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Pilsētas slimnīca saņem
Gada balvu medicīnā
Foto: publicitātes

 Anastasija Miteniece

Aizvadītās nedēļas izskaņā Latvijas Ārstu biedrība (LĀB)
sadarbībā ar Veselības ministriju, izsakot pateicību par
ieguldījumu medicīnas nozarē, svinīgā ceremonijā
tradicionāli pasniedza Gada balvu medicīnā. Nominācijā «Gada slimnīca» par uzvarētāju atzīta Jelgavas
pilsētas slimnīca. «Lepojos ar to, ka esam pamanīti un
novērtēti – tas ir visa kolektīva nopelns,» apbalvošanas
ceremonijā teica Jelgavas pilsētas slimnīcas valdes loceklis Andris Ķipurs.
Novērtējot un izceļot mediķu
darbu, Gada balva medicīnā
pasniegta 12 nominācijās. Jelgavas pilsētas slimnīca, pēc LĀB
ekspertu komisijas vērtējuma,
saņēma titulu «Gada slimnīca».
Jelgavas slimnīca raksturota kā
moderna reģionāla daudzprofilu
slimnīca, kurā tiek apkalpoti vidēji 13,5 tūkstoši pacientu gadā,
veiktas aptuveni 3000 operācijas
gadā un pieņemtas aptuveni 1000
dzemdības. Jāpiebilst, ka ekspertu komisija mūsu pilsētas slimnīcu vērtēja pēc virknes kritēriju,
piemēram, aprūpes pakalpojumu

kvalitāte, pievēršot uzmanību
slimnīcas attīstībai un moderno
tehnoloģiju izmantošanai, analizējot finanšu rādītājus, kā arī
ņemot vērā citus parametrus.
«Tā ir slimnīca, kas pierādījusi,
ka Latvijā var pastāvēt un ir veiksmīgas, profesionālas, inovatīvas,
konkurētspējīgas valsts medicīnas iestādes,» apbalvošanas ceremonijā Jelgavas pilsētas slimnīcu
uzteica LĀB valdes locekle profesore Angelika Krūmiņa, savukārt
finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola, pasniedzot mākslinieka
Armanda Jēkabsona veidotu

statueti «Dzīvības asns», kas ir
kā atgādinājums par dzīvības un
veselības vienotību, papildināja,
ka varam lepoties ar slimnīcas
spēcīgo komandu un tās labi
organizēto darbu.
A.Ķipurs atzīst, ka ir gandarīts
par to, ka slimnīcas darbs novērtēts, kompetentiem ekspertiem
rūpīgi analizējot tās darbu pēc
daudziem kritērijiem. «Pērnais
gads mūsu slimnīcai bija gana
grūts – pacientu plūsma pieauga,
bet paralēli norisinājās slimnīcas
korpusa remontdarbi, kuru laikā
bija jāpārkārto uzreiz vairāku nodaļu darbs,» stāsta A.Ķipurs, uzsverot, ka šā gada lielākais mērķis
ir pabeigt slimnīcas C korpusa renovāciju. Vērienīgākās pārmaiņas
līdz ar to gaidāmas Uzņemšanas
nodaļā, kura šobrīd pārprofilēta,
– pēc pārbūves akūtie pacienti
būs nošķirti no ambulatorajiem,
kā arī būs pieejama observācijas
palāta. Tāpat pērnā gada izaicinājums, kurš veiksmīgi realizēts,
ir insulta vienības izveide, proti,

neirologu piesaiste diennakts
darbam slimnīcā, lai nodrošinātu
specifiskus izmeklējumus ievestajiem insulta pacientiem.
Savukārt balvai nominācijā
«Gada vecmāte» bija izvirzīta
Jelgavas pilsētas slimnīcas vecmāte Sanita Zemīte, un šajā
nominācijā uzvarētājs noteikts
pēc iedzīvotāju balsojuma. Lai
gan Gada balva medicīnā šogad
aizceļoja pie vecmātes Rasmas
Kaminskas no Dobeles, S.Zemīte
atzīst: «Saprast, ka tevi novērtē
pacienti, ir labākā godalga.» Viņa
uzsver, ka izjutusi lielu gandarījumu, esot labāko trijniekā.
S.Zemīte par vecmāti kļuvusi,
iedvesmojoties no savas vecmātes
pirmā bērniņa gaidībās, un šobrīd
jau 18. gadu, ik dienu vadot aptuveni 30 māmiņu grūtniecību,
strādā Jelgavas pilsētas slimnīcā. «Cenšos, lai katra māmiņa
grūtniecības laikā justu, ka viņa
ir īpaša, gaidīta, un viņas rūpes
vienmēr tiktu uzklausītas,» par
savu darbu saka S.Zemīte.

Katrs desmitais pareizās atbildes autors
saņems Jelgavas pilsētas pašvaldības
sarūpētu balvu.

Ēnu dienā mērķtiecīgi
pārbauda profesijas izvēli
 Jana Bahmane

Trešdien skolēnus iepazīt interesējošo profesiju ikdienu aicināja ikgadējais karjeras izglītības
pasākums «Ēnu diena»,
kas Jelgavas pilsētas
pašvaldības iestādēs un
uzņēmumos kopumā
pulcēja ap 150 ēnotāju.
Trīs ēnas šogad pieredzi ieguva
Jelgavas domes Klientu apkalpošanas centrā, un visas trīs skolnieces atzīst, ka šādu izvēli izdarījušas
mērķtiecīgi, jo vēlas gūt pārliecību
par savu nākotnes profesiju. «Domāju, ka šajā profesijā svarīgākais
ir pacietība un spēja uzklausīt,»
saka Jelgavas 6. vidusskolas 9.
klases skolniece Kristīne Leftere,
kura jau otro gadu izvēlas ēnot
klientu apkalpošanas speciālistu,
šoreiz – Jelgavas domes Klientu
apkalpošanas centrā. Viņa atklāj,
ka joprojām nav izlēmusi – turpināt mācības vidusskolā vai pēc 9.
klases apgūt kādu profesiju, tādēļ
vēlreiz vēlējās pārliecināties, vai
darbs ar cilvēkiem viņai ir pa spēkam. «Pagājušogad ēnoju klientu
apkalpošanas speciālistu Zemgales
reģiona Kompetenču attīstības
centrā un sapratu, ka šī varētu būt
joma, ar ko saistīt savu karjeru, tādēļ šogad nolēmu izzināt, kā darbs
ar klientiem notiek domē,» atklāj
9. klases skolniece. Viņa spriež,
ka Klientu apkalpošanas centrā
vissvarīgākā ir vēlme palīdzēt
cilvēkiem – tad arī būs vieglāk tikt
galā ar dažādām stresa situācijām.
Ar līdzīgu motivāciju ēnot klientu apkalpošanas speciālistu Jelgavas domē pieteicās K.Lefteres
skolasbiedre Aleksandra Vazne.
«Man patīk darbs klientu apkalpošanas jomā – par to pārliecinājos
jau pērn, kad arī ēnoju klientu

apkalpošanas speciālistu. Sapratu, ka šajā darbā ir jābūt morāli
stipram, un tas mani nebiedē.
Domāju – ja man būtu jāsaskaras
ar neapmierinātiem klientiem,
es bez liekām emocijām censtos
viņiem izskaidrot, ka mans darbs
ir palīdzēt,» stāsta 6. vidusskolas 9.
klases skolniece. Viņa zina teikt, ka
klientu apkalpošanas specialitāti
var apgūt Jelgavas tehnikumā,
bet pagaidām vēl nav pārliecināta,
vai turpinās mācības šajā izglītības
iestādē. «Manuprāt, Ēnu diena
sniedz ļoti vērtīgu pieredzi. Piemēram, šeit es uzzināju, ka domes
Klientu apkalpošanas centrā cilvēki var vērsties ar visdažādākajām
problēmām un speciālistam ir
jāspēj palīdzēt ikvienam,» vērtē
A.Vazne.
Savukārt Jelgavas 6. vidusskolas 8. klases skolniece Elvīra Griba
jau ir nolēmusi, ka pēc 9. klases
absolvēšanas apgūs profesiju.
«Gribēju pārbaudīt savas spējas
darbā ar cilvēkiem. Vasarā strādāju bērnudārzā par auklītes palīdzi,
un man viegli izdevās atrast kopīgu valodu ar bērniem. Šķiet, ka
arī ar pieaugušajiem es to varētu.
Esmu sapratusi, ka man patiktu
darbs ar klientiem, piemēram,
kādā bankā vai arī tepat, domē,»
atklāj 8. klases skolniece. Viņa
norāda, ka darbs domes Klientu
apkalpošanas centrā šķiet gana
pievilcīgs un ne tik grūts, kā sākumā šķitis. «Domāju, ka šeit teju
katru dienu ir jāatbild uz garām
sūdzību vēstulēm, bet, kā izrādās,
tas nemaz tik bieži nenotiek. Ēnojot sapratu, ka šeit ikdienas darbs
vairāk saistīts ar spēju palīdzēt
katram klientam, būt vidutājam
starp cilvēku un pašvaldību, lai
jelgavnieks maksimāli ātri atrisinātu savu jautājumu – bez liekas
staigāšanas pa kabinetiem,» tā
E.Griba.

Foto: Ivars Veiliņš

Jelgavā norisināsies starptautisks mašīnbūves un metālapstrādes biznesa forums
izglītības piedāvātās iespējas un
investīciju piesaistes nosacījumi
No 21. līdz 23. februārim Jelgavā notiks 2. Starpturpmākajai attīstībai. Forumā
tautiskais mašīnbūves un metālapstrādes biznesa
būs iespēja iepazīties ar jaunākaforums, kas pulcēs vadošos nozares profesionāļus,
jām tendencēm un sasniegumiem
uzņēmējus un sadarbības partnerus no dažādām
Latvijas mašīnbūves un metālapvalstīm.
strādes nozarē, uzzināt ekspertu
vērtējumu par tās izaugsmi un
Foruma programma veltīta svaru liekot uz tādiem nozares uzņēmumu perspektīvām starpmašīnbūves un metālapstrādes izaicinājumiem kā kvalificēta dar- tautiskajos tirgos.
Pirmajā foruma dienā, 21.
nozares aktualitātēm, īpašu uz- baspēka pieejamība, profesionālās

 Jānis Kovaļevskis

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

februārī, dalībnieki aicināti uz
Jelgavas pašvaldības un Latvijas
Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) oficiālo pieņemšanu.
Otrajā dienā, 22. februārī, notiks konference, kurā vairākās
paneļdiskusijās tiks runāts par
ražošanas efektivitāti un robotizāciju, investīciju piesaistes
priekšnoteikumiem, «Rail Baltica» piedāvātajām loģistikas
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iespējām, kā arī izglītības nozares atbalsta iespējām inovāciju
un jaunu produktu attīstībā.
Savukārt trešajā foruma dienā,
23. februārī, dalībniekiem būs
iespēja apmeklēt Jelgavas un tuvējās apkārtnes metālapstrādes
uzņēmumus.
Forumu organizē LIAA sadarbībā ar Jelgavas pašvaldību,
Mašīnbūves un metālapstrādes

rūpniecības asociāciju un Eiropas
Biznesa atbalsta tīkla organizāciju Latvijā. Iepazīties ar pasākuma programmu un reģistrēties
forumam var mājaslapā www.
liaa.gov.lv. Dalība forumā ir bez
maksas.
1. metālapstrādes nozares
biznesa forums notika 2017. gada
februārī Liepājā, un tajā piedalījās 280 dalībnieki no 9 valstīm.

Laikrakstu iespējams saņemt arī
redakcijā Katoļu ielā 2B, 3. stāvā
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LEDUS SKULPTŪRU FESTIVĀLS

Ceturtdiena, 2018. gada 15. februāris
Žūrijas
simpātija
– bulgāru
tēlnieka
Ruslana
Korovkova
skulptūrai
«Mūsdienu laiks».

Žūrijas simpātija – norvēģu
tēlnieces Elīsabetes Kristensenas darbam «Atver savu sirdi».
2. vieta starp komandu
skulptūrām: krievu tēlnieku
Jeļenas un Ivana Smirnovu
skulptūrā «Realitāte» iedzīvināti divi krasi atšķirīgi tēli, kas
apliecina, ka mūsu ieceres ar
sapņiem ne vienmēr sakrīt.

Atklājot festivālu, tradicionāli tika
godināti tēlnieki, kas nedēļas garumā
strādāja, vairāk nekā 70 tonnas ledus
pārvēršot mākslas darbos. Jubilejas
gadā Ledus skulptūru festivāls pulcēja 33 māksliniekus no desmit valstīm.
Mākslinieki atzīst, ka tas ir nopietns
darbs, kas prasa ātru tempu un lielu
koncentrēšanos, un patiesībā vien
retais no viņiem var atļauties palikt
Jelgavā ilgāk un izbaudīt festivāla
atmosfēru jau pēc tā atklāšanas –
viņiem skaistākās atmiņas rada pieredzes apmaiņa un kopīgi pavadītie
vakari nedēļas garumā.

2. vieta starp individuālajām skulptūrām – lietuviešu
tēlnieka Martīna Gaubas
darbam «Izsapņo sevi».

Viena no pieprasītākajām fotoskulptūrām Hercoga Jēkaba
laukumā bija tēlnieka Kārļa Īles veidotā «Mēnesnīca». «Trīs
Pa dienu uz festivāla galvenās skatuves, kas šogad gadus esam apmeklējuši Smilšu skulptūru festivālu, bet
bija Jāņa Čakstes bulvārī, ģimenes ar bērniem pulcēja šoreiz vēlējāmies apskatīt ledus skulptūras. Mums Jelgavā
brīvdabas izrādes, bet vakaros bulvāri pieskandināja patīk – festivāls izdevies, un skulptūras ir ļoti skaistas,» atzīst
mūziķu koncerti.
rīdzinieki Svetlana un Vitālijs ar meitām Anastasiju un Jūliju.

«Mēs tepat dzīvojam, bet, godīgi sakot, festivālu nebijām apmeklējuši kādus gadus divpadsmit. Šogad jutām,
ka ir jāatnāk. Festivāls ir ļoti skaists, un mēs, nākot uz
šejieni, cerējām, ka būs ledus slīdkalniņi, jo bērniem tie
ļoti patīk,» stāsta jelgavniece Linda.

«Tas ir ļoti labi, ka šogad festivālā ir arī bezmaksas
zona, jo ne visi var atļauties pasākumu apmeklēt par
maksu. Man patīk, ka pilsētā šajās dienās valda jautrība,» vērtē jelgavniece Tatjana, un viņai piekrīt meita
Anastasija un dēls Maksims.

3. vieta starp komandu skulptūrām – portugāļu
tēlnieka Pedro Miras un viņa īru kolēģa Naila
Megī kopdarbam «Izpratne». Viņi iedvesmojušies
no Zigmunda Freida filozofijas – sapņos redzētie
simboli var palīdzēt cilvēkam izprast sevi.

1. vieta starp komandu skulptūrām – «Noķert sapni». Kā izrādās, Zīles Ozoliņas-Šneideres un Romāna Petrova darbs tapa, izmantojot ne vien tēlnieku
instrumentus, bet arī virtuves nazi. «Kolēģim lidostā noklīda bagāža, kurā bija
visi instrumenti, un pirmo reizi mūžā viņš skulptūru veidoja, izmantojot virtuves
nazi,» stāsta latviešu tēlniece, papildinot: labs mākslinieks var strādāt ar jebkādiem
instrumentiem. Savukārt individuālo skulptūru kategorijā uzvarēja viņas darbs
«Izlaid savus sapņus».
Žūrijas
Žūrijas
simpātija
simpāti– krievu
ja: Pedro
tēlnieku
Mira no
MariPortugājas un
les sapņu
Matveja
tematiku
Vavajevu
atspogudarbam
ļoja skulp«Un
tūrā «Prāta
lai visa
mežģis».
pasaule
«Dažkārt
gaida».
mēs mēdzam sapņot savādus sapņus un, no rīta pamostoties, nesaprotam, ko tie nozīmē. Tajā
brīdī, manuprāt, mūsu smadzenes ir
savijušās tādā kā mezglā,» savu ideju
skaidro mākslinieks.

3. vieta starp individuālajām skulptūrām – krievu tēlnieces Irinas Alimurzajevas darbam «Iztēle». «Angļu un latviešu
valodā vārdam «sapņi» ir divas nozīmes – sapņi, uz kuriem tiecamies, un
sapņi, kurus redzam
miegā –,
bet krievu
valodā katru sapņu
veidu apzīmē ar citu
vārdu. Savā
skulptūrā
es attēloju
iztēli, jo,
manuprāt,
sapņi ir cieši saistīti ar
Festivāla mazākie apmeklētāji visvairāk novērtēja ledus atrakcijas – slīdkalniņus un labirintu. Rosība pie tiem
iztēli.»
bija vērojama gan pa dienu, gan arī vakarā, kad ledus atrakcijas tika izgaismotas, iegūstot citu noskaņu.

Žūrijas simpātija – lietuviešu tēlnieku
Martīna Gaubas un Tautvila Poviļona
darbam «Slapjie sapņi». «Mums patīk
ledus skulptūrās attēlot ūdeni, jo ledus
taču ir sasalis ūdens,» tā mākslinieki.
Šogad viņi skulptūrā iedzīvināja sievieti,
kas salijusi lietū, bet pērn daudzus uzrunāja viņu pozitīvais panka tēls skulptūrā
«Uzaicini panku uz karnevālu» – arī viņš
bija salijis.

Ceturtdiena, 2018. gada 15. februāris

Noslēdzies Baltijā vērienīgākais
ziemas notikums – 20. Starptautiskais
ledus skulptūru festivāls. Nedēļas nogalē Jelgavā baudīt ledus burvību bija
ieradušies vairāk nekā 80 tūkstoši interesentu. «Jelgava var būt gandarīta, ka
gadu no gada Ledus skulptūru festivāls
raisa arvien lielāku apmeklētāju interesi, taču vienlaikus tas pilsētai uzliek
arī arvien lielāku atbildību, festivālu
organizējot. Jubilejas gadā mainījām
festivāla norises koncepciju, un pirmo
reizi tas vienlaikus notika trīs vietās –
Pasta salā, J.Čakstes bulvārī un Hercoga
Jēkaba laukumā –, kas apmeklētājiem
ledus skulptūras ļāva apskatīt daudz
ērtākā un brīvākā atmosfērā. Pēc

LEDUS SKULPTŪRU FESTIVĀLS

apmeklētāju pozitīvajām atsauksmēm
varam secināt, ka jaunā koncepcija ir
attaisnojusies,» atzīst Jelgavas domes
priekšsēdētājs Andris Rāviņš.
Vislielākais apmeklētāju pieplūdums
festivālā tradicionāli bija sestdien. Patīkami, ka arvien vairāk cilvēku sekoja
pašvaldības aicinājumam un uz festivālu
ieradās, braucot ar vilcienu. Taču lielākā
daļa apmeklētāju Jelgavā tomēr ieradās
ar savām automašīnām. Pašvaldība jau
tam laicīgi bija gatavojusies. Lai koordinētu satiksmes intensitāti, Ledus
skulptūru festivāla laikā tika veiktas
izmaiņas luksoforu darbības signālplānos – Lielās ielas un J.Čakstes bulvāra
krustojumā zaļā gaismas signāla ilgums
tika pagarināts par 30 sekundēm, arī
Lielās un Pasta ielas krustojumā kreisajam pagriezienam no Lielās uz Pasta ielu
bija pagarināts signālplāna ilgums. Trīs
dienu laikā Lielās ielas un J.Čakstes bulvāra krustojumu šķērsoja 103,5 tūkstoši
transporta vienību. Savukārt Jelgavas
Autobusu parkā atzīst, ka brīvdienās
par 24 procentiem pieauga pasažieru
skaits pilsētas sabiedriskajā transportā.
Pašvaldības operatīvie dienesti visu trīs
dienu garumā sekoja līdzi satiksmes intensitātei pilsētā un sestdien, reaģējot uz
apmeklētāju pieplūdumu, par 350 vietām
paplašināja automašīnu stāvlaukumus
Pārlielupē.
Kaut arī katru gadu arvien vairāk cil-

vēku biļetes uz festivālu pērk internetā,
tomēr lielākā apmeklētāju daļa joprojām
priekšroku dod biļešu iegādei uz vietas,
tādēļ šogad festivālā bija nodrošināta iespēja biļetes iegādāties jau desmit kasēs.
Kā atzīst Jelgavas pilsētas pašvaldības
iestādes «Kultūra» vadītājs Mintauts
Buškevics, jau tradicionāli ledus tēlnieku
interese par festivālu ir liela. «Gatavojoties šim festivālam, kopumā organizatoriem tika iesniegtas 139 ledus skulptūru
skices, no kurām žūrija izraudzījās tikai
pusi – tas vien jau apliecina, cik augsts ir
festivāla līmenis.»
Tāpat festivāla laiks ir pamatīgs
darba cēliens daudziem tūrisma jomas
un ēdināšanas uzņēmumiem pilsētā.
Piemēram, restorāns «Pilsētas elpa»
šogad lielajai apmeklētāju plūsmai jau
gatavojies iepriekš. «Kopumā viss noritēja labi. Manuprāt, organizatori ļoti
veiksmīgi paplašināja festivāla norises
teritoriju, arī mēs paši centāmies koordinēt cilvēku plūsmu, ik pa laikam jau
pie ieejas apmeklētājus informējot, ka
visi galdiņi aizņemti, jo vēlējāmies, lai
restorānā neveidojas drūzma un klienti
jūtas ērti,» stāsta Inese Pelše-Lukša.
«Šīs mums bija īstas ugunskristības,
taču kopumā – ļoti vērtīga pieredze. Jau
uzreiz pieņēmām lēmumu uz festivāla
laiku samazināt bistrobāra ēdienkartes
piedāvājumu – pretējā gadījumā mēs
nespētu visu nodrošināt. Protams, bijām

Gan sestdienas, gan
svētdienas vakarā festivāla
apmeklētājiem
bija iespēja
klātienē vērot,
kā ledus bloks
45 minūšu
laikā pārtop
skulptūrā.
Savu meistarību draudzīgā
sacensībā
apliecināja
tēlnieki Kārlis
Īle un Donats
Mockus, kā arī
Sanita Rāviņa
un Agnese Rudzīte-Kirillova.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

parūpējušies arī par lielāku izejvielu
daudzumu, taču tāpat nācās braukt uz
Rīgu pēc produkcijas, jo brīvdienās piegādātāji nestrādā. Restorāns bija pilns
– cilvēki pat gaidīja rindā, lai apsēstos,
tādēļ arī mēs paši, īpašnieki, iesaistījāmies klientu apkalpošanā,» stāsta restorāna «Parks», kas «Hercoga» vietā tika
atvērts vien nedēļas nogalē, direktore un
līdzīpašniece Santa Zaķevica, papildinot,
ka šī pieredze ļāva saprast, ko restorāna
darbā vēl vajadzētu uzlabot.
Ja laikapstākļi ļaus, līdz svētdienai ikviens aicināts apskatīt ledus skulptūras
Pasta salā, kas būs atvērta no pulksten
12 līdz 20. Ieejas maksa – 2 eiro; skolēniem, studentiem un pensionāriem – 1
eiro, bet bērniem līdz 7 gadu vecumam
– bez maksas. Biļetes varēs iegādāties
pie ieejas, taču interesenti, dodoties uz
ledus skulptūru parku, mājaslapā www.
jelgava.lv aicināti pārbaudīt parka darba
laiku, jo mainīgo laikapstākļu dēļ skulptūru parka darbība var tikt pārtraukta
agrāk. Tāpat, kamēr laikapstākļi ļaus,
J.Čakstes bulvārī garāmgājējus priecēs
trīs lielformāta ledus fotoskulptūras,
bet Hercoga Jēkaba laukumā – ledus
labirints, slīdkalniņi un skulptūras ar
iesaldētiem objektiem.
«Paldies ikvienam darbiniekam, kurš,
neskaitot darba stundas, strādāja, lai
jubilejas festivāls pilsētā izdotos,» pēc
festivāla saka domes priekšsēdētājs.
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LEDUS SKULPTŪRU
FESTIVĀLS
SOCIĀLAJOS TĪKLOS
SarmīteOzola @OzolaS
@JelgavaLV 20. Ledus
skulptūru festivāls šogad
patiesi iedvesmo!

antikleopatra
@antikleopatra
Hercogiste svin! :) Starptautiskais Ledus Skulptūru
Festivāls. BRAUCIET, šogad
ir vērts, nav drūzmas un ir ļoooti baudāmi! :) @JelgavaLV sirsnīgs PALDIES organizatoriem, sabučojiet visus atbildīgos! :)

baiba_vi
Iespaidīgi #Jelgava #ledusskulptūrufestivāls2018
#romantiski

Pie fotoskulptūras «Alnis, kas ved pāri lielajai zvaigžņu
upei» veidojās rinda – lieli un mazi festivāla apmeklētāji steidza nofotografēties uz ledū atveidotā Jelgavas
simbola, daloties ar bildēm sociālajos tīklos.

Pirmo reizi par festivāla centrālo norises vietu kļuva Jāņa
Čakstes bulvāris,
kur bija apskatāmas 30 individuālās
ledus skulptūras, kas vakaros
tika izgaismotas
varavīksnes krāsās.
Uzrunātie festivāla
apmeklētāji atzina,
ka jaunais festivāla
teritorijas koncepts
ir attaisnojies, sniedzot iespēju svētkus izjust daudz
plašākā teritorijā.

Hercoga Jēkaba laukumā līdztekus svētku tirdziņam, ledus atrakcijām un fotoskulptūrām varēja apskatīt ledū
iesaldētus objektus, uzzinot interesantus faktus par
mūsu pilsētas un valsts vēsturi. Piemēram, šis pasaulē
atpazīstamais simbols – karnevāla maska – raksturīgs
arī mūsu kultūrai un saistās ar ķekatās iešanu.

Sagatavoja Jana Bahmane, foto Ivars Veiliņš, Billijs Locs, Kristaps Hercs

elina_popo...
jau 20 gadus nemainīga
tradīcija apmeklēt ledus
skulptūru festivālu šogad
ļoti, ļoti skaisti

Kristaps
@Veersis
Paldies manai @JelgavaLV
par skaisto ledus skulptūru
festivālu, šogad esat ļoti
labi pastrādājuši. Es lepojos ar savu
Jelgavu!
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Pašvaldības iestāde «Jelgavas sociālo
lietu pārvalde» (reģ.Nr.90001042284)

aicina darbā sociālo darbinieku(-ci)
darbam ar veciem cilvēkiem.

ZIŅAS

Atklāj jaunu ražotni Sestdien – Ziemas diena
 Ritma Gaidamoviča

Baudīt ziemas priekus
un lietderīgi pavadīt
brīvo laiku jelgavnieki
sestdien, 17. februārī,
aicināti Ziemas dienā.
No pulksten 11 līdz
13 pie Jelgavas ledus halles Rīgas ielā
11 plānotas dažādas
ziemai raksturīgas
aktivitātes, bet ledus
hallē varēs slidot bez
maksas. Nepiemērotu
laikapstākļu gadījumā, piemēram, ja līs,
tiks atceltas āra aktivitātes, taču slidot
ledus hallē varēs.

Prasības kandidātiem:
• 2. līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā izglītība sociālajā darbā vai karitatīvajā
sociālajā darbā;
• pieredze sociālā darbinieka amatā sociālās
aprūpes jomā.
Galvenie pienākumi:
• palīdzēt personai, ģimenei noteikt, atrisināt
vai mazināt sociālās problēmas;
• attīstīt personas resursus un iesaistīt
atbalsta sistēmas;
• apsekot klientus dzīvesvietā, slimnīcās,
sociālās aprūpes institūcijās;
• izvērtēt personas vajadzības un noteikt
aprūpes līmeni un atbilstošu personas vajadzībām sociālās aprūpes veidu;
• izstrādāt lēmuma projektus par aprūpes
pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu to
piešķirt;
• veikt personas ikdienā veicamo darbību un
vides novērtēšanu atbilstoši 23.12.2014. MK
noteikumu Nr.805 prasībām.
Motivētu pieteikuma vēstuli, CV un rekomendācijas sūtīt pa e-pastu soc@soc. jelgava.lv.
Tālrunis informācijai – 63050876.
Sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem,
kuri tiks aicināti uz pārrunām.

Paziņojums
par izsoli
Jelgavas pilsētas pašvaldība 2018. gada 17.
martā plkst.10 Lielajā ielā 11, 207. telpā, rīko
dzīvokļa īpašuma ar kadastra numuru 0900
901 0433 Tērvetes ielā 41 – 2, Jelgavā, atklātu
mutisku izsoli ar augšupejošu soli. Izsoles
sākumcena – 1800 euro, izsoles solis – 200
euro, nodrošinājums – 180 euro, reģistrācijas
maksa – 50 euro. Maksimālais nomaksas
termiņš – pieci gadi.
Pieteikties izsolei var līdz 2018. gada 13. marta
plkst.16 Jelgavas pilsētas domē Lielajā ielā 11,
Jelgavā, 302. kabinetā (tālrunis 63005559),
pirmdienās no plkst.13 līdz 19, piektdienās no 8
līdz 12, pārējās darba dienās no plkst.8 līdz 12
un no 13 līdz 17.
Pretendentu reģistrācija tiek uzsākta pēc
paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā
«Latvijas Vēstnesis».
Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Jelgavas
pilsētas domes Klientu apkalpošanas centrā
(Lielā iela 11, Jelgava, tālrunis 63005522) vai
mājaslapā www.jelgava.lv.

Veterināro zāļu lieltirgotava
SIA «Kalnabeite» (reģ.Nr.40003518189)
aicina darbā veterināro preču
pārdošanas menedžeru(-i)
Kurzemes reģionā.

Darba pienākumi:
• piesaistīt jaunus klientus un uzturēt
ilgtermiņa sadarbību ar esošajiem klientiem;
• produktu klāsta pārzināšana un konsultāciju sniegšana;
• apkopot tirdzniecības rezultātus.
Prasības:
• vēlama veterinārmedicīniskā vai medicīniskā
izglītība vai līdzīga pieredze iepriekšējā darbā;
• B kategorijas vadītāja apliecība un spēja
braukt dažādos laika apstākļos;
• labas latviešu un krievu valodas zināšanas;
• augsta atbildības izjūta, mērķtiecība un
precizitāte.
Mēs piedāvājam:
• darbu stabilā un perspektīvā uzņēmumā;
• konkurētspējīgu un motivējošu atalgojumu;
• atsaucīgus kolēģus;
• automašīnu un tālruni darba izpildei;
• profesionālās izaugsmes iespējas.
Kontaktpersona: Pāvels Valainis, tālrunis
26112622, e-pasts pavels@kalnabeite.lv.
«Jelgavas Vēstnesis»
Metiens – 28000 eks.
Iznāk ceturtdienās
Reģistrācijas apliecības
Nr. 000703171
Izdevējs: JPPI «Zemgales INFO»
Adrese: Katoļu iela 2B, 3. stāvs,
Jelgava, LV – 3001
Galvenā redaktore:
Kristīne Langenfelde
Redakcija: tālr. 63048801,
e-pasts: redakcija@info.jelgava.lv
www.jelgavasvestnesis.lv
«Zemgales INFO» birojs
tālr./fakss: 63048800,
e-pasts: birojs@info.jelgava.lv
Druku nodrošina: SIA «Poligrāfijas
grupa «Mūkusala»»
© Pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz
«Jelgavas Vēstnesi» obligāta.
Par sludinājumu un paziņojumu saturu
atbild to iesniedzējs.

Ceturtdiena, 2018. gada 15. februāris

«Koncerna «NCC» vīzija ir piedāvāt ilgtspējīgus risinājumus būvniecībā, un liels prieks, ka
to tagad varam nodrošināt ar Jelgavā izveidotā uzņēmuma palīdzību,» sakot pateicības
vārdus savai komandai un sadarbības partneriem, uzsvēra jaunizveidotā dāņu meitasuzņēmuma SIA «NCC Shaft» ģenerāldirektors Nils Paludans.
Foto: Ivars Veiliņš
 Anastasija Miteniece

Aviācijas ielā, «NP
Properties» biznesa
parkā, atklāta jauna ražotne – «NCC
Shaft», kas specializējas komunikāciju
šahtu moduļu ražošanā. Šobrīd uzņēmums
nodarbina 16 cilvēkus,
bet nākotnē, kāpinot
ražošanas apjomus,
darbinieku skaits varētu augt līdz 50.
SIA «NCC Shaft» ir Dānijas
uzņēmuma «NCC Denmark
A/S» meitasuzņēmums Latvijā,
kas specializējas gatavu komunikāciju šahtu moduļu ražošanā.
Jaunā ražotne darbojas jau
gandrīz pusgadu, un uzņēmuma
apgrozījums šobrīd sasniedz 1,2
miljonus eiro. «NCC Shaft» pārstāvis Uldis Kalliss lēš, ka šogad,
saražojot ap 4000 šahtu vienību,
uzņēmuma apgrozījums varētu
būt ap 4 miljoniem eiro.
Ražotnē pēc pasūtītāja pieprasījuma šahtas modulī tiek
iestrādātas dažādas instalācijas – ventilācijas, gaisa rekuperācijas, dzeramā ūdens
piegādes, apkures, dzesēšanas,
kanalizācijas, jumta ūdens novades, elektroinstalācijas, kā arī
citas sistēmas, kuras izmanto
dažādu objektu būvniecībā.

«Tas ir progresīvs risinājums
būvniecības nozarē, apvienojot
konkrētam objektam nepieciešamās komunikācijas vienā
šahtas modulī,» norāda U.Kalliss, uzsverot, ka šāda tehniskā
risinājuma ieguvumi ir gan
līdzekļu ietaupījums būvniecības procesā, gan dzīvojamās
platības ekonomija.
«Šobrīd esam orientēti uz
Skandināviju un Eiropas tirgu, bet robežas nenosakām,»
teic U.Kalliss. Uzņēmums jau
veicis pirmās šahtu moduļu
piegādes uz mātesuzņēmuma
būvobjektiem Dānijā un Zviedrijā, tostarp Solnu, kur notiek
uzņēmuma «NCC» galvenā
biroja būvniecība. Tāpat uzņēmuma pārstāvis lēš, ka nākotnē
produkta noietu varētu panākt
arī Latvijas tirgū, jo par tehnoloģiju izrādīt interesi jau sākuši
lielākie Latvijas būvniecības
uzņēmumi.
Vērtējot ražotnes vietas izvēli,
U.Kalliss norāda: «Ņemot vērā
mūsu ieceri no ražotnes veikt
galaprodukta jeb jau gatava
šahtas moduļa piegādi klientam
būvniecības laukumā, Latvija
un Jelgava no loģistikas viedokļa mums bija vispiemērotākā.» Viņš papildina, ka primāri
vērtēta infrastruktūra un izdevumi – atbilstošu ražošanas
telpu pieejamība, maģistrālie
ceļi un attālums no ostām un

lidostas. Jāpiebilst, ka ražotnē,
kuras platība ir aptuveni 1750
kvadrātmetru, jau investēti 300
000 eiro.
Šobrīd «NCC Shaft» Jelgavā
nodrošina 16 darba vietas, bet,
pieaugot ražošanas apjomiem,
tie varētu būt 50 darbinieki,
kuri strādās divās maiņās.
«Mūsu uzņēmuma taktika ir
ilgtspējība, proti, mēs piedāvājam konkurētspējīgu atalgojumu, sociālās garantijas,
apdrošināšanu, ēdināšanu un
regulāras apmācības, lai cilvēki
niecības attīstībā, kur gan
 Kristīne Langenfelde
labi justos savā darbavietā un
pašu izvēles, gan objektīvu
strādātu ar attiecīgu atdevi,»
1.
un
2.
martā
Jelpasaules norišu ietekme izteic U.Kalliss. Viņš vērtē, ka
gavā
notiks
Latvijas
šķirs, vai mums būs nevis
šāda pieeja sevi ir attaisnojusi,
Bankas un «Latvijas
vairāki, bet daudzi veiksmīgi
jo pusgada laikā no darba neAvīzes»
rīkotais
diseksportējoši uzņēmumi, vai
viens nav aizgājis. Uzņēmuma
kusiju
cikls
«Reģionu
mūsu bērni dzīvos pārtikušā
pārstāvis norāda, ka šobrīd
sarunas par labklājīvalstī un vai izvairīsimies no
vidējā alga uzņēmumā ir ap 10
bu».
Latvijas
Bankas
iedzīvotāju skaita tālāka sarueiro stundā jeb 1000 eiro mēnesī
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e
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kuma, nevienlīdzības saglabāpēc nodokļu nomaksas.
Rimšēvičs
diskusijā
šanās, reģionu panīkuma un
Atklāšanas pasākumā starpgatavs
atbildēt
uz
citām problēmām,» uzsver
tautisko sadarbību atzinīgi nodažādiem iedzīvotāpasākuma organizatori.
vērtēja un veiksmi turpmākajās
ju
jautājumiem
–
vai
Jelgavā 1. martā pulksten
gaitās vēlēja «NCC» grupas uzturību
var
nodroši9.30 diskusijas dalībnieki
ņēmumu, Dānijas un Zviedrijas
nāt ar naudas drutiksies ar studentiem Latvijas
vēstniecības, kā arī Ekonomikas
kāšanu;
kā
sagādāt
Lauksaimniecības universitāministrijas pārstāvji un daudzi
tik
daudz
naudas,
lai
tē, bet pulksten 17 Zemgales
sadarbības partneri. «Esam
pietiktu
visam;
bet
reģiona Kompetenču attīstīpriecīgi atklāt jaunu ražotni, jo
varbūt
nauda
izzubas centra Mazajā zālē (Svētes
tas mūsu pilsētai nozīmē papildīs un to nav vērts
ielā 33) uz diskusiju «Atslēga
du darba vietas un investīcijas,»
uzkrāt?
uz turīgumu – nauda vai
atklāšanas pasākumā uzsvēra
izglītība?» aicināts ikviens.
Jelgavas domes priekšsēdētājs
Nacionālā banka diskusiju Savukārt 2. martā paredzēta
Andris Rāviņš.
ciklu rīko visos Latvijas reģio- tikšanās ar uzņēmējiem un
nos, lai ar iedzīvotājiem, paš- tuvējo novadu vadītājiem.
valdību līderiem, uzņēmējiem,
Pa s ā k u m o s p i e d a l ī s i e s
augstskolu mācībspēkiem un Latvijas Bankas prezidents
nodarbojas. A.Iljina stāsta, ka ir studentiem runātu par to, kā I.Rimšēvičs, Monetārās politrīs veidu gidi: tie, kuri kursus vairot ikviena iedzīvotāja un tikas pārvaldes vadītājs Uldis
apmeklēja sava redzesloka papla- valsts turību kopumā. «Lat- Rutkaste, valdes loceklis Hašināšanai un šajā profesijā nestrā- vijas 100 gadu jubileja iezīmē rijs Ozols un Jelgavas pašvaldā; tie, kuri gida pakalpojumus vairākas krustceles tautsaim- dības vadība.
piedāvā līdztekus pamatdarbam;
gidi, kuri nepārtraukti papildina
ekskursiju klāstu un sadarbojas
ar JRTC. Tūrisma centram šobrīd
ir noslēgts sadarbības līgums ar
10 gidiem, un tas nozīmē, ka viņi
Jelgavas Sociālo lietu pārvalde aicina ikvienu
pēc pieprasījuma vada ekskursijas Svētās Trīsvienības baznīcas
Jelgavas iedzīvotāju vai juridisku personu
tornī un Jelgavā, kā arī izstrādā
iesaistīties
sabiedrības veselības veicināšanā
tematiskas ekskursijas. «Šogad
Jelgavā un ar savu projekta pieteikumu
gribam akcentēt ekskursijas par
dabas tēmu, jo tā būs vasaras piedalīties veselības veicināšanas ideju konkursā.
tūrisma sezonas aktualitāte JelLabākajiem pretendentiem būs iespēja
gavā, kā arī vēlamies piedāvāt
ekskursiju par Krišjāni Baronu
saņemt līdz 250 eiro finansiālu atbalstu
un dainām Jelgavā, vienlaikus
aktivitāšu īstenošanai.
popularizējot unikālo un nupat
restaurēto Krišjāņa Barona zāli
Projektu pieteikumi jāiesniedz līdz 2018. gada 29.
pilsētas bibliotēkā,» atklāj A.Iljina.
marta
pulksten 12, un tos vērtēs konkursa komisija.
Viņa piebilst, ka JRTC kursantiem
piedāvā noslēguma darba tēmas,
Ar veselības veicināšanas ideju konkursa izstrādes,
tomēr sagaida cilvēkus ar savu
redzējumu un skatu no malas.
vērtēšanas un īstenošanas nolikumu var iepazīties un
Pieteikties kursiem var līdz
pieteikuma veidlapas aizpildīt Jelgavas Sociālo lietu
2. martam pa tālruni 63012155,
pārvaldes mājaslapā jslp.jelgava.lv vai
63012169 vai e-pastu Liga.MikelPulkveža Oskara Kalpaka ielā 9, 115. kabinetā.
sone@zrkac.jelgava.lv.

Var pieteikties gidu kursiem
 Ilze Knusle-Jankevica

Zemgales reģiona
Kompetenču attīstības
centrs sadarbībā ar Jelgavas reģionālo Tūrisma centru (JRTC) no
marta piedāvās kursus
gidiem. «Ekskursijas pa
Jelgavu ar gidu kļūst
arvien pieprasītākas,
tāpēc priecāsimies
par jauniem gidiem ar
svaigu redzējumu un
labām svešvalodu zināšanām,» norāda JRTC
vadītāja Anda Iljina,
piebilstot, ka pieprasījums Jelgavā ir, piemēram, pēc ekskursijām
lietuviešu valodā, bet
no gidiem šobrīd šāda
piedāvājuma nav.
Kursi gidiem «Jelgavas pilsētas,
Jelgavas un Ozolnieku novadu
tūrisma gids» sāksies 7. martā
pulksten 17.15. Nodarbības notiks pirmdienās un trešdienās
no pulksten 17.20 līdz 20.25 un
atsevišķās sestdienās no pulksten
10 līdz 14.30. Zemgales reģiona

Kompetenču attīstības centra
Uzņēmējdarbības atbalsta nodaļas
vadītāja Līga Miķelsone stāsta,
ka programmā akcentēti tūrisma
gida darba organizācijas, ētikas,
lietišķās etiķetes, runas mākslas,
saskarsmes un sadarbības psiholoģiskie aspekti, interaktīvās vides
izmantošanas, radošuma un inovācijas jautājumi. Topošajiem gidiem
būs iespēja tikties arī ar Jelgavas
pilsētas, Jelgavas un Ozolnieku
novada pašvaldību pārstāvjiem, lai
uzzinātu aktuālāko par pašvaldību
attīstības prioritātēm, projektiem.
Tāpat varēs papildināt vēstures
zināšanas, piedalīties ekskursijās
praktikumos pa Jelgavas pilsētu
un abiem novadiem.
«Programmas apguves gaitā
katrs dalībnieks izstrādās tūrisma
maršrutu, ar kuru varēs papildināt
Jelgavas pilsētas, Jelgavas un
Ozolnieku novada tūrisma piedāvājumu. Tomēr katram pašam
būs jāizvērtē, vai gida darbību spēs
pārvērst uzņēmējdarbībā,» norāda
L.Miķelsone. Mācību maksa par
kursiem ir 216 eiro. Apliecības
jaunie gidi saņems 2. maijā.
Līdz šim gidu kursus beiguši
66 cilvēki, bet ne visi ar to ikdienā

«Sportošana svaigā gaisā
norūda un uzlabo veselību,
tāpēc aicinām jelgavniekus
sestdien nesēdēt mājās, bet gan
kopā ar ģimeni izbaudīt ziemas
priekus. Galvenais – atbilstoši jāsaģērbjas,» piedalīties
Ziemas dienā aicina Jelgavas
Sporta servisa centra sporta
pasākumu organizatore Aļona
Fomenko.

Viņa uzsver, ka Ziemas dienā
dalībnieki tiks nodrošināti ar
sporta inventāru, taču, ja iespējams, var ņemt līdzi savas
slēpes, ragavas, slidas. «Esam
padomājuši par aktivitātēm
visai ģimenei – ja laikapstākļi
ļaus, brauksim ar ragavām,
skriesim stafetes, pikosimies,»
papildina A.Fomenko.
Ziemas dienā bez maksas varēs slidot Jelgavas ledus hallē.
«Tas nozīmē, ka nebūs jāmaksā
ne par slidošanu, ne inventāra
nomu,» piebilst A.Fomenko.
Visi pasākuma dalībnieki,
kuri būs piedalījušies kādā aktivitātē, saņems Ziemas dienas
piemiņas medaļu, tāpat paredzētas pārsteiguma balvas.
Jāpiebilst, ka nepiemērotu
laikapstākļu gadījumā tiks atceltas Ziemas dienā paredzētās
āra aktivitātes, bet no pulksten
11 līdz 13 bez maksas slidot
ledus hallē varēs neatkarīgi no
laikapstākļiem.
Ziemas dienu organizē Sporta servisa centrs sadarbībā ar
Jelgavas Ledus sporta skolu un
atpūtas un sporta kompleksu
«Zemgale».

Latvijas Banka jelgavniekus
aicina uz diskusiju
«Atslēga uz turīgumu –
nauda vai izglītība?»

Ceturtdiena, 2018. gada 15. februāris

Saņem Gada balvu

Latvijas Vieglatlētikas
savienība pasniegusi
Gada balvu vieglatlētikā. Nominācijā «Gada
U-23 vieglatlēts», kas
ir jaunievedums, uzvarēja jelgavnieks šķēpmetējs Gatis Čakšs,
kurš 2017. gadā izcīnīja 8. vietu Eiropas U-23 čempionātā
un 12. vietu Eiropas rangā U-23 grupā.
Sportists atzīst, ka aizvadītajā sezonā
sasniegt mērķus liedza trauma, tāpēc
uzskata, ka balva viņam ir avansā – kā
motivācija, lai viņš parādītu, uz ko ir
spējīgs. G.Čakša mērķis šosezon ir tikt uz
Eiropas čempionātu pieaugušajiem un
vismaz atkārtot savu personīgo rekordu,
kas ir 80,06 metri.

Turpina uzvarēt

BK «Jelgava/LLU» aizvadījis divas
Latvijas Basketbola līgas 2. divīzijas
regulārās sezonas turnīra spēles. 9.
februārī savā laukumā jelgavnieki ar
86:79 pieveica «Biznesa augstskola
«Turība»». Rezultatīvākais mājiniekiem bija komandas kapteinis Salvis
Mētra ar 23 punktiem, 4 atlēkušajām
bumbām un 5 rezultatīvām piespēlēm. Otra spēle notika 13. februārī
– jelgavnieki mājās ar 86:83 uzvarēja
«Gulbenes buki/BJSS». Labākais spēlē
bija Andris Justovičs ar 27 punktiem, 4
atlēkušajām bumbām, 4 rezultatīvām
piespēlēm un 7 izprovocētām piezīmēm. Nākamā spēle jelgavniekiem
ir 16. februārī pulksten 20 Jelgavas
sporta hallē pret «Valmiera Glass/
Vidzemes Augstskola».
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SPORTS
Izcīna sešas medaļas

Džudisti starptautiskās sacensībās
«Tallinn Judo Cup 2018» izcīnīja sešas
medaļas, informē Jelgavas Bērnu un
jaunatnes sporta skolas (BJSS) treneris
Kims Usačevs. Sacensībās piedalījās
džudisti no Igaunijas, Somijas, Šveices,
Ukrainas, Latvijas, Krievijas, Baltkrievijas, Saūda Arābijas un Polijas. Jelgavu
pārstāvēja treneru Gunta Malēja, K.Usačeva un Marinas Mazures audzēkņi,
kuri trenējas BJSS un klubā «KIN». U-12
grupā 2. vietu izcīnīja Sergejs Adatiņš
(svarā līdz 38 kg) un Deniss Britikovs
(līdz 34 kg). U-16 grupā svarā līdz 55
kg 2. vieta – Ņikitam Vofromejevam,
tāpat U-18 grupā Ņikita Skorbenko (līdz
73 kg) izcīnīja 2. vietu, bet Edgaram
Dukaļskim un Ņikitam Jaroševičam – 3.
vieta (līdz 81 kg).

Iekļūst olimpisko spēļu
ceturtdaļfinālā

Jelgavas šorttrekists Roberts Zvejnieks
debijas olimpiskajās spēlēs Phjončhanā
1000 m disciplīnā pārvarējis kvalifikāciju
un iekļuvis ceturtdaļfinālā. Kvalifikācijā startēja 32 sportisti slidojumos pa
četriem. Tālāk tika katra slidojuma divi
ātrākie sportisti. Roberts savā slidojumā
finišēja trešais, bet Ķīnas sportists tika
diskvalificēts – tā kā viņš bija traucējis Robertam veikt apdzīšanas manevru, tiesneši nolēma pielaist Robertu ceturtdaļfinālam, kas notiks 17. februārī pulksten
11.45 pēc Latvijas laika. Vēl R.Zvejnieks
startēs 500 m distancē – kvalifikācija būs
20. februārī. Savukārt Jelgavas Ledus
sporta skolas absolventei daiļslidotājai
Diānai Ņikitinai pirmais starts – īsā programma – būs 21. februārī.

Šogad «Baltijas puķē»
būs arī grupu vingrojumi
 Ritma Gaidamoviča

No 23. līdz 25. februārim Zemgales Olimpiskajā centrā (ZOC)
jau devīto reizi notiks starptautiskās mākslas vingrošanas
sacensības «Baltijas puķe».
Tās šogad pulcēs rekordlielu
dalībnieču skaitu – ap 600 vingrotāju –, kas startēs dažādās
vecuma grupās. Šis gads īpašs
ar to, ka klāt nākusi vēl viena
sacensību diena – piektdien
pirmo reizi Jelgavā varēs vērot
grupu vingrojumus.
Sacensību organizatore, mākslas vingrošanas kluba «Baltic Flower» vadītāja
un Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta
skolas (BJSS) trenere Irina Smelova
stāsta, ka šogad mākslas vingrošanas
sacensības Jelgavā notiks trīs dienas. Pirmajā dienā, 23. februārī, pirmo reizi ZOC
varēs vērot grupu vingrojumu sacensības.
«Mūsu sacensību augsto organizatorisko
līmeni novērtē aizvien vairāk mākslas
vingrotāju ne tikai no Latvijas, bet arī
ārzemēm, līdz ar to dalībnieku pulks aug
un ir grūti visu iespēt divās dienās. Dodot
iespēju piedalīties plašākam vingrotāju
lokam, nolēmām, ka šogad «Baltijas
puķes» programmā iekļausim arī grupu
vingrojumus, kad vienā vingrojumā
piedalās vairākas meitenes,» stāsta I.Smelova, piebilstot, ka grupu priekšnesumi
arī skatītājiem ir interesantāki. Būtiski,
ka ZOC zāle tiem ir piemērota. «Grupu

No 23. līdz 25. februārim Jelgavā notiks mākslas vingrošanas sacensības «Baltijas puķe», pulcējot ap 600 vingrotāju. Sacensībām gatavojas arī kluba «Baltic
Flower» meitenes.
Foto: Santis Zībergs
priekšnesumiem ir nepieciešams plašs «Baltijas puķē» piedalīsies mākslas vinlaukums, un mūsu zāle ļauj izvērsties,» grotājas no Kirgizstānas un Šveices, bet
papildina I.Smelova. Viņa priecājas, ka pēc vairāku gadu pārtraukuma sacensībās
ar Jelgavas pilsētas pašvaldības atbalstu būs pārstāvēta arī Somija,» stāsta I.SmeloBJSS pērnā gada nogalē ir iegādāts jauns va, gan pieļaujot, ka dažādu neparedzētu
mākslas vingrošanai paredzēts paklājs, apstākļu dēļ dalībnieču skaits var mainīkas šobrīd aktīvi tiek izmantots treniņos ties. Sacensībās meiteņu sniegumu vērtēs
un tiks izmantots arī sacensībās ZOC.
20 tiesneši gan no Latvijas, gan citām
Sacensībām pieteicies rekordliels dalīb- «Baltijas puķes» dalībnieču pārstāvētajām
nieču skaits – ap 600 meiteņu no deviņām valstīm.
valstīm. Jelgavā sabrauks mākslas vinPiektdien ZOC notiks grupu vingrogrotājas no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, jumu sacensības 13 kategorijās atkarībā
Somijas, Kirgizstānas, Polijas, Krievijas, no vecuma un sagatavotības līmeņa, un
Šveices un Baltkrievijas. «Pirmo reizi tajās piedalīsies vairāki desmiti koman-

du. Jelgavu pārstāvēs četras komandas,
kurās apvienojušās mākslas vingrotājas
no kluba «Baltic Flower» un BJSS, katrā
priekšnesumā piedaloties piecām sešām
meitenēm. Sestdien un svētdien, 24. un
25. februārī, ZOC notiks individuālās
mākslas vingrošanas sacensības 17 kategorijās atkarībā no meiteņu vecuma
un sagatavotības līmeņa. Katrā no kategorijām Jelgavu pārstāvēs viena divas
mākslas vingrotājas. Jāpiebilst, ka grupu
priekšnesums ilgst līdz divām ar pusi
minūtēm, bet individuālais – līdz minūtei
un trīsdesmit sekundēm.
«Meitenes šīm sacensībām cītīgi gatavojas, taču sports ir sports – iepriekš neko
nevar paredzēt, jo nezini, kādi apstākļi
sacensību dienā negaidīti var ietekmēt
vingrotājas. Tāpēc es atturos spriest par
rezultātiem un cerībām, pirms sacensības
notikušas,» uzsver trenere.
Sacensības ZOC katru dienu sāksies
pulksten 9 un notiks līdz vēlam vakaram. «Plānots, ka katru dienu laikā no
pulksten 13 līdz 15 un vakarā būs labāko
apbalvošana vecuma grupās, kas jau nostartējušas,» papildina I.Smelova. Visās
kategorijās 1.–3. vietas ieguvējas apbalvos
ar sacensību diplomu, kausu un dāvanām,
bet pārējās dalībnieces saņems piemiņas
medaļu, balvas un pateicību.
Skatītājiem ieeja mākslas vingrošanas
sacensībās «Baltijas puķe» ZOC ir bez
maksas.
Sacensības organizē mākslas vingrošanas klubs «Baltic Flower» sadarbībā ar
Jelgavas Sporta servisa centru un BJSS.

Jaunie hokejisti mācās kopā ar Bobu Hārtliju
 Ilze Knusle-Jankevica

Pagājušajā ceturtdienā Jelgavas Ledus sporta skolas (JLSS)
audzēkņi aizvadīja īpašu
treniņu – viņiem uzdevumus
un padomus sniedza Latvijas izlases galvenais treneris
Kanādas hokeja speciālists
Bobs Hārtlijs. Viņš atzinīgi
novērtēja to, ka Jelgavā tiek
attīstīts hokejs, piesaistot
bērnus un mācot viņiem šo
sporta veidu.
JLSS direktors Aivars Zeltiņš stāsta,
ka Latvijas hokejs šobrīd piedzīvo pagrieziena punktu un tas ir tiešs valstsvienības galvenā trenera B.Hārtlija nopelns.
Tieši tāpēc viņš vēlējies, lai Kanādas
treneris atbrauc uz Jelgavu. «Ceru, ka
vismaz daļai Ledus sporta skolas audzēkņu pēc treniņa acis vēl vairāk iemirdzējās
uz hokeju, tomēr šoreiz galvenie ieguvēji
bija mūsu treneri, kuri varēja ne tikai
vērot Bobu Hārtliju darbībā, bet pēc
tam neoficiālā gaisotnē arī uzdot jautājumus,» norāda A.Zeltiņš, piebilstot, ka
B.Hārtlijs hokeja pasaulē ir zināma un
redzama figūra ar NHL trenera pieredzi

un izcīnītu Stenlija kausu ar Kolorādo
komandu «Avalanche» 2001. gadā.
Treniņā ar B.Hārtliju piedalījās JLSS
U-12 un U-14 vecuma audzēkņi. Kā
skaidro A.Zeltiņš, šis šķitis optimāls
vecums, jo jauniešiem ir lielāka izpratne
par spēli un viņi var efektīvāk uztvert
izlases trenera sniegtos padomus un
ieteikumus. Katras vecuma grupas
hokejisti uz ledus aizvadīja apmēram
stundu garu treniņu, izpildot dažādus
uzdevumus. «Bobs Hārtlijs treniņos
ļoti lielu uzmanību pievērsa tehniskiem
sīkumiem – kā turēt nūju, kā pacelt ripu,
kā saspēlēties un izdarīt metienu pa vārtiem,» vērtē HK «Zemgale/LLU» galvenā
trenera asistents Valērijs Kuļibaba, kurš
nodarbības vēroja no malas, piebilstot,
ka arī Jelgavas treneri ikdienā tam
pievērš uzmanību, jo jaunos hokejistus
nevar mācīt virspusēji.
Pēc nodarbībām uz ledus Jelgavas
treneriem bija saruna ar B.Hārtliju,
kurā galvenais akcents likts uz spēlētāju motivēšanu un noskaņojumu. «Kāds
ir visiedarbīgākais motivēšanas veids?
Runāšana. Trenerim jāspēj hokejistu
novirzīt pareizā virzienā, pārliecināt
un atgādināt, cik svarīgi ir tas, ko viņš
dara, kāpēc viņš to dara un ko var sa
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Uzņēmumā SIA «Dinex Latvia» (reģ.Nr.40003468507)
izgatavo izplūdes sistēmas kravas automašīnām,
autobusiem un komerctransportam.

Aicinām darbā METINĀTĀJUS(-AS)

Darba pienākumi:
• veikt MIG/MAG metināšanas darbus.
Prasības:
• vēlama darba pieredze līdzvērtīgā amatā;
• vēlama atbilstoša izglītība.

ATSLĒDZNIEKUS(-CES)
Prasības:
• vēlme strādāt, mācīties jauno un paaugstināt kvalifikāciju.
Iepriekšēja pieredze nav nepieciešama.
Mēs piedāvājam:
• apmācību un iespēju mācīties patstāvīgi;
• konkurētspējīgu atalgojumu un labus darba apstākļus;
• darbu mūsdienīgā, ātri augošā uzņēmumā ar
izaugsmes iespējām;
• sociālās garantijas, veselības apdrošināšanu;
• iespēju dzīvot dienesta viesnīcā (bez maksas).
Darba vieta: Rubeņu ceļš 58, Raubēni,
Ozolnieku novads, LV-3002.
Visus interesentus, kas vēlas strādāt, CV lūdzam
sūtīt pa e-pastu darbs@dinex.lv ar norādi
«Metinātājs(-a)» vai «Atslēdznieks(-ce)».
Tālrunis informācijai – 63020200, 26849467.

SIA «Premier Restaurants Latvia»
(reģ.Nr.40003189347)
distribūcijas centrā Olainē

aicina darbā PREČU KOMPLEKTĒTĀJU.
Pienākumi:
• komplektēt preces saskaņā ar saņemto uzdevumu;
• iepakot sakomplektēto produkciju (kastēs, konteineros u.tml.);
• veikt preču izkraušanu, iekraušanu, pārvietošanu;
• nostiprināt sakomplektēto preci un novietot pēc
norādītās adreses;
• veikt noliktavas telpu tīrīšanu saskaņā ar uzkopšanas
programmu;
• veikt preču šķirošanu, citus uzdevumus un norādījumus, kas saņemti no tiešā vadītāja;
• ievērot «McDonald’s» kvalitātes standartus, pildot darba
pienākumus un pasūtījumu apstrādē.
Prasības:
• pilngadība;
• valsts valodas zināšanas (2B līmenis);
• spēja veikt fiziski intensīvu darbu;
• atbildības izjūta;
• pozitīva attieksme.
Piedāvājam:
• interesantu, dinamisku darbu starptautiskā kompānijā;
• profesionālu apmācību programmu;
• darbu draudzīgā, saliedētā komandā;
• veselības apdrošināšanu un motivācijas programmas;
• atalgojumu, sākot no 740 EUR.
Savu CV sūti noliktavas vadītājam pa e-pastu
Valerijs.Rastopcins@lv.mcd.com.
Jautājumu gadījumā zvani pa tālruni 26200162.
Adrese: «Šarlotes», Grēnes, Olaines pagasts, Olaines novads.

Piedāvā darbu
SIA «NERS» (reģ.Nr.42403006282) aicina
darbā pārdevēju uz pilnu slodzi apakšveļas veikalā «Sintija» t/c «Pilsētas pasāža».
Darba grafiks: divas dienas jāstrādā, divas
– brīvas. Prasības: pieredze tirdzniecībā un
darbā ar klientiem, teicamas komunikācijas
spējas un prasme strādāt ar kases aparātu.
CV sūtīt pa e-pastu sianers@gmail.com.
Sazināsimies ar kandidātiem, kas tiks izraudzīti nākamajai atlases kārtai.
SIA «Kreatīvs» (reģ.Nr.43603014703) aicina darbā strādniekus(-ces) galdniecībā,
galdnieku(-ci) un lakotāju. T.29537176.
Jelgavas 4. sākumskola (reģ.
Nr.2811902954) Pulkveža O.Kalpaka
ielā 34, Jelgavā, aicina darbā medmāsu uz pilnu vai nepilnu darba slodzi.
T.63022236, 63024449.
Dārzeņu pārstrādes uzņēmums SIA «Paplāte
Nr.1» (reģ.Nr.43603024326) piedāvā darbu
noliktavas strādniekam(-cei). Darba pienākumi: preču komplektēšana, šķirošana, izsniegšana, izvietošana uzglabāšanai noliktavā,
uzglabāšanas apstākļu kontrolēšana, kā arī
attiecīgu dokumentu noformēšana. Tālrunis
22016511, e-pasts produce@lanature.lv.

Meklē darbu
Elektriķis (B drošības grupa) meklē
oficiālu darbu Jelgavā. Var būt ar papildu
pienākumiem. Izskatīšu visus piedāvājumus. T.27731828.

Tas, ka laiku pa laikam audzēkņiem nodarbības vada hokejisti vai treneri ar Vīrietis meklē darbu. T.29875546.
vārdu, Jelgavas Ledus sporta skolā jau ir ierasta prakse. Pagājušajā nedēļā
jaunajiem hokejistiem bija iespēja trenēties pie Latvijas hokeja izlases galvenā trenera Boba Hārtlija, kurš atzinīgi novērtēja to, ko Jelgavā dara – skolo Aizsaulē aizgājuši
Foto: Ivars Veiliņš
topošos hokejistus un popularizē šo sporta veidu.
sniegt,» rezumē V.Kuļibaba.
Jāpiebilst, ka Latvijas valstsvienība
no 15. līdz 17. februārim piedalīsies
pārbaudes turnīrā «Euro Ice Hockey
Challange» Dānijā un izlases sastāvā

iekļauts arī HK «Zemgale/LLU» vārtsargs Rihards Cimermanis. Šī ir otrā
reize, kad B.Hārtlijs izlases sastāvā iekļauj Jelgavas Virslīgas kluba vārtsargu
R.Cimermani.

MIHAILS SIDOROVS (1931. g.)
VASILIJS PARAMONOVS (1935. g.)
HELENA RIŽA (1924. g.).
Izvadīšana 15.02. plkst.12 Zanderu kapsētā.
VASĪLIJS PROŅINS (1926. g.).
Izvadīšana 15.02. plkst.13.45 Meža kapsētā.
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

Pirmdiena, 19. februāris
LTV1
5.15 LTV – 60. Zelta arhīvs. Margaritas albums.
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Province (ar subt.).*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2589.sērija.
9.35 Pamosties līdzās. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 91.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ķepa uz sirds.*
11.20  Sveika, tas esmu es!
Romantiska komēdija (ar subt.). 2015.g.
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15 Es - savai zemītei.*
13.50  Martins Labrītiņš. Animācijas seriāls.
14.25 Reaktīvie draugi 2. Animācijas seriāls.
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 151.sērija.
16.00 Pamosties līdzās. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 90.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2589.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija. 19.27 Laika ziņas.
19.30 Aizliegtais paņēmiens.
20.30 Panorāma. 20.59 Olimpisko spēļu ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts.
22.00 Sporta studija.
22.45 Atslēgas (ar subt.).*
23.00 Nakts ziņas. 23.10 Olimpisko spēļu ziņas. 23.20 Laika ziņas.
23.25 700 pasaules brīnumi. Vjetnama.*
23.55 «De facto».*
0.30 Pasaules panorāma. Raidījums par ārpolitiku (ar subt.).*
1.00 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
1.45 Aculiecinieks.*

LTV7
6.10 Hokejs. Pusfināls sievietēm.
8.30 Kērlings.
11.15 Olimpisko spēļu dienasgrāmata.*
11.45 Frīstails. Akrobātikas fināli vīriešiem.*
13.05 Bobslejs. 3.brauciens divniekiem.
14.20 Ātrslidošana. 500 m distance vīriešiem.
14.55 Bobslejs. 4.brauciens divniekiem.
15.45 Hokejs. Pusfināls sievietēm. 3.periods.
16.30 Hokejs. Pusfināls sievietēm. *
17.00 Olimpisko spēļu ziņas.
17.15 Lēkšana ar slēpēm.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.20 Ātrslidošana. 500 m distance vīriešiem.*
20.00 Bobslejs. 3.brauciens divniekiem.*
20.30 Bobslejs. 4.brauciens divniekiem.*
21.00 Olimpisko spēļu ziņas.
21.10 Olimpisko spēļu studija.
21.40 Olimpisko spēļu dienasgrāmata.
22.10 Daiļslidošana. Īsā programma dejās uz ledus.
0.40 Kērlings.*
3.20 Lēkšana ar slēpēm.*
5.00 Bobslejs. 3.brauciens divniekiem.*
5.30 Bobslejs. 4.brauciens divniekiem.*

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.
6.00 900 sekundes.
8.15 Apsolītā. Indijas seriāls. 2007.g. 222.sērija.
9.10 Radiniekus neizvēlas. Seriāls (ar subt.). 11. un 12.sērija.
10.20 Televīzijas veikals.
10.35 Bērni un vecāki 4. ASV seriāls. 2012.g. 2.sērija.
11.40 Randiņu drudzis. ASV melodrāma. 2016.g.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Mūsu Čārlijs 10. Vācijas seriāls. 9.sērija.
15.30 Daktere Kvinna 2. ASV seriāls. 1993.g. 13.sērija.
16.30 Mīlestības vīns. Meksikas seriāls. 2016.g. 131.sērija.
17.40 Mani remonta noteikumi.
Austrālijas realitātes šovs. 19.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani remonta noteikumi. Realitātes šovs. 19.sērijas turpinājums.
18.55 Drosme un skaistums. Turcijas seriāls. 2016.g. 16.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.35 Transports šodien, rīt 9.
20.40 Degpunktā.
21.15 TV PIRMIZRĀDE. Bez robežām.
Krievijas romantiska komēdija. 2015.g.
23.15 Majors un maģija. Krievijas detektīvseriāls (ar subt.).
2016.g. 31.sērija.
0.10 LNT ziņu Top 10.*
1.05 «Dzīvīte» brīvdienās 2.*
1.30 Attīstības kods 4. Televeikala skatlogs.*
1.55 Drosme un skaistums. Turcijas seriāls. 2016.g. 16.sērija.
2.40 Degpunktā.*
3.05 900 sekundes.*

TV3
5.00 Papucīši. ASV seriāls. 2013.g. 9. un 10.sērija.
5.55 Uzvarētājas un zaudētājas. Austrālijas seriāls. 12.sērija.
7.00 Zigs un Šarko. Animācijas seriāls.
7.20 Septiņi rūķi. Animācijas seriāls.
7.40 Simpsoni. Animācijas seriāls.
8.10 Bruklina 99. ASV seriāls. 2013.g. 19. un 20.sērija.
9.10 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 3. Seriāls. 19.sērija.
10.05 Zvaigznes ceļo 3. TV šovs. 5.sērija.
11.05 Televeikala skatlogs.
11.20 Uzvarētājas un zaudētājas. Austrālijas seriāls. 13.sērija.
12.25 Bruklina 99. ASV seriāls. 2013.g. 21. un 22.sērija.
13.25 Lieliskais Zirnekļcilvēks. Animācijas seriāls.
13.50 Septiņi rūķi. Animācijas seriāls.
14.15 Simpsoni 2. Animācijas seriāls.
14.45 Darma un Gregs 3. ASV seriāls. 1999.g. 49. un 50.sērija.
15.45 Svešā seja 2. Latvijas seriāls. 2018.g. 15. un 16.sērija.
16.55 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 3. Seriāls. 20.sērija.
17.55 Māmiņas 2. Krievijas seriāls (ar subt.). 9. un 10.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Svešā seja 2. Latvijas seriāls. 2018.g. 16.sērija.
21.00 Nāvējošais ierocis. ASV spraiga sižeta seriāls.
2016.g. 8.sērija.
22.00 Skorpions. ASV detektīvseriāls. 2014.g. 7.sērija.
23.00 Kvantiko 2. ASV spraiga sižeta seriāls. 2016.g. 13.sērija.
23.55 Nekā personīga.
0.55 Sveika, Rīga!*
1.25 TV3 ziņas piedāvā: Deniss Vasiļjevs. Cerība uz ledus.
Dokumentāla filma.
1.55 Svešā seja 2. Latvijas seriāls. 2018.g. 16.sērija.
2.35 UgunsGrēks 4. Latvijas seriāls. 230.sērija.
3.35 TV3 ziņas.*
4.05 Bez tabu.*

Otrdiena, 20. februāris
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Skaņusaite.*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Province (ar subt.).*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2590.sērija.
9.35 Pamosties līdzās. Meksikas seriāls (ar subt.). 92.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ceturtā studija.*
11.15 Latvijas sirdsdziesma.*
12.15 Daudz laimes, jubilār!*
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15 Province.*
13.45 Avārijas Brigāde. Auto. Animācijas filma.
13.55  Martins Labrītiņš. Animācijas seriāls.
14.25  Zorro hronikas. Animācijas seriāls.
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 152.sērija.
16.00 Pamosties līdzās. Meksikas seriāls (ar subt.). 91.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2590.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija. 19.27 Laika ziņas.
19.30 Personība. 100 g kultūras. Raimonds Martinovs.
20.30 Panorāma. 20.59 Olimpisko spēļu ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 1:1. Aktuālā intervija.
22.05  TV PIRMIZRĀDE. Kareivji kopš bērnības.
Dokumentāla filma (ar subt.).
23.10 Nakts ziņas. 23.20 Olimpisko spēļu ziņas. 23.30 Laika ziņas.
23.35 Vectēvs, kas bīstamāks par datoru.
Latvijas ģimenes komēdija (ar subt.). 2017.g.
1.15 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts.*

LTV7
6.00 Frīstails. Fināli rampā sievietēm.
7.10 Daiļslidošana. Izvēles programma dejās uz ledus.
9.40 Hokejs. «Ice Hockey Qualification Play off».
12.00 Šorttreks. 1.daļa.
13.10 Biatlons. Jauktā stafete.
14.45 Bobslejs. 1. un 2.brauciens sievietēm.
15.45 Hokejs.
16.30 Šorttreks. 2.daļa.
17.00 Olimpisko spēļu ziņas.
17.15 Frīstails. Fināli rampā sievietēm.*
18.15 Ziemeļu divcīņa. 10 km distance vīriešiem.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.20 Hokejs.
21.00 Olimpisko spēļu ziņas.
21.10 Olimpisko spēļu studija.
21.40 Olimpisko spēļu dienasgrāmata.
22.10 Daiļslidošana. Izvēles programma dejās uz ledus.*
0.30 Šorttreks.*
2.10 Biatlons. Jauktā stafete.*
3.40 Frīstails. Fināli rampā sievietēm.*
4.40 Olimpisko spēļu dienasgrāmata.*
5.10 Hokejs. Ceturtdaļfināls.

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.
6.00 900 sekundes.
8.15 Apsolītā. Indijas seriāls. 2007.g. 223.sērija.
9.10 Radiniekus neizvēlas. Seriāls (ar subt.). 13. un 14.sērija.
10.20 Televīzijas veikals.
10.35 Bernards 2. Animācijas seriāls.
10.40 Bērni un vecāki 4. ASV seriāls. 2012.g. 3.sērija.
11.50 Valentīndienas randiņš. ASV romantiska komēdija. 2010.g.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Mūsu Čārlijs 10. Vācijas seriāls. 10.sērija.
15.30 Daktere Kvinna 2. ASV seriāls. 1993.g. 14.sērija.
16.30 Mīlestības vīns. Meksikas seriāls. 2016.g. 132.sērija.
17.40 Mani remonta noteikumi. Austrālijas realitātes šovs. 20.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani remonta noteikumi. Realitātes šovs. 20.sērijas turpinājums.
18.55 Drosme un skaistums. Turcijas seriāls. 2016.g. 17.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā.
21.10 Mūzikas ierakstu gada balva. «Zelta mikrofons 2018». Dienasgrāmata.
21.45 TV PIRMIZRĀDE. Mīlestība starp vīnogulājiem. ASV melodrāma.
23.35 Tirāns 3. ASV seriāls. 2016.g. 3.sērija.
0.40 Mīlas dēka 2. ASV seriāls. 2015.g. 3.sērija.
1.35 «Dzīvīte» brīvdienās 2.
2.00 Drosme un skaistums. Turcijas seriāls. 2016.g. 17.sērija.
2.45 Degpunktā.*
3.10 900 sekundes.*

TV3
5.00 Papucīši. ASV seriāls. 2013.g. 11. un 12.sērija.
5.55 Uzvarētājas un zaudētājas. Austrālijas seriāls. 13.sērija.
7.00 Zigs un Šarko. Animācijas seriāls.
7.20 Septiņi rūķi. Animācijas seriāls.
7.40 Simpsoni 2. Animācijas seriāls.
8.10 Bruklina 99. ASV seriāls. 2013.g. 21. un 22.sērija.
9.10 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 3. Seriāls. 20.sērija.
10.05 Nāvējošais ierocis. ASV spraiga sižeta seriāls. 8.sērija.
11.05 Televeikala skatlogs.
11.20 Uzvarētājas un zaudētājas. Austrālijas seriāls. 14.sērija.
12.25 Bruklina 99. ASV seriāls. 2014.g. 1. un 2.sērija.
13.25 Lieliskais Zirnekļcilvēks. Animācijas seriāls.
13.50 Septiņi rūķi. Animācijas seriāls.
14.15 Simpsoni 2. Animācijas seriāls.
14.45 Darma un Gregs 3. ASV seriāls. 1998.g. 51. un 52.sērija.
15.45 Svešā seja 2. Latvijas seriāls. 2018.g. 16. un 17.sērija.
16.55 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 3. Seriāls. 21.sērija.
17.55 Māmiņas 2. Krievijas seriāls. 2012.g. 11. un 12.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Svešā seja 2. Latvijas seriāls. 2018.g. 17.sērija.
21.00 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 7. Seriāls. 8.sērija.
22.00 Zibsnis 2. ASV spraiga sižeta seriāls. 17.sērija.
23.00 Aklā zona. ASV seriāls. 2015.g. 4.sērija.
23.55 Impērija. ASV seriāls. 2014.g. 2.sērija.
0.50 Papucīši. ASV seriāls. 2013.g. 10., 11. un 12.sērija.
2.05 Svešā seja 2. Latvijas seriāls. 2018.g. 17.sērija.
2.45 UgunsGrēks 4. Latvijas seriāls. 232. un 233.sērija.
3.45 TV3 ziņas.*
4.15 Bez tabu.*

Trešdiena, 21. februāris
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Es - savai zemītei.*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Province (ar subt.).*
6.30 Rīta «Panorāma».

TV PROGRAMMA
8.35  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2591.sērija.
9.35 Pamosties līdzās. Meksikas seriāls (ar subt.). 93.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ceturtā studija.*
11.15 Supernova 2018.*
13.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.50 Vides fakti.*
14.20 Kas te? Es te!*
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 153.sērija.
16.00 Pamosties līdzās. Meksikas seriāls (ar subt.). 92.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2591.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija. 19.27 Laika ziņas.
19.30 Zemes stāsti. SIA Latgales Lauksaimniecības zinātnes
centra vadītāja Veneranda Stramkale.
20.00 Pasaules panorāma. Raidījums par ārpolitiku.
20.30 Panorāma. 20.59 Olimpisko spēļu ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 Latvijas Loto izlozes.
21.20 Tieša runa.
22.30 TV PIRMIZRĀDE. Latviešu jaunie režisori. Dita Celmiņa. Mažora
dienas, minora naktis. Latvijas muzikāla drāma. 2016.g.
23.05 Nakts ziņas. 23.15 Olimpisko spēļu ziņas. 23.25 Laika ziņas.
23.30 Debesu vārdā 2. Vācijas drāma. 1. un 2.sērija.
1.15  Kareivji kopš bērnības. Dokumentāla filma (ar subt.).

LTV7
6.00 Hokejs. Ceturtdaļfināls.
7.30 Daiļslidošana. Īsā programma sieviešu vienslidojumos.
9.35 Hokejs. Ceturtdaļfināls vīriešiem.
12.00 Distanču slēpošana. Komandu sprints vīriešiem un sievietēm.
13.00 Frīstails. Krosa fināli vīriešiem.
14.05 Hokejs. Ceturtdaļfināls vīriešiem.
16.30 Frīstails. Krosa fināli vīriešiem.
17.00 Olimpisko spēļu ziņas.
17.15 Bobslejs. 3. un 4.brauciens sievietēm.
18.00 Kalnu slēpošana. Nobrauciens sievietēm.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.20 Ātrslidošana. Komandu stafete. Fināli.
20.20 Daiļslidošana. Īsā programma sieviešu vienslidojumos.*
21.00 Olimpisko spēļu ziņas.
21.10 Olimpisko spēļu studija.
21.40 Olimpisko spēļu dienasgrāmata.
22.10 Hokejs. Ceturtdaļfināls vīriešiem.*
0.05 Frīstails. Krosa fināli vīriešiem.*
1.40 Ātrslidošana. Komandu stafete. Fināli.*
2.40 Olimpisko spēļu dienasgrāmata.*
3.10 Kalnu slēpošana. Slaloms vīriešiem. 1.brauciens.
5.05 Hokejs. Ceturtdaļfināls vīriešiem.*

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.
6.00 900 sekundes.
8.15 Apsolītā. Indijas seriāls. 2007.g. 224.sērija.
9.10 Radiniekus neizvēlas. Seriāls (ar subt.). 15. un 16.sērija.
10.20 Televīzijas veikals.
10.35 Bernards 2. Animācijas seriāls.
10.40 Bērni un vecāki 4. ASV seriāls. 2012.g. 4.sērija.
11.50 Mīlestība starp vīnogulājiem. ASV melodrāma.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Mūsu Čārlijs 10. Vācijas seriāls. 11.sērija.
15.30 Daktere Kvinna 2. ASV seriāls. 1993.g. 15.sērija.
16.30 Mīlestības vīns. Meksikas seriāls. 2016.g. 133.sērija.
17.40 Mani remonta noteikumi. Realitātes šovs. 21.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani remonta noteikumi. Realitātes šovs. 21.sērijas turpinājums.
18.55 Drosme un skaistums. Turcijas seriāls. 2016.g. 18.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā.
21.10 Zebra 2.
21.25 Doktors Mārtins 4. Lielbritānijas seriāls. 2008.g. 6.sērija.
22.35 TV PIRMIZRĀDE. Džekija.
Francijas un ASV biogrāfiska drāma. 2016.g.
0.35 Šaurā zilā strīpiņa. Lielbritānijas komēdijseriāls. 1995.g.
1.05 Drosme un skaistums. Turcijas seriāls. 2016.g. 18.sērija.
1.50 Bērni un vecāki 4. ASV seriāls. 2012.g. 4.sērija.
2.30 Degpunktā.*
2.55 900 sekundes.*
4.45 Karamba! Humora raidījums.

TV3
5.00 Papucīši. ASV seriāls. 2013.g. 13. un 14.sērija.
5.55 Uzvarētājas un zaudētājas. Austrālijas seriāls. 14.sērija.
7.00 Zigs un Šarko. Animācijas seriāls.
7.20 Septiņi rūķi. Animācijas seriāls.
7.40 Simpsoni 2. Animācijas seriāls.
8.10 Bruklina 99. ASV seriāls. 2014.g. 1. un 2.sērija.
9.10 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 3. Seriāls. 21.sērija.
10.05 Zibsnis 2. ASV spraiga sižeta seriāls. 17.sērija.
11.05 Televeikala skatlogs.
11.20 Uzvarētājas un zaudētājas. Austrālijas seriāls. 15.sērija.
12.25 Bruklina 99. ASV seriāls. 2014.g. 3. un 4.sērija.
13.25 Lieliskais Zirnekļcilvēks. Animācijas seriāls.
13.50 Septiņi rūķi. Animācijas seriāls.
14.15 Simpsoni 2. Animācijas seriāls.
14.45 Darma un Gregs 3. ASV seriāls. 1998.g. 53. un 54.sērija.
15.45 Svešā seja 2. Latvijas seriāls. 2018.g. 17. un 18.sērija.
16.55 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 3. Seriāls. 22.sērija.
17.55 Māmiņas 2. Krievijas seriāls. 2012.g. 13. un 14.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Svešā seja 2. Latvijas seriāls. 2018.g. 18.sērija.
21.00 Tēta nedienas Latvijā 3. Realitātes šovs. 4.sērija.
22.30 Gatava pārvērtībām 2. Raidījums. 2.sērija.
23.10 Karaliskie grēki. ASV seriāls. 2015.g. 8.sērija.
0.10 Skorpions. ASV detektīvseriāls. 2014.g. 7.sērija.
1.05 Papucīši. ASV seriāls. 2013.g. 13. un 14.sērija.
2.00 Svešā seja 2. Latvijas seriāls. 2018.g. 18.sērija.
2.40 UgunsGrēks 4. Latvijas seriāls. 234. un 235.sērija.
3.45 TV3 ziņas.*
4.15 Bez tabu.*

Ceturtdiena, 22. februāris
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Vides fakti (ar subt.).*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Province (ar subt.).*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2592.sērija.
9.35 Pamosties līdzās. Meksikas seriāls (ar subt.). 94.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ceturtā studija.*
11.15 Aizliegtais paņēmiens.*
12.10 1:1. Aktuālā intervija.*
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15 Pasaules panorāma.* Raidījums par ārpolitiku.
13.50  Gārfīlda šovs 2. Animācijas seriāls.

Ceturtdiena, 2018. gada 15. februāris
14.20 Kas te? Es te!*
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 154.sērija.
16.00 Pamosties līdzās. Meksikas seriāls (ar subt.). 93.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2592.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija. 19.27 Laika ziņas.
19.30 Latvijas filmas Latvijas simtgadei.
20.00 700 pasaules brīnumi. Vjetnama.
20.30 Panorāma. 20.59 Olimpisko spēļu ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 Atslēgas. Dokumentāls cikls.
21.30 TV PIRMIZRĀDE. Arvien modri! Dokumentāla filma.
22.00  Bez vainas. Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 2017.g. 3.sērija.
23.00 Nakts ziņas. 23.10 Olimpisko spēļu ziņas. 23.20 Laika ziņas.
23.25 Supernova 2018.*
1.50 «1000 jūdzes» pa ledāja pēdām. 3.sērija.*

LTV7
6.45 Kalnu slēpošana. Slaloms vīriešiem. 2.brauciens.
8.25 Hokejs. Fināls sievietēm.
10.40 Frīstails. Fināls rampā vīriešiem.
11.55 Šorttreks.
13.10 Biatlons. 4 x 6 km stafete sievietēm.
14.45 Šorttreks.
15.30 Kērlings. Pusfināls vīriešiem. 1.daļa.
17.00 Olimpisko spēļu ziņas.
17.15 Kērlings. Pusfināls vīriešiem. 2.daļa.
17.45 Frīstails. Fināls rampā vīriešiem.*
18.15 Ziemeļu divcīņa.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.20 Biatlons. 4 x 6 km stafete sievietēm.*
20.00 Kalnu slēpošana. Slaloms vīriešiem. 1.brauciens.*
20.30 Kalnu slēpošana. Slaloms vīriešiem. 2.brauciens.*
21.00 Olimpisko spēļu ziņas.
21.10 Olimpisko spēļu studija.
21.40 Olimpisko spēļu dienasgrāmata.
22.10 Šorttreks.*
0.10 Biatlons. 4 x 6 km stafete sievietēm.*
1.45 Kalnu slēpošana. Slaloms vīriešiem. 2.brauciens.*
3.00 Daiļslidošana. Izvēles programma sieviešu vienslidojumos.

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.
6.00 900 sekundes.
8.15 Apsolītā. Indijas seriāls. 2007.g. 225.sērija.
9.10 Radiniekus neizvēlas. Seriāls (ar subt.). 17. un 18.sērija.
10.20 Televīzijas veikals.
10.35 Bērni un vecāki 4. ASV seriāls. 2012.g. 5.sērija.
11.50 Uta Danella. Zilais putniņš. Melodrāma. 2002.g. 1.sērija.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Mūsu Čārlijs 10. Vācijas seriāls. 12.sērija.
15.30 Daktere Kvinna 2. ASV seriāls. 1993.g. 16.sērija.
16.30 Mīlestības vīns. Meksikas seriāls. 2016.g. 134.sērija.
17.40 Mani remonta noteikumi. Austrālijas realitātes šovs. 22.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani remonta noteikumi. Realitātes šovs.
22.sērijas turpinājums.
18.55 Drosme un skaistums. Turcijas seriāls. 2016.g. 19.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā.
21.10 Izdzīvotāji 32. ASV realitātes šovs. 2016.g. 12.sērija.
22.10 Melu detektors. Ukrainas realitātes šovs (ar subt.). 8.sērija.
23.30 Melnais kods. ASV seriāls. 2015.g. 8.sērija.
0.25 Čikāgas sardzē 4. ASV seriāls. 2016.g. 13.sērija.
1.10 Drosme un skaistums. Turcijas seriāls. 2016.g. 19.sērija.
1.55 Bērni un vecāki 4. ASV seriāls. 2012.g. 5.sērija.
2.40 Degpunktā.*
3.00 900 sekundes.*
4.50 Karamba! Humora raidījums.

TV3
5.00 Papucīši. ASV seriāls. 2013.g. 15. un 16.sērija.
5.55 Uzvarētājas un zaudētājas. Austrālijas seriāls. 15.sērija.
7.00 Zigs un Šarko. Animācijas seriāls.
7.20 Septiņi rūķi. Animācijas seriāls.
7.40 Simpsoni 2. Animācijas seriāls.
8.10 Bruklina 99. ASV seriāls. 2014.g. 3. un 4.sērija.
9.10 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 3. Seriāls. 22.sērija.
10.05 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 7. Seriāls. 8.sērija.
11.05 Televeikala skatlogs.
11.20 Uzvarētājas un zaudētājas. Austrālijas seriāls. 16.sērija.
12.25 Bruklina 99. ASV seriāls. 2014.g. 5. un 6.sērija.
13.25 Lieliskais Zirnekļcilvēks. Animācijas seriāls.
13.50 Septiņi rūķi. Animācijas seriāls.
14.15 Simpsoni 2. Animācijas seriāls.
14.45 Darma un Gregs 3. ASV seriāls. 1999.g. 55. un 56.sērija.
15.45 Svešā seja 2. Latvijas seriāls. 2018.g. 18. un 19.sērija.
16.55 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 3. Seriāls. 23.sērija.
17.55 Māmiņas 2. Krievijas seriāls. 2012.g. 15. un 16.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Svešā seja 2. Latvijas seriāls. 2018.g. 19.sērija.
21.00 Nozieguma skelets 12. ASV seriāls. 3.sērija.
22.00 TV PIRMIZRĀDE. Noass. ASV spraiga sižeta filma. 2014.g.
0.50 Ekstrasensu cīņas 16. Krievijas realitātes šovs. 4.sērija.
2.10 Svešā seja 2. Latvijas seriāls. 2018.g. 19.sērija.
2.50 UgunsGrēks 4. Latvijas seriāls. 236. un 237.sērija.
3.50 TV3 ziņas.*
4.20 Bez tabu.*

Piektdiena, 23. februāris
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Saknes debesīs (ar subt.).*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Province.*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35 Alpu dakteris. Seriāls. Starpsezona.
9.35 Pamosties līdzās. Meksikas seriāls (ar subt.). 95.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ceturtā studija.*
11.15 Kalnu patruļa 6. Seriāls. 10.sērija.
12.10 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts.*
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15 Saknes debesīs (ar subt.).*
13.50 Zīmē, līmē, dari pats! Raidījums bērniem.
14.02 Ernests un Selestīna. Animācijas seriāls.
14.20 Astrozēns. Animācijas seriāls.
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 155.sērija.
16.00 Pamosties līdzās. Meksikas seriāls (ar subt.). 94.sērija.
17.00 Alpu dakteris. Seriāls. Starpsezona.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.55 Kultūršoks. 100 g kultūras.
19.05 Gudrs, vēl gudrāks.
20.30 Panorāma. 20.59 Olimpisko spēļu ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 Īstās latvju saimnieces.

22.15  Darelu ģimene. Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 2.sērija.
23.10 Nakts ziņas. 23.20 Olimpisko spēļu ziņas. 23.30 Laika ziņas.
23.35 Latvijas sirdsdziesma.*
0.30  Bez vainas. Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 2017.g. 3.sērija.
1.30 Kalnu patruļa 6. Seriāls. 10.sērija.
2.20 Debesu vārdā 2. Vācijas daudzsēriju drāma. 1. un 2.sērija.
4.10 Sporta studija (ar surdotulkojumu).*
4.55 Latviešu jaunie režisori. Dita Celmiņa. Mažora dienas,
minora naktis. Latvijas muzikāla drāma. 2016.g.

LTV7
6.00 Daiļslidošana. Izvēles programma sieviešu vienslidojumos.
7.05 Kalnu slēpošana. Alpu kombinācija sievietēm. 1.brauciens.
7.30 Kalnu slēpošana. Alpu kombinācija sievietēm. 2.brauciens.
8.35 Snovbords. «Big Air» fināli sievietēm.
9.40 Hokejs. Pusfināls vīriešiem.
11.55 Ātrslidošana. 1000 m distance vīriešiem.
13.20 Biatlons. 4 x 7,5 km stafete vīriešiem.
14.35 Hokejs. Pusfināls vīriešiem.
16.30 Frīstails. Krosa fināli sievietēm.
17.00 Olimpisko spēļu ziņas.
17.15 Frīstails. Krosa fināli sievietēm.
17.45 Kalnu slēpošana. Alpu kombinācija sievietēm. 2.brauciens.*
18.15 Snovbords. «Big Air» fināli sievietēm.*
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.20 Biatlons. 4 x 7,5 km stafete vīriešiem.*
20.00 Kērlings.
21.00 Olimpisko spēļu ziņas.
21.10 Olimpisko spēļu studija.
21.40 Olimpisko spēļu dienasgrāmata.
22.10 Daiļslidošana. Izvēles programma sieviešu vienslidojumos.*
0.30 Hokejs. Pusfināls vīriešiem.*
2.25 Bobslejs. 1.brauciens četriniekiem.
3.35 Snovbords. «Big Air» fināli vīriešiem.
3.55 Bobslejs. 2.brauciens četriniekiem.
5.00 Snovbords. Paralēlais milzu slaloms.

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.
6.00 900 sekundes.
8.15 Apsolītā. Indijas seriāls. 2007.g. 226.sērija.
9.10 Radiniekus neizvēlas. Seriāls (ar subt.). 19. un 20.sērija.
10.20 Televīzijas veikals.
10.35 Bērni un vecāki 4. ASV seriāls. 2012.g. 6.sērija.
11.50 Uta Danella. Zilais putniņš. Vācijas melodrāma. 2.sērija.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Mūsu Čārlijs 10. Vācijas seriāls. 13.sērija.
15.30 Daktere Kvinna 2. ASV seriāls. 1993.g. 17.sērija.
16.30 Mīlestības vīns. Meksikas seriāls. 2016.g. 135.sērija.
17.40 Mani remonta noteikumi. Austrālijas realitātes šovs. 23.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani remonta noteikumi. Realitātes šovs.
23.sērijas turpinājums.
18.55 Drosme un skaistums. Turcijas seriāls. 2016.g. 20.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā.
21.10 TV PIRMIZRĀDE. Krāmu tirdziņu mistērija.
Slepkavība pludmalē. ASV detektīvfilma. 2017.g.
23.10 TV PIRMIZRĀDE. Tālāk dzīvojiet, kā protat.
ASV traģikomēdija. 2014.g.
1.10 Drosme un skaistums. Turcijas seriāls. 2016.g. 15.sērija.
1.55 Bērni un vecāki 4. ASV seriāls. 2012.g. 6.sērija.
2.40 Degpunktā.*
3.05 900 sekundes.*
4.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.

TV3
5.00 Papucīši. ASV seriāls. 2013.g. 17. un 18.sērija.
5.55 Uzvarētājas un zaudētājas. Austrālijas seriāls. 16.sērija.
7.00 Zigs un Šarko. Animācijas seriāls.
7.20 Septiņi rūķi. Animācijas seriāls.
7.40 Simpsoni 2. Animācijas seriāls.
8.10 Bruklina 99. ASV seriāls. 2014.g. 5. un 6.sērija.
9.10 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 3. Seriāls. 23.sērija.
10.05 Nozieguma skelets 12. ASV seriāls. 3.sērija.
11.05 Televeikala skatlogs.
11.20 Uzvarētājas un zaudētājas. Austrālijas seriāls. 17.sērija.
12.25 Bruklina 99. ASV seriāls. 2014.g. 7. un 8.sērija.
13.25 Lieliskais Zirnekļcilvēks. Animācijas seriāls.
13.50 Septiņi rūķi. Seriāls.
14.15 Simpsoni 2. Animācijas seriāls.
14.45 Darma un Gregs 3. ASV seriāls. 1999.g. 57. un 58.sērija.
15.45 Svešā seja 2. Latvijas seriāls. 2018.g. 19. un 20.sērija.
16.55 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 3. Seriāls. 24.sērija.
17.55 Māmiņas 2. Krievijas seriāls. 2012.g. 17. un 18.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Svešā seja 2. Latvijas seriāls. 2018.g. 20.sērija.
21.00 Sniega suņi. ASV un Kanādas komēdija. 2002.g.
23.00 Karstais pārītis: apbruņotas un apburošas.
ASV komiska spraiga sižeta filma.
1.15 Papucīši. ASV seriāls. 2013.g. 16. un 17.sērija.
2.10 Svešā seja 2. Latvijas seriāls. 2018.g. 20.sērija.
2.50 UgunsGrēks 4. Latvijas seriāls. 238. un 239.sērija.
3.45 TV3 ziņas.*
4.15 Bez tabu.*

Sestdiena, 24. februāris
LTV1
5.23 Mana virtuālā sirds. Dokumentāla filma.
5.30 Province (ar subt.).*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Personība. 100 g kultūras. Viktors Lapčenoks.*
7.00 Aoi un Hinatas piedzīvojumi kalnos 2. Animācijas seriāls.
7.30  Gārfīlda šovs 2. Animācijas seriāls.
8.00  Martins Labrītiņš. Animācijas seriāls.
8.30 Bings. Animācijas seriāls.
8.45 Pirāte un Kapteinīno. Animācijas seriāls.
9.00 Olimpisko spēļu ziņas.
9.10 Kas te? Es te!*
9.40 Zīmē, līmē, dari pats! Raidījums bērniem.
9.52 Ernests un Selestīna. Animācijas seriāls.
10.10 Ķepa uz sirds.
10.40  Drosmīgais skroderītis. Vācijas pasaku filma (ar subt.). 2008.g.
11.50 Eņģeļu māja. LTV seriāls. 92. un 93.sērija.
12.50 Kultūršoks. 100 g kultūras.*
13.00 Zemes stāsti (ar subt.).*
13.35 Latvijas filmas Latvijas simtgadei.*
14.05 700 pasaules brīnumi.* Vjetnama.
14.35 Īstās latvju saimnieces.*
15.35 Gudrs, vēl gudrāks.*
16.55 TIEŠRAIDE. Supernova 2018.
17.00  Gulēt, lai dzīvotu. Dokumentāla filma (ar subt.).
18.00 Dienas ziņas (Sestdiena) (ar surdotulkojumu).
18.25 Aculiecinieks.
18.39 Ielas garumā. 15 no 100. Rītabuļļi un Vakarbuļļi.
19.08 Vides fakti.

TV PROGRAMMA

Ceturtdiena, 2018. gada 15. februāris
19.37 Latvijas sirdsdziesma.
20.30 Panorāma. 20.59 Olimpisko spēļu ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 Latvijas Loto izlozes.
21.25 TIEŠRAIDE. Supernova 2018.
23.55  Darelu ģimene. Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 2016.g. 2.sērija.
0.50  Aizņemties līgavaini. ASV romantiska komēdija. 2011.g.
2.55 Nacionālās kino balvas «Lielais Kristaps»
pasniegšanas ceremonija.*

LTV7
6.30 Snovbords. «Big Air» fināli vīriešiem.
7.45 Bobslejs. 1.brauciens četriniekiem.*
8.45 Olimpisko spēļu ziņas.
8.55 Bobslejs. 2.brauciens četriniekiem.*
9.55 Kalnu slēpošana. Komandu sacensības.
11.40 Snovbords. Paralēlais milzu slaloms.*
12.55 Ātrslidošana. Masu starts.
15.15 Hokejs. Spēle par 3.vietu.
16.25 Kērlings. Fināls vīriešiem.
17.00 Olimpisko spēļu ziņas.
17.15 Kērlings. Fināls vīriešiem.
18.40 Distanču slēpošana. 50 km vīriešiem.
20.10 Snovbords. «Big Air» fināli vīriešiem.*
21.00 Olimpisko spēļu ziņas.
21.10 Olimpisko spēļu studija.
21.40 Olimpisko spēļu dienasgrāmata.
22.10 Kērlings. Spēle par 3.vietu sievietēm.
0.30 Hokejs. Spēle par 3.vietu.*
2.25 Bobslejs. 3.brauciens četriniekiem.
3.35 Snovbords. «Big Air» fināli vīriešiem.*
4.15 Bobslejs. 4.brauciens četriniekiem.
5.00 Daiļslidošana. Paraugdemonstrējumi.

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.20 Bernards 2. Animācijas seriāls.
5.35 Čikāga liesmās 3. ASV seriāls. 2014.g. 17.sērija.
6.15 Dzimuši policisti. ASV seriāls. 2015.g. 5.sērija.
6.55 Suņu slepenā dzīve. Lielbritānijas raidījums. 2013.g. 2.sērija.
8.00 30 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru. Kulinārijas raidījums.
8.30 Attīstības kods 4.
9.00 LNT brokastis.
10.00 Laimīgs un vesels 10.
10.30 «Dzīvīte» brīvdienās 2.
11.05 Mani remonta noteikumi. Realitātes šovs. 19., 20. un 21.sērija.
14.35 Karamba! Humora raidījums.
14.45 TV PIRMIZRĀDE. Nokauts. Vācijas melodrāma. 2016.g.
16.40 Ekstrasensu cīņas. Realitātes šovs (ar subt.). 14.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Krāmu tirdziņu mistērija. Slepkavība pludmalē.
ASV detektīvfilma. 2017.g.
20.00 LNT ziņas.
20.35 «Degpunktā» sestdienā 6.
21.05 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 281. un 282.sērija.
23.15 Nika atriebība. Vācijas spraiga sižeta filma. 2014.g.
1.10 Džekija. Francijas un ASV biogrāfiska drāma. 2016.g.
2.40 Suņu slepenā dzīve. Lielbritānijas raidījums. 2013.g. 2.sērija.
3.25 Čikāga liesmās 3. ASV seriāls. 2014.g. 17.sērija.
4.05 LNT brokastis.*
4.50 Bernards 2. Animācijas seriāls.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Svētdiena, 25. februāris
LTV1

LTV7

5.45 Aculiecinieks.*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Personība. 100 g kultūras.*
7.00 Aoi un Hinatas piedzīvojumi kalnos 2. Animācijas seriāls.
7.30  Gārfīlda šovs 2. Animācijas seriāls.
8.00  Martins Labrītiņš. Animācijas seriāls.
8.30 Bings. Animācijas seriāls.
8.45 Pirāte un Kapteinīno. Animācijas seriāls.
9.00 Olimpisko spēļu ziņas.
9.10 Kas te? Es te!
9.40 Pērtiķēns un Snuķītis. Animācijas seriāls.
9.55  Zorro hronikas. Animācijas seriāls.
10.20  Neparastās profesijas. Dokumentāls seriāls (ar subt.). 7.sērija.
10.50  TV PIRMIZRĀDE. Taizemes dārgumi. Dokumentāla filma (ar subt.).
11.50 Dievkalpojums.
12.50 TIEŠRAIDE. 2018.gada Phjončhanas Ziemas olimpisko
spēļu noslēguma ceremonija.
15.25 Aculiecinieks.*
15.40 Atslēgas.*
16.00 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras. Raidījums «Mikrofons».
16.45 Ķepa uz sirds.*
17.15 Daudz laimes, jubilār! Māra Zālīte.
18.00 Dienas ziņas (Svētdiena) (ar surdotulkojumu).
18.25 Province.
18.50 TV PIRMIZRĀDE. Praktikants. Vācijas komēdija (ar subt.). 2010.g.
20.30 Panorāma. 21.19 Olimpisko spēļu ziņas. 21.29 Laika ziņas.
20.46 «De facto».
21.35 2018.gada Phjončhanas Ziemas olimpisko spēļu
noslēguma ceremonija.*
0.25 Labvakar! Leģendārā LTV raidījuma jubileja.*
2.35  Gulēt, lai dzīvotu. Dokumentāla filma (ar subt.).
3.30 Festivāls «Latvijas pērles». Imanta Kalniņa koncerts.*

6.00 Hokejs. Fināls vīriešiem.
8.50 Olimpisko spēļu ziņas.
9.00 Bobslejs. 4.brauciens četriniekiem.*
11.00 Distanču slēpošana. 30 km sievietēm.
12.20 Olimpisko spēļu studija.
12.50 2018. gada Phjončhanas Ziemas olimpisko spēļu
noslēguma ceremonija (ar surdotulkojumu).
15.20 Olimpisko spēļu studija.
15.40 Kērlings. Fināls sievietēm.
18.30 Daiļslidošana. Paraugdemonstrējumi.*
21.00 Olimpisko spēļu ziņas.
21.10 Olimpisko spēļu dienasgrāmata.
21.30 2018. gada Phjončhanas Ziemas olimpisko spēļu
noslēguma ceremonija.*
23.50 Hokejs. Fināls vīriešiem.*
2.00 Personība. 100 g kultūras. Jānis Kvēps.*
2.55 Imanta–Babīte pietur...*
3.55 LTV – 60. Zelta arhīvs. « Liepājas dzintaram» – 30.*

16.40 Ekstrasensu cīņas. Realitātes šovs (ar subt.). 15.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Hūberts un Štallers 4. Vācijas detektīvseriāls. 13. un 14.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.10 LNT ziņu Top 10.
21.05 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 283. un 284.sērija.
23.10 Uta Danella. Zilais putniņš. Vācijas melodrāma. 1.sērija.
1.05 Uta Danella. Zilais putniņš. Vācijas melodrāma. 2.sērija.
2.40 Pēdējie Grimmi 3. ASV seriāls. 2013.g. 18.sērija.
3.15 Melnais kods. ASV seriāls. 2015.g. 8.sērija.
4.00 LNT brokastis.*
4.45 Karamba! Humora raidījums.

TV3
5.00 Rezervisti. ASV seriāls. 2014.g. 2. un 3.sērija.
5.55 Pēdējais īstais vīrs 3. ASV komēdijseriāls. . 21. un 22.sērija.
7.05 Transformeri: roboti maskējas. Animācijas seriāls.

7.35 Ogijs un tarakāni 3.
Animācijas seriāls. 2008.g.
8.00 Ikdienas ainiņas. ASV komēdijseriāls. 17. un 18.sērija.
9.00 Zvaigznes ceļo 3. TV šovs. 6.sērija.
10.00 Superbingo.
11.05 Gatava pārvērtībām 2. Raidījums. 2.sērija.
11.45 Pasaules smieklīgāko videokuriozu «Top 10». 28.sērija.
12.15 Atkal tu. ASV romantiska komēdija. 2010.g.
14.20 Harijs Poters un nāves dāvesti. ASV un Lielbritānijas
fantāzijas piedzīvojumu filma. 1.daļa.
17.15 Ledus laikmets 4: kontinentu dreifs.
ASV animācijas filma. 2012.g.
19.00 Nekā personīga.
20.00 Izklausies redzēts 4. Muzikāls šovs. 2018.g.
22.45 Spiegs. ASV komiska spraiga sižeta filma. 2015.g.
1.00 Hanibāls. ASV šausmu filma.
3.25 Dullās sacensības «Neiespējamā misija» 6. 12.sērija.
4.35 Pasaules smieklīgāko videokuriozu «Top 10». 26.sērija.

LNT
5.00 Luī 5. ASV seriāls. 2015.g. 8.sērija.
5.20 Vilfreds. ASV seriāls. 2014.g. 1.sērija.
5.40 Aģente Kārtere 2. ASV seriāls. 2016.g. 6.sērija.
6.20 Kontakts kopā ar doktoru Čārlzu Stenliju.
6.50 Doktors Mārtins 4. Lielbritānijas seriāls. 2008.g. 6.sērija.
7.50 Šaurā zilā strīpiņa. Lielbritānijas komēdijseriāls. 1995.g.
9.00 LNT brokastis.
10.00 «Dzīvīte» brīvdienās 2.
10.30 Atspēriens izaugsmei 2.
11.05 Mani remonta noteikumi. Realitātes šovs. 22. un 23.sērija.
11.35 Mani remonta noteikumi. Realitātes šovs. 17. un 18.sērija.
13.05 TV PIRMIZRĀDE. Laiks dejot! ASV drāma. 2016.g.
14.50 Mans labākais ginekologs. Apbalvošanas ceremonija.

TV3
5.00 Papucīši. ASV seriāls. 2013.g. 19.sērija.
5.25 Rezervisti. ASV seriāls. 2014.g. 1.sērija.
5.55 Pēdējais īstais vīrs 3. ASV komēdijseriāls. 19. un 20.sērija.
6.50 Auniņa Šona piedzīvojumi 3. Animācijas seriāls.
7.05 Transformeri: roboti maskējas. Animācijas seriāls.
7.35 Ogijs un tarakāni 3. Animācijas seriāls. 2008.g.
8.15 Mikijs un sacīkšu braucēji. Animācijas seriāls.
9.10 Televeikala skatlogs.
9.25 Sīči dara trakas lietas. Amatiervideo raidījums. 45.sērija.
10.00 Sveika, Rīga!
10.35 Autoziņas. Televeikala skatlogs.
11.05 Tēta nedienas Latvijā 3. Realitātes šovs. 4.sērija.
12.40 Pasaules smieklīgāko videokuriozu «Top 10». 26.sērija.
13.20 Kas gaidāms, kad gaidāms bērns. Romantiska komēdija. 2012.g.
15.35 Sniega suņi. ASV un Kanādas komēdija. 2002.g.
17.30 Dullās sacensības «Neiespējamā misija» 6. 12.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Ledus laikmets 4: kontinentu dreifs.
Animācijas filma. 2012.g.
21.15 Harijs Poters un nāves dāvesti. ASV un Lielbritānijas
fantāzijas piedzīvojumu filma. 2010.g. 1.daļa.
0.10 Kas gaidāms, kad gaidāms bērns.
Romantiska komēdija. 2012.g.
2.10 Papucīši. ASV seriāls. 2013.g. 18. un 19.sērija.
3.00 Iespējams tikai Krievijā 4. 8., 9. un 10.sērija.
4.25 TV3 ziņas.*

SIA «Evopipes» (reģ.Nr.50003728871)

ir starptautisks, moderns un inovatīvs polimēru cauruļu
sistēmu ražotājs, kas fokusējas uz inovatīvu un efektivitāti
paaugstinošu produktu ražošanu un to attīstību.

Seko mums arī portālos:

draugiem.lv un

facebook.com

Šujam
savam bērnam

16. februārī pl. 1000

19. februārī pl. 18

00

Spencerian

19. februārī pl. 1730

Uzņēmums piedāvā:
• mūsdienīgu darba vidi un draudzīgu kolektīvu;
• konkurētspējīgu atalgojumu;
• sociālās garantijas;
• iespēju pilnveidot savas profesionālās zināšanas;
• darba vietu Jelgavā, Langervaldes ielā 2A.
Pieteikuma vēstuli un CV ar norādi
«Autoiekrāvēja vadītājs(-a)» sūtīt pa e-pastu
info@evopipes.lv līdz 16.02.2018.
Sazināsimies ar kandidātiem,
kuri tiks uzaicināti uz darba interviju.

Prasības:
• vidējā izglītība;
• vēlme iegūt jaunas zināšanas dārza
un labiekārtošanas darbu jomā;
• B kategorijas autovadītāja tiesības
tiks uzskatītas par priekšrocību;
• vēlme veidot skaistu un sakoptu vidi.

DĀRZNIEKS(-CE)

Grāmatvedības
uzskaites pamati
20. februārī pl. 17

15

20. februārī pl. 1730
6. martā pl. 1730

27. februārī pl. 1000

Darba apraksts:
• profesionāli un ar izpratni veikt dārzu un
apstādījumu ierīkošanas un kopšanas darbus;
• darbs komandā ar citiem speciālistiem;
• darbības reģions – Rīga, Pierīga, Jūrmala,
Jelgava, Zemgale.

Prasības:
• vidējā speciālā vai augstākā izglītība;
• izteikta vēlme veidot skaistu un sakoptu vidi;
• labas latviešu valodas zināšanas.
Prasības, kas tiks uzskatītas par priekšrocību:
• darba pieredze līdzīgā darbā vismaz 2 gadi;
• B kategorijas autovadītāja tiesības.

APZAĻUMOŠANAS DARBU VADĪTĀJS(-A)

AUTOIEKRĀVĒJA VADĪTĀJU.

Prasības:
• autoiekrāvēja vadītāja apliecība un pieredze darbā
ar autoiekrāvēju;
• vidējā vai vidējā speciālā izglītība;
• pieredze un vēlme strādāt noliktavā;
• ātrums un precizitāte darba pienākumu izpildē;
• labas latviešu un vēlamas krievu valodas zināšanas.

Latvijā ar ilggadēju darba pieredzi, kas sniedz pakalpojumus apzaļumošanas,
bruģēšanas un labiekārtošanas jomā, lai veidotu skaistu un sakoptu vidi.
Piedāvātās vakances

DĀRZNIEKS(-CE) LABIEKĀRTOŠANAS STRĀDNIEKS(-CE)

Uzņēmums aicina darbā

Darba pienākumi:
• kravu iekraušana un izkraušana;
• preču pieņemšana, izsniegšana un izvietošana
noliktavā;
• preču sagatavošana un komplektēšana klientu
pasūtījumiem.

SIA «Alejas projekti» (reģ.Nr.43603025529) ir viens no lielākajiem specializētajiem uzņēmumiem

Darba apraksts:
• ar patiesu interesi un izpratni veikt dārzu un
apstādījumu ierīkošanas un kopšanas darbus;
• darbs komandā ar citiem speciālistiem;
• darbības reģions – Rīga, Pierīga, Jūrmala,
Jelgava, Zemgale.

27. februārī pl. 1800

28. februārī pl. 915

Nodokļu aktualitātes
8. martā pl. 1800

2018.gadā

13.martā pl. 1000

Personāla atlase,

novērtēšana un vadība
20.martā pl. 1000

IV
22.martā

Jelgavas pilsētas,
Jelgavas un Ozolnieku
novadu tūrisma gids
7.martā pl. 1715

Gleznošanas
pamati I
13. marts pl. 1730

Dārza dizains un
ierīkošana

26. martā pl. 1730

Darba apraksts:
• veikt darbus dārzu un apstādījumu
ierīkošanā un kopšanā;
• vadīt apzaļumošanas un labiekārtošanas
darbus objektā;
• vadīt komandu 4–5 darbinieku sastāvā;
• darbības reģions – Rīga, Pierīga, Jūrmala,
Jelgava, Zemgale.

Darba apraksts:
• profesionāli un ar izpratni veikt ceļu
būvniecības un dažādu segumu
ieklāšanas darbus;
• darbs komandā ar citiem speciālistiem;
• darbības reģions – Rīga, Pierīga, Jūrmala,
Jelgava, Zemgale.

Piedāvājam:
• apmācības un izaugsmes iespējas;
• darbu stabilā un augošā uzņēmumā;
• darbu ziemas mēnešos iespēju robežās;
• draudzīgu kolektīvu;
• regulāru darba samaksu.

7

Prasības:
• vidējā speciālā izglītība vai augstākā izglītība
dārzkopībā, lauksaimniecībā;
• labas komunikācijas un vadīšanas prasmes.
Prasības, kas tiks uzskatītas par priekšrocību:
• darba pieredze līdzīgā darbā vismaz 3 gadi;
• labas latviešu valodas (vēlamas krievu un/
vai angļu valodas) zināšanas;
• B kategorijas autovadītāja tiesības;
• izteikta vēlme veidot skaistu un sakoptu vidi.

BRUĢĒTĀJS(-A)

Prasības:
• vidējā izglītība;
• darba pieredze līdzīgā darbā vismaz 2 gadi;
• labas latviešu valodas zināšanas;
• patiesa vēlme veidot skaistu un sakoptu vidi.
Prasības, kas tiks uzskatītas par priekšrocību:
• spēja vadīt brigādi un organizēt darbus objektā;
• speciālā izglītība ceļu būvniecībā;
• B kategorijas autovadītāja tiesības.
CV, norādot vakanci, sūtīt pa e-pastu
birojs@alejasprojekti.lv.
Tālrunis informācijai – 29432512
(no plkst.8 līdz 17).
Sazināsimies ar mūsu prasībām atbilstošiem
kandidātiem 10 darba dienu laikā.
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www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Latvijai – 100
Šogad mūsu valsts svin 100 gadu jubileju. Visa gada garumā
«Jelgavas Vēstnesis» katrā laikraksta numurā lasītājiem ļaus
iepazīt Latviju, kādu to šodien redz mūsu pilsētas skolēni.
Kopumā Jelgavas Izglītības pārvaldes un Jelgavas Latviešu
biedrības rīkotajā dzejoļu konkursā bija iesniegti 300 skolēnu
sarakstīti dzejoļi par Latviju, un 54 no tiem jau maijā tiks izdoti
dzejas krājumā «Latvijai – 100». Katru dzejoli papildina Jelgavas
Mākslas skolas audzēkņu vizualizācijas.
Viktorija Krauze, 3.b klase

NOTIKUMI

Ceturtdiena, 2018. gada 15. februāris

Detektīvs klātienē

 Jana Bahmane

«Kā jau detektīvā, nevaru
atklāt visas sižeta detaļas,
bet varu norādīt, ka darbība
risinās skolā, pagarinātās
dienas grupā, un tajā piedalās
12 skolēni. Viņi visi kaut kādā
ziņā ir iesaistīti notikumā – no
skolas pazuduši saldumi. Kāds
domā, ka tos paņēmis spoks,
cits uzskata, ka vainīgais ir
kāds no skolēniem,» Jelgavas
Jaunā teātra Bērnu teātra
grupas oriģināldarba «Degungalā» sižetu ieskicē režisors
Rihards Gāle. Bērnu detektīvs
kultūras namā «Rota» atkal
būs skatāms 24. februārī pulksten 18.

««Degungalā» ir stāsts par to, cik
plaša ir bērnu fantāzija, ne tikai atklājot,
bet arī radot potenciālos pārpratumus,
iekļūstot negaidītās situācijās un atrodot
visneiedomājamākos iemeslus un likumsakarības, kuru dēļ kāds notikums kļūst
detektīva vērts. Iestudējuma sižets ir ļoti
vienkāršs, bet spēj aizraut gan vecākus,
gan jaunākus skatītājus,» vērtē R.Gāle.
Režisors norāda, ka stāsts ir radīts
kopā ar studijas audzēkņiem, sagataves ņemot no viņa paša oriģināldarba.
«Bērni piedalījās sižeta veidošanā, cenšoties radīt savu paaudzi raksturojošus
tēlus. Tāpat bērniem bija iespēja apgūt
jaunu izrādes iestudēšanas elementu,
kad dzīvajā darbībā uz skatuves ienāk
arī videomateriāli – devāmies uz skolu
filmēt nelielus sižetus, un bērni paši
meklēja interesanto savā ikdienā,»

darba procesu raksturo Jelgavas Jaunā
teātra režisors.
Iestudējumā piedalās bērni 7–12 gadu
vecumā. «Šajā žanrā ir ļoti nozīmīgi uz
skatuves būt klātesošam, un audzēkņi,
strādājot pie iestudējuma, paši nonāca
pie šīs atziņas. Kā vēsta nosaukums,
vainīgais vienmēr ir izmeklētāja degungalā vai acu priekšā, bet tas nemazina
izmeklēšanas spriedzi un negaidītus
pavērsienus,» tā R.Gāle.
Jelgavas Jaunā teātra Bērnu teātra
grupas izrāde «Degungalā» pirmizrādi
piedzīvoja 27. janvārī, bet kultūras
namā «Rota» būs skatāma arī 24. februārī pulksten 18. Biļetes uz iestudējumu
var iegādāties Jelgavas kultūras nama
kasē, bet izrādes dienā – kultūras namā
«Rota». Cena – 3 eiro; pensionāriem,
studentiem un skolēniem – 2 eiro.

Foto: publicitātes

Rasas pilienā
Kad vasaras rītā
Es iebridu pļavā,
Kur ziedi un zāle,
Kur saule aust,
Ar mazajām plaukstām
Pieskāros rasai –
Man likās, ka šobrīd
Visa pasaule plaukst.
Es noglāstu acis
Un pieri, un vaigus,

Viss gaišāks un skaistāks top.
Rasa laikam man spēkus dod.
Tā rasa ir mana,
Tā pļava ir mana,
Tā Dzimtene mana,
Tā Latvija mana!
RAIVO ZIMELIS,
Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola,
3. klase

Pasākumi pilsētā
15. februārī pulksten 19 – Čigānu mūzikas virpulī: pavadošais orķestris «Giunter
Light Orchestra» (Vācija); solisti Ištvans Kviks (Lietuva), Roze Koldaros (Zviedrija) un
Aļona Mihaja (Ukraina); ģitāras virtuozi Artūrs Sabilo (Lietuva) un Armans Isojans
(Armēnija); perkusionists Viktors Krasovskis (Baltkrievija). Producents – Viktors Prapras (Lietuva). Programmā apvienoti pasaules skaistākie skaņdarbi, kas tiek izpildīti
čigānu, krievu un latviešu valodā. Biļešu cena – 10–15 € (kultūras namā).
17. februārī pulksten 18 – deju koncerts «Mēs mīlam dejā». Piedalās TDA «Daiļrade», «Gatve», «Lielupe», «Mana Rotaļa», «Rotaļa», «Sadancis», «Teiksma», «Vektors».
Koncerta mākslinieciskā vadītāja – E.Simsone. Biļešu cena – 3–5 € (kultūras namā).
17. februārī pulksten 13 – Lietuvas valstiskās neatkarības atjaunošanas 100.
gadadienai veltīts koncerts. Organizē Sabiedrības integrācijas pārvalde (Ģ.Eliasa
Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
17. februārī pulksten 12 – Tradicionālo amatu dienas: grezno kroņu darināšana.
Meistare – B.Stroda. Pieteikšanās pa tālruni 63005445. Dalība – 13 € (Sv.Trīsvienības
baznīcas tornī).
 18. februārī pulksten 16 – kluba «Pīlādzītis» sarīkojums (kultūras nama Deju
zālē).
18. februārī pulksten 13 – slāvu svētki Masļeņica. Biļetes var iegādāties Sabiedrības integrācijas pārvaldē. Biļešu cena – 1 € (Sabiedrības integrācijas pārvaldē
Skolotāju ielā 8).
20. februārī pulksten 19 – komēdija par mīlestību un nemīlestību «Silvija».
Amerikāņu dramaturga A.R.Henrija luga. Lomās: Aīda Ozoliņa, Evija Skulte, Dace
Makovska, Ivars Puga, Voldemārs Šoriņš. Režisors – V.Šoriņš, komponists – V.Zilveris,
mākslinieks – J.Jansons. Bankas ierēdnis Gregs parkā sastop noklīdušu suni un atved
to uz mājām... Biļešu cena – 4–10 € (kultūras namā).
21. februārī pulksten 19 – 29. studentu folkfestivāls «Iestartē savu dziesmu
Latvijai». Viesi un savējie – ģitāra, dziesminieki, vārds un sirds… Biļešu cena – 3 €
(Jelgavas Studentu teātrī).
22. februārī pulksten 18 – tūrisma vakars «Kalašņikovs pie auto loga, un debeszilu
ezeru paradīze: kā pārsteidz Afganistāna». Vakara viesis – «Delfi» žurnālists A.Īvāns.
Dalības maksa – 1,50 € (Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
22. februārī pulksten 19 – Kaspars Zemītis «Vētra klusumā». Piedalās: Jelgavas
kamerorķestris A.Meri vadībā, Rīgas Doma zēnu koris M.Klišāna vadībā, kā arī
A.Daņiļeviča deju grupa «Dzirnas». Biļešu cena – 12–25 € (kultūras namā).
22. februārī pulksten 10 – Aizmāršīgo lasītāju diena (Jelgavas pilsētas bibliotēkās).
23. februārī pulksten 19 – Dzintars Čīča 25 gadu jubilejas koncertā «Bučas
visiem». Zināmākie hiti un jaunākās dziesmas, ko viņam radījis Kaspars Antess.
Muzicēs instrumentālā grupa pianista Anatolija Livčas vadībā. Biļešu cena – 9–
15 € (kultūras namā).
24. februārī pulksten 15 – trompetes novatora P.Evansa (ASV) un eksperimentālās vokālistes S.Jernbergas (Zviedrija/Etiopija) koncerts cikla «Skaņu meža jaundarbi
Latvijas valsts simtgadei» gaitā (Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 24. februārī pulksten 18 – Aija Andrejeva koncertā «Mēs pārejam uz tu» kopā
ar jaunu pavadošo sastāvu: Kaspars Ansons (ģitāra), Jānis Kalniņš (ģitāra), Kaspars
Pļavnieks (bungas), Toms Veismanis (basģitāra), Toms Mikāls (taustiņi), Anna Zankovska un Santa Šillere (piebalsis). Biļešu cena – 10–18 € (kultūras namā).

Izstādes
No 19. februāra – PIKC Nacionālās mākslu vidusskolas J.Rozentāla mākslas skolas
grafikas diplomdarbu izstāde «Tēli un noslēpumi» (Jelgavas Mākslas skolā).
Līdz 25. februārim – igauņu vācbaltu mākslinieku darbu izstāde (Ģ.Eliasa Jelgavas
Vēstures un mākslas muzejā).
Līdz 28. februārim – Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas izstāde «Manas mājas», veltīta
Latvijas simtgadei (kultūras nama 1. stāva foajē).
Līdz 28. februārim – Zigrīdas Cīrules 75 gadu jubilejas izstāde «Manas dzīves
varavīksne» (kultūras nama 1. stāva galerijā).

Ideju aprite caur keramikas mākslu
 Jana Bahmane

«Mūsu sadarbība ilgst jau desmit gadu – šajā laikā esam iepazinušas
cita citas māksliniecisko rokrakstu, tādēļ tas īpašu pārsteigumu vairs
nesagādā. Taču vienmēr satraucošs un interesants ir mirklis, kad
darbi tiek atvesti uz izstādi – katru reizi nākas piedzīvot atklāšanas
brīnumu, ieraudzīt jaunus meklējumus un atradumus, jo mākslas
darba radīšanas process ir gana intīms un tajā mēs ielūkoties nemēdzam,» stāsta jelgavniece keramiķe Ilze Emse-Grīnberga. Līdz 6.
martam Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas tornī apskatāma viņas
un vēl trīs latviešu keramiķu – Sanitas Ābelītes, Artas Baltās un Elīnas
Titānes – keramikas un porcelāna darbu izstāde «Sapņi. Keramika».
Šī ir pirmā mākslinieču kopizstāde
Jelgavā, un tās tematika apzināti sasaistīta ar 20. Starptautisko ledus skulptūru
festivālu. «Neskatoties uz to, ka Jelgavā
vairs nav keramikas ražotnes, tradīcijas
ir jāturpina – vēlējāmies Jelgavā parādīt
jaunākās paaudzes keramiku. Tāpat gan
pasaulē, gan Latvijā tā ir veiksmīga prakse – vienā vai divās dienās atklāt vairākas
izstādes. Domāju, ka viesmāksliniekiem,
kas ierodas mūsu pilsētā un nedēļas
garumā strādā ar ledu, ir interesanti pa-

skatīties, ko dara vietējie mākslinieki – kā
viņi to pašu tēmu interpretē citā tehnikā.
«Sapņi» ir pateicīgs temats jebkurā interpretācijā, un mēs vēlējāmies veicināt ideju
apriti,» par izstādes ieceri stāsta tās idejas
autore I.Emse-Grīnberga.
Zīmīgi, ka I.Emse-Grīnberga pārējās
keramiķes iepazina kā maģistrantūras studentes. «Pirms desmit gadiem
biju uzaicināta par recenzenti Latvijas
Mākslas akadēmijas maģistrantūras
darbu izvērtēšanā. Sākumā iepazinu šo

jauno keramiķu darbus, un tad arī mums
izveidojās jauka un draudzīga sadarbība –
mūsu ceļi krustojas līdz šodienai,» stāsta
Jelgavas keramiķe. Izstādē varēs apskatīt
Alsungas mākslinieces S.Ābelītes porcelāna kompozīcijas, Liepāju pārstāvošās
A.Baltās apgleznotos lielformāta porcelāna darbus, kas izvietoti pie telpas griestiem, un rīdzinieces E.Titānes zīmējumus
un keramikas tēlniecības darbus. «Keramiķi Mārīte un Aleksandrs Djačenko
Jelgavā ir izstādījuši labus un interesantus
lielformāta keramikas darbus, bet šajā
izstādē unikālais būs iespēja redzēt lielformāta porcelānu. Manuprāt, porcelāns
ir viskaprīzākais no visiem keramikas
materiāliem, ar to ir jāiemācās strādāt,»
vērtē I.Emse-Grīnberga.
Izstāde skatītājam ļaus nokļūt cita
trausluma – porcelāna, lielformāta zīmējumu un kustības savažotas keramikas
tēlniecības formu pasaulē un uzkavēties
tur arī pēc tam, kad ledus brīnumi būs
pārvērtušies reiz piedzīvotā sapnī, sacīts
izstādes aprakstā.

Jelgavā – eksperimentālās mūzikas pirmatskaņojums
 Jana Bahmane

Nākamajā nedēļas nogalē Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un
mākslas muzejā notiks eksperimentālās mūzikas festivāla «Skaņu mežs» koncertsērijas «Skaņu meža jaundarbi Latvijas valsts
simtgadei» pirmais koncerts – 24. februārī pulksten 15 varēs
baudīt trompetista Pītera Evansa no ASV un etiopiešu vokālistes
Sofijas Jernbergas muzicēšanu, informē Ģederta Eliasa Jelgavas
Vēstures un mākslas muzeja pārstāve Līga Martinenko.
Trompetes spēles novators P.Evanss
ir viens no vadošajiem amerikāņu instrumentālistiem, kas tiecas paplašināt
trompetes kā instrumenta fiziskās
iespējas un lauzt priekšstatu par šī
mūzikas instrumenta spēli. Savukārt
dziedātāja un komponiste S.Jernberga

ir dzimusi Etiopijā, bet šobrīd galvenokārt dzīvo Norvēģijā un Zviedrijā
– viņa ir viena no modernā džeza okteta «Paavo» un laikmetīgās mūzikas
kvarteta «The New Songs» vadītājām.
Mūziķe guvusi kritiķu atzinību par savu
eksperimentālo dziedāšanu un spēju

izdziedāt sarežģītas kompozīcijas – viņa
meklē arvien jaunus paņēmienus balss
instrumentālo iespēju attīstīšanai.
Kopumā koncertsērija «Skaņu meža
jaundarbi Latvijas valsts simtgadei»
paredz trīs koncertus ar pirmatskaņojumiem, kas tiks izpildīti bez iepriekš
sagatavota muzikālā materiāla. Pirmajā
no šiem koncertiem Jelgavas muzejā
klausītājiem būs iespēja dzirdēt nevis
fiksētu jaundarbu, bet gan jaunu sadarbību starp diviem mūziķiem, kas
nekad iepriekš nav improvizējuši kopā.
Nākamie koncerti notiks citviet Latvijā.
Pasākums top ar Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas «Latvijai
– 100» atbalstu.

