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Trīsvienības baznīcas
pults atgriezīsies Jelgavā!

Valsts prezidents Andris
Bērziņš vizītē Polijā saņēma
divus vērtīgus mākslas darbus, kas kara laikā izvesti no
Latvijas – svečturi un Jelgavas
Svētās Trīsvienības baznīcas
lasāmpulti. 1. martā pults,
kas izgatavota 17. gadsimtā,
svinīgi tiks nodota Ģederta
Eliasa Jelgavas vēstures
un mākslas muzejam, kur
glabāsies turpmāk.
Foto: Toms Kalniņš
 Ilze Knusle-Jankevica

Jau nākamnedēļ Jelgavā atgriezīsies Svētās Trīsvienības baznīcas lasāmpults, kas ilgus gadus glabājās
Polijā – 1. martā, klātesot Kultūras ministrei Žanetei
Jaunzemei-Grendei un Valsts kultūras pieminekļu
aizsardzības inspekcijas (VKPAI) vadītājam Jurim
Dambim, tā svinīgi tiks nodota Ģederta Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejam, kur glabāsies
turpmāk, informē VKPAI pārstāve Katrīna Kukaine.
Ģederta Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzeja direktore Gita Grase norāda, ka pults
oficiāli tiks ierakstīta muzeja
krājumā, bet vēlāk, visticamāk,
tiks nodota Trīsvienības tornim,
kur būtu tās īstā vieta.
Vērtīgā, 17. gadsimtā darinātā
lasāmpults no Latvijas tika iz-

vesta Otrā Pasaules kara laikā
un līdz šim glabājās Polijā. To
un kādreiz Rīgas Svētā Pētera
baznīcai piederējušo bronzas
septiņzaru svečturi 16. februārī
vizītes laikā Polijā oficiāli saņēma Latvijas Valsts prezidents
Andris Bērziņš. Lai atgūtu šos
vērtīgos priekšmetus, Kultūras

ministrija, Latvijas vēstniecība
Polijā un VKPAI intensīvi strādāja sešus gadus.
K.Kukaine stāsta, ka Jelgavas
kokgriezēja Tobiasa Heinca Svētās Trīsvienības baznīcai 1617.
gadā dāvinātā lasāmpults pēc
izvešanas no Latvijas tika iekļauta Poznaņas Nacionālā muzeja
Lietišķās mākslas kolekcijā. Līdz
Jelgavas Kultūrvēsturiskajai
izstādei, kas notika 1886. gadā,
pults atradās Svētās Trīsvienības
altāra korī, bet pēc tam palika
Kurzemes Provinces muzejā
Jelgavā. Pēc jaunās muzeja ēkas
uzcelšanas 1898. gadā lasāmpulti
kopā ar pārējo inventāru pārveda
uz jauno Kurzemes provinces
muzeju. Precīzi nav zināms, kad

pults tika izvesta no Latvijas,
bet domājams, ka tas notika pēc
vācbaltu iedzīvotāju repatriācijas.
«Vēl 1943. gadā zviedru profesora
Stena Karlinga grāmatā «Holzschnitzerei und Tischlerkunst
der Renaissance und des Barocks
in Estland» nav minēts, ka pults
būtu mainījusi atrašanās vietu,»
norāda VKPAI pārstāve.
Valsts kultūras pieminekļu
aizsardzības inspekcija uzsver, ka
masīvās ozolkoka lasāmpults vērtību nosaka 17. gadsimta sākuma
kokgriezumu un to kompozīciju
mākslinieciskās kvalitātes, savukārt īpaši izceļams ir mākslinieka
pašportrets, kas ir reti sastopams
fenomens tālaika dekoratīvajā
mākslā.

Iepazīstinās ar Lielās ielas rekonstrukcijas projektu
 Ilze Knusle-Jankevica

Nākamceturtdien, 1.
martā, pulksten 18
Zemgales reģiona
Kompetenču attīstības
centrā Svētes ielā 33
ikviens aicināts uz Lielās ielas rekonstrukcijas
projekta apspriešanu.
Kā skaidro Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldes vadītāja
Gunita Osīte, iedzīvotāji tiks
iepazīstināti ar pilsētas centrālās
ielas rekonstrukcijas plāniem.
«Iedzīvotājiem tā būs iespēja

iegūt nepastarpinātu informāciju par gaidāmajām izmaiņām,
tostarp, kādi darbi tiks veikti,
kāda Lielā iela izskatīsies pēc rekonstrukcijas, kā arī gūt atbildes
uz interesējošiem jautājumiem
saistībā ar Lielās ielas sakārtošanu,» viņa skaidro.
Šobrīd pašvaldība ir izsludinājusi atklātu konkursu «Lielās ielas rekonstrukcija posmā
no Jāņa Čakstes bulvāra līdz
Dambja ielai». Piedāvājumi
jāiesniedz līdz 3. aprīlim. Reāli
būvdarbi, ņemot vērā iepirkumu procedūras un visas ar tām
saistītās formalitātes, varētu

sākties, vēlākais, vasaras pirmajā pusē.
«Jelgavas Vēstnesis» jau rakstīja, ka Lielā iela tiks rekonstruēta
1298 metru garumā, saglabājot
četras braukšanas joslas – pa divām abos virzienos. Lai uzlabotu
sabiedriskā transporta pasažieru
drošību, plānots izbūvēt paplašinājumu kabatas autobusu pieturās, savukārt mašīnu novietošana
tiks atrisināta, paralēli brauktuvei izbūvējot stāvvietu kabatas.
Tāpat, rekonstruējot gājēju ietves, veloceliņš tiks izbūvēts abpus
ielai. Līdztekus tiks sakārtotas
arī apakšzemes komunikācijas,

rekonstruēts ielas apgaismojums
un ar jauniem apstādījumiem panākts atšķirīgs no līdz šim ierastā
vizuālais risinājums.
Lielās ielas rekonstrukcija
no Dambja ielas līdz Čakstes
bulvārim ir daļa no pašvaldības
projekta «Ielu infrastruktūras attīstība un Driksas upes
krastmalas sakārtošana», kura
laikā tiek sakārtota arī Raiņa
iela un Čakstes bulvāris gar
Driksas krastu. Paralēli tam
tiek realizēta arī ūdenssaimniecības projekta 2. kārta Lielās
ielas posmā no Mātera ielas līdz
Čakstes bulvārim.
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Pārliecinoši nobalso pret krievu
valodu kā otru valsts valodu
 Kristīne Langenfelde

Jelgavā 74,24 procenti
referendumā nobalsoja
pret krievu valodu kā
otru valsts valodu, tādējādi pārliecinoši sakot,
ka Latvijā ir jābūt tikai
vienai oficiālajai valsts
valodai – latviešu.
Jau dienu pēc referenduma
Jelgavas mērs Andris Rāviņš kā
būtiskāko referendumā atzina tieši
vēlētāju aktivitāti. «Referenduma
rezultāti apliecina, ka valstī kopumā referendumā piedalījās 71,12
procenti balstiesīgo, Zemgalē – 68,3
procenti balstiesīgo, bet Jelgavā vēl
vairāk nekā vidēji valstī un Zemgalē – 74,82 procenti. Un, manuprāt,
tas šoreiz ir galvenais rādītājs
– pilsētas iedzīvotāji ir apliecinājuši,
ka viņi nav vienaldzīgi pret to, kas
notiek Latvijā. Aktivitāte referendumā norāda uz to, ka iedzīvotāji
ir izpratuši šā brīža svarīgumu. Un
nav jau pārsteigums, ka tik daudzi
nobalsoja pret krievu valodu kā
otru valsts valodu. Tāpat kā nav
pārsteigums, ka ir cilvēki, kas
domā citādāk – tas tikai apliecina,
ka iesāktais darbs ir jāturpina,
lai mēs vēl vairāk saprastos savā
starpā,» uzsver Jelgavas domes
priekšsēdētājs.
Kopumā Centrālās Vēlēšanu
komisijas (CVK) apkopotie dati
no visiem 15 Jelgavas vēlēšanu

iecirkņiem rāda, ka mūsu pilsētā
līdzīgi kā valstī kopumā pārliecinoši balsots pret krievu valodu kā
otro valsts valodu. Pret krievu valodu kā otro valsts valodu Jelgavā
balsojuši 22 490 cilvēku jeb 74,24
procenti no balsotājiem. Savukārt
atbalstu krievu valodai kā otrajai
valsts valodai Jelgavā paudis 7581
cilvēks jeb 25,03 procenti. 222
zīmes (0,73 procenti) atzītas par
nederīgām.
Savukārt valstī un ārzemēs
referendumā kopā piedalījās 1 098
847 jeb 71,12 procenti vēlētāju no
kopumā reģistrētajiem 1 545 166.
Vēlētāju aktivitāte referendumā
bijusi lielākā kopš 5. Saeimas vēlēšanām 1993. gadā.
Par divvalodību balsojuši 273
347 vēlētāji jeb 24,88 procenti no
referenduma dalībnieku skaita, bet
pret – 821 722 jeb 74,8 procenti, par
nederīgām atzītas 3524 vēlēšanu
zīmes jeb 0,32 procenti.
Jāpiebilst, ka referenduma diena
mūsu pilsētā pagāja mierīgi un, kā
atzīst Jelgavas vēlēšanu komisijas
priekšsēdētājs Jānis Dēvics, lai arī
katrā iecirknī dežūrēja policists,
viņu iejaukšanās procesa norisē
nebija nepieciešama. «Vienīgi kādā
iecirknī savu neapmierinātību izrādīja kāda nepilsone, kurai nebija
tiesību vēlēt.»
Šobrīd vēl nav paziņoti galīgie referenduma rezultāti – CVK turpina
datu pārbaudi un oficiālos rezultātus sola paziņot nedēļas laikā.

Referenduma rezultāti Jelgavā
Nr.

Iecirkņa nosaukums

		
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203

Jelgava
Jelgavas 3. pamatskola
Aģentūra «Kultūra»
Jelgavas 1. ģimnāzija
Jelgavas 5. vidusskola
Jelgavas vakara (maiņu) vidusskola
Jelgavas speciālā internātpamatskola
Jelgavas Valsts ģimnāzija
LLU sporta zāle
SIA «Alvima»
Miezītes bibliotēka
Jelgavas 4. vidusskola
Jelgavas 1. speciālā internātpamatskola
Jelgavas Amatu vidusskola
Jelgavas pilsētas slimnīca
Jelgavas 6. vidusskola

Balsošanas rezultāts
PAR

PRET

Nederīgas

7581
263
1076
961
1095
283
224
856
181
180
212
160
106
434
325
1225

22490
1225
3171
2244
797
1080
1074
3211
1293
1163
1303
1765
1243
816
1066
1039

222
10
11
135
6
3
4
16
1
1
0
3
2
14
7
9

Uzmanību, konkurss!
Šī laikraksta numura lappusēs gan slēptā, gan atklātā veidā
vairākkārt publicēts jaunais Jelgavas pilsētas sauklis.

Saskaitiet, cik pilsētas saukļu ir publicēti laikrakstā, un atbildi
paziņojiet 24. februārī laikā no pulksten 8 līdz 12, zvanot pa tālruni
63005556 vai 63005574. Pirmie desmit pareizo atbilžu autori
saņems balvas no Jelgavas pilsētas pašvaldības – lietussargu,
krekliņu, vējjaku ar pilsētas simboliku vai «Ielūgumu uz Jelgavu».
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Ekonomikas ministrs Daniels
Pavļuts: «Eksportē vai mirsti!»
«Jelgava ir viena no tām
pašvaldībām, kam nav
nepieciešami papildu
stimuli uzņēmējdarbības
sekmēšanai. Te jau darbojas virkne uzņēmumu,
kuri izvēlējušies investēt Jelgavā, pateicoties
pašvaldības atbalstam.
Diemžēl lielā daļā Latvijas pašvaldību tas nav
pašsaprotams,» uzsver
ekonomikas ministrs Daniels Pavļuts.
Pagājušās nedēļas nogalē ekonomikas ministrs D.Pavļuts viesojās
Jelgavā, lai tiktos ar studentiem,
uzņēmējiem un biznesa inkubatora
pārstāvjiem. Viens no šīs vizītes
mērķiem bija nepastarpināti iepazīstināt ar šobrīd aktuālākajiem
uzstādījumiem valsts ekonomiskajā
attīstībā, tostarp skaļi pieteiktās
industriālās politikas mērķiem.
Ar ko industriālās politikas
pieteikums atšķiras no iepriekšējā piedāvājuma, kad runājām
par augstas pievienotās vērtības ražošanas un pakalpojumu
attīstību?
Līdz šim mēs esam izgājuši vairākus ekonomiskās dzīves ciklus.
Pēcpadomju sabrukumam sekoja
virkne reformu, kuras pakāpeniski
ārējā kapitāla pieplūdes rezultātā
noveda līdz tā sauktajai burbuļa
ekonomikai. Tagad ir pienācis laiks
atgriezties pie pamatvērtībām, saprotot, ka, lai nopelnītu, kaut kas ir
arī jāsaražo un jāpārdod. Krīzes ietekmē, sarūkot vietējam patēriņam,
uzsvaru esam likuši uz eksportu,
un tā ir pareiza izvēle. Kaut gan
ne vienmēr to varēja nosaukt par
izvēli, jo atsevišķiem uzņēmumiem
tā bija izšķiršanās starp eksportu un
bankrotu. Pārorientācija uz ārējiem
tirgiem pēdējos gados notika samērā
spontāni. Industriālā politika faktiski ir ietvars, kā
šīs lietas sistematizēt un plānot atbilstoši starptautiski pieņemtiem
standartiem. Tas
ir veids, kā paskatīties uz visu
tautsaimniecību
kopumā un definēt skaidrus mērķus. Tai pat laikā
mēs runājam ar
katras nozares
pārstāvjiem, lai
saprastu, kādā veidā virzīties uz to,
lai mūsu precēm un pakalpojumiem
būtu pēc iespējas augstāka pievienotā vērtība.

Tas nozīmē, ka ļoti liela daļa
ekonomiski aktīvo iedzīvotāju
dzīvo zem iztikas minimuma
vai barojas no pelēkās ekonomikas. Kādu risinājumu šai
problēmai piedāvā industriālās
politikas plāns?
Vienīgais veids, kā palielināt algas, ir kāpināt produktivitāti. Mums
jāaizmirst tie laiki, kad cilvēks bez
izglītības un profesionālās kvalifikācijas varēja strādāt celtniecībā
un pelnīt četru ciparu algu. Tā vairs
nebūs. Ja cilvēki vēlas saņemt adekvātu atalgojumu, mums jāaicina
uzņēmēji strādāt produktīvāk un
pašiem jābūt gataviem mācīties
strādāt efektīvāk. Tas nebūt nenozīmē, ka jāstrādā vairāk, jo mēs jau tā
strādājam pietiekami daudz, iespējams, pat pārāk daudz, lai tas būtu
produktīvi. Vienkārši mūsu potenciāls bieži tiek pielietots nelietderīgi,
mēs izniekojam savu laiku. Lai
celtu produktivitāti, nepieciešamas
investīcijas izglītībā, tehnoloģijās un
inovācijā. Tieši tās ir jomas, kurās
būtu jāiegulda Eiropas nauda, lai
sasniegtu maksimālo ekonomisko
labumu. Papildu efektu varētu dot
arī nodokļu sloga samazināšana.
Jau no 2013. gada varētu paaugstināt neapliekamo minimumu.
No tā lielāko ieguvumu gūtu tieši
iedzīvotāji ar zemiem ienākumiem.
Otrs solis varētu būt iedzīvotāju
ienākuma nodokļa samazināšana
par diviem procentiem. Te gan vēl
nepieciešama diskusija ar Finanšu
ministriju un uzņēmēju organizācijām. Vienlaikus gan jāapzinās, ka
šobrīd viens no ekonomiskās attīstības šķēršļiem ir tieši nevienlīdzība
un ekonomiskā noslāņošanās. Tādēļ
attiecībā uz izmaiņām nodokļu
politikā primāri būtu jādomā tieši
par mazo algu saņēmējiem.

Nedēļas jautājums

Foto: Ivars Veiliņš
sonāla apmācībā. Tai pat laikā
vēlreiz vēlos uzsvērt, ka nodokļu
slogs darbaspēkam būtu jāsamazina. Tas ir viens no galvenajiem
darba kārtības jautājumiem. Trīs
gadu laikā plānojam samazināt
nodokļu slogu darbaspēkam par
deviņiem procentiem.
Valdības deklarācijā esat
uzņēmušies radīt stimulus
pašvaldībām veidot pievilcīgu uzņēmējdarbības vidi
savā teritorijā, tādā veidā
veicinot investīciju piesaisti.
Kā tas saskan ar pašvaldību
referendumiem, jo līdzšinējā
pieredze liecina, ka daudzi
investīciju projekti izgāzušies
tieši sabiedrības spiediena
rezultātā?
Mums patiešām ir apņemšanās pārskatīt nodokļu politiku
attiecībā uz pašvaldībām, lai
veicinātu uzņēmējdarbības attīstību. Jelgava šajā ziņā jau šobrīd
ir popularizējams piemērs, tomēr
lielākajā daļā pašvaldību tas tā
nav. Daudzviet izvēle tiek izdarīta
par labu klusai un mierīgai dzīvei,
veidojot guļamrajonus, bet nauda
pašvaldībās ieplūst no citviet
saražotās pievienotās vērtības.
Tas nav īsti pareizi, tādēļ nākotnē
būtu jāizstrādā jauns pašvaldību
finansēšanas modelis, lai tiešu
labumu gūtu arī tās pašvaldības,
kuru teritorijā tiek attīstīta uzņēmējdarbība. Savukārt attiecībā uz
pašvaldību referendumiem esmu
valdībā saņēmis solījumu, ka šī
iniciatīva nekļūs par slogu uzņēmējdarbībai. Tas ir ļoti svarīgs
jautājums, jo mēs nevaram runāt
par ekonomisko politiku atrauti
no reģionālās politikas.

Vai mūsu nodokļu politika
sekmē uzņēmējdarbības attīstību?
Sabiedrībā diezgan populārs
ir viedoklis, ka Latvijā nodokļi ir pārāk lieli,
tādēļ uzņēmēji
ir spiesti doties
pelēkās ekonomikas zonā. Cita
starpā, īpaši no
veiksmīgiem uzņēmumiem, izskan arī viedoklis, ka nodokļi
nav mazi, bet,
efektīvi strādājot, ir samaksājami. Par to, ka
mūsu uzņēmējdarbības vide nav nemaz tik slikta,
liecina arī Pasaules Bankas uzņēmējdarbības vides novērtējuma
indekss, kurā Latvija ierindota 21.
vietā pasaulē. Līdz ar to tas atkal
ir stāsts par mūsu uzņēmēju spēju
strādāt gudri un produktīvi atbilstoši starptautiskiem standartiem.
Esat uzsvēruši, ka turpmāk,
Tas ir jautājums par investīcijām plānojot valsts un ES investīzināšanās, tehnoloģijās un per- ciju projektus, daudz lielāks

«Tas nebūt nenozīmē,
ka jāstrādā vairāk, jo
mēs jau tā strādājam
pietiekami daudz, iespējams, pat pārāk
daudz, lai tas būtu
produktīvi. »

Pēc statistikas datiem, trešdaļa strādājošo saņem minimālo algu, bet bezdarbs tiek
minēts kā problēma, kura
būtu jārisina nekavējoties.

«Valdībā esam
konceptuāli vienojušies, ka turpmāk
samazināsim to
institūciju skaitu,
kuras administrē ES
fondu līdzekļus, lai
projektu iesniedzējiem un realizētājiem nebūtu jāsaskaras ar katras
institūcijas
specifiskajām
prasībām,»
uzsver ekonomikas
ministrs
Daniels
Pavļuts.

62%
Nē, un visvairāk to izjūtu
zaļajās zonās, kur saimnieki
aiz saviem suņiem nesavāc
izkārnījumus

uzsvars jāliek uz plānošanas
reģioniem. Kā tas izpaudīsies?
Kā jau minēju, viens no industriālās politikas mērķiem ir
panākt, lai plānošana, tai skaitā
resursu plānošana, notiktu pēc
iespējas tuvāk pašvaldībām un
tām vajadzībām, kādas ir katrā
konkrētā teritorijā. Līdz šim
valsts politika tika realizēta pēc
nozaru ministriju plāniem, kuri
nav devuši vēlamo rezultātu, jo
koordinācija bijusi nepietiekama.
Proti, ieguldītie līdzekļi nav devuši
maksimālo atdevi. Mums ir jāpaplašina plānošanas reģionu funkcijas, ļaujot tiem pašiem noteikt,
kur būtu jāiegulda nauda.
Pašvaldības izaugsmes potenciālu saskata infrastruktūras attīstībā, tomēr bieži tiek
saņemti pārmetumi, ka tas
nedod vajadzīgo ekonomisko
efektu.
Ļoti svarīgi, lai ieguldītās investīcijas vienā vai otrā veidā sniegtu
atdevi un ļautu nopelnīt naudu.
Protams, arī ieguldījumi infrastruktūrā ļauj nopelnīt projektētājiem, būvniekiem, būvmateriālu
ražotājiem un citiem iesaistītajiem
uzņēmumiem, tomēr būtiski ir šīs
lietas sabalansēt, lai primāri investīcijas tiktu novirzītas tajās jomās,
kuras veicina uzņēmējdarbības
attīstību un paplašina potenciālo
nodokļu maksātāju loku. Īpaši
svarīgas būtu tās jomas, kuras
ietekmē uzņēmumu darba produktivitāti. Diemžēl attiecībā uz
ES fondu līdzekļiem mums ir dominējusi naudas apgūšana, nevis
ieguldīšana, tādēļ turpmāk lielāku
uzmanību pievērsīsim investīciju
koordinācijas pasākumiem.
Pēc dažādiem aprēķiniem,
energoresursu cena kopš

2008. gada ir pieaugusi par
30 līdz 40 procentiem, kas būtiski ietekmē mūsu uzņēmēju
konkurētspēju. Ne mazāk
aktuāls jautājums ir lielas
jaudas elektropieslēgumu
izbūve, kas ir birokrātiski sarežģīta un dārga. Vai uzņēmēji
šajā ziņā var cerēt uz kādiem
uzlabojumiem?
Ir jārēķinās ar to, ka energoresursu cenas pieaugs arī nākotnē.
Tāda ir šā brīža tirgus situācija.
Tādēļ ir svarīgi pēc iespējas vairāk importētos energoresursus
aizstāt ar vietējiem, kā arī lielāku
uzmanību pievērst energoefektivitātes pasākumiem. Jāapzinās,
ka varam iegūt ne tikai nopelnot,
bet arī ietaupot. Kopumā esam
samērā labās pozīcijās attiecībā
uz atjaunojamo energoresursu
izmantošanu, lai gan vēsturiskā
pieredze šajā ziņā nav bijusi
veiksmīga. Daļa no pieņemtajiem
lēmumiem veicinājusi spekulatīvu interesi par tā saukto «zaļās»
enerģijas nozari. Valstiski esam
uzņēmušies saistības līdz 2020.
gadam palielināt atjaunojamo
energoresursu īpatsvaru līdz
40 procentiem. Vienlaikus gan
atbalsta apjoms atjaunojamās
enerģijas jomā būtu jāpārskata
un jāsamazina, lai mazinātu
spekulatīvo interesi. Konkurenci
enerģijas tirgū varētu palielināt
arī tas, ka gada otrajā pusē plānojam pievienoties Ziemeļvalstu
enerģijas tirgum – līdz ar to patērētājam būs plašākas iespējas
izvēlēties enerģijas piegādātāju.
Savukārt attiecībā uz elektropieslēgumu izbūvi ir izstrādāts
mehānisms, kā uzņēmējiem
kompensēt tās izmaksas, kas
veidojas, izbūvējot jaunus vai
paplašinot esošos elektropieslēgumus. Šiem uzņēmējiem tiks
piemērots samazināts tarifs.

Vai, jūsuprāt, suņu saimnieki pilsētā ir pietiekami atbildīgi?

17%

14%

Agrāk bija vēl trakāk, bet arī šodien ir suņi,
kas staigā bez uzpurņa un pavadas,
nokārtojas parkos un skvēros, bet
saimnieks to neuzskata par savu atbildību

Jā, vismaz man
tuvējā apkārtnē
suņi problēmas
nesagādā

7%
Pats esmu suņa
saimnieks un sevi
uzskatu par atbildīgu,
bet ne visi ir tādi

Savu viedokli paud

 Jānis Kovaļevskis

Pilsētnieks vērtē

Kā jūs vērtējat
referenduma rezultātus?
Inta, pārdevēja:
– Pozitīvi. Tā
tam ir jābūt!
Latviešu valoda
ir vienīgā valsts
valoda Latvijā.
Šis referendums bija kārtējā «politiskā spēlīte». Manuprāt, gan krievi,
gan latvieši ikdienā spēj mierīgi sadzīvot un labi saprasties. Mēs viņus
saprotam un arī komunicējam ar viņiem krievu valodā, ja nepieciešams.
Taču krieviem ir jāsaprot, ka jāciena
valsts, kurā viņi dzīvo, jānovērtē, ko
tā dod.
Igors, mežstrādnieks:
– Kas gan tā
būtu par valsti ar divām
valodām? Lai
arī pats esmu
nepilsonis, pēc tautības baltkrievs
un nevarēju piedalīties referendumā,
ar rezultātu esmu apmierināts. Mēs
taču dzīvojam Latvijā un latviešu valodai ir jābūt vienīgajai valsts valodai.
Pats esmu iemācījies latviešu valodu
un ticu, ka to var izdarīt jebkurš, lai
nebūtu problēmu.
Vladimirs, bezdarbnieks:
– Lai gan referendumā balsoju par krievu
valodu kā otru
valsts valodu,
tomēr uzskatu, ka tai obligāti nav
vajadzīgs oficiāls valsts valodas statuss. Galvenais, lai varam to lietot.
Patiesībā, ja tā pavērtē, ieeju bankā
– tur tāpat ar mani runā krieviski,
ieeju citā iestādē – arī man izpalīdz.
Es saprotu latviešu valodu, bet pats
nemāku runāt.
Marina, topošā
māsas palīdze:
– Labi. Lai gan
pati esmu ukrainiete, man
nav pilsonības
un nevarēju
balsot, uzskatu, ka Latvijā ir tikai
viena oficiāla valoda – latviešu.
Esmu mēģinājusi naturalizēties, taču
grūtības sagādā Latvijas vēstures
apguve. Ikdienā gan lietoju un arī
šobrīd mācos latviešu valodā. Vīrs
ir latvietis, taču viņš ar mani runā
krieviski. Nesaprotu, kāpēc tā ir: ja
kolektīvā viens krievs un divi latvieši,
viņi vienmēr pielāgosies un runās
krieviski.
Kristīne, auklē
bērnu:
– Varēja vēl vairāk būt «pret».
Tomēr liels
skaits ir to cilvēku, kuri ievilka
krustiņu «par». Priecē fakts, ka latvieši
parādīja savu vienotību, nostāju un
tik daudz tomēr aizgāja un piedalījās
šajā referendumā. Arī tiem, kuri ir
ārzemēs, rūp, kas notiek Latvijā. Tagad vajadzētu rīkot speciālus kursus
tiem, kuri nemāk latviešu valodu, lai
iemācās, ja te grib dzīvot.
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5. un 8. klases skolēniem –
Junioru universitāte
 Sintija Čepanone

Sestdien, 25. februārī,
pilsētas skolu piekto un
astoto klašu skolēni, kuri
ar augstiem rezultātiem
apliecinājuši savas spējas
eksaktajos priekšmetos,
tiksies pirmajā nodarbībā Junioru universitātē.
«Tā šiem skolēniem būs
iespēja saistošā veidā padziļināt savas zināšanas,
strādājot kopā ar valstī
labākajiem mācībspēkiem, un pilnveidot savas
spējas, lai sasniegtu vēl
labākus rezultātus,» Junioru universitātes ideju
atklāj Zemgales reģiona
Kompetenču attīstības
centra (ZRKAC) direktore
Sarmīte Vīksna.
Turpmāk divas sestdienas mēnesī
talantīgajiem skolēniem, ko izvirzījušas skolas, būs iespēja interaktīvās
nodarbībās padziļināti apgūt eksaktos priekšmetus. «Jau pašlaik pilsētā
tiek īstenotas dažādas atbalsta aktivitātes, kas vērstas gan uz skolēniem
ar mācīšanās traucējumiem, gan
spējīgiem un talantīgiem bērniem.
To galvenais mērķis – panākt, lai
uzlabojas skolēnu mācību rezultāti
un lai jau iespējami agrīnā vecumā
viņiem nodrošinātu iespēju izkopt
savas prasmes atbilstoši spējām,»
skaidro S.Vīksna, piebilstot, ka idejas autors un iniciators ir Jelgavas
pilsētas mērs Andris Rāviņš. Tieši
ar pašvaldības atbalstu un A.Rāviņa
ieinteresētību rasta iespēja izveidot Junioru universitāti jeb jauno
talantu skolu, kuru vadīt uzticēts
rīdziniecei, matemātikas mācību
grāmatu autorei, matemātikas
doktorei Ilzei Francei.
Šajā mācību gadā papildu bezmaksas nodarbības matemātikā,
fizikā, bioloģijā un ķīmijā nodrošinātas apmēram 60 skolēniem – no
katras 5. un 8. klases –, savukārt
nākamajā iecerēts gan paplašināt
apgūstamo mācību priekšmetu
klāstu, gan arī skolēnu loku, kas
var iesaistīties nodarbībās. Proti,
turpināt izglītošanos varēs gan tie
skolēni, kuri Junioru universitāti
apmeklēs šogad, gan arī tie, kuri šajā
mācību gadā ir attiecīgi ceturtās un
septītās klases audzēkņi. Šīs nodarbības bērniem būs bez maksas, jo tās
pilnā apmērā sedz pašvaldība.
«Uzskatu, ka šāda pašvaldības
iecere atbalstīt un dot iespēju papildus pilnveidot sevi skolēniem, kuru
spējas ir augstas, ir apsveicama, vēl
jo vairāk tādēļ, ka matemātikas

un līdzīgu pulciņu darbība valstī
kopumā ir ļoti epizodiska. Kaut arī
parasti tiek runāts par formāliem
rezultātiem mācību priekšmetu
olimpiādēs, domāju, ka daudz būtiskāk ir radīt interesi arī spējīgiem
skolēniem par konkrētām zinātnēm,
kas ilgtermiņā nozīmē palielināt
iespēju viņiem arī savu nākotnes
karjeru saistīt tieši ar šīm nozarēm,» uzskata I.France. Taujāta, ar
ko nodarbības Junioru akadēmijā
atšķirsies no ierastajām mācību
stundām skolā, viņa norāda, ka tā
pirmām kārtām būs vides maiņa – tā
būs neformālāka un radošāka nekā
ikdienā –, tā būs iespēja iepazīties
un darboties kopā ar skolēniem, kuriem ir līdzīgas intereses un spējas.
«Nodarbību vadītāju vidū ir arī jaunieši, kuri bijuši mācību priekšmetu
olimpiāžu dalībnieki un arī šobrīd
aktīvi šajā laukā darbojas, turklāt
pašas nodarbības būs veidotas tā,
lai skolēniem būtu iespēja pašiem
pētīt, atklāt, sadarboties, diskutēt
un arī sacensties savā starpā,» tā
I.France.
«Tā kā mūsu skolā ir četras 5.
klases, izlemt, kuri četri piektklasnieki būs tie, kuri mācīsies Junioru
universitātē, bija ļoti grūti, jo talantīgu bērnu skolā ir krietni vairāk.
Atlase bija ļoti rūpīga, iesaistot gan
klašu audzinātājus, gan mācību
priekšmetu skolotājus, gan skolas
vadību un, protams, arī vecākus, lai
apzinātu ģimenes iespējas pakārtot
savas ikdienas gaitas un bērnu
izvadāt uz nodarbībām sestdienā,»
stāsta 3. pamatskolas direktora
vietniece Alise Skrupska. Viņa
atzinīgi vērtē Junioru universitātes
ideju, akcentējot, ka tā skolēniem ir
iespēja «iziet ārpus skolas robežām»,
iepazīties ar jauniem skolotājiem,
strādāt ar citām darba metodēm un
pierādīt sevi. «Esmu pārliecināta,
ka talantīgie skolotāji pratīs bērnus
atvērt un ieinteresēt,» tā viņa,
spriežot, ka skolēni, kuri izglītosies
Junioru universitātē, varēs kļūt
par maziem palīgiem matemātikas
skolotājam, apgūtajā daloties ar
klasesbiedriem.
ZRKAC Vispārējās un profesionālās izglītības atbalsta nodaļas
vadītāja Sanita Šabanska piebilst,
ka informāciju par Junioru universitātes aktivitātēm – gan nodarbību laikiem un saturu, gan dalību
konkursos, kas varētu būt saistoša
ne tikai pašiem dalībniekiem, bet
arī viņu vecākiem un skolotājiem,
– varēs atrast ZRKAC mājas lapā,
sadaļā «Junioru universitāte». «25.
februārī pulksten 10 uz pirmo tikšanos aicinām arī dalībnieku vecākus
un skolotājus,» tā S.Šabanska.

Jāņa Čakstes bulvāra rekonstrukcijas darbu laikā no
27. februāra plānots slēgt Driksas tilta ietvi Jelgavas pils pusē
Gājējiem šķērsot Jāņa Čakstes bulvāri atļauts tikai «Swedbank» ēkas pusē, izmantojot gājēju pāreju
pie luksofora Lielās ielas un Jāņa Čakstes bulvāra krustojumā.
Lai apietu slēgto Driksas tilta ietvi Jelgavas pils pusē, izmantojams gājēju tunelis zem Lielās ielas
un gājēju pāreja Lielajā ielā pie Lielās un Akadēmijas ielas krustojuma.
Transporta kustība Lielās ielas un Jāņa Čakstes bulvāra krustojumā saglabājas esošā.
Atgādinām, ka gājēju kustība pa Jāņa Čakstes bulvāra rekonstrukcijas darbu zonu un ielas
brauktuvi ir aizliegta. «Pilsētsaimniecība» lūdz ievērot informācijas un ceļa zīmes, un atvainojas par
sagādātajām neērtībām.

ziņas

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Ieslodzītie mācās
lasīt, rakstīt, rēķināt

 Ilze Knusle-Jankevica

«Grūti jau ir, bet es cenšos. Gribas iemācīties
rakstīt, lai varu uzrakstīt
uz mājām vēstuli pats ar
savu roku un parakstīties
– līdz šim, ja vajadzēja parakstīties, ievilku
krustiņu,» tā Jelgavas
cietuma ieslodzītais Ruslams. Viņš ir viens no 14
Jelgavas cietuma ieslodzītajiem, kuri apgūst
pamatprasmes – lasīt,
rakstīt, rēķināt.
Ruslams un citi ieslodzītie, kuri
sākuši apgūt pamatprasmes, atzīst,
ka izglītība ļauj pilnveidoties un
kaut uz mirkli nedomāt par sūro
ikdienu cietuma sienās un drūmo
nākotni ārpus tām. «Jā, es pieļāvu
kļūdu, bet gribu būt normāls cilvēks. Mums tika dota iespēja mācīties, un es ar prieku to izmantoju.
Ceru, ka tas cilvēkiem ārā ļaus uz
mani un pārējiem ieslodzītajiem
paskatīties ar kaut nelielu cilvēcību,
nevis tikai nosodīt,» tā Renāts, kurš
cietumā nonāca 18 gadu vecumā,
septiņus gadus jau ir nosēdējis un
pēc pusotra gada sodu būs izcietis.
Savukārt Dainis grib cietumā iegūt
pamatizglītību un sapņo pēc atbrīvošanās no ieslodzījuma turpināt
mācīties vakarskolā.
Lai gan ieslodzīto teiktais liecina, ka viņi iespēju izglītoties
novērtē, pedagogi un Ieslodzījuma
vietu pārvaldes (IeVP) amatper-

sonas ir skeptiskāki. Skolotājas
norāda, ka ieslodzītie ir centīgi, tomēr ne visiem viss izdodas. «Viņi
ir kā bērni, bet ar pieauguša cilvēka pieredzi. Vēl arī mentalitāte
– strādāt nav viegli,» stāsta sociālo
prasmju skolotāja Jeļena Rjazanceva, kuras uzdevums ir iemācīt
ieslodzītajiem dzīvot sabiedrībā.
Viņa norāda, ka ieslodzītajiem ir
grūtības raksturot sevi un citus,
tomēr uz lasīšanas skolotājas
jautājumu «Kāds tu esi?» spēj
atbildēt ikviens: normāls cilvēks,
labsirdīgs un mierīgs, godīgs,
laipns, laimīgs, sapņojošs, priecīgs,
veiksmīgs. Piemēram, Renāts par
sevi saka ščastļivij, bet, kad skolotāja lūdz pārtulkot, ko tas nozīmē,
viņš apjūk un izmoka: vēja cilvēks.
Renāts nāk no jauktas ģimenes
(māte – igauniete, tēvs – roms),
kurā sarunvaloda bija krievu.
Latviski runāt un lasīt viņš prot,
bet rakstīt gan ne.
Iespēju mācīties ieslodzītajiem
nodrošina IeVP, sadarbībā ar Valsts
izglītības attīstības aģentūru īstenojot ESF projektu «Profesionālās izglītības programmu, pamatprasmju
un kompetenču apguve izglītības
un profesionālās karjeras turpināšanai». Tā laikā pamatprasmes apgūs 50 ieslodzītie Brasas, Iļģuciema,
Jelgavas un Daugavgrīvas cietumā
– vecākajam ir 55 gadi, jaunākajam
– 21. Mācību programmu izstrādāja
SIA «Dija». Uzņēmuma pārstāvji
bija arī tie, kas testēja ieslodzītos,
lai noteiktu viņu zināšanu līmeni.
«Visspilgtāk atmiņā man palicis tas,

Jelgavas cietumā
14 ieslodzītie sākuši mācīties lasīt,
rakstīt un rēķināt.
Lai gan viņi paši
saka, ka tas varbūt
pēc iziešanas palīdzēs atrast darbu,
Ieslodzījuma vietu
pārvaldes amatpersonas ir reālistiskas: labi, ja viens
no 50 ieslodzītajiem, kuri cietumā
mācās un apgūst
pamatprasmes
vai profesiju, pēc
cietumsoda izciešanas zināšanas
liks lietā.
Foto: Ivars Veiliņš
ka tikai divi no gandrīz 80 cilvēkiem
zināja, cik un kādas krāsas ir varavīksnē,» tā SIA «Dija» psiholoģe
Natālija Praliča. Tāpat ieslodzītie
nav zinājuši, kas ir rombs un kāds
tas izskatās, grūtības sagādājuši
arī citi it kā vienkārši uzdevumi.
Kopumā tika notestēti 75 ieslodzītie
deviņos cietumos (Jelgavas cietumā
– 18), septiņi atteicās mācīties.
Jelgavas cietuma priekšnieks Māris Stivrenieks uzsver, ka visgrūtāk
ir ieslodzītos pārliecināt apmeklēt
nodarbības. «Tas, ko jūs redzat, ir
aisberga virspuse – visi smuki sēž
un mācās. Bet tas ir smags darbs,
lai panāktu, ka viņi uz nodarbībām
aiziet, lai saņemtos, nekaunētos
par to, ja kaut kas nesanāk,» tā
viņš, piebilstot, ka ikdienā nereti ar
ieslodzīto kompleksiem un bailēm
nākas cīnīties cietuma kapelānam,
kurš, šķiet, iemantojis viņu cieņu.
IeVP priekšnieks Visvaldis Puķīte
piebilst, ka cietuma vidē mācīšanās, strādāšana un sadarbošanās
ar pārvaldi neskaitās labais tonis
– arī tas rada papildu spriedzi. «Ja
no 50 apmācītajiem kaut viens pēc
iziešanas brīvībā izmantos apgūto
izglītību vai profesiju, tā jau būs liela
mūsu uzvara,» uzskata V.Puķīte,
norādot, ka šie cilvēki vismaz spēs
paši risināt savas problēmas, doties
uz valsts un pašvaldības iestādēm,
aizpildīt iesniegumus un iepazīties
ar dokumentiem.
Jāpiebilst, ka Jelgavas cietumā
ieslodzītie var apgūt arī šuvēja,
kokapstrādes speciālista un elektromontiera profesiju.

Pirmo reizi trīs gadu
laikā pasažieru skaits pieaudzis
 Ritma Gaidamoviča

SIA «Jelgavas autobusu parks» (JAP) apkopojusi datus par
2011. gadu. Tie rāda,
ka pērn salīdzinājumā ar pēdējiem trim
gadiem pirmo reizi ir
fiksēts neliels pasažieru pieaugums. JAP
valdes loceklis Pēteris
Salkazanovs stāsta, ka
pilsētas pārvadājumos
pasažieru pieaugums
ir 3,73 procenti, bet
starppilsētu maršrutos
– 2,6 procenti.
«Salīdzinot iepriekšējo trīs
gadu skaitļus, 2011. gadā vērojams pasažieru pieaugums, un
tas ir labs rādītājs. Tas nozīmē,
ka ekonomiskā situācija ir sakustējusies. Protams, to noteikti

ietekmējis arī degvielas cenu
pieaugums. Cilvēki personīgā
transporta vietā izvēlas sabiedrisko,» skaidro P.Salkazanovs.
Pārvadāto pasažieru skaits
2011. gadā salīdzinājumā ar
2010. gadu pilsētā pieaudzis par
3,73 procentiem, reģionālajos
starppilsētu maršrutos – par
2,6 procentiem. JAP komercdirektore Viktorija Ļubļinska
norāda, ka, lai noskaidrotu
šos rādītājus, netiek uzskaitīts
katrs pasažieris, bet gan tiek
izmantota metodika, kur ņem
vērā arī nobrauktos kilometrus
un uzņēmuma ieņēmumus.
Salīdzinot 2010. un 2011.
gada rādītājus, diezgan ievērojami audzis to pasažieru skaits,
kuri priekšroku devuši mēnešbiļetei. 2010. gadā kopā izsniegtas
14 574 mēnešbiļetes, bet 2011.
gadā jau 16 994, kas ir par 2420
mēnešbiļetēm vairāk. «2010.

gadā apmēram 70 procenti pasažieru pirms katra brauciena
pirka biļeti, pārējie brauca ar
mēnešbiļeti, bet 2011. gadā
63 procenti pirka biļeti pirms
brauciena, bet pārējie brauca ar
mēnešbiļeti. Cilvēki ir izrēķinājuši, ka tas ir izdevīgāk,» stāsta
P.Salkazanovs. Pērkot biļeti
autobusā, brauciens izmaksā 50
santīmus, taču, pērkot mēnešbiļeti, viena brauciena maksa ir
33 santīmi.
Apkopotie dati liecina, ka JAP
autobusi, pārvadājot pasažierus,
2011. gadā gandrīz simts reizes
apbraukuši apkārt zemeslodei.
Pilsētas autobusu nobraukums
maršrutos ir 1 712 730,45 kilometri, reģionālo starppilsētas
autobusu nobraukums maršrutos
– 1 822 453,66 kilometri. Kopumā izpildīto reisu skaits pilsētas
maršrutos – 185 504, reģionālajos
starppilsētu maršrutos – 41 138.
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Īsi
 Laika apstākļi nav saudzīgi pret
ledus skulptūrām – plus grādi un
spožā saule darījusi savu, tāpēc
ledus skulptūras vairs nav apmeklētājiem apskatāmas. Šobrīd
Uzvaras parks ir slēgts, jo notiek
skulptūru un aprīkojuma demontēšana. Parks varētu būt atvērts
nedēļas beigās.
 Jelgavas pilsētas «Twitter»
profils JelgavaLV sekotāju skaita
ziņā apsteidzis Rīgas pilsētas profilu LiveRiga, kļūstot par populārāko «Twitter» profilu starp Latvijas pilsētām. Otrdien, 21. februārī,
Jelgavas pilsētas «Twitter» profilam
JelgavaLV bija 1413 sekotāju, Rīgas
pilsētas profilam – 1364, Valmieras pilsētas profilam valmiera_lv
–1339, Siguldas pilsētas profilam
sigulda_lv – 813, savukārt Ventspils pilsētas profilam Ventspils_lv
– 711 sekotāju, informē Jelgavas
pašvaldības Sabiedrisko attiecību
sektorā. Jelgavas pilsētas pašvaldība sociālajos medijos «Twitter»,
draugiem.lv un «Youtube» ir izveidojusi pilsētas profilu, kas sniedz
iedzīvotājiem plašākas iespējas
uzzināt par jaunumiem, sazināties
ar pašvaldību un noskaidrot interesējošos jautājumus.
 28. un 29. februārī notiks
septītās Notāru dienas, ko rīko
Latvijas Zvērinātu notāru padome. Šogad Notāru dienu tēma
būs Fizisko personu mantiskā
stāvokļa un nedeklarēto ienākumu deklarēšanas likums jeb
tā sauktais Sākumdeklarēšanas
likums – iedzīvotāji bez maksas
varēs konsultēties par deklarācijas aizpildīšanu un iesniegšanu.
Jelgavā ir četri notāri: Daina Andersone – Mātera ielā 23/25 – 75, tālrunis 29460827; Pēteris Ducmanis
– Pasta ielā 45, tālrunis 63023360,
63021955; Ināra Dzene – Sudrabu
Edžus ielā 15, tālrunis 26333145,
63028157; Ilga Tauriņa – Lielajā
ielā 16 – 2 (ieeja no Mātera ielas),
tālrunis 63048550.
 Arī Jelgavā ikvienam ir iespēja
parakstīt Labas gribas manifestu,
zem kura pirmie savu parakstu likuši
Valsts prezidents Andris Bērziņš,
mācītājs Juris Rubenis, Saeimas
deputāts Ilmārs Latkovskis un citi
sabiedrībā pazīstami cilvēki. Manifesta idejas aizsākums ir tēzes, kuras
mācītājs J.Rubenis iesniedza Valsts
prezidentam un Saeimas Sabiedrības
saliedētības komisijai Rīgas pilī 7.
februārī diskusijas «Garīgā dimensija
un politika» laikā. Valsts prezidents,
konsultējoties ar tēžu autoru un Saeimas komisijas vadītāju I.Latkovski,
nolēma uzrunāt atsevišķus sabiedrībā pazīstamus cilvēkus ar aicinājumu
parakstīt manifestu. Nu tam var pievienoties ikviens iedzīvotājs. Jelgavā
parakstīties var kultūras namā,
Zinātniskajā bibliotēkā, bibliotēkā
«Pārlielupe», Miezītes bibliotēkā
un Sabiedrības integrācijas pārvaldē šo iestāžu darba laikā.
 8. martā pulksten 10 Atpūtas
un sporta kompleksa «Zemgale»
konferenču zālē notiks bezmaksas seminārs «Ir sarunas, ir
rezultāts-2». Seminārā aicināti
piedalīties uzņēmumu un darba
devēju organizāciju vadītāji, kā
arī pašvaldību pārstāvji. Semināra organizators SIA «Komin»
informē, ka seminārs ir orientēts
uz praktisku darbību dalībnieku
saskarsmes prasmju pilnveidošanai, lai veiksmīgāk vadītu sarunas
un pārrunas organizācijās un risinātu konfliktsituācijas. Seminārā
aplūkotās tēmas palīdzēs risināt
jautājumus, kas saistīti ar darba
kvalitātes uzlabošanu uzņēmumos,
veicinās darba devēju un darba ņēmēju savstarpējo dialogu dažādos
problēmjautājumos un nestandarta
situācijās, kā arī sniegs noderīgu
informāciju uzņēmumiem par sadarbību ar pašvaldībām un valsts
institūcijām. Pieteikties semināram var mājas lapā www.komin.
lv, aizpildot elektronisku anketu.
Kontaktpersona: Ausma Gorbunova, tālrunis 26350814.

Ritma Gaidamoviča

4

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

tēma

Ceturtdiena, 2012. gada 23. februāris

Jelgavā oficiāli reģistrēti 1043 suņi;
cik ir patiesībā – var tikai minēt
 Sintija Čepanone

Uz jautājumu, cik pilsētā ir
suņu, precīzi atbildēt nevar
neviens, jo, kaut īpašnieka pienākums ir dzīvnieku reģistrēt,
to dara ne visi, kuri uzskatāmi
par suņu saimniekiem. Regulāras iedzīvotāju sūdzības par
klaiņojošiem dzīvniekiem, pamesti suņi, dažbrīd pārpildīta
dzīvnieku patversme ir tikai daži
signāli, kas apliecina: diemžēl
ne visi suņu īpašnieki apzinās
atbildību, kādu uzlicis savulaik
pieņemtais lēmums uzņemties
rūpes par dzīvnieku. No 2002.
līdz 2011. gadam Jelgavā oficiāli reģistrēti tikai 1043 suņi.
Kontrolējošo dienestu speciālistu skatījums uz situāciju Jelgavā ir diezgan skarbs,
jo lielākoties viņu redzeslokā nonāk ne tās
pozitīvākās situācijas. «Saņēmām kāda
cilvēka sūdzību par to, ka kaimiņmājā novārtā atstāts suns. Izrādījās, ka saimnieki
jau kādu laiku dzīvo Anglijā un aizbraucot
atstājuši ne tikai māju, bet arī suni,» vienu
no situācijām atklāj Pārtikas un veterinārā
dienesta (PVD) Dienvidzemgales pārvaldes
speciāliste Ineta Kupča. Pēdējo divu gadu
laikā vien dienesta redzeslokā Jelgavā
nonākuši septiņi gadījumi, kad saimnieki,
aizbraucot uz ārzemēm, suni pametuši. «Jā,
varbūt cilvēks, kuram īpašnieki uzticējuši
pieskatīt māju, suni mēdz pabarot, taču kaimiņi nereti norāda, ka tas notiek labi ja reizi
nedēļā, bet ēdiens dzīvniekam nepieciešams
vismaz divas reizes dienā... Vai atkal cits
gadījums: kādā dzīvoklī jauns puisis tur
divus suņus, taču pats ir bez darba, mēdz
uzdzīvot un pat elementāri suņus izvest
pastaigā «aizmirst». Arī par šo gadījumu
ziņoja kaimiņi, jo smaka kāpņutelpā kļuva
neciešama,» stāsta I.Kupča, piebilstot, ka
šādos gadījumos visbiežāk suņa ceļš ved uz
dzīvnieku patversmi.
Kopumā pagājušajā gadā PVD saņēmis
24 sūdzības par suņiem Jelgavā un 20
izrādījušās pamatotas: trijos gadījumos
dzīvnieki, kuru saimnieki aizbraukuši uz
ārzemēm, pamesti; piecos – suns turēts
nepiemērotos apstākļos; sešas sūdzības
saņemtas par to, ka suns netiek pienācīgi
barots; četras – par antisanitāriem apstākļiem; divas – ka traucē citus iedzīvotājus.

Suns ir lukss

«Patiesībā jau es negribētu runāt skaitļos, jo aiz katra skaitļa ir dzīvs dzīvnieks
ar savu, bieži vien ne to vieglāko, likteni,»
saka dzīvnieku patversmes darbiniece
Unda Ģēģere. Taču viņa spriež, ka kopumā situācija tomēr uzlabojas. «Protams,
saimnieka uzdevums ir gādāt par to, lai
suns būtu pieskatīts, neklaiņo, nepazūd,
taču tīri cilvēcīgi – gadīties var visādi. Un
ir prieks par tiem saimniekiem, kuri savu
mīluli nekavējoties meklē un atrod, taču
diemžēl ir arī tādi, kuri pat pēc trijām nedēļām neliekas ne zinis par pazudušo suni un
pat neuzskata par vajadzību paziņot, ka no
suņa atsakās un nodod to adopcijai. Nereti
pat ir situācijas, kad mēs skaidri zinām, kur
saimnieks dzīvo, taču to pierādīt, lai sauktu
viņu pie atbildības, nevaram, jo dzīvnieks
nav reģistrēts,» tā U.Ģēģere. Pēdējos gados
gan vērojama pozitīva tendence: ja agrāk
10 suņi no 100 atgriezās pie saimniekiem,
tad pašlaik suņu, ko izņem īpašnieki, skaits
kaut nedaudz, tomēr pieaudzis.
«Dzīvnieku patversme nav vieta, kur
risināt savas personīgās problēmas. Cilvēkiem, kuriem suns kaut kādu apstākļu
dēļ kļuvis lieks, pirmām kārtām pašiem
jāmēģina tikt galā ar situāciju, taču nevis
dzīvnieku atstājot patversmes teritorijā
vai piesienot pie koka, bet gan aktīvi
meklējot viņam jaunu saimnieku,» uzver
U.Ģēģere, piebilstot, ka nereti cilvēki pirms
pārcelšanās uz ārzemēm suni vienkārši
vēlas «nogrūst» patversmē, pat necenšoties
meklēt citu risinājumu. «Taču izolatorā no
iedzīvotājiem uzņemam dzīvniekus tikai

ar «Pilsētsaimniecības» vai Pašvaldības
policijas atļauju, un šīs iestādes ir tāds kā
filtrs, kas atsijā viegla risinājuma tīkotājus,
līdz ar to pie mums lielākoties nokļūst tie
dzīvnieki, kuriem tiešām nav kur palikt, jo
daudziem ir neērti vērsties pēc atļaujas,»
pieļauj patversmes darbiniece. Pašlaik dzīvnieku izolatorā mīt ap 20 suņu, galvenokārt
pilsētā notvertie klaiņojošie.
Pašvaldības aģentūras «Pilsētsaimniecība» Apsaimniekošanas nodaļas speciāliste
Rita Voicehoviča norāda, ka aģentūra ar
LLU Veterinārmedicīnas fakultātes Klīnisko institūtu noslēgusi līgumu par Jelgavas
pilsētā klaiņojošo suņu, kaķu un pilsētā
ieklīdušo dzīvnieku izmitināšanu, aprūpi,
eitanāziju, kremāciju. «Klaiņojošiem dzīvniekiem 14 dienas tur tiek nodrošināta izmitināšana, aprūpe un klīniskā izmeklēšana. Tikai tad, ja šajā laika posmā neatrodas
dzīvnieka īpašnieks vai arī jauns īpašnieks,
dzīvnieks tiek eitanizēts,» norāda speciāliste, piebilstot, ka mazo dzīvnieku izolatorā
pērn ievietoti 859 dzīvnieki, tostarp 311
suņi, un Jelgavas pilsētā noķerto klaiņojošo
dzīvnieku izmitināšana, uzturēšana, aprūpe, eitanāzija un kremācija kopumā pašvaldībai izmaksāja 20 815,16 latus. Savukārt
šajā gadā klaiņojošo dzīvnieku izķeršanai,
mirušo un ievainoto dzīvnieku savākšanai,
ievainoto bezsaimnieka dzīvnieku ārstēšanai, bezsaimnieka kaķeņu sterilizācijai un Kārlis un Silva nesen kļuva par haskija nedēļām man zvanīja kaimiņi, ka pie masaimniekiem. «Naktī ar draudzeni gājām nas kāpņutelpas jau kādas četras stundas
medikamentiem ieplānoti 38 533 lati.
cauri Raiņa parkam un sadzirdējām guļ tas pats haskijs. Tikai ap kaklu viņam
gaudoņu. Vadoties pēc tās, nonācām jau bijusi cita siksniņa ar telefonnumuru.
Pašvaldība cīnās ar sekām
«Klaiņojošo dzīvnieku problēma Jelgavā pie rotaļu laukuma, kur bija piesiets suns Zvanīju jau zināmajai saimniecei, kura
būs tik ilgi, līdz cilvēki sāks saprast, ka par – haskijs. Krūmi jau nu nav tā vieta, kur tajā pašā laikā pa telefonu man stāsta,
dzīvnieku atbild saimnieks, nevis pašvaldī- piesiet suni uz mirkli, turklāt dzīvnieks iz- ka suns priecīgs skraidot pa lauku. Biju
ba. Ne jau pašvaldība cilvēkus piespiedusi skatījās tik nelaimīgs, ka draudzene mani nikns par viņas bezatbildību un piezvanīju
paņemt mājdzīvnieku, taču tieši pašvaldība pārliecināja viņu aizvest uz mājām. Jau uz telefona numuru, kas pielikts pie suņa
ir tā, kas savu iespēju robežās spiesta cīnī- nākamajā dienā intensīvi sākām meklēt siksniņas. Atbildēja vīrietis. Izrādās, haskijs
ties ar saimnieku neizdarības sekām,» saka haskija saimnieku. Lasījām sludinājumus, piederējis kādai ģimenei Rīgā, un šķiroties
R.Voicehoviča. Viņa norāda, ka klaiņojošo paši ievietojām, sekojām līdzi ziņām, līdz sieva suni laikam pārdevusi minētajai
dzīvnieku problēma Jelgavā ir aktuāla, īpaši uzdūros ziņai par to, ka policijā pieteikta jaunietei. Taču dzīvnieka dokumenti bija
rudens un pirmajos ziemas mēnešos, kad no haskija pazušana. Uzreiz zvanīju Valsts palikuši pie vīrieša, kurš uzreiz bija gatavs
dārziņu rajoniem dodas prom dārziņu īpaš- policijai, lai informētu par to, ka haskijs, tos nogādāt man,» tā Kārlis, piebilstot, ka
nieki. «Tāpat problēmas sagādā pamestie iespējams, ir atradies, bet viņi teicās neko novērtē kaut vai to, ka pirmajam suņa
dzīvnieku mazuļi – lielākajai daļai ir bijis nezinām...» stāsta Kārlis. Taču kādu dienu, īpašniekam nebija vienaldzīgs haskija
saimnieks, kurš savam mājas mīlulim nav vedot pastaigā suni, uz ielas klāt pienāca liktenis un viņš bija gatavs darīt visu, lai
veicis sterilizāciju un tagad nevēlas uzņem- jauniete, kuru haskijs atpazina... «Diez- tikai suns tiktu pie jauna saimnieka. Tagad
ties rūpes par mājdzīvnieka pēcnācējiem, gan juceklīgi viņa mums stāstīja, kā suns Kārlis un Silva oficiāli kļuvuši par haskija
uzskatot, ka labākais risinājums ir atstāt pazudis, kā viņu meklējusi, un, protams, īpašniekiem. «Viņu sauc Hasis, viņš ir 2,5
viņus uz ielas, kāpņutelpās, pie atkritumu viņu atdevām saimniecei, taču pēc pāris gadus vecs, turklāt dzimis ar mani vienā
urnām – sak’, gan jau kāds viņus paņems
22 gadus vecā Sondra Agurjanova
sev. Ir arī saimnieki, kuri zvana pašvaldībai
ir Jorkšīras terjera Tobi saimniece.
un uzstāj, lai risinām viņu problēmu. Un
«Suns ir mans bērnības sapnis, kuru
jau atkal tiek vainota pašvaldība, ka tā šajā
beidzot izdevies piepildīt. Man pat
jautājumā nav pietiekami pretimnākoša, lai
nebija svarīgi, kāds suns – ka tikai
gan dzīvnieka sterilizācija vai jaunu māju
būtu dzīvnieks –, un biju laimīga, kad
meklēšana taču ir īpašnieka pienākums,»
pirms kāda gada piezvanīja mamma,
absurdās situācijas ieskicē R.Voicehoviča.
lai pateiktu, ka ir cilvēks, kurš pārdod
Lai nodrošinātu dzīvnieku uzskaiti un
terjeru. Līdz šim ne brīdi neesmu noizsekojamību valstī, ir iespēja reģistrēt savu
žēlojusi, ka uzņēmos rūpes par suni,
mājas mīluli vienotajā valsts datu bāzē, ko
un nekad arī nenožēlošu,» tā Sondra,
uztur Lauksaimniecības datu centrs. Taču
piebilstot, ka izstādēs ar suni negrapirms reģistrācijas dzīvniekam jāimplantē
sās piedalīties, tādēļ «svarīgākais, lai
mikroshēma jeb mikročips, ko dara galvenoviņš būtu vesels». Viņa apgalvo, ka
kārt šķirnes suņu dzīvnieku īpašnieki.
vasarā pastaigā tiekot ņemts līdzi arī
Saskaņā ar pašvaldības saistošajiem
maisiņš suņa izkārnījumiem, bet zienoteikumiem suns ir jāreģistrē un jāsaņem
mā... tas piemirstas, turklāt «nemaz
reģistrācijas žetons, tāpat suņa īpašnieka
nevar redzēt, kur viņš nokārtojas»...
pienākums ir samaksāt ikgadējo suņa
turēšanas nodevu, katru gadu vakcinēt «Čipus triju nedēļu laikā ir divdzīvnieku pret trakumsērgu. «Diemžēl ir tik izaudzis, un tagad mūs jau
saimnieki, kas uzskata, ka viena vakcinācija dancina pēc sava prāta. Tagad
darbojas uz visu mūžu...» tā speciāliste.
viņam vārām cūkas ādiņas,
Taču bezatbildīgo suņu saimnieku kauliņus, taču, kad pirms trim
«audzināšana» bieži vien panākumiem nedēļām viņu pieņēmām, bija
nevainagojas, jo ne katram saimniekam, pavisam izvārdzis,» stāsta Zigrīne sunim klāt neizstāvēsi. Pašvaldības da Ruhmane, kura no kabatas
policijas pārstāve Inga Remerte norāda, ka izņem maisiņu, lai savāktu suņa
pagājušajā gadā par dzīvnieku turēšanas, atstāto. Viņa par Čipus saimnieci
labturības, izmantošanas un pārvadāšanas kļuva, jo nespēja noskatīties uz
prasību pārkāpšanu sastādīti 13 adminis- pamesto dzīvnieku, kuru bija
tratīvā pārkāpuma protokoli, savukārt pamanījusi mājas sētniece un
par Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošo piedāvājusi par viņu uzņemties
noteikumu Nr.127 «Noteikumi par mājdzīv- rūpes. Kundze neslēpj, ka vēl
nieku uzturēšanu Jelgavā» pārkāpumiem nav pievērsusies formalitāšu
sastādīti 12 administratīvā pārkāpuma kārtošanai. «Pret trakumsērgu
protokoli, tāpat izteikti septiņi mutiski aiz- viņu potēšu noteikti, laikam vajadzēs arī piereģistrēt, bet tā ikgadējā nodeva... Ar vīru
rādījumi, bet naudas sods uz vietas uzlikts esam pensionāri, tāpēc ar iztikšanu ir tā, kā ir, taču to es vēlāk noskaidrošu – pensio15 personām par kopējo summu 130 lati. nāriem laikam pienākas kaut kādas atlaides,» tā Z.Ruhmane. Taujāta, vai, viņasprāt,
Taču lielākoties pārkāpumi fiksēti, reaģējot visi cilvēki, kuri kļuvuši par suņu īpašniekiem, ir pelnījuši par tādiem saukties, kundze
uz iedzīvotāju sūdzībām.
vien nosaka: «Suns atšķirībā no cilvēka par sevi pats parūpēties nevar...»

Foto: Ivars Veiliņš
dienā!» saka Kārlis, neslēpjot, ka līdz ar
suni klāt nākušas jaunas rūpes. Viņaprāt,
atbildība pret suni ir tieši tāda pati kā
pret zīdaini – tu nedrīksti tā vienkārši
vienā dienā no viņa atteikties. «Kur mēs
dzīvojam?! Lai brauktu ar mašīnu, jāmācās, lai dabūtu tiesības, bet lai kļūtu par
suņa īpašnieku? Pat bērna vecākiem nav
vajadzīgs nekas, kas apliecina, ka tu tam
esi gatavs!» sašutis ir Kārlis, kurš spriež,
ka viņiem tomēr izdevies kļūt par labiem
saimniekiem, lai gan iepriekš to nemaz
nebija plānojuši. «Esam iepazinušies ar
citiem suņu, tostarp haskiju, īpašniekiem,
un tiešām ir prieks par apzinīgajiem un
atbildīgajiem saimniekiem. Arī mēs, vedot
suni pastaigā, vienmēr līdzi ņemam maisiņu, lai savāktu Haša atstāto. Nupat par 35
santīmiem nopirkām simts maisiņus – tas
taču nav daudz, un vai tiešām cilvēkiem ir
tik grūti parūpēties ne tikai par savu suni,
bet arī vidi, kurā dzīvojam?!»
Reģistrētie suņi Jelgavā
Gads

2011.
2010.
2009.
2008.

Izsniegtie suņu
reģistrācijas
žetoni*, gab.
(Ls 1,21)
150
105
139
146

Iekasētās suņu
turēšanas nodevas
apmērs, Ls
(3 Ls/gadā**)
196,80
345
522
433

* Suni piereģistrēt un saņemt reģistrācijas žetonu var:
• SIA «Rimal», Driksas ielā 1;
• Zemgales veterinārajā centrā, K.Barona ielā 17;
• SIA «USIVET» veterinārajā ambulancē, Satiksmes ielā 35;
• JPPA «Pilsētsaimniecība», Pulkveža O.Kalpaka ielā 16a;
• Veterinārajā izglītības centrā, Helmaņa ielā 8;
• SIA «Sanarius», Viestura ielā 22.
** Saskaņā ar Jelgavas pašvaldības saistošajiem
noteikumiem «Par Jelgavas pašvaldības nodevām» no
nodevas samaksas atbrīvoti redzes invalīdi, I grupas
invalīdi, individuālo dzīvojamo māju īpašnieki; nodeva par
80% samazināta II grupas invalīdiem, valsts iestādēm,
kuru darbībā tiek izmantoti dienesta suņi, vientuļiem
nestrādājošiem pensionāriem, kuriem ir maza izmēra suņi
(skausta augstums nepārsniedz 30 cm). Suņa turēšanas
ikgadējā nodeva (Ls 3) jāmaksā «Pilsētsaimniecībā»,
Pulkveža O.Kalpaka ielā 16a, 3. kab.
Kur ziņot par klaiņojošiem dzīvniekiem?
Par klaiņojošiem, atrastajiem ievainotajiem un
mirušajiem dzīvniekiem jāziņo «Pilsētsaimniecībai»
(63026513) vai POIC (8787).
Par agresīviem klaiņojošiem dzīvniekiem, kas apdraud
cilvēkus, dzīvniekus, jāziņo Pašvaldības policijai
(63028550), POIC (8787).
Jelgavas pilsētas teritorijā noķerto dzīvnieku skaits:
2011. gadā – 311 suņi, 535 kaķi, 13 citi dzīvnieki;
2010. gadā – 308 suņi, 500 kaķi, 10 citi dzīvnieki;
2009. gadā – 144 suņi, 310 kaķi, 9 citi dzīvnieki;
2008. gadā – 252 suņi, 535 kaķi, 3 citi dzīvnieki.

Ceturtdiena, 2012. gada 23. februāris

Zvaigžņu spēlē – bez trofejām

Ar latviešu basketbolistu uzvaru pār leģionāriem – 132:131 – noslēgusies LBL
rīkotā Zvaigžņu spēle. Jelgavniekus tajā
pārstāvēja BK «Jelgava» kapteinis Edgars
Krūmiņš. Viņš piedalījās arī trīspunktnieku
konkursā, kurā gan pēc 1. kārtas izstājās.
Savukārt otrs jelgavnieks Armands Seņkāns iekļuva pusfinālā – pirmajās kārtās
viņa sniegums bija stabils – 17 punktu –,
bet pusfinālā kaut kas patraucēja un ar
12 gūtajiem punktiem nepietika, lai tiktu
finālā. Snaiperu konkursā uzvarēja «Jūrmala/Fēnikss» pārstāvis Edgars Indāns.
Jelgavnieks Ivars Grasmanis piedalījās
slam dunk konkursā, no žūrijas saņēma
42 punktus un finālā neiekļuva. Jau otro
gadu šajā konkursā uzvarēja LU spēlētājs
Kristaps Dārgais.

Janvārī – trīs laureāti

Domē sveikti sportisti par sasniegumiem janvārī. Labus rezultātus uzrādījuši ziemas peldētāji Ņikita Gorbatko
un Andrejs Iļjuks – katrs izcīnīja divas
zelta medaļas pasaules čempionātā
individuālajos peldējumos, kas notika
Jūrmalā un ko rīkoja klubs «Jelgavas
roņi». Vēsturisks panākums ir arī Jelgavas Ledus sporta skolas daiļslidotājas
Alīnas Fjodorovas 16. vieta Eiropas
čempionātā pieaugušajiem (Alīnai ir 16
gadu), savukārt
BJSS audzēknis Juris Putins (attēlā)
kļuva par Latvijas
čempionu sambo
svara kategorijā
līdz 82 kg.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

sports
Basketbolu rādīs TV

BK «Jelgava» mājas spēli pret «Jūrmala/
Fēnikss», kas notiks 29. februārī pulksten
20 Zemgales Olimpiskajā centrā, tiešraidē
demonstrēs LTV7, informē Latvijas Basketbola savienība. «Spēle būs ļoti svarīga
no turnīra tabulas viedokļa – mums katra
uzvara ir svarīga. Tas, ka mūsu pretinieki
turnīra tabulā atrodas zemāk nekā «Jelgava», neko nenozīmē, un spēlei tik un
tā jāgatavojas nopietni. Ja mēs sakārtosim
spēli arī otrajā puslaikā, ko neesam spējuši
izdarīt pēdējos
dueļos, tad domāju, ka uzvara
nekur neizpaliks,»
tā BK «Jelgava»
menedžeris Gatis
Justovičs.

Popularizē MMA

«Jelgavas Cīņas
sporta veidu
centrs» organizē pirmo atklāto
MMA ringu, kas
notiks 3. martā
Raiņa ielā 6. «Atklātā ringa būtība ir piedāvāt sportistiem
pārbaudīt savas prasmes ringā un atmosfērā, kas līdzinās kaut kam starp treniņcīņu
un sacensībām,» tā kluba vadītājs Andris
Vasiļjevs. Pasākumā var piedalīties, sākot no
sešpadsmit gadiem. Pieteikumu, norādot
vārdu, uzvārdu, dzimšanas gadu, personīgo
svaru, pieredzi un sporta veidu, lūgums sūtīt
līdz 2. martam uz e-pastu: jcsvc@inbox.
lv. Sīkāka informācija, zvanot pa tālruni
22335228.

Futzāls – pavisam cits futbols
 Ilze Knusle-Jankevica

Mazāk nekā mēnesis palicis, lai noskaidrotu Jelgavas
čempionus telpu futbolā
jeb futzālā. Čempionāta organizators Vasilijs Botošs,
izanalizējot turnīra tabulu,
lēš, ka par šo titulu varētu cīnīties «Ozolnieki» un
«Bastions Apsardze/JSFB1», tieši tāpēc šis duelis būs
čempionātu noslēdzošā
spēle.
Iespējams, daudziem pirmā doma ir,
ka futzālu spēlē caurkrituši futbolisti, kas nav tikuši nevienā komandā,
tomēr tā nav. Jā, pa visām deviņām
Jelgavas pilsētas telpu futbola čempionāta komandām salasās vairāki
spēlētāji, kuri ar futbolu ir vai agrāk
ir bijuši ļoti cieši saistīti un spēlē kādā
no Latvijas Futbola federācijas (LFF)
virslīgas, 1. līgas vai 2. līgas komandām. Tā teikt, čempionāta nolikums
neizslēdz iespēju komandai piesaistīt
profesionālus spēlētājus. «Ar visu
komandu pārstāvjiem to pārrunājām,
un nevienam nebija iebildumu. Turklāt vēl ir jautājums, cik tad Latvijā
vispār ir profesionālu futbolistu,» tā
V.Botošs.

dalību tamlīdzīgos turnīros uzskata
par labu treniņu, īpaši tāpēc, ka šogad
arī viss labi noorganizēts – plašas
telpas Zemgales Olimpiskajā centrā
un divi tiesneši. «Čempionātā ir
daudz komandu, daudz spēļu un visa
ziema aizņemta – tā ir laba iespēja
patrenēties, piesaistīt jaunos,» tā FK
Spēlē, kamēr treneris ļauj
«Ozolnieki» treneris Rimants Štopis,
Šis ir pirmais gads, kad pilsētas norādot, ka būtiskākais ieguvums ir
basketbola čempionātā liegta dalība fiziskās formas uzlabošana, jo pēc
Latvijas Basketbola līgas spēlētājiem taktikas un tehnikas futzāls ļoti
– līdz šim arī tur katrā komandā varēja atšķiras no parastā āra futbola. «Tas
piesaistīt vienu vai divus profesionāļus. ir līdzīgi kā ar strītbolu – gandrīz
Futzālā pagaidām šādu ierobežojumu katrs basketbolists prot un var spēlēt
nav, un tāpēc iespēju uzspēlēt citu strītbolu, bet reti kurš to dara augstā
futbolu izmanto arī vairāki FK «Jel- līmenī,» tā viņš, piebilstot, ka Jelgavā
gava» virslīgas un dublieru komandas futzālu labā līmenī spēlē vien brāļi
spēlētāji, arī FK «Ozolnieki», kas spēlē Lapkovski.
LFF 2. līgā un pērn izcīnīja 3. vietu,
Arī pārējās komandās spēlē cilvēfutbolisti. Tiesa, tikai tik ilgi, kamēr ki, kuri, lai uzturētu fizisko formu,
treneris ļauj.
izvēlējušies tieši futbolu. «Visi esam
Kādu laiku komandas «Bastions Ap- spēlējuši agrāk, bet nu pieaicinām
sardze/JSFB-1» sastāvā laukumā gāja arī jaunos – dēlus, draugus. Mums
arī FK «Jelgava»
komandā ir arī
kapteinis Valērijs
divi puiši, kuri
Jelgavas pilsētas telpu
Redjko. «Starp seagrāk dzīvoja Jelfutbola čempionātā startē
zonām mums bija
gavā un bija vienā
9 komandas, iesaistot ap
divu mēnešu atvaļiblicē, bet nu dar100 spēlētāju.
nājums. Pirmo mēba dēļ pārcēlunesi atpūtos, bet
šies uz Rīgu. Uz
pēc tam sapratu, ka ir laiks sākt kaut treniņiem viņi netiek, bet uz spēlēm
ko darīt, lai uzturētu sevi formā, jo dažreiz atbrauc,» stāsta komandas
uzreiz lielu slodzi uzņemt negribēju,» «Pārlielupe» pārstāvis Kaspars Aksjostāsta V.Redjko. Tāpēc viņš pievienojies novs. Viņi ne tikai piedalās pilsētas
«Bastions Apsardze/JSFB-1» – ko- čempionātā, bet arī vismaz divas
mandai, kurā spēlē esošie un bijušie reizes nedēļā trenējas un startē arī
LLU studenti. Jāpiebilst, ka tas šoreiz dažādos citos futbola turnīros gan
nebija tikai taktisks gājiens, jo Valērijs telpās, gan ārā. Piemēram, nupat
studē LLU – neklātienē apgūst būv- futzāla turnīrā Līvbērzē septiņu koinženiera specialitāti. Viņš nospēlēja mandu konkurencē izcīnīta uzvara.
četras spēles – līdz sākās gatavošanās «Mēs tāpat regulāri savācāmies un
jaunajai sezonai lielajā futbolā. Tad spēlējām, bet turnīrā ir lielāks azarts
kluba treneris Dainis Kazakevičs grib, – svešas komandas un vēlēšanās uzlai viņa spēlētāji koncentrētos tikai varēt,» viņš piebilst.
vienam uzdevumam. «Īsts futbolists
Savukārt komandā «Igate» spēbez futbola laikam nevar iztikt nevienu lē esošie un bijušie šī ceļu būves
dienu,» nosaka V.Redjko.
uzņēmuma darbinieki. Aktīvākais
no viņiem ir Mārtiņš Zitāns, kurš
Sanāk labs treniņš
dzīvo Līvbērzē un lielu ieguldījumu
Zemāka līmeņa komandu treneri devis futbola attīstībā savā pagastā.

«Priekšniecība mūs atbalsta un šādu
iniciatīvu vērtē pozitīvi,» tā viņš,
piebilstot, ka tā ir iespēja apvienot
lietderīgo ar patīkamo, jo futbols ir
viņu vaļasprieks jau ilgus gadus.

Futbols – tas ir
socializācijas process

«Patiesībā šie futbola turnīri ir arī
socializācijas process, jo saliedē kolektīvu, iesaista pasīvos,» uzskata Jelgavas
Studentu futbola kluba (JSFK) pārstāvis Matīss Bičevskis. JSFK futzāla
čempionātā pārstāv divas «Bastions
Apsardze/JSFB» komandas – vienā spēlē LLU absolventi, otrā esošie studenti.
«Ik gadu mums izdodas piesaistīt 20
– 30 studentus, bet ne visi spēlē futbolu
visus studiju gadus. Piemēram, šajā
mācību gadā divi labi spēlētāji pārtrauca studijas un atgriezās savā dzimtajā
pusē,» stāsta M.Bičevskis. Studentu
dzīves sezonālā rakstura dēļ esošie
studenti galvenokārt piedalās telpu
futbola sacensībās, jo vasarā studenti,
kā zināms, no Jelgavas izbrauc. Bet
absolventi divus gadus izmēģinājuši
spēkus arī grupas «Prāta Vētra» rīkotajā futbola čempionātā «Mītava Open»
– pērn tā bija vienīgā Jelgavas komanda, kas kvalificējās finālam, turklāt
spēja kopvērtējumā izcīnīt 3. vietu.
Jāpiebilst, ka Jelgavas pilsētas
2011./2012. gada futzāla čempionāts
vien pulcē deviņas komandas un ap
simts dalībnieku no Jelgavas un tās
apkārtnes.

Jelgavas pilsētas futzāla
čempionātā ar
divām komandām ir pārstāvēta LLU – vienā
spēlē esošie
studenti, bet
otrā absolventi.
Tieši absolventu
komanda «Bastions Apsardze/
JSFB-1» uzskatāma par vienu no
pretendentiem
uz čempiona
titulu.
Foto:
Ivars Veiliņš
paši atzīst – tas patiesībā ir pavisam
kas cits. Pirmkārt, laukums mazāks,
otrkārt, spēlētāju skaits teju uz pusi
mazāks – četri laukuma spēlētāji
plus vārtsargs –, treškārt, smagāka
bumba. Tas viss automātiski nozīmē,
ka spēlētājiem jābūt universāliem un
jāspēlē gan uzbrukumā, gan aizsardzībā. Tāpat vajadzīga cita tehnika un
spēles taktika. «Futzālā, piemēram,
spēlei ar galvu ir mazāka nozīme nekā
parastajā futbolā. Tāpat ir daudz un
ātri jāskrien, jo jāspēlē ļoti cieši – te
katrs metrs ir svarīgs un kļūda var
atnest pretiniekam vārtu guvumu,»
vērtē V.Redjko. «Futzāla bumba
ir smagāka par futbola bumbu un
gandrīz nelido, tāpēc vajadzīga cita
bumbas pieņemšanas tehnika,» viņu
papildina komandas «LDz» spēlētājs
Marats Ismagulovs, kurš pārstāv arī
FK «Ozolnieki» LFF 2. līgā.

Čempionāts būs arī vasarā
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Sporta pasākumi
 23. februārī pulksten 19 – Schenker līgas ceturtdaļfināla spēle: «Biolars»
– Tallinas «Selver» (ZOC).
 24. februārī pulksten 21 – Jelgavas
atklātais čempionāts telpu futbolā
(ZOC).
 25. februārī pulksten 11 – Jelgavas
un LR atklātais čempionāts pauerliftingā (Sporta hallē).
 26. februārī pulksten 10 – «Swedbank» LJBL čempionāts zēniem (Sporta
hallē).
 26. februārī pulksten 10 – Jelgavas
atklātais čempionāts basketbolā vīriešiem (Sporta hallē).
 26. februārī pulksten 18 – Jelgavas
atklātais čempionāts telpu futbolā
(ZOC).
 27. – 29. februārī pulksten 13
– Jelgavas skolēnu 41. spartakiāde:
volejbols jauniešiem (1992. – 1995.
dz.g.) (6. vidusskolā).
 28. un 29. februārī pulksten 21
– Jelgavas atklātais čempionāts telpu
futbolā (ZOC).
 29. februārī pulksten 18.30 – virslīgas spēle hokejā: HK «Zemgale» – «SMS
Credit» (ledus hallē).
 3. martā pulksten 9 – Jelgavas atklātais čempionāts zemledus makšķerēšanā
(pie airēšanas bāzes Pilssalas ielā 8).
 3. martā pulksten 10 – triādes
«NO-DO-MO» priekšsacīkstes «Monopoly». Pieteikšanās no pulksten 9 (1.
ģimnāzijā).

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

Meklē darbu
Vīrietis (21) meklē jebkuru darbu.
Tālrunis 26039871.
Krāšņu podnieks. Mūrēju krāsnis, kamīnus,
plītis, siltummūrus, skursteņus, pirtskrāsnis. Tālrunis 28893830.
Celtnieks ar lielu pieredzi meklē darbu.
Tālrunis 28873130.

Pērk
Pērku automašīnu. Steidzami. T. 22367750
Pērku gleznas, porcelāna figūriņas, sienas
šķīvjus, vāzes, senlaiku mēbeles, sudraba
un zelta monētas. T. 27166669
Nolietotu ledusskapi par Ls 5. Sadzīves
tehniku. T. 29784933.

Pārdod
Apkures briketes. Cena 115 Ls/t vai 1,25
Ls/iepak. (10 kg). Piegāde pilsētā – Ls 3.
T. 25448677.
Sausu malku. Alksnis, ozols, apse. Iepakojums (40 l) – Ls 1,50; berkubs – Ls 20; sterā
– Ls 25. Piegāde pilsētā – Ls 3. T. 25448677.
Ozola briketes. Cena ar piegādi Ls 120.
Bērzs Ls 105. T. 29907466
Pārdod skaidu briketes. T. 29482548
Itāļu duškabīni. Steidzami. T. 20463954
Jotul krāsnis. Lēti. T. 22338949. Edgars

Dažādi
Ģimenes ārste T.Piļipčuka pieņem pacientus jaunā adresē: Strazdu ielā 16, Jelgavā.
T. 63010503.

Futzāla čempionāta izšķirošie
notikumi risināsies marta beigās un
aprīļa sākumā – plānots, ka 18. martā Kravu, mēbeļu pārvadājumi, auto evakuātiks noskaidroti Jelgavas čempioni, cija. T. 25904905
kuri iekļūs Zemgales reģiona finālā Līdzjūtība
un ar Tukuma un Jūrmalas uzvarēSaņem silti, Zemes māte,
tājiem cīnīsies par vietu Latvijas čemVienu mīļu māmuliņu.
pionātā. «Iecerēts, ka Latvijas fināls
Ieliec viegli savā klēpī
notiks 6. aprīlī Zemgales Olimpiskajā
Sagurušo augumiņu.
centrā,» tā V.Botošs. Informācija par
/L.t.dz./
turnīru pieejama mājas lapā www.
Esam kopā ar savu kolēģi Ināru Pampi
zemgalesfutbols.lv.
dzīves smagākajā brīdī – māmuļu kapu
Futzāla čempionātu rīko Sporta kalnā guldot.
servisa centrs sadarbībā ar LFF
Jelgavas 2. pamatskolas kolektīvs
Mazāks laukums
Zemgales nodaļu. Šobrīd ir plānots
un smagāka bumba
vasarā rīkot arī pilsētas čempionātu
Lai gan futbolisti izvēlas spēlēt futbolā, un interesenti jau var sākt
Aizsaulē aizgājuši
futzālu, lai nostiprinātu iemaņas, vākt komandu.
MARIJA RIMŠĀNE (dz. 1926. g.)
ĒVALDS REIMANDOTS (dz. 1936. g.)
VITOLDS MILLERS (dz. 1931. g.)
MONIKA LADUSĀNE (dz. 1932. g.)
EGITA ROZENTĀLE (dz. 1979. g.)
VIKTORS BORISOVS (dz. 1935. g.)
IMANTS KLĪVE (dz. 1945. g.)
AUSMA SALNĀJA (dz. 1915. g.).
Izvadīšana 24.02. plkst. 14 no Meža kapsētas
Sēru nama uz Kalnakroga kapsētu.
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27. februāris, pirmdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1366.sērija.
9.25 «Piecas māsas». Seriāls. 41.sērija.
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20 «Mīlas krāsas» (ar subt.) Daudzsēriju mākslas
filma. 2010.g. 2.sērija.
12.05 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.20 «Krievijas neskartā daba». Dok. f. seriāls. 4.sērija.
13.20 «Es – savai zemītei».*
13.50 «Eirobusiņš».*
14.20 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
14.35 «Šeit un tagad».*
15.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.35 «Re, kāds gadījums!» Studijas Dauka animācijas filma.
15.40 «Visi kakti norasoja». Studijas Dauka animācijas filma.
15.50 «Lemuru iela». Dok. seriāls. 6.sērija.
16.15 «Lauku peles un pilsētas peles piedzīvojumi».
Animācijas filmu seriāls. 13.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1366.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Neprāta cena». LTV seriāls. 55.sērija.
19.00 «100 g kultūras».
19.30 «Auniņa Timija laiks». Animācijas filmu seriāls.
19.45 Ziņas.
20.00 «100.pants».
20.30 «Panorāma».
21.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle.
22.00 «Viss notiek».
22.30 «Latvija var!»
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «De facto».*
23.55 «Garīgā dimensija».*
0.25 «100 g kultūras».*

LTV7
7.35 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs»
(krievu val.).*
8.15 «Rīta intervija». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Rīta karuselis». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Automoto raidījums nr.2». «Televeikala skatlogs».*
9.20 «Vienmēr formā!» Deutsche Welle žurnāls (angļu
val., ar subt. latviešu val.).
9.50 «Steidzami publicēt! 3» (ar subt.). Seriāls. 8.sērija.
10.40 «Šērvudas Robins». Seriāls. 11.sērija.
11.40 «Izdzīvošanas māka». Dok. f. seriāls. 19.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā TV Jūrmala*.
13.20 «Labākais no Euromaxx». Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).*
13.50 KHL spēle. Rīgas Dinamo – Habarovskas Amur.*
15.45 «Šērvudas Robins». Seriāls. 11.sērija.
16.45 «Izdzīvošanas māka». Dok. f. seriāls. 19.sērija.
17.35 «Zveja» (ar subt.).*
18.05 «Steidzami publicēt! 3» (ar subt.). Seriāls. 8.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 Tiešraide! Jaunatnes hokeja līgas spēle. HK Rīga
– Sibirskije snaiperi.
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā Latgales reģionālā televīzija.
22.55 «Krējums... saldais».*
23.25 «Dzīvības cena». Francijas komēdija. 2003.g.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss».
6.35 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».*
6.55 «Eiropa novados, novadi Eiropā».
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
8.40 «Basketbols TV».*
8.45 «Supernatural». ASV seriāls. 8.sērija.
9.45 «Anna un mīlestība». Vācijas seriāls. 36.sērija.
10.15 «Otrā iespēja». Melodrāma. 1997.g.
12.10 «Lapsa virtuvē».*
12.45 «Mans mīļais draugs».*
13.15 Bērnu stunda. «Bena 10. Citplanētiešu spēks».
Animācijas seriāls. 9.sērija; «Toma un Džerija
piedzīvojumi». Animācijas filma.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «OKartes skatuve. Dzimuši mūzikai». Seriāls.
15.00 «Daiļā neveiksminiece». Seriāls. 32. un 33.sērija.
17.00 «Viss notiek uz labu». Krievijas seriāls. 176.sērija.
18.00 «Vecpuisis 8». ASV realitātes šovs. 10.sērija.
18.55 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Amerikas ekstrasensu cīņas». Realitātes šovs. 1.sērija.
21.40 «Tikai nesaki man Bizu 2». Latvijas seriāls. 5.sērija.
22.40 «Dzīvs pēc pieprasījuma 2». ASV seriāls. 4.sērija.
23.35 «Mākslīgais skaistums 3». ASV seriāls. 15.sērija.
0.35 «LNT ziņu Top 10».*
1.30 «15 minūtes». Krimināltrilleris. 2001.g.
3.30 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
3.50 «Daiļā neveiksminiece». Seriāls. 32. un 33.sērija.
5.20 «Viss notiek uz labu». Krievijas seriāls. 176.sērija.

TV3
5.00 «Likums un kārtība 3». 3.sērija.
5.50 «Mīlestība. Aizspriedumi. Indija». 128.sērija.
6.40 «Zinātkārā Dora». Anim. ser. 15.sērija.
7.10 «Ziņkārīgais Džordžs 2». Anim. ser. 14.sērija.
7.35 «Gormiti 2». Anim. ser. 14.sērija.
8.00 «Tētuka meitiņas 6» (ar subt.). 37. un 38.sērija.
9.00 «Smieklīgākie videokuriozi 20».
9.30 «Uzmanību! Virtuvē bērni».*
10.00 «Divi buras».*
10.35 «Māmiņu klubs».*
11.10 «10 gadu jaunāka 5». 2. un 3.sērija.
12.10 «Televeikala skatlogs».
12.25 «Visi mīl Reimondu 4». Seriāls. 94.sērija.
13.00 «Mazie kloni». Animācijas seriāls. 11.sērija.
13.15 «Gormiti 2». Animācijas seriāls. 15.sērija.
13.45 «Ziņkārīgais Džordžs 2». Animācijas seriāls. 15.sērija.
14.15 «UgunsGrēks 7». Latvijas seriāls. 467.sērija.
14.50 «Vārds sievietei 2» (ar subt.). Seriāls. 106.sērija.
15.50 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 52.sērija.
16.50 «Sirds kaislības». ASV seriāls. 11.sērija.
17.50 «Slēgtā skola» (ar subt.). Krievijas seriāls. 41.sērija.

19.00 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks 7». Latvijas seriāls. 467.sērija.
21.00 «Īpašo uzdevumu vienība Hawaii 5-0». Seriāls. 18.sērija.
22.00 «C.S.I. Ņujorka 7». Seriāls. 156.sērija.
23.00 «Radīti skatuvei 2». Seriāls. 21.sērija.
24.00 «Nekā personīga».
1.00 «Sarežģītais prāts». Seriāls. 6.sērija.
1.50 «Likums un kārtība 3». Seriāls. 3.sērija.
2.45 «Mīlestība. Aizspriedumi. Indija». Seriāls. 128.sērija.
3.35 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 52.sērija.
4.15 «Visi mīl Reimondu 4». Seriāls. 94.sērija.
4.40 «Nakts joki».

28. februāris, otrdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1367.sērija.
9.25 «Piecas māsas». Seriāls. 42.sērija.
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20 «Blondīne». ASV drāma. 2001.g. 2.sērija.
11.55 «Radošā darbnīca Stremsē». Dok. f. 2.sērija.
12.40 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.55 «Starp debesīm un zemi... Aizmirstās pasaules 2».
Dokumentāla filma. 3.sērija.
13.55 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
14.15 «Viss notiek».*
14.45 «Latvija var!»*
15.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.35 «Auniņa Timija laiks». Animācijas filmu seriāls.
15.50 «Mārvijs Hemmers. Nacionālās ģeogrāfijas pasaule». Populārzinātnisks seriāls bērniem. 58.sērija.
16.15 «Lauku peles un pilsētas peles piedzīvojumi».
Animācijas filmu seriāls. 14.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1367.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Neprāta cena». Latvijas TV seriāls. 56.sērija.
19.00 «100 g kultūras».
19.30 «Auniņa Timija laiks». Animācijas filmu seriāls.
19.45 Ziņas.
20.00 «Eņģeļu māja». LTV seriāls. 25.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.15 «Jauna nedēļa».
22.05 «Vlastj (Vara)». ASV dokumentāla filma. 2010.g.
23.10 «Nakts ziņas».
23.25 «Šeit un tagad». «Cilvēka radīšana ar nākotnes
tehnoloģijām». Tiešraide.
0.05 «100 g kultūras».*

LTV7
7.35 «Vide, veselība un mēs». «Televeikala skatlogs»
(krievu val.).*
7.55 «Nedēļas apskats». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs»
(krievu val.).*
8.55 «Iespējas un risinājumi». «Televeikala skatlogs».*
9.20 «Globalizācija 3000». Deutsche Welle žurnāls (angļu
val., ar subt. latviešu val.).
9.50 «Steidzami publicēt! 3» (ar subt.). Seriāls. 9.sērija.
10.40 «Šērvudas Robins». Seriāls. 12.sērija.
11.40 «Izdzīvošanas māka». Dok. f. seriāls. 20.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Latgales reģionālā televīzija*.
13.20 «Vienmēr formā!» Deutsche Welle žurnāls (angļu
val., ar subt. latviešu val.).*
13.50 Jaunatnes hokeja līgas spēle. HK Rīga – Sibirskije snaiperi.*
15.45 «Šērvudas Robins». Seriāls. 12.sērija.
16.45 «Izdzīvošanas māka». Dok. f. seriāls. 20.sērija.
17.35 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
18.05 «Steidzami publicēt! 3» (ar subt.). Seriāls. 9.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.15 Tiešraide! Eiropas kausa izcīņa basketbolā. VEF
– Valencia Basket.
21.40 «Tavs auto».
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā Skrundas TV: «Sveicināti
Viduskurzemē!».
22.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
23.10 «Autosporta programma nr.1».
23.40 «SeMS. Laboratorija».*
0.10 «Savvaļas mazuļu aukles». Dok. f. seriāls. 25.sērija.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss».
6.35 «Toms un Džerijs 2». Animācijas filma.
6.40 «Šodien novados».
6.55 «Eiropa novados, novadi Eiropā».
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
8.40 «Supernatural». Seriāls. 9.sērija.
9.40 «Anna un mīlestība». Seriāls. 37.sērija.
10.05 «Vētrainā tikšanās». Melodrāma. 1997.g.
12.05 «Mājokļa jautājums 4».*
13.00 Bērnu stunda. «Bena 10. Citplanētiešu spēks».
Animācijas seriāls. 10.sērija; «Lazlo nometne».
Animācijas seriāls. 11.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «OKartes skatuve. Dzimuši mūzikai». Seriāls.
15.00 «Daiļā neveiksminiece». Seriāls. 34. un 35.sērija.
17.00 «Viss notiek uz labu». Krievijas seriāls. 177.sērija.
18.00 «Vecpuisis 8». ASV realitātes šovs. 11.sērija.
18.55 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Mia un viņas māsas». Vācijas melodrāma. 2009.g.
22.35 «Mazās jaukās meles». ASV seriāls. 4.sērija.
23.35 «Dumpiniece». Komēdija jauniešiem. 2006.g.
1.30 «Hazardas brašuļi». Piedzīvojumu komēdija. 2005.g.
3.20 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
3.50 «Daiļā neveiksminiece». Seriāls. 34. un 35.sērija.
5.20 «Viss notiek uz labu». Krievijas seriāls. 177.sērija.

TV3
5.00 «Likums un kārtība 3». 4.sērija.
5.50 «Mīlestība. Aizspriedumi. Indija». 129.sērija.
6.40 «Zinātkārā Dora». Anim. ser. 16.sērija.
7.10 «Ziņkārīgais Džordžs 2». Anim. ser. 15.sērija.
7.35 «Gormiti 2». Anim. ser. 15.sērija.
8.00 «Tētuka meitiņas 6» (ar subt.). 39. un 40.sērija.
9.00 «Kobra». 2.sērija.

tv programma
10.00 «Īpašo uzdevumu vienība Hawaii 5-0». 18.sērija.
11.00 «10 gadu jaunāka 5». 4. un 5.sērija.
12.00 «Televeikala skatlogs».
12.15 «Visi mīl Reimondu 4». Seriāls. 95. un 96.sērija.
13.20 «Gormiti 2». Animācijas seriāls. 16.sērija.
13.50 «Ziņkārīgais Džordžs 2». Animācijas seriāls. 16.sērija.
14.15 «Smieklīgākie videokuriozi 20». 41.sērija.
14.50 «Vārds sievietei 2» (ar subt.). Seriāls. 107.sērija.
15.50 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 53.sērija.
16.50 «Sirds kaislības». ASV seriāls. 12.sērija.
17.50 «Slēgtā skola» (ar subt.). Krievijas seriāls. 42.sērija.
19.00 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 TIEŠRAIDE no Latvijas Nacionālās operas! Latvijas
mūzikas ierakstu Gada balva 2011.
0.45 «Sarežģītais prāts». Seriāls. 7.sērija.
1.35 «Būt par papucīti». ASV komēdijseriāls. 7. un 8.sērija.
2.25 «Likums un kārtība 3». Seriāls. 4.sērija.
3.15 «Mīlestība. Aizspriedumi. Indija». Seriāls. 129.sērija.
4.00 «10 gadu jaunāka 5». 5.sērija.
4.30 «Nakts joki».

29. februāris, trešdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1368.sērija.
9.25 «Eņģeļu māja». LTV seriāls. 25.sērija.
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20 «100 g kultūras». «Nacionālie dārgumi» (ar subt.).*
11.20 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle.*
12.05 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.25 «Jauna nedēļa».*
13.15 «Latvji, brauciet jūriņā!»*
13.45 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
14.00 «100.panta preses klubs».*
15.00 «Kopā» (ar subt.).*
15.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.30 «Auniņa Timija laiks». Animācijas filmu seriāls.
15.45 «Kas te? Es te!»*
16.15 «Džeronīmo Stiltons 2». Anim. f. seriāls. 9.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1368.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Neprāta cena». LTV seriāls. 57.sērija.
19.00 «100 g kultūras».
19.30 «Auniņa Timija laiks». Animācijas filmu seriāls.
19.45 Ziņas.
20.00 «Eņģeļu māja». LTV seriāls. 26.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.12 «Latloto. Viking Lotto».
21.20 «Sastrēgumstunda». Diskusiju tiešraidē vada G.Rēders.
22.30 «Zini. Vari. Dari».*
22.45 «Zebra».
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Vides fakti» (ar subt.).*
23.45 «100 g kultūras».*
0.15 «Vertikāle».*

LTV7
7.35 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs».
8.15 «Veiksmīgas idejas». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Pie rīta kafijas». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Brīvdienu ceļvedis». «Televeikala skatlogs».*
9.20 «Projekts Nākotne». Deutsche Welle žurnāls (angļu
val., ar subt. latviešu val.).
9.50 «Steidzami publicēt! 3» (ar subt.). Seriāls. 10.sērija.
10.40 «Šērvudas Robins». Seriāls. 13.sērija.
11.40 «Izdzīvošanas māka». Dok. f. seriāls. 21.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». «Sveicināti Viduskurzemē!»*.
13.20 Eiropas kausa izcīņa basketbolā. VEF – Valencia Basket.*
15.15 «Šērvudas Robins». Seriāls. 13.sērija.
16.15 «Autosporta programma nr.1».*
16.45 Tiešraide! Kontinentālās hokeja līgas play-off spēle.
19.30 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
20.00 LBL spēle. BK Jelgava – Jūrmalas Fēnikss.
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā TV Spektrs.
22.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
23.10 «Makšķerēšanas noslēpumi».
23.40 «Ātruma cilts».
0.10 «SeMS».*
0.40 «Steidzami publicēt! 3» (ar subt.). Seriāls. 10.sērija.
1.25 «Izdzīvošanas māka». Dok. f. seriāls. 21.sērija.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss».
6.35 «Toms un Džerijs 2». Animācijas filma.
6.40 «Šodien novados».
6.55 «Eiropa novados, novadi Eiropā».
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
8.40 «Supernatural». ASV seriāls. 10.sērija.
9.40 «Anna un mīlestība». Vācijas seriāls. 38.sērija.
10.05 «Divas māsas». Melodrāma. 1994.g.
12.05 «Mājokļa jautājums 4».*
13.00 Bērnu stunda. «Bena 10. Citplanētiešu spēks».
Animācijas seriāls. 11.sērija; «Lazlo nometne».
Animācijas seriāls. 12.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «OKartes skatuve. Dzimuši mūzikai». Seriāls.
15.00 «Daiļā neveiksminiece». Seriāls. 36. un 37.sērija.
17.00 «Viss notiek uz labu». Seriāls. 178. un 179.sērija.
18.55 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Cilvēki ar pārdabiskām spējām». Dok. raid. 6.sērija.
21.40 «Maikls Kleitons». ASV krimināldrāma. 2007.g.
0.05 «Kobra». ASV spraiga sižeta filma. 1986.g.
1.40 «Aģents Čaks 2». ASV seriāls. 3.sērija.
2.30 «Smolvila. Leģenda par Supermenu». Seriāls. 4.sērija.
3.20 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
3.50 «Daiļā neveiksminiece». Seriāls. 36. un 37.sērija.
5.20 «Viss notiek uz labu». Krievijas seriāls. 178.sērija.

TV3
5.00 «Likums un kārtība 3». 5.sērija.
5.50 «Mīlestība. Aizspriedumi. Indija». 130.sērija.
6.40 «Zinātkārā Dora». Anim. ser. 17.sērija.
7.10 «Ziņkārīgais Džordžs 2». Anim. ser. 16.sērija.
7.35 «Gormiti 2». Anim. ser. 16.sērija.

Ceturtdiena, 2012. gada 23. februāris
8.00 «Tētuka meitiņas 7» (ar subt.). 1. un 2.sērija.
9.00 «Kobra». 3.sērija.
10.00 «Smieklīgākie videokuriozi 20».
11.00 «10 gadu jaunāka 5». 6. un 7.sērija.
12.00 «Televeikala skatlogs».
12.15 «Visi mīl Reimondu 4». Seriāls. 97.sērija.
12.50 «Visi mīl Reimondu 5». Seriāls. 98.sērija.
13.20 «Gormiti 2». Animācijas seriāls. 17.sērija.
13.50 «Ziņkārīgais Džordžs 2». Anim. seriāls. 17.sērija.
14.15 «UgunsGrēks 7». Latvijas seriāls. 468.sērija.
14.50 «Vārds sievietei 2» (ar subt.). Seriāls. 108.sērija.
15.50 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 54.sērija.
16.50 «Sirds kaislības». ASV seriāls. 13.sērija.
17.50 «Slēgtā skola» (ar subt.). Krievijas seriāls. 43.sērija.
19.00 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks 7». Latvijas seriāls. 468.sērija.
21.00 «Ekstrasensu cīņas 11» (ar subt.). Realitātes šovs. 9.sērija.
22.00 «Ivans Vasiļjevičs maina profesiju» (ar subt.). Komēdija.
24.00 «Izmeklēšanas noslēpumi 9» (ar subt.). Krievijas
seriāls. 15. un 16.sērija.
1.50 «Likums un kārtība 3». Seriāls. 5.sērija.
2.40 «Mīlestība. Aizspriedumi. Indija». Seriāls. 130.sērija.
3.25 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 54.sērija.
4.10 «10 gadu jaunāka 5». 7.sērija.
4.30 «Nakts joki».

1. marts, ceturtdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1369.sērija.
9.25 «Eņģeļu māja». LTV seriāls. 26.sērija.
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20 «Province» (ar subt.).*
10.50 «Kas var būt labāks par šo?»*
11.20 «Sastrēgumstunda» (ar surdotulkojumu).*
12.30 «De facto» (ar subt.).*
13.10 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.25 «Laiks vīriem?»*
13.55 «Zebra».*
14.10 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
14.25 «100.pants».*
14.55 «Zini. Vari. Dari».*
15.10 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.30 «Auniņa Timija laiks». Animācijas filmu seriāls.
15.45 «Kas te? Es te!»*
16.15 «Džeronīmo Stiltons 2». Anim. f. seriāls. 10.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1369.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Neprāta cena». LTV seriāls. 58.sērija.
19.00 «100 g kultūras» iesaka… «Kinotēka».
19.30 «Auniņa Timija laiks». Animācijas filmu seriāls.
19.45 Ziņas.
20.00 «Eņģeļu māja». LTV seriāls. 27.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.15 «Eiropa. Mīti un realitāte».
22.00 «Valdība». Seriāls. 2.sērija.
23.05 Nakts ziņas.
23.20 «Šeit un tagad». «Cilvēka radīšana ar nākotnes
tehnoloģijām». Tiešraide.
24.00 «Kinotēka».*

LTV7
7.35 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «TV mozaīka». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Darbs. Izglītība. Karjera». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Vārds uzņēmējiem». «Televeikala skatlogs».*
9.20 «Pie stūres». Deutsche Welle žurnāls (angļu val., ar
subt. latviešu val.).
9.50 «Steidzami publicēt! 3» (ar subt.). Seriāls. 11.sērija.
10.40 «Šērvudas Robins». Seriāls. 14.sērija.
11.40 «Izdzīvošanas māka». Dok. f. seriāls. 22.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā TV Spektrs*.
13.20 Kontinentālās hokeja līgas play-off spēle.*
15.15 «Šērvudas Robins». Seriāls. 14.sērija.
16.15 «Ātruma cilts».*
16.45 Tiešraide! Kontinentālās hokeja līgas play-off spēle.
19.30 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
20.00 Pasaules meistarsacīkstes biatlonā. Jauktā stafete.
Pārraide no Rūpoldingas Vācijā.
21.35 «SeMS».
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā Valmieras TV.
22.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
23.10 «Makšķerē ar Olti!»
23.40 «Steidzami publicēt! 3» (ar subt.). Seriāls. 11.sērija.
0.30 «Izdzīvošanas māka». Dok. f. ser. 22.(noslēguma) sērija.
1.20 «Savvaļas mazuļu aukles». Dok. f. seriāls. 25.sērija.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss».
6.35 «Toms un Džerijs 2». Animācijas filma.
6.40 «Šodien novados».
6.55 «Eiropa novados, novadi Eiropā».
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
9.00 «Supernatural». ASV seriāls. 11.sērija.
10.00 «Mīlestības cena». Vācijas melodrāma. 1997.g.
11.55 «Mājokļa jautājums 4».*
12.50 Bērnu stunda.
«Toma un Džerija piedzīvojumi». Animācijas filma;
«Bena 10. Citplanētiešu spēks». Animācijas
seriāls. 12.sērija; «Lazlo nometne». Animācijas
seriāls. 13.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «OKartes skatuve. Dzimuši mūzikai». Seriāls.
15.00 «Daiļā neveiksminiece». Seriāls. 38. un 39.sērija.
17.00 «Viss notiek uz labu». Seriāls. 180. un 181.sērija.
18.55 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā. Slepenās lietas».
21.20 «Mentālists 2». ASV seriāls. 22.sērija.
22.20 «Vampīra dienasgrāmatas». ASV seriāls. 8.sērija.
23.15 «Supernatural 4». ASV seriāls. 8.sērija.
0.10 «Krēslas stunda». ASV seriāls. 2.sērija.
1.10 «Maikls Kleitons». ASV krimināldrāma. 2007.g.
3.10 «Dzīvs pēc pieprasījuma 2». ASV seriāls. 4.sērija.
3.50 «Daiļā neveiksminiece». Seriāls. 38. un 39.sērija.
5.20 «Viss notiek uz labu». Krievijas seriāls. 179.sērija.

TV3
5.00 «Likums un kārtība 3». 6.sērija.
5.50 «Mīlestība. Aizspriedumi. Indija». 131.sērija.
6.45 «Zinātkārā Dora». Anim. ser. 18.sērija.
7.10 «Ziņkārīgais Džordžs 2». Anim. ser. 17.sērija.
7.40 «Gormiti 2». Anim. ser. 17.sērija.
8.00 «Tētuka meitiņas 7» (ar subt.). 3. un 4.sērija.
9.00 «Kobra». 4.sērija.
10.00 «Televeikala skatlogs».
10.15 «Ekstrasensu cīņas 11» (ar subt.).*
11.20 «10 gadu jaunāka 5». 8. un 9.sērija.
12.25 «Televeikala skatlogs».
12.40 «Visi mīl Reimondu 5». Seriāls. 99.sērija.
13.15 «Gormiti 2». Animācijas seriāls. 18.sērija.
13.45 «Ziņkārīgais Džordžs 2». Anim. ser. 18.sērija.
14.15 «UgunsGrēks 7». Latvijas seriāls. 469.sērija.
14.50 «Vārds sievietei 2» (ar subt.). Seriāls. 109.sērija.
15.50 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 55.sērija.
16.50 «Sirds kaislības». ASV seriāls. 14.sērija.
17.50 «Slēgtā skola» (ar subt.). Seriāls. 44.sērija.
19.00 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks 7». Latvijas seriāls. 469.sērija.
21.00 «Nozieguma skelets 6». ASV seriāls. 15.sērija.
22.00 «Sacīkstes uz dzīvību un nāvi». Spraiga sižeta
filma. 2008.g.
24.00 «Kinomānija».
0.35 «Taisnīga atmaksa». Spraiga sižeta trilleris. 2004.g.
2.25 «Likums un kārtība 3». Seriāls. 6.sērija.
3.10 «Mīlestība. Aizspriedumi. Indija». Seriāls. 131.sērija.
3.55 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 55.sērija.
4.40 «Nakts joki».

2. marts, piektdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Rožu dārzs». Seriāls. 21.sērija.
9.30 «Eņģeļu māja». LTV seriāls. 27.sērija.
10.05 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.25 «Mīlestība pie Gardas ezera». Seriāls. 21. un 22.sērija.
12.10 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.25 «Eiropa. Mīti un realitāte».*
13.10 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.25 «Latvijas šlāgeraptauja 2012».*
14.30 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
14.45 «Rožu dārzs». Seriāls. 21.sērija.
15.50 Dienas izrāde. «Teātra žurka 99 jeb Kornēlija
Eiropā». Nacionālā teātra izrāde.*
16.40 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.00 Dienas izrāde. «Teātra žurka 99 jeb Kornēlija
Eiropā». Nacionālā teātra izrāde.*
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «100 g kultūras». «Nacionālie dārgumi».
19.30 «Dzīvība». BBC dokumentāla daudzsēriju filma.
1.sērija Dzīves izaicinājumi.
20.30 «Panorāma».
21.15 «100. panta preses klubs».
22.10 Agata Kristi. «Mazie noziegumi». Detektīvseriāls.
24.00 «Nakts ziņas».
0.15 «Valdība». Seriāls. 2.sērija.

LTV7
7.35 «Vide, veselība un mēs». «Televeikala skatlogs»
(krievu val.).*
7.55 «Aktualitātes». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «Skatpunkti». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Tādas lietas». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Attīstības kods». «Televeikala skatlogs».*
9.20 «Labākais no Euromaxx». Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
9.50 «Steidzami publicēt! 3» (ar subt.). Seriāls. 12.sērija.
10.40 «Šērvudas Robins». Seriāls. 15.sērija.
11.40 «Burvju mākslinieku noslēpumi. Beidzot atklāti». 1.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Valmieras TV*.
13.20 «Pie stūres». Deutsche Welle žurnāls (angļu val., ar
subt. latviešu val.).*
13.50 Kontinentālās hokeja līgas play-off spēle.*
15.45 «Šērvudas Robins». Seriāls. 15.sērija.
16.40 «Burvju mākslinieku noslēpumi. Beidzot atklāti». 1.sērija.
17.30 «Tavs auto».*
18.05 «Steidzami publicēt! 3» (ar subt.). Seriāls. 12.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 Tiešraide! Jaunatnes hokeja līgas spēle. HK Rīga
– Kuzņeckije medvedi.
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā Kurzemes TV.
22.55 «Zveja» (ar subt).
23.25 «Darījums» (ar subt.). Daudzsēriju māksl. f. 5. un
6.sērija.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss».
6.35 «Toms un Džerijs 2». Animācijas filma.
6.40 «Šodien novados».
6.55 «Eiropa novados, novadi Eiropā».
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
9.00 «Supernatural». ASV seriāls. 12.sērija.
10.00 «Atgriešanās paradīzē». Melodrāma. 1998.g.
11.55 «Mājokļa jautājums 4».*
12.50 Bērnu stunda.
«Toma un Džerija piedzīvojumi». Animācijas filma;
«Bena 10. Citplanētiešu spēks». Animācijas
seriāls. 13.sērija; «Lazlo nometne 2». Animācijas
seriāls. 1.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «OKartes skatuve. Dzimuši mūzikai». Seriāls.
15.00 «Daiļā neveiksminiece». Seriāls. 40. un 41.sērija.
17.00 «Viss notiek uz labu». Seriāls. 182. un 183.sērija.
18.55 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «OKartes skatuve». Koncerts.
23.00 «Rotaļas ar jūtām». Romantiska komēdija. 2006.g.
0.50 «Gandrīz varoņi». Piedzīvojumu komēdija. 1998.g.
2.35 «Ekstrēms tuvplānā».
3.15 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
3.50 «Daiļā neveiksminiece». Seriāls. 40. un 41.sērija.
5.20 «Viss notiek uz labu». Krievijas seriāls. 180.sērija.
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TV3
5.00 «Likums un kārtība 3». 7.sērija.
5.50 «Mīlestība. Aizspriedumi. Indija». 132.sērija.
6.45 «Zinātkārā Dora». Anim. ser. 19.sērija.
7.10 «Ziņkārīgais Džordžs 2». Anim. ser. 18.sērija.
7.40 «Gormiti 2». Anim. ser. 18.sērija.
8.00 «Tētuka meitiņas 7» (ar subt.). 5. un 6.sērija.
9.00 «Kobra». 5.sērija.
10.00 «Televeikala skatlogs».
10.15 «Nozieguma skelets 6». 15.sērija.
11.20 «10 gadu jaunāka 5». 10. un 11.sērija.
12.25 «Televeikala skatlogs».
12.40 «Visi mīl Reimondu 5». Seriāls. 100.sērija.
13.15 «Gormiti 2». Animācijas seriāls. 19.sērija.
13.45 «Ziņkārīgais Džordžs 2». Anim. seriāls. 19.sērija.
14.20 «Simpsoni 12». Anim. seriāls. 8.sērija.
14.50 «Vārds sievietei 2» (ar subt.). Seriāls. 110.sērija.
15.50 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 56.sērija.
16.50 «Sirds kaislības». ASV seriāls. 15.sērija.
17.50 «Slēgtā skola» (ar subt.). Krievijas seriāls. 45.sērija.
19.00 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Doktors Dūlitls». ASV komēdija. 1998.g.
22.00 «Greizais spogulis» (ar subt.).
0.10 «Ceļojums uz Dardžilingu». Piedz. komēdija. 2007.g.
1.50 «Likums un kārtība 3». Seriāls. 7.sērija.
2.35 «Mīlestība. Aizspriedumi. Indija». Seriāls. 132.sērija.
3.30 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 56.sērija.
4.10 «10 gadu jaunāka 5». 11.sērija.
4.30 «Nakts joki».

3. marts, sestdiena
LTV1
8.10 «Latvji, brauciet jūriņā!»
8.40 «Nūnborijs un varenais septītnieks». Animācijas
filmu seriāls. 26.(noslēguma) sērija.
9.05 «Kas te? Es te!»
9.35 «Lauku peles un pilsētas peles piedzīvojumi».
Animācijas filmu seriāls. 15.sērija.
10.00 «Ķepa uz sirds».
10.30 «Kas var būt labāks par šo?»
11.00 «Mazie noziegumi». Detektīvseriāls.
12.50 Dienas izrāde. A.Eglītis. «Bezkaunīgie veči». Nacionālā teātra izrāde.*
15.55 «Kur vēsture sastopas ar mākslu». Cēsis.
16.00 «Trīs Zemgales rozes». Bauska, Rundāle, Mežotne.
16.15 «Laiks vīriem?»
16.45 «Dzīvība». BBC dokumentāla daudzsēriju filma.
1.sērija Dzīves izaicinājumi.
17.45 «Kopā» (ar subt.).
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.30 «Ielas garumā». Eduarda Smiļģa iela. 1.daļa.
19.00 «Vides fakti».
19.30 «Latvijas šlāgeraptauja 2012».
20.30 «Panorāma».
21.12 «Latloto».
21.20 «Kāzu valsis». ASV melodrāma. 2009.g.
22.55 «Nakts ziņas».
23.05 «Merilina, pēdējie seansi». Dok. f. 2008.g.

LTV7
7.50 «Praktiski padomi». «Televeikala skatlogs».
8.10 «Rīta karuselis». «Televeikala skatlogs».
8.30 «Skatpunkti». «Televeikala skatlogs».
8.50 «Automoto raidījums nr.2». «Televeikala skatlogs».
9.10 «TV mozaīka». «Televeikala skatlogs».
9.30 «Brīvdienu ceļvedis». «Televeikala skatlogs».
9.50 «Tādas lietas». «Televeikala skatlogs».
10.10 «Attīstības kods». «Televeikala skatlogs».
10.30 «Ātruma cilts».*
11.00 «Zveja» (ar subt.).*
11.30 «Krējums... saldais».*
12.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
12.30 «SeMS».*
13.00 «Robotāda». Dokumentāla filma.
13.10 «Zuši». Dokumentāla filma.
13.20 Tiešraide! Pasaules meistarsacīkstes biatlonā. 10
km sprints vīriešiem.
14.45 Jaunatnes hokeja līgas spēle. HK Rīga – Kuzņeckije
medvedi.*
16.45 Tiešraide! Kontinentālās hokeja līgas play-off spēle..
19.25 Tiešraide! Pasaules meistarsacīkstes biatlonā. 7,5
km sprints sievietēm.
20.50 «Pievilkšanās spēks» (ar subt.). Mistikas drāma. 2009.g.
22.30 «Neraudi!» Kanādas spraiga sižeta filma. 2007.g.
0.05 Kontinentālās hokeja līgas play-off spēle.*

LNT
6.05 «Mīlestības vārdā». Seriāls. 151.sērija.
6.55 Animācijas filmu rīts. «Pankūciņa lieliskie negadījumi 2». 7.sērija; «Toma un Džerija piedzīvojumi»;
«Silvestra un Tvītija piedzīvojumi». 9.sērija;
«Pīle Dodžers 2». 5.sērija; «Flintstonu ģimene.
Speciālizlaidums». 1.sērija.
9.00 «Brokastis Briselē».
9.30 «Rīta mikslis».
10.25 «Pandas brīnumainais ceļojums».
Piedzīv. filma ģimenei.
12.00 «Latvijas zelta talanti 2012».*
15.00 «Smolvila. Leģenda par Supermenu». Seriāls. 5.sērija.
16.00 «Cilvēki ar pārdabiskām spējām». Dok. raid. 5.sērija.
17.00 «Tango pa trim». ASV romantiska komēdija. 1999.g.
19.00 «Starptautiskās ekstrasensu cīņas». Real. šovs. 3.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Pelnrušķīte». Realitātes šovs. 4.sērija.
21.40 «Bērnu spēlītes». ASV melodrāma. 2006.g.
0.20 «Sātana advokāts». ASV un Vācijas trilleris. 1997.g.
2.50 «Kobra». ASV spraiga sižeta filma. 1986.g.
4.15 «Gandrīz varoņi». Piedzīvojumu komēdija. 1998.g.
5.40 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».

TV3
5.00 «Likums un kārtība 3». 8.sērija.
5.50 «Mīlestība. Aizspriedumi. Indija». 133.sērija.
6.40 «Uz priekšu, Ted!» 1.sērija.
7.10 «Robinsons Krūzo». 11.sērija.

8.00 «Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums». Anim.
ser. 7.sērija.
8.35 «Pērtiķu karalis». Anim. ser. 48.sērija.
8.50 «Kad āboli ripo». Latvijas anim. f.
9.00 «Simpsoni 12». Anim. ser. 8. un 9.sērija.
10.00 «Smieklīgākie videokuriozi 20».
10.30 «Bezpalīdzīgā». Komēdija.
12.30 «Kinomānija».
13.05 «Televeikala skatlogs».
13.20 «Smieklīgākie videokuriozi 20».
14.00 «Greizais spogulis» (ar subt.).
16.10 «Doktors Dūlitls». ASV komēdija. 1998.g.
17.50 «Montieris». ASV komēdija. 1996.g.
19.50 TV3 ziņas.
20.20 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis». Anim. f. 2004.g.
22.00 «Sirdsāķītis». Komēdija. 2010.g.
24.00 «Ieslodzīti Paradīzē». Piedzīvojumu komēdija. 1994.g.
2.10 «Likums un kārtība 3». Seriāls. 8.sērija.
3.00 «Mīlestība. Aizspriedumi. Indija». Seriāls. 133.sērija.
3.50 «Robinsons Krūzo». Seriāls. 11.sērija.
4.30 «Nakts joki».

4. marts, svētdiena
LTV 1
8.00 «Garīgā dimensija».*
8.30 «Dinozauru vilciens». Anim. ser. 1.sērija.
9.05 «Kas te? Es te!»
9.35 «Lauku peles un pilsētas peles piedzīvojumi».
Animācijas filmu seriāls. 16.sērija.
10.05 «Mārvijs Hemmers. Nacionālās ģeogrāfijas pasaule». Populārzinātnisks seriāls bērniem. 59.sērija.
10.30 «Lemuru iela». Dok. seriāls. 7.sērija.
11.00 «Starp debesīm un zemi... Aizmirstās pasaules 2».
Dokumentāla filma. 4.sērija.
12.00 Dievkalpojums.
13.00 «Vertikāle».
13.30 «Daudz laimes!»
14.25 «Latvijas šlāgeraptauja 2012».*
15.30 «Ķepa uz sirds».*
16.00 «Kas var būt labāks par šo?»*
16.30 «Eirobusiņš».
17.00 «Krievijas neskartā daba». Dokumentālu filmu
seriāls. 5.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.20 «Province».
18.50. «Mīlas krāsas» (ar subt.). Vācijas daudzsēriju
mākslas filma. 2010.g. 3.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.33 Laika ziņas.
21.40 «Sirds mūzika». ASV romantiska muzikāla drāma.
2007.g.
23.40 «Nakts ziņas».
23.50 «Kāzu valsis». ASV melodrāma. 2009.g.

LTV7
7.50 «Veiksmīgas idejas». «Televeikala skatlogs».
8.10 «Pie rīta kafijas». «Televeikala skatlogs».
8.30 «Reģionālā attīstība Latvijā. Agro 2012». «Televeikala skatlogs».
8.50 «Iespējas un risinājumi». «Televeikala skatlogs».
9.10 «Nedēļas apskats». «Televeikala skatlogs».
9.30 «Darbs. Izglītība. Karjera». «Televeikala skatlogs».
9.50 «Aktualitātes». «Televeikala skatlogs».
10.10 «Vārds uzņēmējiem». «Televeikala skatlogs».
10.30 «Tavs auto».*
11.00 «Makšķerē ar Olti!»*
11.30 «Autosporta programma nr.1».*
12.00 «Zebra» (ar subt.).*
12.20 «SeMS piedāvā…» Kaiser Chiefs.*
13.05 «SeMS. Laboratorija».
13.35 «Krējums... saldais».
14.05 Tiešraide! Pasaules meistarsacīkstes biatlonā.
Iedzīšanas sprints vīriešiem.
15.00 VTB vienotās līgas spēle. Budivelnik – VEF.
16.45 Tiešraide! Kontinentālās hokeja līgas play-off spēle.
19.25 Pasaules meistarsacīkstes biatlonā. Iedzīšanas
sprints sievietēm. Vācietes, krievietes, baltkrievietes, francūzietes, zviedrietes, somietes – ko
tik nevar pieskaitīt favorītu pulkam. Panākuma
atslēga slēpjas divos aspektos – labi aizvadītam
sprintam iepriekšējā dienā un līdz ar to starta
pozīcijai, kā arī precīzai šaušanai iedzīšanā.
20.20 Jaunatnes hokeja līgas spēle. HK Rīga – Čeļabinskas Belije medvedi. Čeļabinskas komandai
ir daudz talantīgu jauno hokejistu, un komanda
rāda labu sniegumu. Par laimi, Krievijas hokeja
lielākais jaunais talants Jevgeņijs Kuzņecovs jau
sen pāraudzis MHL līmeni un ir viens no Traktor
līderiem KHL līgā.
22.20 «Pievilkšanās spēks» (ar subt.). Krievijas mistikas
drāma. 2009.g.
23.55 Kontinentālās hokeja līgas play-off spēle.*

www.jelgavasvestnesis.lv
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TV programma
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20.20 «Latvijas zelta talanti 2012».
23.30 «Veiklie zēni». ASV komēdija. 1986.g.
1.15 «Tango pa trim». ASV romantiska komēdija. 1999.g.
2.55 «Sātana advokāts». ASV un Vācijas trilleris. 1997.g.
5.10 «Ekstrēms tuvplanā».

TV3
5.00 «Likums un kārtība 3». 9.sērija.
5.50 «Mīlestība. Aizspriedumi. Indija». 134.sērija.
6.40 «Uz priekšu, Ted!» 2.sērija.
7.00 «Mazie kloni». Anim. ser. 12. un 13.sērija.
7.30 «Zinātkārā Dora». Anim. ser. 19.sērija.
8.00 «Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums». Anim.
ser. 8.sērija.
8.20 «Kinomānija».
8.50 «Māmiņu klubs».
9.25 «Divi buras».
10.00 «Superbingo». TV spēle.
11.00 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis». Anim. f.
12.45 «Televeikala skatlogs».
13.00 «Zelta durvis». ASV romantiska komēdija. 2009.g.
15.00 «Svešās kāzas». Kanādas komēdija. 2004.g.
16.55 «Bermudu trijstūris». Mistikas miniseriāls. 2005.g. 1.sērija.
18.50 «Neiespējamā misija 4».
19.50 «Nekā personīga».
20.45 TIEŠRAIDE! Labdarības akcijas Dāvā sapni noslēguma koncerts.
23.50 «Planēta K-Pax». Fantastikas drāma. 2001.g.
2.00 «Pagātnes rēgi». ASV šausmu trilleris. 2008.g.
3.25 «Likums un kārtība 3». Seriāls. 9.sērija.
4.10 «Uz priekšu, Ted!» Seriāls. 2.sērija.
4.30 «Nakts joki».

V/a «Valsts tehniskās uzraudzības
aģentūra» informē,
ka ar šā gada 1. martu klientus pieņems
jaunās telpās – Dobeles ielā 41a,
3. stāvā, Jelgavā
(kopēja ēka ar LAD, LLKC, LDC un VAAD).
Kontaktinformācija iepriekšējā.
www.vtrua.gov.lv

Vienīgās Latvijā sertificētās
pretuzlaužamās tērauda

AKCIJA
līdz
mēneša
beigām!

DURVIS

Sertificētas Vācijas institūtā «IFT Rosenheim».

Durvis – locīta – metināta konstrukcija, no abām pusēm apšūtas ar
mēbeļu laminātu, biezums 70 mm, slēdzenes «zirneklis» MOTTURA
40705 (Itālija) + NEMEF (Holande). Pietiek ar vienām durvīm.

Lsmo2n2tā0ža.
+

+ akcijas cenas «Skydas Standart» un «Skydas Standart 3» durvīm

jelgava@skydas.lv

www.skydas.lv

Labākās durvis pilsētā!

Jelgava, Rīgas iela 2. Tālrunis 63081745, 28612596

Rīga, Hanzas iela 6, tālrunis 67704154, 26668000
Rīga, Slokas iela 111, tālrunis 67871914, 26661117

Akcija – MAKSA TIKAI par BRAUKŠANU!

Akcija tikai līdz februāra beigām!
Driksas iela 1, Jelgava.
Tālrunis 63050777,
26950404.

www.citaautoskola.lv

s
Nāc un mācie
!
ar prieku

AKCIJA autoskolā «AUTO PRIEKS»!
Mācies autoskolā
un maksā TIKAI par braukšanu 5 Ls/stundā!
Reģistrācija, teorija, dokumentu
noformēšana un eksāmens – BEZ MAKSAS!!!

Sarmas ielā 2, 79. kab. (2. pamatskolā),
tālrunis 29881119, 67210099.

www.autoprieks.lv

SIA «Svešvalodu aģentūra»
aicina uz valodu kursiem:
• itāliešu valoda iesācējiem sestdienas grupā
– 18 Ls/mēn., sākums 25. februārī;
• franču valoda pusaudžiem iesācēju grupā piektdienās – 12 Ls/mēn., sākums 24. februārī;
• angļu valoda eksāmenam 12. klašu skolēniem;
• franču valoda jauniešiem, 2. līmenis;
• angļu valoda pieaugušajiem, bērniem un
pusaudžiem.
Tālr. 26369988, 29166866 (Dzintra Vintermane)

Aicinām C1, C, E, D
kategoriju 95. koda
pasniedzēju

LNT
6.05 «Mīlestības vārdā». 152.sērija.
6.55 «Dabas stihiju varā».
7.20 Animācijas filmu rīts. «Biezenīša piedzīvojumi».
2.sērija; «Toma un Džerija piedzīvojumi»; «Lācītis
Padingtons». 3.sērija; «Supervaroņu leģions».
1.sērija.
9.00 «Autoziņas».
9.30 «Mans mīļais draugs».
10.00 «Lapsa virtuvē».
10.35 «Tikai nesaki man Bizu 2». Seriāls. 5.sērija.
11.35 «Pelnrušķīte». Real. šovs.*
12.30 «Aģents Čaks 2». ASV seriāls. 4.sērija.
13.30 «Rotaļas ar jūtām». Romantiska komēdija. 2006.g.
15.10 TV pirmizrāde! «Neuzvaramais Dzelzs cilvēks». ASV
animācijas filma. 2007.g.
17.10 «Atriebēji». ASV piedzīvojumu komēdija. 1998.g.
Lomās: R.Fainss, Š.Konerijs, U.Tūrmane. Kāds ir
sagrābis varu pār Anglijas metereoloģisko laiku.
Superaģentam Džonam Stīdam kopā ar eleganto
skaistuli Emmu Pīlu jānoskaidro, kurš tas ir. Ļaundaris pieprasa no valdības 10% no valsts valūtas
ienākumiem, citādi draudot nosaldēt visu valsti.
19.10 LNT ziņu Top 10.
20.00 LNT ziņas.
20.15 «Basketbols TV».

Autoskola «Mustangs» –
apmācība vakaros un brīvdienās.
Teorija, reģistrācija, dokumentu noformēšana, apmācības karte, ieskaite

– bez maksas.
Maksā tikai par braukšanas apmācību –
5 Ls/45 min. Pasta iela 43, Jelgava.
Tālrunis 63026392.

Aicinām darbā
ceļu satiksmes
noteikumu
pasniedzēju.
Darbs Jelgavā, Dobelē, Olainē.
Tālrunis 26950404, 63050777.
Vairāk informācijas www.citaautoskola.lv

JELGAVAS PILSĒTAS KULTŪRAS NAMĀ
26. februārī plkst.19 – Nacionālais teātris sadarbībā ar Jelgavas pilsētas domi piedāvā E.Radziņas 95.
jubilejai veltītu pasākumu. Piedalās Nacionālā teātra aktieri: U.Dumpis, Ģ.Jakovļevs, D.Lūriņa, M.Maņjakovs u.c.,
Ā.Alunāna Jelgavas teātra aktieri, komponists V.Zilveris un A.Daņiļenko. Biļešu cena: Ls 4; 3; 2.
3. martā plkst.14 – Dailes teātra viesizrāde R.Staprāns «Gūsteknis pilī». Dokumentāldrāma 2 daļās. Kārļa
Ulmaņa lomā J.Kalniņš. Biļešu cena: Ls 7; 6; 5.
24. martā plkst.16 – kamerorķestra «Sinfonietta Rīga» un vijolnieces Vinetas Sareikas koncerts. Programmā:
A.Vivaldi «Gadalaiki», F.Šūberts Otrā simfonija, A.Šnelcers «A Freak in Burbank». Diriģents N.Šnē. Biļešu cena:
Ls 4; 3; 2.

Kases darba laiks: no otrdienas līdz piektdienai 14 – 19, sestdienā 9 – 14
un stundu pirms sarīkojuma! Kases tālrunis: 63084679.
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Kultūras pasākumi
 24. februārī pulksten 18 – Nacionālo bruņoto spēku orķestra bigbenda koncerts. Viesdiriģents – Somijas Bruņoto spēku bigbenda vadītājs Sami Hannula.
Ieeja – bez maksas (kultūras namā).
 25. februārī pulksten 16 – Ventspils teātra viesizrāde: M.Zīverts «Zaļā krūze».
Biļešu cena – Ls 2,50; 1,50 (kultūras namā).
 26. februārī pulksten 11 – slāvu svētki «Masļeņica» (piedāvā Sabiedrības
integrācijas pārvalde). Ieeja – bez maksas (kultūras nama Deju zālē).
 26. februārī pulksten 15 – Nacionālais teātris un Jelgavas dome piedāvā
E.Radziņas 95. jubilejai veltītu pasākumu. Piedalās režisori E.Freibergs, M.Kublinskis.
Atmiņas stāsta un fragmentus no izrādēm spēlē M.Zemdega, U.Dumpis, L.Cauka,
Ģ.Jakovļevs, D.Lūriņa. D.Gaismiņa, M.Maņjakovs, J.Āmanis, A.Krūzkops, jelgavnieks
E.Liepiņš, Ā.Alunāna Jelgavas teātra aktieri un režisore L.Ņefedova. Piedalās komponists V.Zilveris un A.Daņiļenko. Biļešu cena – Ls 4; 3; 2 (kultūras namā).
 1. martā pulksten 19 – Marijas Naumovas solo koncerts «Pusnakts Parīzē». Piedalās:
Vidzemes kamerorķestris, diriģents A.Veismanis un mūziķu grupa. Īpašie viesi no Francijas
– Francois Parisi un Tony Bonfils. Biļešu cena – Ls 12; 10; 7; 5; 4 (kultūras namā).
 3. martā pulksten 14 – Dailes teātra viesizrāde: R.Staprāns «Gūsteknis pilī».
Dokumentāldrāma deviņās ainās ar starpbrīdi. Lomās: J.Kalniņš (Kārlis Ulmanis,
valsts un ministru prezidents), G.Grāvelis, J.Bartkevičs, P.Liepiņš, L.Dzelzītis,
P.Šogolovs. Biļešu cena – Ls 7; 6; 5 (kultūras namā).
 4. martā pulksten 14 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra izrāde: Ustinovs «Sniegbaltīte un septiņi rūķīši» (latviešu valodā). Režisore L.Ņefedova. Biļešu cena – Ls
1,50; 1 (kultūras namā).
 4. martā pulksten 16 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra izrāde: Ustinovs «Sniegbaltīte un septiņi rūķīši» (krievu valodā). Režisors A.Matisons. Biļešu cena – Ls
1,50; 1 (kultūras namā).
 10. martā pulksten 17 – Jelgavas pilsētas deju kolektīvu skate. Ieeja – bez
maksas (kultūras namā).
 11. martā pulksten 16 – koncerts «Bez skaistām sievietēm nav dzīvot vērts». Programmā melodijas no dziesmu spēlēm, operām un operetēm, teātru izrādēm, mūzikliem.
Piedalās D.Skutelis, I.Sutugova, E.Rezgale, Oranžā kora meitenes O.Stupiņa, A.Levša un
I.Ļaksa, kā arī A.Ērglis. Biļešu cena – Ls 7; 6; 5 (kultūras namā).

Izstādes
 Līdz 29. februārim – Mākslas skolas pedagogu un mākslinieku Induļa Landau
un Nellijas Skujenieces darbu izstāde (Jelgavas Mākslas skolā).
 Līdz 29. februārim – Mariannas Strautnieces gleznu izstāde «Ziema pret
vasaru» (stila salonā «Pils putns»).
 Līdz februāra beigām – Čehijas vēstniecības Latvijā organizēta izstāde «Liberecas jumti». Čehi piedāvā lielformāta fotogrāfijās iepazīt Čehijas pilsētu Liberecu,
ļaujot paskatīties uz pilsētu no tās ēku jumtiem (kultūras namā).
 Līdz 7. martam – izstāde «PET pudeļu pārvērtības» (Jelgavas Zinātniskās
bibliotēkas galerijā).
 Līdz 8. martam – ukraiņu mākslinieces Ļubavas Taradai darbu izstāde «Batikas
elēģija» (Sabiedrības integrācijas pārvaldē Sarmas ielā 4).
 Līdz 11. martam – izstāde «Uz tikšanos Ciano...» (Ģederta Eliasa Jelgavas
Vēstures un mākslas muzejā).
 Februārī – Jāņa Vilkārša darbu izstāde «Akvareļi» (Ādolfa Alunāna memoriālajā
muzejā Filozofu ielā 3).

Jelgavniekiem iespēja piedalīties
lielā ukraiņu dvieļa izšūšanā
 Ritma Gaidamoviča

Sākusies Latvijas akcija «Izšujam Latvijas ukraiņu dvieli»
– rezultātā taps piecus metrus
garš un 65 centimetrus plats
dvielis ar ukraiņu tautiskajiem
rakstiem. Savu roku dvieļa
izšūšanā 3. martā pulksten
13 Sabiedrības integrācijas
pārvaldē aicināti pielikt arī
jelgavnieki.
Iniciatīvu kopīgi izšūt Latvijas ukraiņu
dvieli uzņēmušās trīs Latvijā dzīvojošas
ukrainietes – Oļena Grabara no Latvijas
Ukraiņu savienības, kā arī Tatjana Lazda
un Tatjana Dudčenko no Jelgavas ukraiņu kultūras centra «Džerelo» –, kurām ir
daudz atbalstītāju no citām ukraiņu biedrībām Latvijā. «Akcijas mērķis ir ukraiņu,
kuri dzīvo šeit, nacionālās pašapziņas un
valstiskās piederības veicināšana. Vēlamies šādi izrādīt mīlestību savai tēvzemei
Ukrainai un Latvijai – zemei, kurā dzīvo
un aug mūsu bērni un mazbērni –, kā arī
veidot vienotu un saliedētu atmosfēru
starp tautām,» stāsta T.Lazda. Tautisko
dvieli izšūs meistari no dažādām Latvijas
pilsētām, un tam pabeigtam jābūt 2013.

gadā. Šūt sāks jelgavnieki 3. martā pulksten 13, bet pēc tam to nodos tālāk – darbs
tiks turpināts Jēkabpilī. Tautiskā dvieļa
izšūšanā aicināts iesaistīties ikviens.
T.Lazda stāsta, ka no kādas ģimenes
Jelgavas sadraudzības pilsētā Ivanofrankovskā saņemts pašaustais audekls
un diegs izšūšanai, bet dvieļa izšūšanai
nepieciešamo shēmu palīdzējis izstrādāt
Tarass Kuļiks no Kijevas. Dvielis tiks
izšūts ar sarkaniem un melniem diegiem,
kur sarkanā krāsa simbolizē prieku,
dzīves enerģiju, melnā – zemi, bagātību.
Dvieļa vidū – vainags no ozola un irbenāja
zariņiem. «Irbenājs ir Ukrainas simbols,
tāpat kā ozols ir Latvijas nacionālais koks.
Ozola zariņi uz dvieļa savijušies ar irbenāja
zariņiem, tāpat kā mūsu ukraiņu likteņi ir
savijušies uz Latvijas zemes,» tā T.Lazda.
Dvieļa apakšējā malā savīsies četras
stihijas – ūdens, uguns, zeme un gaiss –,
kā arī sensenie simboli, trīsstūri, krusti,
rombi, astoņstaru zvaigzne, kas redzama
gan ukraiņu, gan latviešu ornamentos.
Tās kalpo kā aizsargājoši elementi, kas nes
labestību un harmoniju starp materiālo un
garīgo dzīvi, apvieno paaudzes un tautas.
Kad dvielis būs pabeigts, tas tiks nodots
glabāšanā Latvijas Universitātes Akadēmiskās bibliotēkas Ukraiņu centrā.

notikumi

Ceturtdiena, 2012. gada 23. februāris

Punduri radās kā pretreakcija
dziedātājiem un dejotājiem
 Ritma Gaidamoviča

«Cik tad var skatīties tikai uz
dziedātājiem, dejotājiem un vijoļu spēlētājiem?! Latvieši taču
ir izdomas bagāti un var tautu
aizraut arī ar ko citu. Sēdēju
internetā, meklēju, līdz uzdūros
šādiem publikas izklaidētājiem.
Ar vienu pundura cilvēciņu bija
par maz, sameklējām vēl divus
puišus, un aiziet – uz šovu
prom!» izvēli piedalīties šovā
«Latvijas Zelta talanti 2012»
pamato jelgavnieki Armands
Švītiņš un Gusts Indāns.
Šie puiši kopā ar vēl diviem skolas biedriem no Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas 11.
klases – Otto Tuhermu un Kārli Liepiņu
– izveidojuši publikas izklaidētāju apvienību
«Īsāk sakot», ar ko piedalījās šovā «Latvijas Zelta talanti 2012». Puišu oriģinālais
priekšnesums iepatikās, tāpēc viņi saņēma
ceļazīmi uz šova pusfinālu, kas gaidāms 11.
martā. Puiši atzīst, ka atšķirībā no citiem
šova dalībniekiem, kuri talantu kopuši
vairākus gadus, viņi savu priekšnesumu
izveidojuši tikai divas nedēļas pirms atlases
20. janvārī. «Šī ir spontāna ideja, kas radās
kā pretreakcija dziedātājiem un dejotājiem.
Protams, tas nenozīmē, ka dziedāšana vai
dejošana nav talants, vienkārši bija apnicis
šovā skatīties tikai uz viņiem, tāpēc arī
radās doma piedāvāt kaut ko citu. Turklāt
vienmēr ir gribējies nokļūt televīzijā un klātienē redzēt, kā veido šovu,» stāsta Gusts,
piebilstot, ka apzinājušies – viņu ideja var
arī «neaiziet», taču pierādījās pretējais. «Vienīgā cerība bija uz humoristi Janu Kalniņu,
kas, mūsuprāt, saprot jokus,» atzīst puiši.

Foto: Ivars Veiliņš; delfi.lv

brīvdienās piecas un vairāk stundas. Lai
gan šis ir talantu šovs, viņi savu nodarbi
nesauc par talantu. «Izklaidēt cilvēkus – tas
jau nav baigais talants. Šoreiz mūsu talants
drīzāk varētu būt labi pasniegta ideja, jo
kaut ko tādu Latvijā neviens vēl nebija
publiski darījis,» tā Gusts, spriežot, ka tieši
tas arī cilvēkiem iepaticies, tāpēc viņi šovā
Tērps no divām Armanda jakām
Viņi savu priekšnesumu sauc par teātra tikuši tik tālu.
deju: no četriem cilvēkiem izveido divus
mazus cilvēkus, kuri mūzikas pavadījumā Līdzi nākusi pastiprināta uzmanība
Puiši atzīst, ka parādīšanās TV ekrānos,
sinhroni dejo, rāda mīmiku. Šim cilvēciņam
rokas un kājas ir dalībnieku rokas, paši protams, līdzi nesusi pastiprinātu uzmapuiši atrodas aiz aizslietņa, bet priekš- nību, bet par zvaigznēm sevi neuzskata.
pusē darbība notiek ar rokām – Otto un «Nākamajā dienā pēc šova draugiem.lv
Armands ir punduru sejas, viņu rokas ir statistika bija simtos mērāma, nāca vēstules
mazo cilvēciņu kājas, bet Gusta un Kārļa ar uzslavējumiem, laba vēlējumiem, lielākorokas – mazo cilvēciņu rokas. Puiši atzīst, ties no nepazīstamiem cilvēkiem,» stāsta
ka piemeklēt mūziku un izdomāt kustības Kārlis. Arī skolas biedri un skolotāji viņiem
ir salīdzinoši viegli, grūtākais ir sadarbība jūt līdzi. «No skolotājas Gunitas Smiltānes
priekšnesumā, lai viss būtu sinhroni – lai gan saņēmām aizrādījumu, ka dažās vietās
kājas, rokas un arī galva kustētos vienādi kustības bijušas nesinhronas un Armands
– tā, kā vienam cilvēkam. «Otto un Kārlis žūriju uzrunājis uz tu,» tā Gusts, piebilstot,
jau neredz to, kas notiek priekšā, viņi ir aiz ka pirms priekšnesuma bikses ātrumā nav
aizkariem, bet mums visiem jājūt vienam īsti pareizi pundurim uzvilktas, taču to
otrs, lai būtu vienādi. Kā to panākam? skatītāji diez vai pamanījuši. «Pagājušajā
Dziedam un skaitam līdzi, lai katra kustība nedēļā biju Zinātniskajā bibliotēkā nodot
tiktu izdarīta noteiktā ritmā,» stāsta Otto, grāmatas, arī bibliotekāre apjautājās, kas
piebilstot, ka priekšnesums ir piedzīvojums. tad būs nākamreiz,» tā Gusts.
Interesanti, ka pundurim apģērbs izveidots
no divām Armanda jakām, saslēdzot to Spontānā ideja pāraug biznesiņā
Šovs jauniešiem nodrošinājis iespēju šo
rāvējslēdzējus.
izklaidi pārvērst arī mazā biznesiņā. Līdz
šovam TV ekrānā viņi bija uzstājušies tikai
Talants – oriģināli pasniegt ideju
«Pirmos mēģinājumus filmējām, ska- skolas Spīdolas dienas pasākumā, bet pēc
tījāmies un bijām pārsmējušies. Nekas šova tiek saņemti zvani ar uzaicinājumiem
nesanāca, punduru rokas un kājas nespēja uz citiem sarīkojumiem. Piemēram, šodien
«sadarboties». Varbūt tā trīs reizes pasmē- viņi uzstājas Jelgavas Pašvaldības policijā,
jāmies, bet tad jau tas sāka šķist stulbi. ir bijis uzaicinājums uz Valmieras klubu
Sākām nopietnāk pievērsties treniņiem, un «Multiklubs», 19. maijā viņi dodas uz Olaisanāca,» atzīst Kārlis. Puiši darba dienās nes muzeju, ir arī piedāvājums piedalīties
pēc skolas laiku velta mūzikas meklēšanai Teātra dienās Tukumā, kur jāsagatavo
un soļu izdomāšanai, bet treniņi notiek stundu garš priekšnesums. «Tiesa, daļai

Svētdien uz Masļeņicu – aizvadīt ziemu un ēst pankūkas!
 Ritma Gaidamoviča

no Rīgas Vladimira Astapenko vadībā.
«Visi interesenti, īpaši bērni ar vecākiem,
Svētdien, 26. februārī, pulksten
laipni aicināti līksmi pavadīt garo, auksto
11, ievērojot slāvu tradīcijas,
ziemu un sagaidīt pavasari. Pasākuma
jelgavnieki ar jautrību aicināti
dalībnieki varēs ne tikai klausīsies dažāatvadīties no ziemas un sveikt
das tautasdziesmas ar humora pieskaņu,
pavasari, kopā svinot Masļeņidziedāt līdzi un piedalīties rotaļās, bet
cu. Pavasari sagaidīt aicina Jelarī uzzināt par Masļeņicas norisi agrāk,»
gavas kultūras namā un pie tā.
stāsta Jelgavas Sabiedrības integrācijas
Ieeja pasākumā – bez maksas.
pārvaldes (SIP) speciāliste Evika Kaufelde, piebilstot, ka dalībnieki svētkos varēs
Kultūras nama Deju zālē pasākumu cienāties ar pankūkām, kas ir šo svētku
vadīs atraktīva mākslinieku komanda neatņemama sastāvdaļa. Tās simbolizē

apaļo sauli, kas spoži spīd, padarot dienas
siltākas, gaišākas un garākas.
Pulksten 12 svētki turpināsies pie
kultūras nama, kur 2. pamatskolas koris
«Zvonņica» sniegs koncertu, bet nacionālo
kultūras biedrību biedri vadīs rotaļas.
Būs virves vilkšana, lēkšana maisos,
pretinieka cietokšņa ieņemšana. Kā jau
tas Masļeņicai pienākas, ziema tiks pavadīta, dedzinot simbolisko salmu lelli, kas
iemieso ziemu. «Šajā dienā bērniem būs
arī iespēja bez maksas pavizināties zirga
kamanās,» tā E.Kaufelde.

Ideja izveidot publikas izklaidētāju apvienību «Īsāk sakot» Jelgavas Spīdolas
ģimnāzijas 11. klases puišiem Armandam Švītiņam, (no kreisās) Kārlim
Liepiņam, Gustam Indānam un Otto
Tuhermam radās spontāni. «Gribējām
sasmīdināt cilvēkus un uzturēt jautrību.
Šķiet, izdevās,» nosaka puiši. Jā, viņu
priekšnesums iepatikās un viņi ir iekļuvuši šova «Latvijas Zelta talanti 2012»
pusfinālā, lai cīnītos par talantu titulu
un 5000 latu lielu naudas balvu. Nu
puiši jau nopietni gatavo priekšnesumu
tam un sola, ka būs vēl jautrāk.
nākas atteikt, jo Kārlis ir motosportists
un brīvdienās viņam bieži ir sacensības,
tālab varbūt jāapmāca vēl kāds, kas varētu
izpalīdzēt,» tā Armands. Jaunieši gan zina
teikt, ka primārais viņiem ir mācības, tomēr
viņi arī apzinās, ka jāizbauda šis slavas
laiks. «Kamēr vēl tas ir kaut kas neredzēts
un jauns, protams, ies uz urrā, taču tas noteikti nebūs ilgi. Latviešiem viss ātri apnīk.
Jāizmanto, kamēr var,» tā Gusts.

«Re, tavs vectētiņš piedalījās šovā»

Šobrīd puiši cītīgi gatavojas pusfinālam,
kurā sola gan jaunas kustības, gan vairāk
tērpu, gan dažādus atribūtus. «Mūziku
jau esam salikuši, kustības izdomājuši,
atliek vien mēģināt,» tā puiši. Idejas esot
arī finālam, ja tiks tālāk. Runājot par
popularitāti, jaunieši atzīst, ka nekādus
aģitācijas pasākumus pirms šova nav
veikuši. «Patiesībā tikai tuvākie zināja, ka
mēs tur būsim. Tie tad arī bija galvenie
atbalstītāji. Mans brālis dzīvo Dānijā,
sekoja visam līdzi sociālajos tīklos un
teica, ka tviteris pēc mūsu uzstāšanās
«uzsprāga». Tur draugi un arī nepazīstamie cilvēki aicināja balsot par mums.
Protams, arī vecākiem šomēnes ir lielāks
telefona rēķins,» tā Otto. «Mamma ļoti
uztraucās, jo pret iepriekšējo dalībnieku
– līnijdejotāju – žūrija bija dikti skarba.
Viņa esot teikusi: «Ja manu dēlu kāds par
skuķi nosauks, pati aizskriešu uz Rīgu un
sadošu pa mici!»,» smaidot stāsta Otto.
Puiši atzīst, ka «Īsāk sakot» viņiem
ir liels piedzīvojums, jauna pieredze un
iespēja paplašināt savu redzesloku. «Varēsim vecumdienās mazbērniem stāstīt:
«Re, tavs vectētiņš nesēdēja mājās, bet
piedalījās šovā un izklaidēja publiku...»
Turklāt dzīves paveicamo darbu sarakstā
varēsim ievilkt ķeksīti ailītē «Uzstājos
televīzijā»,» smaidot nosaka Armands.

www.jelgavas
vestnesis.lv
portālā
ziņa svētdien
Video

www.jelgavasvestnesis.lv

Masļeņica ir vieni no slāvu svētkiem ar
daudzveidīgām paražām un tradīcijām,
kas zināmas un saglabātas caur gadsimtiem. Masļeņicu svin nedēļas garumā,
katrai nedēļas dienai piedēvējot savu nosaukumu, nozīmi un noteiktas tradīcijas.
Ar tām plašāk var iepazīties SIP mājas
lapā www.sib.jelgava.lv.
Arī šogad jautras rotaļas
Masļeņicā būs sagatavojis
Vladimirs Astapenko ar savu
komandu.
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