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Grib iekasēt naudu par radio
atskaņošanu autobusos
 Ilze Knusle-Jankevica

Kamēr pasažieru pārvadātāji mēģina savilkt
galus un meklē veidus,
kā saglabāt esošo reisu
skaitu, autortiesību aizstāvji nolēmuši iekasēt
naudu par radio atskaņošanu autobusos – tā
esot publiska vieta, un,
lai klausītos radio, nepieciešama licence tāpat
kā kafejnīcās, frizētavās,
lielveikalos un citur. Daļa
pārvadātāju, arī Jelgavas
Autobusu parks (JAP),
jau nolieguši šoferiem
autobusos skaļi klausīties
radio, tomēr uzskata, ka
situācija nav tik viennozīmīga un, iespējams, kāds
vienkārši grib nopelnīt uz
pārvadātāju rēķina.

JAP valdes loceklis un Latvijas Pasažieru pārvadātāju
asociācijas prezidents Pēteris
Salkazanovs stāsta, ka pēdējā
laikā autortiesību aizstāvji pastiprinātu interesi izrāda par
radio atskaņošanu sabiedriskajā
transportā. Tiesa, sodīts pagaidām neviens vēl nav, bet vairāki
pārvadātāji jau nodrošinājušies
iepriekš un no radio klausīšanās
atteikušies. «Pirmo reizi šis
jautājums tika aktualizēts pirms
dažiem gadiem – 2005. gadā
Ekonomikas policijai sniedzu
paskaidrojumus, bet tā arī tas
viss apklusa. Tagad atkal jautājums aktualizēts valsts līmenī,»
norāda P.Salkazanovs, kurš,
kamēr situācija nebūs skaidra,
JAP šoferiem sabiedriskajā
transportā skaļi klausīties radio
aizliedzis.
Turpinājums 3.lpp.

Sākas gripas epidēmija
 Sintija Čepanone

Jelgavas 1. ģimnāzijas inženierzinātņu 11. klases audzēkne Sanda Petrokaite ir viena no tiem deviņiem audzēkņiem, kuri
paralēli mācībām ģimnāzijā izvēlējušies apgūt arī metinātāja profesiju un mācīties interešu izglītības nodarbībās «CNC
programmēšana» ZRKAC Metālapstrādes mācību parkā. Tikko notikušajā konkursā «Jaunais profesionālis 2012» meitene
ieguva 2. vietu metināšanā.
Foto: Ivars Veiliņš
 Ritma Gaidamoviča

«Protams, sabiedrībā
valda uzskats, ka metināšana ir puišu darbs,
taču tā nav! Man skolā
piedāvāja to apgūt, un
kāpēc gan ne?! Nekad
nezini, kas dzīvē noderēs, tāpēc nolēmu iegūt
metinātājas kvalifikāciju. Turklāt to varu apgūt paralēli mācībām
vidusskolā! Tiesa, nav
viegli, jo metināšana
prasa daudz fiziska spēka, taču man patīk,»
saka Jelgavas 1. ģimnāzijas inženierzinātņu
11. klases skolniece
Sanda Petrokaite, kura
atgriezusies no konkursa «Jaunais profesionālis 2012» ar iegūtu
2. vietu un sudraba
medaļu metināšanas
konkursā. Iespējams,
jau oktobrī viņa dosies
uz Eiropas metināšanas
konkursu Briselē.
Nedēļas nogalē izstādē «Skola
2012» aizvadīts profesionālo
skolu audzēkņu meistarības
konkurss «Jaunais profesionālis
2012» dažādās profesijās. Jelgavu konkursā pārstāvēja abu pro-

fesionālo vidusskolu audzēkņi,
kuri pārveduši bronzas medaļas,
un arī Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centra Metālapstrādes mācību parka (ZRKAC
MMP) audzēkņi, kuri pārveduši
sudraba medaļas. No mācību
parka konkursā piedalījās divi 1.
ģimnāzijas audzēkņi. Sanda pēc
stundām ZRKAC MMP apgūst
tālākizglītības mācību programmu «Lokmetinātājs metināšanā
ar mehanizēto iekārtu aktīvās
gāzes vidē (MAG)», lai iegūtu
metinātājas profesiju. Viņa piedalījās profesionālās meistarības
konkursā MAG metināšanā un,
sacenšoties ar sešiem puišiem,
ieguva 2. vietu. MMP vadītājs
Māris Ernstsons ir gandarīts par
viņas panākumiem. «Meitene
metinātāja, kura izgriezusi pogas
puišiem – tā jau vien ir uzvara!
Sanda metināšanu sāka mācīties
janvāra sākumā un kopā to darījusi tikai kādas 40 stundas, bet
startēja profesionālajā konkursā,
konkurējot ar audzēkņiem, kuri
diendienā apgūst metināšanu,
un ieguva otro vietu. Tā ir fantastiska uzvara! Mūsu speciālisti
atkal spējuši parādīt savu darba
kvalitāti. Arī Sandas ieguldījums
ir liels, un tas deva rezultātu,»
atzīst M.Ernstsons. Arī pati
Sanda ir apmierināta ar panākumiem. «Izvirzīju mērķi un to arī

sasniedzu. Protams, ir prieks par
to, ka manu sniegumu augstu
novērtēja arī konkursa žūrija,»
tā Sanda. Viņa nākotnē vēlas mācīties par inženieri, tālab spriež,
ka zināšanas un prasmes metināšanā var noderēt. Jāpiebilst,
ka Sanda ZRKAC MMP apgūst
ne tikai metināšanu, bet arī interešu izglītības nodarbībās mācās
CNC programmēšanu. «Cenšos,
cik varu, taču ar to man sokas
grūtāk. Vairāk pie sirds tomēr iet
metināšana,» atzīst Sanda.
Konkursa noteikumi paredz,
ka divu pirmo vietu ieguvēji
metināšanā tiek gatavoti arī
Eiropas konkursam «Eiroskils
2012», kas oktobrī notiks Briselē. «Konkursā piedalīsies tikai
viens, taču gatavoti tiek pirmo
divu vietu ieguvēji. Protams,
priekšroka uzvarētājam, taču
brauks tas, kurš būs labāk sagatavots un kuram nebūs nekādu
šķēršļu, lai dotos uz Briseli,»
skaidro M.Ernstsons, piebilstot,
ka Sandai priekšā smags gatavošanās darbs. Pati meitene
atzīst, ka ir mazliet nobijusies
no šī konkursa, jo apzinās, ka
tas no viņas prasīs lielu darbu
un daudz spēka.
2. vietu CNC frēzēšanā ieguva
1. ģimnāzijas inženierzinātņu 11.
klases audzēknis Jānis Ozoliņš,
kurš arī apmeklē ZRKAC inte-

rešu izglītības nodarbības «CNC
programmēšana», kas sākās septembrī. «Latvijā ir tikai četras
vietas, kur māca CNC darbagaldu
iestatītājus, divas no tām Jelgavā
– pie mums un Amatu vidusskolā.
Jānim konkursā bija jāsacenšas
ar trim 4. kursa profesionālo
skolu audzēkņiem iestatītājiem.
Viņš ir tikai interešu pulciņa
dalībnieks, pārējie konkurenti
to apgūst padziļināti, taču Jānis
konkursā ieguva 2. vietu. Manuprāt, tas parāda mūsu līmeni,» tā
M.Ernstsons. Sandas pedagoģe ir
Dace Brūvere, savukārt Jāni māca
Olga Nigamatzjanova un Viktors
Briedis.
Jāpiebilst, ka konkursā «Jaunais profesionālis» Jelgavas mācību iestāžu jaunieši sacentās metālapstrādes, tērpa stila speciālista,
konditora un frizieru specialitātes
prasmēs. Amatu vidusskolas 3.
kursa audzēkne Evija Kalniņa
ieguva 3. vietu konditorejas izstrādājumu konkursā, 3. vieta
arī Amatniecības vidusskolas 4.
kursa audzēknim Jurim Rožānam
dekoratīvās krāsošanas konkursā
un 2. kursa audzēknim Jurim
Ziemelim flīzēšanas konkursā.
Bet Amatniecības vidusskolas absolvents Kristaps Cielava, kuram
bija tiesības šogad vēl startēt konkursā no skolas, saņēma 3. vietu
kokapstrādes konkursā.

Jelgava ir pirmā pilsēta
Latvijā, kurā pārsniegts
gripas epidēmiskais
slieksnis – saskaņā ar
Latvijas Infektoloģijas
centra (LIC) datiem gripa
konstatēta 254 cilvēkiem
uz 100 000 iedzīvotāju.
Epidēmiskais slieksnis
pārsniegts 2,5 reizes,
un šonedēļ pašvaldība
izdevusi rīkojumu par
ierobežojumiem gripas
epidēmijas laikā.
LIC speciāliste Elvīra Brūvere norāda, ka reģistrēto gripas gadījumu
skaits nedēļā audzis strauji – no 72
līdz 254 saslimušajiem uz 100 000
iedzīvotāju. «Pieredze liecina, ka
tuvākajās nedēļās šī līkne strauji
kāps uz augšu,» tā viņa, norādot,
ka visbiežāk ar gripu slimo bērni
vecumā no četriem līdz 15 gadiem,
kā arī cilvēki darbspējas vecumā.
Šobrīd bērnudārzus apmeklē 67 procenti audzēkņu, skolas – 88 procenti.
«Toties pakāpeniski samazinās
saslimstība ar augšējām elpceļu
infekcijām – tā, piemēram, gripas
monitoringa 7. nedēļā ar augšējām

elpceļu infekcijām Jelgavā slimoja
1800 cilvēki uz 100 000 iedzīvotāju,
8. nedēļā – 1570, bet 9. nedēļā – 1238
cilvēki uz 100 000 iedzīvotāju,» tā
E.Brūvere.
Ņemot vērā gripas epidēmijas
uzliesmojumu Jelgavā, šonedēļ sasaukta Pretepidēmiskās komisijas
sēde un izdots rīkojums par ierobežojumiem gripas epidēmijas laikā.
Kā informē pašvaldības preses
sekretāre Egita Veinberga, Jelgavas pilsētā spēkā stājies rīkojuma
«Par gripas un citu aktuālo augšējo
elpošanas ceļu infekcijas slimību
profilaksi» 2. punkts, kas paredz
pašvaldības un valsts ārstniecības
un sociālās aprūpes iestādēm un kapitālsabiedrībām, kuru kompetencē
ietilpst organizēt epidemioloģiskās
drošības pasākumus, savā darbībā
stingri ievērot Ministru kabineta noteikumus par gripas un citu augšējo
elpošanas ceļu infekciju profilaksi.
Pilsētas izglītības iestādēs, valsts
un pašvaldības kapitālsabiedrībās
jānodrošina sanitāri higiēniskā
režīma pastiprināta ievērošana.
Iespēju robežās – arī darbinieku
vakcinācija.
Jāpiebilst, ka šogad no 96 izmeklējumiem 58 gadījumos laboratoriski apstiprināts A tipa vīruss.

Lasāmpulti var apskatīt muzejā

Foto: Ivars Veiliņš

17. gadsimtā darinātā Sv.Trīsvienības
baznīcas lasāmpults, kas Otrā
pasaules kara laikā
izvesta no Latvijas
un tikai pirms
dažām nedēļām
atgūta, no 8.
marta pulksten
15 Ģederta Eliasa
Jelgavas Vēstures
un mākslas muzejā
apskatāma ikvienam interesentam.
Turpinājums 3.lpp.
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Valdība pagājušajā nedēļā atbalstīja pensionēšanās vecuma pakāpenisku paaugstināšanu jau no 2014. gada. Un tas nozīmē, ka
pašreizējais pensionēšanās vecums – 62 gadi – 2014. un 2015. gada
1. janvārī tiks paaugstināts par trīs mēnešiem, savukārt no 2016.
gada ik gadu to paaugstinās vēl par pusgadu, līdz 2020. gadā tiks
sasniegts 65 gadu vecums. Jau tagad zināms, ka šī reforma vistiešāk
attieksies uz 1952. – 1957. gadā dzimušajiem iedzīvotājiem jeb
apmēram 50 000 cilvēku Latvijā. Sākotnēji gan bija paredzēts šo
reformu sākt divus gadus vēlāk – no 2016. gada –, bet tagad process
paātrināts, ņemot vērā negatīvās tendences sociālajā budžetā un
jaunākos tautas skaitīšanas datus. Vienlaikus gan tikšot saglabāta
priekšlaicīgas pensionēšanās iespēja, taču arī tās slieksnis tiks paaugstināts. Proti, 2014. un 2015. gadā tas tiks paaugstināts par trīs
mēnešiem, bet, sākot ar 2016. gadu, to ik gadu paaugstinās vēl par
pusgadu, līdz 2020. gadā tas sasniegs 63 gadu vecumu.

«Vairums jau
šobrīd strādā»

Dace Olte, VSAA Jelgavas
reģionālās nodaļas vadītāja:
«Pensionēšanās vecuma paaugstināšana diemžēl ir neizbēgams
solis – cilvēki ilgāk dzīvo, tātad arī
ilgāk ir jāstrādā. Nerunājot nemaz
par to, ka valsts noveco un jaunie
nopelnīt pensijas esošajiem pensionāriem vairs nespēj. Saprotu, ka
sabiedrībā šur tur mēdz spekulēt ar
to, ka vīriešu vidējais mūža ilgums
ir tikai 64 – 65 gadi, taču tajā pašā
laikā statistika rāda, ka tie vīrieši,
kuri nodzīvo līdz 62 gadu vecumam,
vidēji turpina dzīvot vēl 17 gadus.
Un vēl kāds rādītājs – šobrīd valstī
vairums pensionāru turpina strādāt, un Jelgava šajā ziņā ne ar ko
neatšķiras. Tātad jau šobrīd lielākā
daļa pensionāru ir darba tirgū.
Manuprāt, arī īsti vietā nav spriedelējumi par to, ka pirms pensijas
vecuma cilvēks ir «norakstāms».
Man ir 51 gads, un es savā vecumā
nejūtos nedz «norakstīta», nedz
tā, kura vairs nespētu ko jaunu
apgūt. Arī mūsu iestādē ir vairāki
cilvēki gados, kuri ļoti atbildīgi dara
savu darbu, sekmīgi apgūst jaunas
prasmes. Tāpat es noteikti padomju
laikos iegūto izglītību nenoniecinātu – jā, šobrīd ienāk jaunākās
tehnoloģijas, nepieciešamas valodu
zināšanas, taču vecāka gadagājuma
cilvēkiem ir citas kvalitātes, ko
jaunais darbinieks var iemantot
tikai ar laiku.
Es katru dienu dzirdu stāstus par
minimālo algu un sarēķināto mazo
pensiju, taču – cik no šiem cilvēkiem
tiešām saņem tikai minimālo algu,
bet cik vēl gūst papildu ienākumus
aploksnē? Tas ir tas, par ko jāaizdomājas. Ir jau ļoti ērti dzīvot šodienai
un skandēt, ka es jau līdz pensijai
tāpat nenodzīvošu un man no

valsts vispār neko nevajag, bet kā
ir realitātē? Tiklīdz notiek nelaime,
piemeklē slimība vai negadījums, tā
pirmais, kur vēršas pēc finansiālā
atbalsta, ir mūsu iestāde! Un tāpat
ir ar pensiju – ja pats sociālo nodokli
nemaksāsi vai maksāsi tikai no
minimālās algas, uz lielu pensiju
cerēt nav ko.
Protams, ir žēl to cilvēku, kuriem
veselības problēmas neļauj turpināt
normāli strādāt, taču vienlaikus
mums ir izcili ārsti, pedagogi,
kuriem jau pāri 60 gadiem, – viņu
aiziešana no darba vārda vistiešākajā nozīmē būtu zaudējums.
Jā, var piekrist, ka tik pēkšņs
paziņojums par pensijas vecuma
paaugstināšanu ir mazliet negaidīti, jo līdz šim visu laiku tika
spriests par 2016. gadu, taču ir
skaidrs, ka šāda tendence notiek
ne tikai mūsu valstī, bet praktiski
visur Eiropā. Manuprāt, pensijas
vecums 65 gadi ir tas, pie kura
šobrīd būtu jāapstājas. Ir valstis,
kur jau pašlaik pensionēšanās
vecums ir 67 gadi, taču nedomāju,
ka mums vajadzētu uz to tiekties.
Tāpēc es visnotaļ skeptiski raugos
uz ekonomista Ģirta Rungaiņa
izteikumiem par pensijas vecumu
no 75 gadiem. Pēc šādiem skaļiem
paziņojumiem man vienkārši gribas pajautāt: kas ir Ģirts
Rungainis – banku eksperts,
kurš nevienā bankā sekmīgi nav
strādājis?
Es uzskatu, ka pirmspensijas
vecuma cilvēkam, lai noturētu
savu vietu darba tirgū, nav jācīnās
ar jaunajiem – uz šo situāciju ir
jāskatās veselīgi un, galvenais, pašiem jājūtas sirdī jauniem, jāsaudzē
sava veselība, tad arī līdz 65 gadu
vecumam strādāt ir reāli.»

viedokļi
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«Šodien pensionārs ir daudz
varošāks nekā pirms 50 gadiem»
Marija Kolneja, Jelgavas
Pensionāru biedrības vadītāja:
«Jelgavas Pensionāru biedrība savā kopsapulcē ir pieņēmusi vienotu lēmumu – mēs
neatbalstām pensionēšanās
vecuma paaugstināšanu, taču
tas nenozīmē, ka uzskatām:
cilvēks nevar turpināt strādāt
līdz 65 gadu vecumam. Mūsu
būtiskākais iebildums ir pret
to, ka šobrīd valdība nevar piedāvāt alternatīvu tiem pirmspensijas vecuma cilvēkiem,
kuriem diemžēl nāksies darbu
zaudēt tieši šī vecuma sliekšņa
paaugstināšanas dēļ. Un mēs
skaidri zinām, ka tādi cilvēki
būs – jau izskan pirmie signāli
par šādu iespējamību: darba
devēji vienkārši vecā darbinieka vietā priekšroku dos
jaunajam, un tur neko nevarēs
padarīt. Pati gan pagaidām nezinu nevienu konkrētu piemēru, kur kādam pirmspensijas
vecuma cilvēkam jau pieklājīgi
būtu palūgts atstāt darbu, bet
mums tomēr ir jādomā par to,
ka šādas situācijas var būt.
Uzņēmējiem ir svarīgi, lai
darbinieks būtu apguvis visas
jaunās tehnoloģijas, zinātu
vairākas valodas, kas vecam
cilvēkam pietrūkst, un tad
jau izvēle starp jauno un veco
ir nepārprotama. Jau tagad,
strādājot Pensionāru biedrībā,
izjūtu robus savās zināšanās,
tad kur nu vēl darba tirgū?!
Manas svešvalodu zināšanas
nav tādas, kā varētu vēlēties,
un, ja es vēl neprastu rīkoties
ar datoru... Protams, it kā ir
saglabāta iespēja priekšlaicīgi
pensionēties, taču tie vairs
nav 80 procenti no pensijas,

ko tev maksā, bet gan tikai
50. Un ir viegli parēķināt:
ja cilvēks saņēmis minimālo
algu, tad, priekšlaicīgi pensionējoties, viņa pensija būs ap
90 latiem... Un ko tas nozīmē?
Jauns klients pašvaldības Sociālo lietu pārvaldei, jo ar tādu
pensiju iztikt nav iespējams, un
pašvaldībai atkal nāksies palielināt sociālajiem pabalstiem
atvēlēto budžetu.
Tomēr es noteikti piekrītu
apgalvojumam, ka pensionārs
šodien ir daudz varošāks nekā
pirms gadiem 50, un, no šī viedokļa skatoties, ir saprotama
pensionēšanās vecuma paaugstināšana, taču, no otras puses,
cik reāli būs noturēties darba

tirgū? Valdība mums šodien uz
šo jautājumu konkrēti atbildēt
nespēj. Kādi varētu būt šie
instrumenti? Grūti pateikt, jo
tas jau nav mūsu uzdevums,
to pienāktos piedāvāt valdībai.
Piemēram, ja cilvēks sasniedz 61
gada vecumu, darba devējam ir
pienākums viņu paturēt darbā
līdz aiziešanai pensijā. Ir taču
mums uzņēmējiem programmas ar finansiālu atbalstu par
to, ka viņi nodarbina, apmāca
bezdarbniekus – nu tad, ja nepieciešams, var radīt arī kādu
alternatīvu programmu šādu
pirmspensijas vecuma cilvēku
drošībai. Ir taču darbi, kas atbilst dažādām spējām, tāpēc tas
varētu būt reāli.»

«Manai grāmatvedei ir 70 gadi!»
Vitālijs Upenieks, SIA
«Signum» valdes priekšsēdētājs:
«Es kā vīrietis, kuram jau ir
60 gadi, uz valdības lēmumu
paaugstināt pensionēšanās
vecumu skatos briesmīgi. Man
jau tie 62 gadi bija ļoti mīļi!
Un zinu, ka daudz ir tādu, kas
pensionēšanās vecumu gaida kā
tādu saules stariņu tuneļa galā
– sagaida un tad izvēlas: turpināt strādāt un saņemt pensiju
vai saņemt tikai pensiju.
Kā es uz to skatos, būdams
uzņēmējs? Galvenais, lai darbinieks uz darbu nāktu ar prieku
un būtu motivēts strādāt. Jo, ja
arī viņš būs izcils darbinieks,
bet pēdējos gadus uz darbu
nāks ar vienu vienīgu domu
– novilkt līdz pensijai, tad nekas
labs nesanāks. Mana pieredze
liecina, ka katrs cilvēks un
katrs gadījums ir individuāls.
Pavisam nesen cilvēks, ar kuru
biju nostrādājis plecu pie pleca
kopš 1984. gada, atnāca pie
manis un teica: «Zini, esmu
nolēmis doties priekšlaicīgā
pensijā. Alga man laba, arī tā
priekšlaicīgā pensija būs pietiekama. Es vienkārši jūtu, ka
vairs netieku līdzi jaunajiem,
jaunajām tehnoloģijām. Jau
jūtos par vecu, lai tagad mācītos programmēšanas vadību.»
Un es viņu saprotu. Tieši tāpat
kā es saprotu mūsu grāmatvedi, kurai jau nosvinējām 70.
dzimšanas dienu, bet viņa pat
nedomā par darba atstāšanu
un lieliski tiek galā ar saviem
pienākumiem. Agrāk uzņēmu-

mā bija piecas grāmatvedes,
tagad ar to visu galā tiek viena
pati mūsu 70 gadus vecā grāmatvede. Viņa lieliski iet līdzi
laikam, apguvusi visas jaunās
grāmatvedības programmas un
38 darbinieku kolektīvam grāmatvedības jautājumus sakārto
perfekti.
Tieši tāpēc es arī saku, ka situācijas var būt dažādas – galvenais ir ļaut cilvēkam izvēlēties.
Pensijas vecuma palielināšana
manā izpratnē nav risinājums,
bet gan ielāps – valstij nav naudas pensijām, paaugstinām pensionēšanās vecumu! Bet ko mēs
darīsim vēl pēc gadiem? Atkal
paaugstināsim? Manuprāt, tas,
par ko valdībai šodien vairāk
būtu jādomā, ir, kā panākt mūsu
valstī demogrāfisko sprādzienu,
nevis paaugstināt vecuma pensijas. Manam dēlam arī ir tikai

viena meitiņa – nu, kas tā par
lietu?! Jaunās ģimenes vairs nav
gatavas domāt par pēcnācējiem,
un tas ir briesmīgākais.
Es, protams, neapšaubu 65
gadus veca cilvēka darba spējas, arī pats negrasos aiziet no
darba, kamēr tas kaulus nelauž,
bet tikai prātu asina. Uzņēmējam jau ir mazliet citādāk
– nav tikai tās noteiktās darba
stundas un tad mājas – man 24
stundas diennaktī jādomā, kā
saviem darbiniekiem nopelnīt
algu. Taču tik un tā es palieku
pie sava, ka pensionēšanās vecumu paaugstināt nevajag – tie
pensionāri, kas gribēs turpināt
strādāt, tik un tā no darba tirgus nepazudīs.»
Sagatavoja
Kristīne Langenfelde,
foto Ivars Veiliņš

Pilsētnieks vērtē

Vai, jūsuprāt, būtu
jāmaksā autoratlīdzība
par mūzikas atskaņošanu autobusā?
Aleksejs, dienē
NBS:
– Nu, nē! Tās ir
muļķības! Sanāk, ka mums
tagad sabiedriskajā transportā būs jāsēž klusumā!? Neticu,
ka kāds maksās. Ja mūzika skan,
šķiet, ātrāk laiks paiet. Pa radio,
esot ceļā, ir iespēja dzirdēt jaunākās
ziņas, uzzināt, kas notiek Latvijā,
pasaulē. To nevajag ierobežot ar
kaut kādu autoratlīdzību.
Daira, mediķe:
– Es gribētu
piekrist, ka jāmaksā. Dziedātājs taču ir
to dziesmu
radījis, iedziedājis, tas ir viņa produkts, kuru mēs lietojam. Kāpēc
gan viņam par to nesaņemt naudu,
vēl jo vairāk, ja mūziķis pelna naudu
tikai ar šo nodarbošanos?! Tiesa,
strīdīgs ir jautājums par to, vai arī
par radio atskaņošanu autobusā
nauda jāņem.
Zane, studente:
– Salīdzinoši
bieži braucu
ar autobusu
un jau tagad
esmu ievērojusi, ka mūzika skan reti. Bet šī
ideja man nepatīk. Tiesa, šobrīd
daudzi, jo īpaši jaunieši, klausās
pašu izvēlētu mūziku telefonos,
MP3 atskaņotājos. Var jau būt, ka
tāpēc arī nemaz nav autobusos
jāatskaņo mūzika. Tādējādi arī atkristu problēma par autoratlīdzības
maksāšanu.
Juris, jelgavnieks:
– Par CD atskaņošanu, jā,
varētu maksāt, bet par radio – nekādā
gadījumā. Manuprāt, radiostacijas
jau veic zināmus autoratlīdzības
maksājumus, tad kāpēc vēl autobusu īpašniekiem jāpiemaksā?
Tas tiešām nebūtu normāli. Tiesa,
varbūt vairāk vajag pakontrolēt,
kādas radio stacijas braucējiem
piedāvā klausīties.
Vija, pensionāre:
– Nekādā gadījumā! Valsts
jau tā uzņēmējus ir noslogojusi ar tik
daudz nodokļiem, bet tagad vēl
par mūzikas atskaņošanu autobusā grib prasīt naudu! Trakums.
Bieži braucu autobusā – man
patīk klausīties gan mūziku, gan
dzirdēt ziņas pa radio. Ja par to
būs jāmaksā, man tas būs liegts,
jo uzņēmējs noteikti izvēlēsies
taupīt.
«Jelgavas Vēstnesis»
Metiens – 28000 eks.
Iznāk ceturtdienās
Reģistrācijas apliecības
nr. 000703171
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Grib iekasēt naudu par radio
atskaņošanu autobusos
No 1.lpp.

Šādi rīkojušies arī citi. Piemēram,
SIA «Rīgas taksometru parks» nule
kā apstiprinātas izmaiņas iekšējās
kārtības noteikumos. «Viena no
autortiesību aizsardzības organizācijām mums piedāvāja slēgt līgumu
un maksāt deviņus latus gadā par
vienu vienību. To samaksāt mēs neesam spējīgi – mums ir 120 autobusi
un 150 taksometri,» norāda valdes
priekšsēdētājs Leopolds Muižnieks.
Summa, kas būtu jāmaksā, ir 2430
lati gadā, tāpēc uzņēmums, lai
izbēgtu no liekām nepatikšanām,
nolēmis: taksometrā, līdzko iekāpj
klients, radio ir jāizslēdz. Arī autobusos radio netiek atskaņots, bet tas
L.Muižniekam liekas saprotami, jo
publika, kas pārvietojas ar sabiedrisko transportu, ir dažāda.
Arī citu pārvadātāju dienaskārtībā nu iekļauts šis jautājums, tomēr
tā drīzāk ir principa lieta. «Mēs
varam piekrist, ka publiska vieta
ir autoostas uzgaidāmā zāle, bet ne
autobuss – mūsu juristi uzskata,
ka uz autobusiem nosacījums par
licenci radio atskaņošanai nav
attiecināms,» tā «Ventspils reisa»
direktors Arvis Bernics, norādot,
ka uzņēmumam noslēgt līgumu
piedāvāja Latvijas Izpildītāju un
producentu apvienība (LaIPA).

Līdzīgi uzskata arī akciju sabiedrība
«Talsu autotransports». «Jautājums
ir interesants un reizē neizprotams.
Radiostacijas jau maksā par to,
lai atskaņotu mūziku. Mēs esam
tikai klausītāji, tāpēc nav skaidrs,
kāpēc mums jāmaksā par to, par ko
vienreiz jau ir samaksāts. Un, ja tas
ir disks – arī tad vajadzīga licence,
lai atskaņotu mūziku, par ko jau
ir samaksāts?» spriež uzņēmuma
valdes locekle Inese Drišļuka. Tāda
pati nostāja ir arī Autotransporta
direkcijai, kas uzskata – par autordarba izmantotāju ir uzskatāma
radiostacija, nevis kafejnīca vai
autobuss, bet lēmums jāpieņem
katram pārvadātājam pašam.
Jautājums tika aktualizēts saistībā ar tiesvedību par radio atskaņošanu kafejnīcā «Mūsmājas» Ventspilī – Kurzemes apgabaltiesa atcēlusi
pirmās instances tiesas spriedumu
par 500 latu naudas sodu. Tas
radījis pamatīgu jezgu, kas parāda
– Latvijā nav līdz galam sakārtoti un
izskaidroti jautājumi par autortiesībām. Tikmēr autortiesību aizstāvji
skaidro: LaIPA administrē izpildītāju un fonogrammu producentu
tiesības (blakustiesības), savukārt
AKKA/LAA – tikai autoru tiesības,
tāpēc atlīdzība ir jāmaksā abām
organizācijām.

Brīvlaikā aktivitātes skolēniem
 Ritma Gaidamoviča

Skolēnu pavasara brīvlaikā no 12. līdz 15. martam
uz dažādām aktivitātēm
aicina bērnu un jauniešu
centrs «Junda». Pirmo
reizi vienu dienu kāpelēt
pa klinšu sienām un spēlēt boulingu aicināti arī 8.
– 12. klašu audzēkņi. Bet
Sabiedrības integrācijas
pārvalde (SIP) brīvlaikā
piedāvā iepazīt Jelgavas nacionālās kultūras
biedrības.
«Jundas» direktores vietnieks
Māris Kalniņš stāsta, ka šī brīvlaika jaunums – trešdien «Junda» uz
aktivitātēm aicina 8. – 12. klašu skolēnus. «Pārējās dienās, tāpat kā līdz
šim, gaidīti bērni no 1. līdz 7. klasei,
bet trešdien – 8. – 12. klašu skolēni.
Viņi no pulksten 12 līdz 16 varēs
kāpelēt pa klinšu sienām «Remoss»
bāzē un sporta un atpūtas centrā
«Zemgale» spēlēt boulingu,» stāsta
M.Kalniņš. Ņemot vērā, ka trešdiena atvēlēta vecākiem skolēniem,
mazākie paliek mājās, taču internetā
viņiem būs jāizpilda «Jundas» mājas
darbs, par ko ceturtdien saņems

dāvanas. «Trešdien pulksten 10
«Jundas» mājas lapā ievietosim
uzdevumus, kas skolēniem jāizpilda,
kā arī ieteiksim, ko viņi šajā dienā vēl
varētu darīt,» tā M.Kalniņš.
Pirmdien, otrdien un ceturtdien
uz aktivitātēm aicināti 1. – 7. klašu
audzēkņi. Pirmdien – peldēšanas
un boulinga diena. Izbraukšana
no «Jundas» Pasta ielā 32 pulksten
12, otrdien iespēja iepazīt «Jundas»
radošās nodarbības Skolas ielā 2.
Sākums – pulksten 10. Bet ceturtdien, 15. martā, no pulksten 12 līdz
16 aktivitātes svaigā gaisā notiks
«Lediņos». Izbraukšana – no Pasta
ielas «Jundas» pulksten 12.
«Pieteikšanās konkrētās dienas
aktivitātēm beigsies iepriekšējās
dienas pulksten 20. Tāpēc aicinām
pieteikties jau šobrīd «Jundā» Pasta
ielā 32 pie dežurantes, samaksājot
dalības maksu – 1,50 latus par
dienu,» tā M.Kalniņš. Sīkāka informācija par piedāvājumu pieejama
mājas lapā: www.junda.lv.
Bet trešdien, 14. martā, no pulksten 10 līdz 12 jaunieši vecumā no
14 līdz 22 gadiem gaidīti uz pasākumu «Būsim pazīstami» SIP, lai
iepazītos ar pilsētas nacionālajām
kultūras biedrībām. Plašāk – www.
sib.jelgava.lv.

Apstiprināti ar Jelgavas pilsētas domes 2012. gada 26. Janvāra lēmumu Nr.2/3
JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2012. GADA 26. JANVĀRA SAISTOŠIE
NOTEIKUMI Nr.12-3

«GROZĪJUMI JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2011. GADA
24. FEBRUĀRA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS NR.11-10 «DALĪBAS
MAKSA PAR IZGLĪTĪBAS IEGUVI JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS PROFESIONĀLĀS IEVIRZES IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS»»
Izdoti saskaņā ar likuma «Par pašvaldībām» 43. panta pirmās daļas 13.
apakšpunktu un Izglītības likuma 12. panta 2.1 daļu
1. Izdarīt Jelgavas pilsētas pašvaldības 2011. gada 24. februāra saistošo
noteikumu Nr.11-10 «Dalības maksa par izglītības ieguvi Jelgavas pilsētas
pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs» pielikumā «Dalības
maksa par izglītības ieguvi Jelgavas pilsētas pašvaldības profesionālās ievirzes
izglītības iestādēs» (turpmāk tekstā – pielikums) šādus grozījumus:
1.1. Izteikt pielikuma 12.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
«12.1. Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā deklarētās ģimenes, kurām
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā piešķirts trūcīgas ģimenes statuss, 100%
apmērā atbrīvotas no dalības maksas»;
1.2. Papildināt pielikumu ar 12.3. apakšpunktu šādā redakcijā:
«12.3. Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā deklarētās daudzbērnu
ģimenes (ģimene, kurā ir trīs vai vairāk bērni), 75% apmērā atbrīvotas no
dalības maksas.»
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2012. gada 1. martā.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Divu mēnešu laikā 34
zādzības no automašīnām
Pērnavas iela (pagalms)
25. – 26.02., 27. – 28.02.
Paula Lejiņa iela
(pagalms) 03. – 04.01.
Brīvības bulvāris (pie mājas)
20. – 21.01. (2 automašīnas)
Brīvības bulvāris 05. – 06.01.,
22. – 23.01., 18. – 19.02.
Satiksmes iela
26. – 27.01.
Lidotāju iela
22. – 23.01.

Lielā iela
28. – 29.01.

Māras iela
12. – 13.02.

Atmodas iela
02. – 03.02.

Aspazijas iela
19. – 20.02.

K.Helmaņa iela
22. – 23.01.
(2 automašīnas)

Lielā iela (pagalms)
09.02. no pulksten
18 līdz 20.30

Asteru iela
16. – 20.02.,
19. – 20.02.

Brīvības bulvāris
(slimnīcas teritorija)
16.02. no pulksten
8 līdz 12.40 un no
pulksten 8 līdz 14.10

Katoļu iela
16. – 17.01.

Raiņa iela
(pagalms)
24. – 25.02.

Zemgales
prospekts
02. – 03.02.

Sudrabu
Edžus iela
(stāvlaukums)
04.01.
Pasta iela
28.02. no
pulksten 18.15
līdz 19

Baraviku iela
06. – 07.01.

Vidus iela
27. – 28.01.

 Ilze Knusle-Jankevica

Janvārī un februārī Jelgavā reģistrētas 34 zādzības
no automašīnām. Bijuši
gadījumi, kad vienā naktī
pastrādātas trīs vai četras šāda veida zādzības
dažādās pilsētas vietās.
Policija atzīst, ka zādzību
skaitam no automašīnām ir tendence augt, un
šobrīd tiek pārbaudītas
vairākas versijas. Trīs personas jau aizturētas.
Februārī Jelgavā reģistrētas
20 zādzības no automašīnām, bet
janvārī – 14. Pa abiem mēnešiem
kopā ierosināti 26 kriminālprocesi.
«Ja notikusi zādzība un zaudējumi ir līdz minimālajai algai, tad,
lai ierosinātu kriminālprocesu,
nepieciešams cietušā iesniegums.
Tāda pati kārtība ir tad, ja bojāta
manta, piemēram, automašīnai

Garozas iela
(pagalms)
24. – 25.02.
(2 automašīnas)

Akadēmijas
iela 28. – 29.02.

Lāčplēša iela
11. – 12.02.
(3 automašīnas)
18. – 19.02.
(2 automašīnas)

izsists stikls, bet nekas nav pazudis,» stāsta Valsts policijas Jelgavas
iecirkņa vadītāja Tatjana Flandere.
Viņa norāda, ka nereti cietušais
izsauc policiju, lai tiktu reģistrēts
fakts, jo automašīna ir apdrošināta
un nepieciešami pierādījumi, bet
ierosināt kriminālprocesu nevēlas.
«Vadmotīvs ir tas, vai nodarītie zaudējumi ir būtiski – kādam varbūt
simts lati nav daudz, bet citam jau
desmit ir,» tā T.Flandere.
Izanalizējot reģistrētās zādzības,
nākas secināt, ka visbīstamākā
vieta, kur atstāt auto, ir Brīvības
bulvāris – tur divu mēnešu laikā
apzagtas septiņas mašīnas, turklāt
divas no tām – dienā, dažu stundu
laikā, slimnīcas teritorijā. Trīs mašīnas cietušas Lāčplēša ielā, pa divām
– Lidotāju, Lielajā, Asteru, Garozas,
Pērnavas ielā. Iecienītākā marka
– BMW. Šiem automobiļiem zog
gan magnetolas, gan lukturus, gan
parkošanās sensorus, gan spoguļus
un pat virsbūves detaļas. Iecienītas

Kad un kur
pilsētā pēdējo
divu mēnešu laikā
uzdarbojušies
automašīnu
apzadzēji
automašīnas ir arī «Volkswagen»,
«Mazda» un «Mercedes Benz». Lai
gan tiek zagtas dažādas detaļas,
arī riepas un valsts numura zīmes,
topa līderis ir automagnetolas
– divu mēnešu laikā nozagtas 15.
Policija apstiprina, ka zagļu mērķis
varētu būt ieguvumu pārdot, vienīgi, runājot par numura zīmēm, ne
vienmēr objektīvi iespējams pateikt,
vai tā nozagta vai tomēr nokritusi.
Lielākoties šāda veida zādzības tiek
pastrādātas naktī, īpaši no sestdienas uz svētdienu vai no svētdienas
uz pirmdienu, tomēr ir gadījumi,
kad zagļiem pietiek nekaunības arī
gaišā dienas laikā.
Policija jau aizturējusi trīs personas par trīs dažādām zādzībām,
bet darba joprojām ir daudz un tiek
pārbaudītas visas versijas. Tikmēr
automašīnu īpašnieki aicināti rūpīgāk izturēties pret savu īpašumu
un neatstāt mašīnā vērtīgas lietas,
kas varētu piesaistīt garnadžu
uzmanību.

Kompetenču attīstības centrā kursi tūrisma uzņēmējiem
 Ilze Knusle-Jankevica
Sadarbībā ar Jelgavas reģionālo
Tūrisma centru Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā
(ZRKAC) 22. martā pulksten 17.15
sāksies 24 stundu kursi tūrisma uzņēmējiem «Konkurētspējas attīstība
tūrisma un viesmīlības uzņēmējdarbībā».
Kā informē ZRKAC Uzņēmējdarbības atbalsta nodaļas vadītāja Līga
Miķelsone, programmā akcentēti
mārketinga, sadarbības, interaktī-

vās vides izmantošanas jautājumi,
klientu apkalpošanas un viesu
uzņemšanas pamatprincipi, psiholoģiskie aspekti tūrismā, doti padomi,
kā uzņēmējam iekļauties tūrisma
aģentūru un operatoru biznesā.
Tūrisma uzņēmējiem būs iespēja
šos jautājumus risināt kopā ar zinošākajiem pasniedzējiem Latvijā
– Inesi Šīravu, Tūrisma attīstības
valsts aģentūras vecāko eksperti
stratēģiskās plānošanas jautājumos,
«Q-Latvija» eksperti; Andri Kleperu,
Vidzemes augstskolas Tūrisma gidu

bakalaura studiju programmas
direktoru, lektoru, gidu, balvas
«Gada cilvēks tūrismā 2011» īpašnieku; Elitu Orniņu, konsultanti,
lektori, vienu no asociācijas «Lauku
ceļotājs» dibinātājām; Ivetu Kravali,
Latvijas Tūrisma aģentu un operatoru asociācijas valdes locekli, «Meeting Tour» direktori, balvas «Gada
cilvēks tūrismā 2010» īpašnieci, un
citiem nozares profesionāļiem.
Pieteikšanās kursiem pa tālruni
63012155, 63012169 vai e-pastu:
liga.mikelsone@zrkac.jelgava.lv.

Lasāmpulti var apskatīt muzejā
No 1.lpp.

Muzeja direktores vietniece Marija Kaupere stāsta, ka lasāmpults
ir iekļauta izstādes «No hercoga
Gotharda līdz hercogam Jēkabam»
ekspozīcijā. «Šī izstāde ir veltīta Kurzemes un Zemgales hercogistes 450.
dzimšanas dienai, un arī lasāmpults
ir saistīta ar šo laiku, jo sākotnēji
atradusies hercoga kapelā un tikai
tad tikusi pārvietota uz Svētās Trīsvienības baznīcu,» tā M.Kaupere.
LNA Latvijas Valsts vēstures arhīva
un LU Latvijas Vēstures institūta
sagatavotajā izstādē apskatāmi
dokumenti, kas vēsta par Kurzemes
un Zemgales hercogisti. Tiesa, vērtīgā lasāmpults tajos nav pieminēta.
«Izstāde ir patiešām interesanta, tā
ir kā laba vēstures stunda,» piebilst

M.Kaupere. Izstādi «No hercoga
Gotharda līdz hercogam Jēkabam»
atklās 8. martā pulksten 15, un tā
būs atvērta līdz Lieldienām. Savukārt lasāmpults būs apskatāma arī
pēc tam.
Laikraksts «Jelgavas Vēstnesis»
jau rakstīja, ka Jelgava šo vērtīgo
mākslas priekšmetu, kurš ilgus
gadus glabājās Polijas pilsētā Poznaņā, atguva 1. martā. «Jau tas vien,
ka pults izgatavota 17. gadsimtā,
piešķir tai vērtību, turklāt pults ir
labs lietišķās mākslas paraugs,» tā
M.Kaupere. Pulti izgatavoja kokgriezējs Tobiass Heincs. Grāmatā
«Senā Jelgava» minēts, ka T.Heincs
Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcai darinājis arī kanceli un altāra
rentablu – dekoratīvu paaugstinātu

daļu –, iespējams, arī dziedātāju
«luktu», tomēr lasāmpults uzskatāma par viņa zināmāko darbu. Pults
priekšpusē iestrādāts paša mākslinieka dāvinājuma teksts, savukārt
iekšpusē – autora pašportrets, kas
uzskatāms par tā laika novitāti.
«Mākslinieka pašattēlojums aplūkojams ciešā kontekstā ar Bībeles sižetiem lasāmpults dekorā. Jādomā,
ka Vecās derības tēma «Īzaka upurēšana» un trīs ainas no Tobija (kas
pazīstams arī kā Tobiass ar sargeņģeli) dzīves nav izvēlētas nejauši un
satur autobiogrāfiskas norādes,»
rakstīts grāmatā. Jāpiebilst, ka Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas
lasāmpults ir viens no vērtīgākajiem
Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un
mākslas muzeja eksponātiem.
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Īsi
 «Latvijas tālrunis» un zīmols
«Zaļās lapas/Jelgava24.lv» sadarbībā
ar Jelgavas pilsētas domi, Jelgavas un
Ozolnieku novada domēm sākuši darbu pie jaunas pilsētas informācijas
jeb telefongrāmatas sagatavošanas,
ziņo SIA «Latvijas tālrunis» direktors
Aigars Lazdāns. Lai arī turpmāk izdevums nodrošinātu aktuālu informāciju,
iedzīvotāji, organizācijas un uzņēmēji
aicināti pārliecināties par savas informācijas pareizību un izvietojumu, zvanot pa tālruni 67770790. A.Lazdāns
informē, ka šogad grāmatas saturs
tiks papildināts ar pašvaldībām un to
iestādēm, būs izmaiņas pēc novadu reformām, jauninājumi par pasta sūtījumu saņemšanu, kā rīkoties steidzamos
gadījumos. Grāmatā būs arī nākamo
gadu svarīgāko notikumu kalendārs,
tā vēlāk bez maksas tiks izplatīta uzņēmumiem un iedzīvotājiem.
 Gatavojoties iespējamajiem plūdiem, Jelgavas Pašvaldības policija
veic to iedzīvotāju apziņošanu, kuru
dzīvesvieta atrodas plūdu apdraudētajās teritorijās, lai vajadzības gadījumā operatīvi varētu sniegt palīdzību.
Pašvaldības Sabiedrisko attiecību sektors
informē, ka Jelgavā plūdu apdraudētajās teritorijās ir vairāk nekā simts
mājsaimniecību. Pašvaldības policijas
rīcībā ir nepieciešamais aprīkojums, lai
palīdzētu iedzīvotājiem. Jelgavas pilsētas
pašvaldība aicina iedzīvotājus laicīgi
sagatavoties iespējamiem paliem un sakārtot grāvjus, caurtekas savās privātajās
teritorijās. Pilsētas iedzīvotāji par palīdzības nepieciešamību var informēt
Pašvaldības operatīvās informācijas
centra diennakts dispečerdienestu pa
tālruni 8787, Pašvaldības policiju pa
tālruni 63028550, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu pa tālruni
112 vai 01, Valsts policiju pa tālruni
02. Ir izstrādāts Jelgavas pilsētas plūdu
modelis, kas ļauj prognozēt un izvērtēt
plūdu riskus. Plūdu modelī ietilpst četras
grafiskās kartes ar dažādu applūšanas
varbūtību.

Ritma Gaidamoviča

Precizējums
«Jelgavas Vēstneša» 1. marta
numura ziņā «Trīnīšu ģimenēm
pašvaldība apmaksās palīgu»
ieviesusies neprecizitāte. Pareizi jābūt: «ja ģimenē vienās dzemdībās
piedzimuši trīs vai vairāk bērnu, tā
saņems 2000 latu».

SIA «INTRANSSERVISS»
piedāvā darbu:

automehāniķim(-ei)
kravas un vieglo automobiļu autoservisā
ar vismaz piecu gadu darba pieredzi;
sagādniekam(-cei).
Pieteikties personīgi
Aviācijas ielā 30, Jelgavā,
vai sūtīt CV uz e-pastu: i.birojs@itsauto.lv.
Tālrunis 63011667.

SIA «Alejas projekti»
aicina darbā:
dārzniekus(-ces) dārzu ierīkošanā un kopšanā
Prasības:
• izglītība dārzkopībā un praktiskās
zināšanas,
• praktiskā darba pieredze dārzkopībā vismaz
2 gadi pēdējo 7 gadu laikā,
• B kat. autovadītāja apliecība (vēlama),
• atbildības sajūta un mērķtiecība,
• pozitīva attieksme pret darbu un cilvēkiem;
bruģēšanas meistaru(-i)
Prasības:
• profesionālā izglītība ceļu būvē, celtniecībā
vai dārzkopībā,
• praktiskā darba pieredze bruģēšanā vismaz
3 gadi,
• B kat. autovadītāja apliecība,
• atbildības sajūta un mērķtiecība,
• pozitīva attieksme pret darbu un cilvēkiem.
Piedāvājam:
• darbu stabilā uzņēmumā;
• draudzīgus darba kolēģus;
• stabilu un konkurētspējīgu atalgojumu.
			
Savu CV un pieteikumu sūtīt
uz e-pastu: birojs@alejasprojekti.lv.
Tālrunis informācijai – 29432512.
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www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

atbildam

Ceturtdiena, 2012. gada 8. marts

Gājēju pārejai pie «Elvi» nesaka nē
«Jelgavas Vēstnesī» vērsās Linda – viņa vēlas, lai Rūpniecības
ielā pretim veikalam «Elvi» tiktu
izveidota gājēju pāreja. «Jelgavā
visās iespējamās vietās – kur vajag
un kur nevajag – ir gājēju pārejas,
bet gribētos zināt, vai nākotnē nav
padomāts par Rūpniecības ielu pie
«Elvi» veikala, kur gājēju pāreja
ir ļoti nepieciešama. Tur tiešām ir
bijis tā, ka nav iespējams tikt pāri
ceļam!» tā lasītāja.
Pašvaldības aģentūras «Pilsētsaimniecība» satiksmes organizācijas plānotāja Dzidra Staša norāda,
ka, izvērtējot transporta un gājēju
plūsmu pa Rūpniecības ielu zonā
pie tirdzniecības centra «Elvi», regulētas gājēju pārejas izveidošana

tiks iekļauta 2013. gada budžeta
plānā. «Jāņem vērā fakts, ka, lai
nodrošinātu gājēju pārejas izveidi, jāizstrādā tehniskais projekts,
turklāt tā ietvaros nepieciešams
pārbūvēt esošo grāvju sistēmu,»
skaidro Dz.Staša.
Sagatavoja Sintija Čepanone
Izvērtējot transporta un gājēju
plūsmu pa Rūpniecības ielu
zonā pie tirdzniecības centra
«Elvi», regulētas gājēju pārejas
izveidošanu pašvaldības aģentūra «Pilsētsaimniecība» sola
iekļaut 2013. gada budžeta
plānā.
Foto: Ivars Veiliņš

Uz savu galvu pārbūvēt iekštelpas nedrīkst
jams nevienai mājai, neatkarīgi, kad tā
celta,» uzsver Jelgavas pilsētas pašvaldības Būvvaldes vadītāja Inita Dzalbe.
Viņa norāda, ka ēkas iekšējā plānojuma izmaiņām, ja tās ir saistītas ar
mērķtiecīgu funkcionālu vai tehnisku
uzlabojumu ieviešana būvē un neskar
nesošās konstrukcijas, vienojoties ar
atbildīgo projektētāju, izstrādā vienkāršotās renovācijas karti. Vienkāršotas renovācijas ierosinātājs Būvvaldē
iesniedz vienkāršotās renovācijas karti
un Ministru kabineta noteikumos
Nr.112 «Vispārīgie būvnoteikumi»
40. 2 punktā norādītos dokumentus
(apliecinājuma karti; paskaidrojuma
rakstu; atbilstoši ieceres dokumentācijai izstrādātu telpu plānu ar tehnisko
rādītāju eksplikāciju; būves vai telpu
«Mainīt iekštelpu plānojumu bez grupas aktuālās tehniskās inventarisaskaņošanas ar Būvvaldi nav pieļau- zācijas lietas kopiju; īpašuma tiesības
«Jelgavas Vēstnesī» vērsās Ozola
kungs, vēloties noskaidrot, kādi noteikumi attiecas uz privātmāju, kas
vecākas par piecdesmit gadiem, pārbūvi. «Vai šādām mājām drīkst mainīt
iekštelpu plānojumu, to nesaskaņojot
ar pašvaldības Būvvaldi? Vai tām pašrocīgi drīkst veikt koka logu nomaiņu
pret plastmasas logiem?» grib zināt
lasītājs. Viņaprāt, mājas, kas būvētas
pirms piecdesmit, septiņdesmit gadiem
un agrāk, pēc likuma uzskatāmas par
kultūrvēsturisku pieminekli, tādēļ
jebkāda pārbūve tajās ir aizliegta. «Bet
cik tur tās taisnības un kādi noteikumi
uz 50 – 70 gadus vecām mājām attiecas, gribu, lai izskaidro Būvvalde,»
tā viņš.

apliecinošu dokumentu kopijas).
I.Dzalbe skaidro, ka ne katra māja,
kas celta pirms 50 – 70 gadiem, ir arhitektūras piemineklis. Ir Valsts kultūras
pieminekļu aizsardzības inspekcijas
sastādīts ēku saraksts, kurā apkopotas ēkas, kam ir valsts aizsargājamo
kultūras pieminekļu statuss, kā arī
norādītas Jelgavas pilsētas zonas,
kuras atzīmētas kā Jelgavas pilsētas
vēsturiskais centrs.
«Lai izvērtētu un atbildētu konkrēti
par lasītāja interesējošo ēku un pārbūves iespējām tajā, jāzina ēkas adrese,»
tā viņa.
Jāpiebilst, ka Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas
atļauja ir nepieciešama gadījumos, ja
vienkāršota renovācija paredzēta būvē,
kas ir valsts aizsargājamais kultūras
piemineklis, vai valsts aizsargājamo

kultūras pieminekļu teritorijā vai tā
aizsardzības zonā esošā būvē. Valsts
kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas atļauja kultūras pieminekļu
aizsardzības zonā esošu ēku vienkāršotai rekonstrukcijai un vienkāršotai
renovācijai nav nepieciešama, ja attiecīgās pašvaldības būvvalde ar Valsts
kultūras pieminekļu aizsardzības
inspekciju ir saskaņojusi un ievēro
vēsturisko ēku fasāžu apdares renovācijas, logu nomaiņas, fasāžu un jumta
siltināšanas, kā arī jumtu iesegumu
nomaiņas metodikas principus.
Saskaņā ar Būvniecības likuma VIII
nodaļas 31. pantu ar Valsts kultūras
pieminekļu aizsardzības inspekciju
saskaņojama ēku nojaukšana, ja tās
vecākas par 50 gadiem.

Renītes izbūvēs
Kāda iedzīvotāja uzskata, ka ceļu būvnieki, rekonstruējot Raiņa ielu gar 3. namu,
nav domājuši par to, kā novadīt lietusūdeni.
«Ja iepriekš ūdens no mājas jumta satecēja
notekcaurulē un pēc tam pa noteku, kas
pagarināta līdz ielai, aizplūda pilsētas
kanalizācijā, tad tagad lietusūdenim nav
kur palikt, jo, izbūvējot ietvi gar māju, tieši
renes galā uztaisītas ielas apmales. Šādā
veidā, bruģējot ietvi gar māju, noslēgtas
jau četras notekas!» «Jelgavas Vēstnesim»
klāsta Raiņa ielas 3 iedzīvotāja. Līdz ar to,
viņasprāt, ūdens no notekcaurules vienkārši
iesūksies zālienā un nokļūs mājas pagrabā.
«Kāpēc būvnieki līdz ielas apmalei neatstāja
vietu vismaz nelielai renītei pie katras kāpņutelpas? Vai pēc tam plānots apmales atkal
uzlauzt? Jau īsi pēc ietves nobruģēšanas
izjutām, kādu ļaunumu nodara ar ielas
apmali noslēgtās notekas, jo zāle lietus laikā
praktiski pludoja!» tā kundze, vēloties zināt,
kā šis jautājums tiks risināts.
Pēc būvprojekta «Raiņa ielas rekonstrukcija posmā no Sarmas ielas līdz Čakstes
bulvārim, Jelgavā» vertikālajiem un horizontālajiem risinājumiem, visus nokrišņu
ūdeņus paredzēts novadīt gūlijās. «Tas
nozīmē, ka pie notekcauruļu izvadiem paredzētas betonētas renītes, bet, lai nodrošinātu
drošu gājēju pārvietošanos ziemas periodā,
būvnieks visas minētās renītes nepaspēja
izbūvēt,» uzsver aģentūras «Pilsētsaimniecība» vecākā projektu vadītāja Daina Done.
Turklāt viņa atgādina, ka būvdarbu līguma
termiņš ir 2012. gada 15. augusts.
Sagatavoja Sintija Čepanone

Vēstule
Lūdzu palīdzību!

Februārī kafejnīcā «Pie Anniņas» Katoļu ielā 1 iegāju nopirkt smalkmaizītes
un tēju. Pa to laiku, kamēr ēdu, man pazuda tīkliņš ar naudu, visām atslēgām,
aptiekas atlaižu kartēm, veikala kartēm. Ja kāds tomēr to ir atradis, lūgums
sazināties pa tālruni 63080369.
Sagatavoja Sintija Čepanone
Pensionāre Lilija Miķelsone

Apstiprināti ar Jelgavas pilsētas domes 26.01.2012. lēmumu Nr.2/2
JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2012. GADA 26. JANVĀRA SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.12-2

«ATVIEGLOJUMU PIEŠĶIRŠANA NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA MAKSĀTĀJIEM JELGAVAS PILSĒTĀ 2012. GADĀ»
Izdoti saskaņā ar LR likuma «Par pašvaldībām» 14. panta pirmās daļas 3. punktu, 21. panta pirmās daļas 15. punktu un likuma «Par nekustamā īpašuma nodokli» 5. panta trešo un ceturto daļu
1. Saistošie noteikumi nosaka nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu apmēru un kārtību,
kādā piešķir nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus atsevišķām nodokļa maksātāju kategorijām par Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā esošo nekustamo īpašumu.
2. Atvieglojumi no taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas piešķirami šādos apmēros:
Nodokļu maksātāju kategorijas

Nodokļa
atvieglojums

2.1. nestrādājošam pensionāram, pirmās un otrās grupas invalīdam, 70% apmērā
kuram nav I šķiras likumisko mantinieku un kura ienākumi mēnesī
nepārsniedz Ministru kabineta noteikto minimālo darba algu
2.2. personai, kuras ģimenē nav darba spējīgu personu un kurai I
un II šķiras likumiskie mantinieki ir pirmās vai otrās grupas invalīdi,
kuru ienākumi uz vienu ģimenes locekli nepārsniedz Ministru
kabineta noteikto minimālo darba algu

50% apmērā

2.3. personai, kurai noteikta atbilstība trūcīgas (maznodrošinātas)
personas vai ģimenes statusam

90% apmērā

2.4. personai, kura veic saimniecisko darbību savā īpašumā, ja tā
uzsākta Jelgavas pilsētā ne agrāk kā 2010. gadā, izņemot zemes
un/vai ēku, ēku daļu nomu (īri)

90% apmērā

2.5. personai, kura ir ieguldījusi finanšu līdzekļus koplietošanas
infrastruktūras objektā, kas tiek izmantots sabiedriskajām vajadzībām
un tas pēc nodošanas ekspluatācijā tiek uzdāvināts Jelgavas pilsētas
pašvaldībai, pie nosacījuma, ka ieguldījuma summa ir ne mazāka par
Ls 100 000 un piešķirto atvieglojumu apmērs nevar pārsniegt 75% no
ieguldīto līdzekļu apjoma un nepārsniedzot likuma «Par nekustamā
īpašuma nodokli» 5. panta ceturtajā daļā noteikto de minimis atbalsta
apmēru, ievērojot Komisijas 2006. gada 15. decembra regulas (EK)
Nr.1998/2006 par Līguma 87. un 88. panta piemērošanu nosacījumus

90% apmērā

2.6. personai, kura veic uzņēmējdarbību īpašumā, kas robežojas ar
25% apmērā
infrastruktūras objektu, kurā notiek celtniecības un/vai rekonstrukcijas
darbi, kas būtiski ierobežo uzņēmēja saimniecisko darbību, ar nosacījumu,
ka celtniecības un/vai rekonstrukcijas darbi notiek ilgāk par vienu mēnesi
2.7. personai par īpašumu, kurš tiek izmantots pirmsskolas izglītības 90% apmērā
iestādes programmas īstenošanai, kura ir saņēmusi atbilstošu licenci
vai īsteno licencētu programmu
2.8. personai, kura veic saimniecisko darbību savā īpašumā, iznomājot 25% apmērā
zemi un/vai ēku uzņēmumam, ar kuru nomas līgums noslēgts līdz 2012.
gada 1. janvārim, kurā vidēji nodarbināti ne mazāk kā 10 darbinieki, par
iznomātās zemes un/ vai ēkas platību, kurā notiek rūpnieciskā ražošana
2.9. biedrībām un nodibinājumiem, kuras nav nodokļu maksātāji
likuma «Par pievienotās vērtības nodokli» izpratnē, kuras apsaimnieko
pašvaldības nekustamo īpašumu platībā, kas pārsniedz 20 000 kv.m.

90% apmērā

3. Personām, kas minētas 2.1., 2.2. apakšpunktā, piešķir nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumus ar šādiem nosacījumiem:
3.1. par nekustamo īpašumu (tā daļu) aprēķinātā nekustamā īpašuma nodokļa apmērs
taksācijas gadam pārsniedz Ls 25;
3.2. nodokļa maksātājam tas ir vienīgais
nekustamais īpašums (tā daļa), īpašums
ir reģistrēts zemesgrāmatā un tas netiek
izmantots saimnieciskajā darbībā;
3.3. nekustamais īpašums ir nodokļa maksātāja deklarētā dzīvesvieta un tajā savu
dzīvesvietu nav deklarējušas citas personas,
izņemot 2.2. apakšpunktā minētos nodokļa
maksātājus;
3.4. zemes gabala platība, kas piesaistīta
individuālās dzīvojamās mājas apbūvē ietilpstošām ēkām, nepārsniedz 1500 kv.m;
3.5. par nekustamo īpašumu (tā daļu) nav
nekustamā īpašuma nodokļa parāda par
iepriekšējiem gadiem.
4. Personām, kas minētas 2.4., 2.6., 2.7. un
2.8. apakšpunktā, piešķir nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus, ievērojot likuma
«Par nekustamā īpašuma nodokli» 5. panta
ceturtās daļas nosacījumus:
4.1. saimnieciskā darbība notiek nekustamā
īpašuma nodokļa maksātājam piederošā īpašumā, kas ir reģistrēts zemesgrāmatā;
4.2. par nekustamo īpašumu (tā daļu) nav
nekustamā īpašuma nodokļa parāda par
iepriekšējiem gadiem.
5. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķir uz nodokļa maksātāja motivēta
iesnieguma pamata par visu taksācijas gadu,
izņemot gadījumus, kad personas statuss,
kurš dod tiesības saņemt atvieglojumu, ir
piešķirts uz laiku. Šajā gadījumā atvieglojumu piešķir par periodu, kurā persona atbilst
šim statusam.
6. Fiziskās personas iesniegumam pievieno:
6.1. VID reģistrācijas apliecības kopiju,
uzrādot oriģinālu (attiecas uz 2.4. un 2.8.
apakšpunktu);

6.2. akta kopiju par infrastruktūras objekta
pieņemšanu ekspluatācijā un revidenta
atzinumu par objekta kopējām izmaksām
(attiecas uz 2.5. apakšpunktu);
6.3. noslēgtā nomas līguma kopiju, uzrādot
oriģinālu (attiecas uz 2.8. apakšpunktu);
6.4. ražošanas uzņēmuma, ar kuru noslēgts
nomas līgums, apliecinājumu par vidējo
nodarbināto skaitu (attiecas uz 2.8. apakšpunktu).
7. Juridiskās personas iesniegumam pievieno:
7.1. akta kopiju par infrastruktūras objekta
pieņemšanu ekspluatācijā un revidenta
atzinumu par objekta kopējām izmaksām
(attiecas uz 2.5. apakšpunktu);
7.2. noslēgtā nomas līguma kopiju, uzrādot
oriģinālu (attiecas uz 2.8. apakšpunktu);
7.3. ražošanas uzņēmuma, ar kuru noslēgts
nomas līgums, apliecinājumu par vidējo
nodarbināto skaitu (attiecas uz 2.8. apakšpunktu).
8. Nepieciešamības gadījumā var tikt pieprasīti papildu dokumenti informācijas
precizēšanai.
9. Lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumu piešķiršanu vai motivētu atteikumu šajos noteikumos un likumā «Par
nekustamā īpašuma nodokli» minētajos
gadījumos pieņem Jelgavas pilsētas domes
Finanšu nodaļa, kura, pamatojoties uz Jelgavas pilsētas domes 2011. gada 28. aprīļa
lēmumu Nr.5/5 «Par nekustamā īpašuma
nodokļa administrēšanu», atbilstoši likumā
«Par nodokļiem un nodevām» noteiktajā kārtībā pilda nodokļa administrēšanas funkcijas
(turpmāk – nodokļa administrācija).
10. Persona nodokļa administrācijas lēmumu
var apstrīdēt Jelgavas pilsētas domē.
11. Persona iesniegumu par nekustamā
īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu
2012. gadam var iesniegt ne vēlāk kā līdz
2012. gada 30. decembrim.

Apstiprināti ar Jelgavas pilsētas domes
10.01.2012. lēmumu Nr.1/1
JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2012.
GADA 10. JANVĀRA SAISTOŠIE NOTEIKUMI
NR.12-1

«NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA
NODOKĻA PIEMĒROŠANA
JELGAVAS PILSĒTAS
ADMINISTRATĪVAJĀ
TERITORIJĀ 2012. GADĀ»
Izdoti saskaņā ar likuma «Par nekustamā
īpašuma nodokli» Pārejas noteikumu 40.
un 41. punktu
1. Nekustamā īpašuma nodokļa apmērs atsevišķi
par katru zemes vienību 2012. gadā nedrīkst pārsniegt iepriekšējam taksācijas gadam aprēķināto
nodokļa apmēru (neņemot vērā atvieglojumus)
vairāk nekā par 25 procentiem.
2. Ja nekustamā īpašuma objekts kļūst par
nekustamā īpašuma nodokļa objektu 2012.
gadā (ja 2011. gadā objekts bija ar nekustamā
īpašuma nodokli neapliekams objekts vai ja
izveidots jauns nekustamā īpašuma objekts),
tad nekustamā īpašuma nodoklis 2012. gadam tiek aprēķināts, nepiemērojot nodokļa
pieauguma ierobežojumu.
3. Ja 2012. gadā ir mainījusies zemes vienības
platība salīdzinājumā ar platību, par kuru
nekustamā īpašuma nodoklis tika aprēķināts
2011. gadā, nekustamā īpašuma nodoklis tiek
aprēķināts, piemērojot 1. punktā noteikto nekustamā īpašuma nodokļa pieauguma ierobežojumu un vadoties no 2011. gadā aprēķinātā
nekustamā īpašuma nodokļa apmēra par vienu
kvadrātmetru.
4. Noteikt par nekustamā īpašuma nodokļa objektu inženierbūves – laukumus, kas tiek izmantoti kā transportlīdzekļu maksas stāvlaukumi.
5. Kadastra subjektam ir pienākums ierosināt
4. punktā minēto inženierbūvju noteikšanu
par nekustamā īpašuma objektu līdz 2012.
gada 1. jūlijam.
6. Aplikt ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi
3 procentu apmērā no būvei piekritīgās zemes
kadastrālās vērtības vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves.
7. Neaplikt ar nekustamā īpašuma nodokli
dzīvojamo māju palīgēkas.

sports

Ceturtdiena, 2012. gada 8. marts

Lielākā zivs – 0,535 kg

Noskaidrots Jelgavas čempions zemledus makšķerēšanā – ar 0,425 kg lielu
lomu uzvarēja Aivars Petets no Ozolniekiem. Savukārt lielāko zivi – 0,535 kg
– noķēra Jānis Brigaders no Rīgas (attēlā),
viņam kopvērtējumā 3. vieta ar 0,245 kg
lielu lomu. 2. vieta Jāņa tētim Rolandam
Brigaderam – 0,320 kg. Āliņģa ātrurbšanā uzvarēja bijušais BMX braucējs Kārlis
Lisovskis. Sacensībās piedalījās 38 makšķernieki no Jelgavas un novada, Ozolniekiem,
Dobeles, Rīgas,
Iecavas. Viņi atzina, ka laiks makšķerēšanai nebija
īsti piemērots.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

PČ junioriem – 21. vieta

JLSS daiļslidotāja Alīna Fjodorova pasaules čempionātā
junioriem izcīnījusi 21. vietu.
Treneris Andrejs
Brovenko norāda, ka tas ir labs sasniegums,
bet līdz izvirzītajam mērķim – 18. vietai, kas
nākamajā gadā dotu tiesības uzreiz piedalīties pamata sacensībās, netērējot spēkus
kvalifikācijas sacensībās, – nedaudz pietrūcis. Alīnu fināla programmā pievīla lēcieni
– viņai izdevās izpildīt tikai divus trīskāršos
lēcienus, tomēr izcīnītā vieta A.Fjodorovai
dod tiesības pārstāvēt Latviju «Grand Prix»
sacensībās nākamsezon. Nu JLSS audzēkne
gatavojas PČ pieaugušajiem.

Gatavojas
paraolimpiskajām spēlēm

Invalīdu sporta un rehabilitācijas kluba
«Cerība» seši vieglatlēti, tostarp trīs Latvijas paraolimpiskās vienības sportisti,
un viņu trenere Maija Ukstiņa piedalījās
Lietuvas atklātajā ziemas čempionātā.
Edgars Bergs un Ivita Strode nepieciešamos normatīvus izpildīja jau pērn,
savukārt Dmitrijs Silovs bija slims un sacensībās Lietuvā nepiedalījās. «Ja cerības
mūs nepievils, tad šogad būs jau piektās
paraolimpiskās spēles, kurās «cerībnieki»
startēs,» tā kluba vadītāja Ruta Kļaviņa.
Kauņā medaļas izcīnītas lodes grūšanā
– E.Bergam 1. vieta, Ingrīdai Priedei 2.
vieta, I.Strodei 3. vieta – un 200 metros
– Raivim Stekim 2. vieta un Ingum Pēterfeldam 3. vieta.

Laboti trīs Jelgavas rekordi

2012. gada
Latvijas ziemas
čempionātā
peldēšanā
laboti trīs Jelgavas rekordi
– Vineta Mežaraupe pārspēja rekordu 400 m kompleksajā peldējumā, Jānis Maniņš – 100 m
tauriņstilā, Jevgeņijs Boicovs – 400 m
brīvajā stilā. Mūsu peldētāji izcīnīja 15
medaļas, no kurām divas zelta – 4x100
brīvā stila un kombinētajā stafetē. Komandā (attēlā) startēja Zane Tīrumniece,
Gundega Jankovska, Agnese Bikoviča un
V.Mežaraupe. Peldēšanas skolas pirmā
komanda kopvērtējumā izcīnīja 2. vietu,
otrā komanda – 7. vietu.

Pilsētas basketbola
čempionāts ieiet finiša taisnē
 Ilze Knusle-Jankevica

komanda «Valauto», kuras sastāvā
Sporta servisa centra kausa izcīņā
Jelgavas pilsētas atklātais
spēlēja profesionāļi Andris Justovičs
čempionāts basketbolā tuun Kalvis Krūmiņš. Komandas dibivojas izslēgšanas spēļu fānātājs Valts Lībers uzskata, ka LBL
zei – tās sāksies 25. martā.
spēlētāju loma ir stipri pārspīlēta.
Šis čempionāts uzskatāms
«Daudzi teica, ka mēs kausā uzvarēpar pagrieziena punktu, jo
jām, jo sastāvā bija divi profesionāļi,
ir pirmais, kurā nepiedalās
tomēr viņi finālā neko tādu neparādīLBL spēlētāji. Šķiet, tieši tas
ja. Turklāt visu čempionāta smagumu
izraisījis vislielākās kaislības
iznesa pārējie spēlētāji – arī šie zēni
basketbola cienītāju vidū.
māk spēlēt,» tā V.Lībers.
Dalībnieki norāda, ka pilsētas čemTuvojoties izšķirošajiem notiku- pionāta līmenis ir gana pieklājīgs arī
miem, šis jautājums atkal aktuali- bez LBL spēlētāju līdzdalības, kas nav
zējas, jo šoreiz komandām galā būs mazsvarīgi, lai nezustu izaicinājums.
jātiek bez papildspēkiem – līdz šim «Pērn līmenis varbūt bija augstāks,
nereti bija tā, ka LBL spēlētāji ko- bet šogad komandas ir līdzīgākas
mandai pievienojās tikai finālspēlēs. – ir favorītu sešinieks, bet pārējām
Šīm izmaiņām ir gan plusi, gan mī- līmenis ir daudzmaz vienāds,» vērtē
nusi. Sporta servisa centra metodiķis komandas «NĪP» spēlētājs lakrosists
Valdis Ilmers norāda, ka, no vienas Gļebs Šupenko.
Gan BJSS, gan «Vilki» Jelgavas basketbola čempionātā piedalās, lai gūtu
puses, tagad var izspēlēties neprofepieredzi. «Šī ir iespēja uzspēlēt basketbolu arī tādiem kā mēs – neprofesionāļi – šoreiz mainīta arī izspēles Galvenais – spēļu prakse
sionāļiem, draugiem, kas atbalsta sportiskas aktivitātes, bet kopā trenējas
kārtība, saliekot visas komandas
Komandas, kas piedalās čempio- nesen,» teic «vilks» Aldis Anhalts. Savukārt sporta skolas jaunieši mācās
vienā grupā, nevis sanātā, basketbolu spēlē sportisko nekaunību un drosmi laukumā.
Foto: Ivars Veiliņš
dalot spēcīgākajās un Jelgavas basketbola arī ārpus tā un norāda,
vājākajās. Bet, no otras
čempionātam var ka šis ir gandrīz tas pats uz uzvaru par katru cenu, bet izmē- pat savas tradīcijas. «Mūsu komandas
puses, daļai jelgavnieku
treniņš, tomēr labāks, jo ģinām savas sadarbības un mācāmies pirmsākumi meklējami pirms gadiem
tiek liegta iespēja cīnīties sekot līdzi www. neviens treniņš nespēj kļūt nekaunīgāki laukumā,» saka 15 septiņiem. Tagad daļa pārcēlušies
par pilsētas čempionu sports.jelgava.lv
aizvietot spēļu praksi. – 16 gadus veco jauniešu treneris. uz dzīvi Kuldīgā, Talsos un Rīgā, bet
titulu.
«Nolikums paredz, ka Viņš novērojis, ka, palielinoties spēļu joprojām turpinām spēlēt kopā. Paši
jaunieši, kuri kaut pāris spēlēs ir praksei (gadā klāt nāk 12 – 15 spēles), smejamies, ka esam kā izlase – katrs
LBL spēlētāju loma – pārspīlēta
uzspēlējuši pie lielās komandas, uzlabojas arī komandas sniegums trenējas savā klubā, bet uz amatieru
Būtiska loma bija arī BK «Jelgava» pilsētas čempionātā piedalīties ne- Jaunatnes līgā, spēlētājiem rodas mačiem sabraucam kopā,» stāsta komandas «Kultūra» pārstāvis Mintauts
galvenā trenera Kaspara Vilcāna drīkst, bet, manuprāt, jauniešiem ticība sev, pārliecība.
Buškevics, piebilstot, ka pa šiem galēmumam neļaut saviem spēlētājiem līdz 18 gadiem vajadzēja ļaut spēlēt,
diem izveidojušās arī savas tradīcijas.
piedalīties pilsētas turnīrā. «Šie jo tā būtu vērtīga pieredze,» uzskata Draudzība – pāri visam
Pirmo sezonu čempionātā spēlē «Mums ir tradīcija «Labākā spēlētāspēlētāji vairāk vai mazāk skaitās komandas «Doks» spēlētājs Saulvedis
ja rasols» – pēc spēles
profesionāli, lai gan savas spēles mēs Šalājevs, piebilstot, ka laikā, kad viņš komanda «Vilki», kuri
neaizvadām tik labā līmenī – spēlējam gāja sporta skolā, tā iesaistījās teju atzīst – kopīga sportošana Jelgavas pilsētas to pārrunājam, izvirzām
kā pa viļņiem. Sākot spēlēt pilsētas visos pilsētas sporta pasākumos, arī draudzību tikai stiprina. čempionātā bas- spēles labāko spēlētāju un
«Laukumā ļaujamies tikai
čempionātā, spēlētāji atbrīvojas, jo basketbola čempionātā.
ketbolā piedalās 18 cienājam viņu ar rasolu,»
viņš stāsta. Arī skatītāju
pretinieki ir vājāki, turklāt pastāv
Arī šajā čempionātā piedalās viena sportiskiem kašķiem, bet
risks gūt traumas,» savu nostāju BJSS komanda – lēmums par pieda- ārpus tā labprāt kopā pa- komandas – ap 180 interese un aktivitātes
liecina, ka pilsētas čempauž K.Vilcāns. Viņaprāt, čempionāts līšanos ir katra trenera ziņā. Alvils vadām brīvo laiku, vasarā spēlētāju.
pionāts ir pasākums ne
ir tikai ieguvis, jo pārējiem ir kļuvis Eglītis izlēma piedalīties. «Puišiem spēlējam futbolu,» teic
interesantāk.
ir lietderīgi pacīnīties ar vecākiem, komandas pārstāvis Aldis Anhalts. Sa- tikai pašiem spēlētājiem, bet arī viņu
Viena no čempionāta favorītēm ir pieredzējušākiem. Mēs nespēlējam vukārt komandām ar senāku vēsturi ir ģimenēm un draugiem.

Jelgavas pašvaldības iestādes «Sporta servisa centrs» saņemtie un izlietotie ziedojumi 2011. gadā
Naudas līdzekļu atlikums uz 01.01.2011.
Saņemti ziedojumi
SIA «ME Birojs», ziedojums futbola klubam «Jelgava»
SIA «Salons Arka», ziedojums futbola klubam «Jelgava»
SIA «Coldtrans Serviss», ziedojums futbola klubam «Jelgava»
SIA «Tele 2», ziedojums futbola klubam «Jelgava»
Sporta kompleksa «Zemgale» sabiedriskais atbalsta fonds, ziedojums hokeja
treniņprocesa nodrošināšanai
SIA «Igate CBS», ziedojums volejbola kluba «Jelgava» darbības nodrošināšanai
SIA «Jelgavas tipogrāfija», ziedojums boksa kluba «Madara» darbības nodrošināšanai

Ls 445,87
Summa, Ls
900,00
1000,00
6000,00
1450,00
900,00
1000,00
350,00

KOPĀ:
11 600,00		
		
Izlietoti ziedojumi
Summa, Ls
Finansējums boksa kluba «Madara» darbības nodrošināšanai
Finansējums volejbola klubam «Jelgava» volejbola attīstībai
Finansējums futbola klubam «Jelgava» darbības nodrošināšanai
Maksa par grāmatas «Ziemas sporta veidi Jelgavā» izdošanu
Bankas pakalpojumi

350,00
1000,00
8450,00
100,00
43,65

KOPĀ:

9943,65

Naudas līdzekļu atlikums uz 01.01.2012.

Ls 2102,22

SIA «GAITA» sakarā ar veikala atvēršanu Jelgavā aicina darbā
MAZUMTIRDZNIECĪBAS VEIKALA PĀRDEVĒJUS(-AS).
Galvenie darba pienākumi:
• apkalpot klientus, sniegt konsultācijas;
• veikt preču uzskaiti un izvietot preces veikala plauktos;
• lietot datoru un kases aparātu.
Prasības:
Vidējā izglītība vai nepabeigta augstākā izglītība; teicamas
latviešu un krievu valodas zināšanas; labas komunikācijas
prasmes; augsta stresa noturība; vismaz 3 gadu darba
pieredze pārdevēja amatā.
Veiksmīga darba pieredze klientu apkalpošanā vai kan-

celejas un biroja preču tirdzniecības jomā tiks uzskatīta
par priekšrocību.
Piedāvājam:
Interesantu darbu; darbu stabilā uzņēmumā; konkurētspējīgu atalgojumu; sociālās garantijas; profesionālu un
atsaucīgu kolektīvu.
CV un pieteikuma vēstuli sūtīt pa e-pastu:
office@gaita.lv ar norādi «Pārdevējs».
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Sporta pasākumi
 9. martā pulksten 17, 10. un 11.
martā pulksten 10 – Baltijas sieviešu līgas
sabraukums volejbolā (Sporta hallē).
 9. martā pulksten 17, 10. martā pulksten 11, 11. martā pulksten 10 – Jelgavas
atklātais čempionāts boksā (ZOC).
 12. martā pulksten 19 – pārbaudes
spēle: BK «Jelgava» – «Delikatesas» (ZOC).
 12. un 13. martā pulksten 10 – «Lielā
balva» (Sporta hallē).
 14. martā pulksten 19.30 – LBL 1.
divīzijas spēle: BK «Jelgava» – BK «Valmiera» (ZOC).
 15. martā pulksten 19 – Latvijas čempionāts volejbolā: VK «Biolars» – «LāseR/Rīga» (ZOC).

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

Meklē darbu
Vīrietis meklē darbu (steidzami).
Tālrunis 63028129, 20333489.
Celtnieks. Varu veikt arī remontdarbus.
Tālrunis 29987357.
Masieris meklē darbu. Tālrunis 29649375.
Divi jauni vīrieši meklē jebkādu darbu. Izskatīsim visus piedāvājumus. Tālrunis 28866836.
Vīrietis (50) meklē darbu, vēlams dzīvot
uz vietas, var palīdzēt invalīdam vai vecam
cilvēkam. Ir pieredze. T. 20344517.
Celtnieks ar pieredzi meklē darbu visu
veidu celtniecības un remonta darbos.
Tālrunis 20073170.
Sociālā aprūpētāja ar pieredzi Latvijā un
Vācijā. Tālrunis 20420700.

Piedāvā darbu
SIA «HC Betons» aicina darbā C kategorijas
autovadītājus uz kravas betona maisītājiem.
CV sūtīt pa e-pastu: hcb@hcb.lv vai faksu
67436119. Informācija pa tālruni 29122424.
Plastmasas logu izplatītāji piedāvā darbu
administratoram – menedžerim. Nepieciešama pieredze tirdzniecībā, labas komunikācijas prasmes, latviešu un krievu valodas
zināšanas. CV sūtīt uz e-pasta adresi:
deccoras@gmail.com. Tālrunis 20567147.
Plastmasas logu izplatītāji piedāvā darbu
plastikāta logu montāžniekiem(-cēm).
Vēlams ar savu automašīnu un instrumentiem. CV sūtīt uz e-pasta adresi: deccoras@gmail.com. Tālrunis 20567147.

Pērk
Nolietotu ledusskapi par Ls 5. Sadzīves
tehniku. T. 29784933.
Pērk meža īpašumus ar zemi un cirsmas.
T. 26477135

Pārdod
Apkures briketes. Cena 100 Ls/t vai 1,15
Ls/iepak. (10 kg). Pirkumam virs Ls 30
piegāde bez maksas. T. 25448677.
Ozola briketes. Cena ar piegādi Ls 120.
Bērzs Ls 105. T. 29907466
Malku. Alksnis, ozols. Iepakojums (40 l)
– Ls 1,50; berkubs – Ls 20; sterā – Ls 25.
Pirkumam virs Ls 30 piegāde bez maksas.
T. 25448677.
Slapju, sausu un skaldītu malku. T. 27715117

Dažādi
Kravu pārvadājumi. T. 25970999
Kravu, mēbeļu pārvadājumi, auto evakuācija.
T. 25904905
Uzstādu jaunus benzīna, dīzeļa dzinējus 7,5
un 10 Zs Mtz-05 un Mb-1 motoblokiem.
Tālr. 22434304
Ātri, lēti un kvalitatīvi grāmatvedības pakalpojumi. Vedīsim grāmatvedību jūsu uzņēmumam, mikrouzņēmumam. Iesniegsim atskaites
un pārstāvēsim jūsu uzņēmumu VID. Tel.
26887277. Epasts: icco.birojs@gmail.com
Mācītājs palīdzēs izvadīt bēres T. 27068357

Aizsaulē aizgājuši
EDĪTE BOŽKO (dz. 1937. g.)
VANDA BUTKEVIČA (dz. 1929. g.)
AIVARS ZAGORSKIS (dz. 1961. g.)
JEVDOKIJA ALEKSEJEVA (dz. 1935. g.)
IVANS GLADKIHS (dz. 1936. g.).
Izvadīšana 08.03. plkst.13 Meža kapsētā.
VIDVUDS VĪKSNA (dz. 1926. g.).
Izvadīšana 09.03. plkst.14 Baložu kapsētā.
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12. marts, pirmdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1374.sērija.
9.25 «Piecas māsas». Seriāls. 45.sērija.
10.00 «Kaķa atgriešanās». Animācijas filma.
11.20 «Mīlas krāsas». Daudzsēriju māksl. f. 2010.g. 4.sērija.
13.05 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.20 «Misija – meklēt un atrast». LTV videofilma. 1.daļa.
13.35 «Es – savai zemītei».*
14.05 «Eirobusiņš».*
14.35 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
14.50 «Norvēģijas dabā». Dokumentāls seriāls. 1.sērija.
15.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.35 «Vipo piedzīvojumi Laika salā». Anim. f. seriāls. 4.sērija.
15.50 «Lemuru iela». Dok. seriāls. 8.sērija.
16.15 «Lauku peles un pilsētas peles piedzīvojumi». 17.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1374.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Neprāta cena». LTV seriāls. 63.sērija.
19.00 «100 g kultūras».
19.30 «Sacīkšu auto Rūciņš». Anim. f. ser. 3.sērija.
19.45 Ziņas.
19.30 «Savējie». Latvijas seriāls. 2.sērija.
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. 17.sērija.
10.40 «Šērvudas Robins». Seriāls. 20.sērija.
11.40 «Burvju mākslinieku noslēpumi. Beidzot atklāti». 6.sērija.
12.30 «Eiropas vidū – pasaules malā». Dok. f.
13.00 «Nanotehnoloģijas acu un ausu reģenerēšanā». Dok. f.
13.15 «Labākais no Euromaxx». Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).*
13.45 Pasaules meistarsacīkstes vieglatlētikā telpās. 9.03.2012.g.*
15.45 «Šērvudas Robins». Seriāls. 20.sērija.
16.40 «Burvju mākslinieku noslēpumi. Beidzot atklāti». 6.sērija.
17.30 «Zveja» (ar subt.).*
18.05 «Steidzami publicēt! 3» (ar subt.). Seriāls. 17.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Savvaļas mazuļu aukles». Dok. f. ser. 29.sērija.
20.00 «Nomaļās pasaules». Dokumentāla filma. 1.sērija.
21.00 «Lidojuma plāns».
21.35 «X-Stream. Augstākā klase». Dokumentāla filma.
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā Latgales reģionālā televīzija.
22.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
23.10 «Krējums... saldais».*
23.40 «Tenkas». ASV drāma. 2007.g.

LNT
6.00 «Ticīgo uzvaras balss».
6.30 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
9.00 «Basketbols TV».*
9.05 «Supernatural». ASV seriāls. 18.sērija.
10.05 «Lappušu pavēlnieks». Piedz. f. ģimenei. 1994.g.
12.00 «Lapsa virtuvē».*
12.35 «Mans mīļais draugs».*
13.05 «Toma un Džerija piedzīvojumi». Animācijas filma;
«Lazlo nometne 2». Animācijas seriāls. 7.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «OKartes skatuve. Dzimuši mūzikai». Seriāls.
15.00 «Daiļā neveiksminiece». Seriāls. 52. un 53.sērija.
17.00 «Viss notiek uz labu». Seriāls. 194. un 195.sērija.
18.55 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Amerikas ekstrasensu cīņas». Real. šovs. 3.sērija.
21.40 «Tikai nesaki man Bizu 2». Latvijas seriāls. 7.sērija.
22.40 «Dzīvs pēc pieprasījuma 2». ASV seriāls. 6.sērija.
23.35 «Terminators. Sāras Konoras hronikas». Seriāls. 2.sērija.
0.35 «LNT ziņu Top 10».*
1.25 «Īstie veči». ASV komēdija. 1993.g.
2.55 «Ekstrēms tuvplānā».
3.50 «Daiļā neveiksminiece». Seriāls. 52. un 53.sērija.
5.20 «Viss notiek uz labu». Krievijas seriāls. 186.sērija.

TV3
5.00 «Likums un kārtība 3». 17.sērija.
5.50 «Mīlestība. Aizspriedumi. Indija». 142.sērija.
6.45 «Zinātkārā Dora». Anim. ser. 25.sērija.
7.10 «Dusmīgie bebri 4». Anim. ser. 4.sērija.
7.40 «Gormiti 2». Anim. ser. 24.sērija.
8.00 «Merlins, varenais burvis 3». 1. un 2.sērija.
9.50 «Karatē suns». Piedzīv. komēdija.
11.35 «Televeikala skatlogs».
11.50 «Smieklīgākie videokuriozi 21».
12.20 «Divi buras».*
12.55 «Māmiņu klubs».*
13.15 «Gormiti 2». Animācijas seriāls. 25.sērija.
13.55 «Televeikala skatlogs».
14.15 «UgunsGrēks 7». Latvijas seriāls. 474.sērija.
14.50 «Vārds sievietei 2» (ar subt.). Seriāls. 116.sērija.
15.50 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 62.sērija.
16.50 «Sirds kaislības». ASV seriāls. 21.sērija.
17.50 «Slēgtā skola» (ar subt.). Krievijas seriāls. 51.sērija.
19.00 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks 7». Latvijas seriāls. 474.sērija.
21.00 «Īpašo uzdevumu vienība Hawaii 5-0». Seriāls. 20.sērija.
22.00 «C.S.I. Ņujorka 7». Seriāls. 158.sērija.
23.00 «Bagātnieku dakteris 2». Seriāls. 1.sērija.
24.00 «Nekā personīga».

1.00 «Sarežģītais prāts». Seriāls. 10.sērija.
1.50 «Taras piecas personības 2». Seriāls. 13.sērija.
2.20 «Likums un kārtība 3». Seriāls. 17.sērija.
3.05 «Mīlestība. Aizspriedumi. Indija». Seriāls. 142.sērija.
3.50 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 62.sērija.
4.35 «Nakts joki».

13. marts, otrdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1375.sērija.
9.25 «Piecas māsas». Seriāls. 46.sērija.
10.00 «Savējie». Seriāls. 2.sērija.
10.30 «Pieci bērni un kaut kas». Piedz. f. bērniem.
12.05 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
12.25 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.40 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle.*
13.25 «Skatienam apslēptais Vatikāns». Dok. f.
14.35 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
14.50 «Viss notiek».*
15.20 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.35 «Vipo piedzīvojumi Laika salā». Anim. f. ser. 5.sērija.
15.50 «Mārvijs Hemmers. Nacionālās ģeogrāfijas pasaule». Populārzinātnisks seriāls bērniem. 60.sērija.
16.15 «Lauku peles un pilsētas peles piedzīvojumi». 18.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1375.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Neprāta cena». Latvijas TV seriāls. 64.sērija.
19.00 «100 g kultūras».
19.30 «Sacīkšu auto Rūciņš». Anim. f. ser. 4.sērija.
19.45 Ziņas.
20.00 «Eņģeļu māja». LTV seriāls. 30.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.15 «Jauna nedēļa».
22.05 TV pirmizrāde! «Putins, Krievija un Rietumi». BBC
dokumentāla filma. 1.sērija Varas pārņemšana.
23.10 «Nakts ziņas».
23.25 «Šeit un tagad». «Kā sakārtot sevi garīgi». Tiešraide.
0.05 «100 g kultūras».*

LTV7
7.35 «Vide, veselība un mēs». «Televeikala skatlogs».*
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. 18.sērija.
10.40 «Šērvudas Robins». Seriāls. 21.sērija.
11.40 «Burvju mākslinieku noslēpumi. Beidzot atklāti». 7.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Latgales reģionālā televīzija*.
13.15 «Vienmēr formā!» Deutsche Welle žurnāls (angļu
val., ar subt. latviešu val.).*
13.45 Pasaules meistarsacīkstes vieglatlētikā telpās. 9.03.2012.g.*
15.45 «Šērvudas Robins». Seriāls. 21.sērija.
16.40 «Burvju mākslinieku noslēpumi. Beidzot atklāti». 7.sērija.
17.30 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
18.05 «Steidzami publicēt! 3» (ar subt.). Seriāls. 18.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Savvaļas mazuļu aukles». Dok. ser. 30.sērija.
20.00 «Tavs auto».
20.30 «Autosporta programma nr.1».
21.00 «Baltijas neskartā daba». Dokumentāla filma.
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Latvijas stāsti». «Sveicināti Viduskurzemē!».
22.55 «SeMS. Laboratorija».*
23.25 «Nomaļās pasaules». Dokumetnāla filma. 1.sērija.
0.25 «Savvaļas mazuļu aukles». Dok. ser. 30.sērija.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss».
6.35 «Toms un Džerijs 2». Animācijas filma.
6.50 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
9.00 «Supernatural». Seriāls. 19.sērija.
10.00 «Hanija». ASV muzikāla drāma. 2003.g.
11.55 «Mājokļa jautājums 4».*
12.50 Bērnu stunda. «Toms un Džerijs». Animācijas filma;
«Trakie Tūņi brīvībā». Animācijas seriāls. 5.sērija;
«Lazlo nometne 2». Animācijas seriāls. 8.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «OKartes skatuve. Dzimuši mūzikai». Seriāls.
15.00 «Daiļā neveiksminiece». Seriāls. 54. un 55.sērija.
17.00 «Viss notiek uz labu». Seriāls. 196. un 197.sērija.
18.55 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Tēva sirds». Vācijas melodrāma. 2009.g.
22.35 «Mazās jaukās meles». ASV seriāls. 6.sērija.
23.35 «Palmeto». ASV un Vācijas krimināldrāma. 1998.g.
1.45 «Melnais bruņinieks». Piedzīvojumu komēdija. 2001.g.
3.20 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
3.50 «Daiļā neveiksminiece». Seriāls. 54. un 55.sērija.
5.20 «Viss notiek uz labu». Krievijas seriāls. 187.sērija.

TV3
5.00 «Likums un kārtība 3». 18.sērija.
5.50 «Mīlestība. Aizspriedumi. Indija». 143.sērija.
6.45 «Zinātkārā Dora». Anim. ser. 26.sērija.
7.10 «Dusmīgie bebri». Anim. ser. 5.sērija.
7.40 «Gormiti 2». Anim. ser. 25.sērija.
8.00 «Merlins, varenais burvis 3». 3. un 4.sērija.
9.50 «Roka nometne». Muzik. komēdija.
11.50 «Televeikala skatlogs».
12.05 «Smieklīgākie videokuriozi 21».
12.30 «Visi mīl Reimondu 5». Seriāls. 106.sērija.
13.00 «Gormiti 2». Animācijas seriāls. 26.sērija.
13.35 «Imperatora jaunā skola». Anim. ser. 5.sērija.
14.00 «Televeikala skatlogs».
14.15 «UgunsGrēks 7». Latvijas seriāls. 475.sērija.
14.50 «Vārds sievietei 2» (ar subt.). Seriāls. 117.sērija.
15.50 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 63.sērija.
16.50 «Sirds kaislības». ASV seriāls. 22.sērija.
17.50 «Slēgtā skola» (ar subt.). Seriāls. 52.sērija.
19.00 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».

tv programma
20.20 «UgunsGrēks 7». Latvijas seriāls. 475.sērija.
21.00 «Bez tabu māju sajūta».
22.00 «Doktors Hauss 7». Seriāls. 23.sērija.
23.00 «Mahinatori». Seriāls. 9.sērija.
24.00 «Sarežģītais prāts». Seriāls. 11.sērija.
0.55 «Būt par papucīti». Komēdijseriāls. 11. un 12.sērija.
1.50 «Likums un kārtība 3». Seriāls. 18.sērija.
2.40 «Mīlestība. Aizspriedumi. Indija». Seriāls. 143.sērija.
3.30 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 63.sērija.
4.10 «Smieklīgākie videokuriozi 21».
4.30 «Nakts joki».

14. marts, trešdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1376.sērija.
9.25 «Eņģeļu māja». LTV seriāls. 31.sērija.
10.00 «Templiešu zudušie dārgumi». Piedz. f. 1.sērija.
11.30 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
11.50 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
12.15 «100 g kultūras». «Nacionālie dārgumi» (ar subt.).*
13.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.30 «Jauna nedēļa».*
14.20 «Latvji, brauciet jūriņā!»*
14.50 «Mana virtuālā sirds». Dokumentāla filma.
15.00 «Zini. Vari. Dari».*
15.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.30 «Vipo piedzīvojumi Laika salā». Anim. f. ser. 6.sērija.
15.45 «Kas te? Es te!»*
16.15 «Džeronīmo Stiltons 2». Anim. f. ser. 13.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1376.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Neprāta cena». LTV seriāls. 65.sērija.
19.00 «100 g kultūras».
19.30 «Sacīkšu auto Rūciņš». Anim. f. ser. 5.sērija.
19.45 Ziņas.
20.00 «Eņģeļu māja». LTV seriāls. 31.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.12 «Latloto. Viking Lotto».
21.20 «Sastrēgumstunda». Diskusiju tiešraidē vada G.Rēders.
22.30 «Kopā» (ar subt.).*
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. 19.sērija.
10.40 «Šērvudas Robins». Seriāls. 22.sērija.
11.40 «Burvju mākslinieku noslēpumi. Beidzot atklāti». 8.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». «Sveicināti Viduskurzemē!»*.
13.15 «Globalizācija 3000». Deutsche Welle žurnāls (angļu
val., ar subt. latviešu val.).*
13.45 Pasaules meistarsacīkstes vieglatlētikā telpās. 10.03.2012.g.*
15.45 «Šērvudas Robins». Seriāls. 22.sērija.
16.40 «Burvju mākslinieku noslēpumi. Beidzot atklāti». 8.sērija.
17.30 «Autosporta programma nr.1».*
18.05 «Steidzami publicēt! 3» (ar subt.). Ser. 19.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Savvaļas mazuļu aukles». Dok. f. ser. 31.sērija.
20.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».
20.30 «Ātruma cilts».
21.00 «Postošais spēks». Dok. f.. 6.(noslēguma) sērija.
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā TV Spektrs.
22.55 «Mafijas klans». Seriāls. 8.sērija.
24.00 «SeMS».*
0.30 «Savvaļas mazuļu aukles». Dok. f. seriāls. 31.sērija.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss».
6.35 «Toms un Džerijs 2». Animācijas filma.
6.50 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
9.00 «Supernatural». ASV seriāls. 20.sērija.
10.00 «Nindzjas sērfotāji». Piedzīvojumu filma. 1993.g.
11.55 «Mājokļa jautājums 4».*
12.50 Bērnu stunda. «Toms un Džerijs». Animācijas filma;
«Trakie Tūņi brīvībā». Animācijas seriāls. 6.sērija;
«Lazlo nometne 2». Animācijas seriāls. 9.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «OKartes skatuve. Dzimuši mūzikai». Seriāls.
15.00 «Daiļā neveiksminiece». Seriāls. 56. un 57.sērija.
17.00 «Viss notiek uz labu». Seriāls. 198. un 199.sērija.
18.55 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Cilvēki ar pārdabiskām spējām». Dok. raid. 8.sērija.
21.40 «Ideāla izglābšanās». ASV trilleris. 2009.g.
23.45 «Cilvēks iznīcinātājs». Spraiga sižeta filma. 1993.g.
1.50 «Aģents Čaks 2». ASV seriāls. 5.sērija.
2.40 «Smolvila. Leģenda par Supermenu». Ser. 6.sērija.
3.25 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
3.50 «Daiļā neveiksminiece». Seriāls. 56. un 57.sērija.
5.20 «Viss notiek uz labu». Krievijas seriāls. 188.sērija.

TV3
5.00 «Likums un kārtība 3». 19.sērija.
5.50 «Mīlestība. Aizspriedumi. Indija». 144.sērija.
6.45 «Zinātkārā Dora 2». Anim. ser. 1.sērija.
7.10 «Dusmīgie bebri». Anim. ser. 6.sērija.
7.40 «Gormiti 2». Anim. ser. 26.sērija.
8.00 «Merlins, varenais burvis 3». 5. un 6.sērija.
9.50 «Lampūnu brīvdienas». Komēdija.
11.45 «Televeikala skatlogs».
12.00 «Smieklīgākie videokuriozi 21».
12.30 «Visi mīl Reimondu 5». Seriāls. 107.sērija.
13.00 «Transformeri: tālākā cīņa». Anim. ser. 1.sērija.
13.35 «Imperatora jaunā skola». Anim. ser. 6.sērija.
14.00 «Televeikala skatlogs».

Ceturtdiena, 2012. gada 8. marts
14.15 «UgunsGrēks 7». Latvijas seriāls. 476.sērija.
14.50 «Vārds sievietei 2» (ar subt.). Seriāls. 118.sērija.
15.50 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 64.sērija.
16.50 «Sirds kaislības». ASV seriāls. 23.sērija.
17.50 «Slēgtā skola» (ar subt.). Seriāls. 53.sērija.
19.00 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks 7». Latvijas seriāls. 476.sērija.
21.00 «Ekstrasensu cīņas 11» (ar subt.). Real. šovs. 11.sērija.
22.00 «Ievas pārvērtības 3».
22.50 «Izmeklēšanas noslēpumi 9». Seriāls. 19. un 20.sērija.
0.50 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Seriāls. 3. un 4.sērija.
2.45 «Likums un kārtība 3». Seriāls. 19.sērija.
3.30 «Mīlestība. Aizspriedumi. Indija». Seriāls. 144.sērija.
4.15 «Smieklīgākie videokuriozi 21».
4.35 «Nakts joki».

15. marts, ceturtdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1377.sērija.
9.25 «Eņģeļu māja». LTV seriāls. 32.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 «Latvija var!»*
14.55 «Vertikāle».*
15.25 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.45 «Kas te? Es te!»*
16.15 «Džeronīmo Stiltons 2». Anim. f. ser. 14.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1377.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Neprāta cena». LTV seriāls. 66.sērija.
19.00 «100 g kultūras» iesaka… «Kinotēka».
19.30 «Sacīkšu auto Rūciņš». Anim. f. ser. 6.sērija.
19.45 Ziņas.
20.00 «Eņģeļu māja». LTV seriāls. 32.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.15 «Eiropa. Mīti un realitāte».
22.00 «Valdība». Seriāls. 4.sērija.
23.05 Nakts ziņas.
23.20 «Šeit un tagad». «Kā sakārtot sevi garīgi». 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. 20.sērija.
10.40 «Šērvudas Robins». Seriāls. 23.sērija.
11.40 «Burvju mākslinieku noslēpumi. Beidzot atklāti». 9.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā TV Spektrs*.
13.15 «Projekts Nākotne». Deutsche Welle žurnāls (angļu
val., ar subt. latviešu val.).*
13.45 Pasaules meistarsacīkstes vieglatlētikā telpās. 10.03.2012.g.*
15.45 «Šērvudas Robins». Seriāls. 23.sērija.
16.40 «Burvju mākslinieku noslēpumi. Beidzot atklāti». 9.sērija.
17.30 «Ātruma cilts».*
18.05 «Steidzami publicēt! 3» (ar subt.). Seriāls. 20.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Savvaļas mazuļu aukles». Dok. f. ser. 32.sērija.
20.00 «Makšķerē ar Olti!»
20.30 «Diāna pret karalieni». Dokumentāla filma.
21.25 «SeMS».
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā Valmieras TV.
22.55 «Postošais spēks». Dok. f. 6.(noslēguma) sērija.
23.50 «Savvaļas mazuļu aukles». Dok. f. ser. 32.sērija.
0.20 «Baltijas neskartā daba». Dok. f.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss».
6.35 «Toms un Džerijs 2». Animācijas filma.
6.50 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
9.00 «Supernatural». ASV seriāls. 21.sērija.
10.00 «Zodiaks. Sacīkšu sākums». Anim. f. 2006.g.
11.55 «Mājokļa jautājums 4».*
12.50 Bērnu stunda. «Toms un Džerijs». Animācijas filma;
«Trakie Tūņi brīvībā». Animācijas seriāls. 7.sērija;
«Lazlo nometne 2». Animācijas seriāls. 10.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «OKartes skatuve. Dzimuši mūzikai». Seriāls.
15.00 «Daiļā neveiksminiece». Seriāls. 58. un 59.sērija.
17.00 «Viss notiek uz labu». Seriāls. 200. un 201.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. 23.sērija.
22.20 «Vampīra dienasgrāmatas». ASV seriāls. 9.sērija.
23.15 «Supernatural 4». ASV seriāls. 10.sērija.
0.10 «Krēslas stunda». ASV seriāls. 4.sērija.
1.10 «Ideāla izglābšanās». ASV trilleris. 2009.g.
2.50 «Dzīvs pēc pieprasījuma 2». ASV seriāls. 6.sērija.
3.35 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
3.50 «Daiļā neveiksminiece». Seriāls. 58. un 59.sērija.
5.20 «Viss notiek uz labu». Krievijas seriāls. 189.sērija.

TV3
5.00 «Likums un kārtība 3». 20.sērija.
5.50 «Mīlestība. Aizspriedumi. Indija». 145.sērija.
6.45 «Zinātkārā Dora 2». Anim. ser. 2.sērija.
7.10 «Transformeri: tālākā cīņa». Anim. ser. 1.sērija.
7.40 «Dusmīgie bebri». Anim. ser. 7.sērija.
8.00 «Merlins, varenais burvis 3». 7. un 8.sērija.
9.50 «Kā iepatikties klasesbiedriem». Ģim. komēdija.
11.35 «Televeikala skatlogs».

11.50 «Smieklīgākie videokuriozi 21».
12.30 «Visi mīl Reimondu 5». Seriāls. 108.sērija.
13.00 «Transformeri: tālākā cīņa». Anim. ser. 2.sērija.
13.35 «Imperatora jaunā skola». Anim. ser. 7.sērija.
14.00 «Televeikala skatlogs».
14.15 «UgunsGrēks 7». Latvijas seriāls. 477.sērija.
14.50 «Vārds sievietei 2» (ar subt.). Seriāls. 119.sērija.
15.50 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 65.sērija.
16.50 «Sirds kaislības». ASV seriāls. 24.sērija.
17.50 «Slēgtā skola» (ar subt.). Seriāls. 54.sērija.
19.00 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks 7». Latvijas seriāls. 477.sērija.
21.00 «Nozieguma skelets 6». ASV seriāls. 16.sērija.
22.00 «Cietais rieksts 4». Spraiga sižeta filma. 2007.g.
0.35 «Kinomānija».
1.00 «Austrumu solījumi». Krimināldrāma. 2007.g.
2.55 «Likums un kārtība 3». Seriāls. 20.sērija.
3.40 «Mīlestība. Aizspriedumi. Indija». Seriāls. 145.sērija.
4.25 «Smieklīgākie videokuriozi 21».
4.45 «Nakts joki».

16. marts, piektdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Rožu dārzs». Seriāls. 23.sērija.
9.30 «Eņģeļu māja». LTV seriāls. 33.sērija.
10.05 «Templiešu zudušie dārgumi». Piedz. f. 2.sērija.
11.40 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
12.00 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.20 «Eiropa. Mīti un realitāte».*
13.05 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.20 «Šeit un tagad».*
14.05 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
14.25 «Rožu dārzs». Seriāls. 23.sērija.
15.30 «Atpūta Paradīzē». Nacionālā teātra izrāde.* Režisora
A.Jaunušana iestudējums, 1998. gada ieraksts.
Lomās: V.Šoriņš, U.Dumpis, D.Bonāte u.c.
17.05 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.25 «Atpūta Paradīzē». Nacionālā teātra izrādes turpinājums.*
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Sarkanais un brūnais». Latvijas dok. f. 1999.g.
19.25 «Dzīvība». BBC dok. daudzsēriju filma. 3.sērija Zīdītāji.
20.30 «Panorāma».
21.15 «100. panta preses klubs».
22.10 «Mazie noziegumi». Detektīvseriāls.
24.00 «Nakts ziņas».
0.15 «Valdība». Seriāls. 4.sērija.

LTV7
7.35 «Automoto raidījums nr.2». «Televeikala skatlogs».*
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. 21.sērija.
10.40 «Šērvudas Robins». Seriāls. 24.sērija.
11.40 «Burvju mākslinieku noslēpumi. Beidzot atklāti». 10.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Valmieras TV*.
13.15 «Pie stūres». Deutsche Welle žurnāls (angļu val., ar
subt. latviešu val.).*
13.45 Pasaules meistarsacīkstes vieglatlētikā telpās.
11.03.2012.g.*
15.45 «Šērvudas Robins». Seriāls. 24.sērija.
16.40 «Burvju mākslinieku noslēpumi. Beidzot atklāti». 10.sērija.
17.30 «Tavs auto».*
18.05 «Steidzami publicēt! 3» (ar subt.). Seriāls. 21.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Lanževēna burvju triki». 6. un 7.sērija.
20.30 «Izdzīvotāji 4». Dok. daudzs. f. 1.sērija.
21.25 «Zveja» (ar subt).
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā Kurzemes TV.
22.55; 23.45 «Baiļu līcis» (ar subt.). Daudzsēriju
detektīvfilma. 2007.g. 1. un 2.sērija.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss».
6.35 «Toms un Džerijs 2». Animācijas filma.
6.50 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
9.00 «Supernatural». ASV seriāls. 22.sērija.
10.00 «Kā apēst ceptu slieku». ASV ģimenes filma. 2006.g.
11.55 «Mājokļa jautājums 4».*
12.50 Bērnu stunda. «Toms un Džerijs». Animācijas filma;
«Trakie Tūņi brīvībā». Animācijas seriāls. 8.sērija;
«Lazlo nometne 2». Animācijas seriāls. 11.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «OKartes skatuve. Dzimuši mūzikai». Seriāls.
15.00 «Daiļā neveiksminiece». Seriāls. 60. un 61.sērija.
17.00 «Viss notiek uz labu». Seriāls. 202. un 203.sērija.
18.55 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «OKartes skatuve». Koncerts.
23.00 «Jaunā Džeka pilsēta». ASV krimināldrāma. 1991.g.
1.00 «Process un kļūda». ASV komēdija. 1997.g.
2.35 «Ekstrēms tuvplānā».
3.25 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
3.50 «Daiļā neveiksminiece». Seriāls. 60. un 61.sērija.
5.20 «Viss notiek uz labu». Krievijas seriāls. 190.sērija.

TV3
5.00 «Likums un kārtība 3». 21.sērija.
5.50 «Mīlestība. Aizspriedumi. Indija». 146.sērija.
6.45 «Zinātkārā Dora 2». Anim. ser. 3.sērija.
7.10 «Transformeri: tālākā cīņa». Anim. ser. 2.sērija.
7.40 «Dusmīgie bebri». Anim. ser. 8.sērija.
8.00 «Merlins, varenais burvis 3». 9. un 10.sērija.
9.50 «Sestais vīrs». Ģim. komēdija.
12.00 «Televeikala skatlogs».
12.15 «Smieklīgākie videokuriozi 21».
12.35 «Visi mīl Reimondu 5». Seriāls. 109.sērija.
13.10 «Transformeri: tālākā cīņa». Anim. ser. 3.sērija.
13.40 «Imperatora jaunā skola». Anim. ser. 8.sērija.
14.05 «Televeikala skatlogs».

Ceturtdiena, 2012. gada 8. marts
14.20 «Simpsoni 12». Animācijas seriāls. 12.sērija.
14.50 «Vārds sievietei 2» (ar subt.). Seriāls. 120.sērija.
15.50 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 66.sērija.
16.50 «Sirds kaislības». ASV seriāls. 25.sērija.
17.50 «Slēgtā skola» (ar subt.). Krievijas seriāls. 55.sērija.
19.00 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Doktors Dūlitls 3». ASV ģimenes komēdija. 2006.g.
22.20 «Greizais spogulis» (ar subt.).
0.25 «Virtuozitāte». Fantastikas spraiga sižeta filma. 1995.g.
2.25 «Likums un kārtība 3». Seriāls. 21.sērija.
3.15 «Mīlestība. Aizspriedumi. Indija». Seriāls. 146.sērija.
4.00 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 66.sērija.
4.45 «Nakts joki».

17. marts, sestdiena
LTV1
8.00 «Latvji, brauciet jūriņā!»
8.30 «Dinozauru vilciens». Anim. f. seriāls. 4.sērija.
9.05 «Kas te? Es te!»
9.35 «Lauku peles un pilsētas peles piedzīvojumi». 19.sērija.
10.00 «Ķepa uz sirds».
10.30 «Kas var būt labāks par šo?»
11.00 «Templiešu zudušie dārgumi». Piedz. f. 3.sērija.
12.35 R.Blaumanis. «Pazudušais dēls». Dailes teātra izrāde.*
14.50 «Karosta». Dokumentāla filma.
15.10 «Sarkanais un brūnais». Dokumentāla filma.
16.10 «Laiks vīriem?»
16.40 «Dzīvība». BBC dokumentāla daudzsēriju filma.
3.sērija Zīdītāji (ar subt.).
17.45 «Kopā» (ar subt.).
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.25 Laika ziņas.
18.30 «Ielas garumā». Eduarda Smiļģa iela. 2.daļa.
19.00 «Vides fakti».
19.30 «Latvijas šlāgeraptauja 2012».
20.30 «Panorāma».
21.12 «Latloto. Ziņas».
21.25 «Kompanjoni». ASV muzikāla traģikomēdija. 2006.g.
23.20 «Nakts ziņas».
23.30 «Nevajadzīgie ļaudis». Lietuvas drāma. 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 «Abonents pašreiz nav sasniedzams» (ar subt.).
Daudzsēriju melodrāma. 2008.g. 1. un 2.sērija.
14.30 Pasaules meistarsacīkstes vieglatlētikā telpās.
11.03.2012.g.*
16.30 «SeMS».*
17.00 «Lanževēna burvju triki». 6. un 7.sērija.
18.00 «Diāna pret karalieni». Dokumentāla filma.
19.00 «X-Stream. Impērija» (ar subt.). Dokumentāla filma.
19.30 «Drosmīgās pārmaiņas». Dok. f. 1.sērija.
20.00 «Mīlu 9.martu» (ar subt.). Melodrāma. 2009.g.
21.25 «Tracis mājās». ASV komēdija. 2010.g.
23.05 «Lidojuma plāns».*
23.35 «Izdzīvotāji 4».
Dokumentāla daudzsēriju filma. 1.sērija.

LNT
6.05 «Mīlestības vārdā». Seriāls. 155.sērija.
6.55 «Pankūciņa lieliskie negadījumi 2». 9.sērija; «Toma
un Džerija piedzīvojumi»; «Silvestra un Tvītija
piedzīvojumi». 11.sērija; «Pīle Dodžers 2». 8. un
9.sērija; «Flintstonu ģimene. Speciālizlaidums».
3.sērija.
9.30 «Rīta mikslis».
10.25 «Gepards». Piedzīv. f. ģimenei.
12.25 «Latvijas zelta talanti 2012».*
15.05 «Smolvila. Leģenda par Supermenu». Seriāls. 7.sērija.
16.05 «Cilvēki ar pārdabiskām spējām». Dok. raid. 7.sērija.
17.05 «Lieliskais Džo». ASV komēdija. 2001.g.
19.00 «Starptautiskās ekstrasensu cīņas». Real. šovs. 5.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Pelnrušķīte». Realitātes šovs. 6.sērija.
21.40 «Apvārdotais». Fantāzijas komēdija. 2000.g.
23.30 «Netīrā nauda». ASV krimināldrāma. 2000.g.
1.50 «Cilvēks iznīcinātājs». Spraiga sižeta filma. 1993.g.
3.45 «Process un kļūda». ASV komēdija. 1997.g.
5.20 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».

TV3
5.00 «Likums un kārtība 3». 22.sērija.
5.50 «Mīlestība. Aizspriedumi. Indija». 147.sērija.
6.40 «Uz priekšu, Ted!» 5.sērija.
7.10 «Robinsons Krūzo». 13.sērija.
8.00 «Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums».
Anim. ser. 11.sērija.
8.30 «Pērtiķu karalis». Anim. ser. 50.sērija.
8.50 «Merlins, varenais burvis 3». 11. – 13.(noslēguma) sērija.
11.35 «Bez tabu māju sajūta».*
12.40 «Televeikala skatlogs».
12.55 «Ievas pārvērtības 3».*
13.35 «Kinomānija».
14.05 «Greizais spogulis» (ar subt.).
16.20 «Doktors Dūlitls 3». ASV ģimenes komēdija. 2006.g.
18.15 «Nakts Roksberijā». ASV komēdija. 1998.g.
19.50 TV3 ziņas.
20.20 «Ragi un nagi». Animācijas filma. 2006.g.
22.00 «Dena īstā dzīve». Romantiska komēdija. 2007.g.
24.00 «Detonators». Spraiga sižeta filma. 1998.g.
1.45 «Likums un kārtība 3». Seriāls. 22.sērija.
2.40 «Mīlestība. Aizspriedumi. Indija». Seriāls. 145.sērija.
3.25 «Uz priekšu, Ted!» Seriāls. 5.sērija.
3.50 «Robinsons Krūzo». Seriāls. 12.sērija.
4.30 «Nakts joki».
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18. marts, svētdiena
LTV1
8.00 «Garīgā dimensija».*
8.30 «Dinozauru vilciens». Anim. ser. 5.sērija.
9.05 «Kas te? Es te!»*
9.35 «Lauku peles un pilsētas peles piedzīvojumi». 20.sērija.
10.05 «Mārvijs Hemmers. Nacionālās ģeogrāfijas pasaule». Populārzinātnisks seriāls bērniem. 61.sērija.
10.30 «Lemuru iela». Dok. seriāls. 9.sērija.
11.00 «Madeira – Atlantijas zaļais smaragds». Dok. filma.
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 «Trešās pakāpes dīvainie kontakti». Dok. f.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.20 «Province». Krāslavas sociālais tīkls.
18.50 «No Amsterdamas ar mīlestību». Rom. drāma. 2010.g.
20.30 «Panorāma».
21.33 Laika ziņas.
21.40 «Čaplins». Biogrāfiska drāma. 1992.g.
0.15 «Nakts ziņas».
0.25 «Kompanjoni». Muzikāla komēdija. 2006.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 «Tracis mājās». ASV komēdija. 2010.g.
14.00 «SeMS. Laboratorija».
14.30 Tiešraide! LBL spēle. U18 – Turība.
16.45 Tiešraide! VTB Vienotās līgas spēle. Kauņas Žalgiris – VEF.
19.00 «Krējums... saldais».
19.30 Sporta studijas speciālizlaidums.
20.00 «Abonents pašreiz nav sasniedzams» (ar subt.).
Daudzsēriju melodrāma. 2008.g. 1. un 2.sērija.
21.55 «Pēdējais liecinieks». Seriāls. 50.sērija. Vēstures
muzeja direktors Helmūts Klikss sasaucis preses
konferenci, lai prezentētu vairāk nekā divtūkstoš
gadu vecu mūmiju. Tieši šajā pašā dienā negaidīti
mirst muzeja līdzstrādniece Dominika Pertena.
Apskatot līķi un tā atrašanas vietu, Roberts
Kolmārs un Džo Hofers secina – sieviete kļuvusi
par nozieguma upuri.
22.45 «Instinkts». ASV drāma. 1999.g.
0.55 «Mīlu 9.martu» (ar subt.). Melodrāma. 2009.g.

LNT
6.05 «Mīlestības vārdā». 156.sērija.
6.55 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
7.20 «Biezenīša piedzīvojumi». 4.sērija; «Toma un Džerija
piedzīvojumi»; «Lācītis Padingtons». 5.sērija.
8.30 «Tehnovīzija». Tehnoloģiju jaunumi.
9.00 «Autoziņas».
9.30 «Mans mīļais draugs».
10.00 «Lapsa virtuvē».
10.35 «Tikai nesaki man Bizu 2». 7.sērija.
11.30 «Pelnrušķīte». Real. šovs.*
12.30 «Aģents Čaks 2». ASV seriāls. 6.sērija.
13.25 «Apvārdotais». Fantāzijas komēdija. 2000.g.
15.10 «Nakts vētra». Japānas animācijas filma. 2005.g.
17.20 «Vismeklētākais Malibu». ASV kriminālkomēdija.
2003.g. Režisors Dž.Vaitsels. Lomās: Dž.Kenedijs,
T.Digs, E.Andersons, R.Hola. Breds grib būt repa
slavenība, kaut arī ir baltais un par skarbo dzīvi
nezina pilnīgi neko – izlutinātais ietekmīga un
bagāta politiķa dēliņš pat nenojauš, ko nozīmē īstas nepatikšanas. Taču tagad Bredam tādas būs.
Tēvs kandidē Kalifornijas gubernatora vēlēšanās,
un tā sabiedrisko attiecību speciālistu komanda
nolēmusi jebkuriem līdzekļiem nepieļaut, lai Breds
sabojātu tēva tēlu.
19.10 LNT ziņu Top 10.
20.00 LNT ziņas.
20.15 «Basketbols TV».
20.20 «Latvijas zelta talanti 2012».
23.30 «Zero efekts». ASV trilleris. 1997.g.
1.30 «Lieliskais Džo». ASV komēdija. 2001.g.
3.10 «Netīrā nauda». ASV krimināldrāma. 2000.g.
5.05 «Ekstrēms tuvplanā».

TV3
5.00 «Likums un kārtība 3». 23.sērija.
5.50 «Mīlestība. Aizspriedumi. Indija». 148.sērija.
6.40 «Uz priekšu, Ted!» 6.sērija.
7.00 «Mazie kloni». Anim. ser. 16. un 17.sērija.
7.30 «Zinātkārā Dora 2». Anim. ser. 3.sērija.
8.00 «Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums». 12.sērija.
8.20 «Kinomānija».
8.50 «Māmiņu klubs».
9.25 «Divi buras».
10.00 «Superbingo». TV spēle.
11.00 «Ragi un nagi». Anim. f.
12.50 «Televeikala skatlogs».
13.05 «Labās burves dārzs». Ģimenes filma. 2009.g.
15.00 «Sinoptiķis». ASV un Vācijas traģikomēdija. 2005.g.
17.00 «Bermudu trijstūris». Mistikas miniseriāls. 2005.g. 3.sērija.
18.50 «Neiespējamā misija 4».
19.50 «Nekā personīga».
20.40 «Kazino Royale». Spiegu trilleris. 2006.g.
23.40 «Mehāniķis». Spraiga sižeta filma. 2005.g.
1.25 «Sinoptiķis». ASV un Vācijas traģikomēdija. 2005.g.
3.10 «Likums un kārtība 3». Seriāls. 23.sērija.
3.55 «Mīlestība. Aizspriedumi. Indija». Seriāls. 148.sērija.
4.40 «Nakts joki».

Cienījamie vecāki!
Klubs «Baltā sakura» aicina jūsu bērnus no 5 līdz 6; no
7 līdz 9 un no 10 līdz 11 gadiem uz KUNG-FU KEMPO
nodarbībām (mini grupas 4 – 6 cilv.).
Treniņu programmā: disciplīna, vispārējā fiziskā sagatavošana, sporta spēles un pašaizsardzības elementi.
Treneris – ar lielu pieredzi (starptautiskais sertifikāts,
melnā josta).
Pirmā tikšanās un pierakstīšanās –
11. martā pulksten 14.
Adrese: Jelgava, Filozofu iela 5 (Neredzīgo bibliotēkas
ēkā, blakus bērnu poliklīnikai «Optima-1»).
Tālrunis 22376075.
A/s «Ķīmiskā rūpnīca
«Spodrība»» aicina darbā
ražošanas struktūrvienības
vadītāju
Darba pienākumi:
• plānot, vadīt, koordinēt ražošanas
procesus uzņēmumā;
• ražošanas tehniskā aprīkojuma darbības vadības
nodrošināšana;
• uzņēmuma saimnieciskās darbības nodrošināšana;
• ar B kategorijas atļauju saistīto darbību nodrošināšana.
Prasības:
• augstākā tehniskā izglītība;
• iepriekšēja darba pieredze līdzvērtīgā vai tādā pašā
amatā ne mazāk kā 3 gadi;
• B kategorijas autovadītāja apliecība;
• teicamas latviešu, labas krievu, vēlamas angļu valodas
zināšanas.
Piedāvājam:
• stabilu darbu lielākajā mājķīmijas ražošanas uzņēmumā
Latvijā;
• stabilu un konkurētspējīgu atalgojumu;
• sociālās garantijas un komfortablus darba apstākļus.
Pieteikumu un CV līdz 14.03.2012. sūtīt uz e-pastu:
info@seal.lv

YAMAHA mūzikas skolas klase aicina
pieteikties dalībniekus blokflautas un
sintezatora spēles apmācībā no 6 gadu
vecuma.
Mīļi gaidīsim arī mazuļus no 4 līdz 18 mēnešiem.
Aizrautīgā ceļojumā «Mūzikas pasaulē»
aizvedīsim bērnus no 1,5 līdz 5 gadu vecumam.
Mob. tālr. 26010105
www.yamahaskola.lv

Aicina darbā

pasniedzēju – instruktoru
ar savu autobusu.
Lielajā ielā 19
Tālrunis 29641277,
63024355

K.USTUPA AUTOSKOLA
piedāvā JELGAVĀ iegūt

BĪSTAMO KRAVU
PĀRVADĀJUMU (ADR)
APLIECĪBU.
Sākums 20.03. plkst.10.
Adrese: Svētes iela 33, 213. kab.
Piereģistrēšanās – līdz 20.03.
Tālrunis 63022277, 26656604.

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.

Vienīgās Latvijā sertificētās
pretuzlaužamās tērauda

AKCIJA
līdz
mēneša
beigām!
jelgava@skydas.lv

www.skydas.lv

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

Labākās durvis pilsētā!

Jelgava, Rīgas iela 2. Tālrunis 63081745, 28612596

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

JELGAVAS PILSĒTAS KULTŪRAS NAMĀ
11. martā plkst.16 – koncerts «Bez skaistām sievietēm nav dzīvot vērts». Piedalās: D.Skutelis,
E.Rezgale, A.Ērglis, I.Sutugova, A.Levša, I.Ļaksa, O.Stupiņa. Biļešu cena: Ls 7, 6, 5.
24. martā plkst.16 – kamerorķestra «Sinfonietta Rīga» un vijolnieces Vinetas Sareikas
koncerts. Programmā: A.Vivaldi «Gadalaiki», F.Šūberta «Otrā simfonija», A.Šnelcera «A Freak
in Burbank». Diriģents N.Šnē. Biļešu cena: Ls 4, 3, 2.
1. aprīlī plkst.16 – Ineses Galantes solokoncerts. Biļešu cena: Ls 8, 7, 6, 5, 4.
21. aprīlī plkst.14 un 18 – Nacionālā teātra viesizrāde «100 g žurkas». Biļešu cena:
Ls 10, 8, 6, 5.

Kases darba laiks: no otrdienas līdz piektdienai 14 – 19, sestdienā 9 – 14
un stundu pirms sarīkojuma! Kases tālrunis: 63084679.

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
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www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

notikumi

Kultūras pasākumi
 8. martā pulksten 17.30 – muzikāli literārs vakars «Romances», kas veltīts Starptautiskajai Sieviešu dienai. Organizē Jelgavas krievu biedrība «Istok» sadarbībā ar
Sabiedrības integrācijas pārvaldi (Sabiedrības integrācijas pārvaldē Sarmas ielā 4).
 8. martā pulksten 19 – projekta «Improbums 2012» teātra sporta 2. turnīrs.
Biļešu cena – Ls 1,50 (Studentu teātrī Čakstes bulvārī 5a).
 10. martā pulksten 17 – Jelgavas pilsētas deju kolektīvu skate. Ieeja – bez
maksas (kultūras namā).
 10. martā pulksten 13 – literāri muzikāls vakars «Pavasara buķete», kas veltīts Starptautiskajai Sieviešu dienai. Krievu, latviešu dzeju un savus dzejoļus baltkrievu valodā deklamēs Vaclavs Gerajevskis, bet akordeonu spēlēs Jelgavas Mūzikas vidusskolas audzēknis
Savva Zihs. Ieeja – bez maksas (Sabiedrības integrācijas pārvaldē Sarmas ielā 4).
 11. martā pulksten 16 – koncerts «Bez skaistām sievietēm nav dzīvot vērts». Programmā: melodijas no dziesmu spēlēm, operām un operetēm, teātru izrādēm, mūzikliem,
neapolitāņu dziesmas. Piedalās: D.Skutelis, E.Rezgale, A.Ērglis, I.Sutugova, A.Levša,
I.Ļaksa, O.Stupiņa un instrumentālā grupa. Biļešu cena – Ls 7; 6; 5 (kultūras namā).
 13. martā pulksten 20 – H.Paukša izrāde «Melnās krēpes» ar grupas «On the
Roof» piedalīšanos. Biļešu cena – Ls 1,50 (Studentu teātrī Čakstes bulvārī 5a).
 16. martā pulksten 18 – dzejas vakars «Mīlai ir rokā divi svari...». Aspazijas
vēstules un dzeju lasa A.Jansone, Z.Zariņa, A.Rokjāne, flautu spēlē S.Bērziņa.
Biļešu cena pieaugušajiem – Ls 0,80; skolēniem, studentiem un pensionāriem
– 0,40 (Svētās Trīsvienības baznīcas tornī).
 16. martā pulksten 19 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra izrāde V.Šekspīrs «Jautrās
vindzorietes». Režisore L.Ņefedova. Biļešu cena – Ls 3; 2,50; 2 (kultūras namā).
 17. martā pulksten 17 – Liepājas teātra viesizrāde Robins Hodons «Šikās kāzas».
Komēdija ar aizkustinoša mīlas stāsta motīviem. Lomās: M.Kalita, G.Maliks, S.Ruicēna,
A.Berķe, A.Jēkabsone, I.Būde. Biļešu cena – Ls 6; 5; 4; 3 (kultūras namā).

Izstādes
 8. martā pulksten 15 – Kurzemes un Zemgales hercogistes 450. dzimšanas
dienas izstādes «No hercoga Gotharda līdz hercogam Jēkabam» atklāšana (Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 No 8. marta – mākslinieces L.Kainaizes darbu izstāde (Zinātniskajā bibliotēkā).
 Līdz 11. martam – izstāde «Uz tikšanos Ciano...» (Ģederta Eliasa Jelgavas
Vēstures un mākslas muzejā).
 12. martā pulksten 16 – rokdarbnieku kluba «Zelta rokas» izstādes «Pavasaris
un sievietes» atklāšana. Izstāde apskatāma līdz 22. martam Sabiedrības integrācijas pārvaldes darba laikā (Sabiedrības integrācijas pārvaldē Sarmas ielā 4).
 No 16. marta – Izraēlas Miniatūru asociācijas mākslinieku ceļojošā izstāde «Bībele
miniatūrās». Izstāde apskatāma līdz 30. aprīlim. Ieeja pieaugušajiem – Ls 0,80; skolēniem, studentiem un pensionāriem – 0,40 (Svētās Trīsvienības baznīcas tornī).
 Līdz 16. martam – tekstilmākslinieka A.Pumpura darbu izstāde «Cits stāsts»
(Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 Līdz 18. martam – izstāde «Toņi un pustoņi». Jelgavas skolu audzēkņu vizuālās, plastiskās un vides mākslas darbi (Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 Līdz 25. martam – izstāde «Cilvēki un lelles», kurā iespēja aplūkot J.DašuņinasNaidjonokas autorlelles un portretus (Ādolfa Alunāna memoriālajā muzejā).
 Martā – sporta fotogrāfiju izstāde «Sports. Atšķirīgi un līdzīgi». Autors – žurnāla «Sports» fotogrāfs Juris Bērziņš-Soms (Zemgales Olimpiskajā centrā).
 Līdz 31. martam – Gunas Oškalnas-Vējiņas fotogrāfiju izstāde «FanFans
Tulpe» (kultūras namā).
 Līdz 31. martam – Anitas Savickas personālizstāde «Sieviete kaleidoskopā»
(rokdarbi, gleznas, floristika) (kultūras namā).
 Līdz 31. martam – J.Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskolas audzēkņu darbu
izstāde (Jelgavas Mākslas skolā Mazajā ceļā 2).
 Līdz 31. martam – A.Muzes tekstilmākslas izstāde (Jelgavas Mākslas skolā
Mazajā ceļā 2).

Alunāna mājā apmetušās lelles
 Ritma Gaidamoviča

Ādolfa Alunāna memoriālajā
muzejā līdz 28. martam skatāma izstāde «Lelles un cilvēki»,
piedāvājot aplūkot mākslinieces Jeļenas Dašuņinas-Naidjonokas autorlelles un portretus.
J.Dašuņina-Naidjonoka pēc specialitātes ir koka, akmens un kaula apstrādes
māksliniece, tomēr vairākus gadus viņa
aizrāvusies ar autorlellēm, kas nu pārtapušas par viņas galveno nodarbi. «Lelles ir
mans autordarbs no kāju pirkstiņiem līdz
matu galiem. Pati no plastikas materiāliem
veidoju kājas, rokas, seju, šuju, filcēju lellēm drēbes un vēl pielieku matus,» stāsta
māksliniece, atzīstot, ka tas ir grūts darbs,
jo prasa gan laiku, gan pacietību, gan lielu
rūpību. Jāpiebilst, ka mākslinieces īpašās
lelles jau ir bijušas Jelgavā. Tiesa, tās bija
apskatāmas tikai dažas stundas Jelgavas
Sabiedrības integrācijas pārvaldē pērn
pavasarī.
J.Dašuņina-Naidjonoka ne tikai pati
darina lelles, bet šīs prasmes māca arī
citiem interesentiem kursos Rīgā. Māks-

linieces vadītos kursus ir apmeklējusi arī
viena jelgavniece. «Šīs nav lelles, ar kurām
var spēlēties, – tās domātas smukumam,
kolekcijām. Tiesa, kaut arī ir pieprasījums,
pagaidām savas lelles nepārdodu, man tās
ir nepieciešamas kā uzskates materiāls studijā, tāpat labprāt izstādēs tās ļauju apskatīt
citiem,» atzīst māksliniece. Jāteic, ka šāda
lelle ir dārgs prieks – tā var maksāt no 200
līdz pat vairākiem tūkstošiem latu –, taču
tā ir tikai vienā eksemplārā. Autore stāsta,
ka leļļu veidošana viņai dod iespēju saglabāt
saikni ar bērnību, pasakām, jo tieši dažādu
pasaku varoņi pārtop lellēs.
Viņas lelles ir piedalījušās vietējās un
starptautiskās izstādēs, piemēram, «Leļļu
sezona Rīgā», «Laterna magica» Kaļiņingradā. Māksliniecei piemīt talants radīt
īpašus personāžus, kā arī spēja smalki nodot
šo personāžu noskaņu.
«Autorlelle ir mākslas veids, kurš pēdējā
laikā kļūst arvien populārāks. Cilvēkam
negribas šķirties no pasakas, un autorlelles
dod iespēju šo saikni saglabāt. Katrai no
tām ir savs raksturs un stāsts, savi sapņi
un noslēpumi. Autorlelles veidotas pašrocīgi un eksistē vienā eksemplārā,» teikts
Ā.Alunāna muzeja mājas lapā.

Ādolfa Alunāna memoriālajā muzejā līdz 28.
martam apskatāmas
desmit lelles, kuras īpašā autortehnikā darinājusi māksliniece Jeļena
Dašuņina-Naidjonoka.
Izstādē novērtējami
arī vienpadsmit viņas
zīmēti portreti.
Foto: Ivars Veiliņš

Ceturtdiena, 2012. gada 8. marts

«Mūsdienu mājsaimniece vairs
nesēž tikai pie zupas katla»
 Ritma Gaidamoviča

«Kādai jābūt mūsdienu mājsaimniecei? Laimīgai, ar dzīvi
apmierinātai sievietei, mīļai
mammai, sievai. Ja agrāk valdīja uzskats, ka mājsaimniece
ir tā, kura atbildīga tikai par
zupas katlu un veļas grozu, tad
šodien ir citādi. Mājsaimniecei
ir jāpiedalās arī sabiedriskajos
procesos, jābūt savam viedoklim par politiku, izglītību,
ekonomiku un to, kas notiek
mums visapkārt,» tā šodienas
mājsaimnieci raksturo viena
no pirmās Latvijas Mājsaimnieču olimpiādes dalībniecēm
jelgavniece Lita Lamberga.
Viņa olimpiādē saņēma titulu
«Gultas saimniece».

Piecu bērnu mamma Agnese Feldmane (no kreisās), skolotāja un divu bērnu
mamma Liene Rasnača un četru bērnu mamma tirdzniecības darbiniece Lita
Par to, kādai jābūt mūsdienu mājsaimLamberga ir draudzenes, kuras kopā ar vēl 110 Latvijas sievietēm izmēģināja
niecei, katram var būt savs viedoklis.
spēkus «Mājsaimnieču olimpiādē 2012». Agnese un Lita mājās pārbrauca
Vieniem tā ir īsta mājas pavarda turētāja,
Foto: no olimpiādes organizatoru arhīva
ar tituliem.
otriem – tā, kura spēj darīt vairākus darbus
reizē. Kādai tai jābūt, to 113 Latvijas dāmas sieviete, kura ar visu tiek galā. Turklāt gadiņš, kad meitas kļūst ļoti aktīvas un
centās izzināt un parādīt pirmajā «Mājsaim- viņa daudzas lietas spēj darīt vienlaicīgi: līdzko atrod jaunus plauktus, ko «iekarot»,
nieču olimpiādē 2012», kas aizvadīta Rīgā, «Es varu gan mašīnā eļļu ieliet un riepas mamma pārkārto māju.
un tajā spēkiem mērojās arī trīs draudzenes nomainīt, gan spuldzītes ieskrūvēt. Mamno Jelgavas – piecu bērnu mamma Agnese mas un sievas loma arī man nav sveša.» «Jābūt atbalsta komandai»
Feldmane, skolotāja un divu bērnu mamma Jelgavnieces uz to atbild: «Runājot par
Visas kā viena spriež, ka noteikti
Liene Rasnača un tirdzniecības darbiniece saimnieciskām lietām, ko parasti it kā dara sievietei starp mājas darbiem, algotu
četru bērnu mamma L.Lamberga. Rezul- vīrieši, mūsuprāt, ir jāorientējas un jāzina, darbu un bērniem ir jāatrod arī laiks sev.
tātā Agnese ieguva titulu «Mis Sieviešu kā to dara, taču labāka mājsaimniece būs Piemēram, Agnese dzied korī «Līga» divas
kluba simpātija» un «Mazā raganiņa», bet tā, kura noorganizēs, lai kāds cits to izdara.» reizes nedēļā, Lita pēc darba apmeklē
Lita – «Gultas saimniece». Uz olimpiādi «Zinu par daudzām lietām, kas saistītas ar angļu valodas nodarbības, bet skolotājai
draudzenes devušās, Agneses rosinātas, jo auto remontu, tā teikt, lai man servisā acis Lienei patīk kultūras pasākumi. Visas ir
viņa aktīvi darbojas sieviešu un māmiņu neaizmālē,» piebilst Liene. «Pirms kādiem arī aktīvas – vienas vai ar ģimeni iesaistās
klubos, kas ir šī pasākuma organizatori. 14 gadiem man bija piektais žigulis, un es dažādos pasākumos pilsētā. Lai atrastu
Tiesa, piedalījušās nevis tāpēc, lai uzvarētu, tiešām pratu riepu nomainīt, eļļu pieliet, laiku sev, svarīga esot atbalsta komanda
bet gan lai sagādātu sev svētkus – jautri taču šodien domāju, ka tas bija jaunības blakus, kas palīdzēs pieskatīt bērnus vai
pavadītu laiku draudzeņu kompānijā, kas maksimālisms. Tagad galvenais – jāprot arī citādi. Lienei tā ir ome, vīrs un arī kaiarī izdevies. «Patiesībā tā bija avantūra, jo atrast palīdzību,» nosaka Lita.
miņi Ozolu ģimene, kurā ir septiņi bērni.
neviens jau īsti nezināja, uz ko iet, kas būs
«Pagājušajā piektdienā aizmirsu mājās
jādara. Bija tikai dots norādījums – intere- Nepatīk gludināt
fotoaparātu ar svarīgām bildēm. Pati strāsanti saģērbties, un tas arī viss,» tā Liene. drēbes un šķūrēt sniegu
dāju Kalnciema vidusskolā, tāpēc atpakaļ
Dāmas olimpiādē sacentās veļas žaušanā,
Runājot par darbiem, kas viņām mājas braukt nebija laika. Ome nonesa Baibai
turot bērnu uz rokām, iepirkās precīzi par solī tīk un kas ne, dāmas atzīst, ka gribot Ozolai fotoaparātu, viņa izlādēja bildes un
55,48 latiem, uz ātrumu ievilka segu gultas negribot jau nākas darīt visu, taču neno- atsūtīja man elektroniski,» stāsta Liene,
pārvalkā, metot gaisā, uz pannas apgrieza liedz, ka ir darbiņi, kuriem gribas iet ar piebilstot, ka šī ģimene nereti ir arī glāpankūkas un veica citus uzdevumus.
līkumu. Piemēram, Litai tā ir veļas gludi- biņš, kad jāskrien uz pasākumiem.
nāšana. «Esmu iepraktizējusies – ja pareizi
«Žigulim riepas
izkar lielos pārvalkus un dvieļus, var iztikt «Gultas saimniece»?
mainīju un eļļu pielēju»
bez gludināšanas. Bet pārējo drēbju gluAgnese olimpiādē saņēma divus titulus –
Lai sauktos par mājsaimnieci, jelgav- dināšanā man palīgos nāk meita Elīza un simpātijas balvu un titulu «Mazā raganiņa».
nieces uzver, sievietei noteikti jābūt arī mana mamma, par ko viņām liels paldies. Taujāta, vai arī dzīvē mēdz būt kā raganiņa,
bērniem. «Jābūt bērniem, savai telpai, kur Taču tajā pašā laikā man ļoti patīk slaucīt Agnese smaidot nosaka: «Ja es nebūtu ragarosīties, sevi realizēt,» atzīst Agnese – mam- putekļus, sakārtot plauktus un galdus,» na, nevarētu dzīvot un tik daudz paveikt!»
ma, kas viena audzina piecus bērnus un saka Lita. Liene atzīst, ka viņai ir dienas, Viņa atzīst, ka šo titulu noteikti saņēmusi
apsaimnieko privātmāju. Tieši tāpēc atzīst, kad negribas darīt neko, taču tāda īpaši arī tālab, ka citas dāmas uz olimpiādi līdzi
ka noteikti var saukties par mājsaimnieci, jo nepatīkama darba nav. «Esmu pat iemīlē- bija ņēmušas putekļu slotiņas, bet viņa
vienā personā ir gan kurinātāja, gan sētnie- jusi kartupeļu un citu dārzeņu mizošanu, – īstu slotu, ko pati arī izdekorējusi. Litai
ce, gan pavāre, gan taksiste. «Patiesībā – ja kas man agrāk ļoti nepatika. Šodien gan gan tāds visai divdomīgs tituls – «Gultas
sievietes mazliet apsēstos un padomātu par tas šķiet smieklīgi – nevaru atrast nevienu saimniece». «Jā, jā, man jau mamma, to
to, ko viņas dara, pašas būtu pārsteigtas, iemeslu, kāpēc tā bija,» atzīst Liene. «Man uzzinājusi, zvanīja tāda nobažījusies – kas
cik gan daudz spēj un kādus kalnus var ļoti nepatīk tīrīt sniegu no mājai piegulošās tur bija, kam to vajadzēja, ko tas nozīmē?
gāzt. Un tādas arī ir tās īstās mājsaimnie- taciņas 50 metru garumā un divu metru Taču šo nomināciju pasniedza par kārtīgu
ces,» nosaka Agnese. «Manuprāt, šodien platumā. Ieraugot snigšanu, ir smags gultas veļas sakārtošanu. Jelgavas uzņēmusievietei jāorientējas visās jomās – sākot ar pūtiens «Ah!» un no draudzenēm zvans ma «Nakts mēbeles» īpašnieka Jura Griķa
tādām saimnieciskām lietām kā santehni- ar līdzjūtības izteikumu, jo Agnesei atkal uzdevums bija uz ātrumu pārvalkā ievilkt
ka un beidzot ar tik smalku lietu kā nagu jāiet tīrīt sniegu,» stāsta Agnese. Taču vi- divus reiz divus metrus lielu segu. Protams,
apgleznošana,» piebilst Liene. Olimpiādes ņai ļoti tīk iekārtot māju, pārbīdīt mēbeles. «Gultas saimniece» – tas šķiet divdomīgi, jo
uzvarētāja Gita Eriņa no Vecumnieku Pati saka, ka mājas iekārtojums mainās, īpaši, ja šo titulu pasniedz vienīgais vīrietis
novada atzina, ka dižmājsaimniece ir tāda meitām augot. Mazajām dvīnēm ir viens žūrijā,» tā Lita.

Literāri muzikāls
vakars «Pavasara buķete»

Šovakar improvizācija
Studentu teātrī

Bērnu rīts «Hercogā» svinēs
otro dzimšanas dienu

Sestdien, 10. martā, pulksten 13 Jelgavas Sabiedrības integrācijas pārvaldes
zālē Sarmas ielā 4 notiks literāri muzikāls vakars «Pavasara buķete», kas
veltīts Starptautiskajai Sieviešu dienai.
Jelgavas baltkrievu kultūras biedrības
«Ļanok» vadītāja Jeļena Grīsle informē,
ka Sieviešu dienai veltītajā pasākumā
Vaclavs Gerajevskis, iejūtoties dažādos
tēlos, deklamēs krievu, latviešu dzeju, kā
arī savus dzejoļus baltkrievu valodā. Bet
Jelgavas Mūzikas vidusskolas audzēknis
Savva Zihs dāvās brīnišķīgu noskaņu
akordeona skanējumā. Ieeja literāri
muzikālajā pasākumā ir bez maksas, uz
pasākumu aicināts ikviens interesents.

Šodien, 8. martā, pulksten 19 Jelgavas Studentu teātrī Čakstes bulvārī 5a norisināsies
jau otrais teātra sporta turnīrs projekta
«Improbums 2012» gaitā. Aktieri radīs izrādi turpat uz vietas, iesaistot tajā arī skatītājus. Jelgavas Studentu teātris informē,
ka par labākās improvizatorkomandas
titulu šajā vakarā cīnīsies četras komandas – teātra sporta turnīra otrajā tūrē
sacentīsies «Stūre», «Merkūrs», «Cirks»
un «Griķis». Biļešu cena uz izrādi – 1,50
lati, un pasākuma organizatori
apmeklētājiem
garantē labu garastāvokli.

Svētdien, 11. martā, ģimenes restorānā
«Hercogs» K.Barona ielā 3 no pulksten
12 līdz 14 tiks svinēta Bērnu rīta otrā
dzimšanas diena. Svinībās bērni kopā ar
pasākuma vadītājām ies rotaļās, veidos
darbiņu, dejos un cienāsies ar svētku kūku.
Dalības maksa – lats. Sejiņu krāsošana – 50
santīmi. Pasākuma organizatore Jolanta
Kupriša informē, ka ciemos tiek gaidīti dažāda vecuma bērni ar vecākiem, lai kopīgi
svinētu Bērnu rīta otro jubileju. Dāvaniņas
visiem mazajiem ciemiņiem sarūpējis
www.partyshop.lv. J.Kupriša informē, ka
pavisam drīz – 18. martā no pulksten 11
līdz 15 – arī gaidāms kārtējais bērnu apģērbu un mantu tirdziņš «Hercogā».

