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Pilsētā greiderē ielas
115 kilometru garumā
Nepieciešama aptuveni nedēļa, lai, darbos iesaistot
vairākas tehnikas vienības,
nogreiderētu visas pilsētas
ielas ar grants segumu. Tā
kā zemes klātne jau ir pietiekami apžuvusi, pavasara
greiderēšana sākta šonedēļ.

Izsenis cilvēks ir lūkojies debesīs un vēlējies atrauties no
zemes, mēs visi esam dzirdējuši
stāstu par Ikaru sengrieķu mitoloģijā. Eiropā pirmais lidojums
ar brāļu Mongolfjē konstruēto gaisa balonu norisinājās
1783. gadā Francijā. Latvijā
pirmo gaisa balonu – aerostatu
– konstruēja Pētera akadēmijas
mehāniķis Ernsts Johans Bīnemanis. Par latviešu izgudrotāja pirmajiem mēģinājumiem
norāžu vēstures avotos nav,
bet pirmā publiskā aerostata
demonstrācija Jelgavā – arī pirmā Latvijā – notika pirms 230 gadiem: 1785. gada 26. jūnijā. Otrs
balons ar gondolu (grozu) tika palaists 1785. gada 16. oktobrī, un
tā diametrs bija aptuveni 2 metri. Tā Jelgavā pirmo reizi norisinājās
neparasta epizode Latvijas tehnikas vēsturē.
Avots: Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs

Zemgales uzņēmumu
izstāde notiks aprīlī;
sākas pieteikšanās
 Ilze Knusle-Jankevica

Šogad jau otro gadu
pēc kārtas tiks rīkota
vērienīga uzņēmēju
izstāde gadatirgus
«Uzņēmēju dienas
Zemgalē 2015». Šogad izstāde notiks 17.
un 18. aprīlī Zemgales
Olimpiskajā centrā.

Foto: Raitis Supe
 Sintija Čepanone

Tā kā laika apstākļi jau
ir piemēroti ceļu un ielu
uzturēšanas pavasara
darbu veikšanai, šonedēļ pilsētā sākta ielu
mehanizētā tīrīšana,
kā arī plānveida grants
seguma ielu greiderēšana. Pašvaldības iestādes «Pilsētsaimniecība»
vadītājs Māris Mielavs
gan piebilst, ka šobrīd
vēl aizvien tiek labotas
tikai avārijas bedres asfalta segumā – plānveida bedrīšu «lāpīšana»
ar karsto asfaltbetonu
varēs sākties, kad vidējā gaisa temperatūra
būs ap plus 10 grādi
pēc Celsija.

«Līdz šim ielu tīrīšana tika veikta
ar rokām – to darīja piesaistītais
darbaspēks, ielu malās saslaukot
ziemas laikā sakrājušās smiltis,
kas pēc tam tika savāktas un aizvestas. Savukārt šobrīd, tā kā laika
apstākļi jau ir piemēroti mehanizētajai tīrīšanai, papildus tas tiek
darīts ar speciālo tehniku,» stāsta
M.Mielavs, norādot, ka šis process
sācies šonedēļ, prioritāri tīrot pilsētas centra un maģistrālās ielas.
Tādējādi tiek savāktas smiltis, kas
galvenokārt sakrājušās pēc ielu
kaisīšanas ziemas sezonā, un ļauj
izvairīties no putekļiem sausā
laikā un gūliju aizsērēšanas. «Ja
smiltis un putekļi savlaicīgi netiek
savākti, kopā ar ūdeni tie veicina
gūliju nosprostošanos, kas var kavēt
lietusūdens novadīšanu no ielām,»
skaidro «Pilsētsaimniecības» vadītājs. Darbi tiek organizēti vakara

stundās, kad nav tik intensīva
satiksme, un kopējais apjoms ielām,
kurās paredzēts veikt mehanizēto
tīrīšanu, ir apmēram 50 kilometri.
Turpmāk mehanizētā ielu tīrīšana
tiks veikta vidēji reizi mēnesī, un
šim mērķim kopumā visam gadam
paredzēti 60 000 eiro.
Ņemot vērā, ka zemes klātne
jau ir apžuvusi, paralēli sākta arī
grants seguma ielu greiderēšana, un
šonedēļ šie darbi jau norit masveidā
visā pilsētas teritorijā atbilstoši
izstrādātajam plānam. Kā pirmās
nogreiderētas ielas Dobeles šosejas,
Tērvetes ielas, kā arī Kalnciema ceļa
un Rīgas ielas apkaimē. Ielu pavasara greiderēšanas darbus plānots
pabeigt jau tuvākajās dienās – kopējais greiderējamo ielu garums ir 115
kilometri, un šim mērķim ieplānoti
89 000 eiro visam gadam.
Savukārt intensīvs bedrīšu re-

monts sāksies, kad gaisa temperatūra būs iesilusi līdz plus 10
grādiem. «Šobrīd ar auksto asfaltu,
izmantojot nepilno tehnoloģiju, vēl
tiek aizpildītas satiksmei bīstamās
jeb avārijas bedres, kas dziļākas par
50 milimetriem un lielākas par 0,1
kvadrātmetru. Gaisa temperatūrai
paaugstinoties, tiks salabotas arī
parējās bedrītes, aptverot ap 100
pilsētas ielu,» tā M.Mielavs, piebilstot, ka kopumā šopavasar plānots
salabot apmēram 12 500 kvadrātmetrus bedrīšu, kas salīdzinājumā
ar pagājušo gadu ir par vidēji 1000
kvadrātmetriem mazāk. Bedrīšu
labošanai visa gada garumā atvēlēti
210 000 eiro.
Jāpiebilst, ka pašvaldības ielu un
ietvju uzturēšanas darbus veic SIA
«Kulk» saskaņā ar noslēgto līgumu
atbilstoši «Pilsētsaimniecības» apstiprinātajam plānam.

«Šogad pasākumam vēlamies
piesaistīt daudz plašāku Zemgales reģiona pārstāvniecību, lai
apmeklētāji iegūtu visaptverošu
informāciju par pieejamajiem
produktiem, pakalpojumiem,
pasākumiem un iespējām Zemgales reģionā kopumā. Mērķtiecīgi strādāsim, lai ievērojami
palielinātu izstādē pārstāvēto
uzņēmumu skaitu un ekspozīciju daudzveidību,» ieskicē
organizatoru pārstāve Latvijas
Tirdzniecības un rūpniecības
kameras (LTRK) Jelgavas nodaļas vadītāja Baiba Nolberga.
Kā viens no šī gada izstādes
gadatirgus akcentiem iecerēta
Zemgales «Latvijas labumu»
parāde, kurā vienkopus tiks pulcēti gan zemnieki un lauksaimnieki, gan tirgotāji un ikvienu
citu nozari pārstāvoši ražotāji
un pakalpojumu sniedzēji, kuri
gatavi ar lepnumu parādīt Latvijā un jo īpaši Zemgalē radīto.
«Pirmo reizi šāda parāde tika
sarīkota pagājušā gada septembrī Rīgā, un plānots šoruden
atkal to rīkot. Kaut ko līdzīgu
vēlamies piedāvāt arī Jelgavā,»
ideju klāsta LTRK pakalpojumu vadītāja Zane Timermane,
norādot, ka parāde ir gan kā
pasākumu papildinošs atraktīvs

un skatāms elements, gan veids,
kā izrādīt savu patriotismu un
lepnumu par Latvijā ražoto, par
Latvijas uzņēmumiem. Viņa
piebilst, ka parādē var iet arī
uzņēmumi, kuri izstādē ar savu
stendu nepiedalīsies.
Vēl «Uzņēmēju dienu Zemgalē 2015» laikā norisināsies
Biznesa iespēju forums, individuālas diskusijas ar LTRK
padomes locekļiem, uzņēmējiem
un pašvaldību pārstāvjiem, kā
arī plaša kultūras pasākumu
programma. B.Nolberga norāda,
ka Biznesa iespēju forums tiks
veidots atbilstoši pašvaldību un
uzņēmēju interesēm, piesaistot
pārstāvjus no Saeimas komisijām, Ekonomikas ministrijas,
Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijas, Latvijas
Pašvaldību savienības, komercbanku ekspertus un mediju
pārstāvjus.
Uzņēmēji jau aicināti pieteikt
dalību izstādei. «Mūsu mērķis
ir parādīt Zemgales reģiona
daudzveidību, tādēļ neizvirzām
noteiktus kritērijus vai prioritāras nozares, bet aicinām
piedalīties visus visplašākā
spektra uzņēmumus, kas reprezentētu tautsaimniecību
Zemgales reģionā,» tā LTRK
Jelgavas nodaļas vadītāja. Uzņēmumi pieteikumu var sūtīt pa
e-pastu jelgava@chamber.lv vai
pieteikties pa tālruni 63027207,
28646086.
Jāpiebilst, ka Uzņēmēju dienas Zemgalē rīko LTRK un
Jelgavas Ražotāju un tirgotāju
asociācija. Pagājušajā gadā izstāde pulcēja vairāk nekā 150
uzņēmumu, izstādi apmeklēja
7000 cilvēki.

Pašvaldības iestādes secina: elektromobiļi nobrauc par trešdaļu mazāk naudas
 Ilze Knusle-Jankevica

četrus elektromobiļus, kas tika
nodoti Jelgavas Pašvaldības policijai
Pašvaldības iestādes, kas
un iestādei «Pilsētsaimniecība».
ikdienā izmanto elektroPašvaldības policijai ir trīs elektromobiļus, veikušas apmobiļi, ko izmanto pilsētas apsekorēķinus par pirmajiem
šanai un ceļu satiksmes noteikumu
mēnešiem un secina:
izpildes kontrolei.
elektromobiļi nobrauc
Pašvaldības policijas sabiedrisko
par trešdaļu mazāk nauattiecību speciāliste Sandra Reksce
das nekā automašīna,
norāda, ka elektromobiļi pilnvērtīgi
kas brauc ar degvielu.
sākti izmantot tikai šogad, jo automašīnas vajadzēja trafarēt, aprīkot,
Pašvaldība novembrī iegādājās un tas aizņēma laiku. Šī gada divos

mēnešos visi trīs elektromobiļi nobraukuši 3173 kilometrus un patērējuši 941 kilovatstundu elektrības,
kas naudas izteiksmē ir 147,36 eiro.
Tas nozīmē, ka elektromobilis vidēji
uz 100 kilometriem patērē 4,64 eiro.
Salīdzinot ar automašīnu, kas iet uz
degvielu, ietaupījums ir ievērojams,
jo, kā norāda S.Reksce, citas policijas
automašīnas uz 100 kilometriem
patērē 6 – 8 litrus degvielas. Lai degvielas automašīna nobrauktu 3173
kilometrus, tā patērē apmēram 222

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

eiro. Tātad degvielas automašīna
nobrauc par 34 procentiem vairāk
naudas nekā elektromobilis.
Līdzīgi secinājumi ir arī «Pilsētsaimniecībai», kuras autoparkā ir
viens elektromobilis. To ikdienā
izmanto iestādes speciālisti pilsētas
un būvobjektu apsekošanai. No 19.
novembra elektromobiļa nobraukums ir 1445 kilometri, patērējot
445 kilovatstundas elektrības.
Naudas izteiksmē tie ir 74,29 eiro.
Automobilis, kurš iet uz degvielu,

63048800

pie šāda nobraukuma patērētu apmēram par 28 procentiem vairāk
naudas.
«Pilsētsaimniecības» vadītājs
Māris Mielavs norāda, ka elektromobilis ir ļoti ekonomisks un piemērots braukšanai pa pilsētu, turklāt
ziemā uzsilst uzreiz. Pašvaldības
policijas Patruļpolicijas nodaļas
priekšnieks Māris Velve papildina,
ka siltajā sezonā ekonomija būs vēl
lielāka. «Ziemā elektromobilis vairāk elektroenerģijas patērē salona

sildīšanai, bet siltā laikā tas nav
nepieciešams,» tā viņš, piebilstot, ka
jau tagad ar vienu uzlādes reizi var
nobraukt vairāk kilometru.
Pašvaldība eletromobiļus iegādājās KPFI finansētā projektā
«Elektromobiļu iegāde Jelgavas
pilsētas pašvaldības vajadzībām
siltumnīcefekta gāzu emisiju mazināšanai pilsētā». KPFI finansējums bija 74 000 eiro, Jelgavas
pilsētas pašvaldības finansējums –
32 838,02 eiro.

Laikrakstu iespējams saņemt arī
redakcijā Pasta ielā 47 – 214.
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E-prasmju nedēļa –
no 23. līdz 27. martam
 Sintija Čepanone

Eiropas E-prasmju nedēļa šogad norisināsies
no 23. līdz 27. martam, kad arī jelgavnieki aicināti iesaistīties
dažādās aktivitātēs.
Zemgales reģiona
Kompetenču attīstības centra (ZRKAC)
Informācijas resursu
un tehnoloģiju nodaļas
vadītāja un E-prasmju
nedēļas koordinatore
Jelgavā Antra Škinča
norāda, ka E-prasmju
nedēļā būs akcentētas
aktivitātes skolēniem
un jauniešiem, tāpat
notiks Digitālā diena
uzņēmējiem, kā arī citas aktivitātes, piemēram, karjeras dienas,
semināri, testi.
Jelgavniekiem – gan ar, gan
bez priekšzināšanām datora lietošanā – no 23 līdz 27. martam
iespējas apgūt un papildināt eprasmes piedāvās gan ZRKAC,
gan pilsētas bibliotēkas, taču, ņe-

mot vērā, ka vietu skaits ir ierobežots, atsevišķām nodarbībām
iepriekš jāpiesakās. Jelgavnieki
tiks iepazīstināti ar e-grāmatu
lasīšanas ierīci, bibliotēkas ekataloga izmantošanas priekšrocībām, pieejamajām datu bāzēm
mācībām un brīvajam laikam,
kā arī varēs apgūt preču un
pakalpojumu iegādi internetā.
Tāpat tiks pievērsta uzmanība
drošībai interneta vidē, kā arī
sniegtas citas specifiskas zināšanas, piemēram, infografiku
veidošana, pārdošana e-vidē, interneta vietnes «YouRock» iespējas jauniešiem, lai sevi veiksmīgi
prezentētu darba devējiem.
E-prasmju nedēļas aktivitātēm
var sekot līdzi mājas lapā www.
e-prasmes.lv, kur pieejams kalendārs, aptverot informāciju par
visiem pasākumiem, kas notiek
Latvijā. Šobrīd informācija par
pasākumiem vēl nav pilnīga – tā
katru dienu tiek papildināta,
tāpēc interesenti aicināti sekot
līdzi izmaiņām.
Tāpat E-prasmju nedēļas laikā iedzīvotājiem būs iespēja
noskatīties vairāku pasākumu
interneta tiešraides – saites uz

tiešraidēm būs pieejamas mājas
lapā www.e-prasmes.lv. «Iespēja
noskatīties interneta tiešraides
ikvienam interesentam tiks
nodrošināta arī ZRKAC un Jelgavas Zinātniskajā bibliotēkā,»
informē nodaļas vadītāja.
Jāpiebilst, ka E-prasmju nedēļas laikā darbosies digitālais
skaitītājs (mājas lapās, kur tas
tiks ievietots, piemēram, www.
e-prasmes.lv, www.zrkac.lv, www.
jzb.lv, varēs aizpildīt speciālu
tiešsaistes anketu). Tas ļaus uzskaitīt visus E-prasmju nedēļas
dalībniekus.
«E-prasmju nedēļa Latvijā,
kuras nacionālie koordinatori ir
Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija
un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, tiek
organizēta «Get Online Week
2015» ietvaros un Eiropas kampaņas «e-Skills for Jobs 2015»
gaitā. Tās galvenie uzdevumi
ir radīt kopēju Eiropas mēroga
platformu e-prasmju attīstības
veicināšanai, iesaistot atbilstošās
privātā, publiskā un nevalstiskā
sektora organizācijas,» norāda
A.Škinča.

E-prasmju nedēļas pasākumi Jelgavā
Datums, laiks Pasākuma nosaukums
Norises vieta
	Mērķauditorija, pieteikšanās
23.03 – 29.03. Literatūras izstāde «E-prasmes ikvienam» (datora un interneta
Jelgavas Zinātniskās
Visi interesenti
10.00 – 19.00 lietošana, e-pakalpojumi, drošība internetā, interneta ētika)
bibliotēkas (JZB)
		
Nozaru abonements
23.03. – 26.03. E-grāmatu lasīšanas ierīce
JZB lasītava
Visi interesenti
10.00 – 19.00
23.03. – 26.03. Kā rezervēt sev grāmatu e-katalogā?
JZB
Visi interesenti
10.00 – 17.00		
Bibliotēka «Pārlielupe»
		
Miezītes bibliotēka
		
Bērnu bibliotēka «Zinītis»
23.03.
Aspazija, Rainis un citi: lasām internetā, planšetē vai e-grāmatu lasītājā
JZB mācību klase
Visi interesenti
10.00 un 17.00
23.03.
Interneta ābece pieaugušajiem (bez priekšzināšanām).
Bibliotēka «Pārlielupe»
Pieaugušie
10.00 – 12.00 Grupas nodarbības
24.03.
10.00 – 12.00
23.03.
Mācies iegūt informāciju – bibliotēku elektroniskais katalogs, elektroniskās Zemgales reģiona
Visi interesenti
17.30 – 19.00 bibliotēkas un interneta datubāzes mācībām, studijām un brīvajam laikam Kompetenču attīstības centrs (pieteikties līdz 20. martam
			
pa tālruni 63082101 vai
			
e-pastu birojs@zrkac.jelgava.lv)
23.03. – 26.03. Izvēlies savu karjeru ar testu palīdzību
Bērnu bibliotēka «Zinītis» Skolēni, grupas
www.niid.lv		
(pieteikties pa tālruni 63029093)
http://www.profesijupasaule.lv/lv/news
http://www.prakse.lv/karjerastests
24.03.
E-pakalpojumi ikdienai (produktu un pakalpojumu iegāde internetā) Zemgales reģiona
Seniori, ikviens interesents
10.00 – 11.30		
Kompetenču attīstības centrs (pieteikties līdz 20. martam pa
			
tālruni 63082101 vai e-pastu
			
birojs@zrkac.jelgava.lv)
24.03.
Virtuālie ceļojumi un ekskursijas internetā
JZB mācību klase
Visi interesenti
10.00 un
15.00
24., 25., 26., 28.03. No sava fotoaparāta – datorā. Attēlu ievietošana un apstrāde
Miezītes bibliotēka
Visi interesenti
11.00 – 16.00 (apgriešana, labošana)		
(pieteikties pa tālruni 63083151)
24., 25., 26., 28.03. Interneta ābece pieaugušajiem
Miezītes bibliotēka
Pieaugušie
11.00 – 16.00 (bez priekšzināšanām). Individuālas nodarbības
24.03.
Prezentācija: izmanto interneta vietni «YouRock», lai sevi veiksmīgi Zemgales reģiona
Jaunieši, darbā ar jauniešiem
15.00 – 16.00 prezentētu potenciālajiem darba devējiem
Kompetenču attīstības centrs iesaistīto iestāžu darbinieki
			
(pieteikties līdz 23. martam
			
pa tālruni 63082101 vai
			
e-pastu birojs@zrkac.jelgava.lv)
24.03.
Jelgavai 750 – kā precīzāk atrast informāciju?
JZB mācību klase
Visi interesenti
17.00
25.03.
Grāmatu jaunumi internetā
JZB mācību klase
Visi interesenti
10.00 un 17.00
25.03.
Sargā sevi internetā: buklets par drošības pamatjautājumiem internetā Bibliotēka «Pārlielupe»
Jelgavas 6. vidusskolas
10.30
(bibliotēkā izstrādātā bukleta prezentācija)		
3. kl. skolēni
26.03.			
Jelgavas 6. vidusskolas
10.30			
4. kl. skolēni
25.03.
Infografiku veidošana ar datu vizualizācijas un infografiku
Zemgales reģiona
Pašvaldības iestāžu darbinieki
11.00 – 14.15 izstrādes rīku Infogr.am
Kompetenču attīstības centrs (pieteikties līdz 23. martam
			
pa tālruni 63082101 vai
			
e-pastu birojs@zrkac.jelgava.lv)
25.03.
Kā uzsākt un vadīt pārdošanu e-vidē ar nelielu budžetu
Zemgales reģiona
Uzņēmēji, topošie uzņēmēji, ikviens
15.00 – 17.00		
Kompetenču attīstības centrs interesents (pieteikties līdz
			
23. martam pa tālruni 63012155,
			
28342419 vai e-pastu
			
liga.mikelsone@zrkac.jelgava.lv)
25.03.
Kadastrs tavā kabatā
Zemgales reģiona
Visi interesenti
17.15. – 18.00 (bezmaksas mobilās aplikācijas Kadastrs.lv demonstrējums)
Kompetenču attīstības centrs
26.03.
Pirmo reizi pie datora – ar ko sākt?
JZB mācību klase
Seniori bez priekšzināšanām
10.00 – 12.00
27.03.
Latvijas Nacionālā digitālā bibliotēka: grāmatas un periodika tiešsaistē
JZB mācību klase
Pilsētas bibliotēku darbinieki
9.00 – 10.00
Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrs – Svētes iela 33; Jelgavas Zinātniskā bibliotēka – Akadēmijas iela 26; bibliotēka «Pārlielupe» – Loka
maģistrāle 17; Miezītes bibliotēka – Dobeles šoseja 100; bērnu bibliotēka «Zinītis» – Lielā iela 15
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Pielikums
Jelgavas pilsētas domes
2015. gada 26. februāra lēmumam Nr.3/4

Noteikumi «Par fizisku un juridisku personu līdzdalību ielas kanalizācijas tīklu
un to pieslēguma vietu izbūvē Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā»
1. Noteikumi nosaka kārtību, kā fiziskas vai juridiskas personas (turpmāk – Iesniedzējs), kuras vēlas izbūvēt komunikācijas pirms Jelgavas pilsētas
pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) plānotajiem komunikāciju izbūves termiņiem, ierosina ielas kanalizācijas tīklu un to pieslēguma vietu izbūvi līdz
ielas sarkanajai līnijai vai īpašuma robežai, ja sarkanā līnija atrodas īpašuma teritorijā (turpmāk – ielas kanalizācijas tīkli un pieslēgumu vietas)
Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā un veic darbu daļēju finansēšanu.
2. Pašvaldības līdzfinansējums ir ne vairāk kā 50% (piecdesmit procenti) no ielas kanalizācijas tīklu un pieslēguma vietu izbūves kopējām
izmaksām, kas sastāv no:
2.1. Būvdarbu veikšanas izmaksām bez PVN;
2.2. Būvuzraudzības izmaksām ar PVN.
3. Kanalizācijas tīkla izbūve īpašuma teritorijā līdz pieslēguma vietai notiek atbilstoši SIA «JELGAVAS ŪDENS» izdotajiem tehniskajiem noteikumiem
bez pašvaldības līdzfinansējuma.
4. Paziņojumu par iesnieguma ielas kanalizācijas tīklu un pieslēguma vietu izbūvei iesniegšanu atbilstoši budžeta gada piešķirtajiem līdzekļiem
pašvaldība publicē vietējā laikrakstā «Jelgavas Vēstnesis», pašvaldības interneta mājas lapā (www.jelgava.lv) un SIA «JELGAVAS ŪDENS» interneta
mājas lapā (www.ju.lv).
5. Paziņojumā par iesnieguma ielas kanalizācijas tīklu un pieslēguma vietu izbūvi iesniegšanu norāda:
5.1. iesniegumu iesniegšanas beigu termiņu;
5.2. kopējo pašvaldības līdzfinansējuma apmēru.
6. Iesniedzējs iesniedz SIA «JELGAVAS ŪDENS» šādus dokumentus:
6.1. iesniegumu ielas kanalizācijas tīklu un pieslēguma vietu izbūvei (pielikumā), kas ietver:
6.1.1. apliecinājumu par gatavību piedalīties ielas kanalizācijas tīklu un pieslēguma vietu izbūves realizācijā ar saviem līdzekļiem, norādot vēlamo
pašvaldības finansiālās līdzdalības apjomu euro un procentos (%). Būvdarbu un būvuzraudzības realizēšanas izmaksas jāaprēķina atbilstoši šo
noteikumu 2. punktam;
6.1.2. projekta ietvaros plānoto pieslēguma izbūves vietu skaitu saskaņā ar Būvprojektu;
6.1.3. apliecinājumu, ka ielas kanalizācijas tīklu un pieslēguma vietu izbūves autoruzraudzību nodrošina Iesniedzējs.
6.2. spēkā esošu Būvprojekta oriģinālu tikai par ielas kanalizācijas tīkla un pievadu no ielas tīkla līdz ielas sarkanajai līnijai vai zemes īpašumu
robežām izbūvei. Būvprojekts ir jāiesniedz papīra formā un elektroniska dokumenta veidā. Elektroniskajiem dokumentiem ir jābūt noformētiem:
«MS WORD» formātā – paskaidrojuma raksts, «MS EXCEL» – darbu un materiālu specifikācija. Būvprojekta rasējumi var būt gan cad, gan arī pdf
failu formātos;
6.3. plānoto darbu izmaksu tāmi, kas sastādīta ne agrāk kā 12 mēnešus pirms iesnieguma iesniegšanas beigu termiņa. Plānoto darbu izmaksu tāmē
jābūt iekļautām arī būvuzraudzības izmaksām. Plānoto darbu izmaksu tāme iesniedzama papīra formā un elektroniski «MS EXCEL» failu formātā.
7. Iesniegtos dokumentus izvērtē komisija, kuru izveido SIA «JELGAVAS ŪDENS» un kuras sastāvā iekļauts pašvaldības pārstāvis. Komisijai ir
tiesības nepieciešamības gadījumā pieprasīt papildu informāciju.
8. Komisija veic iesniegumu izvērtēšanu, sagatavojot iesniegumu sarakstu prioritārā secībā pēc sekojoša kritērija: vismazākais pašvaldības līdzfinansējuma apjoms uz 1 (vienu) plānoto pieslēguma vietu un pieņem lēmumu par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu.
9. Uzaicinājums līguma par līdzdalību ielas kanalizācijas tīklu un pieslēguma vietu izbūvi noslēgšanai tiek publicēts SIA «JELGAVAS ŪDENS» interneta
mājas lapā (www.ju.lv). Iesniedzējam vienas nedēļas laikā no uzaicinājuma publicēšanas dienas ir jānoslēdz līgums un divu nedēļu laikā no līguma
noslēgšanas dienas jāiemaksā SIA «JELGAVAS ŪDENS» kontā naudas līdzekļi līdzfinansētās daļas pilnā apmērā.
10. Komisija izvēlas nākamo iesniegumu pašvaldības piešķirtā līdzfinansējuma budžeta ietvaros, ja:
10.1. Iesniedzējs atsakās no iesnieguma realizācijas vai
10.2. Iesniedzējs 9. punkta noteiktā kārtībā nav noslēdzis līgumu ar SIA «JELGAVAS ŪDENS» un/vai SIA «JELGAVAS ŪDENS» kontā nav iemaksājis
naudas līdzekļus līdzfinansētās daļas pilnā apmērā.
11. Iepirkuma procedūru par ielas kanalizācijas tīklu un pieslēguma vietu izbūvi un būvuzraudzību organizē SIA «JELGAVAS ŪDENS», iepirkuma
komisijā iekļaujot pašvaldības un Iesniedzēja pārstāvi.
12. Ielas kanalizācijas tīklu un pieslēguma vietu izbūvi uzsāk pēc līguma starp SIA «JELGAVAS ŪDENS» un Iesniedzēja vai viņa pilnvarota pārstāvja parakstīšanas, ar nosacījumu, ka Iesniedzējs ir iemaksājis SIA «JELGAVAS ŪDENS» kontā naudas līdzekļus Iesniedzēja līdzfinansētās daļas pilnā apmērā.
13. Gadījumā, ja būvdarbu un būvuzraudzības iepirkuma rezultātā ielas kanalizācijas tīklu un pieslēguma vietu izbūves izmaksas ir zemākas, kādas
tika aprēķinātas darbu izmaksu tāmē, SIA «JELGAVAS ŪDENS» veic pašvaldības un iesnieguma iesniedzēja līdzfinansējuma pārrēķinu.
14. Gadījumā, ja būvdarbu un būvuzraudzības iepirkuma rezultātā ielas kanalizācijas tīklu un pieslēguma vietu izbūves izmaksas ir augstākas,
kādas tika aprēķinātas darbu izmaksu tāmē, Iesniedzējs sedz būvdarbu un būvuzraudzības sadārdzinājuma starpību. Šajā gadījumā pašvaldības
līdzfinansējuma apjoms netiek palielināts.
15. Iesniegumi par ielas kanalizācijas tīklu un pieslēguma vietu izbūvi, kas netiek atbalstīti pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai, jāiesniedz
no jauna saskaņā ar šajos noteikumos noteikto kārtību pēc paziņojuma par iesnieguma ielas kanalizācijas tīklu un pieslēguma vietu izbūvei
publicēšanas vietējā laikrakstā «Jelgavas Vēstnesis», pašvaldības interneta mājas lapā (www.jelgava.lv) un SIA «JELGAVAS ŪDENS» interneta
mājas lapā (www.ju.lv).
Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs A.Rāviņš

JELGAVAS
PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS
PAZIŅOJUMS
PAR IESNIEGUMU
IESNIEGŠANU IELAS
KANALIZĀCIJAS TĪKLU UN
PIESLĒGUMA VIETU IZBŪVEI
Saskaņā ar Jelgavas pilsētas pašvaldības
26.02.2015. lēmumu Nr.3/4 «Noteikumu «Par
fizisku un juridisku personu līdzdalību ielas
kanalizācijas tīklu un to pieslēguma vietu izbūvē
Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā»
apstiprināšana» fiziskas vai juridiskas personas, kuras vēlas izbūvēt komunikācijas pirms
Jelgavas pilsētas pašvaldības plānotajiem
komunikāciju izbūves termiņiem, ierosina un
iesniedz SIA «Jelgavas ūdens» (Ūdensvada
iela 4, Jelgava) iesniegumu ielas kanalizācijas
tīklu un pieslēgumu vietu izbūvei, spēkā
esošu Būvprojekta oriģinālu un plānoto darbu
izmaksu tāmi.
Iesniegumu iesniegšanas termiņš ir 09.06.2015.
Kopējais pašvaldības 2015. budžeta gadā
piešķirtais līdzfinansējums ir 30 000 euro
(trīsdesmit tūkstoši euro).
Ar 26.02.2015. lēmumu Nr.3/4 «Noteikumu
«Par fizisku un juridisku personu līdzdalību ielas
kanalizācijas tīklu un to pieslēguma vietu izbūvē
Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā»
apstiprināšana» un tā pielikumā esošajiem
noteikumiem var iepazīties Jelgavas pilsētas
pašvaldības interneta mājas lapā www.jelgava.
lv vai SIA «Jelgavas ūdens» interneta mājas
lapā www.ju.lv.
«Jelgavas Vēstnesis»
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Skolēniem brīvlaikā būs
šokolādes darbnīca, vēja
ģeneratora radīšana un ballīte
 Ritma Gaidamoviča

Nākamnedēļ, no 16.
līdz 20. martam, skolēni dodas pavasara brīvlaikā, kurā radošas un
aizraujošas aktivitātes
trīs dienas piedāvā bērnu un jauniešu centrs
«Junda» akcijā «IeJundies brīvdienās». 1.
– 6. klašu skolēni pirmdien aicināti piedalīties
radošajās darbnīcās,
otrdien – «Lediņos»
izgatavot vēja ģeneratoru, bet trešdien
– «Jelgavas kreklos»
brīvdienas nosvinēt ar
ballīti. Interesentiem
iepriekš obligāti jāpiesakās un jāsamaksā
dalības maksa «Jundā»
Pasta ielā 32.
Nometnes «Lediņi» vadītāja
Linda Spalva stāsta, ka «Junda» saturīgi pavadīt brīvo laiku
aicina trīs dienas – 16., 17. un
18. martā – un aktivitātēs var
piedalīties 1. – 6. klašu skolēni.
Pirmdien, 16. martā, būs Saldā
diena, kad «Jundā» Skolas ielā
2 brīvlaika akcijas dalībnieki
varēs iepazīties ar pulciņiem,
kas tiek piedāvāti šajā ēkā, kā
arī darboties dažādās darbnīcās
– arī speciāli brīvlaika akcijai
izveidotajā šokolādes darbnīcā.
Otrdien, 17. martā, būs Izgudrotāju diena, kad skolēni ar

organizētu autobusu dosies uz
nometni «Lediņi». Tur notiks
dažādi aizraujoši tehniski eksperimenti, nometnes dalībnieki
veidos vēja ģeneratoru, kā arī
paredzētas aktivitātes svaigā
gaisā. Noslēgumā visi tiks cienāti ar «Lediņu» zupu. L.Spalva
aicina bērnus šajā dienā apģērbties atbilstoši laika apstākļiem,
jo daudzas aktivitātes ieplānotas
laukā. Bet trešdien, 18. martā,
būs Lustīgā diena jeb ballīte,
priekšnesumi un dažādas aktivitātes «Jelgavas kreklos».
Pirmdien dalībnieki tiekas
Skolas ielā 2, bet otrdien un
trešdien – «Jundā» Pasta ielā
32, lai kopīgi dotos uz pasākumu
norises vietu. Aktivitātes katru
dienu sākas pulksten 11.45,
pirmdien un trešdien beidzas
pulksten 16, bet otrdien – pulksten 16.30.
L.Spalva uzsver, ka brīvlaika
akcijai «IeJundies brīvdienās»
obligāti iepriekš jāpiesakās
un jāsamaksā dalības maksa
– pasākuma dienā pieteikties
vairs nevarēs. «Tas nozīmē: ja
vecāki vēlas, lai pirmdien bērns
piedalītos «Jundas» aktivitātēs,
vēlākais piektdien ir jāpiesakās
un jāveic apmaksa. Bet, ja bērns
grib piedalīties otrdienas aktivitātēs, pieteikties var vēl 16.
martā,» tā L.Spalva. Pieteikties
un samaksāt par akciju var
«Jundā» Pasta ielā 32 pie dežurantes. Dalības maksa katrai
dienai – 4,50 eiro.

Tehnikums aicina
absolventus iesaistīties
virtuālā muzeja veidošanā
 Ritma Gaidamoviča

Gaidot salidojumu,
kurā tiks atzīmēta skolas 45 gadu jubileja,
Jelgavas tehnikums veido virtuālo tehnikuma
muzeju un tā tapšanā
aicina iesaistīties arī
absolventus. «Diemžēl
informācija par tehnikuma vēsturi mums ir
ļoti trūcīga, tāpēc aicinām muzeja veidošanā
iesaistīties arī tehnikuma – bijušās Jelgavas
45. profesionālās vidusskolas – absolventus,
mācībspēkus, iesūtot
grupu izlaiduma bildes,
savus stāstus par skolas
laiku, dzīvi kopmītnēs,
praksēm,» atsaukties
aicina Jelgavas tehnikuma direktores vietniece
Nadežda Bergfelde.
Tagadējais Jelgavas tehnikums,
kam gadu gaitā vairākkārt mainījušies nosaukumi, darbu sāka 1969.
gada 17. septembrī. 45 gadu laikā to
absolvējuši 10 500 audzēkņi. «Skolai
45 gadi apritēja pērn septembrī,
bet, ņemot vērā, ka galvenajā ēkā
Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 16
norit rekonstrukcijas darbi, esam
nolēmuši svinības ar pirmo salidojumu tehnikuma vēsturē atlikt uz šā
gada oktobri. Taču līdz tam gribam
izveidot virtuālo skolas muzeju,»
stāsta N.Bergfelde, piebilstot, ka
muzejs šobrīd jau ir izstrādes stadijā
un informācija nepārtraukti tiek
papildināta. To var atrast tehnikuma mājas lapā jelgavastehnikums.
lv. N.Bergfelde min, ka līdz šim
skolā neviens nav apkopojis vēsturi,
tāpēc darbs ir sarežģīts. «Piemēram,
mums šobrīd ir informācija tikai par

11 tehnikuma direktoriem, bet zinām, ka pavisam bijuši 17. Gribam,
lai bijušie direktori, mācībspēki,
kuriem ir kāda informācija, atsaucas un palīdz mums apkopot ziņas
par visiem. Tāpat mums trūkst
direktoru bildes – varbūt kādam
fotoalbumā tādas tomēr glabājas,»
tā N.Bergfelde.
Šobrīd Jelgavas tehnikums
virtuālajā muzejā ievietojis
absolventu vārdus un uzvārdus pa mācību un specialitāšu
grupām, taču labprāt visām
grupām gribētu pievienot arī
kopbildes vai bildes no mācību procesa. «Mums pašiem ir
saglabājušās grupu izlaidumu
fotogrāfijas no 1992. gada, taču
par periodu no pirmā izlaiduma
1971. gadā līdz 1992. gadam
mums to nav, tāpēc aicinām
absolventus iesūtīt savu grupu
bildes. Varbūt kāds var arī
uzrakstīt atmiņas par skolu,
pasākumiem, praksi vai dzīvi
kopmītnēs,» tā N.Bergfelde,
piebilstot, ka skolai visos laikos
ir bijuši arī labi sportisti, kas izcīnījuši augstas vietas dažādās
sacensībās, taču informācija par
viņiem ir skopa. Arī šādas ziņas
aicināti iesniegt absolventi. Materiālus var iesūtīt pa e-pastu
info@jelgavastehnikums.lv vai
nogādāt Jelgavas tehnikumā
Dobeles ielā 43, iepriekš sazinoties ar N.Bergfeldi pa tālruni
63025628.
Direktores vietniece piebilst,
ka pirmais tehnikuma absolventu salidojums plānots oktobrī
un pieteikšanās tam tiks izsludināta vasaras sākumā. Šobrīd
tiek veidota absolventu, bijušo
darbinieku komanda, kas gatava
iesaistīties svētku organizēšanā. Arī par to var sazināties ar
N.Bergfeldi.
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www.jelgavasvestnesis.lv
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Zemgales konkursam
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Īsi
 Atzīmējot Pasaules Tuberkulozes
dienu, kas būs 25. martā, Jelgavas
poliklīnika piedāvā pilsētniekiem bez
maksas pārbaudīt savu plaušu veselību un saņemt ārsta konsultāciju. Šādu
iespēju Jelgavas poliklīnika piedāvās 20.
martā no pulksten 8 līdz 12 un 26. martā
no pulksten 13 līdz 17. Vispirms jādodas
uz poliklīnikas reģistratūru, kur jāsaņem
sava pacienta ambulatorā kartīte, bet
pēc tam jāvēršas poliklīnikas 107. kabinetā. Pacienti tiks pieņemti bez iepriekšēja
pieraksta jeb rindas kārtībā.
 Jelgavas Latviešu biedrība informē, ka 31. martā pulksten 17 Jelgavas
Zinātniskajā bibliotēkā notiks biedrības kopsapulce. Šajā reizē plānots
apspriest biedrības budžetu. Ierasties
aicināti visi biedri.

Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas audzēkne Katrīna Sproģe pētījusi Dobeles ielas vēsturi līdz 20.
gadsimta vidum. Arī to, kā laika gaitā mainījušies tās nosaukumi – Mīlestības iela, Ebreju iela,
Pētersīļu iela, Revolūcijas un Dobeles iela. Katrīnas darbs atzīts par otro labāko vēstures sekcijā,
un viņa ieguva iespēju to aizstāvēt arī reģiona konferencē.
Foto: Raitis Supe
 Ritma Gaidamoviča

Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā
(ZRKAC) aizvadīta pilsētas zinātniski pētniecisko
darbu (ZPD) konference,
kurā prezentēti 74 skolēnu pētījumi. 42 no aizstāvētajiem darbiem izvirzīti
tālāk Zemgales reģiona
ZPD konferencei, kas
būs 26. martā. Šī gada
pozitīvākā konferences
tendence – jūtams, ka
skolēni arvien vairāk pievēršas dabaszinātņu pētījumiem, ko pierāda arī
šogad aizstāvēto darbu
skaits fizikas un inženierzinātņu sekcijā. Turklāt
žūrija atzīst, ka darbiem
ir praktiska nozīme un tie
var noderēt arī dzīvē.
Pilsētas ZPD konferencē piedalījās 104 skolēni ar 74 pētījumiem,
kas aizstāvēti 21 zinātņu sekcijā.
ZRKAC Skolu atbalsta nodaļas
speciāliste Dace Pētersone atzinīgi
novērtē to, ka Jelgavas skolēni
izstrādājuši pētījumus teju visās zinātņu sekcijās, trūkst vien tieslietas
un astronomija. Ierasti populāra ir

filozofijas un psiholoģijas sekcija,
kur arī šogad bija visvairāk pētījumu, taču Skolu atbalsta nodaļa un
arī žūrijas komisija šogad uzteic,
ka parādās arvien vairāk pētījumu,
kas saistīti ar dabaszinātnēm. Tas
liek domāt, ka skolēnu mudināšana
izvēlēties dabaszinātnes un inženierzinātnes ar dažādu pasākumu
starpniecību dod rezultātu. «Parasti
šajās sekcijās ir pa vienam diviem
darbiem, bet šogad fizikā – astoņi,
inženierzinātnēs – seši, un no katras
pa četriem darbiem izvirzījām tālāk
arī uz reģionu, jo uzskatām, ka šie
pētījumi ir kvalitatīvi un konkurētspējīgi,» atzīst D.Pētersone.
Inženierzinātņu sekcijas žūrijas
loceklis Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas skolotājs Andrejs Sālzirnis
atzīst – protams, ja darbus vērtē
no lielās zinātnes puses, uz Nobela
prēmiju neviens pretendēt nevar,
bet, ja ņem vērā to, ka skolēns kaut
ko pētījis, izzinājis pirmo reizi pats,
darbi vērtējami atzinīgi. Turklāt arī
tēmu izvēle ir aktuāla. «Piemēram,
alternatīvā enerģija. Lai gan tā ik pa
laikam parādās skolēnu pētījumos,
šis darbs īpašs ar to, ka puisis pats
uzbūvējis mazu biogāzes ģeneratoru,
kuru izmantoja ēdiena gatavošanā.
Kāda meitene pētījusi dažādas jumtu konstrukcijas un saviem spēkiem

izgatavojusi prototipu, viņasprāt,
labākajai konstrukcijai. Bija arī ES
direktīvu pētīšana lauksaimniecībā
– viena no tām nosaka, ka laukos
pie fermām jābūt mūsdienīgām
mēslu krātuvēm, un puisis ģimenes
saimniecībai izveidojis tvertnes
prototipu,» labākos darbus vērtē
A.Sālzirnis, norādot, ka šie darbi ir
arī praktiski noderīgi.
Žūrija nenoliedz, ka ir gan labāki
darbi, gan tādi, kuros prasītos daudz
rūpīgāks darbs. Vērtēšanas komisijās spriež, ka skolēnu kļūdas darbu
izstrādē ir ļoti līdzīgas augstāku
līmeņu zinātniskajiem darbiem.
Visbiežāk skolēniem trūkst izpratnes par problēmas plašumu un tās
saistību ar citiem procesiem, bet
metodoloģiski trūkst saskaņotības
starp tematu un darba saturu.
Tematu daudzveidība darbos ir
plaša. Skolēni pētījuši mikroorganismu daudzveidību gaisā, digitālo
svaru darbības principus, Latvijas
reemigrācijas plānu, to, vai viedtālruņa izmantošana mudinās mācīties
matemātiku, ūdens kvalitāti Liel
upes baseinā un citus tematus.
42 labākie darbi jau 26. martā tiks
aizstāvēti Zemgales reģiona ZPD
konferencē, lai tālāk cīnītos par iespēju doties uz Latvijas konferenci,
kas Rīgā notiks aprīlī.

Ēkai Mātera ielā pircējs atradies
 Ilze Knusle-Jankevica

Divstāvu ēka Mātera
ielā pretī Jelgavas Valsts
ģimnāzijai tomēr tukša
nestāvēs – tai ir atradies
pircējs. Ēku iegādājas
SIA «Zemgales īpašumu aģentūra», kas nodarbojas ar nekustamo
īpašumu tirdzniecību.
«Mēs šo ēku plānojam
savest kārtībā, un, iespējams, tā jau drīzumā būs
visskaistākā Mātera ielā.
Sīkāk par savām biznesa
iecerēm gan stāstīt nevēlos, bet varu pateikt,
ka ēka būs publiski pieejams objekts,» norāda
uzņēmuma līdzīpašnieks
Vitauts Ločmelis.
Februāra domes sēdē tika apstiprināti izsoles rezultāti, par
uzvarētāju atzīstot SIA «Zemgales īpašumu aģentūra», kas ēku
Mātera ielā 35a iegādāsies par
39 500 eiro. Tagad pašvaldības
Īpašumu konversijas pārvalde
ar uzņēmumu slēgs nomaksas
pirkuma līgumu, kas paredz:
maksimālais izpirkuma laiks ir

Mātera iela 35a

 Paziņoti Lielās talkas Pagalmu
konkursa uzvarētāji. To vidū ir arī
pagalms mūsu pilsētā – K.Barona ielā
5. Organizatori informē, ka pagalmu
labiekārtošanas projektu izstrāde tiks
uzsākta tuvāko nedēļu laikā, rīkojot
tikšanos ar iedzīvotājiem un apsekojot
pagalmus klātienē, sazinoties arī ar
pašvaldībām un pagalmu zemes īpašniekiem, pasūtot nepieciešamās pagalmu
topogrāfiskās kartes, lai būtu zināmas
apakšzemes komunikācijas, noskaidrojot
pagalmu plusus un mīnusus, vienojoties
ar iedzīvotājiem par nepieciešamākajiem
pagalmu uzlabojumiem un pārveidi,
piešķirtā budžeta ietvaros kopā ar ainavu arhitektiem un studentiem no LLU,
RTU un RISEBA izstrādājot pagalmu
projektus, kas tiks saskaņoti atbildīgajās
iestādēs un iesniegti būvvaldēs. Pagalmu
talkas šogad notiks vairākās kārtās – 25.
aprīlī, Lielās talkas dienā, iedzīvotāji varēs
uzsākt pirmos pagalma sakopšanas
darbus, līdz, sagaidot projektu oficiālo
saskaņošanu, drīkstēs veikt veco labiekārtojuma elementu izrakšanu un jaunu
uzstādīšanu. Jāpiebilst, ka pašlaik mājas
lapā www.talkas.lv iedzīvotāji arī rosināti
atzīmēt viņiem zināmās piesārņotās
vietas, kuras būtu nepieciešams sakopt
Lielās talkas dienā – 25. aprīlī.
 19. martā pulksten 17 Jelgavas
gide Ina Jurģe aicina doties pirmajā
sezonas velopastaigā. Tikšanās – pie
«Jelgavas studenta» Mītavas tilta
pakājē. Pasākums ir bez maksas – tas
iecerēts kā neliels izbrauciens pēc garās
ziemas, lai velosipēdisti atkal viens otru
ieraudzītu un pēc ziemas nedaudz izkustētos. Lai gan pasākums ir bez maksas,
gide aicina iepriekš pieteikties, lai varētu
rēķināties ar cilvēku skaitu. Pieteikties
var pa tālruni 29916889 vai e-pastu
inajurge@inbox.lv. Taču 19. marta vakarā tiks gaidīti arī tie, kuri nebūs iepriekš
pieteikušies.

Ritma Gaidamoviča
SIA «KULK» (reģ.Nr.41703007150)
piedāvā kvalitatīvus ceļu būves,
bruģēšanas, būvuzraudzības,
inženierkomunikāciju izbūves, kā arī transporta
pakalpojumus. Veicam teritoriju labiekārtošanas
un apzaļumošanas darbus.
Piedāvātais amats: TĀMĒTĀJS(-A).
Darba pienākumi:
• būvniecības (t.sk. inženiertīklu) projektu
tāmju sastādīšana atbilstoši būvniecības darba
projektiem;
• specifikāciju sastādīšana;
• materiālu un būvdarbos izmantojamo
mehānismu daudzuma noteikšana, cenu
pieprasījumu sastādīšana;
• veikt darba patēriņa aprēķinus, ekonomiskos
aprēķinus atbilstoši izvēlētajai tehnoloģijai un
iekārtām, aprēķināt pašizmaksu un peļņu;
• noformēt tāmju dokumentāciju atbilstoši
konkursu prasībām.

Foto: JV
pieci gadi.
Laikraksts «Jelgavas Vēstnesis»
jau rakstīja, ka ēka Mātera ielā 35a
pieder pašvaldībai. Ņemot vērā, ka
tā nav nepieciešama pašvaldības
funkciju nodrošināšanai un ir tukša (tai nav nomnieka), pašvaldība
nolēma to pārdot izsolē – īpašuma
sākumcena bija noteikta 57 000
eiro. Pirmās divas izsoles nenotika,
jo nebija pieteicies neviens pretendents. Trešajā izsolē ēka tika
pārdota par pazeminātu cenu un
tad beidzot pieteicās viens pretendents – SIA «Zemgales īpašumu
aģentūra». Kā skaidro Jelgavas

pilsētas domes administrācijas
Sabiedrisko attiecību pārvaldes
komunikācijas un mediju attiecību
galvenā speciāliste Līga Klismeta,
tā kā bija tikai viens pretendents,
izsole nebija jārīko un viņam tika
piedāvāts iegādāties ēku par izsoles sākumcenu, kas paaugstināta
par vienu izsoles soli – 500 eiro.
Īpašums Mātera ielā 35a sastāv
no zemesgabala 638 kvadrātmetru platībā un uz tā esošās būves,
kas saskaņā ar būves kadastrālās
uzmērīšanas lietu sastāv no 32
telpām – to kopējā platība ir 464,6
kvadrātmetri.

Prasības kandidātiem:
• augstākā tehniskā vai vidējā speciālā izglītība
būvniecībā;
• atbilstoša darba pieredze un izpratne ceļu
būvniecības un inženierkomunikāciju (ūdensvads, kanalizācija) objektu tāmēšanā;
• nozares likumu un būvniecības normu
pārzināšana;
• ļoti labas iemaņas darbā ar datoru («Word»,
«Excel», «AutoCAD» vai «MicroStation»);
• augstas darbaspējas, precizitāte, analītiskā
domāšana.
Uzņēmums piedāvā:
• darbu stabilā un perspektīvā uzņēmumā;
• stabilu atalgojumu un sociālās garantijas;
• pilnu darba slodzi un darba vietu Jelgavā.
CV ar norādi «Tāmētājs(-a)»
lūgums sūtīt pa e-pastu personals@kulk.lv.
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Kamēr Jelgava bija Latvijas
galvaspilsēta, par centru
un izziņu vietu kļuva Lindes viesnīca, kas atradās
tagadējā Čakstes bulvāra
un Lielās ielas stūrī pretī
viesnīcai «Jelgava».

Pagaidu valdība Jelgavā uzturējās arī Cēra viesnīcā
tirgus laukuma rietumu pusē. Tagad apmēram tajā
vietā atrodas kafejnīca un restorāns «Hercogs».

Jelgava – piecas dienas Latvijas galvaspilsēta
 Ilze Knusle-Jankevica

Jelgavā no 1919. gada 2. līdz 6.
janvārim uzturējās Latvijas Pagaidu valdība, aizvadīja mūsu
pilsētā dažas sēdes un pieņēma
vairākus lēmumus. Kas vēl notika šajās dienās?
Ņemot vērā situāciju, ka par varu Latvijā
cīnījās vācieši un krievi, bet Latvija gribēja
būt brīva, Pagaidu valdības primārais uzdevums bija izveidot savus bruņotos spēkus1,
lai varētu aizstāvēties. Tieši Zemessardzes
izveide ir būtiskākais, kas notika Jelgavā
laikā, kamēr tā bija Latvijas galvaspilsēta.

Kalpaks uzreiz neiepatikās

aizstāvētos, tai nebija. Pagaidu valdības
1918. gada 27. decembra sēdē toreizējais
Ministru prezidents Kārlis Ulmanis izteica
priekšlikumu doties uz Jelgavu. «Ministru
prezidents aizrāda uz Jelgavu kā vienu no
izdevīgākajām vietām, kur pagaidām varētu
Pagaidu valdība novietoties. Jautājumu par
evakuēšanās vietu atstāj neizšķirtu,» rakstīts sēdes protokolā1. Kā zināms, K.Ulmanis
nāk no Jelgavas puses, iespējams, tieši
tāpēc viņš izteica šo priekšlikumu. Galīgais
lēmums tika pieņemts 1919. gada 1. janvārī. «Pēc garām pārrunām nolemj rīt sākt
valdības evakuēšanu uz Jelgavu. Ierēdņu
ģimenes izvest uz Liepāju. Latvijas karaspēka nodaļām jāatkāpjas uz Jelgavu. Tāpat
uz Jelgavu izvedama kase, ja iespējams,
pa dzelzceļu,» rakstīts tās dienas valdības
sēdes protokolā1.

izbraukšanu zināja «visa Rīga». Bija jau
iznākuši laikraksti. Ar valdības vilcienu
aizbrauca daļa Apsardzības ministrijas personāla, pie tam arī gandrīz visi «saslimušie»,
kas pēdējās dienās nebija rādījušies. Kaut
arī varēja gaidīt, nekāda apdraudējuma
valdības vilcienam nemanīja. Lielinieki gan
raksta par strādnieku sacelšanos, kas it kā
piespiedusi Pagaidu valdību bēgt. Nekur to
nemanīja, un valdība, atskaitot lokomotīves
gaidīšanu, aizbrauca netraucēta,» savās
atmiņās raksta A.Plensners1.
No Rīgas Jelgavā ieradās ne tikai valdība
un Studentu rota, kas to apsargāja, bet arī
civilie – gan vilcienos, gan automobiļos, gan
pajūgos ar mantu saiņiem. Visi 2. janvāra
vilcieni, kuri atstāja Rīgu, bija pārpildīti,
arī angļu kuģis «Princess Margareth» bija
tā pārpildīts ar bēgļiem, ka uz tā vairāk
nevienu neuzņēma2. Jelgavā tajās dienās
Raganu katls
bija bēgļu pieplūdums, ko laikraksts
1919. gada 2. janvārī Rīgu atstāja gan «Dzimtenes Ziņas» raksturo kā drudžaivācu karaspēks, gan Latvijas Pagaidu nu kustību, savukārt rakstnieks Jānis
valdība. «Vilciens, kam vajadzēja atiet no Akuraters situāciju Jelgavā nodēvējis par
«raganu katlu».

Lai izveidotu armiju, tika izdotas vairākas pavēles par mobilizāciju. Pirmā pavēle
par visu bijušo Krievijas armijas, flotes un
gaisa flotes latviešu tautības virsnieku un
apakšvirsnieku mobilizāciju tika izdota
1918. gada 16. decembrī. Mobilizēti tika
virsnieki līdz 50
gadu vecumam
un apakšvirsnieki līdz 33
gadu vecumam.
Atsaucoties uzaicinājumiem,
Rīgā no laukiem ieradās
arī militārists
(kadru virsnieks, apakšpalkavnieks)
Oskars Kalpaks. Kapteinis
un Apsardzības
Grāmatā «1918 – 1920.
ministrijas ieLatvijas Republikas
rēdnis Alekpagaidu valdības sēžu
sandrs Plensprotokolos/notikumos/
ners O.Kalpaku
atmiņās» publicēti divi
atceras kā 35
protokoli no Pagaigadus vecu, padu valdības sēdēm
prāva auguma,
Jelgavā.
spēcīga izskata
vīru, vēju appūstu, pelēki
sārtu, veselīgu seju, ģērbušos pelēkas zem- Daugavmalas pulksten 7,
nieku drēbes aitādas kažokā. Tā kā viņš nekādu steigu nerādīja. Valdības vīri, cik
jau bija komandējis pulku, zemāku vietu to te bija palicis, ieradās tikai ap pulksten
par bataljona komandieri viņš negribēja 10 vai 11, bet arī tad vēl nebija lokomotīves.
pieņemt1. Toreiz O.Kalpakam tika atteikts, Pēc gaidīšanas radās nemiers un runas, ka
bet, kad ārkārtas apstākļos vajadzēja atrast dzelzceļnieki sabotē un negrib braukt, jo
pirmo bataljona komandieri, amatpersonas baidoties, ka viņus aizvedīs līdz uz Vāciju.
atcerējās tieši viņu.
Lokomotīvi meklēt beidzot devās pats satiksmes ministrs Hermanovskis. Pēc kāda
Ulmanis lobē dzimto pusi
laika izrādījās, ka Hermanovskim nezin
Kā Pagaidu valdība nonāca Jelgavā? kā un ar kādiem solījumiem lokomotīvi
Latvijā no Vidzemes puses ienākot padomju sadabūt tomēr bija izdevies. Bija jau pēcspēkiem, valdība sāka apsvērt jautāju- pusdiena, kad bēdīgais un garais vilciens
mu par evakuāciju, jo savas armijas, lai varēja doties ceļā. Tad jau par valdības

Daži fakti
• 1918. gada 17. novembrī tika nodibināta Latvijas Tautas padome, ko varētu uzskatīt par
Saeimas priekšteci. Tās sastāvā bija arī šobrīd zināmā latviešu basketbolista bijušā jelgavnieka Kaspara Kambalas vecvectēvs Staņislavs Kambala, kurš tolaik pārstāvēja Latgali.
• 1918. gada 18. novembrī tika pasludināta Latvijas valsts. Sapulci vajadzēja vadīt Tautas
padomes priekšsēdētājam Jānim Čakstem, bet viņš uz sēdi neieradās. Tas tiek skaidrots
dažādi, piemēram, ka tam pamatā varētu būt nesaskaņas starp dažādiem politiskajiem
blokiem vai ka Čakste nebija paspējis ierasties uz sēdi, jo dzīvoja Jelgavas tuvumā.
• 1918. gada 19. novembrī tika apstiprināta Latvijas Pagaidu valdība ar Ministru prezidentu Kārli Ulmani. Pirmais tieslietu ministrs bija Pēteris Gotfrīds Juraševskis, kurš no
1919. gada marta līdz jūnijam bija Jelgavas pilsētas galva, bet pēc tam karjeru turpināja
valsts pārvaldē. Viņa portrets līdzās citiem pilsētas vadītājiem apskatāms Jelgavas domes
Sēžu zālē.

Valdība apmetās
«Hercoga» restorānā

Vēsturnieks Andris Tomašūns stāsta, ka
Pagaidu valdība Jelgavā apmetusies Lindes
un Cēra viesnīcā. Viņš skaidro, ka Lindes
viesnīca atradās tagadējā Čakstes bulvārī,
iebraucot pilsētā, uzreiz aiz Driksas tilta pa
kreisi pretī tagadējai viesnīcai «Jelgava».
Savukārt Cēra
viesnīca atradās
tirgus laukuma rietumu pusē, tagad
apmēram tajā vietā
ir nams Hercoga
Jēkaba laukuma
malā, kurā atrodas
kafejnīca un restorāns «Hercogs». Arī
A.Plensners savās
atmiņās norāda, ka
Jelgavā par centru
un izziņu vietu palika
kāda tipiska tā laika
provinces viesnīciņa
– Lindes viesnīca, kurā apmetās arī apsardzības ministrs un ministrijas darbinieki.
Tiesa, O.Kalpaka vadītā bataljona komandieris Jānis Balodis norāda, ka 3. janvārī
devies uz Lindes viesnīcu, lai satiktu valdības pārstāvjus, bet «no Pagaidu valdības
tur nevienu neatrada»1.

Saglabājušies divi protokoli

Valsts kancelejas veidotajā grāmatā
«1918 – 1920. Latvijas Republikas pagaidu
valdības sēžu protokolos/notikumos/atmiņās» publicēti divi valdības sēžu protokoli,
kuriem norises vieta ir norādīta Jelgava.
Pirmais protokols datēts ar 1919. gada 2.
janvāri. Sēdes gaitā apsardzības ministrs
Jānis Zālītis secināja, ka arī Jelgavas stāvoklis ir stipri apdraudēts, jo tai tuvojas 3.
latviešu strēlnieku pulks, kurš bija Padomju
Latvijas armijas sastāvā. Izskanēja ideja, ka
Pagaidu valdībai jāpaliek Jelgavā, kamēr tas
iespējams, un tad jādodas uz Liepāju.
Vēl šajā sēdē tika spriests, vai Jelgavā ir
iespējams piedzīt kara peļņas nodokli. Kara
peļņas nodoklis ir vienreizējs nodoklis, kādu
Pirmā pasaules kara laikā sāka ieviest Eiropas valstis, un arī Pagaidu valdība tādā veidā cerēja aizlāpīt budžeta caurumu. Iepriekš

jau bija aprēķināts, ka Jelgavas-Dobeles
apriņķim ar pilsētām šis nodoklis būs 700
000 rubļu, bet sēdes laikā tika secināts: īsā
laika dēļ to piedzīt nebūs iespējams, bez tam
tādu cilvēku, kas būtu sevišķi daudz kara
laikā pelnījuši, Jelgavā ir maz.
Otrs protokols datēts ar 1919. gada 4.
janvāri. Šajā protokolā pieminēta gaidāmā
Miera konference Parīzē, uz kuru Latvijas
delegācija jau bija nosūtīta. Tās sastāvā bija
arī Jelgavas advokāts, toreizējais Tautas
padomes priekšsēdētājs, vēlākais pirmais
Valsts prezidents Jānis Čakste. Mūsu valsts
delegācijas galvenais uzdevums bija iepazīstināt citas valstis ar Latviju un pierādīt, ka
mums ir tiesības būt neatkarīgai.

Pavēle Nr.1

Pulkveža Kalpaka rota Rīgu atstāja 3.
janvāra rītā. Lai gan Rīgā rotā bija 264
virsnieki, pilsētu pameta 132 vīri. Vēl daļa
kareivju noklīda pa ceļam un Jelgavā
neieradās1. Karavīri atšķirībā no Pagaidu
valdības uz Jelgavu devās kājām. Tā laika
laikraksti ziņo, ka tajās dienās bija ļoti
mazs sals, kurš dažreiz pārgāja atkusnī,
sniega maz, kas palaikam uzsniga un atkal
nokusa3. «Jelgavā iesoļojām tai pašā dienā,
3. janvārī, pulksten 18 izmirkuši un noguruši,» atceras rotas komandieris J.Balodis.
Tajā pašā dienā Rīgu ieņēma lielinieku
karaspēks. Rīga bija kritusi.
Kā stāsta vēsturnieks A.Tomašūns,
Kalpaka rota Jelgavā apmetās bijušajā
krievu biedrības «Kružok» namā Pasta ielā,
apmēram tur, kur tagad atrodas bērnu un
jauniešu centrs «Junda» Raiņa parkā. Tieši
šajā ēkā 1919. gada 5. janvārī pulkvedis
parakstīja pavēli Nr.1 par pirmā atsevišķā
bataljona nodibināšanos divu rotu sastāvā
– tā uzskatāma par Zemessardzes rašanos,
kas vēlāk reformējās par Latvijas armiju.
Bataljons sastāvēja no divām rotām, kopumā 220 karavīriem, un to jau drīz iesauca
par Kalpaka bataljonu4.
Kad Pagaidu valdība pieņēma lēmumu
doties tālāk uz Liepāju, arī O.Kalpaks
saņēma pavēli ar vīriem atkāpties Liepājas
virzienā un kavēt pretiniekus, lai iegūtu pēc
iespējas vairāk laika. Pilnībā Kalpaka bataljons Jelgavu atstāja 8. janvāra rītā, līdzi
paņemot gana daudz pārtikas (Rīgā tolaik
pārtikas trūka), lauku virtuvi un vāciešu
atstātos ieročus un kara aprīkojumu4.
1919. gada 8. janvārī Jelgavā ienāca
sarkanarmieši.

Pulkveža Oskara Kalpaka piemiņas
plāksne atrodas pie 52. Zemessardzes
bataljona ēkas.

Par notikumiem atgādina iela
un plāksne

Par tā laika notikumiem jelgavniekiem
atgādina pulkveža O.Kalpaka vārdā nosaukta iela. Šī iela radās 17. gadsimtā, un
agrāk tās nosaukums bija Pāvila iela (Paula
iela, Paulstraße, Павловская улица). 1924.
gada augustā to nodēvēja par Pulkveža
O.Kalpaka, bet 1940. gada augustā pārdēvēja par Slimnīcas ielu. Šie divi nosaukumi
ilgāku laiku mijās viens ar otru, bet no 1998.
gada marta tā atkal ir nosaukta Latvijas
armijas dibinātāja vārdā5. Kā norāda Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas
muzeja galvenais krājuma glabātājs Aldis
Barševskis, tiešas saistības O.Kalpakam ar
šo ielu nav, tāpēc nav īsti zināms, kāpēc tieši
šī iela tika nosaukta viņa vārdā.
Vēl par to, ka Jelgavā meklējami Latvijas
armijas pirmsākumi, atgādina plāksne pie
tagadējā 52. Zemessardzes bataljona ēkas
Dambja ielā 22. Agrāk tā atradās pie armijas
šūpuļa – biedrības «Kružok» ēkas.
Avoti:
– «1918 – 1920. Latvijas Republikas pagaidu
valdības sēžu protokolos/notikumos/atmiņās»,
2013
2
– «Baltijas Ziņas» (03.01.1919.)/periodika.lv
3
– «Dzimtenes Ziņas» (07.01.1919.)/periodika.lv
4
– A.Krīpens «Kalpaka bataljons un Baloža
brigāde»
5
– www.zudusilatvija.lv
1

Latviešu atsevišķā bataljona virsnieku rezerves rotas
karavīri biedrības «Kružok» telpās (tagad BJC «Junda»
Pasta ielā). Tieši šajās telpās pulkvedis Oskars Kalpaks (pa
kreisi) izdeva slaveno pavēli Nr.1, ar kuru tika dibināta
Zemessardze, kas vēlāk pārtapa Latvijas armijā.

Foto: no A.Tomašūna arhīva, grāmatas «1918 – 1920. Latvijas
Republikas pagaidu valdības sēžu protokolos/notikumos/atmiņās»

sports

Ceturtdiena, 2015. gada 12. marts

Debitē ar 10. vietu

JLSS daiļslidotāja Diāna Ņikitina savā debijas pasaules čempionātā junioriem izcīnījusi
10. vietu. Viņa čempionātā ieguva 148,63
punktus. «Diānas sniegums bija ļoti labs,
visi lēcieni izdevās, vienīgi izvēles programmā bija nelielas neprecizitātes griezienā,»
tā treneris Romāns Panteļejevs. Čempionātā startēja 43 daiļslidotājas. Pēc obligātās
programmas tālāk tika 24 labākās, tostarp
Diāna, kurai bija 13. vieta. Zelta un sudraba medaļu
čempionātā izcīnīja
Kri e v i j a s
daiļslidotājas,
bronza –
japānietei.

www.jelgavasvestnesis.lv
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Olimpiādē divas medaļas

Jelgava Latvijas III Ziemas olimpiādē
ieguvusi divas medaļas. Zelta medaļu izcīnīja vīriešu kērlinga komanda
– Jānis Bremanis, Jānis Klīve, Jānis
Laizāns, Kārlis Smilga un Artis Zentelis
–, kas finālā ar 8:3 pieveica rīdziniekus.
Sudraba medaļa sieviešu kērlinga komandai – Zandai Bikšei, Ievai Krustai,
Ivetai Stašai-Šaršūnei un Ievai Štauerei
–, kas finālā ar 5:6 piekāpās Carnikavas
novada komandai. Šorttrekists Endijs
Vīgants 500 m distancē izcīnīja 6. vietu
starp astoņiem dalībniekiem, savukārt
1500 metru distancē – 5. vietu starp
astoņiem dalībniekiem. Kopvērtējumā
Jelgava ar izcīnītajām divām medaļām
ieņem dalītu 10. vietu, bet 14. martā
vēl notiks bobsleja sacensības.

Pie čempiona titula netiek

Jelgavas bokseri
Latvijas čempionātā boksā pieaugušajiem izcīnījuši trīs
medaļas. Sudraba
medaļa svarā līdz
91 kg Raitim Sinkevičam. Cīņa tika
apstādināta, jo pirmajā raundā pretinieks
pārsita Raitim uzaci. Otra sudraba medaļa
Ņikitam Petrovam svarā virs 91 kg. «Nebiju
īsti vesels, un vēl pirms čempionāta ar treneri domājām – braukt vai nebraukt,» tā
bokseris, atzīstot, ka finālā pietrūcis spēka.
Bronzas medaļa Viesturam Okmanim
(attēlā) svarā līdz 75 kg. Arī viņa gadījumā
cīņa tika pārtraukta, jo pretinieks pārsita
Viesturam degunu, un tas asiņoja.

Divi jauni Latvijas rekordi

Jelgavas atlēti pilsētas un Latvijas atklātajā
čempionātā svaru stieņa spiešanā guļus
ar ekipējumu labojuši divus Latvijas rekordus. Renārs Dronga (attēlā) vīriešu Open
grupā uzspieda 217,5 kg, savukārt Jānis
Lasmanis senioru grupā pieveica 157,5
kg. Tagad abi sportisti gatavojas Eiropas čempionātam.
Jāpiebilst, ka personīgo rekordu čempionātā laboja
vēl četri atlēti – Agnis
Briģis, Undis Neilands,
Vladislavs Konderko
un Aivars Krūmiņš.
Sporta meistara normatīvu izpildīja Mārtiņš
Samsons, A.Briģis un
A.Krūmiņš.

FK «Jelgava» sezonu sāks
sestdien Daugavpilī
 Krišs Upenieks

Jelgavas futbola klubs, kurš
tradicionālajā «Sporta laureāta» pasākumā tika atzīts par
labāko sporta spēļu komandu
pilsētā, starpsezonā ir labi
pastrādājis. Komandai pievienojušies vairāki jauni spēlētāji,
tostarp leģionāri, par kluba
tehnisko sponsoru kļuvis visiem
labi zināmais sporta apģērbu
ražotājs «Nike», bet sportiskais
mērķis jau sezonas sākumā ir
Virslīgas čempionāta godalgas.
Savu pirmo spēli Virslīgas čempionātā jelgavnieki aizvadīs jau
sestdien, 14. martā, Daugavpilī,
bet pirmā īstā mājas spēle šobrīd plānota tikai 10. maijā.
Komandas komplektācija ir noslēgta, un
galvenais treneris Vitālijs Astafjevs atzīst,
ka ne viss izdevies tā, kā plānots: «Sastāva
veidošana ir pastāvīgs process, mums ir
pievienojušies daudz gados jaunu futbolistu
– gan vietējie, gan ārzemnieki. Strādāsim
ar viņiem, audzināsim, meklēsim talantīgākos. Līdz vasaras pāreju periodam
vēl vēlamies pastiprināties, vajag kādu
papildinājumu priekšējā līnijā. Aizsardzībā
viss ir kārtībā, kaut gan sezonas sākumā savainojuma dēļ nespēlēs Igors Savčenkovs,
arī Artis Lazdiņš.»
Trenerim, protams, jau tagad ir redzējums, kādai vajadzētu izskatīties komandas
spēlei: «Pirmkārt, daudz kas ir atkarīgs no
konkrētā pretinieka. Centīsimies spēlēt
uzbrūkošu futbolu, veidot momentus un
gūt vairāk vārtu nekā pagājušajā sezonā.
Būs vajadzīga uzticama aizsardzība, organizēta spēle gan savā laukuma pusē, gan
uzbrukumā.»
Viņš norāda, ka gatavošanās process
sezonas sākumam ir aizritējis pēc grafika
un spēlētāji ir labi pastrādājuši. «Jāpasakās
arī vadībai, kas šogad bija parūpējusies par
labu ēdināšanu, kas nav mazsvarīgi. Visa
darba organizēšana bija labā līmenī. Esam
gatavi sezonai!» tā V.Astafjevs.
Pirmo maču komanda aizvadīs viesos 14.
martā pret BFC «Daugavpils», pret kuru
starpsezonā spēlēts mainīgām sekmēm:
«Kā zināms, gatavojoties sezonai, vienreiz
uzvarējām (3:0), bet bija arī zaudējums
(0:2). Komanda viņiem nav vienkārša.
Pirmās spēles allaž ir sarežģītas un tiek
aizvadītas uz emocijām. Pavasarīgs futbols,
turklāt mākslīgie laukumi ne vienmēr ir
labākajā stāvoklī, var patraucēt arī laikapstākļi. Būs interesants sezonas sākums.
Skaidrs, ka startā mēs negribam zaudēt
punktus, tāpēc uz Daugavpili brauksim
pēc uzvaras.»
Ņemot vērā, ka Zemgales Olimpiskā
centra (ZOC) mākslīgā seguma laukums
neatbilst Virslīgas prasībām, sezonas
ievadā mājas spēles «Jelgava» aizvadīs
Olainē, kur arī notiek daļa komandas
treniņu, bet pirmā īstā mājas spēle ZOC
lielajā laukumā plānota 10. maijā, kad
Jelgavā viesosies FB «Gulbene». Ar pilnu
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Meklē darbu
Ceļinieks ar lielu pieredzi meklē darbu.
Tālrunis 28873130.
Krāšņu mūrnieks – plītis, krāsnis, kamīni,
skursteņi, siltummūri, pirts krāsnis un
dārza kamīni. Tālrunis 28893830.
Meklēju darbu.
Izskatīšu visus piedāvājumus.
Man – 28 gadi. Tālrunis 29660375.
Sieviete (30 gadi, bez kaitīgiem ieradumiem) meklē aukles vai slima cilvēka
pieskatītājas darbu. Tālrunis 29749238.
Sieviete meklē darbu slima vai veca cilvēka
aprūpē. Tālrunis 29109557.
Vīrietis (35 gadi, bez kaitīgiem ieradumiem, atbildīgs) meklē labi apmaksātu
darbu. Varu strādāt par autovadītāju. Pašam ir divas automašīnas (vieglā un kravas
minivens). Izskatīšu visus piedāvājumus ar
pienācīgu atalgojumu. Tālrunis 20084475.
Jauna sieviete (20 gadi) meklē darbu uz
nepilnu slodzi. Bez kaitīgiem ieradumiem,
ar pieredzi bērnu pieskatīšanā un biroja
darba administrēšanā. Izskatīšu visus piedāvājumus. Tālrunis 25320646.
Šoferis, ir A, BE, CE, DE kategorija un 95.
kods, traktortehnikas vadītājs (A, B, C, E, F
līdz 2024. gadam). Tālrunis 29682212.

Pērk
Visu veidu metāllūžņus. Izbraucam uz
vietas. Asteru 7. T.29718434
Dārgi pērkam apaļas un ovālas dzintara
krelles. T.20323336

Pārdod
Granti, smilti, šķembas,
melnzemi, kūtsmēslus.
T.26816035
Nr.1 Kaspars Ikstens, vārtsargs

Nr.24 Mārcis Melecis, vārtsargs

Nr.13 Ivans Muižnieks, vārtsargs Nr.25 Mārcis Ošs, aizsargs

Nr.7 Valērijs Redjko, aizsargs

Nr.3 Igors Savčenkovs, aizsargs

Smilti, šķembas, melnzemi, kūtsmēslus.
T.29595955
Biroju Jelgavā, Zirgu ielā 12 – 60.
Cokolstāvs – 35,2 m2. T.25525698
Skaldītu malku. T.26003909
Malku maisos. T.25994203
Malka, šāļi, zāģmateriāli, granulas, kokskaidu briketes. T.26488881

Nr.5 Gints Freimanis, aizsargs Nr.17 Aleksandrs Gubins,
aizsargs

Nr.15 Abdulajs Diallo,
aizsargs (Senegāla)

Nr.23 Elvis Studāns,
aizsargs

Nr.14 Edgars Fjodorovs,
aizsargs

Nr.41 Aldis Trukšāns,
aizsargs

Pārdod 8,5 ha zemi Līvbērzes pagastā.
Ir ābeļdārzs, šķūnis, dīķis, pagrabs.
Cena 28 000 EUR.
Tālrunis 29472331.
Granulas, kokskaidu un kūdras briketes.
Piegāde. Tel.28828288

Vēlas īrēt
Māju vai dzīvokli T.25852628

Dažādi
Nr.27 Andreas Themistokleus,
pussargs (Kipra)

Nr.21 Antons Dresmanis,
pussargs

Nr.22 Kenedijs Eriba,
pussargs (Nigērija)

Nr.26 Gļebs Kļuškins,
pussargs

Nr.28 Artis Lazdiņš,
pussargs

Nr.8 Rustams Sosranovs,
pussargs (Krievija)

Kravu pārvadājumi. Auto evakuācija.
T.25904905
Attīrīšu teritorijas no krūmiem un kokiem.
T.25994203
Datoru remonts T.26749711
Izved nolietotu sadzīves tehniku
bez maksas. T.28262407.
Automātisko veļas mašīnu remonts mājās.
T.29587816

Nr.10 Boriss Bogdaškins,
pussargs

Nr.9 Dariušs Latka,
pussargs (Polija)

Nr.20 Ismails Musa,
uzbrucējs (Nigērija)

Nr.12 Oļegs Malašenoks,
uzbrucējs

Nr.19 Artis Jaundzems,
uzbrucējs

Vitālijs Astafjevs,
galvenais treneris

Kvalitatīva meistaru komanda veiks
remonta darbus jūsu mājoklī vai birojā.
T.26881773
Juridiskais birojs ADEMIDE – uzņēmumu
reģistrācija/likvidācija; pamatkapitāla
izteikšana eiro. Raiņa 14, t.29179847;
www.ademide.lv
IK «Likteņsvece» – visu veidu apbedīšanas
pakalpojumi, piederumi, bezmaksas konsultācijas, nelaiķu nogādāšana morgā.
Visu diennakti. Tālrunis 22405045
vai ierodoties Raiņa ielā 36, Jelgavā.

Andrejs Piedels, treneris

Dāvis Caune, treneris

Romāns Kvačovs, treneris

Jānis Vuguls, kluba direktors Mārtiņš Krūmiņš, administrators Jurijs Ksenzovs, fizioterapeits

* Vēl galvenās komandas pieteikumā iekļauts pussargs Nr.11 Vadims Avdejevs un uzbrucējs Nr.29 Edgars Kārkliņš.

komandas spēļu kalendāru var iepazīties
kluba mājas lapā www.fkjelgava.lv.
Kopumā Virslīgas turnīrā šogad piedalās
astoņi klubi: FK «Ventspils», FK «Liepāja»,
«Skonto» FC (Rīga), FK «Spartaks» (Jūrmala), BFC «Daugavpils», FS «Metta/LU»
(Rīga), FB «Gulbene» un FK «Jelgava».
Tāpat kā pērn tiks rīkots arī dublieru
čempionāts, kurā piedalīsies visu klubu
dublieru komandas, un tajās drīkstēs
spēlēt spēlētāji līdz 22 gadu vecumam.
Jelgavnieki dublieru komandu pārsvarā
nokomplektējuši ar savas Futbola akadē-

mijas spēlētājiem.
Komandas sastāvā iekļauti: Alvis
Diržinis, Emīls Emulovs, Artis Staļģis,
Timurs Tihijs, Iļja Veļikanovs, Daniels Ivanovs, Ivo Minkervičs, Toms Rūdolfs Strods,
Jēkabs Šteinburgs, Mareks Plonis, Mārtiņš
Pivarovičs, Mareks Rudakovs, Roberts
Salenieks, Oskars Soroka, Helvijs Staļģis,
Edgars Skorobogatovs, Raivis Ozols, Grigorijs Misjuks, Edgars Ratkevičs, Ričards
Jirgensons, Rendijs Levics, Ronalds Smans,
Markuss Vinters, Germans Saveļjevs, Dags
Apsītis, Idriss Abdalahs (Gana).

FK «Jelgava» tuvāko spēļu
kalendārs
• 14.03. pulksten 15 – BFC «Daugavpils» :
FK «Jelgava» (Daugavpilī)
• 21.03. pulksten 16 – FK «Jelgava» :
«Skonto» FC (Olainē)
• 04.04. pulksten 15 – FK «Jelgava» : FK
«Daugava Rīga» (Latvijas kausa ¼ fināls)
(Olainē).
Ar pilnu galvenās un dublieru komandas
spēļu kalendāru var iepazīties kluba mājas
lapā www.fkjelgava.lv.

SIA «Velis – A» – apbedīšanas pakalpojumi, piederumi un konsultācijas, nelaiķu
nogādāšana morgā. Diennakts tālruņi:
63020151 un 28651582 vai ierodoties
personīgi SIA «Velis – A» biroja telpās
Sakņudārza ielā 5a, Jelgavā.

Aizsaulē aizgājuši
IMANTS ŠVARCBAHS (1917. g.)
ANDRIS KOŠKINS (1938. g.)
JANĪNA LASMANE (1935. g.)
SPODRA KAPAKLE (1924. g.)
VALERIJS OSIPOVIČS (1950. g.).
Izvadīšana 12.03. plkst.12.45 Bērzu kapsētā.
JĀNIS VĪĢELIS (1932. g.).
Izvadīšana 12.03. plkst.14 Baložu kapsētā.
ŅINA BLUMBERGA (1931. g.).
Izvadīšana 13.03. plkst.14 Zanderu kapsētā.
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

Pirmdiena, 16. marts
LTV1
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Ielas garumā».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1985.sērija.
9.35 «Patvērums mīlestībai». Meksikas seriāls (ar subt.). 51.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Leones dzīve». Itālijas seriāls. 3.sērija.
12.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
12.55 ««Sporta studijas» diskusija».
13.55 «Luijs». Animācijas seriāls.
14.05 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
14.20 «Maklauda meitas». Seriāls. 36.sērija.
15.15 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1985.sērija.
16.15 «Patvērums mīlestībai». Meksikas seriāls (ar subt.). 50.sērija.
17.10 «Momentuzņēmums».*
17.25 «Skats no malas».
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 «Aizliegtais paņēmiens».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».
22.00 «Sporta studija».
22.45 «Latvija var!»
23.05 «Nakts ziņas». 23.14 Sporta ziņas. 23.16 Laika ziņas.
23.20 «Mafijas klans 4». Seriāls. 1.sērija.
0.20 ««De facto»».*
0.55 «Melu laboratorija».* (ar subt.).
1.55 «Īrija ar Džeimsu Nesbitu». Dokumentāla filma. 3.sērija.

LTV7
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Persijā». 1.sērija.
6.30 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Šorīt». Informatīvi izklaidējošs raidījums (krievu val.).
8.35 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 594.sērija.
9.30 «Maklauda meitas». Seriāls. 35.sērija.
10.20 «Kalle nāk 4». Seriāls. 5.sērija.
11.10 «Diskusija. 100 g kultūras».*
11.55 «Radīti mūzikai».* Klasiskās mūzikas šovs.
13.35 «Pasaules meistarsacīkstes biatlonā».* 10 km sprints vīriešiem.
14.35 «Pasaules meistarsacīkstes biatlonā».*
12,5 km iedzīšanas sprints vīriešiem.
15.40 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».
16.10 «Anekdošu šovs 3».*
17.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 595.sērija.
18.00 «Šovakar». Ziņu raidījums (krievu val.).
18.35 «Izgaršot Brazīliju». Dok.seriāls (ar subt.). 10.sērija.
19.05 «Kalle nāk 4». Seriāls. 6.sērija.
20.00 «Pārmantotās tradīcijas». Dokumentāla filma.
21.00 ««Latvia Open 2014»».* Pasaules meistarsacīkstes
jauniešiem un pieaugušajiem 10 dejās.
22.40 «Midsomeras slepkavības 11». Seriāls (ar subt.). 5.sērija.
0.25 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
1.30 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Likums un kārtība: Lielbritānija 2». Seriāls. 1.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.15 «Bernards». Animācijas seriāls.
6.30 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
7.00 «900 sekundes».
9.00 «Dzīvīte».
9.30 «Televeikala skatlogs».
9.45 «Kurts Seits un Šura». Turcijas seriāls. 29. un 30.sērija.
12.00 «Dzintara dziesmas 4».
13.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 12.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Svētās liekules». ASV seriāls. 8.sērija.
15.40 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Nemīlētā». Meksikas seriāls. 2014.g. 36.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Fatmagula». Turcijas seriāls. 2010.g. 4.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «1/5 – tranzīta aktualitātes».
20.40 «Degpunktā».
21.10 «Ekstrasensi – detektīvi 2». Realitātes šovs.
22.20 «Atgriezties dzīvam». ASV dokumentāls seriāls. 10.sērija.
23.15 «Amerikāņi 2». ASV seriāls. 2014.g. 3.sērija.
0.15 «Dzīvīte».
0.35 «LNT ziņu «Top 10»».
1.20 «Fatmagula». Turcijas seriāls. 2010.g. 4.sērija.
2.45 «Svētās liekules». ASV seriāls. 8.sērija.
3.25 «900 sekundes».

TV3
5.00 «Uz robežas 2». Austrālijas seriāls. 2.sērija.
5.45 «Tētuka meitiņas 3». Seriāls (ar subt.). 40. un 41.sērija.
6.40 «Smurfi». Animācijas seriāls.
7.10 «Transformeri: tālākā cīņa 3». Animācijas seriāls.
7.40 «Rozā pantera un draugi». Animācijas seriāls.
8.00 «Simpsoni 7». Animācijas seriāls.
9.00 TV PIRMIZRĀDE. «Visuma karotāji». Piedzīvojumu filma ģimenei.
10.55 «Māmiņu klubs 8».
11.30 «Gatavo 3».
12.00 «Visi mīl Reimondu 7». ASV seriāls. 152. un 153.sērija.
13.00 «Transformeri: tālākā cīņa 3». Animācijas seriāls.
13.35 «Dēkaiņi». Animācijas seriāls.
14.10 «Rozā pantera un draugi». Animācijas seriāls.
14.30 «Viņas melo labāk». Latvijas seriāls. 11. un 12.sērija.
15.35 «UgunsGrēks 13». Latvijas seriāls. 2015.g. 32. un 33.sērija.
16.55 «Rozenheimas detektīvi 6». Vācijas detektīvseriāls. 20.sērija.
17.55 «Dzīves krustcelēs 5».
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 13». Latvijas seriāls. 2015.g. 33.sērija.
21.00 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 4». Seriāls. 9.sērija.
22.00 «CSI Lasvegasa 14». ASV seriāls. 2013.g. 308.sērija.
23.05 «Skaistule un briesmonis 2». ASV seriāls. 2013.g. 11.sērija.
0.05 «Ideāls vīrietis». ASV romantiska drāma. 2013.g.
1.50 «Nekā personīga».
2.45 «Visi mīl Reimondu 7». ASV seriāls. 152.sērija.
3.05 «Rozenheimas detektīvi 6». Vācijas detektīvseriāls. 20.sērija.
3.50 «TV3 ziņas».
4.20 «Bez tabu».

Otrdiena, 17. marts
LTV1
5.00 «Vides fakti».*
5.30 «Ielas garumā».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Ielas garumā».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1986.sērija.
9.35 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 52.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Sapņu viesnīca. Ķīna». Melodrāma.
12.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
12.55 «Jakari». Animācijas seriāls.
13.25 «Kas te? Es te!»*
13.55 «Luijs». Animācijas seriāls.
14.05 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
14.20 «Maklauda meitas». Seriāls. 37.sērija.
15.15 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1986.sērija.
16.15 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 51.sērija.

17.10 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 «Personība. 100 g kultūras».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «1:1. Aktuālā intervija».
22.05 TV PIRMIZRĀDE. «Aci pret aci ar «Islāma valsti»».
Dokumentāla filma (ar subt.). Pirms filmas – komentārs
«Patiesības stunda».
23.25 «Nakts ziņas». 23.34 Sporta ziņas. 23.36 Laika ziņas.
23.40 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
0.25 «Vēstules Sofijai». Vēsturiska drāma. 2013.g. (ar subt.).

LTV7
5.00 «SeMS. Laboratorija».*
5.30 «1000 jūdzes Persijā». 1.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Persijā». 2.sērija.
6.30 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Šorīt». Informatīvi izklaidējošs raidījums (krievu val.).
8.35 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 595.sērija.
9.30 «Maklauda meitas». Seriāls. 36.sērija.
10.20 «Kalle nāk 4». Seriāls. 6.sērija.
11.10 «Skats no malas».* (ar surdotulk.).
11.40 «Aizliegtais paņēmiens».*
12.35 «Melu laboratorija».* (ar subt.).
13.35 «Pasaules meistarsacīkstes biatlonā».*
12,5 km distance ar kopīgu startu sievietēm.
14.35 «Pasaules meistarsacīkstes biatlonā».*
15 km distance ar kopīgu startu vīriešiem.
15.40 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».
16.10 «Anekdošu šovs 3».*
17.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 596.sērija.
18.00 «Šovakar». Ziņu raidījums (krievu val.).
18.35 «Kaut kur uz Zemes». Dokumentāla filma. 6.sērija.
19.05 «Kalle nāk 4». Seriāls. 7.sērija.
20.00 «Neatklātie Tuvie Austrumi». Dok.filma (ar subt.). 3.sērija.
21.00 «Selfridžs 2». Seriāls (ar subt.). 10.sērija.
21.50 «Specvienība». Seriāls. 7.sērija.
22.40 «Noziegums 2». Dānijas krimināldrāma. 7.sērija.
23.50 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
1.30 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Nemīlētā». Meksikas seriāls. 2014.g. 36.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.10 «Nelabojamais Džims 2». ASV komēdijseriāls. 5.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte».
9.30 «Televeikala skatlogs».
9.45 «Dvīņumāsas kurpēs». Vācijas romantiska komēdija. 2012.g.
11.40 «Vecpuisis». Realitātes šovs.
13.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 13.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Svētās liekules». ASV seriāls. 9.sērija.
15.40 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Nemīlētā». Meksikas seriāls. 2014.g. 37.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Fatmagula». Turcijas seriāls. 2010.g. 5.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.10 TV PIRMIZRĀDE. «Pavasaris iesācējiem». Vācijas traģikomēdija.
23.10 «Mīlas dēka». ASV seriāls. 2014.g. 6.sērija.
0.15 «Dzīvīte».
0.35 «Noziegumam pa pēdām 12». Detektīvseriāls. 9. un 10.sērija.
2.05 «Fatmagula». Turcijas seriāls. 2010.g. 5.sērija.
3.30 «900 sekundes».

TV3
5.00 «Uz robežas 2». Austrālijas seriāls. 3.sērija.
5.45 «Tētuka meitiņas 3». Seriāls (ar subt.). 42. un 43.sērija.
6.40 «Smurfi». Animācijas seriāls.
7.10 «Transformeri: tālākā cīņa 3». Animācijas seriāls.
7.40 «Rozā pantera un draugi». Animācijas seriāls.
8.00 «Simpsoni 7». Animācijas seriāls.
9.00 «Varavīksnes cilts». ASV ģimenes komēdija. 2008.g.
11.00 «Reiz sensenos laikos 2». Seriāls. 17.sērija.
12.00 «Visi mīl Reimondu 7». ASV seriāls. 154. un 155.sērija.
13.00 «Transformeri: tālākā cīņa 3». Animācijas seriāls.
13.35 «Dēkaiņi». Animācijas seriāls.
14.10 «Rozā pantera un draugi». Animācijas seriāls.
14.30 «Viņas melo labāk». Latvijas seriāls. 13. un 14.sērija.
15.35 «UgunsGrēks 13». Latvijas seriāls. 2015.g. 33. un 34.sērija.
16.55 «Rozenheimas detektīvi 7». Vācijas detektīvseriāls. 1.sērija.
17.55 «Dzīves krustcelēs 5».
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 13». Latvijas seriāls. 2015.g. 34.sērija.
21.00 «Precos ar svešinieku!»
22.00 «24 stundas: dzīvo citu dienu». ASV seriāls. 2014.g. 2.sērija.
23.05 «Mākslīgais intelekts». ASV seriāls. 2014.g. 13.sērija.
0.05 «Amerikāņu šausmu stāsts 2». ASV seriāls. 5. un 6.sērija.
1.50 «Uz robežas 2». Austrālijas seriāls. 2.sērija.
2.40 «Visi mīl Reimondu 7». ASV seriāls. 154.sērija.
3.05 «Rozenheimas detektīvi 7». Vācijas detektīvseriāls. 1.sērija.
3.50 «TV3 ziņas».
4.20 «Bez tabu».

Trešdiena, 18. marts
LTV1
5.00 «Vides fakti».*
5.30 «Skats no malas».* (ar surdotulk.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Ielas garumā».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1987.sērija.
9.35 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 53.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Radīti mūzikai».* Klasiskās mūzikas šovs.
12.30 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
12.50 «Jakari». Animācijas seriāls.
13.20 «Kas te? Es te!»*
13.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
14.10 «Maklauda meitas». Seriāls. 38.sērija.
15.05 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1987.sērija.
16.05 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 52.sērija.
17.00 «Personība. 100 g kultūras».*
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 «Īstās latvju saimnieces».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 «Latloto. «Viking Lotto»».
21.20 «Sastrēgumstunda».
22.30 «Zebra».
22.45 «Momentuzņēmums».
23.00 «Nakts ziņas». 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 «Personība. 100 g kultūras».*
0.10 «Aci pret aci ar «Islāma valsti»». Dok.filma (ar subt.).
1.15 «Mafijas klans 4». Seriāls. 1.sērija.

LTV7
5.00 «SeMS. Laboratorija».*
5.30 «1000 jūdzes Persijā». 2.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Persijā». 3.sērija.
6.30 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Šorīt». Informatīvi izklaidējošs raidījums (krievu val.).
8.35 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 596.sērija.
9.30 «Maklauda meitas». Seriāls. 37.sērija.

tv programma
10.20 «Kalle nāk 4». Seriāls. 7.sērija.
11.15 ««De facto»».* (ar subt.).
11.50 «Province».* (ar subt.).
12.20 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».*
12.50 «Aculiecinieks».*
13.05 «Sporta studijas diskusija».
14.05 «Pasaules meistarsacīkstes biatlonā».* 4 x 7,5 km stafete vīriešiem.
15.40 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».
16.10 «Anekdošu šovs 3».*
17.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 597.sērija.
18.00 «Šovakar». Ziņu raidījums (krievu val.).
18.35 «Punkts uz i». Diskusiju raidījums (krievu val.).
19.35 «Kalle nāk 4». Seriāls. 8.sērija.
20.25 «Logs uz ķermeni». Dokumentāla filma.
21.25 «Melu laboratorija».* (ar subt.).
22.25 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».*
22.55 «Pēdējais liecinieks». Seriāls. 42.sērija.
23.45 «Kaut kur uz Zemes». Dokumentāla filma. 6.sērija.
0.15 «Pārmantotās tradīcijas». Dokumentāla filma.
1.15 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
1.30 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Nemīlētā». Meksikas seriāls. 2014.g. 37.sērija.
5.40 «Ticīgo uzvaras balss».
6.10 «Nelabojamais Džims 2». ASV komēdijseriāls. 6.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte».
9.25 «Televeikala skatlogs».
9.40 «Pavasaris iesācējiem». Vācijas traģikomēdija. 2012.g.
11.35 «Karamba!» Humora raidījums.
12.00 «Atgriezties dzīvam». ASV dokumentāls seriāls. 10.sērija.
13.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 14.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Svētās liekules». ASV seriāls. 10.sērija.
15.40 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Nemīlētā». Meksikas seriāls. 2014.g. 38.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Fatmagula». Turcijas seriāls. 2010.g. 6.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.10 «Šerloka Holmsa un doktora Vatsona piedzīvojumi».
Krievijas detektīvseriāls. 1980.g.
0.30 «Dzīvīte».
0.50 «Fatmagula». Turcijas seriāls. 2010.g. 6.sērija.
2.10 «Nemelo man!» (ar subt.).
3.00 «Nelabojamais Džims 2». ASV komēdijseriāls. 6.sērija.
3.20 «900 sekundes».

TV3
5.00 «Uz robežas 2». Austrālijas seriāls. 4.sērija.
5.45 «Tētuka meitiņas 3». Seriāls (ar subt.). 44. un 45.sērija.
6.40 «Mazo mīluļu veikaliņš 2». Animācijas seriāls.
7.10 «Transformeri: tālākā cīņa 3». Animācijas seriāls.
7.40 «Rozā pantera un draugi». Animācijas seriāls.
8.00 «Simpsoni 7». Animācijas seriāls.
9.00 TV PIRMIZRĀDE. «Rodeo eņģelis». ASV ģimenes filma.
11.00 «Reiz sensenos laikos 2». Seriāls. 18.sērija.
12.00 «Visi mīl Reimondu 7». ASV seriāls. 156. un 157.sērija.
13.00 «Transformeri: tālākā cīņa 3». Animācijas seriāls.
13.35 «Dēkaiņi». Animācijas seriāls.
14.10 «Rozā pantera un draugi». Animācijas seriāls.
14.30 «Viņas melo labāk». Latvijas seriāls. 15. un 16.sērija.
15.35 «UgunsGrēks 13». Latvijas seriāls. 2015.g. 34. un 35.sērija.
16.55 «Rozenheimas detektīvi 7». Vācijas detektīvseriāls. 2.sērija.
17.55 «Dzīves krustcelēs 5».
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 13». Latvijas seriāls. 2015.g. 35.sērija.
21.00 ««Ievas» pārvērtības. Tievēšanas sezona».
21.45 «Tēta nedienas». Realitātes šovs (ar subt.).
23.00 «Reiz sensenos laikos 3». ASV seriāls. 2013.g. 13.sērija.
0.00 «Mahinatori 5». ASV seriāls. 7.sērija.
0.55 «Amerikāņu šausmu stāsts 2». ASV seriāls. 7.sērija.
1.45 «Uz robežas 2». Austrālijas seriāls. 4.sērija.
2.35 «Visi mīl Reimondu 7». ASV seriāls. 156.sērija.
3.00 «Rozenheimas detektīvi 7». Vācijas detektīvseriāls. 2.sērija.
3.45 «TV3 ziņas».
4.15 «Bez tabu».

Ceturtdiena, 19. marts
LTV1
5.00 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».* (ar subt.).
5.30 «Vides fakti».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Ielas garumā».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1988.sērija.
9.35 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 54.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Daudz laimes!»*
11.40 «Latvijas šlāgeraptauja 2015».*
12.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
12.55 «Auniņa Timija laiks». Animācijas seriāls.
13.20 «Zili brīnumi!»*
13.50 «Luijs». Animācijas seriāls.
14.00 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
14.20 «Maklauda meitas». Seriāls. 39.sērija.
15.15 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1988.sērija.
16.15 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 53.sērija.
17.10 «Diskusija. 100 g kultūras».
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 «Dabas dīvaiņi». Dokumentāls seriāls. 1.sērija.
20.00 JAUNUMS. «Satiktie. Laikmeta varoņi toreiz un tagad».
Zdislavs Romanovskis.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «LV jaunatklāšanas raidījums «Te!»».
22.15 JAUNUMS. «Pusbrālis». Norvēģijas seriāls (ar subt.). 1.sērija.
23.10 «Nakts ziņas». 23.19 Sporta ziņas. 23.21 Laika ziņas.
23.25 «Diskusija. 100 g kultūras».*
0.10 «Sastrēgumstunda».* (ar surdotulk.).
1.20 «1:1. Aktuālā intervija».* (ar surdotulk.).

LTV7
5.00 «SeMS. Laboratorija».*
5.30 «1000 jūdzes Persijā». 3.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Persijā». 4.sērija.
6.30 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Šorīt». Informatīvi izklaidējošs raidījums (krievu val.).
8.35 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 597.sērija.
9.30 «Maklauda meitas». Seriāls. 38.sērija.
10.20 «Kalle nāk 4». Seriāls. 8.sērija.
11.15 «Sastrēgumstunda».* (ar surdotulkojumu).
12.25 «Ielas garumā».* (ar subt.).
12.55 «Latvija var!»*
13.15 «Vides fakti».* (ar subt.).
13.45 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
14.20 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».*
14.50 TIEŠRAIDE. «Pasaules kausa izcīņa biatlonā». 10 km sprints
vīriešiem. Pārraide no Hantimansijskas.
16.10 «Anekdošu šovs 3».*
17.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 598.sērija.
18.00 «Šovakar». Ziņu raidījums (krievu val.).
18.35 «Bez aizvainojumiem». Aktuālās intervijas raidījums (krievu val.).
19.05 «Sirmais. Kulta ēdieni».* (krievu val., ar subt.).
19.35 «Kalle nāk 4». Seriāls. 9.sērija.
20.25 «Dzīvi apliecinošs skats uz nāvi». Dokumentāla filma. 2.sērija.
21.25 «Personība. 100 g kultūras».*

Ceturtdiena, 2015. gada 12. marts
22.25 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».* Dzejniece Elza Stērste.
23.10 TV PIRMIZRĀDE. «Logs uz ķermeni». Dokumentāla filma.
0.10 «Sporta studija». (ar surdotulkojumu).
0.55 «Zebra».* (ar subt.).
1.15 «Sprādzienizturīgs audums». Dokumentāla filma.
1.30 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Nemīlētā». Meksikas seriāls. 2014.g. 38.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.10 «Nelabojamais Džims 2». ASV komēdijseriāls. 7.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte».
9.25 «Televeikala skatlogs».
9.40 TV PIRMIZRĀDE. «Robins Pilčers. Jauns sākums».
Vācijas melodrāma. 2007.g.
11.40 «Karamba!» Humora raidījums.
12.00 «Atgriezties mājās 2». Austrālijas seriāls. 2014.g.
13.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 15.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 JAUNUMS. «Tāda ir dzīve». Austrālijas komēdijseriāls. 1.sērija.
16.50 «Nemīlētā». Meksikas seriāls. 2014.g. 39.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Fatmagula». Turcijas seriāls. 2010.g. 7.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.10 JAUNUMS. «Maini vai zaudē!» TV spēle.
21.55 «Mistiskās slimības 2». ASV realitātes šovs.
22.55 «Salauztie ziedi». ASV un Francijas komiska drāma. 2005.g.
0.55 «Dzīvīte».
1.15 «Fatmagula». Turcijas seriāls. 2010.g. 7.sērija.
2.40 «Šodien novados».
2.50 «900 sekundes».
4.20 «Nelabojamais Džims 2». ASV komēdijseriāls. 7.sērija.
4.40 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Uz robežas 2». Austrālijas seriāls. 5.sērija.
5.45 «Tētuka meitiņas 3». Seriāls (ar subt.). 46. un 47.sērija.
6.40 «Mazo mīluļu veikaliņš 2». Animācijas seriāls.
7.10 «Transformeri: tālākā cīņa 3». Animācijas seriāls.
7.40 «Rozā pantera un draugi». Animācijas seriāls.
8.00 «Simpsoni 7». Animācijas seriāls.
9.00 «Iesper un iekliedzies!» ASV komēdija visai ģimenei. 2005.g.
11.00 «Reiz sensenos laikos 2». Seriāls. 19.sērija.
12.00 «Visi mīl Reimondu 7». ASV seriāls. 158. un 159.sērija.
13.00 «Transformeri: tālākā cīņa 3». Animācijas seriāls.
13.35 «Dēkaiņi». Animācijas seriāls.
14.10 «Rozā pantera un draugi». Animācijas seriāls.
14.30 «Viņas melo labāk». Latvijas seriāls. 17. un 18.sērija.
15.35 «UgunsGrēks 13». Latvijas seriāls. 2015.g. 35. un 36.sērija.
16.55 «Rozenheimas detektīvi 7». Vācijas detektīvseriāls. 3.sērija.
17.55 «Dzīves krustcelēs 5».
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 13». Latvijas seriāls. 2015.g. 36.sērija.
21.00 «Nozieguma skelets 9». ASV seriāls. 2013.g. 16.sērija.
22.00 «A komanda». ASV spraiga sižeta filma. 2010.g.
0.50 «Kinomānija 6».
1.20 ««Overtime TV»». Sporta apskats.
2.20 «Uz robežas 2». Austrālijas seriāls. 5.sērija.
3.10 «Rozenheimas detektīvi 7». Vācijas detektīvseriāls. 3.sērija.
3.55 «TV3 ziņas».
4.25 «Bez tabu».

Piektdiena, 20. marts
LTV1
5.00 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».* (ar subt.).
5.30 «Saknes debesīs».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Ielas garumā».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Alpu dakteris 5». Seriāls. 8.sērija.
9.35 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 55.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Mūsu Čārlijs 15». Seriāls. 11. un 12.sērija.
12.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
12.55 «Auniņa Timija laiks». Animācijas seriāls.
13.20 «Brīnumskapja skola».*
13.50 «Luijs». Animācijas seriāls.
14.00 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
14.20 «Maklauda meitas». Seriāls. 40.sērija.
15.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*
16.05 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 54.sērija.
17.00 «Alpu dakteris 5». Seriāls. 8.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
19.05 «Gudrs, vēl gudrāks».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 JAUNUMS. «Vera 2». Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 1.sērija.
23.00 «Nakts ziņas». 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 «Latvijas šlāgeraptauja 2015».*
0.10 «Pusbrālis». Norvēģijas seriāls (ar subt.). 2013.g. 1.sērija.
1.00 «Mūsu Čārlijs 15». Seriāls. 11. un 12.sērija.
2.40 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
3.40 «Aculiecinieks».*
3.55 «Sporta studija». (ar surdotulk.).
4.35 «Aizliegtais paņēmiens».*

LTV7
5.00 «SeMS. Laboratorija».*
5.30 «1000 jūdzes Persijā». 4.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Persijā». 5.sērija.
6.30 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Šorīt». Informatīvi izklaidējošs raidījums (krievu val.).
8.35 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 598.sērija.
9.30 «Maklauda meitas». Seriāls. 39.sērija.
10.20 «Kalle nāk 4». Seriāls. 9.sērija.
11.15 «1:1. Aktuālā intervija».* (ar surdotulk.).
12.05 «Personība. 100 g kultūras».*
13.05 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».* Dzejniece Elza Stērste.
13.50 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
14.20 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
14.50 TIEŠRAIDE. «Pasaules kausa izcīņa biatlonā».
7,5 km sprints sievietēm.
16.10 «Anekdošu šovs 3».*
17.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 599.sērija.
18.00 «Šovakar». Ziņu raidījums (krievu val.).
18.35 «Personīga lieta». Informatīvi analītisks raidījums (krievu val.).
19.10 «Kalle nāk 4». Seriāls. 10.sērija.
20.05 «Eiropa koncertos». (ar subt.).
21.00 TV PIRMIZRĀDE. «Leģendārie albumi. «Duran Duran»».
Dokumentāla filma (ar subt.).
22.00 TV PIRMIZRĀDE. «Mona». Latvijas drāma. 2012.g. (ar subt.).
23.40 «Intars Busulis@Abonementa orķestris «CitāC»».*
1.55 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
4.30 «Spots».*

LNT
5.00 «Nemīlētā». Meksikas seriāls. 2014.g. 39.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.10 «Nelabojamais Džims 2». ASV komēdijseriāls. 8.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte».
9.25 «Televeikala skatlogs».
9.40 «Pegija sprukās». Vācijas kriminālkomēdija. 2008.g.
11.45 «Karamba!» Humora raidījums.
11.55 «Ekstrasensi – detektīvi 2». 10.sērija.

13.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 16.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Tāda ir dzīve». Austrālijas komēdijseriāls. 2010.g. 2.sērija.
15.40 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Nemīlētā». Meksikas seriāls. 2014.g. 40.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Fatmagula». Turcijas seriāls. 2010.g. 8.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.10 «Glābiet mūsu ģimeni! 2». Realitātes šovs (ar subt.).
23.10 «Greizais spogulis». Krievijas humora raidījums (ar subt.).
1.10 «Dzīvīte».
1.30 «Fatmagula». Turcijas seriāls. 2010.g. 8.sērija.
2.55 «Nelabojamais Džims 2». ASV komēdijseriāls. 8.sērija.
3.15 «Šodien novados».
3.25 «900 sekundes».

TV3
5.00 «Uz robežas 2». Austrālijas seriāls. 6.sērija.
5.45 «Tētuka meitiņas 3». Seriāls (ar subt.). 48. un 49.sērija.
6.40 «Mazo mīluļu veikaliņš 2». Animācijas seriāls.
7.10 «Transformeri: tālākā cīņa 3». Animācijas seriāls.
7.40 «Rozā pantera un draugi». Animācijas seriāls.
8.00 «Simpsoni 7». Animācijas seriāls.
9.00 «Spēlē kā Maikls 2». ASV un Kanādas ģimenes filma.
11.00 «Reiz sensenos laikos 2». Seriāls. 20.sērija.
12.00 «Visi mīl Reimondu 7». ASV seriāls. 160. un 161.sērija.
13.00 «Transformeri: tālākā cīņa 3». Animācijas seriāls.
13.30 «Dēkaiņi 2». Animācijas seriāls.
14.00 «Rozā pantera un draugi». Animācijas seriāls.
14.20 «Viņas melo labāk». Latvijas seriāls. 19. un 20.sērija.
15.30 «Vecie ērmi 2». Beļģijas humora raidījums.
16.55 «Rozenheimas detektīvi 7». Vācijas detektīvseriāls. 4.sērija.
17.55 «Dullās sacensības «Neiespējamā misija» 6».
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «Bez tabu: Dzīves smalkumi 2».
20.40 «Sanāciet, sadziediet!» TV šovs.
22.10 «Amerikāņu pīrāgs 5: Kailā jūdze». Komēdija. 2006.g.
0.15 «Čakija atlase». ASV šausmu komēdija. 2004.g.
1.55 «Tēta nedienas». Realitātes šovs (ar subt.).
2.50 «Vecie ērmi 2». Beļģijas humora raidījums.
3.10 «Rozenheimas detektīvi 7». Vācijas detektīvseriāls. 4.sērija.
3.55 «TV3 ziņas».
4.25 «Bez tabu».

Sestdiena, 21. marts
LTV1
5.30 «Province».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Ielas garumā».*
6.35 «Vides fakti».*
7.05 «Muks». Animācijas seriāls.
7.30 «Tillija un draugi». Animācijas filma.
8.00 «Luijs». Animācijas seriāls.
8.10 «Pelēns Tips». Animācijas seriāls.
8.30 «Mežainīši». Animācijas seriāls.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Zili brīnumi!»
10.00 «Ķepa uz sirds».
10.30 «Četru bērnu tēvs. Atpakaļ dabā». Ģimenes filma. (ar subt.).
12.00 «Velomūzika». Dokumentāla filma.
13.05 «Sibīrijas dienasgrāmata. 1949.gads». Dokumentāla filma.
14.05 «Satiktie. Laikmeta varoņi toreiz un tagad».
Zdislavs Romanovskis.
14.35 «Īstās latvju saimnieces».*
15.35 «Gudrs, vēl gudrāks».*
17.00 «Musonu zemes». Dokumentāla daudzsēriju filma. 3.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.20 «Aculiecinieks».
18.35 «Es – savai zemītei».
19.05 «Vides fakti».
19.35 «Latvijas šlāgeraptauja 2015».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 «Latloto. «Eurojackpot»».
21.25 ««Teātris.zip»». Pirms izrādes – Ojāra Rubeņa saruna ar
Šekspīra dzīves un daiļrades speciālisti Sigmu Ankravu un
aktieri Andri Keišu.
21.45 «V.Šekspīrs. «Otello»». Jaunā Rīgas teātra izrāde.
0.25 «Vera 2». Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 2012.g. 1.sērija.
2.05 «Noziegumu sezona». Mākslas filma. 3.sērija.
3.50 «Bīstamā robeža. Pavasara ķibeles». VUGD dokumentāla filma.
4.05 «Bīstamā robeža. Ugunsgrēks». VUGD dokumentāla filma.
4.20 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
5.05 «LV jaunatklāšanas raidījums «Te!»».*

LTV7
5.00 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
5.30 «1000 jūdzes Persijā». 5.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «Savējie». Seriāls. 8. un 9.sērija.
7.05 «Punkts uz i».* Diskusiju raidījums (krievu val., ar subt.).
8.05 «Bez aizvainojumiem».* Aktuālās intervijas raidījums
(krievu val., ar subt.).
8.35 «1000 jūdzes līdz Eņģeļu pilsētai». 9.sērija.
9.05 «LV jaunatklāšanas raidījums «Te!»».*
10.05 «Province».* (ar subt.).
10.35 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*
11.20 TIEŠRAIDE. «Pasaules kausa izcīņa biatlonā».
12,5 km iedzīšanas distance vīriešiem.
12.35 «Vanags». Seriāls. 3. un 4.sērija.
14.50 TIEŠRAIDE. «Pasaules kausa izcīņa biatlonā».
10 km iedzīšanas distance sievietēm.
16.00 «Sporta studija». (ar surdotulkojumu).
16.45 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».*
17.15 «Aizliegtais paņēmiens».* (ar subt.).
18.10 «Eiropa koncertos». (ar subt.).
19.00 «Dzīvi apliecinošs skats uz nāvi». Dok.filma. 2.sērija.
20.00 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
21.00 «Sirmais. Kulta ēdieni». (krievu val., ar subt.).
21.30 «Midsomeras slepkavības 11». Seriāls (ar subt.). 6.sērija.
23.15 «SOKO Vismāra». Seriāls. 50.sērija.
0.05 «Mona». Latvijas drāma. 2012.g. (ar subt.).
1.45 «Grupas «Pērkons» koncerts «Sapumpurots zars»».*
4.00 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*

LNT
5.00 «Nemīlētā». Meksikas seriāls. 2014.g. 40.sērija.
5.40 «Ķerto līga 4». ASV seriāls. 2.sērija.
6.00 «Kādas slimības vēsture». Seriāls (ar subt.). 33.sērija.
6.50 «Bernards». Animācijas seriāls.
7.00 «Degpunktā».
7.30 «Šefpavāru cīņas: saldais ēdiens 2». ASV realitātes šovs.
8.30 «Attīstības kods».
9.00 «LNT brokastis».
11.00 «Laimīgs un vesels».
11.30 «Šerloka Holmsa un doktora Vatsona piedzīvojumi».
Krievijas detektīvseriāls. 1980.g.
14.55 «Karamba!» Humora raidījums.
15.05 «Bērnudārza policists». ASV komēdija. 1990.g.
17.20 «Atgriezties mājās 2». Austrālijas seriāls. 2014.g.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Atgriezties mājās 2». Austrālijas seriāls. 2014.g. Turpinājums.
18.30 «Vecpuisis». Realitātes šovs.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Dzintara dziesmas 4».
21.35 «Agata Kristi. Erkils Puaro». Seriāls. 7. un 8.sērija.
23.55 «Pārgalvis». ASV spraiga sižeta filma. 2003.g.
1.35 «Pegija sprukās». Vācijas kriminālkomēdija. 2008.g.
3.05 «LNT brokastis».
4.35 «Ķerto līga 4». ASV seriāls. 2.sērija.

Ceturtdiena, 2015. gada 12. marts

TV3
5.00 «Uz robežas 2». Austrālijas seriāls. 7.sērija.
5.45 «Saikne 2». ASV seriāls. 7.sērija.
6.35 «Auniņa Šona piedzīvojumi 3». Animācijas seriāls.
6.50 «Monsuno». Animācijas seriāls.
7.15 «Īpašais aģents Oso 2». Animācijas seriāls.
7.45 «Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums 4». Animācijas seriāls.
8.10 «Šīna planēta». Animācijas seriāls.
9.10 «Madagaskaras pingvīni». Animācijas seriāls.
10.00 «Autoziņas».
10.30 ««Ievas» pārvērtības. Tievēšanas sezona».
11.15 «Vecie ērmi 2». Beļģijas humora raidījums.
11.50 «Dziedošie lāči». ASV ģimenes filma. 2002.g.
13.45 «Dejo ar zvaigzni!» TV šovs.
17.05 «Centīgie futbolisti». ASV piedzīvojumu filma ģimenei.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Madagaskara 3». ASV animācijas filma. 2012.g.
21.20 «Karību jūras pirāti. Pasaules malā». Piedzīvojumu filma.
0.50 «A komanda». ASV spraiga sižeta filma. 2010.g.
3.05 «TV3 ziņas».
3.35 «Saikne 2». ASV seriāls. 7.sērija.
4.15 «Uz robežas 2». Austrālijas seriāls. 7.sērija.

Svētdiena, 22. marts
LTV1
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Ielas garumā».*
6.35 «Vides fakti».*
7.05 «Muks». Animācijas seriāls.
7.30 «Tillija un draugi». Animācijas filma.
8.00 «Luijs». Animācijas seriāls.
8.10 «Pelēns Tips». Animācijas seriāls.
8.30 «Mežainīši». Animācijas seriāls.
9.00 «Kas te? Es Te!»
9.30 «Gārfīlda šovs». Animācijas seriāls.
10.00 «Dabas dīvaiņi». Dokumentāls seriāls. 1.sērija.
10.30 «Izgaršot Brazīliju». Dok.seriāls (ar subt.). 11.sērija.

20. martā kultūras namā «Rota»
Garozas ielā 15

notiks Lauktehnikas veterānu saiets
groziņu vakars.
Pulcēšanās – no plkst.17, sākums – plkst.18.
Rīkotāju grupa: Jāzeps Kivlenieks, Māra Ažīte,
Alberts Suveizda u.c.

11.00 «Neatklātie Tuvie Austrumi». Dok.filma (ar subt.). 4.sērija.
12.00 «Dievkalpojums».
13.00 «Saknes debesīs». (ar subt.).
13.26 «Daudz laimes!»
14.15 «Latvijas šlāgeraptauja 2015».*
15.10 «Ķepa uz sirds».*
15.40 «Īrija ar Džeimsu Nesbitu». Dokumentāla filma. 4.sērija.
16.10 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».
17.00 «Tēvs Brauns». Seriāls (ar subt.). 1.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.20 «Province».
18.50 TIEŠRAIDE. «Radīti mūzikai». Klasiskās mūzikas šovs.
20.30 «Panorāma».
21.20 TV PIRMIZRĀDE. «Ekskursante». Lietuvas drāma.
23.25 «LV jaunatklāšanas raidījums «Te!»».*
0.25 «Musonu zemes». Dokumentāla daudzsēriju filma. 3.sērija.
1.20 «Momentuzņēmums».*
1.35 «Rīga 2014. 8. Pasaules koru olimpiāde». Čempionu koncerts
2.45 «Noziegumu sezona». Mākslas filma. 4.sērija.
4.25 «Diskusija. 100 g kultūras».*
5.05 «Personība. 100 g kultūras».*

LTV7
5.00 «Drosmīgās pārmaiņas». Dokumentāla filma. 2.sērija.
5.30 «Dabas formas». Dokumentāla filma. 3.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 ««Astro Acoustic». Grupas «Astro’n’out» albuma koncerts».*
7.05 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
8.00 «Zebra».* (ar subt.).
8.15 «Aculiecinieks».*
8.30 «Ielas garumā».* (ar subt.).
9.00 «Vanags». Seriāls. 3. un 4.sērija.
11.05 TIEŠRAIDE. «Pasaules kausa izcīņa biatlonā».
15 km distance ar kopīgu startu vīriešiem.
12.15 «Vides fakti».* (ar subt.).
12.45 «Latvija var!»*
13.05 TIEŠRAIDE. «Pasaules kausa izcīņa biatlonā».
12,5 km distance ar kopīgu startu sievietēm.
14.20 «Leģendārie albumi. «Duran Duran»». Dok.filma (ar subt.).
15.25 «Caurspīdīgā elektronika». Dokumentāla filma.
15.40 «Grafiti. Cīņa par izteiksmes brīvību». Dokumentāla filma.
16.45 TIEŠRAIDE. «VTB vienotās līgas spēle». «VEF Rīga» – «Khimki».
19.05 ««Tour de France» – leģenda». Dok.filma. 1. un 2.sērija.
21.15 «Specvienība». Seriāls. 8.sērija.
22.05 «Noziegums 2». Dānijas krimināldrāma. 8.sērija.
23.15 «Sapņu viesnīca. Malaizija». Melodrāma.
0.55 «Eiropa koncertos». (ar subt.).
1.45 «Rīga 2014. 8.Pasaules koru olimpiāde». Čempionu koncerts.
3.05 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*

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

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

TV programma
LNT
5.00 «Likums un kārtība: Lielbritānija 2». Seriāls. 2.sērija.
5.45 «Ķerto līga 4». ASV seriāls. 3.sērija.
6.05 «Kādas slimības vēsture». Seriāls (ar subt.). 34.sērija.
6.55 «Bernards». Animācijas seriāls.
7.05 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
7.30 «Šefpavāru cīņas: saldais ēdiens 2». ASV realitātes šovs.
8.30 «Karamba!» Humora raidījums.
8.45 «Es dzīvoju koka mājā».
9.00 «LNT brokastis».
10.00 «Maini vai zaudē!» TV spēle.
10.40 «Veiksmīgs uzņēmējs».
11.15 «Agata Kristi. Erkils Puaro». Seriāls. 7. un 8.sērija.
13.35 «Mistiskās slimības 2». ASV realitātes šovs.
14.35 «Dzintara dziesmas 4».
15.40 «Greizais spogulis». Krievijas humora raidījums (ar subt.).
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Noziegumam pa pēdām 12». Detektīvseriāls. 11. un 12.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.10 «LNT ziņu «Top 10»».
21.00 «Kurts Seits un Šura». Turcijas seriāls. 31. un 32.sērija.

SIA «Nordic Homes» (reģ.Nr.LV40103336329)

aicina darbā KONSTRUKTORU INŽENIERI.
Darba pienākumi:
• KKD un BK sadaļas izstrāde/projektēšana;
• nesošo konstruktīvo elementu aplēse un dimensionēšana saskaņā ar EC1 un EC5;
• projekta dokumentācijas pārbaude;
• racionālu un tehniski ekonomiski izdevīgu risinājumu
izstrāde saistībā ar koka konstrukciju ēku projektēšanu.
Prasības kandidātam:
• augstākā, nepabeigta augstākā vai vidējā speciālā
izglītība būvniecībā;
• nepieciešamas iemaņas darbā ar «MS Word» un «MS
Excel», «AutoCAD», vēlamas iemaņas darbā ar «SEMA»,
«Revit» vai citām 3D projektēšanas programmām;
• iemaņas darbā ar konstrukciju aplēses programmām;
• labas latviešu un angļu valodas zināšanas;
• labas saskarsmes spējas, uzņēmība un neatlaidība;
• spēja organizēt savu darbu;
• vēlme pilnveidoties un papildināt savas zināšanas.
Neto darba alga – no 900 EUR, pamatojoties uz
profesionālo pieredzi un kvalifikāciju.
CV sūtīt pa e-pastu info@nordichomes.lv līdz 27.03.2015.
Darba laiks – pilna slodze
Darba vieta – Ozolnieku novads, Āne, Celtnieku iela 36.

23.10 «Pēdējie Grimmi 2». ASV seriāls. 2012.g. 22.sērija.
0.10 «Jaunā meita». ASV šausmu trilleris. 2009.g.
1.50 «Trīs vienā gultā». Vācijas romantiska komēdija. 2013.g.
3.20 «Kādas slimības vēsture». Seriāls (ar subt.). 34.sērija.
4.10 «LNT brokastis».

TV3
5.00 «Uz robežas 2». Austrālijas seriāls. 8.sērija.
5.45 «Tētuka meitiņas 3». Seriāls (ar subt.). 50. un 51.sērija.
6.40 «Auniņa Šona piedzīvojumi 3». Animācijas seriāls.
6.55 «Monsuno». Animācijas seriāls.
7.20 «Īpašais aģents Oso 2». Animācijas seriāls.
7.50 «Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums 4». Animācijas seriāls.
8.10 «Kinomānija 6».

SIA «Nordic Homes» (reģ.Nr.LV40103336329)

aicina darbā PROJEKTĒTĀJU TEHNIĶI.
Darba pienākumi:
• darba rasējumu detalizācijas izstrāde;
• dokumentācijas komplektēšana, noformēšana, arhivēšana;
• projektu dokumentācijas pārbaude;
• izejmateriālu un komplektējošo detaļu apjomu aprēķini.
Prasības kandidātam:
• augstākā, nepabeigta augstākā vai vidējā speciālā
izglītība būvniecībā, var būt pēdējo kursu students;
• nepieciešamas iemaņas darbā ar «MS Word» un «MS
Excel», «AutoCAD», vēlamas iemaņas darbā ar «SEMA»,
«Revit» vai citām 3D projektēšanas programmām;
• labas latviešu, vēlamas angļu valodas zināšanas;
• labas saskarsmes spējas, uzņēmība un neatlaidība;
• spēja organizēt savu darbu;
• vēlme pilnveidoties un papildināt savas zināšanas.
Neto darba alga – no 600 EUR, pamatojoties uz
profesionālo pieredzi un kvalifikāciju.
CV sūtīt pa e-pastu info@nordichomes.lv līdz 27.03.2015.
Zvanīt darba dienas no plkst.9 līdz 16 pa tālruni 26190613.
Darba laiks – pilna slodze
Darba vieta – Ozolnieku novads, Āne, Celtnieku iela 36.

8.50 «Māmiņu klubs».
9.25 «Gatavo 3».
10.00 «Superbingo».
11.00 «Precos ar svešinieku!»
12.05 «Vecie ērmi 2». Beļģijas humora raidījums.
12.20 «Karību jūras pirāti. Pasaules malā». ASV piedzīvojumu filma. 2007.g.
15.50 «Madagaskara 3». ASV animācijas filma. 2012.g.
17.30 «Sanāciet, sadziediet!» TV šovs.
19.00 «Nekā personīga».
20.00 «Dejo ar zvaigzni!» TV šovs.
23.25 TV PIRMIZRĀDE. «Vīra nodevība». Kanādas trilleris. 2013.g.
1.05 «Amerikāņu pīrāgs 5: Kailā jūdze». Komēdija. 2006.g.
2.50 «Centīgie futbolisti».
ASV piedzīvojumu filma ģimenei. 2003.g.
4.15 «Uz robežas 2». Austrālijas seriāls. 8.sērija.

SIA «Nordic Homes» (reģ.Nr.LV40103336329)

aicina darbā BIROJA ADMINISTARTORI(-U)/
PERSONĀLA SPECIĀLISTI(-U).
Darba pienākumi:
• biroja darba koordinēšana un vadīšana;
• lietvedības dokumentu kārtošana atbilstoši LR standartiem;
• ienākošo un izejošo dokumentu reģistrācija;
• atbalsta sniegšana uzņēmuma vadībai un kolēģiem
ikdienas darbā;
• plānot un organizēt darbinieku pieņemšanu darbā, veikt
darbinieku atbrīvošanu, uzturēt personāla datu bāzi.
Prasības kandidātiem:
• teicamas latviešu, labas angļu un krievu valodas
zināšanas;
• ļoti labas datora («MS Office») lietošanas prasmes;
• darba pieredze biroja administratora darbā;
• labas saskarsmes un komunikācijas spējas;
• lietišķās etiķetes pārzināšana.
Uzņēmums piedāvā:
• atbildīgu un dinamisku darbu starptautiskā kompānijā;
• stabilu darba atalgojumu un sociālās garantijas.
CV sūtīt e-pastu info@nordichomes.lv līdz 27.03.2015.
... cerēt nepārtraukt
un augt.
/K.Vērdiņš/

Jelgavas 4. vidusskolas kolektīvs aicina piedalīties
skolas 70 gadu jubilejas svinībās
2015. gada 14. martā Akmeņu ielā 1:

21.03.2015. no plkst.11 līdz 14 – Ineses Prisjolkovas seminārs «30 kļūdas, kas traucē mums būt
sievišķīgām!»;

• plkst.15 – dalībnieku reģistrācija;
• plkst.16 – svinīgais pasākums Jelgavas 4. vidusskolas koncertzālē;
• plkst.18 – absolventu, skolotāju, darbinieku tikšanās klasēs.

28.03.2015. no plkst.11 līdz 13 – Akvelīnas Līvmanes
praktiskais seminārs numeroloģijā.

Lūgums dalību salidojumam iepriekš pieteikt skolas kancelejā pa tālruni 63029555
(darba dienās no plkst.8.30 līdz 15) vai pa e-pastu 4vsk@izglitiba.jelgava.lv.

Sīkāka informācija un pieteikšanās pa tālruni 28338300
vai e-pastu freija@freija.lv; www.freija.lv.

Precīzāka informācija par norisi un organizatoriskajiem jautājumiem –
pa tālruni 63023378 un skolas mājas lapā www.4vsk.jelgava.lv.

Floristikas skola –
meistardarbnīca «Grieta»

PIEDĀVĀ:

• 16. martā – jaunas grupas komplektēšana profesionālās pilnveides programmā «Floristika»;
• 18. martā – kvalifikācijas kursi pedagogiem un ne tikai «Formas (trauki un
dzīvnieki) no dabas materiāliem»;
• profesionālos kursus «Dāvanu saiņošana».
Iepriekš pieteikties pa tālruni 26189613.

Lūgums atsaukties
Jelgavas pilsētas dome aicina Aivara Kokina
(dzimis 1958. gada 2. augustā, miris 2015.
gada 16. februārī) piederīgos pieteikties
Jelgavas pilsētas domē Lielajā ielā 11, 305.
kabinetā (kontakttālrunis 63005523), divu
nedēļu laikā no aicinājuma publikācijas
dienas, lai vienotos par rīcību ar Aivara
Kokina īrētajā dzīvoklī atstātajiem sadzīves
priekšmetiem un mantām. Ja minētajā termiņā Aivara Kokina piederīgie nepieteiksies,
mantas tiks iznīcinātas.
Profesionālās tālākizglītības un pilnveides
izglītības iestāde

S K AISTUMA S K OLA
Jelgavā
(Latvijas Republikas izglītības iestādes reģistrācijas
apliecība Nr.2860802101)
piedāvā apmācības martā un aprīlī
Vizāžists
10.03., 24.03., 07.04.
Manikīra un pedikīra speciālists 23.03., 30.03., 08.04.
Gēla nagu modelēšana
09.03, 23.03., 08.04.
Aparāta pedikīrs (darbs ar frēzi) 11.03., 25.03., 01.04.
Problemātisku pēdu un nagu aprūpes tehnoloģija
11.03., 25.03., 01.04.
Zīda skropstu pieaudzēšanas tehnoloģija
04.03., 18.03., 01.04.
Skropstu ilgviļņi
04.03., 18.03., 01.04.
Vaksācija
30.03. – 31.03.,
27.04. – 28.04.
Solāriju darbinieku apmācība
09.03., 13.04.
Matu pieaudzēšanas tehnoloģija 09.03., 23.03., 13.04.
Nagu dizains
04.03.,19.03., 02.04.
Nodarbības notiek nelielās grupās.
Mācīties ir iespējams individuāli.
Uzzināt vairāk un pieteikties var pa tālruni 26595681,
63048239; e-pasts info@skaistumanams.lv.
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Pasākumi pilsētā
 18. martā pulksten 18 – Tautasdziesmu dziedāšanas vakars (Zinātniskajā bibliotēkā).
 19. martā pulksten 10 – Jauno grāmatu diena (Zinātniskās bibliotēkas lasītavā).
 19. martā pulksten 19 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra izrāde: E.Skarpeta «Skrandaiņi un
augstmaņi». Režisori A.Matisons un A.Bolmanis. Biļešu cena – € 4 – 2 (kultūras namā).
 20. martā pulksten 19 – Aijas Andrejevas koncerts «Soļi». 10 gadi uz skatuves. Piedalās
radošā komanda K.Ansona un K.Krievkalna vadībā. Koncerta viesis – O.Rajecka. Biļešu
cena – € 15 – 7 (kultūras namā).
 21. martā pulksten 12 – radošā nodarbība «Pūpolsvētdienu un Lieldienas gaidot»
(Svētās Trīsvienības baznīcas tornī).
 21. martā pulksten 19 – vīru kora «Logos» koncerts (Svētās Annas baznīcā).
 22. martā pulksten 16 – kluba «Pīlādzītis» sarīkojums (kultūras namā).
 22. martā pulksten 16 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra izrāde: Saulcerīte Viese, Jūlijs Bebrišs
«Zvaigzne iet un deg...». Režisore L.Ņefedova. Biļešu cena – € 5 (vietu skaits ierobežots)
(Ā.Alunāna teātra Kamerzālē, ieeja – no Uzvaras ielas puses).

notikumi

Ceturtdiena, 2015. gada 12. marts

«Beidzot varu nodarboties
ar to, kas man patīk»

Frankofonijas svētki un Zviedru dienas
 Ritma Gaidamoviča

17. martā pulksten 14.30 Jelgavas pils Sudraba zālē notiks
frankofono valstu – valstu,
kurās runā franciski, – svētki jeb
Frankofonijas diena. Tajā varēs
baudīt franču dziesmas, apskatīt franču fotogrāfa izstādi, kas
tapusi, kājām apceļojot Latviju,
nodegustēt franču gastronomijas gardumu – maizi, ko sarūpēs
Jelgavas Amatu vidusskola, bet
pulksten 16.30 pils aulā piedāvā
noskatīties kanādiešu režisora
Ksavjē Dolana jaunāko filmu
«Māmiņa». No 17. marta līdz 4.
aprīlim pilsētā notiks arī Zviedru
dienas ar vairākām izstādēm un
filmu festivālu Jelgavas Svētās
Trīsvienības baznīcas tornī.
LLU Valodu centra profesore Daina
Grasmane stāsta, ka šogad Frankofonijas
dienas sauklis ir «Satikšanās prieks», jo
svētkos satiksies piecu valstu pārstāvji
– Latvijas, Kanādas, Francijas, Krievijas
un Japānas. Iecerēts, ka franču fotogrāfs
Stefans Sudjērs dalīsies savās izjūtās par
piedzīvoto Latvijā, kad pagājušā gada ziemā un pavasarī kājām mēroja ceļu cauri
Latvijai, lai iemūžinātu dabu un cilvēkus.
Tāpat pasākuma laikā tiks stāstīts par
studiju iespējām Francijā, pēc prezentācijas
būs viktorīna, un zinošākie viesi saņems
balvas. Bet Jelgavas Amatu vidusskolas pasniedzēja Gunta Briede visus iepazīstinās ar
franču maizi. D.Grasmane min, ka G.Briede
stāstīs par maizi, bet Amatu vidusskola
piedāvās to nodegustēt. Ar muzikālajiem
priekšnesumiem franču valodā priecēs
Jelgavas 6. vidusskolas, Spīdolas ģimnāzijas
un Valsts ģimnāzijas skolēni. Pasākums
notiks latviešu, angļu un franču valodā.
Savukārt pasākuma otrajā daļā pulksten
16.30 Kanādas vēstniecība sadarbībā ar
kinoprojektu «Spektrs» piedāvā bez maksas

noskatīties kanādiešu režijas brīnumbērna
K.Dolana, kurš 25 gadu vecumā jau radījis
piecas filmas, izcilo kinofilmu «Māmiņa»,
kas 2014. gadā godalgota Kannu kinofestivālā. Filma ir franču valodā ar subtitriem
latviešu un krievu valodā.
Vietu skaits pasākumā ir ierobežots, un
interesenti aicināti iepriekš pieteikties. To
var izdarīt līdz 15. marta pulksten 12 pa
e-pastu daina.grasmane@apollo.lv vai tālruni 26853519. Kolektīvos vai individuālos
pieteikumus uz kinofilmu «Māmiņa» var
sūtīt līdz 16. marta pulksten 16.
No 17. marta līdz 4. aprīlim Jelgavā notiks arī Zviedru dienas, ļaujot tuvāk iepazīt
šīs Skandināvijas valsts kultūru. 17. martā
pulksten 12.50 LLU Fundamentālajā bibliotēkā tiks atklāta izstāde «Dzīves puzle»,
kas vēstīs par ģimenes lomu šajā valstī, bet
pulksten 13.15 notiks Zviedrijas vēstnieka
lekcija «Zviedru ģimenes modelis». Pulksten 17.30 šajā dienā Jelgavas Mākslas
skolā durvis vērs interesanta latviešu un
zviedru mākslinieku karikatūru izstāde
«Aci pret aci ar klimatu», kas vēstīs par
klimata pārmaiņām. Pirmajā stāvā būs
skatāmas profesionālo mākslinieku radītās
karikatūras, bet 2. stāvā – Mākslas skolas
bērnu radītās karikatūras par šo tēmu. Vēl
17. martā pulksten 18 Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas tornī iecerēta Dmitrija
Karpenko fotoizstādes «Zviedrija no putna
lidojuma» atklāšana. Šīs izstādes Jelgavā
būs skatāmas līdz 4. aprīlim.
17. martā pulksten 18.30 tornī sāksies
Zviedru filmu festivāls. To atklās ar Modas
Nīkanderes un Kristīnas Lindstrēmas dokumentālo filmu «Olafs Palme. Mīlēts un
ienīsts». 18., 19., 20. un 21. martā pulksten
16 tornī var noskatīties animācijas filmu
«Karlsons, kas dzīvo uz jumta», 18. martā
pulksten 18 – dokumentālo filmu «Fotogrāfe no Rīgas», 19. un 21. martā pulksten 18
– dokumentālo filmu «Ceļa gals», 20. martā
pulksten 18 – dokumentālo filmu «Nekad
nepadodies, dēls». Kino rādīs torņa 7. stāvā,
un ieeja uz seansiem ir bez maksas.

Ieskandinās Jelgavas Dziesmu svētkus
 Ritma Gaidamoviča

Šogad aprit 120 gadi, kopš
Jelgavā notika Dziesmu un mūzikas svētki. Atzīmējot šo faktu,
18. martā pulksten 19 Jelgavas
kultūras namā gaidāms Jelgavas Dziesmu svētku ieskaņas
koncertuzvedums «Mirdzi kā
zvaigzne», kurā tiks godināti arī
trīs citi šī gada jubilāri – Emīls
Dārziņš, Rainis un Aspazija.
Koncerts īpašs ar to, ka speciāli
tam izveidots Jelgavas svētku
koris, kurā apvienojušies pilsētas un Jelgavas un Ozolnieku
novada koristi. «Šajā vakarā
galvenokārt skanēs E.Dārziņa
mūzika, kas savīsies kopā ar
stāstījumu par Aspazijas dzīvi
Jelgavā,» stāsta koncerta autors
Guntis Pavilons.
Viņš atzīst, ka koncertuzvedums būs
īpašs ar to vien, ka izveidots pilnīgi jauns
koris – Jelgavas svētku koris, kurā apvienojušies koristi no pilsētas, Jelgavas un Ozolnieku novada koriem. Koncertā piedalīsies
dziedātāji no kora «Sidrabe», «Zemgale»,
«Mītava», «Tik un tā», «Skali», «Spīgo»,
«Svīri», «Līga», «Riti», Sv.Annas baznīcas
kora un Mūzikas vidusskolas mācību kora.
Uz skatuves kāps arī dziedātāji, kuri korī
vairs nedzied, bet iesaistījušies projektā.

Zīmīgi, ka šoreiz pie diriģenta pults nestāsies svētku korī iesaistīto koru vadītāji, bet
gan cilvēki, kuri ikdienā ar tiem nestrādā,
taču ar mūsu pilsētu viņus vieno ciešas
saites: bijušais Jelgavas rajona koru virsvadītājs Dziesmu un deju svētku virsdiriģents
Jānis Zirnis, tagadējais Jelgavas apriņķa
koru virsvadītājs Ints Teterovskis, Jelgavas
Dziesmu un mūzikas svētku virsvadītājs
Ivars Cinkuss, virkne pedagogu – Agris
Celms, Gunta Paškovska, Gunta Kalniņa,
kura savulaik vadīja zēnu kori Jelgavas Mūzikas vidusskolā un izvēlēties mūzikas ceļu
iedrošināja daudzus vīriešus, piemēram,
Gundaru Lintiņu, «Prāta vētras» puišus, arī
Jūrmalas mērs Gatis Truksnis un Drošības
policijas vadītājs Normunds Mežviets pie
viņas dziedājis. Koncertā piedalīsies arī flautists Andis Klučnieks, tenors Jānis Kurševs,
pie klavierēm – Edīte Ziemele.
«Koncertam izvēlējāmies E.Dārziņa
mūziku, jo tā vienmēr piesaista klausītājus
un šis ir viņa 140. jubilejas gads. Nozīmīgas
jubilejas šogad ir arī Rainim un Aspazijai,
kuru dzeja ieskanas arī E.Dārziņa daiļradē,» stāsta G.Pavilons. Viņš min, ka koncertā izskanēs arī E.Dārziņa «Melanholiskais
valsis» netradicionālā skanējumā. «To
visu interesantāku padarīs Uģa Brikmaņa
režija. Koncerts tiek veidotas kā Aspazijas
atmiņu stāsts par dzīvi Jelgavā, ko viņa pati
rakstījusi, un tas labi sasaucas ar E.Dārziņa
mūziku,» tā G.Pavilons.
Biļešu cena – no 1 līdz 3 eiro.

Līdz 31. martam Jelgavas kultūras nama 2. stāvā skatāma Jelgavas Tautas gleznošanas studijas dalībnieka bijušā
Jelgavas ugunsdzēsēju šefa Alda Feldmaņa pirmā gleznu personālizstāde «Veltījums Jelgavai». «Jau strādājot
ugunsdzēsējos, pa reizei kādu karikatūriņu «uzrāvu», taču, aizejot pensijā, beidzot varu nodarboties ar to, kas man
Foto: Raitis Supe
patīk, – gleznot. Ja jūs zinātu, cik tā ir forša sajūta!» atzīst A.Feldmanis.
 Ritma Gaidamoviča

«Esmu kļuvis mazliet kautrīgāks. Kolēģi un sieviņa Aija jau
bikstīja: kad tev, Aldi, būs izstāde? Izrādās, citiem studijas
dalībniekiem jau pat vairākas
personālizstādes bijušas, es
tikai kavējos, bet nu – ir. Tā ir
daļiņa no manu četru gadu
darbības posma, parādot to,
kas man sagādā prieku un
gandarījumu, un tā ir gleznošana,» saka Jelgavas Tautas gleznošanas studijas dalībnieks
bijušais Jelgavas Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta
komandieris Aldis Feldmanis.
Šobrīd Jelgavas kultūras nama
2. stāvā skatāma viņa pirmā
gleznu personālizstāde «Veltījums Jelgavai», kas reizē ir kā
dāvana pilsētai, dāvana sev, jo
šonedēļ nosvinēta 55. dzimšanas diena.
A.Feldmanis 32 gadus veltījis ugunsdzēsībai, strādājot Valsts ugunsdzēsības un
glābšanas dienesta Jelgavas daļā: 20 gadus
– kā inspektors, pārējo laiku – kā komandieris, bet no 2010. gada devies izdienas
pensijā. Kā pats saka: «Es jau strādājot pa
reizei kādu karikatūriņu «uzrāvu», taču,
aizejot pensijā, beidzot varu nodarboties
ar to, kas man patīk. Ja jūs zinātu, cik tā ir
forša sajūta, ka netraucēti var nodarboties
ar to, kas sirdij tuvs! Nu, sēdēja jau, sēdēja
man iekšā tā gleznošana, bet, pateicoties
manai mūzai – sievai Aijai –, tagad tikai
nāk uz āru.» Viņš stāsta, ka pirmie soļi kā
zīmēt pratējam saglabājušies mammas
dzejoļu kladītēs – šiem zīmējumiem ir jau
vairāk nekā 50 gadu. A.Feldmanis pieļauj,
ka talants, iespējams, ir iedzimts, jo arī
mamma un māsa skaisti zīmē. «Es jau
neesmu nekāds mākslinieks, jo man vēl
daudz jāmācās, ar talantu vien nepietiek,»
kautrīgi saka A.Feldmanis.

«Man tas pedantisms gleznās
no darba»

Viņš jau četrus gadus savu talantu
attīsta Jelgavas Tautas gleznošanas studijā pie pasniedzēja Ivara Klapera. Starp
citu – pie viņa mācījās arī Alda sieva Aija,
kura tagad pabeigusi japāņu «DECO clay»
akadēmiju pie Madaras Boldiševicas un
veido no polimēra māla skaistus ziedu
pušķus. A.Feldmanis gan norāda, ka pati
gleznošana notiek mājās – uz studiju aiziet,

lai parādītu savu veikumu un to uzlabotu.
Vispirms, novaktējot kādu saulainu dienu,
viņš iecerēto objektu nobildē, bet vēlāk
pēc bildes top glezna. Garās pastaigās pa
promenādi, Pils salu, Pasta salu un pilsētu
ar sievu dodoties katru dienu.
Jāteic, ka A.Feldmaņa gleznās manāma
liela sīkumainība, viņam ļoti patīk detaļas,
tāpat gleznas ir pedantiskas. «Es zīmēju,
kā redzu un jūtu. Man tas pedantisms no
darba – ugunsdzēsējos vienmēr bija jābūt
precīzam. Tiesa, man patīk visus sīkumus
uzzīmēt – puķītes, mājām lodziņus, bet
Ivars man saka: pareizi gleznojot, tas nav
iespējams. Sīkumiem tālumā jābūt izplūdušiem. Tad nu tā negribīgi saskaitītos
lodziņus aizkrāsoju. Nekad nav bijis tā, ka
viss būtu kārtībā, bet es simtprocentīgi respektēju skolotāja ieteikumus. Viņš tomēr
ir cilvēks ar pieredzi – kā var neklausīt?!»
spriež A.Feldmanis, piebilstot, ka nereti,
pirms glezno kādu skatu, precīzi saskaita
arī kociņus, ēkām logus, jo tā taču pēc kāda
laika būšot vēsture.

«Kā tad ugunsdzēsējs
bez ūdeņiem?!»

A.Feldmanis atzīst, ka viņam ļoti patīk
gleznot ainavas, ūdeņus, reālistiskus un
atpazīstamus skatus Jelgavā, objektus. To
apliecina arī viņa izstāde, kurā apskatāmas
gleznas «Jelgavas promenāde», «Driksas
krasts», turklāt dažādos gadalaikos, «Tējas
namiņš», «Driksas iela», «Jelgava pie pils
un Lielupes». Ūdeņi viņam tiešām tuvi, un
A.Feldmanis saka: «Kā tad ugunsdzēsējs
bez ūdeņiem?!» Taču ir arī ziedi, pļavas
un, protams, ugunsdzēsēji, depo un ugunsdzēsēju auto.
Šajā izstādē vērojama arī A.Feldmaņa
jaunrade, proti, viņš īstenojis karikatūras
par ugunsdzēsēju tēmu eļļā. «Kurš gan
teicis, ka tā nevar? Tīri smuki un koši
sanācis. Piemēram, vienā gleznā esmu
uzgleznojis visus tos darbus, ar ko ugunsdzēsējiem 90. gados bija jānodarbojas.
Durvju atvēršana, kaķis no koka jānoceļ,
ar iršiem jātiek galā, onkulītis no akas
jāizceļ, jādzēš ugunsgrēks. Šobrīd jau to
pienākumu ir daudz vairāk,» par savām
gleznām stāsta A.Feldmanis. Jāpiebilst,
ka viena no gleznām par ugunsdzēsēju
tēmu ir pavisam svaiga, pabeigta tikai pagājušajā nedēļā. Tajā uzgleznots Jelgavas
ugunsdzēsēju depo un trīs auto. «Mašīnas
uzzīmētas precīzi – pat ar visām valsts
numura zīmēm, bet ēku priekšnieks
mudināja uzgleznot tādu, kādu es to
vēlētos, ne tik bēdīgā stāvoklī,» smaidot
nosaka A.Feldmanis. Lai gan izstādē

skatāms arī viens viņa gleznots portrets
– Jelgavas ugunsdzēsēju daļas komandiera Aleksandra Koržeņevska portrets
–, autors atzīst, ka līdz portretiem īsti vēl
nav nobriedis.

«Kad daru, ko vēlos un kā vēlos, ir
pavisam citādāk»

Gleznošana A.Feldmanim ir relaksācija,
atpūta un nodarbošanās, kurā var smelties
daudz pozitīvā. «Kad strādāju, bija daudz
stresa, bet šobrīd, kad daru, ko vēlos un kā
vēlos, ir pavisam citādāk. Vēl reizi nedēļā
daru tādu baigi foršu lietu – kopā ar sievu
Aiju ejam uz Annas baznīcu un tīrām telpas. Tas ir draudzes locekļu brīvprātīgais
darbs. Tur ir feini,» saka A.Feldmanis.
Tāpat viņa vaļasprieks, kas saistīts ar
iepriekšējo profesiju, ir Jelgavas Ugunsdzēsēju muzeja veidošana, vēstures materiālu
apkopošana. «Tā ir mana sirdslieta, un
šogad mans kopā ar domubiedriem izveidotais muzejs svin desmit gadu jubileju.
To vēsturi taču kādam vajag apkopot.
Nesen ekspozīciju papildināju ar diviem
jauniem eksponātiem, par kuriem sapņoju
jau sen. Tagad muzejā ir divi manekeni,
kas apģērbti pilnās ugunsdzēsēju formās.
Viens – 1955. gada mana tēva formā, otrs
– 1980. gadu ugunsdzēsēju formā,» stāsta
A.Feldmanis.

Mēnesī pa gleznai

Izstāde «Veltījums Jelgavai» vienlaikus
ir dāvana vairākiem notikumiem – vispirms jau Jelgavas 750 gadu jubilejai, 150.
jubileju šogad svin Latvijas ugunsdzēsība,
reizē svētki ir arī Jelgavas ugunsdzēsējiem, jo Jelgavas daļa ir otra vecākā valstī,
arī viņa muzejs atzīmē desmit gadus, bet
otrdien viņam pašam bija 55. dzimšanas
diena. «Es tā parēķināju, ka šajos četros
gados man mēnesī ir pa gleznai. Kopā
manā «kontā» šobrīd ir 40 gleznas, bet
izstādē skatāmas 29, no kurām daļu
esmu aizņēmies. Lielākā daļa gleznu
glabājas mājās, bet daļa ir uzdāvinātas
– izstādei nācās izprasīt, lai varu arī citiem
parādīt,» stāsta A.Feldmanis, piebilstot,
ka līdz šim bijuši divi pasūtījuma darbi,
taču gleznošana noteikti nebūšot viņa
bizness. Protams, viņš priecātos, ja vēl
kāds izrādītu interesi par viņa gleznām,
lai vietā varētu radīt jaunas. «Visas bildes
mājās ir izkarinātas, un jūtu, ka kļūst par
šauru,» saka A.Feldmanis, piebilstot, ka
arī karikatūru zīmēšanu nav metis malā
un, iespējams, šogad viņa karikatūras
tiks izmantotas ugunsdzēsības 150 gadu
jubilejas reizē.

