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 17. februārī laikā no pulksten 8
līdz 12, zvanot pa tālruni 63005556 vai 63005558.
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«Ēnas» ir
motivētas

 Ģirts Pommers

Vakar Latvijā un Jelgavā notika tradicionālā Ēnu diena,
kuras laikā jaunieši, sākot no 6. klases, kļuva par sev
interesējošu profesiju speciālistu «ēnām», iepazinās ar
viņu darba specifiku, pienākumiem un rada atbildes uz
citiem sev interesējošiem jautājumiem. Šogad Jelgavas
pašvaldībā kā «ēnas» bija pieteikušies 184 jaunieši no 29
skolām, pārstāvot ne tikai Jelgavu, bet arī Rīgu, Dobeli,
Bausku, Saldu, Iecavu, Garozu, Olaini un citas vietas.
Vislielākā interese šogad jauniešu vidū bija par politiķa,
ārsta, arhitekta, policista un sportista «ēnošanu».
Pie savām «ēnām» tika arī Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris
Rāviņš, kurš, Ēnu dienu atklājot,
jauniešiem novēlēja būt izzināt
gribošiem: «Lai arī šodien ārā nav
saules, mēs katrs tiekam pie savas
«ēnas». Liels prieks, ka interesi
par mūsu pašvaldību ir izrādījuši
skolēni no citām pilsētām, kas
norāda, cik Jelgava ir nozīmīga.
Šī diena ir svarīgs solis nākotnes
profesijas izvēlē. Nekas nevar būt
sliktāks, ja uz darbu ikdienā jāiet
ar nepatiku. Uzskatu, ka jebkurā

profesijā var atrast radošo un interesanto. Jelgava ir definējusi savus
izaugsmes un attīstības virzienus,
tādēļ novēlu jums atrast savus.»
A.Rāviņu «ēnoja» pieci jaunieši,
viens no viņiem – Jelgavas 4. vidusskolas skolēns Mārtiņš Tomsons.
«Uzskatu, ka man ir pēdējais laiks
paplašināt savu redzesloku, jo
tas ļaus vieglāk izdarīt izvēli par
nākotnes profesiju. Pagājušajos
gados esmu «ēnojis» TV3 operatoru un Latvijas Radio reportierus.
Šogad gribēju uzzināt, kā praktiski
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Jelgavas pilsētas bibliotēkas direktore
Lāsma Zariņa
savām «ēnām»
ne tikai izrādīja
plašās bibliotēkas telpas, bet
arī demonstrēja, kā darbojas
aparāts, kas
palīdz vājredzīgajiem
apmeklētājiem
un tiem, kam
nepieciešams
sīkas drukas
tekstu izlasīt
palielinātā
izmērā. «Ēna»
Gustavs Meijers
bija pārsteigts,
ka bibliotēkā ir
arī šādi pakalpojumi, par
kuriem viņš pat
nebija dzirdējis.
Foto: Austris
Auziņš
norit pašvaldības vadītāja darbs, jo
mana vienīgā priekšnojauta ir, ka
vadītāja darbs saistīts ar papīru
parakstīšanu.»
«Ēnas» vakar bija praktiski katrā pašvaldības iestādē – arī Jelgavas pilsētas bibliotēkā «ēnoja» divi
jaunieši – Jelgavas 4. pamatskolas
6. klases skolnieks Gustavs Meijers un Jelgavas Valsts ģimnāzijas
7. klases skolniece Anna Lūsiņa.
Bibliotēkas direktore Lāsma Zariņa, iepazīstinot ar bibliotēkas
darbu, atzina, ka bibliotekāram
ne tikai jāzina, kur atrodas katra
grāmata, bet arī jāmīl lasīšana un
jābūt izzinošam. Abi jaunieši atzina, ka ar lasīšanu ir uz tu un tieši
tas viņus mudinājis doties «ēnot»
uz bibliotēku. «Mani interesē arī
praktiskas zināšanas – pēc kādas
kārtības tiek izkārtotas grāmatas,
kā tiek maksātas bibliotekāriem
algas un pēc kā nosaka prēmijas.
Līdz šim šo bibliotēku nebiju apmeklējusi, jo grāmatas iegādājos
pati. Nākotnē gribētu uzsākt

biznesu, kas saistīts ar grāmatu
tirdzniecību,» tā A.Lūsiņa.
Ēnu diena notika ne tikai Jelgavas pašvaldībā, bet arī valsts un
privātajos uzņēmumos. Otro gadu
«ēnotājus» uzņēma ēdināšanas
uzņēmums «Silva», kurā šogad
ieradās pieci jaunieši – par trim
vairāk nekā pērn. Uzņēmuma
vadītāja Sandra Blūmane uzskata,
ka konditora arods ir fiziski grūts,
jo bieži jāstrādā arī naktīs. «Mana
māsa ir pavāre, tādēļ es vēlos
kļūt par konditori, jo, ja nākotnē
veidotu ģimenes uzņēmumu, tad
mums būtu jau pavārs un konditors. Šobrīd vislabāk man sanāk
gatavot medus kūkas, bet labprāt
iemācītos, kā ir jācep mazie konditorejas izstrādājumi – kēksiņi
un maizītes,» ar saviem mērķiem
dalās «ēnotāja» Ilze Kovaļevska.
Ēnu dienu Jelgavas pašvaldībā
organizēja Sabiedrības integrācijas
pārvalde kopā ar biznesa izglītības
biedrību «Junior Achievement –
Young Enterprise Latvija».

Pilsētas interaktīvajā kartē iekļauj arī apbraucamos ceļus
 Sintija Čepanone

Sākusi darboties pilnveidotā interaktīvā karte www.karte.pilsetsaimnieciba.lv. Ņemot
vērā interaktīvās kartes
ikdienas lietotāju ieteikumus, tā papildināta
ar jaunām funkcijām,
lietošanu padarot ērtāku arī viedtālruņos.
Pašvaldības iestādes «Pilsētsaimniecība» vadītājs Māris Mielavs skaidro, ka interaktīvajā
kartē saglabātas visas līdzšinējās
funkcijas – iespēja pieteikt pilsētā
fiksēto problēmu, to konkrētā vietā kartē atzīmējot ar karodziņu,

un sekot līdzi darba izpildei, tāpat
saglabāta sadaļa «Satiksmes ierobežojumi» jeb iespēja kartē redzēt
aktuālos rakšanas darbus pilsētā,
to izpildītāju un paredzamo darbu izpildes laiku, saglabātas arī
plūdu kartes, kurās modelētas
applūstošās teritorijas Jelgavā.
Taču lietotāju ērtībām karte
papildināta ar jaunām iespējām.
«Interaktīvā karte mobilajā
versijā līdz šim bija pieejama tikai kā mobilā lietotne «Jelgavas
pilsētsaimnieks», un, lai kartē
atzīmētu risināmu problēmu,
lietotājam savā viedtālrunī vispirms vajadzēja lejuplādēt šo
aplikāciju. Bieži vien tieši tas
bija kavējošs faktors, kādēļ karte
tā arī netika izmantota,» stāsta

M.Mielavs, uzsverot, ka pilnveidotajā interaktīvās kartes versijā
problēmas pieteikšanai no viedtālruņa vairs nav nepieciešama
mobilā lietotne – ar karodziņu
kartē atzīmēt problēmu var,
interneta pārlūkprogrammā
vienkārši atverot www.karte.
pilsetsaimnieciba.lv.
Viņš skaidro, ka novitāte interaktīvajā kartē ir arī sadaļa «Apbraucamie ceļi» – autobraucējam
remontdarbu laikā vairs nav
vajadzības pētīt satiksmes organizācijas shēmas, jo interaktīvajā
kartē www.karte.pilsetsaimnieciba.lv atzīmēts arī apbraucamais
ceļš, ja tas saistīts ar ielas posma
slēgšanu, un šī informācija autovadītājam nepašaubāmi ir vieglāk

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

uztverama. «Maršruts ir atzīmēts reālā kartē, nevis attēlots
shematiski,» skaidro M.Mielavs,
spriežot, ka pamatkartes izmantošana braucējam vieglāk palīdz
noorientēties konkrētā vietā.
Jāatgādina, ka interaktīvā karte www.karte.pilsetsaimnieciba.lv
savulaik izveidota, lai pašvaldības iestāde «Pilsētsaimniecība»
nekavējoties varētu reaģēt uz
iedzīvotāju fiksētajām problēmām
pilsētā. Pakāpeniski tā tiek papildināta ar jaunām funkcijām.
Šī gada laikā vien jelgavnieki
karti izmantojuši jau 15 reizes,
atzīmējot četrus risināmus jautājumus, savukārt pagājušajā gadā
tā izmantota 793 reizes, piesakot
52 pilsētā fiksētas problēmas.

63048800

Katrs desmitais pareizās atbildes autors saņems
vienu no Jelgavas pilsētas pašvaldības
sarūpētajām balvām.

Pirmais NĪN maksājums
jāveic līdz 31. martam
 Sintija Čepanone

Jelgavas pilsētas pašvaldība nekustamā
īpašuma nodokļa
(NĪN) maksātājiem
izsūtījusi maksāšanas paziņojumus par
aprēķināto NĪN 2017.
gadam. Pirmais maksājums jāveic līdz 31.
martam.
Šogad kopumā izsūtīti 33
825 NĪN par zemi un ēkām
maksāšanas paziņojumi, tostarp 5557 nosūtīti uz nodokļa
maksātāja norādīto e-pastu,
informē pašvaldības Finanšu
nodaļas vadītājas vietnieks nodokļu jautājumos Ingars Bušs,
atgādinot, ka elektroniski
maksāšanas paziņojums tiek
izsūtīts, tiklīdz sagatavots,
savukārt pa pastu adresātam
to piegādā Latvijas Pasts.
«Ja maksāšanas paziņojumu
nodokļu maksātājs nesaņems
tuvākajās dienās, lūgums par
to informēt pašvaldības Finanšu nodaļu, jo saskaņā ar
likumu īpašnieku pienākums
ir pašiem savlaicīgi interesēties par NĪN nodokļa apmēru
un to, vai nodoklis ir pilnībā
nomaksāts,» tā viņš.
Jāpiebilst, ka atšķirībā no
iepriekšējiem gadiem šogad
NĪN aprēķinā par īpašumu
Jelgavas pašvaldības teritorijā
vienīgās izmaiņas saistītas ar
paaugstinātu nodokļa likmi
par mājokli, kurā uz 2017.
gada 1. janvāri dzīvesvieta nebija deklarēta nevienai
personai, – šādā gadījumā
piemērota nodokļa likme 1,5
procentu apmērā no kadastrālās vērtības.
NĪN par zemi un ēkām aprēķina uz gadu, un tas tiek sadalīts četros maksājumos: šogad NĪN maksāšanas termiņi
noteikti 31. marts, 15. maijs,
15. augusts un 15. novembris.
Maksājumu var veikt gan pa
daļām norādītajos termiņos,
gan arī avansa veidā, līdz pirmajam maksājuma termiņam
samaksājot visu summu. Ja
samaksas termiņi ir nokavēti,
atbilstoši likumam par termiņa kavējumu maksātājam
tiek aprēķināta nokavējuma
nauda – no laikā nenomaksātā
pamatparāda 0,05 procenti par
katru nokavēto dienu.
«Daudzbērnu ģimenēm,
trūcīgajām, maznodrošinātajām un politiski represētajām
personām nodokļa atvieglojumi ir iekļauti jau izsūtītajā
maksāšanas paziņojumā par
NĪN. Savukārt tiem, kuriem
atvieglojumi netiek piešķirti
automātiski, bet viņi atbilst
kādai no saistošajos noteiku-

mos Nr.15-2 «Atvieglojumu
piešķiršana nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Jelgavas pilsētā» minētajām kategorijām un noteiktajiem kritērijiem, ar attiecīgu iesniegumu
jāvēršas pašvaldībā – motivēts
iesniegums jāiesniedz Klientu
apkalpošanas centrā vai jānosūta pa pastu līdz šā gada beigām,» tā I.Bušs, nodokļu maksātājus, pirms pretendēt uz
NĪN atvieglojumu, aicinot ļoti
rūpīgi izvērtēt, vai viņi atbilst
visiem saistošajos noteikumos
minētajiem nosacījumiem, un
neskaidrību gadījumā vērsties
pie NĪN administrēšanas speciālistiem Finanšu nodaļā. Ja
pēc pieprasījuma izvērtēšanas
atvieglojums personai tiks
piešķirts, pašvaldība veiks aprēķinātā nodokļa pārrēķinu un
iesniedzējam nosūtīs jaunu,
precizēto, nodokļa maksāšanas paziņojumu.
Nomaksāt NĪN iespējams
SIA «Jelgavas nekustamā
īpašuma pārvalde» norēķinu
punktos, bankā, internetbankā, rūpīgi pārliecinoties par
konta atbilstību un to, vai
pārskaitījums adresēts pašvaldībai, kas izsūtījusi paziņojumu par NĪN nomaksu, kā
arī maksājuma mērķī precīzi
norādot nodokļa maksātāja
personīgā konta numuru par
zemi un ēkām, īpašuma adresi vai kadastra numuru, par
kuru veikts maksājums. Taču
ērtākais veids nomaksāt NĪN
ir portālā www.epakalpojumi.
lv vai www.latvija.lv, jo tur pieejami pašvaldību banku konti
NĪN samaksai, kā arī nodokļa maksātājam automātiski
uzrādās visa nepieciešamā
informācija.
Jāuzsver, ka portālā www.
epakalpojumi.lv, sadaļā «Nekustamais īpašums», tiek
nodrošināta iespēja pieteikties
saņemt arī atgādinājumu par
NĪN apmaksas termiņa tuvošanos e-pastā vai īsziņas veidā
uz mobilo tālruni – atgādinājuma vēstule uz norādīto e-pastu
tiks izsūtīta septiņas dienas
pirms maksāšanas termiņa,
bet īsziņas veidā – maksāšanas termiņa samaksas dienā.
Tāpat portālā www.epakalpojumi.lv nodokļa maksātāji
var pieteikties turpmāk maksāšanas paziņojumu par NĪN
saņemt savā e-pastā.
Jautājumus par NĪN nomaksu var precizēt Jelgavas pilsētas domes Finanšu
nodaļā Lielajā ielā 11, 106.,
107. un 108. kabinetā, vai pa
tālruni 63005589, 63005491,
63005596, 63005550.
Kādus NĪN atvieglojumus
piešķir Jelgavas pašvaldībā –
skatīt 2.lpp.

Laikrakstu iespējams saņemt arī
redakcijā Pasta ielā 47 – 214.
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Šogad pilsētā būs jauns
suņu pastaigu laukums
«Avīzē rakstījāt par pašvaldības nodevu, kas līdz
marta beigām jāsamaksā suņu
īpašniekiem. Pati esmu suņu
saimniece un esmu gatava arī
maksāt nodevu, taču ir kāds
«bet»… Nevar prasīt tikai no
suņu saimniekiem – ja nodeva
tiek iekasēta, mums ir jāzina,
kur un kā šie līdzekļi pēc tam
tiek izlietoti. Jau iepriekš esmu
zvanījusi uz iestādi «Pilsētsaimniecība», bet tur man
neviens nav spējis atbildēt
uz šo jautājumu. Tāpēc nu
jau caur laikrakstu vēlos noskaidrot, vai šogad pilsētā
paredzēti kādi infrastruktūras
uzlabojumi, kas tieši attieksies
uz suņu īpašniekiem?» jautā
jelgavniece.
Pašvaldības iestādes «Pilsētsaimniecība» vadītājs Māris
Mielavs skaidro, ka līdzekļi,
kas iestādes budžetā nonāks
no ikgadējās nodevas par suņa
turēšanu, primāri tiks novirzīti attiecīgiem pilsētas
infrastruktūras uzlabošanas
darbiem, un šajā gadā ir iecere
gan izveidot vēl vienu suņu
pastaigu laukumu, gan izvietot
jaunas urnas mājdzīvnieku
ekskrementiem.
«Jau divus gadus labiekārtots iežogots laukums suņu
pastaigām izveidots teritorijā
pie Atmodas un Asteru ielas
krustojuma, bet šī gada laikā
līdzīgu laukumu plānots ierī-

kot arī Ganību ielā – iepretim
veikalam «MNL». Jau drīzumā
tiks uzsākti projektēšanas
darbi, un vasarā iežogota un
atbilstoši aprīkota vieta suņu
aktivitātēm būs arī Satiksmes
ielas mikrorajonā,» M.Mielavs
atklāj, ka jaunā suņu pastaigu
laukuma izveide plānota sadarbībā ar Zemgales Dzīvnieku aizsardzības biedrību.
Šajā gadā pilsētā tiks izvietotas arī papildu urnas suņu ekskrementiem, un «Pilsētsaimniecības» vadītājs informē, ka
šogad varētu uzstādīt sešas
specializētās tvertnes – Aspazijas ielā 20A, Zvejnieku ielā
12, Čakstes bulvārī 5 Driksas
pusē, Pērnavas ielā 17, kā arī
divas urnas būs Uzvaras parkā
pie Lapskalna ielas.
Taču jāņem vērā, ka ievērojamus līdzekļus prasa arī
esošās infrastruktūras uzturēšana, jo pilsētā izvietotās
tvertnes suņu ekskrementiem
tiek apzīmētas, demolētas,
saliektas, un pašvaldībai līdz
ar to ir jānodrošina ne tikai
to regulāra iztukšošana, bet
nepieciešamības gadījumā arī
remonts vai pat nomaiņa. «Tāpat tiek uzturēts pilsētā jau
izbūvētais suņu pastaigu laukums – teritorija regulāri tiek
appļauta, tajā izlīdzinātas mājdzīvnieku izkašņātās bedres,
atjaunoti un nepieciešamības
gadījumā arī salaboti laukumā
esošie elementi suņu aktivitā-

Pilsētnieks vērtē

Kā jūs vērtējat
Ministru prezidenta
Māra Kučinska
valdības darbu?
Foto: Austris Auziņš

Jau divus gadus labiekārtots iežogots laukums suņu pastaigām izveidots teritorijā pie Atmodas un Asteru ielu krustojuma, bet šī gada laikā līdzīgu laukumu plānots ierīkot arī Ganību
ielā – iepretim veikalam «MNL». Jau drīzumā tiks uzsākti projektēšanas darbi, un vasarā
iežogota un atbilstoši aprīkota vieta suņu aktivitātēm būs arī Satiksmes ielas mikrorajonā.
jāsamaksā viena mēneša laikā 2015. gadā – 223 cilvēki, 2016.
tēm,» norāda M.Mielavs.
«Jelgavas Vēstnesis» jau proporcionāli atlikušo mēnešu gadā – 313 cilvēki. Nodevu par
rakstīja, ka saskaņā ar paš- skaitam, ieskaitot suņa reģis- suņa turēšanu par 2017. gadu
līdz pagājušās nedēļas beigām
valdības saistošajiem notei- trācijas mēnesi.
Jāpiebilst, ka suņu turēša- bija samaksājuši 88 jelgavkumiem ikgadējā pašvaldības
nodeva par suņa, kurš sasnie- nas nodeva seši eiro noteikta nieki. Šobrīd Jelgavā oficiāli
dzis sešu mēnešu vecumu, kopš pagājušā gada vidus – reģistrēti 2479 suņi, liecina
turēšanu ir seši eiro gadā. iepriekš nodevas apmērs bija Lauksaimniecības datu centra
Tā jāsamaksā līdz katra gada 4,27 eiro gadā un to maksāja informācija.
31. martam. Ja suns iegādāts vien retais suņa īpašnieks.
Sagatavoja
vai sasniedzis sešu mēnešu Piemēram, 2014. gadā nodevu
Sintija Čepanone
vecumu pēc 31. marta, nodeva bija samaksājuši 65 cilvēki,

NĪN atvieglojumus Jelgavas pašvaldībā piešķir*
Nodokļu maksātāju kategorija

Nodokļa
atvieglojums (%)
2.1. Nestrādājošam pensionāram, pirmās un otrās grupas 70% apmērā
invalīdam, kuram nav I šķiras likumisko mantinieku un kura
ienākumi mēnesī nepārsniedz Ministru kabineta noteikto
minimālo darba algu
2.2. Personai, kuras ģimenē nav darba spējīgu personu un 50% apmērā
kurai I vai II šķiras likumiskie mantinieki ir pirmās vai otrās
grupas invalīdi, kuru ienākumi uz vienu ģimenes locekli nepārsniedz Ministru kabineta noteikto minimālo darba algu
2.3. Personai, kurai noteikta atbilstība trūcīgas vai maznodro- 90% apmērā
šinātas personas vai ģimenes statusam par likumā «Par nekustamā īpašuma nodokli» 3. panta pirmās daļas 2. punktā un 1.2
daļā minētajiem nekustamā īpašuma objektiem – dzīvojamām
mājām neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav sadalītas dzīvokļu
īpašumos, dzīvojamo māju daļām, telpu grupām nedzīvojamās
ēkās, kuru lietošanas veids ir dzīvošana, kā arī telpu grupām,
kuru lietošanas veids ir saistīts ar dzīvošanu (garāžām, autostāvvietām, pagrabiem, noliktavām un saimniecības telpām),
ja tās netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai, un
tiem piekritīgo zemi
2.4. Personai likuma «Par nekustamā īpašuma nodokli» 3. panta 50% apmērā
pirmās daļas 2. punktā minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa
objektiem – dzīvojamām mājām neatkarīgi no tā, vai tās ir vai
nav sadalītas dzīvokļu īpašumos, dzīvojamo māju daļām, telpu
grupām nedzīvojamās ēkās, kuru lietošanas veids ir dzīvošana,
un tām piekritīgo zemi, ja taksācijas gada 1. janvārī personai šajā
objektā ir deklarētā dzīves vieta kopā ar trīs vai vairāk bērniem
vecumā līdz 18 gadiem (arī aizbildnībā esoši vai audžuģimenē
ievietoti bērni). Minēto atvieglojumu piemēro arī gadījumā, ja
nekustamā īpašuma īpašnieks vai tiesiskais valdītājs ir kāds no
minētajiem bērniem
2.5. Politiski represētai personai par zemi, kā arī par likumā 70% apmērā
«Par nekustamā īpašuma nodokli» 3. panta pirmās daļas 2.
punktā un 1.2 daļā minētajiem nekustamā īpašuma objektiem – dzīvojamām mājām neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav
sadalītas dzīvokļu īpašumos, dzīvojamo māju daļām, telpu
grupām nedzīvojamās ēkās, kuru lietošanas veids ir dzīvošana,
kā arī telpu grupām, kuru lietošanas veids ir saistīts ar dzīvošanu (garāžām, autostāvvietām, pagrabiem, noliktavām un
saimniecības telpām), ja tās netiek izmantotas saimnieciskās
darbības veikšanai, kas ir šīs personas īpašumā vai valdījumā
vismaz piecus gadus

2.6. Personai, kura veic saimniecisko darbību savā īpašumā, ja tā 90% apmērā
uzsākta Jelgavas pilsētā ne agrāk kā pirmstaksācijas gadā, izņemot
zemes un/vai ēku, ēku daļu nomu (īri)
2.7. Personai, kura veic uzņēmējdarbību īpašumā, kas ro- 25% apmērā
bežojas ar infrastruktūras objektu, kurā notiek celtniecības
un/vai rekonstrukcijas darbi, kas būtiski ierobežo uzņēmēja
saimniecisko darbību, ar nosacījumu, ka celtniecības un/vai
rekonstrukcijas darbi notiek ilgāk par vienu mēnesi
2.8. Personai par īpašumu, kurš tiek izmantots pirmsskolas 90% apmērā
izglītības iestādes programmas īstenošanai, kura ir saņēmusi
atbilstošu licenci vai īsteno licencētu programmu
2.9. Personai, kura veic saimniecisko darbību savā īpašumā, 25% apmērā
iznomājot zemi un/vai ēku uzņēmumam, ar kuru nomas
līgums noslēgts līdz taksācijas gada 1. janvārim, kurā vidēji
nodarbināti ne mazāk kā 10 darbinieki, par iznomātās zemes
un/vai ēkas platību, kurā notiek rūpnieciskā ražošana
2.10. Biedrībām un nodibinājumiem, kas apsaimnieko pašval- 90% apmērā
dības nekustamo īpašumu platībā, kas pārsniedz 20 000 m2
2.11. Personai par ēku, kas atzīta par valsts vai vietējas 90% apmērā
nozīmes aizsargājamo arhitektūras kultūras pieminekli, ja
sabiedrībai šī ēka ir pieejama no publiskās ārtelpas un tā tiek
saglabāta atbilstoši kultūras pieminekļu aizsardzības prasībām
3. Personām, kas minētas 2.1. un 2.2. apakšpunktā, piešķir nodokļa atvieglojumus ar šādiem nosacījumiem:
3.1. par nekustamo īpašumu (tā daļu) aprēķinātā nekustamā īpašuma nodokļa
apmērs taksācijas gadam pārsniedz 35 eiro;
3.2. nodokļa maksātājam tas ir vienīgais nekustamais īpašums (tā daļa), īpašums
ir reģistrēts zemesgrāmatā un tas netiek izmantots saimnieciskajā darbībā;
3.3. nekustamais īpašums ir nodokļa maksātāja deklarētā dzīvesvieta un tajā
savu dzīvesvietu nav deklarējušas citas personas, izņemot 2.2. apakšpunktā
minētos nodokļa maksātājus;
3.4. zemes gabala platība, kas piesaistīta individuālās dzīvojamās mājas apbūvē
ietilpstošām ēkām, nepārsniedz 1500 m2;
3.5. par nekustamo īpašumu (tā daļu) nav nekustamā īpašuma nodokļa parāda
par iepriekšējiem gadiem.
4. Personām, kas minētas 2.6., 2.7., 2.8. un 2.9. apakšpunktā, piešķir nodokļa
atvieglojumus ar šādiem nosacījumiem:
4.1. saimnieciskā darbība notiek nekustamā īpašuma nodokļa maksātājam
piederošā īpašumā, kas ir reģistrēts zemesgrāmatā;
4.2. par nekustamo īpašumu (tā daļu) nav nekustamā īpašuma nodokļa parāda
par iepriekšējiem gadiem.

* Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr.15-2 «Atvieglojumu piešķiršana nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Jelgavas pilsētā». Ar pilnu saistošo
noteikumu tekstu var iepazīties interneta vietnē likumi.lv vai pašvaldības mājaslapā www.jelgava.lv, sadaļā «Pašvaldība», apakšsadaļā «Saistošie noteikumi».

Skaidrīte,
pensionāre:
– Būtiskas
izmaiņas
Māra Kučinska valdības
laikā pamanījusi neesmu, tomēr varētu
teikt, ka kaut kas sācis vairāk
virzīties uz priekšu – viņš
domā par algām un pensijām,
valstī ir lielāka sakārtotība.
Andris,
celtnieks:
– Es nevarētu teikt,
ka šī gada
laikā notikušas ievērojamas izmaiņas. Domāju,
ka manāmi nelieli uzlabojumi
tirdzniecības un ražošanas
jomās. Manuprāt, nedaudz
samazinājies arī bezdarba līmenis. Būtībā norisēm politikā
sekoju līdzi vien ziņu līmenī,
tādēļ plašāk viņa darbību komentēt nevaru.
Natālija,
pavāre:
– Māra Kučinska darbam īpaši
līdzi nesekoju – zinu
vien to, ko redzu pa televīziju
vai izlasu kādā laikrakstā, bet
tas arī viss. Šobrīd es nevarētu
teikt, ka viņa darbības laikā es
izjustu pārmaiņas – dzīvosim,
redzēsim, kā noritēs viņa tālākais darbs.
Ilze, strādā
aptiekā:
– Godīgi
sakot, norisēm politikā
īpaši nesekoju. Manuprāt, mēs tāpat neko nevaram
ietekmēt, un mums atliek vien
pieņemt esošo situāciju, tādēļ
mana attieksme pret viņa
darbu ir neitrāla. No tām ziņām, ko redzu televīzijā, varu
secināt, ka nekādas nozīmīgas
izmaiņas, viņam esot amatā,
valstī nav notikušas.
Jānis, pensionārs:
– Es dzīvoju līdzi
norisēm,
kas notiek
valstī, un
pa televīziju ziņo, ka Māra
Kučinska reitingi ir kritušies,
taču, manuprāt, šobrīd neviena labāka kandidāta par
viņu nav, tādēļ man nav nekas
pretim viņa darbībai – lai turpina virzīt iesākto. Sabiedrība
jau sūdzas par itin visu, bet,
pēc manām domām, nekāda
katastrofa valstī nav notikusi.
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Uzņēmēji sadarbībā
ar skolām var apmācīt
sev darbiniekus
 Ilze Knusle-Jankevica

Latvijas Darba devēju
konfederācija (LDDK)
sākusi īstenot jaunu
Eiropas Sociālā fonda
finansētu projektu
par darba vidē balstītu mācību ieviešanu
un aicina pieteikties
uzņēmējus, kuriem
būtu interese iesaistīties projektā.
LDDK projekta vadītāja
Jolanta Vjakse stāsta, ka
projekts «Palielināt kvalificētu profesionālās izglītības
iestāžu audzēkņu skaitu pēc
to dalības darba vidē balstītās
mācībās vai mācību praksē
uzņēmumā» vērsts uz profesionālās izglītības atbilstības
darba tirgus prasībām uzlabošanu.
Darba vidē balstītu mācību
process paredz, ka audzēknis
praktiskās iemaņas un zinības
vismaz pusi no mācību laika
apgūst darba vidē – uzņēmumā, ikdienā iepazīstot savu
nākotnes profesiju un darba
specifiku. Darba devējiem iesaistīšanās darba vidē balstītu
mācību procesā, piedāvājot
jauniešiem prakses un darba
vietas, palīdz darba vidē mācīt topošos speciālistus, kas
sagatavoti darbam attiecīgajā
nozarē un uzņēmumā, skaidro
J.Vjakse. Kopējais projekta
finansējums ir 21 937 153
eiro. To līdzfinansē Eiropas
Sociālais fonds.
Projekts ilgs līdz 2023. gada
31. augustam, un tajā var

iesaistīties jebkura profesionālās izglītības iestāde un jebkurš uzņēmums, kad to vēlas.
Saņemt plašāku informāciju
un pieteikties uzņēmēji var
pie Zemgales reģiona koor
dinatores Zandas Lambas
(e-pasts: zanda.lamba@lddk.
lv, tālrunis: 26567439).
Nodomu protokolu par
sadarbību ar LDDK jau iesniedzis Jelgavas tehnikums.
«Jau iepriekš esam īstenojuši
darba vidē balstītas mācības,
sadarbībā ar uzņēmumu apmācot viņiem nepieciešamos
speciālistus – koka māju ražotājam «Nordic homes» inženierkomunikāciju tehniķus,
klubam «Tonuss» bārmeņus,
autoservisam «Komandors»
automehāniķus, daudzdzīvokļu māju apsaimniekotājam
«Jelgavas nekustamā īpašuma
pārvalde» namu apsaimniekotājus, mēbeļu ražotnei «Nakts
mēbeles» mēbeļu galdniekus.
Šī pieeja – darba vidē balstītas mācības – ir ieguvums
visām pusēm: audzēknis var
apgūt praktiskas iemaņas un,
labi sevi parādot, nodrošina
sev darba vietu; uzņēmums
kopā ar skolu sagatavo tādu
darbinieku, kāds tam nepieciešams; izglītības iestāde
sniedz izglītību un sagatavo
darba tirgū nepieciešamus
speciālistus,» vērtē Jelgavas
tehnikuma direktore Janīna
Rudzīte. Jāpiebilst, ka arī
Jelgavas Amatu vidusskolā
īstenotas darba vidē balstītas
mācības, piemēram, sadarbībā
ar metālapstrādes uzņēmumu
«Dinex Latvia».

Rīkos bezmaksas
nodarbības
vientuļajiem vecākiem
 Ilze Knusle-Jankevica

Lai sniegtu atbalstu Jelgavas pilsētā
dzīvojošajiem vecākiem, kuri bērnus audzina vieni, Sociālo
lietu pārvalde organizēs bezmaksas nodarbību ciklu. Vietu
skaits ir ierobežots,
tāpēc interesenti
aicināti pieteikties
iepriekš. Pirmā nodarbība plānota 14.
martā.
Sociālo lietu pārvaldes Ģimenes atbalsta nodaļas speciāliste Daiga Cīrule stāsta,
ka tiek veidota atbalsta grupa
«Esam ģimene» vecākiem,
kuri bērnus audzina vieni.
«Pirms dažiem gadiem, pateicoties Bērnu labklājības
centra realizētajam projektam «Atbalsts viena vecāka
ģimenēm – resursi vecākiem,
iespējas bērniem» ar Islandes,
Nīderlandes, Lihtenšteinas un
Latvijas valsts finansiālo atbalstu, apmācīti speciālisti un
izstrādāta programma vecāku
atbalstam. Pēc tam programma tika aprobēta praksē, lai
pārliecinātos, kā tā strādā,
vai nav nepieciešami uzlabojumi. Izanalizējot rezultātus,
redzējām, ka programma ir
izmantojama, un izstrādājām
pieteikumu šī gada pašval-

dības budžetā, lai vecākiem
varētu piedāvāt bezmaksas
nodarbības,» viņa skaidro.
Atbalsta grupā vecākiem
būs iespēja dalīties pieredzē
un ar speciālistu atbalstu
rast resursus, lai pozitīvi
un līdzsvaroti parūpētos par
bērna un savām vajadzībām.
«Pats svarīgākais ir panākt,
lai vientuļie vecāki saprastu,
ka arī viņi ir ģimene,» uzsver
Ģimenes atbalsta nodaļas
speciāliste.
Ciklā būs desmit nodarbības, kas plānotas otrdienās
no pulksten 10 līdz 13. Pirmā tikšanās būs 14. martā
pulksten 10 Sociālo lietu
pārvaldes Ģimenes atbalsta
nodaļā Zirgu ielā 47a (2.
stāvā; pie durvīm jānospiež
zvana poga). Nodarbībās speciālisti palīdzēs vecākiem
iegūt atbildes uz jautājumu,
kā parūpēties par sevi, savu
pašsajūtu; kā saprast un atbalstīt savu bērnu; šķirties
vai palikt kopā bērnu dēļ; kā
veidot drošas un cieņpilnas
partnerattiecības turpmāk;
kā veidot karjeru un rūpēties
par ģimenes budžetu ikdienā.
Ja vecākiem būs nepieciešamība, nodarbību laikā uz
vietas tiks nodrošināta bērnu
pieskatīšana.
Interesenti aicināti pieteikties pie D.Cīrules pa tālruni
63011783 vai e-pastu daiga.
cirule@soc.jelgava.lv.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Publiski apspriedīs
būvniecības ieceri
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Īsi
  Atbilstoši aktuālajiem gripas monitoringa datiem Jelgavā apstiprināti 19 gripas
slimnieki, kas ir par pieciem
mazāk nekā nedēļu iepriekš.
To m ē r j o p r o j ā m J e l g a v ā i r
pārsniegts gripas epidēmijas
slieksnis un spēkā ir virkne ierobežojumu. Slimību profilakses
un kontroles centra Zemgales reģionālās nodaļas pārstāve Elvīra
Brūvere norāda, ka aizvadītajā
nedēļā Jelgavā reģistrēti 533
saslimšanas gadījumi uz 100 000
iedzīvotāju. Galvenokārt slimo
bērni vecumā no pieciem līdz 14
gadiem un neapmeklē izglītības
iestādes. E.Brūvere informē, ka
pilsētas skolās apmeklējums ir
98 procenti, bet bērnudārzos
– 60 procenti.Jelgavas pilsētas
pašvaldībā ir spēkā rīkojuma
«Par gripas un citu aktuālo augšējo elpošanas ceļu infekcijas
slimību profilaksi» 3. punkts,
kas līdztekus citām profilakses
aktivitātēm izglītības, kultūras
un interešu izglītības iestādēm
nosaka ierobežot ārpusklases
un citus pasākumus un neplānot
jaunus, ja tie notiek slēgtās telpās un saistīti ar vairāk nekā 50
dalībnieku pulcēšanos vienuviet.

27. februārī Jelgavas domes ēkā notiks publiskās apspriešanas sanāksme par saņemtajiem
priekšlikumiem un institūciju atzinumiem detālplānojumam Lielajā ielā 41A un Dobeles
šosejā 9, informē Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācija. Publiskā apspriešana notiks
pulksten 18 Jelgavas pilsētas domes Konferenču zālē Lielajā ielā 11. Jau 2016. gada 12.
decembrī notika šī detālplānojuma projekta sabiedriskā apspriešana. Tā kā teritorija, kurā
īpašnieki ir iecerējuši būvēt veikalu, atrodas līdzās vairākām daudzdzīvokļu mājām, iedzīvotājiem bija dažādi ieteikumi un iebildumi, piemēram, par transporta un gājēju kustības   Februārī SIA «Fortum Jelorganizēšanu, iespēju veikala stāvlaukumā par maksu novietot automašīnas, nodrošināt gava» siltumenerģijas tarifs
Jelgavas pilsētā ir 52,39 EUR/
piekļuvi privātmājai Puķu ielā 28. Priekšlikumus ikviens varēja iesūtīt līdz 29. decembrim.

Uzņēmumi var saņemt finansējumu
bezdarbnieka apmācībai darba vidē
 Ilze Knusle-Jankevica

Nodarbinātības valsts
aģentūra (NVA) aicina uzņēmumus pieteikties aktivitātei
«Apmācība pie darba
devēja», kas paredz
apmācīt bezdarbnieku konkrētā uzņēmumā, pēc tam noteiktu laiku nodrošinot
viņam darbu. 2017.
gadā Jelgavas filiālē
plānots izveidot sešas
praktiskās apmācības
darba vietas.
Darba devējiem tā ir iespēja,
saņemot dotāciju, apmācīt sev
nepieciešamos speciālistus,
savukārt bezdarbniekiem –
apgūt profesionālās iemaņas
visdažādākajās profesijās, kas
atbilst pirmā, otrā vai trešā
profesionālās kvalifikācijas
līmeņa profesionālajai kompetencei.
NVA Jelgavas filiāles vadītāja
Inga Lejiņa stāsta, ka Jelgavas
filiāle šo pasākumu realizē jau

divus gadus, izveidojot astoņas
darba vietas tādās profesijās
kā piegriezējs, šūšanas iekārtu
operators, finansists, administrators un nagu kopšanas speciālists. Piemēram, pagājušajā
gadā aktivitātē iesaistījās divi
Jelgavas uzņēmumi – šūšanas
uzņēmums un skaistumkopšanas salons. «Esam saņēmuši
pozitīvas atsauksmes no darba
devējiem, kuri novērtē iespēju
uzņēmumā apmācīt savām
vajadzībām atbilstošus speciālistus,» norāda I.Lejiņa.
Saskaņā ar nolikumu uzņēmējs sešus mēnešus apmāca
darbinieku, saņemot tam dotāciju, bet pēc tam vēl sešus
mēnešus nodrošina oficiālu
darbu. Darba devējam ir jāpiedāvā no jauna izveidota darba
vieta vai darba vietai jābūt vakantai vismaz četrus mēnešus
pirms praktiskās apmācības
uzsākšanas. Tāpat būtiski,
lai apmācāmais bezdarbnieks
nav bijis nodarbināts pie attiecīgā darba devēja vismaz
12 mēnešus. Darba devējam,
īstenojot praktisko apmācību,

jānodrošina darba alga tādā
apmērā, lai kopā ar NVA dotāciju tā būtu ne mazāka par
valstī noteikto minimālo algu,
darba devējam jāveic arī valsts
sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. NVA dotācija
bezdarbnieka ikmēneša darba
algai pirmos divus mēnešus ir
160 eiro mēnesī, nākamos divus
mēnešus – 120 eiro, pēdējos
divus mēnešus – 90 eiro. NVA
nodrošina arī ikmēneša darba
algas dotāciju darba vadītājam
50 procentu apmērā no valstī
noteiktās minimālās mēneša
darba algas.
Detalizētu informāciju par
pasākumu un palīdzību pieteikuma aizpildīšanā (pieteikums
pieejams mājaslapā www.nva.
gov.lv) sniegs koordinējošā eks
perte Ilvija Graumane-Koka,
tālrunis 63021969, 26608494,
e-pasts Ilvija.Graumane-Koka@nva.gov.lv.
Aktivitāte «Apmācība pie
darba devēja» ir Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta
«Atbalsts bezdarbnieku izglītībai» sadaļa.

Aicina pieteikt savus pagalmus sakārtošanai
 Ģirts Pommers

Ikvienam jelgavniekam līdz 31. martam
ir iespēja pieteikt
savu pagalmu uzņēmuma SIA «Ceļu būvniecības sabiedrība
«Igate»» īstenotajai
pilsētas pagalmu sakārtošanas iniciatīvai.
Priekšroka tiks dota
pieteikumiem, kuros
minēta nepieciešamība pēc bērnu rotaļu
laukuma.
«Apsekojot iepriekš sakārtotos pagalmus, esam novērojuši,
ka lielā cieņā ir sakopti rotaļu
laukumi. Bērni tos izmanto, un
vecākiem ir iespēja ērti būt līdzās,
un tas viss ir pie pašu mājām,»
skaidro SIA «Ceļu būvniecības
sabiedrība «Igate»» valdes priekšsēdētājs Māris Peilāns.
Kā informē uzņēmuma pārstāvis Jānis Stundiņš, pie-

teikumā jāmin mājas adrese,
kuras pagalms ir jāsakārto, kā
arī ideja, kuru iedzīvotāji vēlas
īstenot. Iedzīvotājiem, piesakot
savu pagalmu, jārēķinās ar savu
līdzdalību vienkāršu sakopšanas darbu veikšanā, tāpat
vēlams sākotnēji kaut aptuveni
noskaidrot mājas vairākuma
viedokli par šādu aktivitāti, jo
tās īstenošanai var būt nepieciešama iedzīvotāju aptaujāšana.
Pagalmu sakopšanas aktivitātes ir uzņēmuma sociālās
atbildības jeb labdarības projekti, kuros netiek izmantota
pagalma iedzīvotāju vai nodokļu maksātāju nauda, tādēļ
ir vēlama pašu iedzīvotāju
līdzdarbošanās talkošanā. Šādā
labdarības veidā «Igate» nesponsorē asfaltēšanu vai neveic
visa pagalma rekonstrukciju,
bet tikai īsteno sakopšanas
aktivitātes.
Pieteikums jāsūta pa e-pastu
igate@igate.lv.
Pērn rudenī «Igate» pagalmā

Jāņa ielā 2 sadarbībā ar iedzīvotājiem ierīkoja rotaļu laukumu, bet
pagalma zonas labiekārtošanu
pabeigs šā gada pavasarī. Jaunizveidoto rotaļu laukumu Jāņa
ielā 2 «Igate» dāvinās šā nama
iedzīvotājiem, jo šoreiz projekts
būs īstenots uz nama iedzīvotāju
kopīpašuma teritorijas, nevis
pašvaldības zemes.
2015. gadā «Igate» kopā ar
Loka maģistrāles 7., 11., 13. un
15. nama iedzīvotājiem pilnībā
labiekārtoja rotaļu laukumu,
bet kopā ar Kronvalda ielas 5.,
Dobeles šosejas 96. un 98., kā
arī Nameju ielas 2., 2.a un 4.
nama iedzīvotājiem veica dzīvojamo māju pagalmu sakopšanas
darbus, pabeidzot iepriekšējās
aktivitātes.
Līdz šim kopējās izmaksas,
ko «Igate» novirzījusi šim projektam, ir vairāk nekā 8000
eiro, bet Jāņa ielā 2 plānotās
pagalma sakārtošanas izmaksas tiek lēstas vairāk nekā
4000 eiro.

MWh bez PVN. Tas ir nedaudz
augstāks nekā janvārī. «Tarifa
pieaugums ir saistīts ar dabasgāzes cenas pieaugumu, kā
rezultātā februārī siltumenerģijas tarifs ir par 3,8 procentiem
augstāks nekā janvārī. Bet, salīdzinot ar 2016. gada februāri,
šogad siltumenerģijas tarifs ir
par 0,1 procentu zemāks,» norāda uzņēmuma komunikācijas vadītāja Guntra Matisa. Jelgavā kā
galvenais kurināmais siltumenerģijas ražošanai tiek izmantota
koksnes šķelda, kas nodrošina
nepieciešamo siltumenerģijas
bāzes slodzi. Biomasas koģenerācijas stacija spēj nodrošināt
līdz 85 procentiem no pilsētas
siltumenerģijas slodzes, tādējādi
būtiski uzlabojot centralizētās
siltumapgādes drošību, bet
maksimumslodzes nodrošināšanai tiek izmantotas dabasgāzes
katlumājas. Līdz ar to dabasgāze, lai arī daudz mazākā apjomā,
tomēr enerģijas ražošanā Jelgavā tiek izmantota. Par faktiski
piemēroto siltumenerģijas cenu
uzņēmums katru mēnesi informē
savā mājaslapā www.fortum.lv.
 9 . f e b r u ā r ī p u l k s t e n 2 3
izcēlās ugunsgrēks Jelgavas
dzelzceļa stacijā, kas gan ātri
tika likvidēts. «Saskaņā ar sākotnējo informāciju, Stacijas ielā
bija redzami dūmi no kravas vilciena. Ierodoties notikuma vietā,
ugunsdzēsēji glābēji konstatēja,
ka deg divas lokomotīves 65
kvadrātmetru platībā,» informē
VUGD Prevencijas un sabiedrības
informēšanas nodaļas priekšnieces pienākumu izpildītāja Inta
Šaboha. Lokomotīvēs cilvēku
nebija, arī vagonu sastāvs tām
nebija pievienots. Ugunsgrēka
dzēšanas darbos iesaistījās 22
ugunsdzēsēji glābēji un arī
«Latvijas dzelzceļa» ugunsdzēsības vilciens. Ugunsgrēks tika
likvidēts pulksten 1.23. «Latvijas
dzelzceļa» preses sekretārs Māris
Ozols norāda, ka šis ugunsgrēks
dzelzceļa satiksmi neietekmēja.
  «Jelgavas Lielajā aptiekā»
(Uzvaras ielā 3) 17. un 18.
februārī no pulksten 10 līdz
18 ikvienam būs iespēja izmēģināt bezmaksas masāžas
pakalpojumus uz aparātiem,
informē aptiekā. Tāpat būs
iespējams izmēģināt arī ārstniecisko kosmētiku. Bezmaksas
pasākumu organizē «Veselība
plus». Aparāti ir masāžas krēsli
un spilveni, ko bez maksas iemēģināt varēs aptiekā. «Veselība
plus» pārstāvis konsultēs par
ārstniecisko kosmētiku, un tās
izmēģināšana pasākuma laikā
arī būs bez maksas.
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19. Starptautiskā ledus
skulptūru festivāla laureāti
Individuālo skulptūru konkurencē
1. vieta – Mišela Kiapini (Itālija)
«Uzmini, kas es esmu?»
2. vieta – Vladimirs Mistrjukovs (Krievija)
«Mūsdienīgas maskas»
3. vieta – Agnese Rudzīte-Kirillova
(Latvija)
«Vienmēr modē»

Karnevālu
apmeklē
85 000
cilvēku

Komandu skulptūru konkurencē
1. vieta – Vladimirs Mistrjukovs un
Jurijs Mistrjukovs (Krievija) «Brīvība»
2. vieta – Zīle Ozoliņa-Šneidere un
Sanita Rāviņa (Latvija) «Risks»
3. vieta – Ivans Zverevs un Vadims
Parkhomenko (Krievija) «Trakā pasaule»
Žūrijas simpātiju balvas
• Ivans Smirnovs un Jeļena Smirnova
(Krievija) «Mēnesnīcas sonāte»
• Matvejs Vavajevs (Krievija) «Vēdeklis»
• Marina Jerkoviča (Krievija) «Laiks,
kad esi atšķirīgs»
• Tautvils Poviļonis un Martins Gauba
(Lietuva) «Uzaicini panku uz karnevālu»

 Jana Bahmane

«Astoņpadsmit festivāla norises gadu laikā vēl nebijām pieredzējuši tik lielu apmeklētāju
skaitu kā šogad – sestdien, kas
tradicionāli ir apmeklētākā ledus skulptūru festivāla diena,
Pasta salā pulcējās aptuveni
40 tūkstoši cilvēku, un tas
divas reizes pārsniedz līdz šim
lielāko apmeklētāju skaitu
sestdienā,» 19. Starptautiskā
ledus skulptūru festivāla norisi komentē iestādes «Kultūra»
vadītājs Mintauts Buškevics.
Viņš norāda, ka ledus skulptūru festivāls ir unikāls ziemas
sezonas kultūras notikums,
kas nesaskaras ar tādu konkurenci kā festivāli vasarā.
«Domāju, ka šogad festivāls
pulcēja tik ievērojamu interesentu skaitu ledus skulptūrām
labvēlīgo laikapstākļu dēļ.
Aptuveni pusi no visiem festivāla apmeklētājiem veidoja
lietuvieši – viņi ir aktīvi ceļotāji
gan vasaras, gan arī ziemas
sezonā,» stāsta M.Buškevics.
Kopumā Ledus skulptūru festivālu
šogad apmeklēja vairāk nekā 85 000
cilvēku, un Jelgavu nedēļas nogalē
šķērsoja aptuveni 111 000 transporta
vienību. Lielākās rindas festivāla norises
teritorijā veidojās pie lielo jeb komandu
ledus skulptūru telts, kas tika uzcelta, lai
pasargātu ledus mākslas darbus no ārējās
vides iedarbības. «Gatavojoties festivālam, sekojām līdzi laika prognozēm, lai
festivāla apmeklētājiem nodrošinātu pēc
iespējas kvalitatīvāku skulptūru apskati.
Prognozētā gaisa temperatūra festivāla
norises laikā bija plus četri grādi, tādēļ
nolēmām celt lielo telti, kas palīdzētu
skulptūras ilgāk saglabāt to sākotnējā
veidolā,» stāsta iestādes «Kultūra» vadītājs. Lielās apmeklētāju plūsmas dēļ
komandu skulptūru teltī radās drošības
problēmas – liela drūzmēšanās –, tādēļ
sestdien pieņemts lēmums slēgt telts sānu
malu, tādējādi organizējot interesentu
plūsmu ar koridora palīdzību.
Viņš skaidro, ka, apzinoties ledus
skulptūru trauslo būtību, daudzi
festivāla apmeklētāji nesteidz biļetes
iegādāties iepriekš, izvēloties uz festivālu ierasties bez biļetes un pirkt to
Pasta salas izvietotajās kasēs. «Parasti
festivālā strādā trīs kases, taču, paredzot labus laikapstākļus, uzstādījām arī
ceturto, un sestdien, izvērtējot apmeklētāju plūsmu, atvērām vēl vienu kasi,»
stāsta M.Buškevics.

Lai pēc iespējas veiksmīgāk organizētu lielo festivāla apmeklētāju plūsmu,
tika izveidota arī papildu stāvvieta
Hercoga Jēkaba laukumā, kā arī svētdien ledus skulptūru parka darba laiks
pagarināts līdz pēdējam apmeklētājam.
Interesenti, kuri sestdien nepaguva
apskatīt ledus skulptūras, ar sestdien
saņemtajiem zīmodziņiem bija aicināti
tās apskatīt arī svētdien. Organizatori
arī aicināja festivāla apmeklētājus
iegādāties biļetes «Biļešu paradīzes»
kasēs internetā – tās varēja uzrādīt
elektroniski, neizdrukājot. Savukārt
otrdien interesenti skulptūru parku
varēja apmeklēt bez maksas.
Iestādes «Kultūra» vadītājs norāda,
ka, līdz ar milzīgo apmeklētāju atsaucību
bija ilgāk jāgaida rindā pie lielo skulptūru
telts, taču jāuzsver, ka lielās skulptūras
veidoja tikai trešo daļu no kopējā skulptūru skaita festivālā, bet pārējās svētku
aktivitātes un individuālās ledus skulptūras apmeklētājiem bija pieejamas, un
ģimenes labprāt izmantoja arī festivāla
plašo aktivitāšu programmu. «Manuprāt,
šīgada festivāla darbu koncepcijas un
tehniskais izpildījums bija ļoti augstvērtīgs. Liela nozīme ir arī tēmai, kas šogad
bija plaši interpretējama. Ar katru gadu
pieaug Jelgavas Ledus skulptūru festivāla
popularitāte, kas nu jau kļuvis par lielāko
ledus skulptūru festivālu Ziemeļeiropā.
Mēs pateicamies ikvienam apmeklētājam
par pacietību, sapratni un atvainojamies par to, ka skulptūru apskatei bija
jārēķinās ar tik ilgu laiku. Tāpat sakām
paldies ikvienam par konstruktīviem
priekšlikumiem festivāla organizēšanai
nākamajā gadā, kas būs jau festivāla 20
gads,» uzsver M.Buškevics.

Vadima
Parkhomenko un Ivana
Zvereva
kopdarbs
«Trakā
pasaule»
festivāla
komandu
skulptūru
konkurencē ieguva
3. vietu.
«Arī dzīvnieki var
piedalīties
karnevālā.
Mūsu darbā
nīlzirgs vēlējās iegūt
pāva graciozitāti,»
tā V.Parkhomenko.
Foto: Ivars
Veiliņš

Ik vakaru
Pasta salā
varēja vērot
uguņošanu.

Unikāla šoreiz bija fotoskulptūra «Venēcijas karnevāls», kurā gondolas garums sasniedza 9 metrus.

Sākot ar atklāšanas dienu, Pasta salas estrādē varēja baudīt
daudzveidīgu kultūras programmu.
Žūrijas
simpātijas
balva –
Ivana
Smirnova
un Jeļenas
Smirnovas
«Mēnes
nīcas
sonātei».

1. vieta komandu
skulptūru konkurencē.
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Volejbolistiem
zaudējums un uzvara

Pagājušās nedēļas nogalē volejbola klubs
«Biolars/Jelgava» aizvadīja divas Baltijas
līgas spēles. 11. februārī mūsu komanda
tikās ar Pērnavas sportistiem un piedzīvoja zaudējumu četru setu spēlē – 23:25;
21:25; 25:20; 13:25. Rezultatīvākais
jelgavniekiem ar 18 gūtiem punktiem
bija Kārlis Pauls Levinskis. Savukārt jau
nākamajā dienā «Biolars/Jelgava» četros
setos uzvarēja Igaunijas vienību «Jarvamaa» – 25:22; 25:23; 23:25; 25:23. Arī
šajā mačā rezultatīvākais bija K.P.Levinskis – ar 24 gūtiem punktiem. Mūsu klubs
šobrīd Baltijas līgas turnīra tabulā ar 21
spēlē izcīnītām 7 uzvarām un piedzīvotiem 14 zaudējumiem atrodas 10. vietā
no 14 komandām.

FK «Jelgava» pievienojas
Ikstens un Ledesma

Futbola klubs «Jelgava»
pagājušajā nedēļā paziņoja, ka uz divām sezonām vienojies ar vārtsargu
Kasparu Ikstenu. Komandai K.Ikstens pievienojās
2013. gada sezonā, kad
jelgavnieki cīnījās par palikšanu Latvijas čempionāta augstākajā līgā. Tāpat
klubs panācis vienošanos
ar 34 gadus vecu Brazīlijas
uzbrūkošo pussargu Rafaelu Ledesmu,
kurš ir pirmais leģionārs no šīs valsts
kluba vēsturē. Karjeras laikā R.Ledesma
pārstāvējis Brazīlijas, Portugāles, Lietuvas,
Baltkrievijas, Kipras un Maltas klubus.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

SPORTS
Peldētājiem augstvērtīgi
rezultāti Tartu

11. un 12. februārī Igaunijas pilsētā
Tartu notikušajās starptautiskajās
sacensībās «Madwave Challenge»
teicamus rezultātus uzrādīja Jelgavas Specializētās peldēšanas skolas
audzēkņi, izcīnot sešas zelta, divas
sudraba un vienu bronzas godalgu,
kas kopvērtējumā 39 peldēšanas
klubu konkurencē deva prestižo 3.
vietu. Individuāli jāizceļ Deniss Komars,
kurš uzvarēja 50 un 100 metru brasa
distancēs, bet jelgavnieka uzrādītais
rezultāts 50 metru distancē – 29,29
sekundes – atbilst 733 Starptautiskās
peldēšanas federācijas (FINA) punktiem un ir sacensību augstvērtīgākais
sasniegums vīriešu konkurencē.

Entuziasms atdzīvina
vieglatlētiku
Foto: Austris Auziņš

Sumina decembra un janvāra labākos sportā

14. februārī Jelgavas domē sumināti
sportisti, kuri guvuši panākumus 2016.
gada decembrī un šī gada janvārī.
Augstvērtīgus sasniegumus decembrī
uzrādīja Milēna Rinkeviča (2. vieta pasaules čempionātā sambo kadetiem),
Renārs Dronga (1. vieta Latvijas un Jelgavas čempionātā svaru stieņa spiešanā
guļus), Aleksandrs Jakovļevs (četras
bronzas godalgas Pasaules kausa 3.
posmā ziemas peldēšanā), Igors Pinkevičs (1. vieta starptautiskā karatē turnīrā «Baltic
funakoshi cup» junioriem kata un kumite disciplīnās; 1. vieta kumite Open grupā). Savukārt par panākumiem janvārī sumināta M.Rinkeviča (1. vieta Latvijas U-18 čempionātā
sambo un Latvijas atklātajā čempionātā), Arina Somonova un Kims Georgs Pavlovs (1.
vieta jauniešiem starptautiskās daiļslidošanas sacensībās «Volvo Open Cup»), Nikola
Mažgane (2. vieta jaunietēm «Volvo Open Cup»), Dmitrijs Žigunovs un Ivans Bergmanis
(attiecīgi četras un trīs zelta godalgas Pasaules kausa 4. posmā ziemas peldēšanā), un
sieviešu un vīriešu kērlinga komandas, kas izcīnīja 1. vietu Latvijas čempionātā.

JELGAVAS REKORDI
VIEGLATLĒTIKĀ JAUNIEŠIEM
UN TO UZSTĀDĪŠANAS GADS
100 metri
Vladimirs Nikolajenko – 11,9 sekundes
(1979)
Vita Stročenova – 12,3 sekundes (2005)
200 metri
Viktors Silkāns – 22,9 sekundes (1984)
Ināra Pēterfelde – 25,8 sekundes (1976)
400 metri
Jozs Žukaitis – 50,7 sekundes (1979)
Monika Upmale – 55,3 sekundes (1984)
Tāllēkšana
Olafs Losbergs – 6,89 metri (1979)
Ludmila Bočkova – 5,53 metri (1983)
Diska mešana
Gunārs Dzenis – 50,02 metri (1972)
Margarita Jāviča – 44,38 metri (1981)
Šķēpmešana
Raimonds Jurgiļevičs – 54,07 metri (1999)
Avots: Sporta servisa centrs

VIEDOKĻI
Jelgavas sporta halle Mātera ielā šobrīd ir vienīgā Jelgavas jauno vieglatlētu treniņu vieta ziemas sezonā.
Tajā trenējas apmēram 100 sporta skolas jauno vieglatlētu, arī īso distanču skrējējs Artūrs Isajevs (priekšplānā no
labās), vidējo un garo distanču skrējēji Artjoms Kuzins un Maksims Korotkovs, kā arī vidējo distanču skrējēja
Anna Ševčenko, kura februāra sākumā uzvarēja Latvijas junioru čempionātā.
 Ģirts Pommers

Aģentūras «Mindshare» veiktajā aptaujā par pagājušā
gada populārāko sporta veidu
Latvijā atzīta vieglatlētika, un
tieši šī sporta veida pārstāvju
veiksmēm un neveiksmēm
mēs visbiežāk sekojam līdzi
lielākajos sporta forumos –
vasaras olimpiskajās spēlēs
vai pasaules un Eiropas čempionātos. Par sporta karalieni
dēvētais sporta veids savā
ziņā populārs ir arī Jelgavā –
pilsētas ielas un parkus arvien
vairāk izmanto skrējēji, jau
vairākus gadus tiek organizēti skriešanas koptreniņi un
dažāda līmeņa vieglatlētikas
sacensības: trīs valsts mēroga
– J.Lūša kausa izcīņa šķēpa
mešanā, Latvijas Vieglatlētikas savienības kausa posms,
Jelgavas nakts pusmaratons
– un vairākas pilsētas mēroga
sacensības. Jelgavas Bērnu un
jaunatnes sporta skolas (BJSS)
vieglatlētikas trenere Aļona
Fomenko uzskata, ka pilsētas
vieglatlētikas dzīvē nepieciešamas pārmaiņas un pirmie soļi
to veikšanai jau ir sperti.
Iepriekšējo paaudžu jelgavnieku panākumi vieglatlētikā saistās ar Jelgavā
pazīstamiem BJSS treneriem Aleksandru
Balsu, Uldi Samsonu, Albertu Kulēvicu,
Austri Cīruli un Maiju Ukstiņu. Pašlaik
viens no visilgāk strādājošajiem treneriem
sporta skolā ir A.Cīrulis, kurš trenera
darbā strādā pusgadsimtu. Savukārt
M.Ukstiņa, kura savas profesionālās
gaitas BJSS beidza pagājušajā gadā, vēl
joprojām aktīvi darbojas Jelgavas invalīdu
sporta un rehabilitācijas klubā «Cerība».
Aplūkojot pilsētas jauniešu rekordus

dažādās disciplīnās, acīmredzams, ka tie
lielākoties sasniegti vēl pagājušā gadsimta
beigās. A.Cīrulis šo situāciju skaidro šādi:
«Pirmkārt, tajā laikā pilsētā bija krietni
mazāk citu sporta veidu un ar vieglatlētiku nodarbojās masveidīgi. Jauniešus
katru gadu nedalīja vecuma grupās, bet
gan ik pa diviem gadiem. Otrkārt, mums
pieejama bija vieglatlētikas manēža pie
bijušās Jelgavas 2. vidusskolas, kurā
bija 140 metru garš skrejceļš un visi
nepieciešamie sektori.» Interesanti, ka
basketbolista Kristapa Kambalas 1994.
gadā sasniegtais rezultāts augstlēkšanā
(2 metri) viņu pagājušā gada Latvijas
čempionātā vieglatlētikā pieaugušo konkurencē ierindotu 1. vietā!
Savukārt šī brīža situāciju Jelgavas
vieglatlētikā skaidro A.Fomenko: «Divi
galvenie vieglatlētikas kā sporta veida
attīstību ietekmējoši faktori ir treneri un
infrastruktūra. Ar treneriem situācija
šobrīd ir uzlabojusies – BJSS strādā septiņi treneri, vairāki no viņiem ir jauni un
ambiciozi. Piemēram, treneru Jeļizavetas
Osovijas un Markusa Anzenava audzēkņi
jau sevi ir labi parādījuši dažādās bērnu
un jauniešu sacensībās, ieņemot godalgotas vietas. Tāpat liels prieks, ka pie
mums sākusi strādāt Laila Nagle, kura
līdz šim strādāja ar Jelgavas novada
vieglatlētiem.»
Kā otru ietekmējošu faktoru viņa min
vieglatlētikas infrastruktūru, kas šobrīd
pilsētā faktiski nozīmē 60 metrus garu
skrejceļu, kā arī augstlēkšanas un tāllēkšanas sektoru Jelgavas sporta hallē. Citu
iespēju Jelgavā kvalitatīvi trenēties vieglatlētikā ziemas sezonā šobrīd nav. «BJSS
vieglatlētikas grupās trenējas vairāk nekā
100 audzēkņu, kuriem darba dienu vakaros ir jāsadala treniņu laiks un skriešanas
celiņš, lai spētu pilnvērtīgi trenēties un
attīstīt savas iemaņas,» secina speciāliste.
Jāpiebilst, ka sporta veida, kurš visbiežāk
Latvijai atnes kādu godalgu vasaras olimpiskajās spēlēs, infrastruktūra mūsu valstī

kopumā beidzot sāk uzlaboties – Kurzemē
vieglatlētikas manēžas ir Ventspilī un Kuldīgā un tiek būvēta arī Liepājā, savukārt
Vidzemē tiks rekonstruēts vēsturiskais
Jāņa Daliņa stadions, kurā plānota arī
manēža. Viskritiskākā situācija ir Rīgā
un Zemgales reģionā, jo galvaspilsētā
joprojām par vieglatlētikas mājām tiek
dēvēta 1965. gadā ekspluatācijā nodotā un
nopietnu rekonstrukciju nepiedzīvojusī
Rīgas Nacionālā sporta manēža, bet Zemgales reģionā vieglatlētikas manēžu nav.
Šādā situācijā jelgavnieki nekautrējas
doties trenēties uz Šauļiem. «Mūsu
gadījumā izdevīgāk ir doties treniņnometnē uz Šauļiem, kas ir gan tuvāk, gan
finansiāli izdevīgāk. Mēs visi priecājamies
par skrējējas Annas Ševčenko uzvaru
300 metru distancē Latvijas ziemas čempionātā junioriem, taču bez tehniskās
sagatavošanās šādu rezultātu sasniegt
būtu ļoti grūti. Mums ziemas apstākļos
pilsētā nav iespēju skriet virāžas, bet, ja tās
netiek trenētas, tad tiek zaudētas vērtīgas
sekunžu simtdaļas un pat desmitdaļas,»
uzskata talantīgās A.Ševčenko trenere
A.Fomenko.
A.Ševčenko nebūt nav vienīgais cerību
stars Jelgavas vieglatlētikā. Vēl noteikti
jāpiemin arī pieredzes bagātā diska metēja Dace Šteinerte, skrējēji Gatis Kupčs
un Anastasija Geraseva, daudzpusīgais
Artūrs Isajevs, kurš nākotnē varētu kļūt
par augsta līmeņa daudzcīņnieku. Pie trenera Viktora Folkmaņa trenējas talantīga
garo distanču skrējēja Anastasija Vidončikova, Rīgas klubu «Tērauds» pārstāv šī
brīža ātrākais jelgavnieks pusmaratona
distancē Raitis Kraslovskis, bet Ozolnieku skrējēju klubu pārstāv gargabalnieks
Salvis Brasavs. Nevar nepieminēt ultramaratonu skrējēju Edgaru Simanoviču,
kurš pagājušā gadā veiksmīgi startēja
246 kilometrus garajā Spartatlonā, veicot
distanci no Atēnām līdz Spartai.
A.Fomenko stāsta, ka jau šogad varētu
tikt izveidota pilsētas skrējēju komanda:
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Juris Kaminskis, Sporta servisa centra
vadītājs:
«Līdz šim ar vieglatlētikas attīstību Jelgavā gājis grūti, taču šobrīd tiek atjaunināts treneru sastāvs un uzlabojušies
arī sportiskie rezultāti. Kā jau tas Latvijā
ierasts, arī mums Jelgavā smagākais ir
tieši ziemas periods, kad ir problēmas ar
atbilstošu treniņapstākļu nodrošināšanu
sportistiem. Neskatoties uz minētajām
problēmām, mums ir jauni talanti,
kuri jau sevi pierādījuši dažādās valsts
līmeņa sacensībās, taču domāju, ka par
šo sportistu reālajām spējām varēsim
spriest 4 – 5 gadu periodā. Jelgavai ir
nepieciešama vieglatlētikas manēža, un
šajā jomā es optimistiski skatos uz ideju
par apvienotu futbola un vieglatlētikas
halles būvniecību.»
Jānis Leitis, Jelgavas Bērnu un jaunatnes
sporta skolas direktors:
«Pozitīvi vērtēju sporta skolā notiekošo
paaudžu maiņu – sākuši strādāt aktīvi
un ambiciozi treneri. Vieglatlētiem ir
parādījušies panākumi sacensībās, tādēļ
arvien vairāk cenšamies viņiem palīdzēt
ar dažādu nometņu nodrošināšanu.
Sportistiem ir jājūt, ka viņu panākumi
tiek novērtēti un viņi tiek atbalstīti.
Nevaru nepieminēt, ka problēmas ir ar
treniņu apstākļiem ziemā, taču tās nevar
atrisināt īsā laika posmā. No mūsu puses
centīsimies talantīgākajiem sportistiem
nodrošināt iespēju trenēties maksimāli
kvalitatīvos apstākļos.»

«Mums šogad ir doma nokomplektēt Jelgavas komandu, kas startētu skriešanas
seriālā «Bigbank Skrien Latvija» un citās
vieglatlētikas sacensībās, lai mūsu sportistiem nav jāpārstāv citi klubi un pilsētas.
Tas noteikti būtu solis uz priekšu šī sporta
veida attīstībā pilsētā.» Ambiciozi plāni
ir arī 2014. gadā dibinātajam Jelgavas
vieglatlētikas klubam, kurš jau tuvākajā
nākotnē plāno sākt vieglatlētikas nodarbību pasniegšanu pirmsskolas vecuma
bērniem.
Jau zināms, ka šajā gadā pilsētā notiks vairākas nozīmīgas vieglatlētikas
sacensības: 18. jūnijā plānots olimpiskā
čempiona J.Lūša kauss šķēpmešanā, 18.
jūlijā – Latvijas Vieglatlētikas savienības
kausa posms, bet 22. jūlijā – Jelgavas
nakts pusmaratons. Tāpat Jelgavā jūnija
vidū varētu notikt Pasaules strādājošo un
amatieru sporta spēles.

Konkursa «Apbūves tiesību
piešķiršana zemes gabala daļā
Kārklu ielā 6, Jelgavā» izsludināšana
Jelgavas pilsētas dome izsludina konkursu
«Apbūves tiesību piešķiršana zemes gabala
daļā Kārklu ielā 6, Jelgavā».
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš – līdz
10.03.2016. plkst.12.
Konkursa nolikumu var saņemt un piedāvājumu iesniegt katru dienu – pirmdienās
no plkst.8 līdz 19, otrdienās, trešdienās un
ceturtdienās no plkst.8 līdz 17 un piektdienās
no plkst.8 līdz 14 Jelgavas pilsētas domes
Klientu apkalpošanas centrā, Lielajā ielā 11,
Jelgavā, LV–3001, 131. kabinetā, kontakttālrunis 63005475. Ar konkursa nolikumu var
iepazīties mājaslapā www.jelgava.lv.

Piedāvā darbu
SIA «DOJUS Latvija» (reģ.Nr.40103315280) aicina darbā lauksaimniecības tehnikas servisa
mehāniķi ar pieredzi. Darba vieta: Zemgales
reģions. Pieteikties, sūtot CV pa e-pastu
info@dojuslatvija.lv. T.27861535, 25494838.
Jelgavas 2. internātpamatskola Filozofu
ielā 50 (reģ.Nr.9000074738) aicina darbā
medicīnas māsu (vēlams ar fizioterapeita
pieredzi). CV sūtīt pa e-pastu 2intpsk@
izglitiba.jelgava.lv. T.63021773.

Meklē darbu
Apkopējas darbu. T.24832043.
Sieviete (58 gadi) meklē aukles darbu. Ir
medicīniskā izglītība. T.28236557.
Pensionāre ar labām svešvalodu zināšanām
(angļu, krievu) meklē darbu saistībā ar
bērnu apmācību. Vēlams Cukurfabrikas
rajonā. T.28253791.

Pateicība
Pateicos Jelgavas pilsētas slimnīcas
Neiroloģijas nodaļas vadītājam dakterim Aivaram Ļuļēnam par attieksmi un
prasmīgu ārstēšanu. Veiksmi viņam un
nodaļas kolektīvam arī turpmāk.
K.Šlāpina

Līdzjūtība
Tas visskumjākais brīdis, kad mīļa sirds
Uz mūžu mūžiem pārtrūkst un stājas,
Tad zvaigznes pie debesīm asarās mirkst
Un tukšas kā klajums kļūst mājas.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību Ludvikai
Aļehno, vīru mūžībā pavadot.
Jelgavas 6. vidusskolas kolektīvs
vien mirklis skanēt dots
šai bezgalības simfonijā
/M.Kerliņa/
Skumju brīdī esam kopā ar Anitu Prūsi,
mammu mūžībā aizvadot.
JPPI «Kultūra» kolektīvs
Mēs klusi paliekam šai krastā,
Vēji šalkos un mierinās mūs,
Bet Tava vieta, kas bija šai dzīvē,
Vienmēr mūsu atmiņās būs.
Klusu noliecam galvas un izsakām
visdziļāko līdzjūtību mūsu bijušā kolēģa
Jura Imanta Baškevica tuviniekiem.
Jelgavas pilsētas Pašvaldības policijas kolektīvs

Aizsaulē aizgājuši
KARĪNA VEISA (1977. g.)
JĀNIS SURIKOVS (1976. g.)
VALENTĪNA VASIĻJEVA (1928. g.)
VLADIMIRS AĻEHNO (1954. g.)
JURIJS STARIČENKO (1972. g.)
VLADIMIRS ROMANOVS (1939. g.)
VALĒRIJS ZORINS (1946. g.)
NIKOLAJS ANTONOVS (1952. g.)
GAĻINA TRUŠČENKO (1928. g.).
Izvadīšana 17.02. plkst.14 Romas kapsētā.
MARIANS RODS (1933. g.)
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

Pirmdiena, 20. februāris
LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 700 pasaules brīnumi. Kuba.*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2384.sērija.
9.35 Plosītās sirdis. Meksikas seriāls. 2012.g. 115.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ķepa uz sirds.*
11.20  Sveika, tas esmu es!
ASV romantiska komēdija (ar subt.). 2015.g.
13.05 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.20 Ielas garumā. Ģimnastikas iela.*
13.55  Džungļu grāmata 2. Animācijas seriāls.
14.25  Vispera. Animācijas seriāls.
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Kalnu patruļa 4. Seriāls. 5.sērija.
16.05 Plosītās sirdis. Meksikas seriāls (ar subt.). 114.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2384.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija. 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.
22.00 Sporta studija.
22.45 Skaņusaite Latvijā.
23.15 Nakts ziņas. 23.24 Sporta ziņas. 23.26 Laika ziņas.
23.30 «De facto».*
0.05 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
0.50 Melu laboratorija.*
1.50 Aculiecinieks.*

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 1000 jūdzes Ķīnā. 1.sērija.
6.30 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Sporta deju festivāls «Baltic Grand Prix».*
8.00 Mana virtuālā sirds. Dokumentāla filma.
8.10  Saistītās dzīves. «Deutsche Welle» žurnāls.
8.40 Uzvelc tautastērpu!*
9.10 Latvijas sirdsdziesma.*
10.05 Kalnu patruļa 4. Seriāls. 4.sērija.
11.00 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 684.sērija.
11.55 Supernova 2017.*
14.10 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls
14.40 Punkti uz i. Diskusiju raidījums (krievu val., ar subt.).*
16.15 Bez aizvainojuma.
Aktuālas intervijas (krievu val., ar subt.).*
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 685.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Izzināt Japānu. Dokumentālu filmu cikls. 2.sērija.
20.10  Kalnu ārstniecisko augu noslēpums.
Dokumentālu filmu cikls. 2.sērija.
21.10  Maklauda meitas. Seriāls. 106.sērija.
22.00  Pirmkods. ASV un Francijas trilleris. 2011.g.
23.50  Midsomeras slepkavības 2. Seriāls. 2.sērija.
1.45 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.20 Bernards 2. Animācijas seriāls.
5.35 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
6.00 15 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru.
Kulinārijas raidījums.
6.30 900 sekundes.
8.40 Dzīvīte.
9.10 Kāpnes uz debesīm. Krievijas seriāls (ar subt.).
15.sērija.
10.15 Televeikala skatlogs.
10.30 Mežonīgā kaķe. Meksikas seriāls. 2014.g. 13.sērija.
11.35 Lieliskais gadsimts.
Turcijas seriāls. 2011.g. 82. un 83.sērija.
13.45 Televeikala skatlogs.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 15 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru.
Kulinārijas raidījums.
14.55 Bērni un vecāki 4. ASV seriāls. 2012.g. 12.sērija.
15.50 Nemelo man! (ar subt.).
16.50 Trīs Annas. Meksikas seriāls. 2016.g. 6.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani virtuves noslēpumi 2. Kulinārijas šovs. 21.sērija.
18.55 Iemīlēties vēlreiz. Turcijas seriāls. 2015.g. 13.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.35 Transports šodien, rīt.
20.40 Degpunktā 7.
21.10 Ekstrasensi – detektīvi 5. Realitātes šovs (ar subt.).
22.10 Majors un maģija. Krievijas seriāls (ar subt.). 7.sērija.
23.10 «Overtime TV» 7. Sporta apskats.
0.15 Čikāgas sardzē. Seriāls. 8.sērija.
1.05 Dzīvīte.
1.25 LNT ziņu «Top 10».
2.10 Attīstības kods 3.
2.35 Degpunktā 7.
2.55 900 sekundes.
4.40 Karamba! Humora raidījums.

TV3
5.00 Mākslīgais intelekts. Seriāls. 4.sērija.
5.50 Atriebība 3. Seriāls. 5.sērija.
6.45 Transformeri: roboti maskējas. Animācijas seriāls.
7.10 Dēkaiņi 4. Animācijas seriāls.
7.30 Dusmīgie bebri. Animācijas seriāls.
7.55 Divarpus vīru 3. Komēdijseriāls. 49. un 50.sērija.
8.50 Kobra 10. Seriāls. 13.sērija.
9.50 Gatavo 3.
10.25 Māmiņu klubs.
11.00 Televeikala skatlogs.
11.15 Ekstrasensu cīņas 13. Realitātes šovs (ar subt.).
12.25 Atriebība 3. Seriāls. 6.sērija.
13.25 Bakugani. Animācijas seriāls.
13.55 Transformeri: roboti maskējas. Animācijas seriāls.
14.20 Dusmīgie bebri.
14.45 Mindijas projekts 3. ASV seriāls. 2014.g. 5. un 6.sērija.
15.45 UgunsGrēks 17. Seriāls. 12. un 13.sērija.
17.00 Kobra 10. Seriāls. 14.sērija.
18.00 Divarpus vīru 3. Komēdijseriāls. 51. un 52.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 UgunsGrēks 17. Latvijas seriāls. 2017.g. 13.sērija.
21.00 TV PIRMIZRĀDE. Patiesības spogulis. TV šovs. 1.sērija.
22.35 JAUNA SEZONA. Motīvs? 3. ASV seriāls. 2015.g. 1.sērija.
23.30 Skaistule un briesmonis 4.
ASV seriāls. 2016.g. 4.sērija.

0.30 Nekā personīga.
1.15 Melu teorija. 7.sērija.
1.35 Sveika, Rīga!
2.10 Mindijas projekts 3. Seriāls. 5. un 6.sērija.
3.00 UgunsGrēks 17. Seriāls. 13.sērija.
3.40 TV3 ziņas.
4.10 Bez tabu.

Otrdiena, 21. februāris
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Ielas garumā. Ģimnastikas iela.*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 700 pasaules brīnumi. Kuba.*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2385.sērija.
9.35 Plosītās sirdis. Meksikas seriāls. 2012.g. 116.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ceturtā studija.*
11.15 Lieliskais piecnieks 3.
Vācijas ģimenes filma (ar subt.). 2013.g.
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15 Province.*
13.50  Džungļu grāmata 2. Animācijas seriāls.
14.20  Uzmanību, gatavību, kosmosā! Animācijas seriāls.
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Kalnu patruļa 4. Seriāls. 6.sērija.
16.05 Plosītās sirdis. Meksikas seriāls (ar subt.). 115.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2385.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija. 19.27 Laika ziņas.
19.30 Personība. 100 g kultūras. Laura Groza-Ķibere.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 1:1. Aktuālā intervija.
22.05  TV PIRMIZRĀDE. Kravu pārvadājumu patiesā cena.
Dokumentāla filma (ar subt.).
23.10 Nakts ziņas. 23.19 Sporta ziņas. 23.21 Laika ziņas.
23.25 Viktora Lapčenoka jubilejas koncerts.*
1.30 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts.*

LTV7
5.00 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
5.30 1000 jūdzes Ķīnā. 1.sērija.
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 1000 jūdzes Ķīnā. 2.sērija.
6.30 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Ceturtā studija.*
7.30 Citādi latviskais (Cytaidi latviskais) (ar subt.).*
8.00 Latvijas novadu cīņas.*
8.55 Skrundas pieturzīmes.*
9.25 Sirmais. Kulta ēdieni (krievu val., ar subt.).*
9.55 Laipni lūgti Interalias Republikā!*
10.05 Kalnu patruļa 4. Seriāls. 5.sērija.
11.00 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 685.sērija.
11.55 Aizliegtais paņēmiens.*
12.55 Aktualitātes. Televeikala skatlogs.*
13.25 Latvijas kausa izcīņa hokejā. Finālspēle.*
15.35 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls
16.05  Maklauda meitas. Seriāls. 106.sērija.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 686.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Bezceļu tūrisms. Arktiskā Jamala. Dokumentāla filma.
20.05  Eksotiskās salas 2.
Dokumentāla daudzsēriju filma (ar subt.). 2.sērija.
21.05  Maklauda meitas. Seriāls. 107.sērija.
21.55  Tēvs Brauns 5. Seriāls (ar subt.). 6.sērija.
22.50  Lielais Gregs. Vācijas seriāls. 2004.g. 40.sērija.
23.50  Atgriešanās.
Francijas seriāls (ar subt.). 2012.g. 7.sērija.
0.50  Sporta spēks. «Deutsche Welle» žurnāls.
1.25 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.20 Bernards 2. Animācijas seriāls.
5.35 Ticīgo uzvaras balss.
6.00 15 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru.
Kulinārijas raidījums.
6.30 900 sekundes.
8.40 Dzīvīte.
9.10 Mūzikas ierakstu gada balva. «Zelta mikrofona 2017»
dienasgrāmata. 1.raidījums.
9.20 Kāpnes uz debesīm. Krievijas seriāls (ar subt.).
16.sērija.
10.40 Televeikala skatlogs.
10.55 Karamba!
11.30 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 84. un 85.sērija.
13.45 Televeikala skatlogs.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 15 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru.
Kulinārijas raidījums.
14.55 Bērni un vecāki 4. ASV seriāls. 2012.g. 13.sērija.
15.50 Nemelo man! (ar subt.).
16.50 Trīs Annas. Meksikas seriāls. 2016.g. 7.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani virtuves noslēpumi 2. Kulinārijas šovs. 22.sērija.
18.55 Iemīlēties vēlreiz. Turcijas seriāls. 2015.g. 14.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā 7.
21.10 Inga Lindstrēma. Nedēļas nogale Zēderholmā.
Vācijas melodrāma. 2007.g.
23.10 Šķiršanās padomi draudzenēm.
ASV seriāls. 2014.g. 1.sērija.
0.05 Dzīvīte.
0.25 Kāpnes uz debesīm. Seriāls (ar subt.). 15. un 16.sērija.
2.20 Degpunktā 7.
2.45 900 sekundes.
4.25 Karamba!
4.50 Bernards 2. Animācijas seriāls.

TV3
5.00 Mākslīgais intelekts. Seriāls. 5.sērija.
5.50 Atriebība 3. Seriāls. 6.sērija.
6.45 Transformeri: roboti maskējas. Animācijas seriāls.
7.15 Dēkaiņi 4. Animācijas seriāls.
7.45 Dusmīgie bebri. Animācijas seriāls.
8.05 Divarpus vīru 3. Komēdijseriāls. 51. un 52.sērija.
9.00 Kobra 10. Seriāls. 14.sērija.
10.05 Motīvs? 3. Seriāls. 1.sērija.
11.00 Televeikala skatlogs.
11.15 Ekstrasensu cīņas 13. Realitātes šovs (ar subt.).
12.25 Atriebība 3. Seriāls. 7.sērija.
13.25 Bakugani. Animācijas seriāls.
13.55 Transformeri: roboti maskējas. Animācijas seriāls.
14.20 Dusmīgie bebri. Animācijas seriāls.
14.45 Mindijas projekts 3. Seriāls. 7. un 8.sērija.

TV PROGRAMMA
15.45 UgunsGrēks 17. Seriāls. 13. un 14.sērija.
17.00 Kobra 10. Seriāls. 15.sērija.
18.00 Divarpus vīru 3. Komēdijseriāls. 53. un 54.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 UgunsGrēks 17. Latvijas seriāls. 2017.g. 14.sērija.
21.00 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 6.
Seriāls. 11.sērija.
22.00 Zibsnis. ASV seriāls. 2014.g. 10.sērija.
23.00 Bulta 3. ASV seriāls. 2014.g. 10.sērija.
24.00 Bruklinas taksis. Seriāls. 9.sērija.
1.00 Ekstrasensu cīņas 15. Realitātes šovs (ar subt.).
2.30 Mindijas projekts 3. Seriāls. 7. un 8.sērija.
3.15 UgunsGrēks 17. Seriāls. 14.sērija.
3.50 TV3 ziņas.
4.20 Bez tabu.

Trešdiena, 22. februāris
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Es – savai zemītei.*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 700 pasaules brīnumi. Kuba.*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2386.sērija.
9.35 Plosītās sirdis. Meksikas seriāls. 2012.g. 117.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ceturtā studija.*
11.15 Supernova 2017.*
13.40 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.55 Vides fakti.*
14.25 Kas te? Es te!*
14.55 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.10 Kalnu patruļa 4. Seriāls. 7.sērija.
16.05 Plosītās sirdis. Meksikas seriāls (ar subt.). 116.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2386.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija. 19.27 Laika ziņas.
19.30 Īstās latvju saimnieces.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 Latvijas Loto izlozes.
21.20 Tieša runa.
22.30 Adreses.*
23.05 Nakts ziņas. 23.14 Sporta ziņas. 23.16 Laika ziņas.
23.20 Inspektors Džordžs Džentlijs 7.
Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 4.sērija.
1.00  Kravu pārvadājumu patiesā cena.
Dokumentāla filma (ar subt.).

LTV7
5.00 Aktualitātes. Televeikala skatlogs.*
5.30 1000 jūdzes Ķīnā. 2.sērija.
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 1000 jūdzes Ķīnā. 3.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 Adreses.*
9.05 Getliņi – cauri laikiem. Dokumentāla filma.
9.40 Sirmais. Kulta ēdieni (krievu val., ar subt.).*
10.05 Kalnu patruļa 4. Seriāls. 6.sērija.
11.00 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 686.sērija.
11.55  Lielais Gregs. Vācijas seriāls. 2004.g. 40.sērija.
12.55 Krāsainās pasaules. Dokumentāla filma.
13.05 Lielā pārcelšanās. Dokumentāla filma.
13.35 Izglītība un karjera. Televeikala skatlogs.*
14.05 Aktualitātes. Televeikala skatlogs.*
14.35 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
15.05 Personīgā lieta. Informatīvi analītisks raidījums
(krievu val., ar subt.).*
15.35 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls
16.05  Maklauda meitas. Seriāls. 107.sērija.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 687.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Bez aizvainojuma. Aktuālas intervijas (krievu val.).
20.20  Svešinieki mūsos. Dokumentāla filma.
21.20  Maklauda meitas. Seriāls. 108.sērija.
22.10  Augu valstībā.
Dokumentāla daudzsēriju filma (ar subt.). 1.sērija.
23.10  Kalnu ārstniecisko augu noslēpums.
Dokumentālu filmu cikls. 2.sērija.
0.15 Bezceļu tūrisms. Arktiskā Jamala. Dokumentāla filma.
0.45 Personība. 100 g kultūras.*
1.30 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.20 Bernards 2. Animācijas seriāls.
5.35 Ticīgo uzvaras balss.
6.00 15 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru.
Kulinārijas raidījums.
6.30 900 sekundes. LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 Dzīvīte.
9.10 Mūzikas ierakstu gada balva. «Zelta mikrofona 2017»
dienasgrāmata. 2.raidījums.
9.20 Kāpnes uz debesīm.
Krievijas seriāls (ar subt.). 2013.g. 17.sērija.
10.30 Televeikala skatlogs.
10.45 Mežonīgā kaķe. Meksikas seriāls. 2014.g. 14.sērija.
11.50 Inga Lindstrēma. Nedēļas nogale Zēderholmā.
Vācijas melodrāma. 2007.g.
13.45 Televeikala skatlogs.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 15 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru.
Kulinārijas raidījums.
14.55 Bērni un vecāki 4. ASV seriāls. 2012.g. 14.sērija.
15.50 Nemelo man! (ar subt.).
16.50 Trīs Annas. Meksikas seriāls. 2016.g. 8.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani virtuves noslēpumi 2. Kulinārijas šovs. 23.sērija.
18.55 Iemīlēties vēlreiz. Turcijas seriāls. 2015.g. 15.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā 7.
21.10 NCIS: Losandželosa 3. ASV seriāls. 13.sērija.
22.10 Neredzamā puse. ASV biogrāfiska drāma. 2009.g.
0.45 Dzīvīte.
1.05 Majors un maģija. Krievijas seriāls (ar subt.). 7.sērija.
1.45 Košākai dzīvei.
2.05 Degpunktā 7.
2.30 900 sekundes.
4.15 Karamba! Humora raidījums.

TV3
5.00 Mākslīgais intelekts. Seriāls. 6.sērija.
5.50 Atriebība 3. Seriāls. 7.sērija.

Ceturtdiena, 2017. gada 16. februāris
6.45 Transformeri: roboti maskējas. Animācijas seriāls.
7.15 Dēkaiņi 4. Animācijas seriāls.
7.45 Dusmīgie bebri. Animācijas seriāls.
8.05 Divarpus vīru 3. Komēdijseriāls. 53. un 54.sērija.
9.00 Kobra 10. Seriāls. 15.sērija.
10.05 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 6.
Seriāls. 11.sērija.
11.00 Televeikala skatlogs.
11.15 Ekstrasensu cīņas 13. Realitātes šovs (ar subt.).
12.25 Atriebība 3. Seriāls. 8.sērija.
13.25 Bakugani. Animācijas seriāls.
13.55 Transformeri: roboti maskējas. Animācijas seriāls.
14.20 Dusmīgie bebri. Animācijas seriāls.
14.45 Mindijas projekts 3. ASV seriāls. 2014.g. 9. un
10.sērija.
15.45 UgunsGrēks 17. Seriāls. 14. un 15.sērija.
17.00 Kobra 10. Seriāls. 16.sērija.
18.00 Divarpus vīru 3. Komēdijseriāls. 55. un 56.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 UgunsGrēks 17. Latvijas seriāls. 2017.g. 15.sērija.
21.00 Tēta nedienas Latvijā 2.
Latvijas realitātes šovs. 2017.g. 4.sērija.
22.30 Gatava pārvērtībām. 12.sērija.
23.15 Ģēnijs uzvalkā 4. Seriāls. 4.sērija.
0.10 Mindijas projekts 3. Seriāls. 9. un 10.sērija.
1.10 Mākslīgais intelekts. Seriāls. 4. un 5.sērija.
2.55 Amerikas smieklīgākie videokuriozi 23.
3.20 UgunsGrēks 17. Seriāls. 15.sērija.
3.55 TV3 ziņas.
4.25 Bez tabu.

Ceturtdiena, 23. februāris
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Vides fakti (ar subt.).*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 700 pasaules brīnumi. Kuba.*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2387.sērija.
9.35 Plosītās sirdis. Meksikas seriāls. 2012.g. 118.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ceturtā studija.*
11.15 Latvijas sirdsdziesma.*
12.10 1:1. Aktuālā intervija.*
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15 Aculiecinieks.*
13.35 Kultūršoks. 100 g kultūras.*
13.50 Molangs un Piu Piu 2. Animācijas seriāls.
14.00 Kāpēc? Tāpēc! Animācijas seriāls.
14.20 Kas te? Es te!*
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Kalnu patruļa 4. Seriāls. 8.sērija.
16.05 Plosītās sirdis. Meksikas seriāls (ar subt.). 117.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2387.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija. 19.27 Laika ziņas.
19.30 Tālā zeme – Sibīrija. Amūras apgabals 1949,
Belogorska un Blagoveščenska (ar subt.).*
20.00 700 pasaules brīnumi. Malaizija.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 TIEŠRAIDE. Latvijas Televīzijas un Latvijas Radio gada
balva «Kilograms kultūras 2016».
23.25 Nakts ziņas. 23.34 Sporta ziņas. 23.36 Laika ziņas.
23.40 Personība. 100 g kultūras.*
0.40 1:1. Aktuālā intervija (ar surdotulk.).*
1.30 Tieša runa (ar surdotulk.).*

LTV7
5.00 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.*
5.30 1000 jūdzes Ķīnā. 3.sērija.
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 1000 jūdzes Ķīnā. 4.sērija.
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 Laimas maize. Dokumentāla filma.
9.10 Melns. Sarkans. Zelts. Četri vīri Ugandā. 4.sērija.
9.40 Sirmais. Kulta ēdieni (krievu val., ar subt.).*
10.05 Kalnu patruļa 4. Seriāls. 7.sērija.
11.00 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 687.sērija.
11.50 Tieša runa (ar surdotulkojumu).*
13.00 Latvietis, par kura galvu izsludināta 150 000 dolāru
atlīdzība. Dokumentāla filma.
13.35 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
14.05 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.*
14.35 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.*
15.05 Skats rītdienā. Televeikala skatlogs.*
15.35 Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls
16.05  Maklauda meitas. Seriāls. 108.sērija.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 688.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Punkti uz i. Diskusiju raidījums (krievu val.).
21.05  Maklauda meitas. Seriāls. 109.sērija.
21.55 Personība. 100 g kultūras.*
22.55 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
23.40 Sporta studija.*
0.30  Svešinieki mūsos. Dokumentāla filma.
1.30 Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.20 Bernards 2. Animācijas seriāls.
5.35 Ticīgo uzvaras balss.
6.00 15 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru.
Kulinārijas raidījums.
6.30 900 sekundes. LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 Dzīvīte.
9.10 Mūzikas ierakstu gada balva. «Zelta mikrofona 2017»
dienasgrāmata. 3.raidījums.
9.20 Kāpnes uz debesīm.
Krievijas seriāls (ar subt.). 18.sērija.
10.30 Televeikala skatlogs.
10.45 Mežonīgā kaķe. Meksikas seriāls. 2014.g. 15.sērija.
11.50 Mīlestībai patīk kompānija.
Vācijas romantiska komēdija. 2006.g.
13.45 Televeikala skatlogs.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 15 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru.
Kulinārijas raidījums.
14.55 Bērni un vecāki 4. ASV seriāls. 2012.g. 15.sērija.
15.50 Nemelo man! (ar subt.).
16.50 Trīs Annas. Meksikas seriāls. 2016.g. 9.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani virtuves noslēpumi 2.
Kulinārijas šovs. 24.sērija.

18.55 Iemīlēties vēlreiz. Turcijas seriāls. 2015.g. 16.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā 7.
21.10 Profesija – mamma 3. Latvijas raidījums.
22.10 Dārgā, mēs nogalinām bērnus! 4. Realitātes šovs.
0.10 Čikāgas sardzē 3. Seriāls. 8.sērija.
0.55 Dzīvīte.
1.15 Iemīlēties vēlreiz. Seriāls. 16.sērija.
2.00 Kāpnes uz debesīm. Seriāls (ar subt.). 18.sērija.
2.50 Degpunktā 7.
3.15 900 sekundes.

TV3
5.00 Mākslīgais intelekts. Seriāls. 7.sērija.
5.50 Atriebība 3. Seriāls. 8.sērija.
6.45 Transformeri: roboti maskējas. Animācijas seriāls.
7.15 Dēkaiņi 4. Animācijas seriāls.
7.45 Dusmīgie bebri. Animācijas seriāls.
8.05 Divarpus vīru 3.
Komēdijseriāls. 55. un 56.sērija.
9.00 Kobra 10. Seriāls. 16.sērija.
10.05 Televeikala skatlogs.
10.20 Kobra 11. Seriāls. 1.sērija.
12.25 Atriebība 3. Seriāls. 9.sērija.
13.25 Bakugani. Animācijas seriāls.
13.55 Transformeri: roboti maskējas.
Animācijas seriāls.
14.20 Dusmīgie bebri. Animācijas seriāls.
14.45 Mindijas projekts 3.
ASV seriāls. 2014.g. 11. un 12.sērija.
15.45 UgunsGrēks 17. Seriāls. 15. un 16.sērija.
17.00 Kobra 11. Seriāls. 2.sērija.
18.00 Divarpus vīru 3. Komēdijseriāls. 57. un 58.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 UgunsGrēks 17. Latvijas seriāls. 2017.g. 16.sērija.
21.00 Kāsla metode 6. Seriāls. 23.sērija.
22.00 TV PIRMIZRĀDE. Mežonīgā kārts.
ASV krimināldrāma. 2014.g.
23.55 Mākslīgais intelekts. Seriāls. 6. un 7.sērija.
1.40 Mindijas projekts 3. Seriāls. 11. un 12.sērija.
2.30 Amerikas smieklīgākie videokuriozi 23.
3.00 UgunsGrēks 17. Seriāls. 16.sērija.
3.35 TV3 ziņas.
4.05 Bez tabu.

Piektdiena, 24. februāris
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Saknes debesīs (ar subt.).*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 700 pasaules brīnumi. Kuba.*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35 Kalnu patruļa 6. Seriāls. 5.sērija.
9.35 Plosītās sirdis. Meksikas seriāls. 2012.g. 119.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ceturtā studija.*
11.15  Alpu dakteris. Starpsezona.
12.10 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts.*
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15 Saknes debesīs (ar subt.).*
13.50  Mia un es 3. Animācijas seriāls.
14.20 Brīnumskapja skola.*
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Kalnu patruļa 4. Seriāls. 9.sērija.
16.05 Plosītās sirdis. seriāls (ar subt.). 118.sērija.
17.00 Kalnu patruļa 6. Seriāls. 5.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  Inspektors Benkss. Lielbritānijas detektīvseriāls
(ar subt.). 2010.g. 2.sērija.
23.00 Nakts ziņas. 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 Latvijas sirdsdziesma.*
0.10 Sporta leģenda. Uļjana Semjonova.*
1.15  Alpu dakteris. Starpsezona.
2.10 Inspektors Džordžs Džentlijs 7.
Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 4.sērija.
3.50 Aizliegtais paņēmiens.*
4.45 Sporta studija (ar surdotulk.).*

LTV7
5.00 Ielas garumā (ar subt.).*
5.30 1000 jūdzes Ķīnā. 4.sērija.
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 1000 jūdzes Ķīnā. 5.sērija.
6.30 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Ceturtā studija.*
7.30 1:1. Aktuālā intervija (ar surdotulk.).*
8.20 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.
9.05 Melns. Sarkans. Zelts. Četri vīri Ugandā. 5.sērija.
9.35 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls
10.05 Kalnu patruļa 4. Seriāls. 8.sērija.
11.00 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 688.sērija.
12.00 Pasaules meistarsacīkstes skeletonā.
1.brauciens vīriešiem.
13.00 Personība. 100 g kultūras.*
14.00 Pasaules meistarsacīkstes skeletonā.
2.brauciens vīriešiem.
15.05  Maklauda meitas. Seriāls. 109.sērija.
16.00 Pasaules meistarsacīkstes skeletonā.
1.brauciens sievietēm.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.00 Pasaules meistarsacīkstes skeletonā.
2.brauciens sievietēm.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Personīgā lieta.
Informatīvi analītisks raidījums (krievu val.).
20.05  Ķermeņa valoda. Dokumentāla filma.
21.05 Leģendārie albumi. «Motorhead».
Dokumentāla filma
22.05  Atceries mani!
ASV romantiska drāma (ar subt.). 2011.g.
0.10 Eiropa koncertos. «Deutsche Welle» žurnāls
1.05  Augu valstībā.
Dokumentāla daudzsēriju filma (ar subt.). 1.sērija.
2.00 «Latvia Open 2014». Pasaules meistarsacīkstes
jauniešiem un pieaugušajiem 10 dejās.*
3.30 LTV – 60. Zelta arhīvs.*

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.20 Bernards 2. Animācijas seriāls.
5.35 Ticīgo uzvaras balss.
6.00 15 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru.
Kulinārijas raidījums.

Ceturtdiena, 2017. gada 16. februāris
6.30 900 sekundes. LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 Dzīvīte.
9.10 Mūzikas ierakstu gada balva. «Zelta mikrofona 2017»
dienasgrāmata. 4.raidījums.
9.20 Kāpnes uz debesīm. Krievijas seriāls (ar subt.).
19.sērija.
10.30 Televeikala skatlogs.
10.45 Mežonīgā kaķe. Meksikas seriāls. 2014.g. 16.sērija.
11.50 Ceļš uz Sanhosē. Vācijas melodrāma. 2014.g.
13.45 Televeikala skatlogs.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Bērni un vecāki 5. ASV seriāls. 2013.g. 1.sērija.
15.20 Nemelo man! (ar subt.).
16.20 Trīs Annas. Meksikas seriāls. 2016.g. 10.sērija.
17.20 Mani virtuves noslēpumi 2. Kulinārijas šovs. 25.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani virtuves noslēpumi 2.
Kulinārijas šovs. 25.sērijas turpinājums.
18.55 Iemīlēties vēlreiz. Turcijas seriāls. 2015.g. 17.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā 7.
21.10 Ilgais ceļš kāpās. Latvijas drāma. 1981.g. 7.sērija.
22.40 Rūbija Spārksa. ASV romantiska komēdija. 2012.g.
0.40 Greizais spogulis. Krievijas humora raidījums (ar
subt.).
2.30 Dzīvīte.
2.50 Degpunktā 7.
3.15 900 sekundes.

TV3
5.00 Mākslīgais intelekts. Seriāls. 8.sērija.
5.50 Atriebība 3. Seriāls. 9.sērija.
6.45 Transformeri: roboti maskējas. Animācijas seriāls.
7.15 Dēkaiņi 4. Animācijas seriāls.
7.45 Dusmīgie bebri. Animācijas seriāls.
8.05 Divarpus vīru 3. Komēdijseriāls. 57. un 58.sērija.
9.00 Kobra 11. Seriāls. 2.sērija.
10.05 Kāsla metode 6. Seriāls. 23.sērija.
11.00 Televeikala skatlogs.
11.15 Ekstrasensu cīņas 13. Realitātes šovs (ar subt.).
12.25 Atriebība 3. Seriāls. 10.sērija.
13.25 Bakugani. Animācijas seriāls.
13.55 Transformeri: roboti maskējas. Animācijas seriāls.
14.25 Dusmīgie bebri. Animācijas seriāls.
15.00 Mindijas projekts 3. ASV seriāls. 2014.g. 13.–15.sērija.
16.30 Amerikas smieklīgākie videokuriozi 23.
17.00 Kobra 11. Seriāls. 3.sērija.
18.00 Divarpus vīru 3. Komēdijseriāls. 59. un 60.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Sniega suņi. ASV un Kanādas komēdija. 2002.g.
22.25 Pēkšņi stāvoklī. ASV romantiska komēdija. 2007.g.
1.00 Mežonīgā kārts. ASV krimināldrāma. 2014.g.
2.45 Mindijas projekts 3. Seriāls. 13.sērija.
3.05 Mākslīgais intelekts. Seriāls. 8.sērija.
3.50 TV3 ziņas.
4.20 Bez tabu.

Sestdiena, 25. februāris
LTV1
5.30 Province (ar subt.).*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Personība. 100 g kultūras.*
7.00  Jakari 3. Animācijas seriāls.
7.30  Tatonkas stāsti. Animācijas seriāls.
8.00  Džungļu grāmata 2. Animācijas seriāls.

Piedāvājam lauksaimniecībā izmantotā
iepakojuma savākšanu:
• skābbarības ruļļu plēve, pārklājamā plēve skābbarības bedrēm;
• polipropilēna maisi – big-bag maisi (PP minerālmēslu maisi);
• plastmasa kannas, kanniņas (HDPE);
• kartons, PET pudeles.

TV PROGRAMMA

8.30 Molangs un Piu Piu 2. Animācijas seriāls.
8.40 Kāpēc? Tāpēc! Animācijas seriāls.
9.00 Kas te? Es te!
9.30  Vispera. Animācijas seriāls.
10.00 Ķepa uz sirds.
10.30  Karstena un Petras ziemas brīvdienas.
Norvēģijas filma bērniem (ar subt.).
11.55 Kaimiņu būšana; Klucānija. Animācijas filmas.
12.15 Eņģeļu māja. LTV seriāls. 4. un 5.sērija.
13.15 Kultūršoks. 100 g kultūras.*
13.25 Satikšanās. Mariss Jansons un Raimonds Pauls.*
13.55 700 pasaules brīnumi. Malaizija.*
14.30 Īstās latvju saimnieces.*
15.35 Gudrs, vēl gudrāks.*
17.00  TV PIRMIZRĀDE. Īstais dingo.
Dokumentāls seriāls (ar subt.).
18.00 Dienas ziņas (Sestdiena) (ar surdotulkojumu).
18.20 Aculiecinieks.
18.35 Es – savai zemītei.
19.05 Vides fakti.
19.35 Latvijas sirdsdziesma.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 Latvijas Loto izlozes.
21.25  TV PIRMIZRĀDE. Mīlestības dēļ.
Kanādas romantiska komēdija. 2016.g.
23.10  Atceries mani!
ASV romantiska drāma (ar subt.). 2011.g.
1.15 Vinila valdzinājums. Vasaras koncerts Kuldīgā.
4.05 Momentuzņēmums.*
4.20 LTV – 60. Zelta arhīvs. Pūznis ‘98.*
5.15 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*

5.00 Ķerto līga 5. ASV seriāls. 12. un 13..sērija.
5.40 Briklberija 3. Animācijas seriāls.
6.00 Kārdinājuma varā. Turcijas seriāls. 2008.g. 60.sērija.
7.20 Ekstrasensi – detektīvi 4. Realitātes šovs (ar subt.).
8.30 Attīstības kods 3.
9.00 LNT brokastis.
10.00 Laimīgs un vesels 8.
10.30 Mūzikas ierakstu gada balva. «Zelta mikrofona 2017»
dienasgrāmata. 5. un 6.raidījums.
11.00 Profesija – mamma 3. Latvijas raidījums. 7.sērija.
11.55 Mani virtuves noslēpumi 2.
Kulinārijas šovs. 21.–23.sērija.
14.55 Īpaši smags gadījums. ASV realitātes šovs. 12.sērija.
15.50 Greizais spogulis. Krievijas humora raidījums (ar
subt.).
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Melinda un Melinda. ASV komēdija. 2004.g.
20.00 LNT ziņas.
20.35 «Degpunktā» sestdienā.
21.05 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 86. un 87.sērija.
23.30 Spītnieka savaldīšana. Itālijas komēdija. 1980.g.
1.30 Ceļš uz Sanhosē. Vācijas melodrāma. 2014.g.
2.55 Ķerto līga 5. ASV seriāls. 12. un 13.sērija.
3.40 Briklberija 3. Animācijas seriāls.
4.00 LNT brokastis.
4.45 Karamba! Humora raidījums.

LTV7

TV3

5.00 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls
5.30 1000 jūdzes Ķīnā. 5.sērija.
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 Kas te? Es te!*
6.30 Dardarija.*
7.00 Lai dzīvo bērni! 6. Dokumentāla filma.
7.30 Province (ar subt.).*
8.00  Sporta spēks. «Deutsche Welle» žurnāls.
8.30 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.
9.00 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.*
9.30 Pasaules meistarsacīkstes skeletonā.
3.brauciens sievietēm.
10.30 Aktualitātes. Televeikala skatlogs.
11.00  Plašā brīvdaba. «Deutsche Welle» žurnāls.
11.30 Pasaules meistarsacīkstes skeletonā.
4.brauciens sievietēm.
12.30 Sporta studija (ar surdotulkojumu).*
13.15 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts.*
14.00  Aktuālā reportāža. «Deutsche Welle» žurnāls.
14.30 Pasaules meistarsacīkstes bobslejā.
1.brauciens četriniekiem.
15.30 Bez aizvainojuma.
Aktuālas intervijas (krievu val., ar subt.).*
16.20 Pasaules meistarsacīkstes bobslejā.
2.brauciens četriniekiem.
17.20 Aizliegtais paņēmiens (ar subt.).*
18.20  Ķermeņa valoda. Dokumentāla filma.
19.20 Eiropa koncertos. «Deutsche Welle» žurnāls
20.10 Nemiera gars 6. Dokumentāla daudzsēriju filma.
7.sērija.
21.05  Midsomeras slepkavības 2. Seriāls. 3.sērija.
23.00  Inspektors Benkss. Lielbritānijas detektīvseriāls
(ar subt.). 2010.g. 2.sērija.
0.40 Getliņi – cauri laikiem. Dokumentāla filma.
1.15  Plašā brīvdaba. «Deutsche Welle» žurnāls.
3.20 Laimas maize. Dokumentāla filma.
4.00 Lai dzīvo bērni! 6. Dokumentāla filma.

5.00 Mākslīgais intelekts. Seriāls. 9.sērija.
5.55 Mindijas projekts 3. Seriāls. 14. un 15.sērija.
6.45 Amerikas smieklīgākie videokuriozi 23.
7.10 Dēkaiņi 4. Animācijas seriāls.
7.40 Mazo mīluļu veikaliņš 2. Animācijas seriāls.
8.10 Kungfu panda 3. Animācijas seriāls.
8.40 Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 6. Animācijas seriāls.
9.30 Amerikas smieklīgākie videokuriozi 23.
10.00 Sveika, Rīga!
10.35 Autoziņas.
11.10 Gatava pārvērtībām. 12.sērija.
11.55 Patiesības spogulis. TV šovs. 2017.g. 1.sērija.
13.30 Zemūdens pasaule.
ASV dokumentāla filma. 2009.g.
14.15 Amerikas smieklīgākie videokuriozi 23.
14.50 Es mīlu tevi, Latvija!
17.00 Sniega suņi. ASV un Kanādas komēdija. 2002.g.
19.00 TV3 ziņas.

«Vārds uzņēmējiem»
Atvērta vīriešu frizētava

«Knockout Barber & Coffee Shop» ir pirmā vieta
Jelgavā, kas apvieno vīriešu frizētavu un kafejnīcu.
Piedāvājam klasiskos vīriešu matu griezumus,
bārdas un ūsu korekciju, skūšanu ar bārdas nazi,
bērnu matu griezumus.
Driksas ielā 1, Jelgavā. Tālrunis 27579444.

4.30 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
5.00  Sporta spēks. «Deutsche Welle» žurnāls.

LNT

SIA «Lāči» (reģ.Nr.40101006613)

piedāvā darbu KONDITORAM(-EI),
kas vēlētos iepriecināt mūsu pircējus
ar konditorejas meistardarbiem!

Pienākumi:
• konditorejas izstrādājumu pagatavošana;
• ēdienu receptūras un kalkulācijas ievērošana.
Mēs piedāvājam:
• darbu maiņās (6.30 – 18.30/18.30 – 6.30);
• konkurētspējīgu atalgojumu (no 600 eiro bruto) un
uz rezultātiem balstītu prēmiju sistēmu;
• sociālās garantijas;
• apmācību;
• apmaksātu obligāto veselības pārbaudi;
• transportu no Jelgavas līdz ceptuvei «Lāči» un atpakaļ;
• nakšņošanas iespējas.
Prasības:
• izglītība (konditorejas jomā);
• darba pieredze konditorejas jomā;
• sanitārā grāmatiņa.
Gaidīsim Jūsu CV uz e-pastu: personals@laci.lv.
Darba vieta: SIA «Lāči», Rīgas–Liepājas šosejas 12. km,
«Benūžu Skauģi», Babītes pagasts, Babītes novads, LV–2107.
Tālrunis: 66047555, 27879648 –
Kristīne Krompāne, Personāla daļas vadītāja. www.laci.lv

Par savākto otrreizējo izejvielu izvešanas faktu mūsu
uzņēmums klientu nodrošina ar dokumentu, kas
apliecina materiālu pārstrādi.
Iespējama samaksa par nodoto daudzumu.
Sīkāka informācija par otrreizējo izejvielu
iepirkšanu – pa tālruni 29357119.

Adrese: «Šarlotes», Grēnes, Olaines pag.,
Olaines novads, LV-2127

Loģistikas firma SIA «Girtekos Logistika»
(reģ.Nr.40103168500) piedāvā darbu

preču marķēšanas operatoram(-ei).
Darba apraksts:
• preču marķēšana un šķirošana;
• preču aplīmēšana ar etiķetēm un akcīzes markām;
• preču kvalitātes pārbaude.
Mūsu galvenās prasības ir:
• latviešu un krievu valodas zināšanas (sarunvalodas līmenī);
• vēlama pieredze darbā noliktavā;
• spēja strādāt ātri un precīzi;
• spēja veikt vienveidīgu darbu;
• iespēja uzsākt darbu nekavējoties;
• augsta atbildības sajūta un godprātīga attieksme pret darbu.
Strādājot pie mums, jums būs:
• sociālās garantijas;
• atalgojums, kas atkarīgs no padarītā;
• darba laiks no plkst.8 līdz 20 (pēc grafika: 2/2/3).
Darbiniekus pieņem darbā uz darba līguma pamata.
Ir bezmaksas transporta iespējas uz/no darba maršrutā Lietuva–Eleja–Jelgava–Ozolnieki–Olaine.
Papildu informācija – pa tālruni 22720722 (Jeļena),
27755010 (Vilhelms).

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

SIA «Spectre Latvia» (reģ.Nr.40003527355) aicina darbā Kalnciemā:

laminācijas operatorus(-es), komplektētājus(-as), paraugu šūšanas tehnologu(-ģi),
kvalificētus(-as) šuvējus(-as), apģērbu konstruktoru(-i),
Paraugu nodaļas vadītāja asistenti(-u), Nepārtraukto uzlabojumu departamenta vadītāju.
Uzņēmums piedāvā:
• visas sociālās garantijas;
• konkurētspējīgu atalgojumu;
• apmācības, darbu uzsākot;
• bezmaksas nokļūšanu uz Kalnciemu no Jelgavas, Jūrmalas un atpakaļ (ieskaitot apdzīvotās vietas,
kas ir pa ceļam minētajā maršrutā; daļēji apmaksātas transporta izmaksas, ja nav šajā maršrutā);
• daļēji apmaksātas pusdienas;
• daļēju medicīnas/veselības apdrošināšanas izdevumu kompensāciju;
• draudzīgu kolektīvu, gaišas telpas, labiekārtotu darba vidi, mūsdienīgu darba aprīkojumu.
Pieteikumu sūtīt pa e-pastu darbs@spectre.lv vai zvanīt pa tālruni 26330630.
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19.35 Madagaskara 2. ASV animācijas filma. 2008.g.
21.15 TV PIRMIZRĀDE. Labirinta skrējējs.
ASV spraiga sižeta fantastikas filma. 2014.g.
23.30 Žokļi: atriebība. ASV šausmu filma. 1987.g.
1.25 Zemūdens pasaule. ASV dokumentāla filma. 2009.g
2.05 Mākslīgais intelekts. Seriāls. 9.sērija.
3.00 Garšas mednieki 2. 6. un 7.sērija.
4.20 TV3 ziņas.

11.00 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.
11.30 Pasaules meistarsacīkstes skeletonā. 4.brauciens vīriešiem.
12.30  Aktuālā reportāža. «Deutsche Welle» žurnāls.
13.05  Karstena un Petras ziemas brīvdienas.
Norvēģijas fi atlogs.*
4.30 Notikumu skatlogā. Televeikala skatlogs.*
5.00 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.*
5.30 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.*

Svētdiena, 26. februāris
LTV1

LNT

6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Personība. 100 g kultūras.*
7.00  Jakari 3. Animācijas seriāls.
7.30  Tatonkas stāsti. Animācijas seriāls.
8.00  Džungļu grāmata 2. Animācijas seriāls.
8.30 Molangs un Piu Piu 2. Animācijas seriāls.
8.40 Kāpēc? Tāpēc! Animācijas seriāls.
9.00 Kas te? Es te!
9.30  Mia un es 3. Animācijas seriāls.
10.00  Uzmanību, gatavību, kosmosā! Animācijas seriāls.
10.25 Izzināt Japānu.
Dokumentālu filmu cikls (ar subt.). 3.sērija.
11.00  Eksotiskās salas 2.
Dokumentāla daudzsēriju filma (ar subt.). 3.sērija.
12.00 Dievkalpojums.
13.00 Saknes debesīs (ar subt.).
13.30 Personība. 100 g kultūras. Aktrise Marija Bērziņa.*
14.15 Latvijas sirdsdziesma.*
15.15 Ķepa uz sirds.*
15.50  Zoodārzu mazuļi 2. Dokumentāla filma. 1.sērija.
16.20 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras. Pēteris Plakidis.
17.05  Tēvs Brauns 5. Seriāls (ar subt.). 7.sērija.
18.00 Dienas ziņas (Svētdiena) (ar surdotulkojumu).
18.20 Province.
18.50  TV PIRMIZRĀDE. Patiesais skūpsts.
ASV melodrāma (ar subt.). 2015.g.
20.30 Panorāma. 20.43 Sporta ziņas. 20.46 Laika ziņas.
20.50 «De facto».
21.25 TIEŠRAIDE. Supernova 2017. Fināls.
23.50  Īstais dingo. Dokumentāls seriāls (ar subt.).
0.50  Mīlestības dēļ. Kanādas romantiska komēdija. 2016.g.
2.35 Nezāles neiznīkst. Grupas «Līvi» piemiņas koncerts.*
5.05 Starptautiskais sporta deju festivāls
«Baltic Grand Prix 2015».*

LTV7
5.30 Aktualitātes. Televeikala skatlogs.*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 Kas te? Es te!*
6.30 Dardarija.*
7.00 Vēju savaldītāji. Kiklādu salas. Dokumentāla filma. 2.sērija.
7.30 Vides fakti (ar subt.).*
8.00 Ielas garumā (ar subt.).*
8.30 Aculiecinieks.*
8.45 Momentuzņēmums.*
9.00 Skats rītdienā. Televeikala skatlogs.
9.30 Pasaules meistarsacīkstes skeletonā. 3.brauciens vīriešiem.
10.30 Notikumu skatlogā. Televeikala skatlogs.

5.00 Briklberija 3. Animācijas seriāls.
5.20 Kārdinājuma varā. Turcijas seriāls. 2008.g. 61.sērija.
6.45 Kontakts kopā ar doktoru Čārlzu Stenliju.
7.05 Bernards 2. Animācijas seriāls.
7.20 Ekstrasensi – detektīvi 4. Realitātes šovs (ar subt.).
8.25 Sirdsmīļā Monika 2. Latvijas seriāls. 15.sērija.
9.00 LNT brokastis.
10.00 Košākai dzīvei 4.
10.30 Mūzikas ierakstu gada balva. «Zelta mikrofona 2017»
dienasgrāmata. 7. un 8.raidījums.
11.00 Mani virtuves noslēpumi 2.
Kulinārijas šovs. 24. un 25.sērija.
13.30 Izredzētā. Ukrainas melodrāma (ar subt.). 2015.g.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Komisārs Reksis 15. Itālijas seriāls. 9. un 10.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.10 LNT ziņu «Top 10».
21.05 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 88. un 89.sērija.
23.25 Viņi atgriežas 2. Seriāls. 12. un 13.sērija.
1.00 Amerikāņi 3. Seriāls. 7.sērija.
1.45 Komisārs Reksis 15. Seriāls. 9. un 10.sērija.
3.25 Īpaši smags gadījums. Realitātes šovs. 12.sērija.
4.05 LNT brokastis.
4.50 Bernards 2. Animācijas seriāls.

TV3
5.00 Kobra 11. Seriāls. 1.sērija.
6.55 Transformeri: tālākā cīņa 3. Animācijas seriāls.
7.25 Mazo mīluļu veikaliņš 2. Animācijas seriāls.
7.55 Kungfu panda 3. Animācijas seriāls.
8.15 Amerikas smieklīgākie videokuriozi 23.
8.50 Māmiņu klubs.
9.25 Gatavo 3.
10.00 Superbingo.
11.00 Impērija 2. Seriāls. 16.sērija.
12.00 Kāzu gūstā. TV šovs. 7.sērija.
13.05 Amerikas smieklīgākie videokuriozi 23.
13.30 Tēta nedienas Latvijā 2.
Latvijas realitātes šovs. 2017.g. 4.sērija.
15.15 Līgavu skūpstīt nedrīkst. ASV romantiska komēdija. 2011.g.
17.15 Madagaskara 2. ASV animācijas filma. 2008.g.
19.00 Nekā personīga.
19.50 Melu teorija. 8.sērija.
20.10 Es mīlu tevi, Latvija!
22.20 Ansītis un Grietiņa. Raganu mednieki. Vācijas un ASV
spraiga sižeta fantastikas filma. 2013.g.
0.05 Pēdējā māja pa kreisi. ASV trilleris. 2009.g.
2.15 Garšas mednieki 2. 8.sērija.
2.55 Pirmo reizi ārzemēs. Latvijas raidījums. 1. un 2.sērija.
4.10 Kāzu gūstā. TV šovs. 7.sērija.
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Sestdien muzejā atzīmēs
Lietuvas Neatkarības dienu
 Jana Bahmane

Atzīmējot Lietuvas Republikas neatkarības pasludināšanas 99. gadadienu,
Jelgavas lietuviešu biedrība
«Vītis» un Sabiedrības integrācijas pārvalde aicina
uz svētku koncertu Ģederta
Eliasa Jelgavas Vēstures un
mākslas muzejā, kas notiks
sestdien, 18. februārī, pulksten 13.
Lietuvas Neatkarības dienai veltītajā koncertā muzicēs Šauļu universitātes koris «Bičiuliai», latviešu folkloras
kopa «Dimzēns» un Dobeles lietuviešu

biedrības ansamblis. Savu dalību pasākumā apstiprinājuši arī Lietuvas
vēstnieks Latvijā Artūrs Žurausks,
Jelgavas Bezvainīgās Jaunavas Marijas Romas katoļu katedrāles bīskaps Edvards Pavlovskis, kā arī citu
Jelgavas mazākumtautību biedrību
pārstāvji. «Varētu teikt, ka lietuvieši
ir dziļi integrējušies latviešu kultūrā,
un mēs esam latviešiem lojāla tauta,»
saka Jelgavas lietuviešu biedrības «Vītis» priekšsēdētājs Aļģimants Burba.
Pasākumu Jelgavas muzejā 18. fe
bruārī pulksten 13 bez maksas aicināts apmeklēt ikviens interesents.
Lietuvas neatkarība tika pasludināta 1918. gada 16. februārī, un šogad
valsts atzīmē 99. gadadienu.
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Iepazīsti slāvu svētku
Masļeņicas tradīcijas!

Pasākumi pilsētā
18. februārī pulksten 16 – Latvijas novadu koru sadziedāšanās koncerts «Dziesmu svētki Meteņos». Programma tiek veidota kā teatralizēts uzvedums, dedzinot
Meteņu ugunskuru, meklējot Laimas pogu un ēdot Meteņu putru. Piedalās kori no
dažādiem novadiem. Biļešu cena – € 1 (Jelgavas pils aulā).
18. februārī pulksten 19 – deju koncerts «Mēs mīlam dejā – 15». Piedalās tautas
deju ansambļi «Dancis», «Gatve», «Lielupe», «Rotaļa», «Vektors» un deju ansamblis
«Daiļrade». Koncerta mākslinieciskā vadītāja – E.Simsone. Biļešu cena – € 3 – 5
(kultūras namā).
18. februārī pulksten 20 – Rīgas Improvizācijas teātra viesizrāde. Biļetes – «Biļešu
servisa» kasēs, cena – € 10 (Jelgavas Studentu teātrī Čakstes bulvārī 5a).
19. februārī pulksten 15 – «Burunduka TV šovs»: muzikāla izrāde pirmsskolas
un sākumskolas vecuma bērniem. Piedāvā «Teātris un es». Režisors – A.Ekštets.
Burunduks nolēmis veidot savu muzikālo TV šovu – uz konkursu viņš aicina labākos
dziedātājus no visas pasaules. Biļešu cena – € 3 (kultūras namā).
19. februārī pulksten 17 – kluba «Pīlādzītis» sarīkojums (kultūras nama Deju zālē).
21. februārī pulksten 20 – TSP un improvakaru cikls «Teātra sporta pilngadības
svētki – 21 gads» ar viesimprovizatoriem no apvienības «Ārprāts» (Rīga). Biļešu
cena – € 4 (Jelgavas Studentu teātrī Čakstes bulvārī 5a).
22. februārī pulksten 18 – 28. Studentu folkfestivāls un dziesminieks Haralds
Sīmanis. Biļešu cena – € 2 (Jelgavas pils aulā).
22. februārī pulksten 19 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra izrāde: F.Lou «Mana skaistā
lēdija». Mūzikls divās daļās. Režisore – D.Vilne. Biļešu cena – € 3 – 5 (kultūras namā).
23. februārī pulksten 19 – Daugavpils teātra viesizrāde «Pieci vakari» (krievu
valodā). Režisors – G.Surkovs. Lomās: Ž.Lubgāne, M.Samodahovs, M.Rožanska,
V.Bogdanovs, I.Kešiševa, J.Losevs. Luga ir reālistisks un tiešs padomju laika ikdienas
portretējums. Galvenais varonis Iļjins pēc 17 gadu prombūtnes atgriežas pilsētā un
dodas pie savas pirmās mīlestības Tamāras. Izrādē smēķē. Biļešu cena – € 7 – 15
(kultūras namā).
24. februārī pulksten 19 – Jolanda Suvorova un draugi superšovā/burleskā «91,5
minūtēs apkārt pasaulei». Programmā: Jolandas oriģinālie humoristiskie stāsti,
anekdotes, satīriskās vārsmas, limeriki, parodista Vadima Jazz (Sanktpēterburga)
ekstravagantu personāliju atveidojumi, elektroniskā akordeona virtuoza Morisa
Balaskā (Kanāda) pasaules hitu neatkārtojams izpildījums. Horeogrāfiskais noformējums – Kama (Gruzija). Biļešu cena – € 8 – 12 (kultūras namā).
25. februārī pulksten 16 – koru sadraudzības koncerts «Mīlas dziesmas». Piedalās koris «Mītava» (Jelgava), VK «Fra-Cho-Ri» (Rīga), «Skaņupe» (Rīga), «Noktirne»
(Tukums), «Viesturzeme» (Dobele). Diriģenti – A.Pizika, A.Mūrnieks, J.Almanis-Palm
bahs. Ieeja – bez maksas (kultūras namā).
25. februārī pulksten 17 – tautas deju ansambļa «Kalve» draugu koncerts «Polka
pilī». Piedalās tautas deju ansambļi no universitātēm un draugi no Latvijas novadiem.
Biļešu cena – € 1,50 (Jelgavas pils aulā).
26. februārī pulksten 16 – bērnu vokālā ansambļa «Rotiņa» muzikālais sapnis «Es
vēlos…». Jauno dziedātāju veidotajās komiskajās miniatūrās, kuras caurvīs dažāda
rakstura latviešu dziesmas, ikviens skatītājs, mazs vai liels, varēs ieraudzīt pats sevi.
Koncerta režisors – R.Svjatskis. Dalība – bez maksas (kultūras nama Mazajā zālē).

Izstādes
Līdz 23. februārim – Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skolas Valgundes
mācību punkta audzēkņu darbu izstāde (Jelgavas tehnikuma bibliotēkā Pulkveža
O.Kalpaka ielā 37).
Līdz 26. februārim – izstāde «Rasa Kalniņa-Grīnberga. Tēlniecības darbi». Tēlnieces 80 gadu jubilejas retrospektīva izstāde (Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas
muzejā).
Līdz 28. februārim – izstāde «Kārlim Baumanim 100» (pilsētas bibliotēkā).
Līdz 28. februārim – multimediāla izstāde «Jelgava – pilsēta izaugsmei» (kultūras
nama 1. stāva galerijā).
Līdz 28. februārim – Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas mākslas studijas «Mākslas pasaule» dalībnieku darbu izstāde «Katram savs kaktiņš, savs stūrītis zemes». Studijas
vadītāja – D.Lejēja (kultūras nama 1. stāva foajē).
Līdz 28. februārim – jelgavnieces Zigrīdas Cīrules gleznu izstāde «Ziemas putenis»
(Sabiedrības integrācijas pārvaldē Sarmas ielā 4).
Līdz 28. februārim – starptautiska bērnu kolāžu izstāde, veltīta XIX Starptautiskajam ledus skulptūru festivālam (kultūras nama 2. stāva galerijā).
Līdz 5. martam – izstāde «Latvijas Tekstilmākslas asociācijas dalībnieku darbi».
Izstādē piedalās visu paaudžu mākslinieki, kurus apvieno LTA (Ģ.Eliasa Jelgavas
Vēstures un mākslas muzejā).
Līdz 5. martam – dokumentu izstāde «Kurzemes un Zemgales hercogs Jēkabs
(1610 – 1681) un viņa laikmets» (Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
Līdz 10. martam – mākslinieces Ievas Krūmiņas tekstilmākslas izstāde «Putekļi
un zelts» (Jelgavas Mākslas skolā).
Līdz 12. martam – izstāde «Muzejnieks tuvplānā». Izstādē eksponētas gleznas,
zīmējumi, fotogrāfijas, rokdarbi un citi muzeja darbinieku brīvā laika darinājumi
(Ā.Alunāna memoriālajā muzejā).
Līdz 16. martam – mākslinieces Edītes Pauls-Vīgneres tekstiliju izstāde «Vecās
mežģīnes» (Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
Līdz 22. martam – izstāde «Miniatūrtekstilijas» (Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un
mākslas muzejā).

Foto: no JV arhīva
 Jana Bahmane

Pavadot ziemu un sākot
gaidīt pavasari, ikvienam ir
iespēja izzināt slāvu svētku
Masļeņicas tradīcijas, kas ar
jautrām rotaļām un tradicionālo pankūku ēšanu uz
kopā būšanu aicinās svētdien, 26. februārī. Pulksten
12 Jelgavas 2. pamatskolas
aktu zālē mazākos jelgavniekus ar jaunu programmu
priecēs teātra studija «Poteha» Vladimira Astapenko
vadībā, bet pulksten 13
svētki turpināsies ar jau
trām spēlēm un garšīgām
pankūkām stadionā pie
skolas Sarmas ielā 2.
«Pasākuma dalībnieki varēs klausīsies dažādas humoristiskas tautasdziesmas, piedalīties rotaļās, kā
arī pagaršot vienu no būtiskākajiem
Masļeņicas svētku elementiem ar
rituāla nozīmi – pankūkas,» stāsta
Sabiedrības integrācijas pārvaldes
pārstāve Evika Kaufelde. Apaļās

pankūkas simbolizē sauli, kas, spoži
spīdot, padara dienas siltākas, gaišākas un garākas – ar Masļeņicu aiziet
arī ziema, dodot vietu pavasarim.
«Viena no iecienītām aktivitātēm
Masļeņicas svētkos ir vizināšanās
zirga pajūgā, ko arī šogad sarūpēsim
pasākuma apmeklētājiem. Visi interesenti, īpaši ģimenes ar bērniem, ir
laipni aicināti līksmi pavadīt garo un
auksto ziemu, sveicinot ilgi gaidīto
pavasari,» mudina E.Kaufelde.
Saskaņā ar senajām slāvu tradīcijām Masļeņicu svin nedēļas garumā,
katrai nedēļas dienai piedēvējot savu
nosaukumu, nozīmi un tradīcijas.
Pirmā Masļeņicas diena ir «Sagaidīšana» – šajā dienā jācep pankūkas, kā
arī no salmiem un citiem pieejamiem
dabas materiāliem jāveido Masļeņicas lelle. Tai seko «Saspēles diena»,
kurā visi dejo un piedalās rotaļās,
bet trešā Masļeņicas svētku diena
saukta par «Kārumnieci» – šajā dienā
znots iet ciemos pie sievasmātes uz
pankūkām, kuras viņš pats pirms
tam izcepis. «Svinēšanā» jeb «Plašajā
ceturtdienā» visiem saimnieciskajiem
darbiem jābūt padarītiem, lai atliku-

šajās nedēļas dienās varētu līksmi
svinēt Masļeņicu. Piektdiena saukta
par «Sievasmātes vakarēšanu», un
šajā dienā ar atbildes apmeklējumu
sievasmāte ar saviem radiem un
draugiem iet ciemos pie znota, taču
sestajā dienā ir svaines vakarēšana
– ejot ciemos pie svaines, vedeklai
jāizpatīk vīra māsai ar dāvaniņām vai
gardumiem. Pēdējā Masļeņicas dienā
– «Piedošanas svētdienā» – pieņemts
lūgt piedošanu visiem radiniekiem
un draugiem, uz ko parasti atbild
ar vārdiem: «Dievs piedos!» Svētku
kulminācija ir atvadas no Masļeņicas, kad tiek sadedzināta lielā salmu
lelle, tādējādi pavadot ziemu līdz
nākamajam gadam un sagaidot pavasari un sauli, skaidro Sabiedrības
integrācijas pārvaldē.
Masļeņicas svētkus Jelgavā
organizē Sabiedrības integrācijas pārvalde, atbalsta Jelgavas 2.
pamatskola, Jelgavas krievu bie
drība «Istok», Jelgavas baltkrievu
biedrība «Ļanok» un apvienības
«Brīvprātīgie Jelgavai» jaunieši.
Pasākumu bez maksas aicināts apmeklēt ikviens interesents.

Atklās Grenlandes dabas noslēpumus
 Jana Bahmane

«Pirmā sajūta, izkāpjot no
lidmašīnas, ir vējš – tas ir
auksts un spēcīgs, un īpaši
skaļš, brīžiem apgrūtinot
sarunāšanos,» savos pirmajos iespaidos par pasaules lielāko salu – Grenlandi
– dalās ledāju pētnieks
Kristaps Lamsters, kurš
23. februārī pulksten 18
viesosies tematiskajā tūrisma vakarā Jelgavas Svētās
Trīsvienības baznīcas tornī.
Aizvadītā gada vasarā Latvijas
Universitātes jaunie zinātnieki
devās pirmajā latviešu polārpētnieku
zinātniskajā ekspedīcijā uz
Grenlandi, kur pētīja ledājus un
iepazina unikālo Grenlandes dabu.
Februāra tematiskā tūrisma vakara
viesis būs viens no ekspedīcijas
dalībniekiem K.Lamsters – viņš
dalīsies savos novērojumos par
Grenlandi, tās ledāju noslēpumiem,
kā arī klimata pārmaiņām, ledāju
veidošanos un kušanu. «Man prātā
joprojām ir pirmais iespaids par
grandiozo Grenlandes ledus vairogu,
kura mērogi ir neaptverami. Tas

galu galā ir vienīgais ledus vairogs
Ziemeļu puslodē – par to lielāks ir
tikai Antarktikā,» stāsta pētnieks.
Viņš norāda, ka ledus vairogu klāj
bagātīgs virsledāja upju tīkls, kura
ūdeņi ietekmē jūras līmeņa celšanos
visā pasaulē. «Ledus pelēcīgo
baltumu vietām pārtrauc arī zili
plankumi – virsledāja ezeri –, kuri
kušanas sezonas beigās pazūd tikpat
ātri, cik uzradušies, milzīgo ūdens
daudzumu nogādājot zem ledāja un
paātrinot tā plūšanu,» novērojumos
dalās pētnieks. Tāpat ekspedīcijas
dalībnieki pētīja arī kvēpus un
putekļus, kas ledu vietām nokrāso
gandrīz melnu. «Šīs tā saucamās
melnā oglekļa daļiņas rodas gan
no mežu ugunsgrēkiem Kanādā,
gan sadedzinot naftas un ogļu
produktus. Pētījām zemledāja reljefu
un atklājām padziļinājumu ledāja
gultnē, pa kuru noplūst zemledāja
ūdeņi. Daļa paraugu joprojām tiek
apstrādāti, un ceram noskaidrot vēl
vairāk par ledāju dinamiku, pieledāja
teritorijas attīstību un ekoloģiju,»
stāsta K.Lamsters.
Tematiskajā tūrisma vakarā
ikviens varēs uzzināt, kā jaunie
pētnieki gatavojās ekspedīcijai, kā
noritēja darbs uz ledāja un ko jaunu

izdevies atklāt. Lai arī klātesošie
sajustu Grenlandes burvību,
K.Lamsters demonstrēs ekspedīcijas
laikā uzņemtās fotogrāfijas un
video materiālus, kur atspoguļota
pētnieku ikdiena uz ledāja un
paša ledāja neizmērojamā krāsu
un formu daudzveidība. Papildus
ledāju noslēpumu atklāšanai
pētnieki iepazina arī Grenlandes
dzīvo dabu, kas pārsteigusi viņus
ar lielo daudzveidību. «Grenlandes
dzīvniekus redzējām itin bieži – pat
netālu no nometnes. Zaķi, lapsas un
ziemeļbrieži bija mūsu sabiedrotie
visu ekspedīcijas laiku. Arī, aizvadot
dienas uz paša ledāja, mūs nepameta
sajūta, ka visapkārt valda dzīvība –
ledus virsmu klāj mazas bedrītes,
pildītas ar ūdeni, un tajās vērojami
burbuļi, kā vāroties ūdenim, bet
šeit ūdens temperatūra ir vienu
grādu virs nulles atzīmes,» atklāj
K.Lamsters.
Te m a t i s k a i s t ū r i s m a v a k a r s
«Grenlande» Jelgavas Svētās
Trīsvienības baznīcas tornī notiks
ceturtdien, 23. februārī, pulksten
18. Dalības maksa – 1,50 eiro,
pirmsskolas vecuma bērniem – bez
maksas. Pieteikt savu dalību var,
zvanot pa tālruni 63005445.

