapitāls, un to,
kā tiek tērēts kapitāls, mēs redzam
visur, bet ne vienmēr no kultūras
aspekta pozitīvā nozīmē. Parīzē tas
ir tādā pakāpē, ka sekas redzam kā
centra arhitektūrā, tā arī tās iedzīvotājos – parīziešos –, ne tikai redzot,
kas tiem mugurā, bet arī to, kā viņi
sevi pasniedz ar visu savu tēlu, pat
neatkarīgi no tā, kā viņi jūtas – vai
steidzas, priecājas, ir aizdomājušies
un tamlīdzīgi. Cilvēkam, kurš skolots
vizuālajās mākslās, šī vide mirklī
rada pozitīvu kultūršoku.»
«Tā kā mana ikdiena ir dizains un
to apgūst ar klasisku akadēmisko
izglītību vizuālajās mākslās, tad fotogrāfija man nozīmē espanderu – gumijas riņķīti ikdienas treniņam –,
bet tikai kompozīcijas veidošanai, ne
plaukstas muskulatūrai. Fotogrāfija
stabili ir pati nabadzīgākā vizuālās
izpausmes sfēra, taču uz kompozīcijas zināšanu bāzes iespējams sagudrot viltības, kas ļauj skatītājā izsaukt
tieši tās emocijas, kuras autors vēlas
izvilināt. Māksla – skaļi teikts. Jāatzīstas, ka mani vairāk interesē attēla
uzbūve, ne informācija, kas redzama
manā bildē. Tas, kas interesē, ir stīvēšanās ar fotogrāfiju kā ar ļoti nabadzīgu formātu. Fotogrāfija neļauj
normāli veidot kompozīciju, protams,
izņemot reklāmas foto, tādēļ nākas
caur objektīvu atrast proporcionālas

bildes lielās detaļas un nogaidīt,
kamēr kadrā precīzi savas vietas
ieņem mazās, piemēram, kustīgie
parīzieši,» atklāj M.Grīnbergs.
Kādēļ vērts apmeklēt šo izstādi?
Izstādes autors teic: «Ja cilvēks pilnībā nav nodevies balalaikas spēlei,
islāmam vai «McDonalds» un komiksiem un to kaut nedaudz interesē
rietumu vecās pasaules kultūra, tad
emocijām noteikti jābūt. Nedomāju, ka Parīze atklāsies īpaši citāda
– ja nu vienīgi kāds bijis divu dienu
ekskursijā tikai pa tūristu taku un
pusi laika pavadījis rindā pie Eifeļa.
Izstādē Parīzes atmosfēra ir attīrīta
no tūristu pūļiem un pasaulē globāli
izplatītām lietām. Izstāde ir kā franču dziedātājas ZAZ albums – indīgi
parīzisks.» Jāpiebilst, ka šī iemesla
dēļ šīs dziedātājas mūzika bija fonā
arī svinīgajā izstādes atklāšanā ar
mērķi, lai sanākušie varētu vēl jo
vairāk izbaudīt Parīzes burvību. Arī
citus izstādes apmeklētājus mākslinieks aicina fotoizstādi baudīt šīs
dziedātājas muzikālajā pavadījumā,
klausoties to austiņās. Šarmu izstādei noteikti piešķir arī tās norises
vieta – tornis. Pats mākslinieks par
to teic: «Torņa Izstāžu zāle ir atbilstoša izmēra, ar labu gaismu, tieši
virs franču restorāna – grūti labāku
kopumu piemeklēt!»
Jāpiebilst, ka Jelgavā M.Grīnbergam
iepriekš ir bijušas divas izstādes, tomēr, viņa vārdiem, tās esot bijušas
slepenas, bez atklāšanas pasākuma
un reklāmas. «Gan jau nevienam,
kas iemaldījās, tās bildes ļaunumu
nenodarīja, bet tās bija no dažādiem
projektiem un par dažādām tēmām
– neredzēju jēgu darīt kādam zināmu,
ka šis kokteilis uz brīdi no studijas
pārvācies,» tā viņš.

Uz «Polku pilī» aicina «Kalve» un draugi

talantīgi un drosmīgi LLU un citu  Egija Grošteine
augstskolu studenti, kuri demonstrēs
Ar devīzi «Mēs neesam provārdiskas, muzikālas, instrumentālas
LLU tautas deju ansamblis
fesionāļi, bet muzicējam no
vai vokālas izpausmes.
«Kalve» kopā ar draugiem
sirds!» Jelgavas pils aulā 24.
Pasākumu vadīs mūzikas grupas
20. februārī pulksten 17 aifebruārī pulksten 18 jau 27.
«A’ pie mums Jelgavā» līderis Ēriks
cina uz tradicionālo sadraureizi notiks studentu folkfesPalkavnieks, un studentu uzstāšanos
dzības koncertu «Polka pilī».
tivāls «Studentu dziesma
vērtēs gan skatītāji, gan profesionāla
Šoreiz tas veltīts Jelgavai kā
studentu pilsētai Jelgavai».
žūrija. Festivālā uzstāsies arī dziesmiLatvijas Jauniešu galvaspilnieki no vēju pilsētas Liepājas – Inese
sētas titula ieguvējai.
Tradicionāli festivālā uz trīs skatu- Sērdiene, Maija Kalniņa, Jana Egle un
vēm ar trejādām tradīcijām – «Svece», Jānis Rūcis.
Aptuveni divu stundu garajā kon«Kilovats» un «Decibels» – uzstāsies
Biļešu cena – 1,50 eiro.
certā Jelgavas pilī tiks izdejotas 30

dejas. Kā stāsta «Kalves» mākslinieciskā vadītāja Gunta Skuja, repertuārā būs vairākas dejas no 28. maijā
gaidāmajiem tautas deju ansambļu
svētkiem Cēsīs, tādējādi skatītājiem
būs lieliska iespēja jau pirms šo dejotājiem nozīmīgo svētku norises redzēt
un novērtēt daļu priekšnesumu, no
kuriem tiks veidots uzvedums, kas
tiks izdejots vien Cēsīs. Vēl repertuārā
būs latviešu tautas deju zelta fonda,
kā arī jaunas, vēl neredzētas dejas.
Koncertā Jelgavas pilī kopīgā kon-

certprogrammā vienosies tautas deju
ansambļi «Kalve», «Ačkups», «Diždancis», «Ogre», «Vektors», tautas
deju kolektīvs «Banga», jauniešu deju
kolektīvs «Austris», vidējās paaudzes
deju kolektīvi «Kalve Zelta smiltis»
un «Mārupieši».
Tradicionāli pirms koncerta dejotāji
sacentīsies sporta spēlēs. Šogad to
tēma ir «Kad cirks kļūst par realitāti...». Deju kolektīviem paredzētas
sportiskas aktivitātes, kas saistītas ar
galda spēli «Cirks».

