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Jelgavu rāda Eiropai
kā pozitīvu piemēru

17. gadsimts
bija ceļotāju un
jaunu zemju atklājēju gadsimts.
Hercogs Jēkabs,
ņemot piemēru
no sava krusttēva Anglijas karaļa
Džeimsa I, 1651.
gadā nopirka
Sv.Andreja salu
Gambijas upes
grīvā pie Āfrikas,
bet 1654. gadā
– Tobago salu pie
Dienvidamerikas
krastiem. Drīz
hercoga galmā
Attēls: stilizēta koloniju karte
kā īpašs ēdiens
(autors nezināms)
parādījās kartupeļi un dienvidu augļi, bet kalpotājos manīja «morīšus» – melnādainos vergus no Āfrikas. Jā, mūsu hercogs Jēkabs nodarbojās arī ar
vergu tirdzniecību!
Diemžēl atsākušies kari Eiropā, kuros Jēkabs pats personīgi tika
ierauts, neļāva izmantot iespējas, ko sniedza kolonijas. Pēc dažiem
gadiem tās tika atņemtas, taču šī ļoti spilgtā hercogistes vēstures
epizode atmiņā saglabāsies vēl ilgi.
Avots: Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs

Jelgavas budžets
šogad plānots
56,9 miljoni eiro
 Kristīne Langenfelde

Foto: Raitis Supe
 Ilze Knusle-Jankevica

februārī, apmeklējot ražošanas
uzņēmumus «Fortum Jelgava»,
Pagājušajā nedēļā viens
«Latvijas piens», «Baltijas gumijas
no Latvijas prezidentūras
fabrika» un «PET Baltija». «SkaidES Padomē pasākumiem
ri apzinoties, ka tieši aktīva ražošastarptautiska konference
na veicina ekonomisko izaugsmi,
«Uzņēmējdarbība reģiopilsētā darām daudz, lai uzņēnos ES konkurētspējas
mēji šeit justos vajadzīgi un sava
stiprināšanai» notika Jelbiznesa attīstībai izvēlētos tieši
gavā. Tajā piedalījās ES
Jelgavu. Pilsēta kļuvusi pievilcīga
institūciju, dažādu valstu
investoriem – par to liecina jaunu
vēstniecību un darba
uzņēmumu ienākšana Jelgavā.
devēju organizāciju pārTiek radītas jaunas darbavietas, un
stāvji. Konference bija
šobrīd Jelgavā ir viens no zemākaviens no retajiem prezijiem bezdarba rādītājiem Latvijā,»
dentūras pasākumiem,
pilsētas ieguldījumu uzņēmējdarkas notika ārpus Rīgas.
bības veicināšanā akcentē Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs
Jelgavā delegācija viesojās 11. Andris Rāviņš.

Papildu priekšstatu par pilsētas ekonomiku un attīstību viesi
ieguva konferences laikā, kad
tika demonstrētas vairākas prezentācijas. Stāstot par pašvaldības
lomu uzņēmējdarbībā, A.Rāviņš
uzsvēra, ka pašvaldības loma ir
infrastruktūras un komunikāciju
izbūve, lai investoriem radītu atbilstošu vidi. Ne mazāk svarīga ir
profesionālā izglītība gan jaunajiem
darbiniekiem, gan esošo darbinieku pārkvalifikācijai, un te svarīga
ir ES finansējuma piesaiste. Laika
periodā no 2007. gada līdz 2013.
gadam Jelgavas pilsētas pašvaldība
un tās iestādes no ES piesaistījušas
138 miljonus eiro, no kuriem lielākā daļa – 41 procents – izlietoti

tieši pilsētas labiekārtošanai un
infrastruktūras uzlabošanai.
Konferences norises vieta – «NP
Jelgavas biznesa parka» telpas
bijušās mikroautobusu RAF rūpnīcas teritorijā – nebija izraudzīta
nejauši: telpas nesen kā renovētas,
piesaistot ES līdzfinansējumu.
Parka īpašnieka uzņēmuma «NP
Properties» valdes priekšsēdētāja
Elita Moiseja uzsvēra, ka degradēto teritoriju atjaunošana un
pielāgošana mūsdienu ražošanas
prasībām ir būtiska, jo tādējādi tiek
gan sakārtota vide, gan veicināta
uzņēmējdarbība, jo telpu renovācijas izmaksas ir mazākas nekā
jaunu telpu būvniecība.
Turpinājums 3.lpp.

Veselības ministrs gatavs mainīt sabiedrības attieksmi pret veselību
 Sintija Čepanone

«Veselības ministrija ir pacientu ministrija, un prieks, ka,
neraugoties uz ierobežoto finansējumu, medicīnas iestādēs pieejamas modernākās diagnostikas un ārstniecības
iespējas. Mums jāstrādā tā, lai jaunās iekārtas palīdzētu
ietaupīt sabiedrības līdzekļus, lai cilvēki tās izmantotu
nolūkā veikt veselības pārbaudes, jo diagnostika – tās ir
rūpes par savu veselību,» vizītē Jelgavā uzsvēra veselības
ministrs Guntis Belēvičs.
Pagājušajā nedēļā ministrs darba
vizītē apmeklēja Jelgavu – viņš
atklāja jaunās rentgena un datortomogrāfijas iekārtas pilsētas slimnī-

cas Staru diagnostikas nodaļā un ar
personālu pārrunāja veselības aprūpes nozares perspektīvas, iepazinās
ar medicīniskās atskurbtuves darbu

un tikšanās laikā «Ģintermuižā»
ar slimnīcas vadību pārrunāja aktuālos attīstības virzienus, tostarp
jautājumus, kas skar valsts galvotā
kredīta atmaksu.
Ministrs norāda, ka ir japanāk,
lai cilvēki uz sevi sāktu raudzīties
kā uz veselu sabiedrību, apzinoties,
ka slimība ir ārkārtas gadījums.
«Modernajām iekārtām slimnīcā
jābūt noslogotām, taču ne jau slimības, bet diagnostikas dēļ, lai cilvēki
regulāri veiktu «tehnisko apskati».
Cilvēka organisms ir perfekta mašīna, un sabiedrībai jāsāk apzināties,

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

ka cilvēkam nav tikai tiesības uz
veselību, bet arī pienākums pret
veselību – pienākums saglabāt savu
veselību, lai pārējai sabiedrībai nav
jāiesaistās,» tā G.Belēvičs.
Staru diagnostikas nodaļas vadītājs Edmunds Kalniņš, demonstrējot jaunās rentgena un datortomogrāfijas iekārtas, norāda, ka tie ir
jaunākie «Siemens» ražojumi, kas
pieejami tirgū. Un, kaut arī teorētiski tehnoloģijas noveco pēc pieciem
gadiem, šīs iekārtas kvalitatīvi
varētu kalpot desmit gadus.
Turpinājums 3.lpp.

63048800

Nākamceturtdien Jelgavas domes deputātiem būs jālemj par šā
gada pilsētas budžeta
apstiprināšanu – šonedēļ budžeta projekts
vēl tiek skatīts domes
komitejās. Sagatavotais budžeta projekts
šim gadam paredz, ka
pašvaldības ieņēmumi
būs 56,9 miljonu eiro
apmērā, kur apjomīgākie darbi ir satiksmes
termināļa infrastruktūras rekonstrukcijas
pabeigšana ap dzelzceļa
staciju, Lietuvas šosejas
posma rekonstrukcijas
pabeigšana un divu nozīmīgu projektu aizsākums: Ziemeļu tilta un
šķērsojuma un Jelgavas
Valsts ģimnāzijas rekonstrukcijas projektēšana.
Kā uzsver Jelgavas domes
priekšsēdētājs Andris Rāviņš,
pašvaldība strādā saskaņā ar
pilsētas devīzi «Jelgava – pilsēta
izaugsmei». «Ne velti pagājušajā
nedēļā pie mums notika Jelgavas
pašvaldības un Darba devēju konfederācijas konference, kas bija
viens no retajiem pasākumiem
ārpus Rīgas Latvijas prezidentūras
laikā ES. To apmeklēja ES komisiju
pārstāvji, dažādu valstu vēstnieki,
ES uzņēmēji, ministriju pārstāvji.
Šāds notikums jau vien apstiprina,
ka Jelgavas izaugsme ir pietiekami
strauja, lai to pamanītu ne tikai
Latvijā. Ko nozīmē izaugsme?
Tas nozīmē, ka pašvaldība par
savu prioritāti izvirza jomas, kas
veicina straujāku pilsētas attīstību.
Tieši tāpēc lielākā budžeta daļa
tiek novirzīta izglītības kvalitātes
uzlabošanai Jelgavā – gan bērnu,
gan pieaugušo. Tāpat atbalsts

paredzēts uzņēmējdarbībai – infrastruktūras labiekārtošanai, lai mēs
būtu pievilcīgi uzņēmējiem, kuri
izvēlētos šeit atvērt savas ražotnes,
radīt darbavietas.»
Šis gads ir īpašs ar to, ka Jelgava svin savu 750 gadu jubileju,
un tas atspoguļojas arī pilsētas
budžetā. «Finansējums kultūras
pasākumiem šogad ir palielināts
uz pusi un kopā veido 874 000
eiro, tāpat līdz ar jubilejas gadu būs
aktīva sporta dzīve – kopējais budžets sporta pasākumiem ir 469,3
tūkstoši eiro. Jelgavai savs vārds
ir jāpopularizē, un jārada mūsu
pilsētas atpazīstamība Latvijā
un ārvalstīs. To mēs labi varējām
redzēt jau aizvadītajā Ledus skulptūru festivālā, kad mūsu pilsētā
sabrauca viesi no visas Latvijas
un kaimiņvalstīm. Taču šogad
mūs sagaida vēl virkne citu lielu
pasākumu – Pilsētas svētki, grupas
«Prāta vētra» koncerts, Smilšu
skulptūru festivāls, koru svētki,
lielais deju uzvedums un citi. Ir
domāts par to, lai pilsētas jubileju
jelgavnieki justu visa gada garumā.
Līdz ar jubilejas gadu vairāk darba
būs arī Pašvaldības policijai, darba
apjoms palielinās arī līdz ar jaunu
objektu pilsētā – Pasta salu un tur
ierīkoto pludmali. Tāpat tūrisma
jomā šogad gaidāma virkne pasākumu,» skaidro A.Rāviņš.
Šā gada budžeta ieņēmumi kopā
plānoti 56 904 254 eiro apmērā,
kas ir 909,42 eiro uz vienu Jelgavas
iedzīvotāju. Būtiskāko ieņēmumu
daļu veido nodokļu ieņēmumi, kas
kopā šogad paredzēti 36 790 764
eiro. Lielākais nodokļu ieņēmums
ir no iedzīvotāju ienākumu nodokļa – tie ir 89,7 procenti jeb 32 647
937 eiro, kas ir par 985 501 eiro
mazāk nekā 2014. gadā, taču vienlaikus jāuzsver, ka šogad Jelgavai
pašvaldību izlīdzināšanas fondā
jāiemaksā par miljons eiro mazāk,
kas ļauj kompensēt nodokļu ieņēmumu samazinājumu.
Turpinājums 2.lpp.

Laikrakstu iespējams saņemt arī
redakcijā Pasta ielā 47 – 214.
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Otrs nozīmīgākais nodoklis
ir nekustamā īpašuma nodoklis
(NĪN), ko plānots iekasēt 3 537 060
eiro apmērā. Tā kā šogad nav paredzēts mainīt NĪN maksājuma
likmes, pašvaldība savā budžetā
šo nodokli plāno iekasēt pagājušā
gada līmenī. A.Rāviņš gan piebilst,
ka atbilstoši pašvaldības saistošajiem noteikumiem «Atvieglojumu
piešķiršana nekustamā īpašuma
nodokļa maksātājiem Jelgavas
pilsētā» nodokļu atlaides tiek saglabātas iepriekšējā gada līmenī,
izņēmums ir vien politiski represētas personas, kurām ar 2015.
gadu NĪN atlaide palielināta no
50 līdz 70 procentiem. Tāpat arī
azartspēļu nodoklis netiek prognozēts augstāks kā pērn – 256 117
eiro. Patlaban Jelgavā darbojas
13 spēļu zāles ar 316 reģistrētiem
spēļu automātiem.
Vēl ieņēmumu sadaļā nenodokļu
ieņēmumi paredzēti 335 808 eiro,
ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem
– 1 237 992 eiro. Ļoti būtiska sadaļa ir arī transfertu ieņēmumi jeb
ieņēmumi, ko pašvaldība saņem
no valsts un citu pašvaldību budžetiem – 10 732 027 eiro, kur lielākā
sadaļa ir valsts dotācija pedagogu
algām astoņiem mēnešiem – 6,3
miljoni eiro. No valsts dotācija tiek
saņemta kā daļējs finansējums
māksliniecisko kolektīvu vadītāju
darba samaksai, Jelgavas Ledus
sporta skolai šorttreka inventāra
iegādei, bērnu laukuma izveidei
un aktīvās atpūtas zonas izveidei
pilsētā. Brīvpusdienu nodrošināšanai 1. – 3. klašu skolēniem valsts
maksās 137 429 eiro, mācību literatūras un mācību līdzekļu iegādei
– 142 982 eiro, bet profesionālās
ievirzes sporta izglītības programmu finansēšanai – 237 994 eiro.

Lielākie projekti šogad

Šogad pilsētā ir jāpabeidz trīs iesākti vērienīgi projekti. Finansiāli
ietilpīgākais no tiem ir «Satiksmes
termināla apkalpošanai nepieciešamās ielu infrastruktūras izbūve
Jelgavā». Infrastruktūras rekonstrukcijas darbiem ap dzelzceļa staciju jānoslēdzas līdz jūlijam, un šim
mērķim šogad paredzēts izlietot
vēl 3,1 miljonu eiro. Tāpat ir jāpabeidz Lietuvas šosejas posma no
Viskaļu ielas līdz pilsētas robežai
asfalta seguma atjaunošana. Tur
vēl atlicis uzklāt asfalta virskārtu,
kas jāizdara līdz jūnijam, un šim

mērķim paredzēti 352,5 tūkstoši
eiro. Tāpat jāpabeidz Jelgavas 1.
internātpamatskolas rekonstrukcija, kas jāīsteno līdz aprīlim, un
darbu pabeigšanai un internāta
labiekārtošanai plānotie līdzekļi
ir 364,9 tūkstoši eiro.
Kā skaidro A.Rāviņš, vienlaikus
ar šo vērienīgo darbu noslēgumu
pašvaldība šogad aktīvi strādā,
lai uzsāktu jaunus, ne mazāk vērienīgus, projektus. Nozīmīgākais
no tiem ir Ziemeļu tilta un šķērsojuma izbūve pilsētā, kas veidos
jaunu pārvadu pār Lielupi. «Šogad
plānoti projektēšanas darbi, kam
paredzēti 133 tūkstoši eiro.»
Vienlaikus pašvaldība paredz, ka
valstī varētu tikt izsludināts projektu pieteikums izglītības jomā,
kur mūsu pašvaldība jau strādā,
lai varētu iesniegt projektu par
Jelgavas Valsts ģimnāzijas pilnīgu
rekonstrukciju. «Ja viss noritēs
veiksmīgi un mūsu sagatavotais
projekts tiks atbalstīts, reāli Valsts
ģimnāzijas rekonstrukcija varētu
sākties nākamgad. Jāpiebilst, ka
šajā projektā pilsēta vēlas sakārtot
ne tikai ģimnāzijas ēku, bet arī
izbūvēt jaunu stadionu pie skolas,»
tā domes priekšsēdētājs.

Divi jauni bērnudārzi

Izglītības jomai, kas ir pilsētas
prioritāte, šogad ieplānoti 38,5
procenti no visa budžeta, tas ir,
21 892 189 eiro. A.Rāviņš uzsver,
ka šis gads pilsētā izglītības jomā
ir zīmīgs ar to, ka tiek atvērti divi
jauni pašvaldības bērnudārzi – bērnudārzs «Kāpēcīši» Ganību ielā 66
ar 280 vietām atklāts jau februāra
sākumā, bet jauno bērnudārzu «Zīļuks» Skautu ielā 1a ar 150 vietām
paredzēts atklāt maijā. Saprotams,
ka arī divu jaunu iestāžu uzturēšana prasīs līdzekļus no pilsētas
budžeta. Tā «Kāpēcīšu» darbības
nodrošināšanai šogad būs nepieciešams 541 801 eiro, bet Skautu ielas
bērnudārza darbības nodrošinājumam un rekonstrukcijas darbu
pabeigšanai – 741 797 eiro.
Neraugoties uz to, ka pilsētā
tiek atvērti divi jauni bērnudārzi, visiem bērniem nodrošināt
vietu pašvaldības dārziņos nav
iespējams, tieši tāpēc pašvaldība
novērtē privātos bērnudārzus, kas
darbojas pilsētā. Saskaņā ar domes
lēmumu pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu privātām pirmsskolas
izglītības iestādēm, kurās mācās
Jelgavā deklarēti bērni. Plānotie
izdevumi šim mērķim šogad ir

Jelgavas domes priekšsēdētājs
Andris Rāviņš uzsver, ka arī
pilsētas parādsaistības tiek pildītas korekti un šogad pat pašvaldība paredzējusi pirmstermiņa parāda atmaksu.
1 032 192 eiro, kas ir 112 eiro uz
katru bērnu mēnesī. Vēl tiek kompensētas divas likmes logopēdu
apmaksai privātajos bērnudārzos,
kas kopā ir 14 800 eiro. Šobrīd Jelgavā ir 11 pašvaldības un septiņi
privātie bērnudārzi.
Savukārt desmit Jelgavas vispārizglītojošo skolu darbības nodrošināšanai šogad paredzētie
līdzekļi ir 9 120 165 eiro, kur
atsevišķi tiek izdalīti līdzekļi arī
pamatlīdzekļu iegādei – 372 945
eiro: no tiem, piemēram, par
145 490 eiro tiks iegādātas mācību
grāmatas, 57 850 eiro paredzēti
datortehnikai, 26 200 eiro – interaktīvām tāfelēm, 14 050 – mūzikas
instrumentiem.
Būtiski uzsvērt, ka Jelgavas
skolēniem saglabājas visi līdzšinējie atbalsta veidi: atvieglojumi
braukšanai pilsētas sabiedriskajā
transportā, pašvaldības līdzfinansējums ēdināšanai skolās, bezmaksas interešu izglītība pašvaldības
pulciņos, vienreizēja naudas balva
par mācību sasniegumiem, kā arī
šogad skolēniem vasarā būs iespēja
strādāt pašvaldības nodarbinātības programmā.

Ekonomiskā darbība

Budžeta izdevumi ekonomiskajai darbībai šogad plānoti 5 487 665
eiro apmērā.
Tie ir arī izdevumi pilsētas
satiksmes infrastruktūras sakārtošanai, kur paralēli lielajiem
projektiem šogad paredzēts noasfaltēt Dambja ielu posmā no

Mazā ceļa līdz Sarmas ielai (32 000
eiro), tāpat paredzēta Zirgu ielas
ietves izbūve no Tērvetes ielas līdz
Pulkveža O.Kalpaka ielai (35 000
eiro), vēl, piemēram, vairākās vietās paredzēts lietus kanalizācijas
sistēmas remonts – Satiksmes
ielā 53, Dobeles ielā 16 un citviet.
Ieplānoti arī virkne meliorācijas
darbu – grāvju tīrīšana atsevišķās
ielās, kā arī bebru aizsprosta likvidēšana Lietuvas šosejā, Žagaru
ceļā un Slokas ielā. Pilsētas ielu
uzturēšanai kopā šogad paredzēti
238 000 eiro, no kuriem 60 000
eiro būs finansējums ceļu uzturēšanai ziemā, 50 948 eiro paredzēti
asfalta bedrīšu remontam, 20 000
eiro – ielu atputekļošanai un
tikpat – šķembu uzbēršanai pie
bērnudārza «Kāpēcīši», 16 000 eiro
– autobusu pieturu uzturēšanai.
Pilsētas ielu apgaismojuma tīklu
uzturēšanai un rekonstrukcijai paredzēts finansējums 541 460 eiro,
no kuriem 425 005 eiro ir izdevumi
par elektroenerģiju.
Ekonomiskās darbības sadaļā
iekļauta arī dotācija zaudējumu
kompensācijai Jelgavas Autobusu
parkam. Pilsētas mērs skaidro,
ka šogad dotācija Autobusu parkam ir uz pusi mazāka nekā pērn
– 945 282 eiro. «Tam ir vairāki
aspekti – pirmkārt, ieviešot skolēnu un iedzīvotāju kartes, norēķini
autobusos kļuvuši daudz pārskatāmāki, otrkārt, jaunie autobusi dod
savu, līdz ar to līdzekļi autobusu
remontdarbiem ir būtiski samazinājušies, tāpat ieņēmumi pieauguši no tā, ka pērn paaugstināta
biļešu cena autobusos.»
Jāpiebilst, ka pašvaldība kopumā
paredz 240 000 eiro braukšanas
maksas atvieglojumiem pilsētas
autobusos – lai par 80 procentiem
segtu Jelgavas skolēnu pārvadājumus pilsētas autobusos.

Vēl pie ekonomiskās darbības jāuzsver jauna programma
daudzdzīvokļu māju iekšpagalmu
sakārtošanai. «Šī programma paredz pašvaldības līdzfinansējumu
50 procentu apmērā iedzīvotāju
iniciatīvām sakārtot savas daudzdzīvokļu mājas pagalmu. Budžetā
tam paredzēti 25 000 eiro, taču par
kārtību, kādā šī programma tiks
realizēta, vēl lems domes deputāti,
apstiprinot saistošos noteikumus,»
tā A.Rāviņš.

Sociālā palīdzība

Sociālajai aizsardzībai pašvaldības pamatbudžetā šogad paredzēts
finansējums 4 522 052 eiro, kas
ir 7,9 procenti no visiem pamatbudžeta izdevumiem. A.Rāviņš
uzsver, ka pašvaldība šogad ir
saglabājusi visus līdz šim esošos
sociālo pabalstu un pakalpojumu
veidus, kā arī ieviesusi divus jaunus pabalstus: pabalstu Černobiļas
AES avārijas seku likvidētājiem
25 eiro vienreiz gadā un dzīvokļu
pabalstu bāreņiem, kuri neizvēlas
pašvaldības piedāvāto dzīvokli, bet
īrē dzīvokli Jelgavā vai jebkurā citā
Latvijas pašvaldībā.
Minimālais ienākums, kas jāgarantē katram Latvijas iedzīvotājam, ir 49,80 eiro. Mūsu pilsētā
iedzīvotāju skaits, kas var pretendēt uz šo pabalstu, samazinās, un
šogad tās varētu būt 388 ģimenes,
kopā tam paredzot 152 219 eiro.
Līdz šim ieviesto sociālo pabalstu
veidi, kam budžetā atvēlēta ievērojama naudas summa: piemēram,
pabalsts daudzbērnu ģimenēm
skolēnu ēdināšanai skolās un bērnudārzos – 218 000 eiro; pabalsts
skolēniem ēdināšanas pakalpojumu apmaksai vispārējās izglītības
iestādēs un bērnudārzos – 80 000
eiro; pabalsts skolas piederumu
iegādei – 31 000 eiro; braukšanas

maksas izdevumu segšana trūcīgiem skolēniem sabiedriskajā
transportā 20 procentu apmērā
– 7500 eiro; vienreizējs pabalsts
ģimenēm sakarā ar bērna piedzimšanu – 58 000 eiro; pabalsts
daudzbērnu ģimeņu bērniem,
bāreņiem un bērniem, kas palikuši
bez vecāku gādības, izdevumu
segšanai sabiedriskajā transportā
– 21 000 eiro; pabalsts pensionāriem un politiski represētajiem
braukšanas maksas segšanai pilsētas sabiedriskajā transportā 50
procentu apmērā, nepārsniedzot
16 braucienus mēnesī – 85 000
eiro; mājokļa atbalsts – pabalsts
īres maksas un komunālo pakalpojumu segšanai, uz ko var pretendēt
2200 ģimenes, plānots 500 000
eiro apmērā; pabalsts individuālās
apkures nodrošināšanai – 155 000
eiro, un uz to var pretendēt 950
ģimenes; pašvaldības palīdzība
audžuģimenēm uztura pabalstam,
mīkstā inventāra iegādei, skolas
piederumu iegādei – 66 917 eiro.

Atmaksās 6,9 miljonus
eiro par realizētajiem
ES projektiem

Sagatavotais pilsētas šā gada
budžeta projekts ir sabalansēts,
un izdevumi nepārsniedz ieņēmumus. Domes priekšsēdētājs
uzsver, ka arī pilsētas parādsaistības tiek pildītas korekti un
šogad pat pašvaldība paredzējusi
pirmstermiņa parāda atmaksu.
«Šogad kopā esam paredzējuši
atmaksāt aizdevuma līdzekļus
6,9 miljonu eiro apmērā. Lai gan
sākotnēji bija paredzēts aizdevumu
apmaksai novirzīt 4,2 miljonus
eiro, mēs šogad saņemsim atpakaļ
pašu iztērētos līdzekļus, kas bija
kā priekšfinansējums dažādu nu
jau īstenotu struktūrfondu projektiem, 2 340 798 eiro apmērā.
Tāpēc arī šo summu papildu paredzētajam novirzām kredītsaistību
apmaksai,» tā A.Rāviņš.
«Jelgavas Vēstnesis»
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Jelgavu rāda Eiropai kā
pozitīvu piemēru
No 1.lpp.

E.Moiseja piebilda, ka tikai pagājušajā gadā radās iespēja industriālo
telpu renovācijai piesaistīt Eiropas
finansējumu un uzņēmums to
izmantoja, ieguldot Jelgavas Biznesa parkā.
Konferenci organizēja Jelgavas
pilsētas pašvaldība sadarbībā ar
LDDK. Tajā piedalījās Eiropas
Komisijas Reģionālās politikas
ģenerāldirektorāta, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas, Eiropas darba devēju konfederācijas
«Business Europe», Vācijas, Spānijas, Dānijas, Nīderlandes, Lielbritānijas, Čehijas un citu Eiropas valstu
darba devēju organizāciju pārstāvji,
kā arī Latvijas uzņēmumu, nozaru
asociāciju arodbiedrību, pašvaldību
un valsts institūciju pārstāvji.
Konferences atklāšanā ar uzrunām uzstājās LDDK prezidents
Vitālijs Gavrilovs, Latvijas Brīvo
arodbiedrību savienības priekšsē-

dētājs Pēteris Krīgers, labklājības
ministrs Uldis Augulis un Saeimas
Ilgtspējīgas attīstības komisijas
priekšsēdētājs Māris Kučinskis.
«Mēs apzināti izvēlējāmies konferenci rīkot Jelgavā – tā mēs
parādījām, ka Latvijas reģionos
ir daudz spēcīgu un visas Eiropas
mērogā konkurētspējīgu uzņēmumu. Domāju, ka tieši Jelgavā
mēs uzskatāmi nodemonstrējām,
ka, veiksmīgi izmantojot pagātnes
potenciālu, var radīt mūsdienīgus,
konkurētspējīgus uzņēmumus.
Apstākļos, kad nereti ir vieglāk un
lētāk celt no jauna, nevis renovēt
vecas ražotnes, Jelgava lieliski pierāda pretējo – agrākā mantojuma
efektīva izmantošana atmaksājas,»
tā LDDK prezidents V.Gavrilovs, sakot paldies Jelgavas pilsētas domei
par līdzšinējo sadarbību ne tikai
konferences organizēšanā, bet arī
ikdienas sadarbībā un mērķtiecīgā
sociālā dialoga nodrošināšanā.

«Zemgales Eko» izsludina
vizuālās mākslas konkursu
«Manai Jelgavai – 750»
 Sintija Čepanone

Bērni un jaunieši vecumā
no trim līdz 18 gadiem
aicināti piedalīties vizuālās mākslas konkursā,
iesūtot savus zīmējumus
par tēmu «Manai Jelgavai – 750». Mākslinieciski
veiksmīgākie, oriģinālākie un interesantākie
darbi tiks iekļauti SIA
«Zemgales Eko» 2016.
gada kalendārā. Darbu
iesniegšanas termiņš – 8.
maijs.
Vizuālās mākslas konkursu Jelgavas izglītības iestāžu audzēkņiem
jau ceturto gadu organizē SIA
«Zemgales Eko» sadarbībā ar pašvaldību, un, tā kā šis ir pilsētas 750.
jubilejas gads, zīmējumos bērni un
jaunieši aicināti atklāt, kā viņi redz
savu pilsētu un nozīmīgo Jelgavas
jubileju. Darbus var izstrādāt un iesniegt kā individuāli, tā kolektīvi.
Zīmējumus var veidot jebkurā
vizuālās mākslas tehnikā, izņemot
datortehniku, – tie var būt zīmēti
ar guašu, ūdenskrāsām, krītiņiem,
zīmuļkrāsām, flomāsteriem. Svarīgākais, lai darbi būtu kvalitatīvi,
atbilstu konkursa tēmai «Manai
Jelgavai – 750» un būtu iesniegti
A3 formātā. «Mākslinieciski veiksmīgākie un oriģinālākie darbi
tiks iekļauti SIA «Zemgales Eko»
2016. gada kalendārā. Kalendāram

Jelgavas plastmasas cauruļu ražotājs «Evopipes» piegādās kabeļu
aizsargcaurules «Sadales tīklam»
par 1 072 456,20 eiro, liecina informācija Iepirkumu uzraudzības
biroja mājas lapā. «Mums katram
līgumam ir zelta nozīme, turklāt
šīs aizsargcaurules ir mūsu standartprodukcija,» darījumu komentē
uzņēmuma «Evopipes» pārstāvis
Edgars Viļķins.
E.Viļķins «Jelgavas Vēstnesim»
skaidro, ka darījums par aizsargcauruļu piegādi «Sadales tīklam»
noslēgts uz diviem gadiem un Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā
publicētajā paziņojumā norādītā
summa – gandrīz 1,1 miljons eiro
– ir paredzamā līguma summa.
«Tas nozīmē, ka mēs turpmākos

Grib mainīt sabiedrības
attieksmi pret veselību
«Sabiedrībai
jāsāk apzināties,
ka cilvēkam nav
tikai tiesības uz
veselību, bet arī
pienākums pret
veselību – to
saglabāt, lai pārējai sabiedrībai
nav jāiesaistās,»
saka veselības ministrs
Guntis Belēvičs,
norādot, ka viņa
mērķis ir panākt, lai cilvēki
uz sevi sāktu
raudzīties kā uz
veselu sabiedrību, apzinoties,
ka slimība ir ārFoto: Raitis Supe kārtas gadījums.
No 1.lpp.

«Būtiski, ka jaunais rentgena
aparāts ir paaugstinātas mobilitātes, kas ļauj to vieglāk pozicionēt.
Tas ir īpaši svarīgi, izmeklējot
pacientus ar smagām traumām
– jaunās iekārtas iespējas ļauj
pārvietot rentgena aparātu pēc
vajadzības, līdz ar to rentgenuzņēmumu var veikt, pacientam
guļot uz nestuvēm – viņš nav
jāpārvieto,» tā nodaļas vadītājs.
Savukārt kā datortomogrāfa
priekšrocības viņš min to, ka iekārta ir pilnībā automatizēta un
signalizē par katru kļūdu. Tāpat
tā ir pacienta veselībai drošāka,
jo iekārtā ir iestrādāta funkcija,
kas automātiski izvēlas iespējami
mazāko starojuma apjomu.
Ministrs problēmas veselības
nozarē pārrunāja arī ar slimnīcas
personālu, un kā vienu no būtiskākajiem apskatītajiem jautājumiem
slimnīcas vadība min speciālistu
piesaisti reģionālajām medicīnas
iestādēm. «Protams, vēl nav īsti
skaidrs, kā to varēs realizēt praksē,
taču ministrs pauda, ka viens no
aktuālākajiem jautājumiem arī

izvēlēto darbu skaits var mainīties
atbilstoši izvēlētajam kalendāra
formātam, taču interesantākie
zīmējumi būs aplūkojami arī īpašā
izstādē Jelgavas kultūras namā,»
informē organizatori, norādot, ka
atbilstoši konkursa nolikuma prasībām noformētus darbus var iesniegt
līdz 8. maijam SIA «Zemgales Eko»
birojā «Brakšķu mājas» Līvbērzes
pagastā vai Jelgavas Izglītības pārvaldē Svētes ielā 22.
Konkursam iesniegtos darbus
kompetenta žūrija izvērtēs piecās
vecuma grupās: pirmsskolas vecuma grupa (5 – 7 gadi); 1. – 4. klašu
grupa; 5. – 6. klašu grupa; 7. – 9.
klašu grupa un vidusskolas jeb 10.
– 12. klašu grupa. Vērtēšanas procesā tiks vērtēta ideja un atbilstība
konkursa tēmai, atbilstība nolikuma prasībām, tehniskā izpildījuma
kvalitāte un oriģinalitāte.
Konkursa nolikums pieejams SIA
«Zemgales Eko» mājas lapā www.
zemgaleseko.lv, kā arī pašvaldības
mājas lapā www.jelgava.lv.
Vizuālās mākslas konkursa mērķis ir aicināt bērnus un jauniešus
paust savu attieksmi pret Jelgavu
un apzināties, ka esam līdzatbildīgi
par to, kas notiek mūsu pilsētā,  Ligita Vaita
iesaistīt sabiedriskajās aktivitātēs,
kā arī veicināt radošo un mākslinieOtro gadu tiek sveikti
cisko iztēli un iedrošināt fantāzijas
gada labākie Jelgavas
lidojumam.
Autobusu parka (JAP)
Sīkāku informāciju var uzzināt
šoferi. Tomēr, kā uzsver
pa e-pastu ieva.ogorodnikova@eko.
uzņēmuma vadība, būjelgava.lv vai tālruni 63023511.
tiskākie vērtētāji ir pasa-

ministrijas līmenī ir nodrošināt,
ka speciālistiem, kuri rezidentūrā
mācās par valsts finansējumu, būs
jāuzņemas saistības, zināmu laiku
nostrādājot reģionālajās medicīnas
iestādēs,» atklāj slimnīcas valdes
locekle Anta Seržāne, spriežot,
ka tas būtu labs risinājums, jo arī
Jelgavas slimnīca izjūt, piemēram,
neirologu, kardiologu, internistu
trūkumu. Tāpat ministrs uzsvēra
nepieciešamību intensīvāk strādāt,
lai attīstītu profilaktisko pusi, panākot, ka cilvēki lielākoties ārstējas
ambulatori, stacionāru izmantojot
tikai ārkārtas situācijās.
Ministrs arī uzsver, ka aktuāls ir
jautājums par atbalstu atskurbtuvēm, jo šādu iestāžu darbība veselības aprūpes budžetā ļautu ietaupīt
būtiskus līdzekļus – atskurbtuves
klientiem nebūtu jāvēršas pēc
palīdzības slimnīcā, kā tas nereti
notiek šobrīd. Pašvaldības policijas
priekšnieks Viktors Vanags skaidro, ka, iepazīstoties ar Jelgavas
medicīniskās atskurbtuves darbības principiem, ministrs norādīja,
ka primāri nepieciešams panākt
vienošanos starp atbildīgajām mi-

nistrijām par valsts finansējuma
piešķiršanu, tostarp atskurbtuvē
strādājošo feldšeru atalgojumam.
Šobrīd atskurbtuvju uzturēšana ir
pašvaldību iniciatīva. Arī veselības
ministrs uzskata, ka atskurbtuvju
darbības nodrošināšanai nepieciešams valsts atbalsts.
Jāpiebilst, ka pirmais solis
šajā virzienā jau sperts – valdība
šonedēļ atbalstīja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijas (VARAM) lūgumu no
līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem 13 pašvaldībām kompensēt
izdevumus, kas pagājušajā gadā
radušies saistībā ar atskurbtuvju
pakalpojumu sniegšanu. Kompensācija no valsts ir 15 eiro par katru
atskurbināšanas telpā ievietoto
personu, un Jelgavai piešķirtā
summa ir 34 470 eiro. Saskaņā ar
valdības lēmumu VARAM turpmāk līdz katra gada 1. februārim
ir jāizvērtē pašvaldību iesniegtie
līdzekļu pieprasījumi par iepriekšējo gadu saistībā ar atskurbināšanas pakalpojumu sniegšanu.
Kopējā summa gadā gan nevar
pārsniegt 200 000 eiro.

Gada labākais šoferis
Jelgavā – Valērijs Dudkins

«Sadales tīkls» par miljonu
pirks caurules no «Evopipes»
 Ilze Knusle-Jankevica

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

divus gadus pēc «Sadales tīkla»
pasūtījuma izgatavosim caurules.
Kādas un cik daudz – tas atkarīgs
no pasūtītāja. Savukārt no šiem
apjomiem ir atkarīga arī kopējā darījuma summa,» skaidro E.Viļķins,
piebilstot, ka «Sadales tīklam»
nepieciešamās aizsargcaurules ir
uzņēmuma standarta produkts un
tā izgatavošanai ražošana nebija
jāpārkārto vai jāpielāgo.
«Sadales tīkla» komunikācijas speciāliste Tatjana Smirnova
skaidro, ka aizsargcaurules tiek
izmantotas kabeļlīniju mehāniskai
aizsardzībai. Kabeļlīnijas iebūvē
aizsargcaurulēs vietās, kur ir palielināts risks, ka kabeļi tiks bojāti,
piemēram, kur tās šķērso ceļus,
citas tuvumā esošas pazemes inženierkomunikācijas, kabeļu izvados
no ēkām, apakšstacijām.

žieri ar savām uzslavām,
ierosinājumiem un sūdzībām – katrs pilsētas
maršrutu autobusu šoferis gadā pārvadā līdz
pat 70 000 pasažieru.

Paši šoferi atzīst, ka svarīgākais
šajā darbā nav kilometri, bet gan
stipri nervi un atsaucība saziņā ar
pasažieriem. Gada labākajam šoferim pilsētas nozīmes pasažieru pārvadājumos Valērijam Dudkinam šis
ir jubilejas gads uzņēmumā – viņš
par šoferi JAP strādā jau 30 gadus,
kuru laikā saņēmis daudz pateicību
un labu vārdu no pasažieriem.
Savukārt konkursa otrās vietas
ieguvējs Andris Apsītis, kuram šis
ir tikai otrais gads šofera darbā,
atzīst, ka viņam patīk savs darbs,
jo ik dienas var mācīties ko jaunu.
«Katrs cilvēks ir citādāks, un
vienmēr cenšos konfliktsituācijas
nogludināt, nevis tās pastiprināt.
Daudz vieglāk ir strādāt, vairojot
pozitīvo,» tā viņš.

Gada labākie šoferi pilsētas nozīmes pasažieru pārvadājumos:
1. vieta – Valērijs Dudkins (no kreisās), 2. vieta – Andris Apsītis, 3. vieta – Iveta Ezīte; reģionālajos starppilsētu pasažieru
pārvadājumos: 1. vieta – Raimonds Seleckis, 2. vieta – Antons
Foto: Raitis Supe
Kuņickis, 3. vieta – Igors Strazds.
Paldies par izrādīto atbildību
pret savu darbu šoferiem saka Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris
Rāviņš, kurš uzsver, ka autobusa
šofera darbs ir ļoti nozīmīgs, to
pamana un vērtē ikviens iedzīvotājs. «Mēs, jebkura pašvaldības
institūcija, sniedzam pakalpojumu
iedzīvotājiem, tāpēc paldies no
iedzīvotājiem ir īpaši svarīgs,»
uzsver A.Rāviņš. Savukārt JAP
valdes loceklis Pēteris Salkazanovs atzīst, ka lepojas ar saviem
darbiniekiem, sakot paldies par
atbildību darba veikšanā.

Interesanti, ka uzņēmumā veiktie aprēķini liecina – katrs pilsētas
maršrutu šoferis gadā vidēji veic
līdz 40 tūkstošiem kilometru, un
tas ir aptuveni tikpat, cik zemeslodes apkārtmērs, bet starppilsētu
maršrutos šoferi nobrauc vēl vairāk kilometru, gadā – līdz pat 75
tūkstošiem.
Jāpiebilst, ka apbalvotajiem
šoferiem piešķirtas arī prēmijas
– 500, 400 un 300 eiro apmērā.
Gada labākie šoferi izvēlēti,
vērtējot viņu darbu visa 2014.
gada laikā.
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Īsi
 Kaut arī saslimstībai ar gripu ir
tendence samazināties, atbilstoši aktuālajiem gripas un akūtu augšējo
elpceļu infekciju monitoringa datiem
Jelgavā šobrīd gripas epidēmijas
slieksnis ir pārsniegts astoņas reizes
– reģistrēti 812 saslimšanas gadījumi
uz 100 000 iedzīvotāju. Izvērtējot SPKC
sniegto informāciju par saslimušo skaita
samazinājumu, pašvaldībā stājies spēkā
rīkojuma «Par gripas un citu aktuālo
augšējo elpošanas ceļu infekcijas slimību
profilaksi» 4. punkts. Darbu šodien,
19. februārī, atsāk bērnu un jauniešu
centrs «Junda» – gripas ierobežojošo
pasākumu dēļ nodarbības «Jundā»
bija pārtrauktas.
 Četrpadsmito reizi 11. februārī Latvijā notika karjeras izglītības pasākums
«Ēnu diena 2015», kurā šogad piedalījās
1003 «ēnu» devēji, nodrošinot 6730
vakances. Trešo vietu aktīvāko «ēnu»
devēju Top 10 Latvijā ieņem Jelgavas
pašvaldība ar vairāk nekā 100 vakancēm Jelgavas pilsētas pašvaldībā un
tās iestādēs.
 Latvijas Tirgotāju asociācija nosaukusi pagājušā gada labākos
tirgotājus valstī. Starp uzvarētājiem
ir arī Jelgavas uzņēmumi – skaistumkopšanas salons «Stila avēnija»,
bistro «Silva» un «Astarte nafta».

«Mēs ar katru klientu strādājam no sirds,
un tikai tad, ja darbs ir sirdslieta, var
piedalīties šādos konkursos,» uzskata
skaistumkopšanas salona īpašniece
Kitija Šīna. Jāpiebilst, ka «Stila avēnija»
konkursā piedalījās pirmo reizi un atzīta
par uzvarētāju kategorijā «Skaistumkopšanas saloni, frizētavas». Kā ierasts,
konkursanti tika vērtēti, izmantojot
slepenā pircēja/klienta metodi. «Arī pie
mums bija ieradies slepenais klients,
kurš pēc pakalpojuma saņemšanas
atzinās, kas viņš ir. Mēs darām darbu,
kas mums patīk, tāpēc nav svarīgi, ka
pie mums nāk komisija vai žūrija,» tā
salona īpašniece. «Silva», kas konkursā
piedalās jau vairākus gadus, uzvarēja
kategorijās «Kafejnīca-konditoreja» un
«Bistro», DUS kategorijā uzvarēja Jelgavas uzņēmuma «Astarte nafta» DUS
Rīgā, Krasta ielā 93.
 LLU darbu sāks Jauno zemes ierīkotāju un mērnieku skola 10. – 12.
klašu skolēniem, lai iepazīstinātu ar
zemes ierīcības speciālistu un mērnieku darbu. Trīs labākie skolēni iegūs iespēju studēt no valsts budžeta
finansētā vietā studiju programmā
«Zemes ierīcība un mērniecība». Jauno zemes ierīkotāju un mērnieku skolā
jaunieši varēs papildināt zināšanas par
zemes izmantošanu, teritorijas projektēšanu un plānošanu, nekustamo
īpašumu un tā vērtēšanu, mērniecības
pamatiem, mērniecības instrumentiem,
kartēm un to izgatavošanu. Nodarbības notiks Lauku inženieru fakultātē
(Akadēmijas ielā 19) martā, aprīlī un
maijā divas reizes mēnesī – sestdienās
no pulksten 12 līdz 16. Turklāt daļa no
praktiskajām aktivitātēm norisināsies
ārā – Jelgavas pils parkā. Dalība skolas
nodarbībās ikvienam vidusskolēnam
ir bez maksas. Pieteikšanās – līdz 4.
martam, aizpildot pieteikuma formu
un nosūtot to pa e-pastu vivita.baumane@llu.lv. Pieteikuma forma atrodama
mājas lapā www.lif.llu.lv/jaunumi.
Sīkāku informāciju var iegūt, zvanot
Jauno zemes ierīkotāju un mērnieku
skolas vadītājai Vivitai Baumanei pa
tālruni 29113347 vai pa e-pastu vivita.
baumane@llu.lv.
 Ukraiņu kultūras centram «Džerelo» mainījusies valde un priekšsēdētājs. Jelgavas Sabiedrības integrācijas
pārvaldes vadītāja Ilga Antuža informē,
ka turpmāk «Džerelo» vadīs Bogdans
Timkivs. «Reizē ar priekšsēdētāja vēlēšanām ievēlēta arī jauna valde piecu
cilvēku sastāvā. Šonedēļ notiek jaunās
valdes un priekšsēdētāja reģistrēšana
Uzņēmumu reģistrā – tiklīdz tas tiks
izdarīts, viņi varēs sākt darbu,» tā
I.Antuža.

Ritma Gaidamoviča
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Pakas trūcīgajiem
sāks dalīt martā
vai aprīlī
«Pagājušā gada nogalē «Jelgavas
Vēstnesī» bija publicētas izmaiņas, kas
sagaida iedzīvotājus 2015. gadā, un
kā viens no jaunumiem bija minēta
iespēja trūcīgajām personām saņemt
trīs veidu pakas – pārtikas, higiēnas
preču un mācību piederumu pakas.
Kur es šīs pakas varu saņemt?» jautā
kāda jelgavniece.
Pašlaik pakas trūcīgajām personām
vēl nav pieejamas, taču Labklājības
ministrija (LM) sola, ka to izdale varētu sākties martā vai aprīlī. «Šobrīd
notiek pārtikas un pamata materiālās
palīdzības preču piegādātāju (uzņēmēju) iepirkums, kā arī pagājušajā nedēļā
noslēdzās pieteikumu iesniegšana
partnerorganizācijām, lai Sabiedrības
integrācijas fonda organizētajā atlasē
izraudzītos organizācijas, kas nodrošinās paku izdali konkrētās pašvaldībās,»
informē LM pārstāve Viktorija Buraka.
Tāpat šobrīd arī nav zināms, cik pārtikas paku tiks piešķirtas katrai pašvaldībai, tostarp Jelgavai – piegādājamo
paku daudzumu varēšot pateikt tikai
pēc līgumu noslēgšanas ar preču piegādātājiem un partnerorganizācijām.
«Tieši partnerorganizācijas būs tās,
kas Sabiedrības integrācijas fondam
iesniegs informāciju par plānoto paku
daudzumu izdalei pa mēnešiem. Tomēr kopumā jānodrošina paku izdale
visām personām, kam ir tiesības pakas
saņemt un kas vērsušās noteiktajās
paku izdales vietās un laikos,» precizē
V.Buraka, norādot, ka saskaņā ar LM
prognozēm gadā paredzēts izdalīt aptuveni 534,2 tūkstošus pārtikas paku,
150 tūkstošus higiēnas un saimniecības
preču paku un 29,5 tūkstošus mācību
piederumu paku.
Trūcīgie iedzīvotāji bez maksas varēs
saņemt pārtiku (tajā skaitā auzu pārslas, griķus, mannu, rīsus, makaronus,
kviešu miltus, rapšu eļļu, cukuru,
sautētu cūkgaļu, pilnpiena pulveri);
higiēnas un saimniecības preču pakās
trūcīgās ģimenes ar bērniem varēs
saņemt, piemēram, ziepes, šampūnu,
zobu pastu, zobu birsti, veļas mazgāšanas līdzekli, trauku mazgāšanas
līdzekli, bet mācību piederumu pakās
ģimenes ar bērniem skolas vecumā
varēs saņemt, piemēram, kancelejas
piederumus, skolas somas, materiālus,
kuri nepieciešami mācību procesā.
Taču, lai pretendētu uz šī atbalsta
saņemšanu, personai vai ģimenei jāatbilst noteiktiem kritērijiem. «Pārtikas
un pamata materiālo palīdzību, kas
tiek finansēta no Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām līdzekļiem, varēs saņemt par trūcīgām atzītās

ģimenes, īpaši ģimenes ar bērniem, un
krīzes (ārkārtas) situācijā nonākušie
cilvēki uz pašvaldības sociālā dienesta
izsniegtas izziņas pamata,» uzsver
V.Buraka.
Proti, tiesības saņemt pārtikas preces ir ģimenei vai atsevišķi dzīvojošai
personai, kurai pašvaldības sociālais
dienests izsniedzis rakstisku izziņu par
atbilstību trūcīgas personas statusam
vai ģimenei (personai), kurai pašvaldības sociālais dienests izsniedzis
rakstisku izziņu, ka tā nonākusi krīzes
(ārkārtas) situācijā. Tiesības saņemt
higiēnas un saimniecības preces ir
trūcīgai ģimenei, ja tajā vismaz viens
ģimenes loceklis nav sasniedzis 18 gadu
vecumu. Savukārt tiesības saņemt
individuālos mācību piederumus ir
trūcīgai ģimenei, kurā ir vismaz viens
ģimenes loceklis vecumā no pieciem
līdz 16 gadiem.
Katrai personai, kas norādīta trūcīgas ģimenes (personas) izziņā vai
krīzes (ārkārtas) situācijas izziņā,
tiks nodrošināts ne vairāk kā viens
pārtikas preču komplekts kalendārā
mēneša laikā un ne vairāk kā: divi
komplekti, ja izziņa par trūcīgas personas statusa piešķiršanu izsniegta uz
trijiem mēnešiem; četri komplekti, ja
izziņa izsniegta uz sešiem mēnešiem;
divi komplekti triju mēnešu laikā no
ārkārtas vai krīzes situācijas izziņas
izsniegšanas dienas.
Katrai trūcīgas personas izziņā vai
krīzes (ārkārtas) situācijas izziņā norādītajai personai, kura nav sasniegusi
18 gadu vecumu, tiek nodrošināts ne
vairāk kā viens higiēnas un saimniecības preču komplekts kalendārā mēneša
laikā un ne vairāk kā: viens komplekts,
ja trūcīgas personas izziņa izsniegta uz
trijiem mēnešiem; divi komplekti, ja
izziņa izsniegta uz sešiem mēnešiem;
viens komplekts triju mēnešu laikā no
ārkārtas vai krīzes situācijas izziņas
izsniegšanas dienas.
Katrai trūcīgas personas izziņā vai
ārkārtas vai krīzes situācijas izziņā
norādītajai personai, kura ir vecumā
no pieciem līdz 16 gadiem, tiek nodrošināta skolas soma vai citi individuālie
mācību piederumi tā kalendārā gada
laikā, kurā ir izsniegta attiecīgā trūcīgas personas izziņa vai ārkārtas vai
krīzes situācijas izziņa, informē LM.
Jāuzsver, ka, tiklīdz būs zināmas
organizācijas, kuras apņēmušās izdalīt pakas Jelgavā, kā arī paku izdales
vietas un laiks, iedzīvotāji par to tiks
informēti. Informācija tiks publicēta
arī laikrakstā «Jelgavas Vēstnesis».
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«Sarkano krustu» var
izbūvēt tikai pēc 2010. gada
uzstādītiem luksoforiem
Jelgavnieks Rihards rosina Rīgas
ielas krustojumā ar Kalnciema ceļu
un Garozas ielu luksoforos iestrādāt
tā saukto «sarkano krustu», kas autovadītājiem droši ļautu veikt kreiso
pagriezienu, tādējādi padarot raitāku
satiksmes kustību šajā krustojumā.
Pašvaldības iestādes «Pilsētsaimniecība» satiksmes organizācijas
plānotāja Dzidra Staša skaidro, ka
indikatoru jeb tā saukto «sarkano
krustu» izbūve, kas informē transportlīdzekļu vadītājus par sarkanā gaismas

signāla ieslēgšanu pretējās braukšanas
joslās, Latvijas valsts standartā «Ceļu
satiksmes regulēšanas luksofori»
atļauta no 2010. gada un attiecas uz
luksoforiem, kuri uzstādīti pēc 2010.
gada 1. februāra. «Taču luksofori Rīgas ielas, Kalnciema ceļa un Garozas
ielas krustojumā izbūvēti 2008. gadā,»
to, kāpēc luksoforos šajā krustojumā
šobrīd nav iespējams izbūvēt «sarkano
krustu» kreisā pagrieziena veikšanai,
skaidro Dz.Staša.
Taču viņa atgādina, ka krustojumā
kreisā pagrieziena manevram virzienā

Apkārtējo daudzdzīvokļu māju
iedzīvotāji ir satraukti par plānoto
autostāvvietas izveidi mācību centra
«Buts» teritorijā Jāņa ielā 4. «Esam
satraukti, ka mācību centrs «Buts»
Jāņa ielā plāno izbūvēt autostāvvietu
90 automašīnām. Ja tādu autostāvvietu
ierīkos, tad mūsu mājas iedzīvotāji ne
dienu, ne nakti nebūs pasargāti no automašīnu izraisītā trokšņa un izplūdes
gāzēm. Tomēr vistrakākais, ka turpmāk
pa Mātera ielas 33 un Mātera ielas 31
māju pagalmiem brauks mašīnas uz
stāvvietu un arī atpakaļ, lai nokļūtu
Mātera ielā. Tas nozīmē, ka mūsu māju
pagalmos būs dzīvāka satiksme nekā
pa ielu, tāpēc turpmāk mūsu mājas
iedzīvotājiem, it sevišķi bērniem, būs
bīstami atrasties pagalmā pie savas
mājas,» pauž mājas iedzīvotāji.

Jāatgādina, ka mācību centrs «Buts»
jau pašlaik savu darbību sācis jaunās
telpās – bijušā bērnudārza «Alfa» ēkā
Sagatavoja Sintija Čepanone Jāņa ielā 4, kas ļauj paplašināt arī

SIA «Zemgales Eko» valdes loceklis
Aleksejs Jankovskis norāda, ka parastās kvēlspuldzes nav klasificējamas kā
bīstamie atkritumi – tās tiek uzskatītas
par videi relatīvi nekaitīgām, tādēļ
kvēlspuldzes izmetamas sadzīves atkritumiem paredzētajos konteineros.
«Jāuzsver, ka kvēlspuldzes jāizmet tieši
sadzīves atkritumu konteinerā, nevis
zaļajos konteineros, kas paredzēti stik-

la iepakojumam,» tā A.Jankovskis.
Taču viņš vērš iedzīvotāju uzmanību
uz to, ka sadzīves atkritumos nedrīkst
izmest energoefektīvās jeb ekonomiskās spuldzes, dienasgaismas un
citas spuldzes, kas nav kvēlspuldzes,
jo tās ir uzskatāmas par videi bīstamiem atkritumiem. «Visos trīs dalīto
atkritumu vākšanas punktos Jelgavā
– Salnas ielā 20, Paula Lejiņa ielā 6
un Ganību ielā 84 – tiek organizēta
bīstamo atkritumu, tostarp visu veidu
spuldžu, pieņemšana, un iedzīvotājiem,
tās nogādājot kādā no atkritumu šķirošanas laukumiem, tiek nodrošināta
iespēja tās nodot videi draudzīgā veidā,» atbildīgi izturēties pret vidi aicina
A.Jankovskis.
Jāpiebilst, ka alternatīva spuldžu

Sagatavoja Sintija Čepanone

Plānotais «Buts» klientu stāvlaukums neērtības
apkārtējo māju iedzīvotājiem neradīs
centra piedāvātās iespējas. Līdztekus
ēkas sakārtošanai uzņēmums plānojis
izveidot auto stāvlaukumu centra
klientiem un ēkas nomniekiem. Ēkas
apsaimniekotājs Armands Pelšs norāda, ka iedzīvotāju satraukumam,
ka stāvvietas dēļ varētu palielināties
satiksmes intensitāte daudzdzīvokļu
māju pagalmos, nav pamata, jo stāvvieta paredzēta nožogotajā teritorijā,
turklāt galvenā iebrauktuve, tāpat kā
līdz šim, būs no Jāņa ielas. «Tādējādi
satiksme tiks organizēta tikai pa šo iebrauktuvi,» skaidro A.Pelšs, piebilstot,
ka darbi pie autostāvvietas izveides
sāksies pavasarī. Šobrīd notiek cenu
aptauja par būvdarbiem, un uzņēmums
lēš, ka autostāvvietas rekonstrukcija
varētu sākties aprīlī vai maijā. «Šobrīd
mācību centra teritoriju ieskauj vecais
žogs, taču, izbūvējot jaunu stāvvietu,
arī žogs tiks nomainīts. Jau līdz šim
mūsu klienti savas automašīnas atstāj
nožogotajā teritorijā, un bažām, ka
pēc stāvvietas izbūves kaut kas va-

Sadzīves atkritumu konteineros drīkst
izmest tikai kvēlspuldzes
Kāds «Jelgavas Vēstneša» lasītājs
vēlas zināt, ko darīt ar izdegušām
kvēlspuldzēm. «Latvijā tās nu jau kādu
laiku vairs nav iespējams iegādāties,
taču mājās man tādas vēl bija. Ja tās
klasificējamas kā bīstamie atkritumi,
tad kur izdegušās kvēlspuldzes Jelgavā
var nodot?» jautā lasītājs.

no Brīvības bulvāra uz Kalnciema ceļu
ir izbūvēta atsevišķa josla. «Tādējādi
transports, kas atrodas šajā joslā, netraucē taisnvirziena kustību pa Rīgas
ielu, un pašreiz luksoforu kontrolierī
iestatītais signālplāns katra darbības
cikla beigās dod šim manevram laiku,»
piebilst speciāliste.
«Pilsētsaimniecība» norāda, ka
tuvākajā laikā arī nav paredzēts finansējums luksofora vadības kontroliera
pārbūvei šajā krustojumā.

rētu mainīties, nav pamata,» norāda
uzņēmumā.
Arī Jelgavas pilsētas pašvaldības
Būvvaldes sagatavotajā atbildē iedzīvotājiem par plānotajām autostāvvietām teritorijā Jāņa ielā 4 norādīts, ka
Būvvalde izsniegusi plānošanas un
arhitektūras uzdevumu mācību centra
teritorijas labiekārtošanai Jāņa ielā 4
un 4A. «Plānošanas un arhitektūras
uzdevumā Jāņa ielas 4, 4A īpašumam
ceļa pieslēguma vieta norādīta no Jāņa
ielas (no Pasta ielas puses),» akcentē
Būvvalde, atgādinot, ka saskaņā ar
2009. gada 29. septembra lēmuma
Nr.14/2 saistošo noteikumu Nr.09-11
«Jelgavas pilsētas saistošie noteikumi,
teritorijas izmantošanas un apbūves
noteikumi» 92. punktu autostāvvietas un velosipēdu novietnes jāizvieto
uz tā paša zemesgabala vai tajā pašā
būvē, kuras apkalpošanai tās nepieciešamas.
Sagatavoja Sintija Čepanone

Lūgums
atsaukties!

Vitolds Buls lūdz atsaukties Zoju,
kura no 1992. līdz 1996. gadam strādāja Jelgavas dzelzceļnieku pārvaldē
nodošanai pilsētā izveidotas attiecas uz visiem par grāmatvedi. Zojai lūgums zvanīt
tajos laukumos ir atsevišķi
cilvēkiem neatkarīgi pa tālruni 27114795.
veikali, kuri saviem pircēno tā, vai pie mums
jiem piedāvā iespēju nodot
tiek iegādātas jaunas,» Pateicība
videi bīstamos atkritumus
skaidro veikalā.
– nolietotas baterijas, spulJāatgādina, ka ievest
dzes. «Jelgavas Vēstnesis»
un ražot kvēlspuldzes vinoskaidroja, ka šādu iespēju
sās ES dalībvalstīs, tostarp
piedāvā, piemēram, veikals
Latvijā, aizliegts kopš 2012.
«K-rauta». Tiesa, šajā veikagada septembra. Pamatojums
lā izdegušās videi bīstamās
kvēlspuldžu aizliegumam balstās
«Izsaku neviltotu pateicību Jelgavas
spuldzes var nodot tikai
apsvērumos, ka šīs spuldzes 95 pro- pilsētas slimnīcas Traumatoloģijas
tie, kuri šajā veikalā vietā
centus izlietotās enerģijas pārveido nodaļas dakterim Andrim Ķipuram
iegādājas jaunas spuldzes.
siltumā un tādējādi ir neekonomis- par tālredzīgo domāšanu un operatīSavukārt uzņēmuma «Mītakas, bet elektroenerģijas šķērdēšana vo darbību, organizējot operāciju un
vas elektra» veikalā spuldzes var
ir pretrunā ar ES klimata sargāšanas operējot pēdējās vecgada dienās, kā
nodot ikviens iedzīvotājs. «Gluži tāpat plāniem.
arī pārējiem nodaļas darbiniekiem par
kā izlietotās baterijas, savā veikalā
iejūtību ārstēšanā.»
pieņemam arī izdegušas spuldzes, un
Sagatavoja Sintija Čepanone
Jānis Vizbulis

Paldies dakterim
Ķipuram un viņa
komandai
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Sveic cīņas veidu pārstāvjus

Par panākumiem janvārī Jelgavas pilsētas
domē sveikti labākie sportisti. Šoreiz tie ir
trīs cīņas sporta veidu pārstāvji: BJSS audzēknis Emīls Saksons par 1. vietu Latvijas
čempionātā džudo U-21 svarā līdz 55 kg
(treneris Kims Usačevs), Jelgavas Cīņas
sporta veidu centra pārstāvis Artjoms Haņevičs par 1. vietu starptautiskā boksa turnīrā Baltkrievijā (treneris Aleksandrs Knohs)
un kluba «Vitus»
sportists Igors Pinkevičs par 2. vietu
kumitē 15. Baltijas
WKF karatē čempionātā 14 – 15
gadu grupā svarā
līdz 63 kg (treneris
Vitālijs Mišins).

Iekļūst play-off

Vīriešu volejbola komanda «Biolars/Jelgava» noslēgusi «Schenker» volejbola
līgas regulāro sezonu un, izcīnot 6.
vietu, iekļuvusi play-off kārtā. Mūsu
izslēgšanas spēļu kārtas pretinieki tiks
noskaidroti šajā nedēļas nogalē, kad pamatturnīra spēles būs aizvadījušas visas
komandas. «Biolars/Jelgava» pretinieki
būs komanda, kas tabulā ieņems 3.
vietu, un šobrīd uz šo vietu ar vienādu
punktu skaitu pretendē Tartu «BigBank»
un Tallinas «Selver» volejbolisti. Izslēgšanas kārtā komandas spēlēs līdz divām
uzvarām. Spēles paredzētas 26. februārī
(Jelgavā) un 28. februārī (izbraukumā).
Ja būs nepieciešams, trešā spēle notiks
1. martā. «Schenker» līgas pusfināls un
fināls notiks 7. un 8. martā.
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sports
Iekļūst Zvaigžņu
spēles sastāvā

21. februārī Ventspilī notiks «Aldara» LBL
Zvaigžņu spēle, kurā BK
«Jelgava» šogad pārstāvēs vien lietuvietis Deniss
Krestiņins (attēlā) – viņš iekļauts leģionāru
komandas sastāvā, kā arī piedalīsies slam
dunk konkursā. Trīspunktu metienu konkursā BK «Jelgava» pārstāvēs Dāvis Geks un
Rihards Ginters – R.Ginters ir saņēmis wild
card, jo ir līgas Top 5 precīzāko metienu
izpildītājs. Meistarības konkursā piedalīsies
Kristaps Pļavnieks. Savukārt karsējmeiteņu
konkursā piedalīsies arī mūsu komandas
atbalsta dejotājas. Spēli tiešraidē no pulksten 16 translēs LTV7. Priekšsacīkstes no
pulksten 14.30 rādīs ltv.lv.

Klubam būs radošais direktors Piedāvā darbu
Lai vēl kvalitatīvāk un
radošāk pievērstos dažādām ārpus futbola
aktivitātēm, FK «Jelgava» valde apstiprinājusi Aināru Tamisāru par
kluba radošo direktoru. «Mans mērķis ir
panākt, lai katra FK
«Jelgava» mājas spēle
ir kā svētki līdzjutējiem, lai tribīnēs arvien
vairāk cilvēku, lai jelgavnieki lepni staigā ar
mūsu futbola kluba atribūtiem un jūtas
piederīgi FK «Jelgava»,» tā A.Tamisārs, kurš
iepriekš bija kluba valdes priekšsēdētājs. Jāpiebilst, ka līdz šim nevienā Latvijas Virslīgas
futbola klubā nav bijis šāda amata.

Jelgavas boksa čempionātā
piedalīsies ap 100 bokseru
 Ilze Knusle-Jankevica

No 27. februāra līdz 1. martam
Zemgales Olimpiskajā centrā
notiks Jelgavas atklātais boksa čempionāts, kuram šobrīd
pieteikušies ap simts bokseru
no deviņām valstīm – Latvijas,
Lietuvas, Igaunijas, Vācijas,
Zviedrijas, Čehijas, Polijas,
Krievijas, Baltkrievijas. Jelgavu
pārstāvēs apmēram 25 sportisti – daļa bokseru pilsētas
čempionātā nepiedalīsies, jo
gatavojas Latvijas čempionātam, kas notiks nedēļu pēc
Jelgavas sacensībām.
«Šogad ārzemju viesiem noteicām
limitu, cik cilvēku no viena kluba vai
pilsētas var ierasties: pieci bokseri, viens
treneris un viens tiesnesis. Viskuplāk
pārstāvēta būs Lietuva, no kuras ieradīsies sešu pilsētu komandas. No pārējām
valstīm būs pa vienai komandai,» stāsta
turnīra organizators Aleksandrs Knohs.
Pirmo reizi Jelgavā viesosies bokseri no
Vācijas un Baltkrievijas. Organizatori
viņus uzaicināja, jo Jelgavai ar šo valstu
bokseriem sākusi veidoties laba sadarbība
– bokseri dodas tur uz turnīriem, lai gūtu
sacensību un cīņu pieredzi. «Aicinājām arī
bokserus no Somijas, Īrijas, Anglijas, bet
viņi dažādu iemeslu dēļ atteicās, piemēram, somiem pašiem šajā laikā ir valsts
čempionāts,» piebilst A.Knohs.
Prakse ir tāda, ka uzņemošā puse
ārzemju delegācijas izmitina un ēdina,
arī tāpēc tika noteikts komandas locekļu
skaita limits. Ārvalstu bokseri Jelgavā
uzturēsies viesnīcā «Zemgale», LLU dienesta viesnīcās Pumpura ielā un Čakstes
bulvārī un viesnīcā Ozolniekos, savukārt
par sportistu ēdināšanu gādās SIA
«Rubīns», kas saimnieko arī Zemgales
Olimpiskā centra kafejnīcā.

Foto: Raitis Supe
Čempionātā piedalīsies arī Latvijas
bokseri – šobrīd pieteikušies sportisti no
tādām pilsētām kā Daugavpils, Ventspils,
Rīga, Olaine, Jūrmala, Bauska. Latvijas
sportistiem Jelgavā nakšņošana netiks
nodrošināta. Pēc šā brīža informācijas,
Jelgavu pārstāvēs apmēram 25 bokseri
no visiem klubiem.
Sportisti sacentīsies piecās vecuma grupās: 2003. – 2004. dzimšanas gads; 2001.
– 2002. dzimšanas gads; 1999. – 2000.
dzimšanas gads; 1997. – 1998. dzimšanas
gads jeb juniori; 1996. dzimšanas gads un
vecāki jeb pieaugušie, sadalot 18 medaļu
komplektus. A.Knohs, kurš ir arī Jelgavas
pilsētas boksa izlases galvenais treneris,
norāda: «Konkurence šoreiz būs liela, un,
būsim godīgi, Latvijā bokss nav līmenī.
Tāpēc, ja trīs četri jelgavnieki iekļūs finālā,

tas būs labi.» Viņaprāt, no jelgavniekiem
favorīti ir divkārtējais Latvijas čempions
pieaugušajiem Ņikita Petrovs, kurš startē
supersmagajā kategorijā virs 91 kilograma,
juniors Artjoms Haņevičs, kurš ir iekļauts
gan Latvijas Junioru izlases, gan Latvijas
Olimpiskās vienības jaunatnes sastāvā,
Latvijas Jauniešu izlases sastāvā iekļautais
pagājušā gada Latvijas čempions Edmunds
Lindermanis. Turnīrā nestartēs viens no
labākajiem Jelgavas bokseriem Raitis
Sinkevičs («Madara»). «Gatavojos Latvijas
čempionātam, un, lai nedaudz pasaudzētu
sevi un izvairītos no iespējamām traumām,
izvēlējos Jelgavas čempionātā nepiedalīties,» norāda R.Sinkevičs.
Sacensību galvenais tiesnesis būs AIBA
starptautiskās kategorijas tiesnesis jelgavnieks Nikolajs Tabunovs, vēl tiesnešu

Eiropas spēļu kandidātu vidū – arī Jelgavas sportisti
 Ilze Knusle-Jankevica

Jūnijā pirmo reizi sporta vēsturē norisināsies Eiropas spēles,
kurās sportisti sacentīsies 20
sporta veidos, turklāt vairākos
no tiem notiks arī kvalifikācija
Riodežaneiro olimpiskajām
spēlēm. Pagājušajā un šajā
nedēļā Latvijas Olimpiskā komiteja (LOK) apzina potenciālos Eiropas spēļu dalībniekus,
kuru vidū ir arī vairāki Jelgavas
sportisti.
LOK pārstāvis Mārtiņš Mālmeisters
skaidro, ka pirmais – garais – saraksts
organizatoriem jāiesniedz līdz 12. martam
un šobrīd tiek apzināti kandidāti. «Vairākos sporta veidos vēl norisinās sportistu
kvalifikācija, taču mums līdz 12. martam
ir jānosūta sportistu garais kandidātu

saraksts. Tajā tiks minēti pilnīgi visi sportisti, kas pat teorētiski varētu piedalīties
Eiropas spēlēs,» tā viņš.
Eiropas spēles notiks pirmo reizi sporta
vēsturē, un par pirmo spēļu norises vietu
izraudzīta Azerbaidžānas galvaspilsēta
Baku. Eiropas spēles notiks no 12. līdz
28. jūnijam, un sportisti sacentīsies 20
sporta veidos (gan olimpiskajos, gan
neolimpiskajos). Deviņos sporta veidos
Eiropas spēlēs notiks arī kvalifikācijas
sacensības Riodežaneiro vasaras olimpiskajām spēlēm 2016. gadā: loka šaušanā,
vieglatlētikā, pludmales volejbolā, riteņbraukšanā, šaušanā, peldēšanā, galda
tenisā, teikvondo un triatlonā. Vēl Eiropas
spēļu programmā iekļauti tādi sporta
veidi kā 3x3 basketbols, badmintons,
pludmales futbols, bokss, kanoe airēšana,
paukošana, vingrošana, džudo, karatē,
sambo, brīvā cīņa.
LOK lēš, ka Latviju pirmajās Eiropas

spēlēs varētu pārstāvēt ap 70 sportistu.
Lai gan LOK sportistu sarakstu sola
publicēt tikai maijā, laikraksts «Jelgavas
Vēstnesis» noskaidroja, ka starp sportistiem, kas šobrīd tiek iekļauti kandidātu
sarakstā, ir arī vairāki Jelgavas sportisti,
piemēram, BMX braucējs Kristens Krīgers, bokseris Raitis Sinkevičs, cīkstonis
Alberts Jurčenko, smaiļotāji Daniela
Kondratova un Marks Ozolinkevičs, peldētājs Deniss Komars. Tiesa, vairākiem
no viņiem priekšā vēl atlases sacensības
vai normatīvu izpilde, lai tiktu uz Eiropas
spēlēm. Piemēram, K.Kalniņam marta otrajā pusē jāpiedalās Eiropas čempionātā,
airētājiem būs iekšējās atlases sacensības, ko rīkos sporta veida federācija, bet
peldētājam D.Komaram ir divas iespējas
izpildīt normatīvu – Baltijas čempionātā
aprīlī vai Latvijas čempionātā maijā.
Pavisam Eiropas spēlēs piedalīsies ap
6000 sportistu no 50 valstīm.
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Sacensību kalendārs
• 27. februārī pulksten 17 – atklāšanas
parāde, pēc tam cīņas
• 28. februārī no pulksten 12 – kvalifikācija un pusfināls
• 1. martā no pulksten 11 – fināli (apbalvošana pēc katras cīņas)

korpusā strādās AIBA trīs zvaigžņu kategorijas (maksimālā kategorija – četras
zvaigznes) tiesnesis Leonīds Haņevičs,
nacionālās kategorijas tiesnesis Sergejs
Soldatjonoks, daudzkārtējais Latvijas
čempions Vladimirs Seņins, Valērijs
Hrustaļovs.
Turnīru rīko Jelgavas Cīņas sporta
veidu centrs sadarbībā ar Sporta servisa
centru un Jelgavas domi. Skatītājiem
ieeja – bez maksas.

Sporta pasākumi
 19. februārī pulksten 19 – basketbols: «Jelgava» – «Jūrmala/Fēnikss»
(Sporta hallē).
 21., 22. un 28. februārī pulksten
10 – Jelgavas čempionāts basketbolā
(Sporta hallē).
 25. februārī pulksten 19.30 – hokejs: «Zemgale/LLU» – «Ogre/Sāga 97»
(Ledus hallē).
 1., 7. un 15. martā pulksten 10
– Jelgavas čempionāts basketbolā
(Sporta hallē).
 3. martā pulksten 13 – Jelgavas
skolēnu spartakiāde «Drošie un veiklie» (Sporta hallē).
 4. martā pulksten 19.30 – hokejs:
«Zemgale/LLU» – HS «Rīga/Prizma»
(Ledus hallē).
 6. martā pulksten 17 – «Sporta
laureāts 2014» (Sporta hallē).
 7. martā pulksten 15 – hokejs:
«Zemgale/LLU» – «Liepāja» (Ledus
hallē).

Pirmsskolas izglītības iestāde «Pasaciņa»
(reģ.Nr.90000074738) aicina darbā
pirmsskolas izglītības skolotāju.
Tālrunis 63027245, 63021881.
SIA «N un N» (reģ.Nr.40003138798)
piedāvā darbu kurinātājam(-ai).
Tālrunis 29225453.

Meklē darbu
Krāšņu mūrnieks – plītis, krāsnis, kamīni,
skursteņi, siltummūri, pirts krāsnis un
dārza kamīni. Tālrunis 28893830.
Celtnieks, kamīnu, krāšņu mūrnieks.
Tālrunis 29422824, 29674324.
Šoferis, ir A, B, C, D kategorija un 95.
kods. Tālrunis 26181631.
Varu veikt visus saimniecības darbus
un kosmētisko remontu.
Tālrunis 25295527.

Pērk
Pērk meža un zemes īpašumus visā Latvijā
T.29884983
Visu veidu metāllūžņus.
Izbraucam uz vietas. Asteru 7.
T.29718434
Juvelieru darbnīca pērk visu veidu dzintara
izstrādājumus. T.20323336
Rīgas porcelāna, Kuzņecova, Jessena un
Burtnieka apgleznotas vāzes, šķīvjus un
figūriņas. T.29954171
Metāllūžņus (visu veidu).
Sver, griež, maksā uzreiz. Izbraucam.
Tel.27760073

Pārdod
Malka, šāļi, zāģmateriāli, granulas,
kokskaidu briketes. T.26488881

Vēlas īrēt
Istabu. T.26181631

Dažādi
Juridiskais birojs ADEMIDE – uzņēmumu
reģistrācija/likvidācija; pamatkapitāla
izteikšana eiro; prasības pieteikumi.
Raiņa 14, t.29179847; www.ademide.lv
Bezmaksas juridiskās konsultācijas.
Visu veidu juridiskā palīdzība.
T.27106096
Izgatavoju metāla kāpnes, kāpņu konstrukcijas, vārtus, margas, nožogojumus,
nojumes, nestandarta metāla konstrukcijas
– ar 20% atlaidi. Piedāvāju lēti – dažāda
izmēra oša koka pakāpienus. T.28678242
Kravu pārvadājumi. Auto evakuācija.
T.25904905
Izved nolietotu sadzīves tehniku
bez maksas. T.28262407
Meistara pakalpojumi. Visu veidu remontdarbi (santehnika, elektroinstalācija).
Konsultēju T.28861525, Jānis
Automātisko veļas mašīnu remonts mājās.
T.29587816
Bezmaksas sadzīves tehnikas izvešana
T.25212383
Dārznieks retina un veido augļkokus,
dzīvžogus. T.20626223
Kvalitatīva meistaru komanda veiks
remonta darbus jūsu mājoklī vai birojā.
T.26881773
Datoru remonts T.26749711
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
ARVĪDS KRIMMELIS (1943. g.)
MARIJA ORLOVA (1935. g.)
VERA TERENTJEVA (1922. g.)
MIHAILS ĻISNOJS (1937. g.)
LAIMONIS JAKOBSONS (1953. g.)
TAMĀRA JEVGEŅJEVA (1934. g.)
ANDREJS ŠUKSTS (1944. g.)
IVANS PROKOPOVIČS (1938. g.).
Izvadīšana 19.02. plkst.13 Bērzu kapsētā.
ANATOLIJS MAKEJEVS (1943. g.).
Izvadīšana 19.02. plkst.14 Meža kapsētā.
VERONIKA ŠNEIDERBUSA (1933. g.).
Izvadīšana 20.02. plkst.13 no Zanderu kapsētas
Sēru nama uz Bērzu kapsētu.
MAIJA ZARIŅA (1949. g.).
Izvadīšana 20.02. plkst.13 no Meža kapsētas
Sēru nama.
TAMĀRA RJAZANCEVA (1947. g.).
Izvadīšana 20.02. plkst.11 Bērzu kapsētā.
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

Pirmdiena, 23. februāris
LTV1
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Ielas garumā».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1973.sērija.
9.35 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 36.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Vasara Portugālē». Vācijas melodrāma. 2013.g. (ar subt.).
12.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
12.55 «Gārfīlda šovs». Animācijas seriāls.
13.25 «Mazie detektīvi un Baltās dāmas noslēpums». Igaunijas
piedzīvojumu filma ģimenei. 2013.g. 4.sērija. (ar subt.).
13.55 «Luijs». Animācijas seriāls.
14.05 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
14.20 «Maklauda meitas». Seriāls. 21.sērija.
15.15 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1973.sērija.
16.15 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 35.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 «Valdība 3». Seriāls. 8.sērija.
0.25 ««De facto»».*
1.00 «Melu laboratorija».* (ar subt.).

LTV7
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «Ar mugursomām pa Latīņameriku». Dok.seriāls. 6.sērija.
6.30 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Šorīt». Informatīvi izklaidējošs raidījums (krievu val.).
8.35 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 580.sērija.
9.30 «Maklauda meitas». Seriāls. 20.sērija.
10.20 «Kalle nāk 3». Seriāls. 4.sērija.
11.10 «Diskusija. 100 g kultūras».*
11.55 «Supernova 2015».*
13.35 «Pasaules meistarsacīkšu kamaniņu sportā apskats».
14.februāris.
15.40 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».
16.10 «Anekdošu šovs 2».*
17.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 581.sērija.
18.00 «Šovakar». Ziņu raidījums (krievu val.).
18.35 «Izgaršot Brazīliju». Dok.seriāls (ar subt.). 7.sērija.
19.05 «Kalle nāk 3». Seriāls. 5.sērija.
20.00 «Pārmantotās tradīcijas». Dokumentāla filma.
21.00 «Āfrikas eņģelis». Vācijas piedzīvojumu filma. 2014.g.
22.40 «Midsomeras slepkavības 11». Seriāls (ar subt.). 2.sērija.
0.25 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
Viss nāk un aiziet tālumā. Koncerts.
1.25 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Likums un kārtība». ASV seriāls. 8.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.15 «Bernards». Animācijas seriāls.
6.30 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
7.00 «900 sekundes».
9.00 «Dzīvīte».
9.25 «Televeikala skatlogs».
9.40 «Kurts Seits un Šura». Turcijas seriāls. 25. un 26.sērija.
11.55 «Dzintara dziesmas 4».
12.55 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 147.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Diagnoze – vācēji 3». ASV dokumentāls seriāls.
15.40 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Nemīlētā». Meksikas seriāls. 2014.g. 21.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Gumušas stāsts». Turcijas seriāls. 145. un 146.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. 7.sērija.
23.20 «Kāršu nams 2». ASV seriāls. 13.sērija.
0.30 «Dzīvīte».
0.50 «LNT ziņu «Top 10»».
1.30 «Gumušas stāsts». Turcijas seriāls. 145. un 146.sērija.
3.00 «Karamba!» Humora raidījums.
3.25 «900 sekundes».

TV3
5.00 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 2». Seriāls. 17.sērija.
5.45 «Redakai». Animācijas seriāls.
6.40 «Smurfi». Animācijas seriāls.
7.05 «Džeiks un Nekurnekadzemes pirāti 2». Animācijas seriāls.
7.35 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 8». Animācijas seriāls.
8.00 «Tētuka meitiņas 3». Seriāls (ar subt.). 11. un 12.sērija.
9.00 «Dullās sacensības «Neiespējamā misija» 5».
9.55 «Būt par papucīti 3». Seriāls. 22.sērija.
10.25 «Būt par papucīti 4». Seriāls. 1.sērija.
10.55 «Māmiņu klubs 8».
11.30 «Gatavo 3».
12.00 «Visi mīl Reimondu 6». ASV seriāls. 123. un 124.sērija.
13.05 «Beibleidi 5». Animācijas seriāls.
13.40 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 8». Animācijas seriāls.
14.10 «Džeiks un Nekurnekadzemes pirāti 2». Animācijas seriāls.
14.35 «Atriebība 3». ASV seriāls. 13.sērija.
15.35 «UgunsGrēks 13». Latvijas seriāls. 2015.g. 20. un 21.sērija.
16.55 «Rozenheimas detektīvi 6». Vācijas detektīvseriāls. 5.sērija.
17.55 «Risks 2». TV spēle.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 13». Latvijas seriāls. 2015.g. 21.sērija.
21.00 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 4». Seriāls. 6.sērija.
22.00 «CSI Lasvegasa 14». ASV seriāls. 2013.g. 305.sērija.
23.05 «Skaistule un briesmonis 2». ASV seriāls. 2013.g. 8.sērija.
0.05 «Nekā personīga».
1.00 «Atriebība 3». ASV seriāls. 13.sērija.
1.45 «Dullās sacensības «Neiespējamā misija» 5».
2.30 «Rozenheimas detektīvi 6». Vācijas detektīvseriāls. 5.sērija.
34.10 «Būt par papucīti 3». Seriāls. 22.sērija.
3.30 «Būt par papucīti 4». Seriāls. 1.sērija.
3.55 «TV3 ziņas».
4.25 «Bez tabu».

tv programma

Ceturtdiena, 2015. gada 19. februāris

Otrdiena, 24. februāris
LTV1

Trešdiena, 25. februāris
LTV1

Ceturtdiena, 26. februāris
LTV1

5.00 «Vides fakti».*
5.30 «Es – savai zemītei».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Ielas garumā».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1974.sērija.
9.35 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 37.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Sapņu viesnīca. Dienvidāfrika». 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. 22.sērija.
15.15 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1974.sērija.
16.15 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 36.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. «Haleba: piezīmes no tumsas».
Dokumentāla filma (ar subt.).
23.00 «Nakts ziņas». 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
0.00 «Aizliegtais paņēmiens».*
1.00 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*
1.45 «Aculiecinieks».*

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. 1975.sērija.
9.35 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 38.sērija.
10.30 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.45 «Supernova 2015».*
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. 23.sērija.
15.05 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1975.sērija.
16.05 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 37.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 «Ciemiņš virtuvē».
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 «Haleba: piezīmes no tumsas». Dok.filma (ar subt.).
1.05 «Valdība 3». Seriāls. 8.sērija.

5.00 «Saules izaicinātie. «Livin’ aloha»».*
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. 1976.sērija.
9.35 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 39.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».
14.15 «Maklauda meitas». Seriāls. 24.sērija.
15.10 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1976.sērija.
16.10 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 38.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 «100 līdz 100».
20.00 «700 pasaules brīnumi».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «LV jaunatklāšanas raidījums «Te!»».
22.15 «Atgriešanās». Francijas seriāls (ar subt.). 6.sērija.
23.20 «Nakts ziņas». 23.29 Sporta ziņas. 23.31 Laika ziņas.
23.35 «Diskusija. 100 g kultūras».*
0.20 «Sastrēgumstunda».* (ar surdotulk.).
1.25 «1:1. Aktuālā intervija».* (ar surdotulkojumu).

LTV7
5.00 «SeMS. Laboratorija».*
5.30 «Ar mugursomām pa Latīņameriku». Dok.seriāls. 6.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «Ar mugursomām pa Latīņameriku». Dok.seriāls. 7.sērija.
6.30 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Šorīt». Informatīvi izklaidējošs raidījums (krievu val.).
8.35 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 581.sērija.
9.30 «Maklauda meitas». Seriāls. 21.sērija.
10.20 «Kalle nāk 3». Seriāls. 5.sērija.
11.10 «Skats no malas».* (ar surdotulk.).
11.40 «Aizliegtais paņēmiens».*
12.35 «Melu laboratorija».* (ar subt.).
13.35 «Pasaules meistarsacīkšu kamaniņu sportā apskats».
15.februāris.
15.40 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».
16.10 «Anekdošu šovs 2».*
17.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 582.sērija.
18.00 «Šovakar». Ziņu raidījums (krievu val.).
18.35 «Kaut kur uz Zemes». Dokumentāla filma. 3.sērija.
19.05 «Kalle nāk 3». Seriāls. 6.sērija.
20.00 «Āzija no putna lidojuma». Dok.filma (ar subt.). 5.sērija.
20.55 «Selfridžs 2». Seriāls (ar subt.). 7.sērija.
21.50 «Specvienība». Seriāls. 4.sērija.
22.40 «Noziegums 2». Dānijas krimināldrāma. 4.sērija.
23.50 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
1.25 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Nemīlētā». Meksikas seriāls. 2014.g. 21.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.15 «Nelabojamais Džims». 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 «Solo dēlam». Vācijas melodrāma. 2005.g.
11.35 «Vecpuisis». Realitātes šovs.
13.00 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 148.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Diagnoze – vācēji 3». ASV dokumentāls seriāls.
15.40 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Nemīlētā». Meksikas seriāls. 2014.g. 22.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Gumušas stāsts». Turcijas seriāls. 147. un 148.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.10 «Mūzikas ierakstu gada balva. «Zelta mikrofons 2014»».
1.25 «Dzīvīte».
1.45 «Noziegumam pa pēdām 12». Seriāls. 5. un 6.sērija.
3.15 «Šodien novados».
3.25 «900 sekundes».

TV3
5.00 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 2».
Seriāls. 18.sērija.
5.45 «Risks 2». TV spēle.
6.40 «Smurfi». Animācijas seriāls.
7.10 «Džeiks un Nekurnekadzemes pirāti 2». Animācijas seriāls.
7.40 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 8». Animācijas seriāls.
8.00 «Tētuka meitiņas 3». Seriāls (ar subt.). 13. un 14.sērija.
9.00 «Dullās sacensības «Neiespējamā misija» 5».
10.00 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 4». Seriāls. 6.sērija.
11.00 «Reiz sensenos laikos 2». Seriāls. 5.sērija.
12.00 «Visi mīl Reimondu 6». ASV seriāls. 125. un 126.sērija.
13.05 «Beibleidi 5». Animācijas seriāls.
13.40 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 8». Animācijas seriāls.
14.10 «Džeiks un Nekurnekadzemes pirāti 2».
Animācijas seriāls.
14.35 «Atriebība 3». ASV seriāls. 14.sērija.
15.35 «UgunsGrēks 13».
Latvijas seriāls. 2015.g. 21. un 22.sērija.
16.55 «Rozenheimas detektīvi 6».
Vācijas detektīvseriāls. 6.sērija.
17.55 «Risks 2». TV spēle.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 13». Latvijas seriāls. 2015.g. 22.sērija.
21.00 «Bibliotekāri». ASV seriāls. 2013.g. 7. un 8.sērija.
23.05 «Mākslīgais intelekts». ASV seriāls. 2014.g. 10.sērija.
0.05 «Galvenais aizdomās turamais».
ASV seriāls. 10.sērija.
1.00 «Atriebība 3». ASV seriāls. 14.sērija.
1.45 «Dullās sacensības «Neiespējamā misija» 5».
2.30 «Rozenheimas detektīvi 6».
Vācijas detektīvseriāls. 6.sērija.
3.10 «Visi mīl Reimondu 6».
ASV seriāls. 125. un 126.sērija.
3.55 «TV3 ziņas».
4.25 «Bez tabu».

LTV7
5.00 «SeMS. Laboratorija».*
5.30 «Ar mugursomām pa Latīņameriku». Dok.seriāls. 7.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «Misija Londonā». Ineta Radēviča.
6.30 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Šorīt». Informatīvi izklaidējošs raidījums (krievu val.).
8.35 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 582.sērija.
9.30 «Maklauda meitas». Seriāls. 22.sērija.
10.20 «Kalle nāk 3». Seriāls. 6.sērija.
11.15 ««De facto»».* (ar subt.).
11.50 «Province».* (ar subt.).
12.20 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».*
12.50 «Aculiecinieks».*
13.05 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
15.40 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».
16.10 «Anekdošu šovs 2».*
17.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 583.sērija.
18.00 «Šovakar». Ziņu raidījums (krievu val.).
18.35 «Punkts uz i». Diskusiju raidījums (krievu val.).
19.35 «Kalle nāk 3». Seriāls. 7.sērija.
20.25 «Zaļās metropoles». Dokumentāla filma. 3.sērija.
21.25 «Melu laboratorija».* (ar subt.).
22.25 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».*
22.55 «Pēdējais liecinieks». Seriāls. 39.sērija.
23.45 «Kaut kur uz Zemes». Dokumentāla filma. 3.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. 22.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.15 «Nelabojamais Džims».
ASV komēdijseriāls. 2013.g. 7.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte».
9.25 «Televeikala skatlogs».
9.40 «Lielizmēra mīlestība». Romantiska komēdija. 2011.g.
11.50 «Karamba!» Humora raidījums.
12.00 «Atgriezties dzīvam». Dokumentāls seriāls. 2011.g. 7.sērija.
12.55 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 149.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Diagnoze – vācēji 3». ASV dokumentāls seriāls.
15.40 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Nemīlētā». Meksikas seriāls. 2014.g. 23.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Gumušas stāsts». Turcijas seriāls. 149. un 150.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.10 «Šerloks Holmss». Krievijas seriāls. 15. un 16.sērija.
23.10 «Amerikāņu gangsteris». ASV krimināldrāma. 2007.g.
2.00 «Dzīvīte».
2.20 «Gumušas stāsts». Turcijas seriāls. 2005.g. 150.sērija.
3.05 «Šodien novados».
3.15 «900 sekundes».
4.45 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 2».
Seriāls. 19.sērija.
5.45 «Risks 2». TV spēle.
6.40 «Smurfi». Animācijas seriāls.
7.10 «Džeiks un Nekurnekadzemes pirāti 2». Animācijas seriāls.
7.40 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 8». Animācijas seriāls.
8.00 «Tētuka meitiņas 3». Seriāls (ar subt.). 15. un 16.sērija.
9.00 «Dullās sacensības «Neiespējamā misija» 5».
10.00 «Skaistule un briesmonis 2». ASV seriāls. 8.sērija.
11.00 «Reiz sensenos laikos 2». Seriāls. 6.sērija.
12.00 «Visi mīl Reimondu 6». ASV seriāls. 127. un 128.sērija.
13.05 «Beibleidi 5». Animācijas seriāls.
13.40 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 8». Animācijas seriāls.
14.10 «Džeiks un Nekurnekadzemes pirāti 2». Animācijas seriāls.
14.35 «Atriebība 3». ASV seriāls. 15.sērija.
15.35 «UgunsGrēks 13». Latvijas seriāls. 2015.g. 22. un 23.sērija.
16.55 «Rozenheimas detektīvi 6». Vācijas detektīvseriāls. 7.sērija.
17.55 «Risks 2». TV spēle.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 13». Latvijas seriāls. 2015.g. 23.sērija.
21.00 ««Ievas» pārvērtības. Tievēšanas sezona».
21.45 «Reiz sensenos laikos 3». ASV seriāls. 2013.g. 10.sērija.
22.50 «Mahinatori 5». ASV seriāls. 4.sērija.
23.45 «Galvenais aizdomās turamais». Seriāls. 11. un 12.sērija.
1.30 «Atriebība 3». ASV seriāls. 15.sērija.
2.20 «Dullās sacensības «Neiespējamā misija» 5».
3.00 «Rozenheimas detektīvi 6».
Vācijas detektīvseriāls. 7.sērija.
3.45 «TV3 ziņas».
4.15 «Bez tabu».

LTV7
5.00 «SeMS. Laboratorija».*
5.30 «Misija Londonā». Ineta Radēviča.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «Misija Londonā». Mārtiņš Pļaviņš un Jānis Šmēdiņš.
6.30 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Šorīt». Informatīvi izklaidējošs raidījums (krievu val.).
8.35 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 583.sērija.
9.30 «Maklauda meitas». Seriāls. 23.sērija.
10.20 «Kalle nāk 3». Seriāls. 7.sērija.
11.15 «Sastrēgumstunda».* (ar surdotulk.).
12.25 «Es – savai zemītei».* (ar subt.).
12.55 «Latvija var!»*
13.15 «Vides fakti».* (ar subt.).
13.45 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
15.40 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».
16.10 «Anekdošu šovs 2».*
17.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 584.sērija.
18.00 «Šovakar». Ziņu raidījums (krievu val.).
18.35 «Bez aizvainojumiem».
Aktuālās intervijas raidījums (krievu val.).
19.05 «Kalle nāk 3». Seriāls. 8.sērija.
20.00 «Čūsku pavēlnieks». Dokumentāla filma.
20.50 «Personība. 100 g kultūras».*
21.45 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
22.30 «Zaļās metropoles». Dokumentāla filma. 3.sērija.
23.35 «Sporta studija». (ar surdotulkojumu).
0.20 «Zebra».* (ar subt.).
0.40 «Melns. Sarkans. Zelts. Četri vīri Ugandā». 4. un 5.sērija.
1.35 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Nemīlētā». Meksikas seriāls. 2014.g. 23.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.15 «Nelabojamais Džims». ASV komēdijseriāls. 2013.g. 8.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte».
9.25 «Televeikala skatlogs».
9.40 «Ezermalas doktorāts». Vācijas melodrāma. 2006.g.
11.40 «Mūzikas ierakstu gada balva. «Zelta mikrofona 2014»
dienasgrāmata». 9. un 10.raidījums.
12.00 «Atgriezties dzīvam». ASV dokumentāls seriāls. 11.sērija.
12.55 «Sirds melodija». Turcijas seriāls. 150.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Diagnoze – vācēji 3». ASV dokumentāls seriāls.
15.40 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Nemīlētā». Meksikas seriāls. 2014.g. 24.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Gumušas stāsts». Turcijas seriāls. 151. un 152.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.10 «Profesija – mamma». Latvijas raidījums. 2015.g. 4.sērija.
22.05 «Mistiskās slimības 2». ASV realitātes šovs.
23.05 «Sūtījums». ASV spraiga sižeta filma. 2012.g.
0.55 «Dzīvīte».
1.15 «Gumušas stāsts». Turcijas seriāls. 151. un 152.sērija.
2.50 «Nelabojamais Džims». ASV komēdijseriāls. 2013.g. 8.sērija.
3.10 «Šodien novados».
3.20 «900 sekundes».
4.50 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 2». Seriāls.
20.sērija.
5.45 «Risks 2». TV spēle.
6.40 «Smurfi». Animācijas seriāls.
7.10 «Džeiks un Nekurnekadzemes pirāti 2». Animācijas seriāls.
7.40 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 8». Animācijas seriāls.
8.00 «Tētuka meitiņas 3». Seriāls (ar subt.). 17. un 18.sērija.
9.00 «Dullās sacensības «Neiespējamā misija» 5».
10.00 «Mahinatori 5». ASV seriāls. 4.sērija.
11.00 «Reiz sensenos laikos 2». Seriāls. 7.sērija.
12.00 «Visi mīl Reimondu 6». ASV seriāls. 129. un 130.sērija.
13.05 «Beibleidi 5». Animācijas seriāls.
13.40 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 8». Animācijas seriāls.
14.10 «Džeiks un Nekurnekadzemes pirāti 2». Animācijas seriāls.
14.35 «Atriebība 3». ASV seriāls. 16.sērija.
15.35 «UgunsGrēks 13». Latvijas seriāls. 2015.g. 23. un 24.sērija.
16.55 «Rozenheimas detektīvi 6». Vācijas detektīvseriāls. 8.sērija.
17.55 «Risks 2». TV spēle.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 13». Latvijas seriāls. 2015.g. 24.sērija.
21.00 «Nozieguma skelets 9». ASV seriāls. 2013.g. 13.sērija.
22.00 TV PIRMIZRĀDE. «Izpirkuma asinis». Spraiga sižeta filma.
23.35 «Kinomānija 6».
0.15 ««Overtime TV»». Sporta apskats.
1.20 «Atriebība 3». ASV seriāls. 16.sērija.
2.05 «Dullās sacensības «Neiespējamā misija» 5».

2.50 «Rozenheimas detektīvi 6». Vācijas detektīvseriāls. 8.sērija.
3.35 «Visi mīl Reimondu 6». ASV seriāls. 129.sērija.
3.55 «TV3 ziņas».
4.25 «Bez tabu».

Piektdiena, 27. februāris
LTV1
5.00 «Saules izaicinātie. «Livin’ aloha»».*
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. 5.sērija.
9.35 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 40.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Mūsu Čārlijs 15». Seriāls. 5. un 6.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».
14.15 «Maklauda meitas». Seriāls. 25.sērija.
15.10 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*
16.00 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 39.sērija.
17.00 «Alpu dakteris 5». Seriāls. 5.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 «Inspektors Lūiss 8». Seriāls (ar subt.). 1.sērija.
23.00 «Nakts ziņas». 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 «Latvijas šlāgeraptauja 2015».*
0.10 «Mūsu Čārlijs 15». Seriāls. 5. un 6.sērija.
1.50 «Atgriešanās». Francijas seriāls (ar subt.). 6.sērija.
2.50 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
3.50 «Province».* (ar subt.).
4.20 «Sporta studija».* (ar surdotulkojumu).

LTV7
5.00 «SeMS. Laboratorija».*
5.30 «Misija Londonā». Mārtiņš Pļaviņš un Jānis Šmēdiņš.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «Misija Londonā». Māris Štrombergs.
6.30 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Šorīt». Informatīvi izklaidējošs raidījums (krievu val.).
8.35 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 584.sērija.
9.30 «Maklauda meitas». Seriāls. 24.sērija.
10.20 «Kalle nāk 3». Seriāls. 8.sērija.
11.15 «1:1. Aktuālā intervija».* (ar surdotulkojumu).
12.05 «Personība. 100 g kultūras».*
13.05 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
13.50 «Kultūras mantojums 3D». Dokumentāla filma.
14.00 TIEŠRAIDE. «Pasaules meistarsacīkstes bobslejā». 1.brauciens divniekiem. Pārraide no Vinterbergas Vācijā.
15.05 «Latviešu skvoteri». Dokumentāla filma.
15.30 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
16.00 TIEŠRAIDE. «Pasaules meistarsacīkstes bobslejā». 2.brauciens divniekiem.
17.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 585.sērija.
18.00 «Šovakar». Ziņu raidījums (krievu val.).
18.35 «Personīga lieta».
Informatīvi analītisks raidījums (krievu val.).
19.10 «Kalle nāk 3». Seriāls. 9.sērija.
20.00 «Eiropa koncertos». (ar subt.).
20.55 TV PIRMIZRĀDE. «Leģendārie albumi. Pīters Geibriels».
Dokumentāla filma (ar subt.).
22.00 «Mākslinieks». Mēmā filma. 2011.g. (ar subt.).
23.50 «Reiz Rīgā... Ballīte Eiropas galvaspilsētā».*
2.55 ««Mikrofona» dziesmas».*
4.30 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Nemīlētā». Meksikas seriāls. 2014.g. 24.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.15 «Nelabojamais Džims». ASV komēdijseriāls. 2013.g. 9.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte».
9.25 «Televeikala skatlogs».
9.40 «Sieviešu pasaule». Vācijas romantiska drāma. 2011.g.
11.45 «Ekstrasensi – detektīvi 2». 7.sērija.
12.55 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 1.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Diagnoze – vācēji 3». ASV dokumentāls seriāls.
15.40 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Nemīlētā». Meksikas seriāls. 2014.g. 25.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Gumušas stāsts». Turcijas seriāls. 153. un 154.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.10 «Glābiet mūsu ģimeni! 2». Realitātes šovs (ar subt.).
23.00 «Greizais spogulis». Krievijas humora raidījums (ar subt.).
0.50 «Dzīvīte».
1.10 «Gumušas stāsts». Turcijas seriāls. 153. un 154.sērija.
2.40 «Nelabojamais Džims». ASV komēdijseriāls. 2013.g. 9.sērija.
3.00 «Šodien novados».
3.10 «900 sekundes».
4.40 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 2». Seriāls. 21.sērija.
5.45 «Risks 2». TV spēle.
6.40 «Smurfi». Animācijas seriāls.
7.10 «Džeiks un Nekurnekadzemes pirāti 2». Animācijas seriāls.
7.40 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 8». Animācijas seriāls.
8.00 «Tētuka meitiņas 3». Seriāls (ar subt.). 19. un 20.sērija.
9.00 «Dullās sacensības «Neiespējamā misija» 5».
10.00 «Nozieguma skelets 9». ASV seriāls. 2013.g. 13.sērija.
11.00 «Reiz sensenos laikos 2». Seriāls. 8.sērija.
12.00 «Visi mīl Reimondu 6». ASV seriāls. 131. un 132.sērija.
13.05 «Beibleidi 5». Animācijas seriāls.
13.40 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 8». Animācijas seriāls.
14.10 «Smurfi». Animācijas seriāls.
14.35 «Atriebība 3». ASV seriāls. 17.sērija.
15.30 «Vecie ērmi». Beļģijas humora raidījums.
16.55 «Rozenheimas detektīvi 6». Vācijas detektīvseriāls. 9.sērija.
18.00 «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 2». ASV komēdija. 2001.g.
0.15 «Galvenais aizdomās turamais». ASV seriāls. 13.sērija.
1.05 «Atriebība 3». ASV seriāls. 17.sērija.

Ceturtdiena, 2015. gada 19. februāris
1.55 «Dullās sacensības «Neiespējamā misija» 5».
2.45 «Rozenheimas detektīvi 6». Vācijas detektīvseriāls. 9.sērija.
3.25 «Visi mīl Reimondu 6». ASV seriāls. 130.sērija.
3.50 «TV3 ziņas».
4.20 «Bez tabu».

Sestdiena, 28. februāris
LTV1
5.00 «Aizliegtais paņēmiens».*
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 «Zariņš apprecas».
Norvēģijas piedzīvojumu filma ģimenei. (ar subt.).
11.55 «Zoodārzu mazuļi 3». Dokumentāla filma (ar subt.).
12.25 «Personība. 100 g kultūras».*
13.20 «Momentuzņēmums».*
13.35 «100 līdz 100».*
14.05 «700 pasaules brīnumi».*
14.35 «Ciemiņš virtuvē».* (ar subt.).
15.35 «Gudrs, vēl gudrāks».*
17.00 «Mīla savvaļā». Dokumentāla filma (ar subt.). 4.sērija.
18.00 «Dienas ziņas (Sestdiena)». (ar surdotulkojumu).
18.20 «Aculiecinieks».
18.35 «Ielas garumā».
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»».
21.45 «Dž.D.Selindžers. Lūgšana resnajai tantei».
Nacionālā teātra izrāde.
0.10 «Inspektors Lūiss 8». Seriāls (ar subt.). 1.sērija.
1.55 «Atziedi, dvēsele».
Dzejnieka Leona Brieža jubilejas koncerts.
4.10 «Kultūras mantojums 3D». Dokumentāla filma.
4.20 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*

LTV7
5.00 «SeMS. Laboratorija».*
5.30 «Misija Londonā». Māris Štrombergs.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «Savējie». Seriāls. 2. un 3.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». 6.sērija.
9.05 «LV jaunatklāšanas raidījums «Te!»».*
10.05 «Province».* (ar subt.).
10.35 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*
11.20 «Sporta studija». (ar surdotulkojumu).
12.10 TV PIRMIZRĀDE.
«Taisnības eņģelis. Galvojums». Tiesu drāma.
13.55 «Ievainotā saule». Dokumentāla filma (ar subt.).
14.55 «Čūsku pavēlnieks». Dokumentāla filma.
15.45 «Aizliegtais paņēmiens».* (ar subt.).
16.45 ««Amber Songs». Kora «Kamēr...» koncerts».*
18.15 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
19.35 «Eiropa koncertos». (ar subt.).
20.30 «Anekdošu šovs 3». Izklaidējošs raidījums.
21.00 «Sirmais. Kulta ēdieni». (krievu val., ar subt.).

AS «Finasta Asset Management»
(reģ.Nr.40003605043)
aicina darbā

KLIENTU APKALPOŠANAS
SPECIĀLISTU(-I) JELGAVĀ,

kura darba pienākumos ietilps klientu konsultēšana
par pensiju 2. līmeni.
Prasības:
• augstākā vai nepabeigta augstākā izglītība (var būt
students);
• vēlama pieredze klientu apkalpošanā;
• izpratne vai interese par finanšu pakalpojumiem;
• spēja nenogurstoši komunicēt ar klientiem, stresa
noturība;
• ļoti labas latviešu un krievu valodas zināšanas;
• labas iemaņas darbā ar datoru, «MS Excel»;
• precizitāte un augsta atbildības izjūta.
Mēs piedāvājam:
• iespēju apgūt jaunas zināšanas par investīciju pakalpojumiem un pieredzi darbā ar klientiem;
• darbam nepieciešamās apmācības;
• pilnas slodzes darbu uz noteiktu laiku;
• stabilu atalgojumu.

TIRDZNIECĪBAS VEICINĀTĀJU.
Prasības:
• aktīva, pozitīva, neatlaidīga un komunikabla
personība, kas no mācībām brīvajā laikā vēlas apgūt
jaunas zināšanas un nopelnīt;
• ar koptu ārējo izskatu;
• spēj uzticēto darbu veikt atbildīgi;
• spēj brīvi komunicēt gan latviešu, gan krievu
valodā.
Mēs piedāvājam:
• promociju darbu tirdzniecības centrā Jelgavā
(reklāmas materiālu dalīšana, akcijas noteikumu
izskaidrošana klientiem);
• iespēju nopelnīt;
• apgūt jaunas zināšanas par ieguldījumu pakalpojumiem un iegūt pieredzi darbā ar klientiem;
• veiksmīgas sadarbības gadījumā – projektus
ilgtermiņā.
Gaidīsim jūsu CV un motivācijas vēstuli, norādot
amatu, pa e-pastu eva.zvaigznite@finasta.com.
Mēs sazināsimies tikai ar tiem kandidātiem, kas tiks
aicināti uz interviju (konkursa otro kārtu)!

21.30 «Midsomeras slepkavības 11». Seriāls (ar subt.). 3.sērija.
23.15 «SOKO Vismāra». Seriāls. 47.sērija.
0.05 «Mākslinieks». Mēmā filma. 2011.g. (ar subt.).
1.55 «Imanta–Babīte pietur...»*
3.00 ««Mikrofona» dziesmas».*
4.30 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*

LNT
5.00 «Nemīlētā». Meksikas seriāls. 2014.g. 25.sērija.
5.40 «Briklberija 2». Animācijas seriāls.
6.00 «Kādas slimības vēsture». Seriāls (ar subt.). 27.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 «Šerloks Holmss». Krievijas seriāls. 15. un 16.sērija.
13.50 «Līdz džekpots mūs šķirs». ASV romantiska komēdija.
15.45 «Alvins un burunduki. Aizburājuši». ASV animācijas filma.
17.35 «Atgriezties mājās». Austrālijas seriāls. 2013.g. 12.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Atgriezties mājās». Austrālijas seriāls. 12.sērija.
Turpinājums.
18.35 «Vecpuisis». Realitātes šovs.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Dzintara dziesmas 4».
21.35 «Agata Kristi. Erkils Puaro». Seriāls. 1. un 2.sērija.
23.50 TV PIRMIZRĀDE. «Jēzus Henrijs Kristus».
ASV komēdija. 2012.g.
1.30 «Sieviešu pasaule». Vācijas romantiska drāma. 2011.g.
3.00 «LNT brokastis».
4.30 «Briklberija 2». Animācijas seriāls.
4.50 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 2». ASV seriāls. 22.sērija.
5.45 «Saikne 2». ASV seriāls. 2.sērija.
6.50 «Monsuno». Animācijas seriāls.
7.15 «Īpašais aģents Oso 2». Animācijas seriāls.
7.40 «Redakai». 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». Humora raidījums.
12.30 «Bēthovens 5». ASV komēdija. 2003.g.
14.25 «Dejo ar zvaigzni!» TV šovs.
17.20 «Kailais ierocis 33 1/3». ASV komēdija. 1994.g.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Monstri pret atnācējiem». ASV animācijas filma. 2009.g.
21.30 «Atkal tu». ASV romantiska komēdija. 2010.g.
23.35 «Kailais ierocis 33 1/3». ASV komēdija. 1994.g.
1.05 «Bēthovens 5». ASV komēdija. 2003.g.
2.45 «Dullās sacensības «Neiespējamā misija» 6».
3.30 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 2». ASV seriāls. 22.sērija.
4.10 «TV3 ziņas».
4.40 «Amerikas smieklīgākie videokuriozi 23».

Profesionālās tālākizglītības
un profesionālās pilnveides
izglītības iestāde «Floristikas
skola – meistardarbnīca «Grieta»».

Laipni lūdzam pievienoties
dienas vai vakara mācību grupai!
Pieteikšanās pa tālruni 26189613 vai
e-pastu info@ziedipuke.lv.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

TV programma
Svētdiena, 1. marts
LTV1
5.00 «LV jaunatklāšanas raidījums «Te!»».*
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 «Mazie detektīvi un Baltās dāmas noslēpums». Igaunijas
piedzīvojumu filma ģimenei. 2013.g. 5.sērija. (ar subt.).
10.30 «Izgaršot Brazīliju». Dok.seriāls (ar subt.). 8.sērija.
11.00 TV PIRMIZRĀDE. «Neatklātie Tuvie austrumi».
Dokumentāla daudzsēriju filma (ar subt.). 1.sērija.
12.00 «Dievkalpojums».
13.00 «Saknes debesīs». (ar subt.).
13.25 «Daudz laimes!»
14.15 «Latvijas šlāgeraptauja 2015».*
15.10 «Ķepa uz sirds».*
15.40 «Īrija ar Džeimsu Nesbitu». Dokumentāla filma. 1.sērija.
16.10 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».
17.00 «Selfridžs 2». Seriāls (ar subt.). 8.sērija.
18.00 «Dienas ziņas (Svētdiena)». (ar surdotulkojumu).
18.20 «Province».
18.50 TIEŠRAIDE. «Radīti mūzikai». Klasiskās mūzikas šovs.
20.30 «Panorāma».
21.20 TV PIRMIZRĀDE. «Vāgnera klans». Vēsturiska drāma. (ar
subt.).
23.25 «LV jaunatklāšanas raidījums «Te!»».*
0.25 «Mīla savvaļā». Dokumentāla filma (ar subt.). 4.sērija.
1.25 «Mēness un ezers». Itālijas drāma. 2006.g.
3.05 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
3.30 «Dzimtas detektīvs». Sējānu dzimta.
4.25 «Diskusija. 100 g kultūras».*

LTV7
5.00 «Iedomu vara». Dokumentāla filma. 4.sērija.
5.30 «Eirotaksometrs. Eiro ieviešana Polijā». Dokumentāla filma.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
6.25 «Zariņš apprecas». Piedzīvojumu filma ģimenei. (ar subt.).
7.40 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
8.00 «Zebra».* (ar subt.).
8.15 «Aculiecinieks».*
8.30 «Latvija var!»*
8.45 «Vides fakti».* (ar subt.).
9.15 «Es – savai zemītei».* (ar subt.).
9.45 «Taisnības eņģelis. Galvojums». Tiesu drāma.
11.25 TIEŠRAIDE. «Pasaules meistarsacīkstes bobslejā».
3.brauciens divniekiem.
12.30 «Latvijas sporta varoņi». Bobsleja zvaigznājs.
13.30 TIEŠRAIDE. «Pasaules meistarsacīkstes bobslejā».
4.brauciens divniekiem.
14.35 «Latvijas sporta varoņi». Dukuru mezgls.
15.15 «Anekdošu šovs 3».*

IK «Likteņsvece» –
visu veidu apbedīšanas
pakalpojumi, piederumi,
bezmaksas konsultācijas,
nelaiķa nogādāšana morgā.
Visu diennakti.
Tālrunis 22405045 vai ierodoties
Raiņa ielā 36, Jelgavā.

15.45 TIEŠRAIDE. «VTB vienotās līgas spēle». CSKA – «VEF Rīga».
18.05 «Leģendārie albumi. Pīters Geibriels». Dok.filma (ar subt.).
19.15 TV PIRMIZRĀDE. «ASV pret Džonu Lenonu».
Dokumentāla filma (ar subt.).
21.05 «Specvienība». Seriāls. 5.sērija.
22.00 «Noziegums 2». Dānijas krimināldrāma. 5.sērija.
23.10 «Sapņu viesnīca. Emirāti». Melodrāma.
0.40 «Eiropa koncertos». (ar subt.).
1.25 «Latviešu teātra zelta dziesmas».*
3.10 «Rīga 2014. 8.Pasaules koru olimpiāde».*
Čempionu koncerts LU Lielajā aulā.
4.30 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*

LNT
5.00 «Likums un kārtība». ASV seriāls. 9.sērija.
5.45 «Briklberija 2». Animācijas seriāls.
6.05 «Kādas slimības vēsture». Seriāls (ar subt.). 28.sērija.
6.55 «Bernards». Animācijas seriāls.
7.05 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
7.30 «Šefpavāru cīņas: saldais ēdiens 2».
ASV realitātes šovs. 2013.g.
8.30 «Karamba!» Humora raidījums.
8.45 «Es dzīvoju koka mājā».
9.00 «LNT brokastis».
10.00 «Profesija – mamma». Latvijas raidījums. 2015.g.
11.00 «Veiksmīgs uzņēmejs».
11.30 «Agata Kristi. Erkils Puaro». Seriāls. 1. un 2.sērija.
13.50 «Mistiskās slimības 2». ASV realitātes šovs.
14.50 «Dzintara dziesmas 4».
15.50 «Greizais spogulis». Krievijas humora raidījums (ar subt.).
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Noziegumam pa pēdām 12». Detektīvseriāls. 7. un 8.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.10 «LNT ziņu «Top 10»».
21.00 «Kurts Seits un Šura». Turcijas seriāls. 27. un 28.sērija.
23.10 «Pēdējie Grimmi 2». ASV seriāls. 2012.g. 19.sērija.
0.05 «Kauja pie Sarkanās klints». Ķīnas spraiga sižeta filma.
2.30 «Kādas slimības vēsture». Seriāls (ar subt.). 28.sērija.
3.15 «Amerikāņu vampīri». Lielbritānijas dokumentāla filma.
4.05 «LNT brokastis».

Valodu centrs «PASSWORD» izsludina
uzņemšanu pavasara semestra grupās.
PIEAUGUŠAJIEM:

• Angļu sarunvalodas kurss:
P./T. no plkst.18 līdz 19.30; 56 EUR/mēn.;
• Angļu sarunvalodas kurss:
C. no plkst.19.30 līdz 21, 30 EUR/mēn.
Piedāvājam arī pāru un individuālās nodarbības
angļu, spāņu, zviedru un ķīniešu valodā.
Pieteikšanās un tuvāka informācija
pa tālruni 28816925, e-pasts passwordkursi@inbox.lv;
www.password.lv.
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TV3
5.00 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 2». Seriāls. 23.sērija.
5.45 «Saikne 2». ASV seriāls. 3.sērija.
6.55 «Monsuno». Animācijas seriāls.
7.20 «Īpašais aģents Oso 2». Animācijas seriāls.
8.10 «Kinomānija 6».
8.50 «Māmiņu klubs».
9.25 «Gatavo 3».
10.00 «Superbingo».
11.00 «Bibliotekāri». ASV seriāls. 7. un 8.sērija.
13.00 «Amerikas smieklīgākie videokuriozi 23».
13.30 «Atkal tu». ASV romantiska komēdija. 2010.g.
15.35 «Monstri pret atnācējiem». ASV animācijas filma.
17.30 «Sanāciet, sadziediet!» TV šovs.
19.00 «Nekā personīga».
20.00 «Dejo ar zvaigzni!» TV šovs.
23.25 TV PIRMIZRĀDE. «Māsas atriebība». Kanādas drāma.
1.10 «Izpirkuma asinis». ASV spraiga sižeta filma. 2013.g.
2.40 «Saikne 2». ASV seriāls. 2. un 3.sērija.
4.10 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 2». Seriāls. 23.sērija.

SIA «KULK» (reģ.Nr.41703007150)
aicina darbā

APZAĻUMOŠANAS/
LABIEKĀRTOŠANAS MEISTARU(-I)
(vadītāja palīgu(-dzi)).
Darba pienākumi:
• vadīt un organizēt ielu, parku, ceļu, gājēju celiņu un
teritoriju tīrīšanas un kopšanas darbu izpildi saskaņā
ar noslēgtajiem līgumiem (pašvaldību ielas, ceļi un
teritorijas, dažādu uzņēmumu un iestāžu piebraucamie
ceļi un teritorijas u.c.);
• spēja organizēt apzaļumošanas darbu izpildi, īstenojot
ielu, ceļu un teritoriju labiekārtošanas un būvniecības
projektus u.tml.
Prasības kandidātiem:
• vēlama iepriekšējā darba pieredze teritoriju apzaļumošanas, telpu un teritoriju uzkopšanas darbu
organizēšanā;
• izpratne par ielu un ceļu uzturēšanas darbiem ziemas
un vasaras periodos, darba organizāciju, labiekārtošanas
un apzaļumošanas darbiem;
• labas komunikācijas un organizatoriskās prasmes;
• labas latviešu valodas zināšanas;
• nepieciešama B kategorijas autovadītāja apliecība.
Uzņēmums piedāvā:
• darbu stabilā un perspektīvā uzņēmumā;
• stabilu atalgojumu un sociālās garantijas;
• sākotnējo apmācību;
• pilnu darba slodzi un darba vietu Jelgavā.
CV ar amata norādi sūtīt pa e-pastu personals@kulk.
lv vai iesniegt personīgi Dobeles šosejā 34 (2. stāvā).
Jautājumu gadījumā zvanīt pa tālruni 29192893
(darba dienās no plkst.8 līdz 17).
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www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

notikumi

Pasākumi pilsētā
 19. februārī pulksten 13 – pasaka bērniem «Trīs sivēntiņi un Cūkmens». Producente
un mūzikas autore – L.I.Purmaliete. Biļešu cena – € 5,50 – 3,50 (kultūras namā).
 20. februārī pulksten 16 – Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolas radošais direktors
Jānis Brants jauniešiem stāstīs, kā kļūt par dizaineru. Ieeja – bez maksas (Jelgavas Mākslas
skolā Mazajā ceļā 2).
 20. februārī pulksten 15 un 18 – kino: Arvīda Krieva dokumentālā filma «Freimis.
Mārtiņš Freimanis». Ieeja – par ziedojumiem (kultūras namā).
 21. februārī pulksten 13 – slāvu svētki Masļeņica. Sākums – pulksten 13 Jelgavas
pilsētas kultūras nama Deju zālē, turpinājums – pulksten 14 skvērā aiz kultūras nama.
 21. februārī pulksten 14 – tēlnieka Mārtiņa Zaura (1915 – 1998) 100 gadu piemiņas
pasākums un izstāde. Piedalīsies viņa radinieki un tēlnieki. Piemiņas izstāde būs apskatāma
līdz 8. martam (Ā.Alunāna muzejā Filozofu ielā 3).
 21. februārī pulksten 16 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra izrāde: E.Skarpeta «Skrandaiņi
un augstmaņi». Komēdija 3 cēlienos. Režisori A.Matisons un A.Bolmanis. Biļešu cena –
€ 4 – 2 (kultūras namā).
 21. februārī pulksten 17 – tautas deju ansambļu koncerts «Polka pilī». Piedalās LLU
TDA «Kalve», «Vektors», «Ačkups», «Austris», «Diždancis», vidējās paaudzes deju kolektīvi
«Mārupieši» un «Kalve Zelta smiltis». Biļešu cena – € 1 (Jelgavas pils aulā).
 22. februārī no pulksten 10 līdz 17 – pirmā kāzu pakalpojumu izstāde Jelgavā
«Baltic Wedding Expo Jelgava». Ieeja – bez maksas (Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un
mākslas muzejā).
 22. februārī pulksten 13 – dzejas kluba «Pieskāriens» ziemas jubilāru dzejas lasījumi
«Sniegpārsliņu deja». Ieeja – bez maksas (Zinātniskajā bibliotēkā).
 22. februārī pulksten 14 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra izrāde bērniem «Zaķis lielībnieks».
Režisore L.Ņefedova. Biļešu cena – € 2,50 (kultūras namā).
 22. februārī pulksten 16 – kluba «Pīlādzītis» sarīkojums (kultūras namā).
 23. februārī pulksten 14 – Jelgavas skolēnu mācību uzņēmumu tirdziņš «Starts
biznesā» (t/c «Pilsētas pasāža»).
 25. februārī pulksten 17 – jaunie Latvijas kamermūziķi piedāvā koncertu «Kamermūzikas šedevri». Piedalās: M.Geka (vijole, Latvija/Francija), L.Taimiņa (vijole, Latvija/Spānija),
J.Frolova (alts, Latvija/Dānija), A.Veselova (čells, Latvija/Austrija) (Ģederta Eliasa Jelgavas
Vēstures un mākslas muzejā).
 25. februārī pulksten 18 – studentu folkfestivāls «Studentu dziesma studentu pilsētai
Jelgavai». Ieeja maksa – € 1,50 (Jelgavas pils aulā).
 26. februārī pulksten 18 – tematiskais tūrisma vakars «Gruzija – latviešiem draudzīga
zeme» (Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).

Muzejā – jauni eksponāti un izglītojoša
programma par kāzām hercogistē
Muzeja pastāvīgo ekspozīciju papildinājuši četri
jauni hercogistes laika
kāzu tērpi.

 Ritma Gaidamoviča

Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja speciālisti piedāvā jaunu pedagoģisko
programmu «Kāzas Kurzemes
un Zemgales hercogistē 17.
un 18. gadsimtā», iepazīstinot
ar tā laika kāzu svinēšanas
tradīcijām. Lai apmeklētājiem
uzskatāmāk parādītu hercogistes laika kāzu apģērbu, tapuši
četri jauni tērpi, kas svētdien,
22. februārī, īpašā modes skatē
tiks demonstrēti kāzu pakalpojumu izstādē. Vēlāk tie būs apskatāmi muzeja ekspozīcijā.
«Mūsu galvenā doma šajā pedagoģiskajā
programmā ir apskatīt kāzas dažādos
sabiedrības slāņos 17. un 18. gadsimtā jeb
hercogistes laikā. Atklāt to, kā vienkāršie
pilsētnieki precējās, kā hercogistē galminieki svinēja kāzas, stāstīt par tradīcijām,
tā laika likumiem un paražām, kā arī par
sabiedriski politiskiem notikumiem,»
stāsta muzeja speciālists Kristaps Kaktiņš,
piebilstot, ka pedagoģisko programmu
papildinās arī labs uzskates materiāls
– kāzu tērpi, kādos tika svinētas kāzas 18.
gadsimta beigās.
Divus pilsētnieku kāzu tērpus un divus
galminieku kāzu tērpus radījusi modes
nama «Tēma» saimniece dizainere Daiga
Latkovska. «Darbs bija ļoti radošs, jo mans
uzdevums bija nevis radīt precīzas tērpu
kopijas, bet gan, pētot vēstures avotus,
izveidot savus tērpus,» stāsta D.Latkovska,
piebilstot, ka 18. gadsimta tērpiem rak-

«Mis un misters Jelgava» –
Ilvija Bensone un Jānis Maniņš

Titulu «Mis Jelgava 2014» ieguva jelgavniece Ilvija Bensone, kurai tieši konkursa fināla dienā apritēja 26 gadi. «Viņa tiešām
ir forša meitene – tādu otru neatradīsi! Talantīga, patiesa, patstāvīga, neskrien līdzi visiem vējiem – viņai vienmēr ir savs
viedoklis un sava nostāja,» Ilviju raksturo viņas kolēģes Inese un Anda. Savukārt 19 gadus vecais Jānis Maniņš, kurš kļuva
par misteru, ir no Jelgavas novada. Viņu konkursā atbalstīja gan draudzene Vineta, kura nākamgad pati plāno piedalīties
skaistumkonkursā, gan ģimene. «Esam ļoti priecīgi par Jāņa uzvaru, taču skaisti jau ir visi jaunieši. Prieks, ka viņi uzdrošinās
sevi pilnveidot šādā konkursā, nevis tikai staigā pa tusiņiem,» saka Jāņa ome un opis Ilze un Jānis Teteri.
 Sintija Čepanone

Ilvija Bensone un Jānis Maniņš atzīti par skaistākajiem
Jelgavas jauniešiem. «Man
tieši šodien ir dzimšanas diena, un tā ir labākā dzimšanas
dienas dāvana!» par uzvaru
konkursā priecājas «Mis Jelgava 2014» Ilvija, spriežot,
ka viņas trumpis, visticamāk,
bijusi sievišķība un pārliecība
par sevi. Savukārt «Misters
Jelgava 2014» Jānis nosaka:
«Manas cerības piepildījās!»
Foto: Raitis Supe
sturīgs liels krāšņums, kas gan mazliet
radījis aizķeršanos, meklējot konkrētus
materiālus. «Ilgi meklēju galminieka žaketei greznas pogas un dekoru gar žaketes
malu. Tāpat trīs reizes labojām dāmu tērpu
apakšsvārkus, lai tos padarītu pufīgākus un
kleita aizmugurē būtu piepacelta, kas raksturīgi šim gadsimtam. Mūsdienās tas vairs
nav aktuāli, tāpēc bija grūti atrast izejmateriālu, kā nostiprināt, lai tie svārki tiešām
būtu piepacelti,» stāsta D.Latkovska. Viņa
piebilst, ka pilsētnieces tērps ir vienkāršāks,
ar mazāk dekoriem, bez zelta un samta,
bet galminieku apģērbs ir greznāk izšūts.
«Klientes, kuras ienāk «Tēmā», izteikušās,
ka pilsētnieces tērpu labprāt nēsātu arī
šodien,» piebilst D.Latkovska.
Plānots, ka jaunie tērpi tiks demonstrēti
īpašā modes skatē pirmajā kāzu pakalpojumu izstādē «Baltic Wedding Expo», kas
svētdien, 22. februārī, no pulksten 10 līdz
17 notiks Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures
un mākslas muzejā.
K.Kaktiņš stāsta, ka pedagoģiskā pro
gramma būs saistoša visiem, kuriem ir
interese par hercogistes laiku, tradīcijām un tā laika notikumiem Jelgavā. Pie
uzskates materiāliem noteikti pieder arī
kāzu galds, tāpēc ir iecere pedagoģiskās
programmas apmeklētājiem nākotnē
piedāvāt arī nobaudīt dažus ēdienus un
kādu dzērienu gan no dižciltīgo kāzu
mielasta, gan no latviešu zemnieku un
pilsētnieku kāzu svinību mielastiem.
Nodarbībai var pieteikties muzejā pa
tālruni 63023383 vai 63080150. Programma grupai ilgst stundu, dalības
maksa pieaugušajiem – 2 eiro, skolēniem – 1,20 eiro.

Ceturtdiena, 2015. gada 19. februāris

14. februārī naktsklubā «Tonuss»
aizvadīts skaistumkonkursa «Mis un
misters Jelgava 2014» fināls. Pirms
konkursa dalībnieces, lūgtas nosaukt
savu favorītu puišu vidū, simpātijas
lielākoties dalīja starp J.Maniņu un
Ēriku Priedi, savukārt puiši visi bija
vienisprātis, ka jāuzvar Līvai Jumejai,
viņu raksturojot kā ļoti skaistu, atraktīvu, talantīgu meiteni, kura māk sevi
pasniegt. Taču žūrija lēma, ka Līvai un
Ērikam pienāksies godpilnais vicemis
un vicemistera tituls. «Otrā vieta jau
tas pats, kas pirmā, vien ir,» pēc titula
saņemšanas nosmej Ēriks.
«Skaistumkonkursa dalībniekus pa
gadiem nav iespējams salīdzināt kaut
vai tāpēc vien, ka sagatavošanās posms

konkursam gadu no gada atšķiras, taču
nemainīgi paliek vērtēšanas kritēriji, no
kuriem galvenais ir ne tikai izskats un
augums, bet, kas vēl svarīgāk, dalībnieku
individuālā attieksme, ieguldītais darbs,
pasaules uztvere, kas atklājās gan jauniešu sniegtajās atbildēs uz uzdotajiem
jautājumiem, gan arī talantu priekšnesumā. Tieši tas arī noteica līderus,» spriež
viens no ilggadējiem konkursa žūrijas
pārstāvjiem Aleksandrs Latišenoks.
Pirms konkursa gan meitenes, gan
puiši sprieda, ka cits citu neizjūt kā konkurentus. «Protams, jūtam, ka ir konkurss, taču mēs savā starpā neveidojam
attiecības, kas liek konkurēt. Mēs esam
komanda,» tā meitenes. Jaunieši uzsver,
ka visi ir uzvarētāji kaut vai tāpēc vien,
ka izgājuši cauri šim procesam, apliecinājuši savu uzdrīkstēšanos, pilnveidojuši
sevi un savas prasmes. «Savas izredzes
konkursā priekšlaicīgi negribu vērtēt.
Cerības, ka uzvarēšu, ir, taču pats sevi
labāk nevērtēšu,» vēl nenojaušot, ka
žūrija galveno titulu piešķirs tieši viņam,
sprieda J.Maniņš.
Skaistumkonkursa balvas sadalītas,
un «Mis Latvija» direktore Inta Fogele,
kas piedalījās arī jauniešu vērtēšanā,
aicināja izmēģināt savus spēkus ne tikai
reģionālajā konkursā, bet arī Latvijas
mērogā: «Pieteikties var līdz 1. aprīlim
pa e-pastu inta.fogele@inbox.lv, un to
var darīt jebkurš jaunietis. Jaunieša

Vicemis un vicemistera titulu ieguva 22 gadus vecā ainavu arhitektūras studente Līva Jumeja un topošais būvnieks 21 gadu
vecais jelgavnieks Ēriks Priede. Taču Līva iegūto titulu ziņā bija
absolūta līdere – viņa atzīta arī par «Mis Foto», «Mis Skatītāju
simpātiju», kā arī ieguva BK «Jelgava» spēlētāju un sporta kluba
«Atlētika» simpātiju balvu, savukārt Ērikam papildu bonuss tika
arī no BK «Jelgava» karsējmeitenēm.

Konkursa Mis un misters
Jelgava 2014» uzvarētāji
Mis un misters – Ilvija Bensone un
Jānis Maniņš
Vicemis un vicemisters – Līva Jumeja
un Ēriks Priede
Mis un misters Foto – Līva Jumeja un
Ričards Mūrnieks
Mis un misters Skatītāju simpātija
– Līva Jumeja un Jānis Maniņš
BK «Jelgava» spēlētāju simpātiju balva
– Līvai Jumejai
BK «Jelgava» karsējmeiteņu simpātiju
balva – Ērikam Priedem
«Atlētikas» simpātiju balva – Līvai
Jumejai un Jānim Maniņam
«Figura line» simpātiju balva – Unai
Drīliņai un Kārlim Dinsbergam
Fotogrāfa Jura Zēberga simpātiju
balva – Karīnai Romānovai un Kārlim
Dinsbergam

attieksmei un vēlmei šajā gadījumā
ir lielāka nozīme, jo mēs nemeklējam
modeļus, mums ir svarīgi, kāds cilvēks
aizbrauks Latvijas vārdu pārstāvēt pasaulē,» tā I.Fogele.
Tiesa, Jelgavas uzvarētāji pret iespēju
startēt Latvijas konkursā vēl izturas
piesardzīgi. «Uzvara, protams, ir stimuls
turpināt augstākā mērogā, taču man
vispirms jāpabeidz studijas,» saka Ilvija.
«Šogad laikam jau Latvijas konkursā
nestartēšu. Bet es saku tikai – laikam,»
tā Jānis.

Jaunieši žūrijai un skatītājiem sevi prezentēja vairākos
iznācienos un priekšnesumos. «Beidzot mēs sākam izbaudīt to tempu, kuru mums iepriekš tikai solīja,» pēc
talantu priekšnesuma uzreiz iejūtoties citā tēlā, sprieda
konkursa dalībnieces. Viņas «iznesa» vairāku mākslinieču radītos tērpus, tostarp īpaši ekstravagantās dizaineres Jūlijas Fedorenkovas kleitas ar ziedu motīviem.
Foto: Raitis Supe

