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Pilsētas autobusi kursēs līdz 23;
pensionāriem papildu atlaides

Laikrakstu iespējams
saņemt arī redakcijā
Pasta ielā 47 – 214.
BEZMAKSAS	

Uzlabos pieteikšanos
bērnudārzam,
nodrošinot pieeju
internetā
 Ilze Knusle-Jankevica

Jelgavas Izglītības pārvalde iecerējusi būtiski
uzlabot sistēmu bērnudārzu rindai jeb bērnu
reģistrācijai pirmsskolas izglītības apguvei
Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas
izglītības iestādēs. «Būtiskākais ieguvums būs
tas, ka bērnu vecāki nepieciešamās darbības
varēs veikt attālināti ar
interneta starpniecību
– reģistrēt bērnu, mainīt mācību uzsākšanas
gadu, mainīt izvēlēto
izglītības iestādi,» ieskicē Izglītības pārvaldes
vadītāja Gunta Auza.

Šobrīd plānoti papildu
pilsētas autobusu
reisi, kas piecos
maršrutos – 2., 7., 8.,
15. un 22. – kursēs līdz
pulksten 23 jau no 1.
maija.
 Sintija Čepanone

No 1. maija atsevišķos
pilsētas autobusu maršrutos plānots ieviest reisus, kas kursēs līdz pat
pulksten 23, un visiem
Jelgavas pensionāriem
nodrošināt iespēju pilsētas sabiedrisko transportu izmantot ar piecdesmit procentu atlaidi.
Šāds lēmums pieņemts,
reaģējot uz jelgavnieku
lūgumiem nodrošināt
sabiedriskā transporta
pieejamību arī vēlākās
vakara stundās un sniegt
papildu atbalstu pilsētas
senioriem.
Par iespēju izmantot sabiedrisko
transportu vēlākās vakara stundās
pie domes priekšsēdētāja Andra
Rāviņa vērsās vairāku sabiedrisko
organizāciju pārstāvji, atsevišķi
pilsētas iedzīvotāji un deputāti.
Priekšsēdētāja uzdevumā no 2012.
gada septembra SIA «Jelgavas Autobusu parks» (JAP) veica pasažieru

Foto: Ivars Veiliņš
plūsmas uzskaiti un analīzi. Darba
grupa, kurā piedalījās pašvaldības
administrācijas, Sociālo lietu pārvaldes, izglītības, kultūras un JAP
speciālisti, analizēja maršrutus,
izvērtēja iegūtos datus un izstrādāja
priekšlikumus par papildu reisiem
vakara stundās.
JAP valdes loceklis Pēteris Salkazanovs norāda, ka šobrīd plānoti
papildu pilsētas autobusu reisi, kas
piecos maršrutos – 2., 7., 8., 15. un
22. – kursēs līdz pulksten 23. «Precīzs reisu skaits katrā maršrutā vēl
nav zināms, tāpat vēl iespējamas arī
citas korekcijas, taču būtiskākais,
ka līdz ar izmaiņām no 1. maija
autobusi būs pieejami līdz pulksten
23 un visi reisi kursēs caur pilsētas
centru. Izvērtējot pasažieru plūsmu
vēlās vakara stundās un mikrorajonos dzīvojošo iespējas nokļūt mājās,
pieņemts konceptuāls lēmums
papildu reisus nodrošināt pieprasītākajos maršrutos, īpaši domājot
par iedzīvotājiem, kuri Jelgavā no
ikdienas darba gaitām atgriežas
vēlu,» skaidro P.Salkazanovs. Ieviešot papildu reisus atsevišķos maršrutos, pasažieriem tiks nodrošināta

iespēja, piemēram, no dzelzceļa stacijas nokļūt Svētes, Kārniņu, līniju
un RAF dzīvojamā masīva virzienos. Autobusu kursēšanas saraksti
pirms plānoto reisu atklāšanas tiks
izvietoti autobusu pieturās, publicēti JAP mājas lapā, kā arī laikrakstā
«Jelgavas Vēstnesis».
Pašvaldības Sabiedrisko attiecību
pārvaldē informē, ka vakara reisi
tiks ieviesti no 1. maija līdz gada
beigām eksperimenta veidā. Tā kā
plānotie ieņēmumi nesegs zaudējumus, to kompensācijai no pašvaldības budžeta būs nepieciešami
vairāk nekā 29 tūkstoši latu.
Saskaņā ar sagatavoto domes lēmumprojektu no 1. maija paredzēti
arī sabiedriskā transporta braukšanas maksas atvieglojumi pensionāriem – plānots, ka visiem Jelgavā
deklarētajiem pensionāriem pilsētas
autobusos būs iespēja braukt ar 50
procentu atlaidi, maksājot 25 santīmus par braucienu. Otru pusi no
biļetes cenas apmaksās pašvaldība.
Atlaide tiks piemērota 16 braucieniem mēnesī, un, lai to izmantotu,
būs jāpiesakās Jelgavas iedzīvotāja
kartei, kuras izgatavošanas izmak-

sas segs JAP. Tādējādi atlaidi braucienam pensionārs saņems, uzrādot
elektronisko dokumentu «Jelgavas
pilsētas iedzīvotāja karte», kas ļaus
veikt bezskaidras naudas norēķinu
par braucienu pilsētas sabiedriskajā
transportā. Pēc kartes aktivizēšanas
pensionāram kontā būs jāieskaita
nauda, kas nepieciešama braukšanas apmaksai 50 procentu apmērā,
bet otrus 50 procentus segs pilsētas
dome. Tas nozīmē, ka pašvaldība
mēnesī ieskaitīs četrus latus, bet
otri četri kontā jāieskaita pensionāram.
Kārtība, kā pensionārs varēs noformēt un saņemt dokumentu «Jelgavas pilsētas iedzīvotāja karte»,
tiks publicēta portālā Jelgava.lv un
laikrakstā «Jelgavas Vēstnesis».
Jāpiebilst, ka pensionāriem, kas
vecāki par 75 gadiem, tiek saglabāta
iespēja no 1. maija līdz 1. oktobrim
iegādāties autobusa mēnešbiļeti ar
50 procentu atlaidi – par 10 latiem.
Otru pusi no pilnas mēnešbiļetes
cenas sedz pašvaldība.
Jelgavā dzīvo ap 12 tūkstoši
pensionāru, no tiem 2000 vecāki
par 75 gadiem.

Ugunsdzēsējiem pagājušais gads bijis mierīgs
 Ilze Knusle-Jankevica

Lai gan VUGD Jelgavas daļa pērn dzēsusi 210
ugunsgrēkus un 124 reizes piedalījusies glābšanas
darbos, daļas komandieris Vadims Kuzmičs norāda:
«Aizvadītais gads mums bija mierīgs.»
Jelgavas daļas komandieris
stāsta, ka, salīdzinot ar 2011.
gadu, pērn bijuši apmēram par
50 izsaukumiem mazāk – kopā

saņemti 428 izsaukumi. Vērtējot
pēc ugunsgrēku iespējamajiem
cēloņiem, uz pusi samazinājusies gan neuzmanīga rīcība ar

uguni, gan bērnu spēlēšanās ar
uguni, mazāk bijuši arī kūlas
ugunsgrēki. Savukārt palielinājies to ugunsgrēku skaits, ko
izraisīja apkures un elektroietaišu bojājumi vai nepareiza to
ekspluatācija.
«No ugunsgrēkiem lielākie,
kas palikuši atmiņā, ir ugunsgrēks pamestajā viesnīcas ēkā
Rīgas–Jelgavas šosejas malā un

dzīvojamās mājas un piebūves
degšana Jelgavas centrā,» tā
V.Kuzmičs. Lai gan statistikā
uzrādīts, ka glābēji sešas reizes
strādājuši ar bīstamām vielām,
V.Kuzmičs norāda, ka nekādu
lielu ķīmisku negadījumu nav
bijis un šie izsaukumi lielākoties
bijuši dzīvsudraba savākšana,
saplīstot termometram.
Turpinājums 3.lpp.
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Izglītības pārvaldes vadītājas
vietniece Evita Mikiško norāda,
ka šobrīd bērnu reģistrācija rindā
notiek klātienē Jelgavas domes
ēkā, Dzīvesvietas deklarēšanas
sektorā. Ņemot vērā, ka daudzas
ģimenes izbrauc uz ārzemēm,
rinda neatspoguļo reālo situāciju,
jo nereti vecāki viena iesnieguma
dēļ šurp nebrauc. «Tagad reizi
mēnesī, kad tiek piešķirtas vietas
pašvaldības pirmsskolas izglītības
iestādēs, pārvaldes darbinieki
pārbauda, vai bērns uz to brīdi ir
deklarēts Jelgavā. Tā kā saraksti
tiek pārbaudīti manuāli, tas ir
ļoti laikietilpīgs process,» norāda
E.Mikiško. Līdz ar jaunās sistēmas ieviešanu to varēs pārbaudīt
elektroniski, arī dati būtu objektīvi, jo sistēma būs sasaistīta ar
vairākām datu bāzēm.
Izglītības pārvaldes vadītājas
vietniece skaidro, ka jaunā sistēma ļaus vecākiem piereģistrēties
attālināti un veikt nepieciešamās
darbības – piereģistrēt bērnu
rindā, norādīt mācību uzsākšanas
gadu, vēlamo bērnudārzu, informēt par deklarēto dzīvesvietu,
atteikties no piešķirtās vietas
bērnudārzā. Tomēr līdztekus to

visu būs iespējams izdarīt arī
Dzīvesvietas deklarēšanas sektorā Jelgavas domes ēkā Lielajā
ielā 11.
«Arvien biežāk vecāki izsaka
vēlmi paziņojumus saņemt uz epastu, bet mēs to nepraktizējam,
jo pārvaldes darbiniekiem katra
e-pasta vēstule jāraksta atsevišķi.
Savukārt jaunā sistēma ļaus nodrošināt paziņojumu izsūtīšanu
elektroniski,» turpina E.Mikiško,
piebilstot, ka arī vēstules, kas tiek
izsūtītas vecākiem, sistēma sagatavos automātiski. «Tas būtiski
atvieglos un paātrinās darbu, jo
tagad to dara darbinieki. Gadā
tiek izsūtītas apmēram tūkstoš
vēstules.»
Vēl viens būtisks ieguvums
– tiks koordinēta pašvaldības
līdzfinansējuma piešķiršana bērniem, kas mācās privātajos bērnudārzos. Tagad katra mēneša
beigās privāto izglītības iestāžu
pārstāvji uz Izglītības pārvaldi
nes audzēkņu sarakstu, lai saņemtu pašvaldības noteikto līdzfinansējumu – 80 latus par bērnu.
Pārvaldes darbinieks sarakstus
pārbauda – vai bērns ir reģistrēts
Valsts izglītības informācijas
sistēmā un vai viņš ir deklarēts
Jelgavas pilsētā. Jaunā sistēma
šos datus pārbaudīs automātiski, un arī privāto bērnudārzu
vadītāji audzēkņu sarakstu varēs
noformēt attālināti.
Bērnudārzu rinda tiks uzlabota, ieviešot jaunu programmatūru, ko saskaņā ar iepirkumu izstrādās SIA «ZZ Dats» par 15 000
latu. Izglītības pārvalde plāno, ka
jaunā sistēma sāks darboties jau
maija sākumā. «Maija vidū sākam
bērnudārzu grupu komplektāciju jaunajam mācību gadam un
vecākiem tiek izsūtītas vēstules,
lai līdz jūnijam viņi varētu izlemt
un paziņot, pieņem vietu vai
atsakās no tās. Tāpēc ļoti ceram,
ka varēsim to darīt jau jaunajā
sistēmā,» tā E.Mikiško, norādot,
ka jaunās sistēmas ieviešana ļaus
arī samazināt kļūdas iespējas.

Konkursa «Atrodi Jelgavas pilsētas saukli»
rezultāti
Paldies visiem164 aktīvajiem jelgavniekiem, kuri piedalījās konkursā laikrakstā
«Jelgavas Vēstnesis», kur bija jāatrod un
jāsaskaita, cik pilsētas saukļu ir publicēti
14. februāra numurā.
Pareizā atbilde – šoreiz laikrakstā bija publicēti 20 pilsētas saukļi, un
pareizi atbildēja 117 dalībnieki.
Balvas saņem katrs desmitais pareizās atbildes autors – Inese Zīvere,
Romāns Konovalovs, Valentīna Kovrigina, Velta Brehmane, Ivars
Briska, Uvis Tambergs, Ingrīda Ērika Strupa, Jeļena Drozdova, Aivars
Dāviņš, Saulcerīte Tivča, Zaiga Šteina.
Balvu no Jelgavas pilsētas pašvaldības var saņemt,
iepriekš piesakoties pa tālruni 63005556 vai 63005574.
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Būvniecības nozare bija tāds kā lakmusa papīrs, kas zibenīgi norādīja uz ekonomisko lejupslīdi 2009. gadā. Šobrīd gan valdība, gan
sabiedriskie mediji arvien skaļāk signalizē par
ekonomiskās situācijas uzlabošanos – «Jelgavas
Vēstnesis» pārbauda, vai to jau reāli izjūt arī
būvniecības jomā, šoreiz uzklausot mūsu pilsētas būvmateriālu veikalu vadītāju viedokļus.
Jāatzīst gan, ka viņi nav tik optimistiski un skaļi
vēl nepauž, ka situācija mūsu valstī ir būtiski
mainījusies, taču lēns, varbūt pat ļoti lēns uzlabojums gan esot jūtams.

viedokļi

«Latvietim ir svarīga vide,
kurā viņš dzīvo, – ar būdiņu
vien nepietiek»

«Labāk trīs reizes
nopirks lēto, nekā
vienreiz labu mantu»
Jānis Cirmans, būvmateriālu veikala «MNL» Santehnikas nodaļas vadītājs:
«Nu jau gadu situācija ir diezgan nemainīga – apgrozījums
ne aug, ne krītas. Bet vismaz
labi, ka no nulles punkta esam
izkustējušies. Protams, ka,
salīdzinot ar laiku pirms gadiem četriem pieciem, pircēju
paradumi ir būtiski mainījušies. Tagad lielākā atšķirība
ir tā, ka cilvēks pārsvarā pērk
tikai to, kam uz doto brīdi
pietiek naudas. Ārkārtīgi grūti
ir pārliecināt, ka labāk sakrāt
naudiņu un nopirkt, piemēram, vienu labu ūdens krānu,
nekā tos lētos, kas jāmaina ik
pēc pāris gadiem. Bet pircējs
šodien uzskata tā: es labāk šodien nopērku lēto, kam naudas
pietiek, un tad, kad salūzīs,
atkal nākšu pēc jauna lētā...
Uz līzinga šobrīd praktiski
neko pie mums nepērk. Agrāk
tas bija ļoti pieprasīts pakalpojums, bet tagad pircēji kļuvuši
daudz piesardzīgāki – viņi vēl
nav droši par saviem rītdienas
ienākumiem.
Kas veikalā mainījies pa šiem
gadiem? Bija jāiemācās izdzīvot
arī ekonomiski ne tik labvēlīgos
apstākļos. Tas ir mārketings,
pirkšanas paradumu pētīšana,
jaunu vajadzību apmierināšana. Piemēram, mēs pašlaik
tirgojam tādas lietas, ko pirms
gadiem pat paši nebūtu iedomājušies, bet, ja redzam, ka

pircējam tas ir vajadzīgs, tad
mums kā pārdevējam tas arī
jāpiedāvā. Protams, nesāksim
«MNL» tirgot rotaslietas, bet
dažādas lietas mājai, teiksim,
pannas, traukus, jau kādu
laiku pie mums var nopirkt.
Arī suņu barību. Cilvēki pērk,
tātad piedāvājam pareizo preci. Tā mēs pielāgojāmies, lai
izdzīvotu, jo mājas jau šobrīd
praktiski neceļ – būvmateriāli
pārsvarā ir vajadzīgi nelieliem
remontiem privātpersonām un
budžeta iestādēm.
Tas būtiskākais – arī krīzes
gados mēs spējām izdzīvot tā,
lai no darba nebūtu jāatlaiž
neviens darbinieks. Protams,
algas kļuva mazākas, bet tikai
tāpēc, ka restrukturizējām
darba grafiku – cilvēki strādāja
mazākas darba stundas, līdz ar
to arī proporcionāli saņēma mazāk. Jā, bija tādi, kas no darba
aizgāja, jo alga bija par mazu,
lai segtu paņemtos kredītus,
divi darbinieki arī devās peļņā
uz ārzemēm, bet tie, kas palika
uzņēmumam uzticīgi, strādā
vēl šodien. Kopumā «MNL»
pašlaik strādā ap 30 darbinieku un jau esam atgriezušies
pie iepriekšējā darba grafika,
kas nozīmē, ka darbinieki arī
saņem vairāk.
Secinājums ir viens: sliktāk
nekļūst, un tas jau ir labs
signāls. Gribas cerēt, ka šis
gads parādīs tādu stabilāku
augšupeju.»

Nedēļas jautājums

?

Māris Drozdovs, būvniecības nama «Kurši» Jelgavā
vadītājs:
«Jāteic godīgi – mēs neizjūtam
to īpašo progresu, par ko runā
mediji un valdība. Pārdošanas
līmenis «Kuršos» ir tāds pats kā
pirms gadiem diviem trim. Tāpēc
tirgotāju vienīgais instruments ir
mārketings, jo lētāk iepirkt preci
par to cenu, ko tā maksā, jau nav
iespējams. Tāpēc arī tie tirgotāji,
kas būs aktīvāki mārketingā, arī
nopelnīs. Mēs caur un caur esam
pastāvējuši, tirgojot būvniecības
materiālus, un šajā jomā nekas pie
mums nemainās.
Slikti iet tad, kad neienāk neviens pircējs – pie mums pircēji

ienāk, tātad tik slikti nemaz
nav. Latvietim jau tāda daba, ka
viņam ir svarīga vide, kurā dzīvo,
ar būdiņu vien viņam nepietiek.
Tāpēc kaut minimāli, bet, cik
rocība atļauj, remonti tiek veikti
vienmēr. Viena pirkuma lielumu
skaitļos gan atklāt negribētu, jo
tas ir komercnoslēpums, taču varu
teikt, ka, salīdzinot ar iepriekšējiem periodiem, tas, protams, ir
mazāks.
Pašlaik nenotiek lielu būvju
celtniecība pilsētā, un mums tas
nozīmē, ka ir jāpiesaista un jāstrādā ar vairākiem mazajiem būvniekiem. To, ko agrāk varēja nopelnīt
no viena liela objekta, tagad var,
apkalpojot četrus piecus mazākus.

Mareks Bulkovskis, būvmateriālu veikala «Pilsēta»
vadītājs:
«Kaut kas jau ir sakustējies un
kaut kādas izmaiņas arī mēs jūtam
– klientu plūsma palielinājusies,
apgrozījums arī pakāpies. Negribas
saukt konkrētus procentus, bet vismaz šis pozitīvais process ir sācies.
Un tas pirmais signāls ir tāds, ka pagājušajā gadā, kaut nedaudz, bet jau
varējām saviem darbiniekiem palielināt algas. Protams, 60 darbinieki
mums vairs nav nepieciešami, kā
tas bija pirms krīzes, bet ap 40 darbinieku joprojām pie mums strādā.
Galvenokārt aizgāja tie, kuri devās
strādāt uz ārzemēm, un iemesls tas
pats, kas visiem – savulaik neapdomīgi un strauji pieņemtie lēmumi
par lielu kredītu ņemšanu. Ja mēs
parēķinām, ka kredītus ņēma uz 20
vai 25 gadiem, tad agrāk mēs viņus
mājās gaidīt nemaz nevaram...
Kādi bija mūsu instrumenti, kas
ļāva pārdzīvot šos gadus? Katram
jau laikam tie instrumenti ir savi,
bet mūsējie: neriskēt un sadarboties ar uzticīgiem partneriem.
Nenoliegsim, pirmskrīzes laikā bija
pietiekami daudz gadījumu, kad
pasūtītājs nespēja norēķināties ar
veikalu un tā arī palika parādā. Tā

tas bija visiem. Tāpēc mēs ļoti ātri
sākām skrupulozi pārbaudīt savus
lielos klientus, arī piegādātājiem
sekojām līdzi ļoti rūpīgi.
Tāpat arī katru dienu sekojam
līdzi preču pieprasījumam, kas
skaidri parāda, ka dominē lētākā
gala preces – tieši to šobrīd pieprasa
un pērk jelgavnieks. Jā, no vienas
puses, mēs, protams, neesam salonveikals, kur var atrast ekskluzīvas
lietas, un varbūt to arī nevajag, jo
tāda līmeņa cilvēki brauc uz Rīgu
un meklē sev vajadzīgo salonos. Bet,
no otras puses, mēs tiešām jūtam,
ka pieprasījums pēc kvalitatīvām,

Vai jūs uztrauc, ka, nemaksājot nodokļus no pilnas algas,
jūsu pensija būs niecīga?
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Nav pārliecības,
ka vispār saņemšu
pensiju

bet ne ekskluzīvām lietām tiešām
krītas. Tāpēc arī mūsu veikalā šādu
preču sortiments ir kļuvis šaurāks
un pagaidām, kamēr nav pieprasījuma, mēs arī nedomājam to paplašināt.
Taču nekas jau neapstāsies un
kaut lēns, bet stabils pieaugums gan
pircēju skaita ziņā, gan apgrozījuma ziņā, domājams, būs arī šogad
– tātad kopumā ir skaidrs, ka valstī
ekonomiskā situācija tomēr lēnām
iet uz augšu.»
Sagatavoja Kristīne Langenfelde,
foto Ivars Veiliņš

Šonedēļ portālā
www.jelgavasvestnesis.lv
jautājam:
Cik bieži
jūs izmantotu
vēlos vakara autobusu
reisus pilsētā?

IJA
NS

Jā, bet, nomaksājot
visus nodokļus,
šobrīd nevarētu iztikt

Tās ir nelielas privātmājas, būves.
Piemēram, arī «McDonald’s»
restorānam Jelgavā bijām vieni
no materiālu piegādātājiem. Konkurence būvmateriālu tirgotāju
vidū Jelgavā ir smaga, un mēs to
izjūtam katru dienu. Protams,
jo lielāka konkurence, jo lielāka
izvēle pircējam, un arī mums nav
nekas pret godīgu konkurenci.
Es nedomāju, ka tuvākajā
laikā būvniecības jomā un tātad
arī mūsu ekonomikā kaut kas
krasi varētu mainīties. Mēs to labi
jūtam arī pēc mūsu agrākajiem
darbiniekiem, kuri bija spiesti
doties peļņā uz ārzemēm. Kā jūs
domājat – viņi tur pelna naudu,
kas pēc tam tiks iepludināta
Latvijas ekonomikā? Nē, vairumā gadījumu viņi tur strādā, lai
samaksātu savus kredītus! Un
kur šī nauda nonāks? Skandināvu
bankās. Mēs jau nu noteikti savā
veikalā šobrīd nejūtam to, ka šeit
tiktu tērēta tā nauda, kas nopelnīta ārzemēs. Tātad aizbraukušie
cilvēki vēl nebruģē sev drošu ceļu
atpakaļ.
Bet tie, kas nav aizbraukuši,
turpina pie mums strādāt, un
jau gadus trīs mūsu darba kolektīvs ir nemainīgs – 32 cilvēki.
Es gan gribētu teikt, ka kaut
kādā brīdī mums ir jāatjēdzas un
Latvijai atkal jāsāk attīstīties.»

«Pirmais signāls – nedaudz jau
varējām darbiniekiem palielināt algas»

PE

Nē, jo nav pārliecības,
ka, arī maksājot visus nodokļus,
pensija būs pietiekama

Ceturtdiena, 2013. gada 21. februāris

Prātīgāk ir
pašam uzkrāt
vecumdienām

Es vairāk
paļaujos uz
saviem bērniem

Savu viedokli paud

Pilsētnieks vērtē

Cik bieži jūs varētu
izmantot pilsētas
autobusu vakara
stundās?
Vladislavs, atslēdznieks:
– Ne bieži, bet
izmantotu.
Ikdienā visbiežāk pārvietojos
ar 2. maršruta
autobusu uz Teteli – darbdienās
vienmēr pēc pulksten 17 braucu
ar to. Zinu, ka pēdējais autobuss uz
mūsu galu brauc pulksten 21. It kā
jau normāli, taču gadās reizes, kad
gribas ilgāk paciemoties pie draugiem pilsētā, taču vēlāk uz mājām
netieku. Pēdējais reiss varētu būt
ap pulksten 23.
Ērika, mācās
Amatu vidusskolā:
– Domāju, ka
neizmantotu.
Tiesa, ik pa laikam skolā ir
kāds pasākums, kas beidzas vēlāk
par pulksten 21, līdz ar to nevaru
paspēt uz autobusu, taču man
vienmēr tētis atbrauc pakaļ. Turklāt
uzskatu, ka tas ir drošāk un ērtāk.
Baiba, garderobiste:
– Noteikti bieži
izmantotu. Es
strādāju kultūras namā par
garderobisti
un pasākumu vakaros pēc pulksten 21 ar autobusu vairs nevaru
aizbraukt uz Tērvetes ielas rajonu.
Ja gribi tikt mājās, jāiet kājām. Un
tā jau nav tikai man – cik bieži no
koncertiem, izrādēm cilvēki spiesti
iet prom agrāk, lai paspētu uz
pēdējo autobusu! Piemēram, tie,
kuri dzīvo Svētes virzienā.
Emīls, students:
– Pirmdienu
un trešdienu
vakaros es
brauktu uz
RAF. Man tad
ir dejošanas mēģinājumi pilsētā.
Pēdējais autobuss, kas brauc 1.
maršrutā, uz RAF pusi kursē pulksten 20.10, bet man dejošana
beidzas pulksten 21.30. Kad silts
laiks, var jau aiziet kājām, taču
ziemā ir nepatīkami. Būtu labi, ja
pēdējais autobuss būtu vismaz ap
desmitiem vakarā.
Sarmīte, vecmāmiņa:
– Nav tādas
nepieciešamības. Trīs reizes
nedēļā mazdēlu no Viskaļu
ielas vedu uz treniņiem ZOC.
Pirmdienās mums tur jābūt pulksten 19, trešdienās un piektdienās
– 17.30, bet pēc treniņa mūs tētis
paņem, kas ir daudz ērtāk. Retu
reizi ar autobusu nākas braukt atpakaļ. Pēdējais brauc pēc pulksten
20, un tas ir pilnīgi pietiekami.
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Veikalos parādījušies
Jelgavā ražotie
augļu kubi
Divi ar Jelgavu līdz šim
nesaistīti uzņēmīgi cilvēki
– Didzis Desainis un Renārs Nadrickis – satikās
un Jelgavas
Biznesa inkubatorā izveidoja bioloģisko saldumu
ražotni «Biograph organic sweets». Tajā top trīs garšu – upeņu,
melleņu un aveņu – augļu kubi. Jelgavā tos var iegādāties veikalā
«dbdaba».
Foto: Ivars Veiliņš
 Ilze Knusle-Jankevica

Apmēram 140 Jelgavas Biznesa inkubatora kvadrātmetros izvietojies uzņēmums
«Biograph organic sweets», kas ražo ekoloģiskos saldumus – augļu
kubus. Ražošana sākās
septembrī, un nu gardie
kubi nopērkami veikalos. Jelgavā sākotnēji tos
var iegādāties veikalā
«dbdaba». Pagaidām
sadarboties ar lielveikaliem uzņēmums neplāno, jo tie nav elastīgi.
Uzņēmuma valdes loceklis Didzis
Desainis stāsta, ka ražotnes izveidei investēti 60 000 latu. «Par šo
naudu izdarījām visu: iegādājāmies
iekārtas, aprīkojām telpas, izstrādājām produkta dizainu, izveidojām
zīmolu, iepirkām izejvielas,» viņš
stāsta. Šobrīd tiek ražoti trīs garšu
augļu kubi – melleņu, upeņu un
aveņu. Uzņēmums cer savu produktu ražot no Latvijā audzētām
izejvielām, bet saskāries jau ar pirmajām grūtībām – tā kā ražošana
sākta septembrī, nepieciešamajos
apjomos Latvijā izdevies iepirkt
vien mellenes. Avenes un upenes
nācies ievest no Lietuvas, Polijas,
Ungārijas. D.Desainis gan cer, ka
situācija mainīsies un turpmāk nepieciešamās ogas un augļus izdosies
iepirkt tepat.
Saldumu recepte tapusi sadarbībā ar Latvijas Lauksaimniecības
universitātes pārtikas tehnologiem,
uzsvaru liekot uz to, lai saldumos
saglabātu ogās un augļos esošos
vitamīnus. D.Desainis norāda,
ka nākotnē plānots sortimentu
paplašināt, izmantojot visu, kas
aug dārzā – jāņogas, ērkšķogas,
dzērvenes, brūklenes, ķirbjus,
zemenes, pīlādžus. «Patiesībā uz
savu biznesu mūs pamudināja

mūsu bērni – viņiem garšo saldumi,
un, pētot veikala saldumu sastāvu,
aizdomājāmies par vielām, ko viņi
apēd,» stāsta uzņēmuma valdes
loceklis. Kad 2009. gadā bija radusies ideja, sekojuši eksperimenti
mājas virtuvē, bet nu jau izveidota
moderna ražotne.
Iekārtas uzņēmums plāno noslogot ar pilnu jaudu, kas mēnesī ļautu
saražot ap 8000 iepakojumu. Tas
nozīmējot, ka jāsāk domāt arī par
eksportu – augļu kubi ir specifisks
produkts, un, kā norāda uzņēmuma
pārstāvis Renārs Nadrickis, Latvijā
iedzīvotāji vēl nesaprot, kāpēc par
bioloģisku produktu būtu jāmaksā
vairāk. Jānorāda, ka tirdziņos
augļu kubu cena ir 2,50 lati. Augļu
kubiem ir ES ekoloģiskas pārtikas
sertifikāts, un šobrīd interese par
tiem jau izrādīta Francijā, Grieķijā
un Beļģijā.
Produkta izgatavošanai – no
izejvielu izņemšanas no saldētavas līdz kubiciņu safasēšanai un
ielikšanai kārbiņā – nepieciešamas
apmēram 28 stundas, turklāt liela
daļa ir roku darbs. Šobrīd uzņēmumā ir divi darbinieki un viens
tiek meklēts. Nākotnē, sakārtojot
pārdošanas lietas, strādājošo
skaits tiks palielināts.
Ražotnes izveidošanai saņemts
biznesa inkubatora atbalsts, Hipotēku bankas Starta programmas
aizdevums, līdzfinansējums Lauku atbalsta dienesta programmas
«Papildus ražošanas iekārtu iegāde lauksaimniecības produktu ar
augstu pievienoto vērtību nepārtrauktas darbības nodrošināšanai
un ražošanas jaudu palielināšanai» gaitā.

SIA «Biograph organic sweets»
Dibināts: 2010. gada nogalē
Atrodas: Jelgavas Biznesa inkubatorā
Investīcijas: 60 000 lati
Darbinieki: 2
Mājas lapa: www.biograph.lv

Ugunsdzēsējiem
2012. gads bijis mierīgs
No 1.lpp.

Runājot par neordināriem
izsaukumiem, Jelgavas daļas
komandieris norāda, ka tāds
bija izsaukums uz laikraksta
«Zemgales Ziņas» redakciju,
kur it kā pa pastu bija atsūtīts
nezināmas izcelsmes pulveris.
«Neatceros, ka savā praksē ko
tamlīdzīgu būtu nācies darīt,»
tā viņš. Tāpat nācies glābt
Lielupes ledū ielūzušu cilvēku,
tomēr tāda veida darbi VUGD
nav nekas neparasts.
Jāatgādina, ka V.Kuzmičs
VUGD Jelgavas daļā sāka strādāt 2012. gada 1. martā, nomainot amatā Artūru Hroļenko.
Pirms tam viņš strādāja Bauskā
un dienestā ir 12 gadus.

VUGD darba statistika
Jelgavā 2012. gadā
Ugunsgrēki – 210
Publiskās ēkās – 7
Būvobjektos – 1
Dzīvojamajā sektorā – 94
Noliktavās un bāzēs – 2
Ražošanas objektos – 2
Transporta nozarē – 14
Kūlas ugunsgrēki – 34
Ugunsgrēkos gājuši bojā – 2
Ugunsgrēkos cietuši – 5
Glābšanas darbi – 124
Cilvēku glābšana – 7
Ceļu satiksmes negadījumos – 15
Darbs ar bīstamām vielām – 3
Dzīvnieku glābšana – 8
Izsaukumi kopā – 428
Maldinājumi – 60
Avots: VUGD

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Pieci jelgavnieki –
Latvijas čempioni

3

Īsi
 Sakarā ar gripas epidēmiju
Jelgavā un masveida autobusu
vadītāju saslimšanu no šodienas,
21. februāra, uz laiku atcelti vairāki autobusi 1., 2. un 5. maršrutā,
ziņo Jelgavas Autobusu parks (JAP).
Pašlaik slimo vairāk nekā 22 procenti
autobusu vadītāju. To, kuri reisi uz
laiku atcelti, var uzzināt JAP mājas
lapā www.jap.lv. Tiklīdz situācija
uzlabosies un slimo autobusu vadītāju skaits samazināsies, reisi atsāks
kursēt.
 Piektdien, 22. februārī, no pulksten 10 līdz 15 saistībā ar elektrības
padeves traucējumiem Jelgavas
Svētās Trīsvienības baznīcas tornī
nebūs iespējams apskatīt vēstures
ekspozīcijas, nedarbosies lifts un
norēķināties varēs tikai ar skaidru
naudu. Tūrisma informācijas centrs un
skatu laukums apmeklētājiem būs pieejams visas dienas garumā. Pēc pulksten
15 Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas
tornis darbosies kā ierasts.

Šonedēļ Jelgavas domē sveikti sportisti, kuri aizvadītajā mēnesī uzrādīja labus rezultātus. Janvārī par valsts
čempioniem kļuvuši pieci sportisti: ziemas triatlonā junioriem – Elza Mestere (sporta klubs «Piramida
Triathlon Club») (attēlā), sambo cīņā jauniešiem – Roberts Kabanovs (attēlā), Vadims Terentjevs un Andrejs
Rebrovs (visi no BJSS), sambo pieaugušajiem – Juris Putins (BJSS). «Noskrēju viena no pirmajām, braukšanā
ar riteni arī biju starp līderēm, bet distanci noslēpoju pēdējā,» par čempionātu stāsta Jelgavas 1. ģimnāzijas 10. klases skolniece Elza, piebilstot, ka uz slēpēm pirmoreiz uzkāpusi tikai šoziem. Ikdienā meitene
trenējas Jelgavas Specializētajā peldēšanas skolā. Roberts par Latvijas čempionu sambo jauniešiem kļuvis
jau otro gadu pēc kārtas un abus gadus uzvaru izcīnījis, izmantojot sāpju paņēmienu – rokas laušanu. «Ar
džudo Roberts nodarbojas 12 gadus. «Es bērnībā ļoti daudz slimoju, un vecāki domāja: ja sākšu sportot,
veselība uzlabosies. Tā arī bija,» viņš stāsta. Jāpiebilst, ka ikdienā Roberts Rīgas Valsts tehnikumā apgūst
dzelzceļnieka profesiju, bet jau šajās brīvdienās cīnīsies par valsts čempiona titulu arī džudo. Pārējie trīs
sportisti uz pasākumu nebija ieradušies. Vadims studē Transporta sakaru institūtā aviāciju, Andrejs Sporta
akadēmijā apgūst sporta skolotāja un trenera profesiju, bet Juris strādā.
Foto: Ivars Veiliņš

Degvielu zog gan no DUS, gan no automašīnām
 Ilze Knusle-Jankevica

Pērn policija reģistrējusi
40 degvielas zādzības
no degvielas uzpildes
stacijām (DUS) Jelgavā.
Kopējais nozagtās degvielas apjoms ir 751 litrs,
bet vēl 960 litri «nolieti»
no automašīnām.
Izvērtējot policijas datus, var
secināt, ka bieži negodprātīgie autovadītāji uzpilda degvielu apmēram
par 20 latiem, bet bijis arī gadījums,
kad automašīnā «Volkswagen Golf»
Akadēmijas ielas DUS «Statoil»
ielieta degviela par 59,41 latu.
2012. gada sākumā maksa par
benzīnu sasniedza lata robežu un
tāda saglabājās gandrīz visa gada
garumā, tomēr DUS pārstāvji norāda, ka tas nav palielinājis zādzību
skaitu. «Salīdzinot ar 2011. gadu,
2012. gadā zaudēto litru apjoms trīs
«Statoil» degvielas uzpildes stacijās
Jelgavā ir samazinājies par aptuveni
10 procentiem. Mēs to skaidrojam

ar vēl efektīvāku drošības pasākumu ieviešanu visā «Statoil» DUS
tīklā,» norāda «Statoil Fuel &
Retail Latvia» programmas «Vide.
Veselība. Drošība» vadītājs Edgars
Medisons. Lai degvielas zādzību
apjomi nepieaugtu, uzņēmumā tiek
īstenota virkne dažādu drošības
uzlabojumu gan DUS veikalā, gan
teritorijā, taču vislielākā efektivitāte
zagļu apkarošanā ir kvalitatīvām
video ierakstu sistēmām un kamerām, kas uzstādītas «Statoil» DUS.
«Līdz šim tas ļāvis veiksmīgi atklāt
ne vien degvielas zādzības, bet arī
citus noziedzīgus nodarījumus,
piemēram, DUS teritorijā esošajā
autostāvvietā novietoto automašīnu
apzagšanas mēģinājumus,» piebilst
«Statoil» pārstāvis. Tāpat arvien
biežāk tiek izmantots sadarbības
modelis ar apsardzes servisa uzņēmumiem, kas uzrauga situāciju
civilajā apģērbā.
Arī citi uzņēmumi cīņā pret
zagļiem ieviesuši dažādas metodes.
Piemēram, «Dinaz» izmanto priekšapmaksas sistēmu. «Lai nepieļau-

tu degvielas zādzības, DUS tiek
ieviesta priekšapmaksas sistēma,
bet diemžēl ne visās stacijās tas ir
iespējams,» tā SIA «Aparts» juriste
Oksana Konoščenko, norādot, ka
«Dinaz» degvielas uzpildes stacijās
aizvadītajā gadā zādzību skaits bijis
tādā pašā līmenī kā 2011. gadā.
Savukārt «Astarte-Nafta» norāda,
ka viņu DUS situācija, salīdzinot ar
2011. gadu, ir pat uzlabojusies.
Pērn Jelgavā bijušas arī trīs
degvielas zādzības no automašīnas – kopā «nolieti» 960 litri
dīzeļdegvielas. Policija norāda, ka
visos trīs gadījumos tika ierosināts
kriminālprocess un šobrīd visi trīs
ir izmeklēšanas stadijā.
2011. gadā Jelgavā policijā reģistrētas 34 degvielas zādzības no
DUS un četras degvielas zādzības
no automašīnas, kopā nozogot 1080
litrus dīzeļdegvielas.
Jelgavā no DUS nozagtā degviela 2012. gadā
Benzīns 98U – 127 litri
Benzīns 95U – 427 litri
Dīzeļdegviela – 197 litri
Avots: Valsts policija

«Zemgales Eko» izsludina zīmējumu konkursu
 Sintija Čepanone

Līdz 4. aprīlim gan bērnudārznieki, gan skolēni
aicināti iesniegt zīmējumus vizuālās mākslas
konkursam, ko jau trešo
gadu organizē SIA «Zemgales Eko». Konkursa
mērķis paliek nemainīgs
– rosināt skolēnus iesaistīties apkārtējās vides
sakopšanā –, taču šoreiz
darbos īpaši akcentējami
latvju raksti un zīmes.
«Zemgales Eko» pārstāve Evija
Vaivode stāsta, ka mākslinieciski
veiksmīgākie un tematiski atbilstošākie darbi jau tradicionāli būs
apskatāmi īpašā izstādē kultūras
namā, kā arī iekļauti «Zemgales
Eko» veidotajā 2014. gada kalendārā. «Kalendārs kļuvis par jauku

dāvanu mūsu sadarbības partneriem, tostarp arī pašiem bērniem,
kuri zīmējumos atspoguļojuši savu
redzējumu par vides jautājumiem
mūsu pilsētā. Šis gads aizrit Dziesmu un deju svētku zīmē, tādēļ
šoreiz gaidīsim zīmējumus, kuros
ietverti tautiski motīvi, lai caur
latvju rakstiem un zīmēm paustu
attieksmi pret dzimto pilsētu,»
norāda E.Vaivode, piebilstot, ka,
iesniedzot zīmējumus, būtiski ir
pārliecināties, ka darbs tematiski
atbilst konkursa moto: Vilksim
košu zelta jostu/Apkārt savu novadiņu./Lai mirdz mūsu tēvu zeme/Kā
actiņa gredzenā.
Jāpiebilst, ka pērn šim konkursam tika iesniegti gandrīz 300 darbi,
un organizatori cer, ka arī šogad
atsaucība būs liela. Darbi tiks vērtēti
piecās vecuma grupās: pirmsskolas
vecuma (5 – 7 gadi); 1. – 4.; 5. – 6.;
7. – 9., kā arī 10. – 12. klašu grupā,

zīmējumus vērtēs īpaša žūrija, kurā
iekļauti kā mākslas jomas cilvēki, tā
vides jautājumu speciālisti.
Darbus konkursam var radīt
jebkurā vizuālās mākslas tehnikā,
izmantojot, piemēram, guaša krāsas, akvareli, krītiņus, zīmuļus,
flomāsterus, un tie jāiesniedz uz A3
formāta lapām. E.Vaivode piebilst,
ka zīmējumus var iesniegt kā individuāli, tā arī kolektīvs.
Zīmējumus pirmsskolas vecuma
bērni un skolēni var iesniegt līdz
4. aprīlim SIA «Zemgales Eko»
Uzvaras ielā 8, pašvaldības iestādē
«Kultūra» K.Barona ielā 6 (pie dežuranta), kā arī Izglītības pārvaldē
Svētes ielā 22, 203. kabinetā.
Ar konkursa nolikumu var iepazīties «Zemgales Eko» mājas lapā
www.zemgaleseko.lv, sīkāku informāciju var iegūt pie E.Vaivodes pa
tālruni 63023509 vai e-pastu: evija.
vaivode@eko.jelgava.lv.

 22. februārī Latvijas Samariešu
apvienība (LSA) organizē semināru
«Kopā drošāk!». Tajā interesenti
vairāk varēs uzzināt par pakalpojumu «Drošības poga». Seminārs 22.
februārī pulksten 11 notiks Pulkveža
O.Kalpaka ielā 9, informē projekta vadītāja Ilze Vāciete, piebilstot, ka seminārs
organizēts divās daļās un tā plānotais
ilgums ir apmēram četras stundas. Ierašanās – no pulksten 10.45. Seminārs
ir bez maksas, un uz to aicināts ikviens
interesents, kuram pašam vai tuviniekiem būtu nepieciešams pakalpojums
«Drošības poga». «Drošības poga» ir
īpaša palīdzības sistēma, kas aptver kā
neatliekamo palīdzību, tā psiholoģisko
atbalstu un aprūpes elementus 24 stundas diennaktī. Šī pakalpojuma ideja ir
ļaut veciem cilvēkiem pēc iespējas ilgāku
laiku pavadīt mājās, lai viņi nav jāievieto
pansionātos vai līdzīgās aprūpes iestādēs. Proti, ārkārtas situācijā piespiežot
drošības pogu, tiek pārraidīts signāls
aprūpes centrālei ar lūgumu pēc palīdzības, ko atbilstoši apstākļiem sniedz
LSA Mājas neatliekamā izsaukuma un
aprūpes dienests.
 3. martā pulksten 13 Jelgavas Latviešu biedrības klubiņš «Sendienas»
atsāk savu darbību kultūras namā
«Rota». Uz tikšanos gaidīti klubiņa
biedri, kā arī pilsētas pensijas vecuma
cilvēki, kuri vēlas kulturāli atpūsties un
darboties klubiņā. Sīkāku informāciju var
iegūt ceturtdienās no pulksten 10 līdz 15
Jelgavas Latviešu biedrībā Lielajā ielā 13
– 15 vai pa tālruni 63027133.
 Rīt, 22. februārī, pulksten 10
apmeklētājiem durvis vērs jaunais
«McDonald’s» restorāns Jelgavā,
Brīvības bulvārī 1, līdzās degvielas uzpildes stacijai «Statoil». «McDonald’s»
sabiedrisko attiecību konsultante Baltijas
valstīs Egita Māliņa stāsta, ka jaunais
ātrās ēdināšanas restorāns strādās visu
diennakti. Klienti ēdienu varēs baudīt
gan iekštelpās, gan ērti piebraukt ar
mašīnu un veikt pasūtījumu «McDrive». Jelgavā būs arī unikāla «Birthday
Party room» bērniem svinību rīkošanai.
«McDonald’s» jaunā ātrās ēdināšanas
restorāna Jelgavā izveidē investējis 1,4
miljonus eiro un radījis 45 jaunas darba
vietas.
 Pašvaldības iestāde «Kultūra»
šonedēļ četrām pilsētas skolām nogādāja gardu pārsteigumu – kliņģerus.

Skolēni tos saņēma par veiksmīgu
dalību Ledus skulptūru festivāla kolāžu
konkursā «Ledus brīnumi», kura darbi
vēl līdz 10. martam apskatāmi īpašā
izstādē kultūras namā. Kliņģerus saņēmuši Jelgavas 4. pamatskolas 2.c klases
skolēni, Speciālās internātpamatskolas
1. – 4. klases skolēnu komanda, 4.
vidusskolas 2.a klase, kā arī Mākslas
skolas 1.b klase.

Ritma Gaidamoviča
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saistošie noteikumi

Ceturtdiena, 2013. gada 21. februāris

Apstiprināti ar Jelgavas pilsētas domes 2012. gada 29. novembra lēmumu Nr.15/2
JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2012. GADA 29. NOVEMBRA SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.12-26

«JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS PABALSTU PIEŠĶIRŠANAS NOTEIKUMI»
Izdoti saskaņā ar likuma «Par pašvaldībām» 43. panta trešo daļu, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35. panta ceturto daļu
I Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka pašvaldības pabalstu
veidus Jelgavas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā, pabalstu apmēru,
pabalsta piešķiršanas kritērijus, piešķiršanas kārtību un to personu loku, kurām ir
tiesības saņemt šajos noteikumos minētos
pabalstus.
2. Noteikumu izpratnē pašvaldības pabalsti ir pabalsti, kurus piešķir, lai nodrošinātu
pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu izpildi.
3. Noteikumu 10.6. – 10.8. un 10.10.
apakšpunktā minētos pašvaldības pabalstus piešķir ģimenei (personai), kura
savu pamata dzīvesvietu deklarējusi Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā
ne mazāk kā 12 mēnešus uz pabalsta
pieprasīšanas dienu un dzīvo deklarētajā
dzīvesvietā.
4. Noteikumu 10.1. – 10.5., 10.9., 10.11.
un 10.13. apakšpunktā minētos pašvaldības pabalstus piešķir ģimenei (personai),
kura savu pamata dzīvesvietu deklarējusi
Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā
un dzīvo deklarētajā dzīvesvietā.
5. Lēmumu par pašvaldības pabalstu
piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu pieņem Jelgavas pilsētas pašvaldības
iestāde «Jelgavas Sociālo lietu pārvalde»
(turpmāk – JSLP).
II Noteikumos lietotie termini
6. Pabalsta pieprasītājs – atsevišķi dzīvojoša persona vai vienā mājsaimniecībā
dzīvojošas ģimenes pilnvarota persona,
kura vēršas JSLP un pieprasa pašvaldības
pabalstu.
7. Ģimene – šo noteikumu izpratnē vienā
mājsaimniecībā dzīvojošas personas ar vai
bez radnieciskām saitēm, kurām ir kopēji
izdevumi par uzturu un mājokli.
8. Daudzbērnu ģimene – šo noteikumu
izpratnē vienā mājsaimniecībā dzīvojošie
vecāki, viens no vecākiem vai likumiskais
pārstāvis ar 3 (trim) un vairāk nepilngadīgiem bērniem, kuri mitinās vienā mājoklī
un kuriem ir kopēji izdevumi par uzturu
un mājokli.
9. Apliecinošie dokumenti un izziņas
– rakstiska informācija, kas apliecina personas ienākumus un materiālo stāvokli, kā
arī pabalsta izlietošanu atbilstoši paredzētajam mērķim (kvīts, čeks, bankas konta
izdruka un citi).
III Pašvaldības pabalstu veidi
un piešķiršanas vispārīgie nosacījumi
10. Pašvaldības pabalstu veidi:
10.1. pabalsts ēdināšanai vispārējās izglītības iestādē;
10.2. pabalsts pirmsskolas izglītības iestādes ēdināšanas pakalpojuma apmaksai;
10.3. pabalsts mācību līdzekļu iegādei;
10.4. pabalsts profesionālās ievirzes
izglītības programmas dalības maksas
segšanai;
10.5. pabalsts pilsētas sabiedriskā transporta braukšanas maksas segšanai;
10.6. pabalsts medicīnas pakalpojumu
apmaksai;
10.7. pabalsts pārtikas iegādei personai
ar invaliditāti;
10.8. pabalsts bērna piedzimšanas gadījumā;
10.9. pabalsts transporta izdevumu segšanai ģimenei, kurā vienās dzemdībās
dzimuši trīs un vairāk bērni;
10.10. pabalsts bērna invalīda ar smagiem
funkcionāliem traucējumiem aprūpei;
10.11. pabalsts ūdens patēriņa skaitītāju
uzstādīšanai/nomaiņai un verificēšanai
daudzbērnu ģimenei;
10.12. vienreizējs pabalsts personai,
atbrīvojoties no brīvības atņemšanas
iestādes;
10.13. ikgadējs pabalsts veselības uzlabošanai personai, kurai ir 100 un vairāk
gadu;
10.14. apbedīšanas pabalsts.
11. Lai saņemtu šajos noteikumos minētos pašvaldības pabalstus, pabalsta

pieprasītājs, uzrādot personu apliecinošu
dokumentu, vēršas JSLP ar rakstveida
iesniegumu.
12. Lai saņemtu noteikumu 10.1. – 10.7.
apakšpunktā minēto pašvaldības pabalstu, kurus piešķir, Latvijas Republikas
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izvērtējot ģimenes (personas) ienākumus un
materiālo stāvokli, izņemot daudzbērnu
ģimenēm noteikumu 10.1., 10.2., 10.4.
un 10.5. apakšpunktā minēto pašvaldības
pabalstu, pabalsta pieprasītājs iesniedz:
12.1. noteikta parauga iztikas līdzekļu
deklarāciju (turpmāk – deklarācija);
12.2. dokumentus, kas apliecina deklarācijā sniegtās ziņas;
12.3. lēmuma pieņemšanai nepieciešamos
JSLP pieprasītos apliecinošos dokumentus
un izziņas.
13. Noteikumu 10.8. – 10.14. un daudzbērnu ģimenēm noteikumu 10.1., 10.2.,
10.4. un 10.5. apakšpunktā minētos
pašvaldības pabalstus piešķir, neizvērtējot pabalsta pieprasītāja ienākumus un
materiālo stāvokli.
14. Pabalsta pieprasītājs un pārējie pilngadīgie ģimenes locekļi ar savu parakstu
apliecina, ka:
14.1. ir snieguši patiesas un pilnīgas
ziņas;
14.2. dod atļauju apsekot dzīvesvietu un
lēmuma pieņemšanai izmantot nepieciešamo informāciju pieejamajos valsts un
pašvaldības datu reģistros;
14.3. apņemas saņemto pabalstu izmantot atbilstoši paredzētajam mērķim;
14.4. apņemas noslēgt vienošanos par
līdzdarbību;
14.5. nekavējoties ziņos par pārmaiņām
apstākļos, kuri bija par pamatu pašvaldības pabalstu saņemšanai.
15. Darbspējīgu personu, kura saņem
sociālo palīdzību vismaz trīs mēnešus
pēc kārtas, izņemot Sociālo pakalpojumu
un sociālas palīdzības likuma 37. panta
pirmajā daļā minētās personas, saskaņā
ar Latvijas Republikas normatīvajiem
aktiem var iesaistīt darba un sociālo
prasmju saglabāšanas, atjaunošanas un
apgūšanas pasākumos līdz divpadsmit
stundām nedēļā, sadalot tās pa vairākām
nedēļas dienām.
16. JSLP sociālā darba speciālisti saskaņā
ar Latvijas Republikas normatīvajiem
aktiem:
16.1. pārbauda pabalsta pieprasītāja
sniegtās ziņas, izskatot deklarāciju un
iesniegtos dokumentus, kā arī izmantojot pieejamos valsts un pašvaldības datu
reģistrus;
16.2. nepieciešamības gadījumā novērtē
pabalsta pieprasītāja dzīves apstākļus un
sagatavo dzīvesvietas apsekošanas aktu.
17. JSLP lēmumu par pašvaldības pabalsta
piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt pieņem ne vēlāk kā 10 (desmit) darbdienu laikā no dienas, kad saņemti visi noteikumos
minētie un JSLP pieprasītie dokumenti.
18. JSLP informē pabalsta pieprasītāju
par pieņemto lēmumu par pašvaldības
pabalsta piešķiršanu. Atteikuma gadījumā
par pieņemto lēmumu informē rakstiski
Latvijas Republikas normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā.
19. Ja pabalsta pieprasītājs informē JSLP
par izmaiņām ģimenes sastāvā, materiālajā vai sociālajā situācijā, tiek veikta
atkārtota ienākumu un materiālā stāvokļa
izvērtēšana.
20. Pašvaldības pabalstu nepiešķir vai
samazina par personai piešķirto daļu,
ievērojot katra bērna tiesības un intereses,
ja pabalsta pieprasītājs:
20.1. sniedzis nepatiesas ziņas vai atteicies
sniegt ziņas par ienākumiem un materiālo
stāvokli;
20.2. atteicies no vienošanās par līdzdarbību un līguma par darba un sociālo
prasmju saglabāšanu, atjaunošanu un
apgūšanu parakstīšanas;
20.3. izvairās no līdzdarbības pienākumu
un līguma par darba un sociālo prasmju

saglabāšanu, atjaunošanu un apgūšanu mēnešu laikā nepārsniedz Ls 90 (deviņnosacījumu pildīšanas;
desmit latus),
20.4. neļauj apsekot dzīvesvietu.
26.2.2. no ģimenes, kurā nav darbspējīgu personu un vidējie ienākumi katram
IV Pabalsts ēdināšanai
ģimenes loceklim mēnesī pēdējo triju
vispārējās izglītības iestādē
mēnešu laikā nepārsniedz Ls 140 (viens
21. Pabalstu ēdināšanai vispārējās izglī- simts četrdesmit latus),
tības iestādē mācību gada laikā piešķir 26.2.3. kurš dzīvo aizbildņa ģimenē un
Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes ienākumi katram ģimenes loceklim mēne«Jelgavas Izglītības pārvalde» apstiprinātā sī pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz
ēdināšanas pakalpojuma maksas apmē- Ls 160 (viens simts sešdesmit latus).
rā vispārējās izglītības iestāžu klātienes
izglītojamajam, tajā skaitā pirmsskolas VII Pabalsts pilsētas sabiedriskā
izglītības programmas izglītojamajam:
transporta braukšanas
21.1. no ģimenes, kurā ir darbspējīgas per- maksas segšanai
sonas un vidējie ienākumi katram ģimenes 27. Pabalstu pilsētas sabiedriskā transporloceklim mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā ta braukšanas maksas segšanai 20% (divnepārsniedz Ls 90 (deviņdesmit latus);
desmit procentu) apmērā no braukšanas
21.2. no ģimenes, kurā nav darbspējīgu maksas, kas ir noteikta ar Jelgavas pilsētas
personu un vidējie ienākumi katram domes lēmumu, mācību gada laikā un
ģimenes loceklim mēnesī pēdējo triju vasaras brīvdienās saskaņā ar izglītības
mēnešu laikā nepārsniedz Ls 140 (viens iestādes sarakstu par piedalīšanos skolas
simts četrdesmit latus);
pasākumos, uzrādot dokumentu, kas
21.3. kurš dzīvo aizbildņa ģimenē un vidē- dod tiesības uz braukšanas atvieglojumu,
jie ienākumi katram ģimenes loceklim mē- piešķir Jelgavas pilsētas un citu pašvaldību
nesī pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz vispārējās un profesionālās izglītības iesLs 160 (viens simts sešdesmit latus);
tādes klātienes izglītojamajam:
21.4. no daudzbērnu ģimenes.
27.1. no ģimenes, kuras vidējie ienākumi
22. Pabalstu izglītojamajam, kurš mācās katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo
Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādē triju mēnešu laikā nepārsniedz Ls 90 (de«Jelgavas speciālā pamatskola» piešķir, viņdesmit latus);
neizvērtējot ģimenes ienākumus un 27.2. no daudzbērnu ģimenes.
materiālo stāvokli. Pabalsts tiek piešķirts 28. Pabalstu pilsētas sabiedriskā transporsaskaņā ar izglītības iestādes pieprasījumu ta mēnešbiļetes apmaksai 50% (piecdesun izglītojamo ikmēneša sarakstu.
mit procentu) apmērā no mēnešbiļetes
23. Pabalstu ēdināšanai vispārējās izglī- cenas piešķir politiski represētajam pentības iestādē katru mēnesi pārskaita pa- sionāram, kura vidējie ienākumi mēnesī
balsta pieprasītāja iesniegumā norādītajā pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz
pakalpojuma sniedzēja bankas kontā.
Ls 180 (viens simts astoņdesmit latus).
29. Pabalstu pilsētas sabiedriskā transporV Pabalsts pirmsskolas izglītības
ta mēnešbiļetes apmaksai 50% (piecdesiestādes ēdināšanas pakalpojuma
mit procentu) apmērā no mēnešbiļetes
apmaksai
cenas piešķir pensionāram, kura vidējie
24. Pabalstu pirmsskolas izglītības iestā- ienākumi mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā
des ēdināšanas pakalpojuma apmaksai nepārsniedz Ls 90 (deviņdesmit latus).
Ls 90 (deviņdesmit latu) apmērā uz trim
mēnešiem, bet ne vairāk kā Ls 330 (trīs VIII Pabalsts medicīnas
simti trīsdesmit latu) apmērā kalendārajā pakalpojumu apmaksai
gadā, piešķir izglītojamajām:
30. Pabalstu ārstēšanās izdevumu ap24.1. no ģimenes, kuras vidējie ienākumi maksai un pabalstu zobārstniecības
katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo pakalpojumu apmaksai piešķir personai,
triju mēnešu laikā nepārsniedz Ls 90 (de- kura nav iedzīvotāju ienākuma nodokļa
viņdesmit latus);
maksātājs un uz kuru neattiecas Latvijas
24.2. no daudzbērnu ģimenes.
Republikas normatīvie akti par attaisnoto
25. Pabalstu pirmsskolas izglītības iestā- izdevumu par izglītību un ārstnieciskajiem
des ēdināšanas pakalpojuma apmaksai pakalpojumiem kompensāciju.
pārskaita pabalsta pieprasītāja iesniegumā 31. Pabalstu ārstēšanās izdevumu apmaknorādītajā pakalpojuma sniedzēja bankas sai līdz Ls 110 (viens simts desmit latiem)
kontā.
kalendārajā gadā piešķir personai, lai pēc
šo izdevumu apmaksas ienākumi mēnesī
uz katru personu ģimenē paliktu ne maVI Pabalsts mācību līdzekļu iegādei
26. Pabalstu mācību līdzekļu iegādei, zāki kā Ls 100 (viens simts latu).
sākoties mācību gadam, ja pabalsts ir 32. Pabalstu medikamentu iegādei līdz
pieprasīts laika periodā no kārtējā gada 1. Ls 80 (astoņdesmit latiem) kalendārajā
jūlija līdz 30. septembrim, piešķir natūrā gadā vienai personai piešķir akūtu (pēk(dāvanu karte):
šņu) slimību vai hronisku (atkārtotu)
26.1. Ls 40 (četrdesmit latu) apmērā slimību paasinājumu gadījumos, ja šie
vispārējās izglītības iestāžu klātienes iz- medikamenti nav iekļauti valsts kompenglītojamajam:
sējamo medikamentu sarakstā vai tos
26.1.1. no ģimenes, kurā ir darbspējīgas kompensē līdz 75% (septiņdesmit pieciem
personas un vidējie ienākumi katram procentiem) no to pilnas vērtības:
ģimenes loceklim mēnesī pēdējo triju 32.1. personai, kuras ģimenē ir darbspējīmēnešu laikā nepārsniedz Ls 90 (deviņ- gas personas un ģimenes vidējie ienākumi
desmit latus),
katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo
26.1.2. no ģimenes, kurā nav darbspējī- triju mēnešu laikā nepārsniedz Ls 90 (degu personu un vidējie ienākumi katram viņdesmit latus);
ģimenes loceklim mēnesī pēdējo triju 32.2. atsevišķi dzīvojošam pensionāram
mēnešu laikā nepārsniedz Ls 140 (viens un atsevišķi dzīvojošam invalīdam, kura
simts četrdesmit latus),
vidējie ienākumi mēnesī pēdējo triju mē26.1.3. kurš dzīvo aizbildņa ģimenē un nešu laikā nepārsniedz Ls 160 (viens simts
vidējie ienākumi katram ģimenes locek- sešdesmit latus);
lim mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā 32.3. pensionāram un invalīdam, kura
nepārsniedz Ls 160 (viens simts sešdesmit ģimenē nav darbspējīgu personu un ģilatus);
menes vidējie ienākumi katram ģimenes
26.2. Ls 20 (divdesmit latu) apmērā bēr- loceklim mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā
nam 5 (piecu) – 6 (sešu) gadu vecumā, nepārsniedz Ls 140 (viens simts četrdesmit
kurš apgūst obligāto pirmsskolas izglītības latus).
programmu (sagatavošana pamatizglītī- 33. Pabalstu zobārstniecības pakalpojumu
bas ieguvei):
apmaksai piešķir:
26.2.1. no ģimenes, kurā ir darbspējīgas 33.1. zobu protezēšanas izdevumu segpersonas un vidējie ienākumi katram šanai 50% (piecdesmit procentu) apmēģimenes loceklim mēnesī pēdējo triju rā, bet ne vairāk kā Ls 70 (septiņdesmit

latu) apmērā vienai personai kalendārajā
gadā:
33.1.1. pensionāram un invalīdam, kura
ģimenes vidējie ienākumi katram ģimenes
loceklim mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā
nepārsniedz Ls 160 (viens simts sešdesmit
latus),
33.1.2. darbspējīgai personai, kuras ģimenes vidējie ienākumi katram ģimenes
loceklim mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā
nepārsniedz Ls 90 (deviņdesmit latus);
33.2. zobu ārstēšanas izdevumu apmaksai
līdz Ls 40 (četrdesmit latiem) kalendārajā
gadā:
33.2.1. personai, kuras ģimenes vidējie
ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz
Ls 90 (deviņdesmit latus),
33.2.2. bārenim un bez vecāku gādības
palikušajam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas līdz 21 (divdesmit viena) gada
vecumam, ja viņš turpina mācības,
33.2.3. pensionāram un invalīdam, kura
ģimenē nav darbspējīgu personu un kura
ģimenes vidējie ienākumi katram ģimenes
loceklim mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā
nepārsniedz Ls 140 (viens simts četrdesmit
latus).
34. Pabalstu higiēnas preču iegādei un
aprūpei līdz Ls 120 (viens simts divdesmit
latiem) kalendārajā gadā piešķir gulošam
pensionāram un invalīdam, kuram ir ģimenes ārsta atzinums par īpašas kopšanas
nepieciešamību un kura ģimenes vidējie
ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz
Ls 140 (viens simts četrdesmit latus).
35. Pabalstu briļļu iegādei līdz Ls 40
(četrdesmit latu) apmērā kalendārajā
gadā piešķir:
35.1. bērnam, kura ģimenes vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī
pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz
Ls 90 (deviņdesmit latus);
35.2. bērnam no ģimenes, kurā nav
darbspējīgu personu un ģimenes vidējie
ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz
Ls 140 (viens simts četrdesmit latus);
35.3. pensionāram un invalīdam, kura
ģimenē nav darbspējīgu personu un ģimenes vidējie ienākumi katram ģimenes
loceklim mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā
nepārsniedz Ls 140 (viens simts četrdesmit
latus).
36. Lai saņemtu pabalstu ārstēšanās izdevumu apmaksai, pabalstu briļļu iegādei
un pabalstu zobārstniecības pakalpojumu
apmaksai, JSLP papildus jāiesniedz izdevumu apmaksu apliecinošs dokuments
(kvīts vai čeks), kas noformēts uz pabalsta
pieprasītāja vārda, par izdevumiem kalendārajā gadā, izņemot par decembra
mēnesi, kad kvīti vai čeku var iesniegt līdz
nākamā kalendārā gada 31. janvārim.
37. Pabalsta medikamentu iegādei un pabalsta higiēnas preču iegādei un aprūpei
JSLP papildus jāiesniedz:
37.1. izraksts no stacionāra/ambulatora
pacienta medicīniskās kartes (izziņa 027u) par personas veselības stāvokli;
37.2. attaisnojoši dokumenti, kuri apliecina iepriekš saņemtā pabalsta izlietojumu
atbilstoši paredzētajam mērķim.
38. Pabalstu ārstēšanās izdevumu apmaksai nepiešķir:
38.1. par ārstēšanos ar netradicionālām
metodēm (akupunktūru, adatu terapiju,
aromaterapiju un citiem);
38.2. par redzes korekcijas operāciju ar
lāzeru;
38.3. par masāžu;
38.4. par ārstniecības pakalpojumiem,
kuri saņemti Latvijas Republikas Veselības
ministrijas Veselības inspekcijas ārstniecības iestāžu un sertifikāciju reģistrā nereģistrētās iestādēs;
38.5. par sociālās rehabilitācijas institūcijas
saņemtajiem pakalpojumiem.
39. Pabalstu medikamentu iegādei nepiešķir Latvijas Republikas Zāļu reģistrā nereģistrētu medikamentu, vitamīnu, svaru

Ceturtdiena, 2013. gada 21. februāris
regulējošu līdzekļu iegādei, kā arī, ja nav
nozīmēts konkrēts ārstēšanās kurss akūtas
(pēkšņas) slimības vai hroniskas (atkārtotas) slimības paasinājuma gadījumā.
40. Pabalstu medicīnas pakalpojumu
apmaksai pārskaita pabalsta pieprasītāja
iesniegumā norādītajā bankas vai pakalpojuma sniedzēja bankas kontā.
IX Pabalsts pārtikas iegādei
personai ar invaliditāti
41. Pabalstu Ls 45 (četrdesmit piecu latu)
apmērā pārtikas iegādei vienu reizi trijos
mēnešos kalendārajā gadā piešķir atsevišķi
dzīvojošai personai ar invaliditāti, kurai
nav likumīgo apgādnieku un kuras vidējie
ienākumi mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā
nepārsniedz Ls 70 (septiņdesmit latus).
42. Pabalstu pārskaita pabalsta pieprasītāja iesniegumā norādītajā bankas kontā.
X Pabalsts bērna
piedzimšanas gadījumā
43. Pabalstu bērna piedzimšanas gadījumā (turpmāk – piedzimšanas pabalsts)
Ls 50 (piecdesmit latu) apmērā par katru
bērnu piešķir vienam no vecākiem (aizbildnim), kurš savu pamata dzīvesvietu
ne mazāk kā 12 mēnešus uz pabalsta
pieprasīšanas dienu deklarējis Jelgavas
pilsētas administratīvajā teritorijā, un
bērns ir deklarēts Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā.
44. Ja ģimenē vienās dzemdībās piedzimst
vairāki bērni, neizmaksājot noteikumu 43.
punktā minēto piedzimšanas pabalstu,
piešķir vienreizēju pabalstu:
44.1. Ls 1000 (viens tūkstotis latu) apmērā, ja piedzimst divi bērni vienās
dzemdībās;
44.2. Ls 2000 (divi tūkstoši latu) apmērā,
ja piedzimst trīs un vairāk bērnu vienās
dzemdībās.
45. Piedzimšanas pabalstu var pieprasīt
sešu mēnešu laikā no bērna piedzimšanas
dienas.
46. Piedzimšanas pabalstu nepiešķir:
46.1. ja bērns ievietots valsts vai pašvaldības bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un
sociālās rehabilitācijas institūcijā;
46.2. ja vecākiem atņemtas bērna aprūpes
tiesības.
47. Piedzimšanas pabalsta saņemšanai
viens no vecākiem (aizbildņiem), uzrādot
personu apliecinošu dokumentu, vēršas
JSLP vai Jelgavas pilsētas domes administrācijas Administratīvās pārvaldes Klientu
apkalpošanas centrā.
48. Piedzimšanas pabalstu pārskaita pabalsta pieprasītāja iesniegumā norādītajā
bankas kontā.

saistošie noteikumi

XI Pabalsts transporta izdevumu
segšanai ģimenei, kurā vienās
dzemdībās dzimuši trīs un vairāk bērni
49. Pabalstu Ls 30 (trīsdesmit latu) apmērā mēnesī vienam bērnam vecumā no
1 (viena) līdz 3 (trim) gadiem transporta
izdevumu segšanai piešķir ģimenei, kurā
vienās dzemdībās dzimuši 3 (trīs) un
vairāk bērni.
50. Pabalstu pārskaita pabalsta pieprasītāja iesniegumā norādītajā bankas kontā.
XII Pabalsts bērna invalīda ar
smagiem funkcionāliem
traucējumiem aprūpei
51. Pabalstu Ls 100 (viens simts latu)
mēnesī bērnam invalīdam ar smagiem
funkcionāliem traucējumiem aprūpei
piešķir bērnam:
51.1. kurš saņem valsts bērna invalīda
kopšanas pabalstu;
51.2. kuram ir smaga garīga saslimšana,
dziļa vai smaga garīga atpalicība un izteikti pārvietošanās traucējumi, kuru dēļ
bērns nespēj sevi aprūpēt, un veselības
stāvoklis bērnam liedz apmeklēt izglītības iestādi;
51.3. kurš nesaņem valsts un/vai pašvaldības īslaicīgas un ilgstošas sociālās
aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojumus.
52. Pabalstu saņemšanai viens no bērna
vecākam (aizbildnim) iesniedz JSLP:
52.1. veselības un darbspēju ekspertīzes
ārstu valsts komisijas atzinuma par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar
smagiem funkcionāliem traucējumiem
– personai līdz 18 gadiem kopiju (uzrādot oriģinālu);
52.2. sertificēta bērnu psihiatra atzinumu par to, ka bērnam ir smaga garīga
saslimšana, dziļa vai smaga garīga atpalicība (izraksts no stacionāra/ambulatora
pacienta medicīniskās kartes (izziņa 027u) par personas veselības stāvokli);
52.3. ārstējoša ārsta atzinumu par to, ka
bērnam ir izteikti pārvietošanās traucējumi (izraksts no stacionāra/ambulatora
pacienta medicīniskās kartes (izziņa 027u) par personas veselības stāvokli).
53. Pabalstu piešķir līdz kalendārā gada
beigām. Turpmākai pabalsta saņemšanai
pabalsta pieprasītājam atkārtoti jāvēršas
JSLP ar iesniegumu un noteikumu 52.
punktā minētajiem dokumentiem.
54. Pabalsta izmaksu bērnam invalīdam
pārtrauc, ja:
54.1. beidzas termiņš, uz kuru noteikta
invaliditāte un īpašas kopšanas nepieciešamība;
54.2. sasniedzis pilngadību.
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55. Pabalstu pārskaita pabalsta piepra- iestādes.
sītāja iesniegumā norādītajā bankas 63. Pabalstu pārskaita pabalsta pieprasīkontā.
tāja iesniegumā norādītajā bankas kontā
vai izmaksā kasē.
XIII Pabalsts profesionālās ievirzes
XVI Ikgadējs pabalsts veselības
izglītības programmas mācību
maksas segšanai
uzlabošanai personai, kurai ir
56. Pabalstu Ls 10 (desmit latu) apmērā 100 un vairāk gadu
mēnesī izglītības iestādes profesionālās 64. Ikgadējo pabalstu veselības uzlaboievirzes programmas dalības maksas šanai Ls 100 (viens simts latu) apmērā
segšanai piešķir izglītojamajam, kurš piešķir personai, kurai ir 100 (viens simts)
apgūst profesionālās ievirzes izglītības un vairāk gadu.
programmu, izņemot izglītojamos, kuri 65. Pabalstu pārskaita pabalsta pieprasīatbrīvoti no dalības maksas saskaņā ar tāja iesniegumā norādītajā bankas kontā
Jelgavas pilsētas pašvaldības 2011. gada vai izmaksā kasē.
24. februāra saistošajiem noteikumiem
Nr.11-10 «Dalības maksa par izglītības XVII Apbedīšanas pabalsts
ieguvi Jelgavas pilsētas pašvaldības profe- 66. Apbedīšanas pabalstu Ls 190 (viens
sionālās ievirzes izglītības iestādēs»:
simts deviņdesmit latu) apmērā piešķir
56.1. no ģimenes, kuras vidējie ienākumi apbedīšanas izdevumu segšanai.
katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo 67. Apbedīšanas pabalstu piešķir gadītriju mēnešu laikā nepārsniedz Ls 90 (de- jumos, ja:
viņdesmit latus);
67.1. mirušais nav atpazīts;
56.2. no daudzbērnu ģimenes.
67.2. mirušais bijis deklarēts Jelgavas
57. Pabalstu pārskaita pabalsta pieprasī- pilsētas administratīvajā teritorijā, un
tāja iesniegumā norādītajā pakalpojuma Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
sniedzēja bankas kontā.
(turpmāk – VSAA):
67.2.1. nav piešķīrusi apbedīšanas paXIV Pabalsts ūdens patēriņa skaitītāju balstu,
uzstādīšanai/nomaiņai un
67.2.2. piešķīrusi pabalstu, kas ir maverificēšanai daudzbērnu ģimenei
zāks par pašvaldībā noteikto pabalsta
58. Pabalstu ūdens patēriņa skaitītāju apmēru.
uzstādīšanai/nomaiņai un verificēšanai 68. Ja VSAA piešķirtais apbedīšanas papiešķir daudzbērnu ģimenei, kura dekla- balsts ir mazāks par pašvaldības noteikto
rēta un dzīvo daudzdzīvokļu dzīvojamā apbedīšanas pabalstu, tad tiek izmaksāts
mājā neatkarīgi no īpašuma piederības, pabalsts, lai segtu starpību starp pašvaldīpamatojoties uz mājas apsaimniekotāja bas un VSAA noteikto pabalstu.
vai institūcijas, kurai ir licence ūdens 69. Tiesības pieprasīt apbedīšanas papatēriņa skaitītāju uzstādīšanai/nomai- balstu ir personai, kura uzņemas apbeņai un verificēšanai, rēķinu par sniegto dīšanu.
pakalpojumu.
70. Apbedīšanas pabalstu pārskaita pa59. Pabalstu pārskaita pabalsta pieprasī- balsta pieprasītāja iesniegumā norādītajā
tāja iesniegumā norādītajā pakalpojuma pakalpojuma sniedzēja bankas kontā.
sniedzēja bankas kontā.
XVIII Noslēguma jautājumi
XV Vienreizējs pabalsts personai,
71. Daudzbērnu ģimenēm noteikumu
atbrīvojoties no brīvības
10.1., 10.2., 10.4., 10.5., 10.9. un 10.11.
atņemšanas iestādes
apakšpunktā minētos pašvaldības pa60. Pabalstu Ls 30 (trīsdesmit latu) apmē- balstus, neizvērtējot ģimenes (personas)
rā piešķir personai, kura ir atbrīvota no ienākumus un materiālo stāvokli, piešķir,
brīvības atņemšanas iestādes un kuras sākot ar 2013. gada 1. janvāri.
pamata dzīvesvieta pirms apcietināšanas 72. Noteikumu 10.4. un 10.7. apakšbija deklarēta Jelgavas pilsētas pašvaldī- punktā minētos pašvaldības pabalstus,
bas administratīvajā teritorijā.
izvērtējot ģimenes (personas) ienākumus
61. Pabalstu piešķir, ja iesniegums JSLP un materiālo stāvokli, piešķir, sākot ar
saņemts ne vēlāk kā viena mēneša laikā 2013. gada 1. janvāri.
pēc atbrīvošanas no brīvības atņemšanas 73. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāiestādes.
šanās brīdi spēku zaudē Jelgavas pilsētas
62. Pabalsta pieprasītājs JSLP uzrāda pašvaldības 2005. gada 17. februāra saisIeslodzījumu vietu pārvaldes izziņu par tošie noteikumi Nr.89 «Sociālo pabalstu
atbrīvošanu no brīvības atņemšanas piešķiršanas noteikumi».
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Sporta pasākumi
 21. februārī pulksten 13 – Jelgavas
skolēnu 42. spartakiāde: stafetes (Sporta
hallē).
 21. februārī pulksten 19.30 – volejbols: «Biolars/Jelgava» – «Lāse-R» (ZOC).
 23. februārī pulksten 9 – sacensības
zemledus makšķerēšanā. Dalībnieku reģistrācija – sacensību dienā no pulksten
8 līdz 9 pie Lielupes, airēšanas bāzē Pils
salā.
 23. februārī pulksten 10 – Jelgavas
čempionāts basketbolā vīriešiem (Sporta
hallē).
 23. februārī pulksten 14 – Vīriešu
dienas hokeja turnīrs (ledus hallē).
 23. – 24. februārī pulksten 10 – starptautisks mākslas vingrošanas turnīrs
«Baltijas puķe 2013» (ZOC).
 24. februārī pulksten 10 – galda
teniss «Veselības dienas 2013», 4. kārta
(Sporta hallē).
 24. februārī pulksten 17 – basketbols: BK «Jelgava» – BK «Jēkabpils»
(Sporta hallē).
 26. februārī pulksten 21 – Jelgavas
čempionāts telpu futbolā (ZOC).
 27. februārī pulksten 17 – basketbols: BK «Jelgava 2» – BK «Liepājas lauvas
2» (ZOC).
 27. februārī pulksten 19.30 – hokejs:
HK «Zemgale» – HK «Ozolnieki/Monarch»
(ledus hallē).
 27. februārī pulksten 19.30 – basketbols: BK «Jelgava» – «Liepāja Triobet»
(ZOC).

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

Meklē darbu
Vecu cilvēku aprūpētājas, slimnieku
kopējas darbu. Ir medicīniskā izglītība,
pieredze. Tālrunis 28219420.
Meklēju jebkādu darbu. Izskatīšu visus
piedāvājumus. Tālrunis 28886430.
Angļu un krievu valodas skolotāja. Tālrunis
29892825.
Apdrošināšanas speciālists. Ir pieredze nekustamo īpašumu pārvaldīšanā, vērtēšanā,
apdrošināšanā. Tālrunis 29497467.
Mūrnieks. Varu mūrēt kamīnus, skursteņus, plītis, krāsnis, siltummūrus, pirts
krāsnis. Tālrunis 28893830.

Izīrē
Dzīvokli. T.22336906

Pārdod
Nuga Best gultu. T.27820638
Lauksaimniecībā izmantojamu zemi, 16
ha, Garozā. T.29191144.

Apstiprināti ar Jelgavas pilsētas domes 20.12.2012. lēmumu Nr.17/4 Šāļus, dēļus, malku, briketes. T.26488881
JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2012. GADA 20. DECEMBRA Malku 3 m 18 Ls/m3, melnalksnis 20 Ls/m3
SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.12-30 ar piegādi. T.22448252

«NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA PIEMĒROŠANA
JELGAVAS PILSĒTAS ADMINISTRATĪVAJĀ TERITORIJĀ 2013. – 2014. GADĀ»

Kantainās ozola skaidu briketes ar piegādi
125 Ls/t. Bērzs 110. T.29907466

Dažādi
LPG piegādā gāzes balonus 50 l un 27 l.
T.63081015, 28234357. Genādijs

Izdoti saskaņā ar likuma «Par nekustamā īpašuma nodokli» 1. panta otrās daļas 9.1 punktu un 2.1 daļu, 3. panta pirmās daļas ievaddaļu un 1.4 daļu, 3.1 pantu,
9. panta otro daļu un Pārejas noteikumu 40.1 punktu, 47. punktu Konsultācijas par privātpersonas maksātnespēju. T.27805582

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā Jelgavas
pilsētas administratīvajā teritorijā
piemēro nekustamā īpašuma nodokļa
pieauguma ierobežojumu, nekustamā
īpašuma nodokļa likmes, nosaka apliekamos objektus un nekustamā īpašuma
nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņu.
2.Nekustamā īpašuma nodokļa apmērs atsevišķi par katru zemes vienību
taksācijas gadā nedrīkst pārsniegt
iepriekšējam taksācijas gadam aprēķināto nodokļa apmēru (neņemot
vērā atvieglojumus) vairāk kā par 25
procentiem.
3. Ja nekustamā īpašuma objekts kļūst
par nekustamā īpašuma nodokļa objektu taksācijas gadā (ja pirmstaksācijas
gadā objekts bija ar nekustamā īpašuma
nodokli neapliekams objekts vai ja izveidots jauns nekustamā īpašuma objekts),
tad nekustamā īpašuma nodoklis taksācijas gadā tiek aprēķināts, nepiemērojot
nodokļa pieauguma ierobežojumu.

4. Ja taksācijas gadā ir mainījusies zemes vienības platība salīdzinājumā ar
platību, par kuru nekustamā īpašuma
nodoklis tika aprēķināts pirms taksācijas
gadā, nekustamā īpašuma nodoklis tiek
aprēķināts, piemērojot noteikumu 2.
punktā noteikto nekustamā īpašuma
nodokļa pieauguma ierobežojumu un
vadoties no pirmstaksācijas gadā aprēķinātā nekustamā īpašuma nodokļa
apmēra par vienu kvadrātmetru.
5. Noteikt par nekustamā īpašuma
nodokļa objektu inženierbūves – laukumus, kas tiek izmantoti kā transportlīdzekļu maksas stāvlaukumi un ir
reģistrēti Nekustamā īpašuma valsts
kadastra informācijas sistēmā, nosakot
nodokļa likmi 1,5 procentu apmērā no
inženierbūves kadastrālās vērtības.
6. Noteikt par nekustamā īpašuma
nodokļa objektu inženierbūves – laukumus, kas tiek izmantoti kā transportlīdzekļu maksas stāvlaukumi un nav
reģistrēti Nekustamā īpašuma valsts
kadastra informācijas sistēmā, nosakot

nodokļa likmi 1,5 procentu apmērā no
inženierbūvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības.
7. Komercsabiedrību īpašumā vai tiesiskā valdījumā esošajām dzīvojamām
mājām neatkarīgi no tā, vai tās ir vai
nav sadalītas dzīvokļu īpašumos, dzīvojamo māju daļām, telpu grupām
nedzīvojamās ēkās un to daļām, kuru
funkcionālā izmantošana ir dzīvošana,
ja tās ir izīrētas dzīvošanai un ir īrnieka
deklarētā dzīves vieta vismaz trīs mēnešus, no nākamā mēneša pēc īres līguma
iesniegšanas pašvaldībā, nekustamā
īpašuma nodokļa likme ir:
7.1. 0,2 procenti no kadastrālās vērtības, kas nepārsniedz 40 000 latu;
7.2. 0,4 procenti no kadastrālās vērtības, kas pārsniedz 40 000 latu, bet
nepārsniedz 75 000 latu;
7.3. 0,6 procenti no kadastrālās vērtības, kas pārsniedz 75 000 latu.
8. Noteikumu 7. punktā minētajam
nekustamam īpašumam nodokļa likmi
1,5 procentu apmērā piemēro, ja īres

līgums nav noslēgts vai komercsabiedrības izīrētais nekustamais īpašums nav
īrnieka deklarētā dzīves vieta vismaz trīs
mēneši no īres līguma noslēgšanas, vai
ar nākamo mēnesi, kad tiek izbeigts
īres līgums.
9. Būves, kas klasificētas kā vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību
apdraudošas, aplikt ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3 procentu apmērā
no lielākās kadastrālās vērtības:
9.1. būvei piekritīgās zemes kadastrālās
vērtības;
9.1. būves kadastrālās vērtības.
10. Neaplikt ar nekustamā īpašuma
nodokli dzīvojamo māju palīgēkas un
to daļas (izņemot garāžas), kuras netiek izmantotas saimnieciskās darbības
veikšanai.
11. Noteikt, ka nodokļa maksāšanas
paziņojumu piespiedu izpildes termiņš
ir septiņi gadi no nodokļa samaksas
termiņa iestāšanās brīža.
12. Noteikumi stājas spēkā 2013. gada
1. janvārī.

Jauna saldumu bodīte veik. Elvi Rūpniecības ielā 77a.
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
RASMA TERJAJEVA (MECBERGA)
(dz. 1944. g.)
JEĻENA KORNIŠOVA (dz. 1963. g.)
OLITA DZIRNEKLE (dz. 1925. g.)
SERGEJS ROMANOVS (dz. 1964. g.)
ALEKSANDRS MURZINS (dz. 1938. g.)
ANDRIS BOLDIŠEVICS (dz. 1964. g.)
FEONIJA SENKEVIČA (dz. 1927. g.)
MARIJA PLATANOVIČA (dz. 1942. g.)
MIHAILS ČIHIRŽINS (dz. 1945. g.)
JEĻENA SIRŅIKOVA (dz. 1934. g.).
Izvadīšana 21.02. plkst.12 Zanderu kapsētā.
MĀRTIŅŠ SONDERS (dz. 1983. g.).
Izvadīšana 21.02. plkst.14 Bērzu kapsētā.
ELVĪRA PIVAROVIČA (dz. 1941. g.).
Izvadīšana 22.02. plkst.13 Bērzu kapsētā.
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

25. februāris, pirmdiena
LTV1
6.45 «Nellija un Cēzars». Daudzsēr. anim. f. 23.sērija.
6.52 «Labrīt, Latvija!»
8.30  «Mīlas viesulis 7». 1569.sērija.
9.25 «Tas notika Rīgā». LTV seriāls. 10.sērija.
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20  «Alpu klīnika» (ar subt.). Vācijas un Austrijas
daudzsēriju melodrāma. 2008.g. 4.sērija.
12.00 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.15  «Dzīvība» (ar subt.).
BBC dokumentāla filma. 5.sērija Putni.
13.15 «Es – savai zemītei».*
13.45 «Eirobusiņš».*
14.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
14.30 «Norvēģijas dabā». Dokumentāla filma. 7.sērija.
15.30 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.45 «Es un skola».*
16.15  «Mežainīši». Animācijas seriāls. 7.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05  «Mīlas viesulis 7». Vācijas seriāls. 1569.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Likteņa līdumnieki». LTV videofilma. 30.sērija.
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «Latvijas teātru vēsture». Nacionālais teātris. 9.daļa.*
20.30 «Panorāma».
21.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle.
22.00 «Viss notiek!»
22.30 «Latvija var!»
23.00 Nakts ziņas.
23.15 «De facto».*
23.55 «100 g kultūras».*

LTV7
7.35 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs» (ar
subt.).
8.15 «Rīta intervija». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Komercdarbība šodien». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Automoto raidījums nr.2». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «Vienmēr formā!» Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
9.45 «Ģimenes detektīvs» (ar subt.). 36.sērija.
10.40 «Hārtlenda». Seriāls. 23.sērija.
11.30  «Nomadi». Dokumentāls seriāls. 8.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Jūrmalas TV*.
13.15 «Labākais no Euromaxx». Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
13.45 Pasaules kausa izcīņa bobslejā un skeletonā.
9.posma apskats. Soči. 15. – 17.februāris.*
15.45 «Hārtlenda». Seriāls. 24.sērija.
16.35  «Nomadi». Dokumentāls seriāls. 9.sērija.
17.35 «Zveja» (ar subt.).*
18.05 «Ģimenes detektīvs» (ar subt.). Seriāls. 37.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30  «Sieviete pasaules malā».
Dokumentāla daudzsēriju filma. 6.sērija.
20.00  «Polijas neskartā daba». Dokumentāla filma.
20.55 «Ceļojumi uz pasaules malu».
Dokumentāla filma. 3.sērija.
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā Latgales reģionālā televīzija.
22.55  «Terija Prečeta pasta priekšnieks».
Komēdija. 2010.g. 2.sērija.
0.35  «Sieviete pasaules malā». Dok. filma. 6.sērija.

16.50 «Voroņini 3» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 13. un 14.sērija.
17.50 «Radu būšana 5» (ar subt.).
Ukrainas seriāls. 8.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.30 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 9».
Latvijas seriāls. 2013.g. 594.sērija.
21.00 «Īpašo uzdevumu vienība Hawaii 5-0 2». Seriāls.
16.sērija. Īpašo uzdevumu vienība atrod jaunas sievietes līķi viesnīcā, kur notiek labdarības izsole, bet
gubernators nedod atļauju ielenkt un slēgt viesnīcu,
lai notvertu slepkavu. Komanda atklāj saistību starp
nelaiķi Viktoriju Čeisu un ietekmīgu korporāciju, kurā
strādājusi viņas māsa Amanda.
22.00 «Svešais starp savējiem». ASV seriāls. 8.sērija.
23.05 «Radīti skatuvei 3». ASV seriāls. 18.sērija.
0.05 «Nekā personīga».
1.00 «Pats sev ienaidnieks». ASV seriāls. 6.sērija.
1.50 «Ektrasensu cīņas 11». 2.sērija.
2.45 «Mīlestības sirdspuksti». Seriāls. 98.sērija.
3.30 «Voroņini 3» (ar subt.). Seriāls. 13. un 14.sērija.
4.20 «Bez tabu».

26. februāris, otrdiena
LTV1
6.45 «Nellija un Cēzars». Daudzsēr. anim. f. 24.sērija.
6.52 «Labrīt, Latvija!»
8.30  «Mīlas viesulis 7». 1570.sērija.
9.25 «Tas notika Rīgā». LTV seriāls. 11.sērija.
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20  «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 94.sērija.
11.10 «Visi ceļi ved uz mājām». Ģimenes filma.
13.10 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.25  «Madeira – Atlantijas zaļais smaragds»
(ar subt.). Dokumentāla filma.
14.20 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
14.35 «Viss notiek!»*
15.05 «Aculiecinieks. Par un pret eiro. Slovākija un
Čehija» (ar subt.). 1. un 2.daļa.*
15.30 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.45 «Mārvijs Hemmers. Nacionālās ģeogrāfijas pasaule» (ar subt.). Populārzinātnisks seriāls bērniem.
3.sērija.
16.15  «Mežainīši». Animācijas seriāls. 8.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05  «Mīlas viesulis 7». Vācijas seriāls. 1570.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Likteņa līdumnieki». LTV videofilma. 31.sērija.
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «Latvijas teātru vēsture». Liepājas teātris. 1.daļa.*
20.30 «Panorāma».
21.15 «Aculiecinieks».
21.30 «Eiropa. Mīti un realitāte».
22.20  «No Austrumiem uz Rietumiem».
Dokumentāla filma. 2.sērija.
23.25 Nakts ziņas.
23.40 «Laika dimensija».
0.10 «Kopā» (ar subt.).*
0.25 «100 g kultūras».*

LTV7

5.00 «Maiami neatliekamā palīdzība». 6.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.30 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».*
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
9.00 «Degpunktā».
9.35 «Televeikala skatlogs».
10.00 «Paradīze zemes malā». Vācijas melodrāma. 2009.g.
12.00 «Komisārs Reksis 13». Seriāls. 12.sērija.
13.00 «Mans mīļais draugs 3».
13.30 «Esi gardēdis 3».*
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Degpunktā».
14.45 «Televeikala skatlogs».
15.00 «Patiesā dzīve». Krievijas seriāls. 10.sērija.
16.00 «Asaru kronis». Meksikas seriāls. 2012.g. 1. un
2.sērija. Lomās: V.Rufo, A.Noness, H.Matore u.c.
18.00 «Ziņas sešos».
18.10 «Labvakar, Latvija!»
Latvijas informatīvi izklaidējošs raidījums.
19.00 «Precamies!?! 2». 13.raidījums.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā».
21.10 Latvijas stila un modes Gada balva 2012.
23.10 LNT ziņu Top 10.
0.05 «Laimīgs un vesels».
0.35 «Likums un kārtība 3». Seriāls. 15. un 16.sērija.
2.20 «Labvakar, Latvija!»
3.00 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
3.25 «Asaru kronis». Meksikas seriāls. 1. un 2.sērija.

7.35 «Vide. Veselība un mēs». «Televeikala skatlogs».*
7.55 «Nedēļas apskats». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs»
(ar subt.).*
8.55 «Iespējas un risinājumi». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «Globalizācija 3000». Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
9.45 «Ģimenes detektīvs» (ar subt.). 37.sērija.
10.40 «Hārtlenda». Seriāls. 24.sērija.
11.30  «Nomadi». Dokumentāls seriāls. 9.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Latgales reģionālā
televīzija*.
13.15 «Vienmēr formā!» Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
13.45 Red Bull Crashed Ice sezonas 1.posms Niagārā
Kanādā.*
15.45 «Hārtlenda». Seriāls. 25.sērija.
16.35  «Nomadi». Dokumentāls seriāls. 10.sērija.
17.35 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
18.05 «Ģimenes detektīvs» (ar subt.). Krievijas seriāls.
38.sērija. Parkā atrod bērnu ratiņus, kuros guļ
raudošs zīdainis. Bērnu kāds pametis? Nē, daudz
ļaunāk – krūmos guļ nogalinātā aukle...
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Aktuālais jautājums» (krievu val.).
Diskusiju raidījums.
20.00 «Tavs auto».
20.30 «Autosporta programma nr.1».
21.00  «Pelēkie roņi. Dzīve uz robežas».
Dokumentāla filma.
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā Skrundas TV.
22.55 «SeMS. Laboratorija».*
23.25 «Ceļojumi uz pasaules malu».
Dokumentāla filma. 3.sērija.
0.20  «Vulkāns». Vācijas spraiga sižeta filma. 2009.
g. 1.sērija. Lomās: I.Katerfelda, K.Rīmana,
M.Kēberlins.

TV3

LNT

5.00 «Ceļojošais bruņinieks». 19.sērija.
5.45 «Ekstrasensu cīņas 11» (ar subt.). 2.sērija.
6.40 «Pūķu mednieki». Anim. ser. 49.sērija.
7.10 «Bakugani». Anim. ser. 20.sērija.
7.35 «Ziņkārīgais Džordžs 2». Anim. ser. 17.sērija.
8.00 «Mana mīļā aukle 3» (ar subt.). 10. un 11.sērija.
9.05 «Garšu ekspresis».*
9.40 «Mūsdienu Latvijas garša 2».*
10.15 «Māmiņu klubs».*
11.00 «Ekstrasensu cīņas 4» (ar subt.).
12.05 «Televeikala skatlogs».
12.20 «Mana mīļā aukle 3» (ar subt.). Seriāls. 12. un 13.sērija.
13.30 «Bakugani». Animācijas seriāls. 21.sērija.
14.00 «Pūķu mednieki». Animācijas seriāls. 50.sērija.
14.25 «Mīlestības sirdspuksti». Vācijas seriāls. 98.sērija.
15.30 «UgunsGrēks 9».
Latvijas seriāls. 593. un 594.sērija.

5.00 «Patiesā dzīve». 10.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.15 «Universitāte 2» (ar subt.). 64.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes».
9.00 «Degpunktā».
9.35 «Televeikala skatlogs».
10.00 «Jaunzēlande uz mūžiem».
Vācijas melodrāma. 2010.g.
12.00 «Manas lielās čigānu kāzas».
Realitātes šovs. 2.sērija.
13.00 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 23.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Degpunktā».
14.45 «Televeikala skatlogs».
15.00 «Patiesā dzīve». Krievijas seriāls. 11.sērija.
16.00 «Asaru kronis». Meksikas seriāls. 3. un 4.sērija.

LNT

tv programma
18.00 «Ziņas sešos».
18.10 «Labvakar, Latvija!»
Latvijas informatīvi izklaidējošs raidījums.
19.00 «Precamies!?! 2». 14.raidījums.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā».
21.10 «Jaunzēlande uz mūžiem».
Vācijas melodrāma. 2010.g.
23.10 «Intrigante 5». ASV seriāls. 4.sērija.
0.05 «Elles vārti». ASV seriāls. 7.sērija.
1.05 «Likums un kārtība 3». Seriāls. 17.sērija.
1.55 «Universitāte 2» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 64.sērija.
2.25 «Labvakar, Latvija!»
3.15 «Šodien novados».
3.25 «Asaru kronis». Meksikas seriāls. 3. un 4.sērija.

TV3
5.00 «Zaudējumi 3». 1.sērija.
5.55 «Ekstrasensu cīņas 11» (ar subt.). 3.sērija.
6.50 «Pūķu mednieki». Anim. ser. 50.sērija.
7.20 «Bakugani». Anim. ser. 21.sērija.
8.00 «Mana mīļā aukle 3» (ar subt.). 12. un 13.sērija.
9.05 «Kobra 10». 9.sērija.
10.00 «Īpašo uzdevumu vienība Hawaii 5-0 2». 16.sērija.
11.00 «Ekstrasensu cīņas 4» (ar subt.). 6.sērija.
12.05 «Televeikala skatlogs».
12.20 «Mana mīļā aukle 3» (ar subt.).
Seriāls. 14. un 15.sērija.
13.30 «Bakugani». Animācijas seriāls. 22.sērija.
14.00 «Pūķu mednieki». Animācijas seriāls. 51.sērija.
14.30 «Skunksa kungfu». Animācijas seriāls. 12.sērija.
14.50 «Mīlestības sirdspuksti». Vācijas seriāls. 99. un
100.(sezonas noslēguma) sērija.
16.50 «Voroņini 3» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 15. un 16.sērija.
17.50 «Radu būšana 5» (ar subt.).
Ukrainas seriāls. 9.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.30 «Bez tabu».
20.20 Latvijas Mūzikas ierakstu Gada balva 2012.
Apbalvošanas ceremonija.
0.50 «Pats sev ienaidnieks». ASV seriāls. 7.sērija.
1.40 «Kobra 10». Seriāls. 9.sērija.
2.30 «Mīlestības sirdspuksti». Seriāls. 99. un 100.sērija.
4.05 «Bez tabu».
4.45 «Nakts joki».

27. februāris, trešdiena
LTV1
6.45 «Nellija un Cēzars». Anim. ser. 25.sērija.
6.52 «Labrīt, Latvija!»
8.30  «Mīlas viesulis 7». 1571.sērija.
9.25 «Tas notika Rīgā». LTV seriāls. 12.sērija.
9.55 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.15 «Vertikāle».*
10.45  «Pāvests Benedikts XVI: mans Vatikāns».
Dokumentāla filma
11.30 Pāvestsa Benedikta XVI pēdējā vispārējā audience
pirms atkāpšanās no amata. Tiešraide no Sv.Pētera
laukuma Vatikānā.
12.50 «Eiropa. Mīti un realitāte».*
13.40 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.55 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle.
14.40 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
14.55 «Latvija var!»*
15.25 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.45 «Kas te? Es te!»*
16.15 «Vipo piedzīvojumi Laika salā».
Animācijas seriāls. 23. un 24.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05  «Mīlas viesulis 7». Vācijas seriāls. 1571.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Likteņa līdumnieki». LTV videofilma. 32.sērija.
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «Latvijas teātru vēsture». Liepājas teātris. 2.daļa.*
Pēckara periods un 50. gadi, kad teātri sāk vadīt
režisors Nikolajs Mūrnieks un sākas radoša sacensība ar Rīgas teātriem. Tiek iestudētas muzikālās
izrādes. Šīs sērijas stāstnieki – aktieri Zigrīda
Stungure, Zigrīda Rūtiņa, Leonīds Locenieks un
Irmgarde Mitrēvice.
20.30 «Panorāma».
21.12 «Latloto. Viking Lotto».
21.20 «Sastrēgumstunda».
Diskusiju tiešraidē vada G.Rēders.
22.30 «Nākotnes parks».
22.45 «Zebra».
23.00 Nakts ziņas.
23.15 «Vides fakti» (ar subt.).*
23.45 «100 g kultūras».*
0.15  «Pāvests Benedikts XVI: mans Vatikāns».
Dokumentāla filma

LTV7
7.35 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs».
8.15 «Veiksmīgas idejas». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Pie rīta kafijas». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Brīvdienu ceļvedis». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «Projekts Nākotne». Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
9.45 «Ģimenes detektīvs» (ar subt.). 38.sērija.
10.40 «Hārtlenda». Seriāls. 25.sērija.
11.30  «Nomadi». Dokumentāls seriāls. 10.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Skrundas TV*.
13.15 «Globalizācija 3000». Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
13.45 Red Bull Crashed Ice sezonas 2.posms.
Pārraide no ASV.*
15.45 «Hārtlenda». Seriāls. 26.sērija.
16.35  «Nomadi». Dokumentāls seriāls. 11.sērija.
17.35 «Autosporta programma nr.1».*
18.05 «Ģimenes detektīvs» (ar subt.). Seriāls. 39.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30  «Sieviete pasaules malā».
Dokumentāla daudzsēriju filma. 7.sērija.
20.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».
20.30 «Ātruma cilts».
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21.00  «Liels, lielāks, lielākais 3».
Dokumentāla daudzsēriju filma. 1.sērija.
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā TV Spektrs.
22.55 «SeMS piedāvā...»
Mūzikas grupu konkurss Troksnis 4.*
0.10 «SOKO Vismāra». Seriāls. 69.sērija.
1.00  «Sieviete pasaules malā».
Dokumentāla daudzsēriju filma. 7.sērija.

LNT
5.00 «Patiesā dzīve». 11.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.15 «Universitāte 2» (ar subt.). Seriāls. 65.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes».
9.00 «Degpunktā».
9.35 «Televeikala skatlogs».
10.00 «Mīlestības zeme Jaunzēlande».
Vācijas melodrāma. 2011.g.
12.00 «Intrigante 5». ASV seriāls. 4.sērija.
13.00 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 24.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Degpunktā».
14.45 «Televeikala skatlogs».
15.00 «Patiesā dzīve». Krievijas realitātes šovs. 12.sērija.
16.00 «Asaru kronis». Meksikas seriāls. 5. un 6.sērija.
18.00 «Ziņas sešos».
18.10 «Labvakar, Latvija!»
Latvijas informatīvi izklaidējošs raidījums.
19.00 «Precamies!?! 2». 15.raidījums.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā».
21.10 «Dzimuši policisti». ASV seriāls. 8.sērija.
22.10 «Sargs». ASV krimināltrilleris. 2009.g.
0.05 «Elles vārti». ASV seriāls. 8.sērija.
1.00 «Likums un kārtība 3». ASV seriāls. 18.sērija.
1.55 «Universitāte 2» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 65.sērija.
2.25 «Labvakar, Latvija!»
3.15 «Šodien novados».
3.25 «Asaru kronis». Meksikas seriāls. 5. un 6.sērija.

TV3
5.00 «Zaudējumi 3». 2.sērija.
5.45 «Ekstrasensu cīņas 11» (ar subt.). 4.sērija.
6.40 «Pūķu mednieki». Anim. ser. 51.sērija.
7.10 «Bakugani». Anim. ser. 22.sērija.
7.35 «Ziņkārīgais Džordžs 2». Anim. ser. 18.sērija.
8.00 «Mana mīļā aukle 3» (ar subt.). 14. un 15.sērija.
9.05 «Kobra 10». 10. un 11.sērija.
11.00 «Ekstrasensu cīņas 4» (ar subt.). 7.sērija.
12.05 «Televeikala skatlogs».
12.20 «Mana mīļā aukle 3» (ar subt.).
Seriāls. 16. un 17.sērija.
13.30 «Bakugani». Animācijas seriāls. 23.sērija.
14.00 «Pūķu mednieki». Animācijas seriāls. 52.sērija.
14.25 «Mīlestības sirdspuksti 2».
Vācijas seriāls. 2012.g. 101.sērija.
15.30 «UgunsGrēks 9». Seriāls. 594. un 595.sērija.
16.50 «Voroņini 3» (ar subt.). Seriāls. 17. un 18.sērija.
17.50 «Radu būšana 5» (ar subt.). Seriāls. 10.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.30 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 9». Latvijas seriāls. 595.sērija.
21.00 «Ekstrasensi kā detektīvi» (ar subt.). Real. šovs.
22.10 «Ievas pārvērtības 4». 10.sērija.
22.55 «Kinomānija».
23.30 «Firma». Seriāls. 9.sērija.
0.25 «Purvāji 2». ASV seriāls. 25.sērija.
1.20 «Kobra 10». Seriāls. 10. un 11.sērija.
3.00 «Mīlestības sirdspuksti 2». Seriāls. 101.sērija.
3.45 «Voroņini 3» (ar subt.). Seriāls. 17.sērija.
4.10 «Bez tabu».

28. februāris, ceturtdiena
LTV1
6.45  «Luijs». Anim. ser. 34.sērija.
6.52 «Labrīt, Latvija!»
8.30  «Mīlas viesulis 7». 1572.sērija.
9.25 «Tas notika Rīgā». LTV seriāls. 13.sērija.
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20  «Tieši sirdī». 95.sērija.
11.10 «Province» (ar subt.). Dzīves sirds skola.*
11.40 «Kas var būt labāks par šo?» (ar subt.).*
12.10 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.25 «Sastrēgumstunda» (ar surdotulk.).*
13.35 «De facto» (ar subt.).*
14.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
14.30 «Laiks vīriem?»*
15.05 «Zebra».*
15.20 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.40 «Kas te? Es te!»*
16.10  «Luijs». Animācijas seriāls. 50.sērija.
16.17 «Auniņa Timija laiks». Anim. ser. 41. un 42.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05  «Mīlas viesulis 7». Vācijas seriāls. 1572.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Likteņa līdumnieki». LTV videofilma. 33.sērija.
19.30 «100 g kultūras iesaka... Kinotēka».
20.00 «Latvijas teātru vēsture». Liepājas teātris. 3.daļa.*
20.30 «Panorāma».
21.15 «Firmas noslēpums».
22.10 «Tilts». Detektīvseriāls. 2.sērija.
23.15 Nakts ziņas.
23.30 «100 g kultūras iesaka... Kinotēka».*
24.00 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi»*.

LTV7
7.35 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «TV mozaīka». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Laiks uzņēmējiem». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Vārds uzņēmējiem». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «Pie stūres». Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
9.45 «Ģimenes detektīvs» (ar subt.). 39.sērija.
10.40 «Hārtlenda». Seriāls. 26.sērija.

11.30  «Nomadi». Dokumentāls seriāls. 11.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā TV Spektrs*.
13.15 «Projekts Nākotne». Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
13.45 Red Bull Crashed Ice sezonas 3.posms.
Pārraide no Nīderlandes.*
15.45 «Hārtlenda». Seriāls. 27.sērija.
16.35  «Nomadi». Dokumentāls seriāls. 12.sērija.
17.35 «Munks un Lemijs. Ragi». Animācijas filma.
17.45 Tiešraide! VTB Vienotās līgas spēle.
Tsmoki Minsk – VEF Rīga.
20.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
20.30 «Uz meža takas».
21.00  «Mīlestība ar piegādi». Dokumentāla filma.
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā Valmieras TV.
22.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
23.10 «Lidojuma plāns».
23.40 «Ātruma cilts».*
0.10  «Pelēkie roņi. Dzīve uz robežas».
Dokumentāla filma.
1.05  «Liels, lielāks, lielākais 3».
Dokumentāla daudzsēriju filma. 1.sērija.

LNT
5.00 «Patiesā dzīve». 12.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.15 «Universitāte 2» (ar subt.). 66.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes».
9.00 «Degpunktā».
9.35 «Televeikala skatlogs».
10.00 «Domā tikai par mums». Melodrāma. 2010.g.
12.00 «Dzimuši policisti». ASV seriāls. 8.sērija.
13.00 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 25.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Degpunktā».
14.45 «Televeikala skatlogs».
15.00 «Patiesā dzīve». Krievijas seriāls. 13.sērija.
16.00 «Asaru kronis». Meksikas seriāls. 7. un 8.sērija.
18.00 «Ziņas sešos».
18.10 «Labvakar, Latvija!» Informatīvi izklaidējošs raidījums.
19.00 «Precamies!?! 2». 16.raidījums.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Basketbols TV».
20.40 «Degpunktā».
21.15 «Brīnumu paralēles». Dokumentālu filmu cikls. 8.sērija.
21.50 «Viņpus 2». Kanādas un ASV seriāls. 36.sērija.
23.00 «Atnācēji 2». Kanādas un ASV seriāls. 7.sērija.
24.00 «Pēdējais skauts». ASV spraiga sižeta filma. 1991.g.
1.50 «Likums un kārtība 3». ASV seriāls. 19.sērija.
2.40 «Labvakar, Latvija!»
3.15 «Šodien novados».
3.25 «Asaru kronis». Meksikas seriāls. 7. un 8.sērija.

TV3
5.00 «Zaudējumi 3». 3.sērija.
5.45 «Ekstrasensu cīņas 11» (ar subt.). 5.sērija.
6.40 «Pūķu mednieki». Anim. ser. 52.sērija.
7.10 «Bakugani». Anim. ser. 23.sērija.
7.35 «Ziņkārīgais Džordžs 2». Anim. ser. 19.sērija.
8.00 «Mana mīļā aukle 3» (ar subt.). 16. un 17.sērija.
9.05 «Kobra 10». 12.sērija.
10.00 «Ekstrasensi kā detektīvi» (ar subt.).
11.00 «Ekstrasensu cīņas 4» (ar subt.).
12.05 «Televeikala skatlogs».
12.20 «Mana mīļā aukle 3» (ar subt.). Seriāls. 18. un 19.sērija.
13.30 «Bakugani». Animācijas seriāls. 24.sērija.
14.00 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 7». Anim. ser. 1.sērija.
14.25 «Mīlestības sirdspuksti 2». Seriāls. 102.sērija.
15.30 «UgunsGrēks 9». Seriāls. 595. un 596.sērija.
16.50 «Voroņini 3» (ar subt.). Seriāls. 19. un 20.sērija.
17.50 «Radu būšana 5» (ar subt.). Seriāls. 11.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.30 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 9». Latvijas seriāls. 596.sērija.
21.00 «Slepkavība». Seriāls. 11.sērija.
22.00 «Blakusparādības». ASV trilleris. 2011.g.
24.00 «Overtime TV». Latvijas raidījums par sportu.
1.00 «Dragnets 2». Seriāls. 21.sērija.
1.45 «Pārkāpt robežu 2». Seriāls. 11.sērija.
2.35 «Kobra 10». Seriāls. 12.sērija.
3.20 «Mīlestības sirdspuksti 2». Seriāls. 102.sērija.
4.10 «Bez tabu».

1. marts, piektdiena
LTV1
6.45  «Luijs». Animācijas seriāls. 35.sērija.
6.52 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Atgriešanās». Seriāls. 1.sērija.
9.25 «Tas notika Rīgā». LTV seriāls. 14.sērija.
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20  «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 96.sērija.
11.10  «Pokers ar Pīķa dāmu». Seriāls. 1.sērija.
12.00 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.20  «No Austrumiem uz Rietumiem». Dokumentāla
filma. 2.sērija.
13.25 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.40 «Firmas noslēpums».*
14.40 «Aculiecinieks».*
15.00 «Sveika, Robij!» Seriāls. 33.sērija.
15.50  «Luijs». Animācijas seriāls. 51.sērija.
15.57 «Rezgalības». Animācijas filma.
16.07 «Rezgalības 2». Animācijas filma.
16.17 «Avārijas brigāde. Lidosta».
16.25 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05 «Atgriešanās». Seriāls. 1.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».
19.30  «Ceļojums cilvēka ķermenī».
Dokumentāla daudzsēriju filma. 1.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.15 «100.panta preses klubs».
22.10  «Midsomeras slepkavības 10» (ar subt.).
Detektīvseriāls. 6.sērija Nevainības attēls.
23.55 Nakts ziņas.
0.06 Laika ziņas.
0.10 «Tilts». Detektīvseriāls. 2.sērija.
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LTV7
7.35 «Sadarbības partneri». «Televeikala skatlogs».
7.55 «Aktualitātes». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «Skatpunkti». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Tādas lietas». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Attīstības kods». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «Labākais no Euromaxx». Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
9.45 «Hārtlenda». Seriāls. 27.sērija.
10.40 «Munks un Lemijs. Vizīte». Anim. filma.
10.55 Tiešraide! Eiropas meistarsacīkstes vieglatlētikā
telpās. Pārraide no Gēteborgas.
14.15  «Nomadi». Dokumentāls seriāls. 12.sērija.
15.15 «Pie stūres». Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
15.45 «Hārtlenda». Seriāls. 28.sērija.
16.35  «Nomadi». Dokumentāls seriāls. 13.sērija.
17.35 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
17.55 Tiešraide! Eiropas meistarsacīkstes
vieglatlētikā telpās.
21.05 «Tavs auto».*
21.35 «Zveja» (ar subt.).
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā Kurzemes televīzija.
22.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
23.10 «Pēdējais liecinieks». Seriāls. 25.sērija.
24.00  «Mīlestība ar piegādi». Dokumentāla filma.

LNT
5.00 «Patiesā dzīve». 13.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.15 «Universitāte 2» (ar subt.). 67.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes».
9.00 «Basketbols TV».
9.05 «Degpunktā».
9.35 «Televeikala skatlogs».
10.00 «Laiks piedot». Vācijas melodrāma. 2010.g.
12.00 «Viņpus 2». Seriāls. 36.sērija.
13.00 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 26.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Degpunktā».
14.45 «Televeikala skatlogs».
15.00 «Patiesā dzīve». Krievijas seriāls. 14.sērija.
16.00 «Asaru kronis». Meksikas seriāls. 9. un 10.sērija.
18.00 «Ziņas sešos».
18.10 «Labvakar, Latvija!»
Informatīvi izklaidējošs raidījums.
19.00 «Dīvainie Ginesa rekordi». Izklaidējošs raidījums.
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Degpunktā».
21.05 «Kaukāza gūstekne» (ar subt.). Komēdija. 1966.g.
22.40 «Veiksminieks». ASV un Austrālijas romantiska
komēdija. 2007.g.
1.05 «Likums un kārtība 3». ASV seriāls. 20.sērija.
2.00 «Universitāte 2» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 67.sērija.
2.30 «Labvakar, Latvija!»
3.10 «Šodien novados».
3.25 «Asaru kronis». Meksikas seriāls. 9. un 10.sērija.

TV3
5.00 «Zaudējumi 3». 4.sērija.
5.45 «Ekstrasensu cīņas 11» (ar subt.). 6.sērija.
6.40 «Gormiti 2». Anim. ser. 1.sērija.
7.10 «Bakugani». Anim. ser. 24.sērija.
7.35 «Ziņkārīgais Džordžs 2». Anim. ser. 20.sērija.
8.00 «Mana mīļā aukle 3» (ar subt.). 18. un 19.sērija.
9.05 «Kobra 10». 13.sērija.
10.00 «Slepkavība». 11.sērija.
11.00 «Ekstrasensu cīņas 4» (ar subt.).
12.05 «Televeikala skatlogs».
12.20 «Mana mīļā aukle 3» (ar subt.).
Seriāls. 20. un 21.sērija.
13.30 «Bakugani». Animācijas seriāls. 25.sērija.
14.00 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 7».
Animācijas seriāls. 2.sērija.
14.35 «Skunksa kungfu». Animācijas seriāls. 13.sērija.
14.50 «Mīlestības sirdspuksti 2».
Vācijas seriāls. 103. un 104.sērija.
16.50 «Voroņini 3» (ar subt.).
Krievijas seriāls. 21. un 22.sērija.
17.50 «Radu būšana 5» (ar subt.).
Ukrainas seriāls. 12.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.30 «Bez tabu».
20.20 «Tikai ar ielūgumiem».
Latvijas izklaidējošs raidījums.
21.00 «Izdzīvošanas skola». ASV komēdija. 2008.g.
23.00 «Lampūni: nedienas ar Frenku».
ASV piedzīvojumu komēdija. 2006.g.
0.40 «Planēta K-Pax».
ASV un Vācijas fantastikas filma. 2001.g.
2.45 «Mīlestības sirdspuksti 2».
Seriāls. 103. un 104.sērija.
4.10 «Bez tabu».

2. marts, sestdiena
LTV1
8.00 «Auniņa Timija laiks».
Animācijas seriāls. 75. un 76.sērija.
8.20  «Luijs». Anim. ser. 52.sērija.
8.30  «Dinozauru vilciens 2». Anim. ser. 21.sērija.
9.05 «Kas te? Es te!»
9.35  «Mežainīši». Anim. filma. 9.sērija.
10.00 «Ķepa uz sirds».
10.30 «Kas var būt labāks par šo?»
11.00 «Manas māsas bērni Ēģiptē».
Dānijas ģimenes filma. 2004.g.
12.25 «Olgai Dreģei – 75». Atjaunotā versija.
«Limuzīns Jāņu nakts krāsā». Rīgas kinostudijas
komēdija. 1981.g.
14.00 Vīnes filharmoniķu koncerts Londonā, 2012.
15.45 «Nanotehnoloģijas elektromobiļos».
Dokumentāla filma.
16.00 «Nākotnes parks».*
16.15 «Laiks vīriem?»

16.45  «Ceļojums cilvēka ķermenī» (ar subt.).
Dokumentāla daudzsēriju filma. 1.sērija.
17.45 «Kopā» (ar subt.).
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Ielas garumā». Stabu iela. 5.daļa.
19.00 «Vides fakti».
19.30 «Latvijas šlāgeraptauja 2013».
20.30 «Panorāma».
21.12 «Latloto. Eurojackpot».
21.25 «Andrim Ērglim – 30». Jubilejas koncertturneja.
23.10 Nakts ziņas.
23.20 «Serafima ūdenskritums». Spraiga sižeta filma. 2006.g.

LTV7
7.50 «Praktiski padomi». «Televeikala skatlogs».
8.10 «Komercdarbība šodien». «Televeikala skatlogs».
8.30 «Skatpunkti». «Televeikala skatlogs».
8.50 «Automoto raidījums nr.2». «Televeikala skatlogs».
9.10 «TV mozaīka». «Televeikala skatlogs».
9.30 «Brīvdienu ceļvedis». «Televeikala skatlogs».
9.50 «Tādas lietas». «Televeikala skatlogs».
10.10 «Attīstības kods». «Televeikala skatlogs».
10.30 «Ātruma cilts».*
11.00 «Zveja» (ar subt.).*
11.30 «Lidojuma plāns».*
12.00 «Olimpieša portrets».
12.15 «Munks un Lemijs. Rieksts». Animācijas filma.
12.25 Tiešraide! Eiropas meistarsacīkstes
vieglatlētikā telpās.
15.30 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
16.00 Tiešraide! Schenker līgas spēle volejbolā. Pusfināls.
18.00 Eiropas meistarsacīkstes vieglatlētikā telpās.
21.00 «SeMS piedāvā...» Mūzikas grupu konkurss Troksnis 4.
22.15 «Pavērsiens». Daudzsēriju drāma. 2007.g. 2.sērija.
23.10 N.Robertsas filmu kolekcija. «Montānas debesis».
ASV romantisks trilleris. 2007.g.
0.55 Red Bull Crashed Ice. Pārraide no Lozannas Šveicē.

LNT
5.00 «Patiesā dzīve». 14.sērija.
5.50 «Luī 2». 4.sērija.
6.15 «Ceļojošais bruņinieks 3». 62.sērija.
7.15 «Degpunktā».
7.45 Animācijas filmu rīts.
9.25 «Esi gardēdis 3».
10.00 «Laimīgs un vesels».
10.30 «Galileo».*
11.30 «Precamies!?! 2».*
13.30 «Detektīve Veronika Marsa 3». 53.sērija.
14.25 «Smolvila. Leģenda par Supermenu 3».
ASV seriāls. 58.sērija.
15.25 «Vismeklētākais Malibu».
ASV kriminālkomēdija. 2003.g.
17.00 «Herijas likums». ASV seriāls. 7.sērija.
18.00 «Ziņas sešos».
18.10 «Kaukāza gūstekne» (ar subt.). Komēdija. 1966.g.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Degpunktā».
21.00 «Erkils Puaro».
Lielbritānijas detektīvseriāls. 9. un 10.sērija.
23.10 «Greizais spogulis» (ar subt.). Humora šovs.
1.20 «Cīņas klubs» (ar subt.). Krimināldrāma. 1999.g.
3.30 «Detektīve Veronika Marsa 3». 53.sērija.
4.15 «Ceļojošais bruņinieks 3». Seriāls. 62.sērija.

TV programma
20.30 «Panorāma».
21.40 «Kilograms kultūras». 100 g kultūras gada balva.
22.40  «Spožā zvaigzne» (ar subt.). Drāma. 2009.g.
0.50 Nakts ziņas.
1.00  «Midsomeras slepkavības 10» (ar subt.). 6.sērija.

22.10 «Lūzuma punkts». ASV trilleris. 1991.g.
0.20 «Pavērsiens». Daudzsēriju drāma. 2007.g. 2.sērija.
1.15 «Autosporta programma nr.1».*
1.45 «SeMS piedāvā...»
Mūzikas grupu konkurss Troksnis 4.*

LTV7

LNT

7.50 «Veiksmīgas idejas». «Televeikala skatlogs».
8.10 «Pie rīta kafijas». «Televeikala skatlogs».
8.30 «Reģionālā attīstība Latvijā. Agro 2013».
Televeikala skatlogs».
8.50 «Iespējas un risinājumi». «Televeikala skatlogs».
9.10 «Nedēļas apskats». «Televeikala skatlogs».
9.30 «Darbs. Izglītība. Karjera». «Televeikala skatlogs».
9.50 «Aktualitātes». «Televeikala skatlogs».
10.10 «Vārds uzņēmējiem». «Televeikala skatlogs».
10.30 «Tavs auto».*
11.00 «Uz meža takas».*
11.30 «Zebra» (ar subt.).*
11.55 Tiešraide! Eiropas meistarsacīkstes
vieglatlētikā telpās.
13.30 Tiešraide! Schenker līgas spēle volejbolā. Fināls.
15.30 LBL spēle. Ventspils – VEF Rīga.
17.30 Tiešraide! Eiropas meistarsacīkstes
vieglatlētikā telpās.
20.00  «Vulkāns». Spraiga sižeta filma. 2009.g. 2.sērija.
21.40 «SeMS. Laboratorija».

5.00 «Smolvila. Leģenda par Supermenu 3». 58.sērija.
5.50 «Luī 2». 5.sērija.
6.15 «Ceļojošais bruņinieks 3». 63.sērija.
7.10 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
7.40 Animācijas filmu rīts.
9.30 «Mans mīļais draugs 4».
10.00 «Precamies!?! 2».*
12.00 «Herijas likums». ASV seriāls. 7.sērija.
13.00 «Aģents Čaks 4». Seriāls. 14.sērija.
14.00 «Erkils Puaro». Detektīvseriāls. 9. un 10.sērija.
16.00 «Maiami neatliekamā palīdzība». Seriāls. 7.sērija.
17.00 «Dīvainie Ginesa rekordi». 4.sērija.
18.00 «Ziņas sešos».
18.10 «Greizais spogulis» (ar subt.). Humora šovs.
20.00 LNT ziņas.
20.10 LNT ziņu Top 10.
21.00 «Noķer mani, ja vari». ASV biogrāfiska filma. 2002.g.
23.50 «Džesija Džeimsa slepkavība no glēvuļa Roberta
Forda rokas». Kriminālvesterns. 2007.g.
2.35 «Likums un kārtība 3». ASV seriāls. 21.sērija.

3. marts, svētdiena
LTV1
8.00 «Auniņa Timija laiks». Anim. ser. 77. un 78.sērija.
8.20  «Luijs». Anim. ser. 53.sērija.
8.30  «Dinozauru vilciens 2». Anim. ser. 22.sērija.
9.05 «Kas te? Es te!»*
9.35  «Mežainīši». Anim. filma. 10.sērija.
10.00 «Mārvijs Hemmers. Nacionālās ģeogrāfijas
pasaule» (ar subt.). Populārzin. ser. 4.sērija.
10.30 «Dabas grāmata».*
11.00  «Laosas brīnumzeme» (ar subt.). Dok. filma.
12.00 Dievkalpojums. Tiešraide no Sv.Jēkaba katedrāles.
13.00 «Vertikāle».
13.30 «Daudz laimes!»
14.25 «Latvijas šlāgeraptauja 2013».*
15.25 «Ķepa uz sirds».*
16.00 «Kas var būt labāks par šo?»*
16.30 «Eirobusiņš».*
17.00  «Dzīvība» (ar subt.).
BBC dokumentāla filma. 6.sērija Kukaiņi.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.20 «Province». Nacionālais sports.
18.50  «Alpu klīnika» (ar subt.). Vācijas un Austrijas
daudzsēriju melodrāma. 2008.g. 5.sērija.
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3.25 «Aģents Čaks 4». Seriāls. 14.sērija.
4.10 «Ceļojošais bruņinieks 3». Seriāls. 63.sērija.

TV3
5.00 «Zaudējumi 3». 6.sērija.
5.45 «Ekstrasensu cīņas 11» (ar subt.). 8.sērija.
6.40 «Boba burgeri». Anim. ser. 12. un 13.sērija.
7.30 «Naskais Andželo». Anim. ser. 37.sērija.
7.45 «Maģiskās laumiņas». Anim. ser. 35. un 36.sērija.
8.15 «Kinomānija».
8.50 «Māmiņu klubs».
9.25 «Garšu ekspresis».
10.00 «Superbingo». TV spēle.
11.00 «Tikai ar ielūgumiem».*
11.30 «Ivans cara dēls un Pelēkais vilks». Anim. f.
13.20 «Televeikala skatlogs».
13.35 «Smieklīgākie videokuriozi 21».
14.05 «Kā pazaudēt puisi 10 dienās». Komēdija. 2003.g.
16.20 «Medību nacionālās īpatnības» (ar subt.). Komēdija.
18.30 «Mūsdienu Latvijas garša 2».
19.00 «Nekā personīga».
20.00 TIEŠRAIDE! «Koru kari 3». Televīzijas šovs.
23.15 «Dubultsitiens». ASV spraiga sižeta filma. 1991.g.
1.15 «Medību nacionālās īpatnības» (ar subt.). Komēdija.
3.00 «Ekstrasensu cīņas 11» (ar subt.). 8.sērija.
3.50 «Zaudējumi 3». Seriāls. 6.sērija.
4.30 «Smieklīgākie videokuriozi 21».

«Vārds uzņēmējiem»
«Star Tours» piedāvā ceļojumus uz Grieķijas salām

-HOJDYDV6Y7UÛVYLHQÛEDVED]QÛFDVWRUQÛ

Latvijā darbu sācis Grieķijas lielākais tūroperators
«Mouzenidis Travel», ar kuru ceļojumu aģentūra «Star
Tours» ir noslēgusi vienošanos par atpūtas ceļojumu
pārdošanu Jelgavas un apkaimes iedzīvotājiem un
kolektīviem.
Lidojumi uz ekskluzīvajām un maz pazīstamajām
Grieķijai piederošajām Vidusjūras salām sāksies no
31. maija ar atpūtu uz 10 un 11 naktīm. Ļoti plaša
ekskluzīvu viesnīcu izvēle par draudzīgām cenām, ko
šobrīd nodrošina agrās pārdošanas akcija ar reālu
35% atlaidi.
Izmantojiet iespēju ieekonomēt un ideāli saplānot
savu atpūtu!
Sīkāka informācija: ceļojumu aģentūra «Star Tours»,
Rīgas iela 11a, t/c «Valdeka», Jelgava; www.startours.lv; tālrunis 63024240, 27066830; e-pasts:
info@startours.lv.

IHEUXÁUÛSO

SIA «Svešvalodu aģentūra»
aicina uz valodu kursiem un privātstundām:
• ANGĻU VALODA iesācējiem;
• ITĀĻU VALODA iesācējiem, 20 Ls/mēn.;
• VĀCU VALODA iesācējiem;
• FRANČU VALODA iesācējiem.
Tālrunis 26369988, 29166866
(Dzintra Vintermane).

TV3
5.00 «Zaudējumi 3». 5.sērija.
5.45 «Ekstrasensu cīņas 11» (ar subt.). 7.sērija.
6.40 «Boba burgeri». 10. un 11.sērija.
7.35 «Maģiskās laumiņas». Anim. ser. 33. un 34.sērija.
8.05 «Dinozauru mednieki 5». 5.sērija.
9.05 «Simpsoni 20». Anim. ser. 7. un 8.sērija.
10.00 «Autoziņas 2». 8.raid.
10.30 «Ievas pārvērtības 4».*
11.15 «Kinomānija».
11.55 «Televeikala skatlogs».
12.10 «Smieklīgākie videokuriozi 20».
13.05 «Patiesība par suņiem un kaķiem».
ASV romantiska komēdija. 1996.g.
15.00 «Izdzīvošanas skola». ASV komēdija. 2008.g.
17.00 «Majors Peins». ASV komēdija. 1995.g.
19.00 TV3 ziņas.
19.30 TV pirmizrāde! «Ivans cara dēls un Pelēkais vilks».
Krievijas animācijas filma. 2011.g.
21.15 «Kā pazaudēt puisi 10 dienās».
ASV romantiska komēdija. 2003.g.
23.25 «Losandželosa. Konfidenciāli».
ASV detektīvfilma. 1997.g.
2.00 «Dinozauru mednieki 5». Seriāls. 5.sērija.
2.50 «Ekstrasensu cīņas 11» (ar subt.). 7.sērija.
3.40 «Simpsoni 20». Animācijas seriāls. 7. un 8.sērija.
4.20 «Smieklīgākie videokuriozi 20».

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv
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Ieejas maksa:
2,00 Ls pieaugušajiem,
1,50 Ls skolēniem.
Ieejas maksā iekļauts
Jelgavas Sv.Trīsvienības
baznīcas torņa skatu
laukuma apmeklējums.
Plašāka informācija par tūrisma vakaru un vietu rezervēšana pa tālruni 63005445.

Latvijas Lauksaimniecības
universitātes
Mūžizglītības centrs aicina
apgūt tālākizglītības kursus un seminārus:
Kursu nosaukums
Komercdarbība augļkopībā
Gaļas šķirņu liellopu pārraudzība

Apjoms, st. Sākums
72
23.02.13.
28
01.03.13.

Notiek pieteikšanās:

Aizsardzība pret troksni
Augu valsts izejvielu pārstrāde
Augļu, dārzeņu uzglabāšana un pārstrāde

Bezmaksas semināri:
07.03.13.

Paša audzēti garšaugi

14.03.13.

Pirmā palīdzība savam
slimajam mājdzīvniekam
No medus līdz bitēm

28.03.13.
SIA «Archer AG» apsardzes kompānija objektā
Olainē aicina darbā apsardzes darbiniekus(-ces)
ar derīgu apsardzes sertifikātu, labām latviešu
valodas zināšanām un pieredzi apsardzes jomā.
Piedāvājam stabilu atalgojumu, elastīgu darba
grafiku. Zvaniet, lai pieteiktos pārrunām, darba
dienās no plkst.9 līdz 18 pa tālruni 27150693.
Valodu centrs «PASSWORD» izsludina
uzņemšanu šādās grupās:
Pieaugušajiem:
- Angļu valoda iesācējiem:
o./c., 18 – 19.30 (40 LVL/mēn.);
- Angļu sarunvalodas kurss:
o./c., 19.30 – 21 (40 LVL/mēn.);
- Krievu valoda iesācējiem:
o./c., 19.30 – 21 (35 LVL/mēn.);
- Krievu sarunvalodas kurss:
o./c., 18 – 19.30 (35 LVL/mēn.).
Bērniem:
- Angļu valoda 1. klašu bērniem:
norises laiks tiek saskaņots ar vecākiem;
- Krievu valoda 2. un 3. klašu bērniem:
norises laiks tiek saskaņots ar vecākiem.
Pieteikšanās un tuvāka informācija – pa tālruni
28816925; e-pastu: passwordkursi@inbox.lv;
www.password.lv.

178 st.
240 st.
20 st.

Jelgavas
Pils,
179.
audit., 17.00 – 18.30
Helmaņa iela, 7
17.00 – 18.30
Jelgavas
Pils,
179.
audit., 17.00 – 18.30

Informācija un pieteikšanās:

 63005715 vai e-pastā: antra.berzina@llu.lv
Pārējo kursu piedāvājumu skatīt: www.mc.llu.lv

PIEDĀVĀ KURSUS FEBRUĀRĪ UN MARTĀ
Valodu kompetence
Kursu nosaukums (mācību stundu skaits)

Mācības uzsāk

Angļu sarunvaloda - pamata līmenis (60 māc.st.)
Angļu sarunvaloda - vidējais līmenis (60 māc.st.)

19.02.2013.
20.02.2013.

Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetence

Datorzinības senioriem (bez priekšzināšanām) (36 māc.st.)
Senioru - datorfanu klubiņš (36 māc.st.)

Uzņēmējdarbības kompetence

Darba aizsardzība un drošība (160 māc.st.)
Grāmatvedības uzskaites pamati (160 māc.st.)

Citas kompetences

Pērļu rotas un greznumlietas (40 māc.st.)
Zīda apgleznošana (40 māc.st.)
Fotomākslas darbnīca (18 māc.st.)
Daiļdārza ierīkošana un kopšana (60 māc.st.)
Mājas interjers komfortam un labsajūtai (32 māc.st.)

27.02.2013.
27.02.2013.
19.02.2013.
04.03.2013.
25.02.2013.
27.02.2013.
27.02.2013.
07.03.2013.
11.03.2013.

Bezdarbniekiem un darba meklētājiem
Valsts valoda - zemākais līmenis (120 māc.st.)
Datorzinības (bez priekšzināšanām) (120 māc.st.)
Datorzinības (ar priekšzināšanām) (120 māc.st.)

Uzzināt vairāk un pieteikties uz šiem un citiem kursiem, Jūs varat:
Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001
Tālrunis: 63082101, fakss: 63007033, e-pasts: birojs@zrkac.jelgava.lv

25.02.2013.
26.02.2013.
26.02.2013.

www.zrkac.lv
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Kultūras pasākumi
 21. februārī – Jauno grāmatu diena (Jelgavas Zinātniskās bibliotēkas lasītavā).
 21. februārī pulksten 19 – Domino teātra kriminālkomēdija krievu valodā: P.Portners
«Trakās šķēres». Izrādes darbība norisinās frizētavā, un galvenie izrādes personāži ir divi
frizieri un četri frizētavas apmeklētāji. Lomās: D.Palēss, J.Čerkess, J.Jarāns, L.Kirmuška,
J.Ļaha, I.Radčenko. Biļešu cena – Ls 6; 5; 4 (kultūras namā).
 23. februārī pulksten 16 – kluba «Pīlādzītis» sarīkojums (kultūras namā).
 24. februārī pulksten 14 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra izrāde: V.Šekspīrs «Jautrās
vindzorietes». Režisore L.Ņefedova. Biļešu cena – Ls 3; 2,50; 2 (kultūras namā).
 27. februārī pulksten 18 – 24. Studentu folkfestivāls (LLU aulā).
 27. un 28. februārī pulksten 19 – J.Lūsēns, M.Zālīte rokopera «Kaupēn, mans
mīļais». Biļešu cena – Ls 12; 10; 8; 7; 5 (kultūras namā).
 28. februārī pulksten 18 – tematisks tūrisma vakars «Zemgale – maizes klēts. Vai
tikai?». Vakara viesis Janīna Kursīte-Pakule klātesošajiem atklās, cik unikāls ir Zemgales
novads un cik daudz iepriekš nezināmu šķautņu tam piemīt. Ieejas maksa – Ls 2; skolēniem – Ls 1,50 (Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas tornī).
 1. martā pulksten 13.50 – Kurzemes un Zemgales novada izglītības iestāžu pūtēju
orķestru skate (Jelgavas 4. vidusskolā).
 1. martā pulksten 19 – grupas «Melo M» koncerts. Koncerta programmā – atpazīstamas melodijas. Aranžējumu autors Kārlis Auzāns. Biļešu cena – Ls 7; 5 (kultūras
namā).
 2. martā pulksten 15 – koncerts «Balta mūzika baltā pilsētā» par godu Lietuvas
un Igaunijas neatkarības dienām. Koncertā skanēs Baltijas valstu komponistu mūzika.
Piedalās Auguste Emilija Janonīte (vijole, Šauļi); Baiba Berķe (mecosoprāns, Rīga); Aigars
Reinis (ērģeles, Rīga); jauktais koris «Zemgale», diriģenti G.Pavilons un Z.Stafecka. Ieeja
– par ziedojumiem Svētās Annas baznīcas ērģeļu uzturēšanai (Svētās Annas baznīcā).
 2. martā pulksten 17 – Agra Krūmiņa Ventspils teātra viesizrāde «Kāds, kas slēpjas
tumsā» pēc M.Zīverta lugas «Cenzūra» (Jelgavas Studentu teātrī Čakstes bulvārī 5a).
 3. martā pulksten 14 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra izrāde A.Brigadere «Sprīdītis».
Režisore L.Ņefedova. Biļešu cena – Ls 2 (kultūras namā).
 7. martā pulksten 14 – Jelgavas pilsētas Skolēnu domes erudīcijas konkurss «Dipadu
dapadu» (Jelgavas 4. vidusskolā).
 7. martā pulksten 17.05 – muzikāli literārs vakars «Viss sievietei», veltīts Starptautiskajai Sieviešu dienai. Rīko Jelgavas baltkrievu biedrība «Ļanok». Ieeja – bez maksas
(Sabiedrības integrācijas pārvaldē Sarmas ielā 4).
 7. martā pulksten 20 – improvakars kopā ar «Improvīnu». Ieejas maksa – Ls 2
(Jelgavas Studentu teātrī Čakstes bulvārī 5a).
 8. martā no pulksten 16 līdz 18 – ekskursija Starptautiskajā Sieviešu dienā «Jelgavas cēlās rozes un draiskās peonijas». Pastaiga pa Jelgavu ar stāstiem par ievērojamām
Jelgavas sievietēm. Pieteikšanās pa tālruni 63005447. Dalības maksa – Ls 2,50 (sākums
– no Svētās Trīsvienības baznīcas torņa).

Izstādes
 21. februārī pulksten 15 – tikšanās ar gleznotāju Uldi Zuteru viņa izstādē «Viena
vasara». Izstāde apskatāma līdz 10. martam (Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas
muzejā).
 No 22. februāra – Jelgavas Mākslas skolas audzēkņu darbi. Izstāde apskatāma līdz
31. martam (Ā.Alunāna memoriālajā muzejā).
 Līdz 25. februārim – Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas audzēkņu darbu izstāde «Mandalas. Filozofija zīdā» (kultūras namā).
 Februārī – Gundegas Zikmanes izstāde «Vasaru gaidot» (Jelgavas Zinātniskās bibliotēkas galerijā).
 Līdz 25. februārim – Sandras Silēvičas lielformāta gleznas (kultūras namā).
 No 1. marta līdz 30. aprīlim – Džemmas Skulmes gleznu izstāde «Akvareļi» (Svētās
Trīsvienības baznīcas tornī).
 4. martā pulksten 17 – Ļubavas Taradаi gleznu izstādes atklāšana. Ukraiņu
kultūras dienu gaitā. Apskatāma līdz 22. martam (Sabiedrības integrācijas pārvaldē
Sarmas ielā 4).
 Līdz 1. martam – gleznotājas Māras Vaičunas darbu izstāde «Tornis. Glezniecība»
(Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas tornī).
 Līdz 3. martam – Zigrīdas Cīrules jubilejas gleznu izstāde (kultūras namā).
 No 5. marta – mākslinieka Egila Skujas (Birži, Lietuva) darbu izstāde (Zinātniskās
bibliotēkas galerijā).
 Līdz 6. martam – Rīgas fotomākslinieka Raivo Freimaņa personālizstāde «Četri
gadalaiki fotostāstos» (Jelgavas pils aulas foajē).
 Līdz 8. martam – Zemgales reģiona un Šauļu 1. – 4. klašu skolēnu kolāžu izstāde
«Ledus brīnumi», kurā bērniem tika dota iespēja parādīt savu redzējumu par ledus
brīnumiem un visu, kas ar to asociējas (kultūras nama 2. stāvā).
 Līdz 10. martam – izstāde «Kārlis Dobrājs. Gleznas» (Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un
mākslas muzejā).
 Līdz 12. martam – iestādes «Kultūra» Tautas gleznošanas studijas dalībnieku izstāde
«Pavasari gaidot» (Jelgavas Mūzikas vidusskolā).
 25. martā pulksten 17 – rokdarbnieku kluba «Zelta rokas» izstādes «Ikonas» atklāšana. Izstāde apskatāma līdz 5. aprīlim (Sabiedrības integrācijas pārvaldē Sarmas ielā 4).

notikumi

Ceturtdiena, 2013. gada 21. februāris

«Mehu» studenti
dod volgai otro dzīvi
Pārbaudot savas
spējas restaurācijā, LLU Tehniskās fakultātes
«Mehu servisa»
vadītājs Māris
Dubovs šobrīd
ķēries klāt 1959.
gadā ražotās
volgas GAZ-21,
kura servisā nonākusi izjauktā
stāvoklī, atjaunošanai. Puisis
atzīst, ka darbs
ir interesants,
taču nepieciešama liela pacietība.
Foto: Ivars Veiliņš
 Ritma Gaidamoviča

«Nav māksla nopirkt BMW X5
un braukt. Daudz lielāka vērtība
ir restaurētai volgai, kura, ja
ievēroti visi padomju laika standarti, pēc restaurācijas maksā
no 25 līdz pat 30 tūkstošiem
latu,» saka LLU Tehniskās fakultātes «Mehu servisa» vadītājs
Māris Dubovs, kurš ar kolēģi 3.
kursa studentu Artūru Ozoliņu
šobrīd restaurē volgu GAZ-21.
Jelgavas vārds retro auto aprindās nav
svešs, jo mūsu pusē dzīvo vairāki cilvēki,
kuri nodarbojas ar antīko auto atjaunošanu
vai kolekcionēšanu. Viņiem pievienojušies
arī «Mehu servisa» puiši, kuri pēc studijām
vēlas pārbaudīt savas spējas arī restaurācijā.
Viņu rokās nodota kāda rīdzinieka Mehu
dienu atbalstītāja volga GAZ-21, kas ražota
1959. gadā un servisā nonākusi bēdīgā
stāvoklī – izjaukta pa detaļām. Volgu īpašnieks saņēmis mantojumā un, nostalģijas
vadīts, nolēmis to atjaunot, lai vēlāk varētu
izmantot svinīgiem braucieniem. «Veco
autiņu atjaunošana ir dārgs prieks, un grūti
pat izskaidrot, kāpēc cilvēki to dara. Tas ir
tāpat kā ar autosportu – nekāda peļņa no
tā nesanāk, tikai grūd un grūd tai mašīnā
līdzekļus. Tas vairāk ir kā hobijs, cilvēkiem
par prieku,» spriež Māris, piebilstot, ka
pilnībā restaurētu volgu auto tirgū šodien
var iegādāties par apmēram 30 tūkstošiem
latu. «Par šādu naudu jau var nopirkt divus
normālus jaunus autiņus,» tā Māris.

arvien populārāka, daudzi grib braukt
ar atjaunotām volgām, moskvičiem vai
žigulīšiem, līdz ar to augušas arī veco auto
rezerves daļu cenas. «Ķemmētas tiek auto
kapsētas, piemāju garāžas... Tiesa, to īpašnieki ir sapratuši, ka šo autiņu detaļas ir
lielā vērtē un par metāllūžņu cenu reti kurš
vairs tās atdod,» stāsta Māris. Vienu volgu
detaļām gan puišiem izdevies dabūt par 150
latiem. Īpašnieks gribējis tikt vaļā, jo viena
volga viņam nozagta, līdz ar to apsīkusi ideja
par otras restaurāciju. Nesen pa ceļam no
Rīgas uz Jelgavu iebraukuši kādā mājā, kur
pagalmā stāv volga, bet tās īpašnieks jau
prasījis 800 latus. Runājot par izmaksām,
piemēram, nesen atsperu lāgas skrūves
volgai iegādātas par 11 latiem gabalā,
parastai mašīnai tās šodien maksā ap latu.
Volgas bufera cena ir no 250 līdz 300 latiem,
priekšējā stikla – no 60 līdz 80 latiem.

Grūtākais –
kā katra detaļa stiprinās

Šobrīd puiši volgai jau noņēmuši rūsu,
uzklājuši grunti, apzinājuši detaļu stāvokli,
to, ko nepieciešams iegādāties no jauna, ko
varēs atjaunot. Māris atzīst, ka veco automašīnu atjaunošanai nepieciešama pacietība, laiks un zināšanas. «Tiesa, ar zināšanām
ir tā švakāk, jo mašīna ražota 1959. gadā,
kad pat mana mamma nebija dzimusi, līdz
ar to šī ir jauna ābece – nākas meklēt informāciju par to, kādam šim auto jāizskatās,»
tā Māris, piebilstot, ka problēmas sagādā
tas, ka trūkst ziņu, kā katra detaļa stiprinās.
«Atradām volgas rokasgrāmatu, taču tur ir
vispārīgas bildītes un nekas nav paskaidrots
sīkāk. Noskatījāmies arī 60. gados uzņemtu
Donorus metāllūžņu cenā nedabūt filmu par volgas būvniecību Krievijā, taču
Pēdējos gados auto restaurēšana kļūst tai ir tik slikta kvalitāte, ka lāga neko nevar

saprast,» stāsta Māris.
Uz servisu uzaicināts arī kāds pieredzējis
vīrs gados, kurš agrāk remontējis volgas,
taču arī viņš vairs īsti neatceras, kas un
kā. Savukārt zinātāji Latvijā ar biznesa
noslēpumiem nedalās. Tieši tādēļ puiši
aicina atsaukties cilvēkus, kuru ikdiena
savulaik bija cieši saistīta ar volgām, un
dalīties pieredzē. Zinātāju padoms viņiem
ļoti noderētu.

Visu izšķir daži milimetri

Grūtības arī sagādājot tas, ka šī paša
modeļa volgai ir trīs sērijas. It kā no ārpuses auto šķiet vienādi, taču, papētot tuvāk,
daudz kas atšķiras. Mārim un Artūram
jāatjauno 2. sērijas volga, bet kā donoru,
izrādās, nopirkuši 3. sērijas. «Cerējām
izmantot motora detaļas, bet – nekā: 3.
sērijai jau veiktas modifikācijas un ielikts
jaunāks motors,» stāsta Māris. Arī detaļas
pat pa milimetriem izmērā mēdz atšķirties.
«Zvani uz auto kapsētu, un tev stāsta, ka ir
spārns. Triecies pāri pusei Latvijas, nopērc,
atbrauc mājās un saproti, ka neder. Dažus
milimetrus par mazu. Tagad visur dodos ar
metramēru, lai precīzi līdz pat milimetram
izmērītu,» stāsta servisa vadītājs. Lielākās
problēmas radīšot volgas hromētās jeb
spīdīgās detaļas. «Latvijas hroms atšķiras
no oriģinālā, līdz ar to jāskatās Čehijas vai
Vācijas virzienā, kur tas tiek ražots, un tas
atkal sadārdzinās procesu,» tā Māris. Kopumā volgai esot ap simts hromēto detaļu.
Jāpiebilst, ka tikko puiši beiguši darbu
pie 1995. gada izlaiduma «Mercedes Benz
310» busiņa pilnīgas atjaunošanas, kuram
tā korozijas dēļ bija aizliegts piedalīties ceļu
satiksmē. Nu tas pilnībā atjaunots un jau
drīz parādīsies Jelgavas ielās.

Alunāna muzejs tiek pie teātra tēva spilvena kopijas
 Ritma Gaidamoviča

Patīkamu pārsteigumu Ādolfa
Alunāna mājas darbiniecēm
sagādājusi LLU Tehniskās fakultātes Izglītības un mājsaimniecības institūta studente
Olga Kovaļova. Viņa prakses
laikā muzejam izveidojusi
Ā.Alunāna sievas Angelikas
tekstilmozaīkas tehnikā darinātā spilvena, kas šūts 19.
gadsimta beigās, kopiju. Jaunais spilvens novietots teātra tēva guļamistabā, bet
oriģināls tagad noglabāts
krājumā.
Muzeja vadītāja Maija Matisa stāsta, ka
Ā.Alunāna sieva Angelika šo piecdesmit
reiz piecdesmit centimetrus lielo spilvenu
vīram darinājusi 19. gadsimta beigās.
«Spilvens, kurš pārdzīvojis gandrīz divus

gadsimtus, ir diezgan sliktā stāvoklī, taču
stāvēja Alunāna guļamistabā. Pēdējos gadus gan to neaiztikām, jo bija bail, ka neizjūk pavisam,» stāsta M.Matisa. Reiz vienā
studentu ekskursijā M.Matisa jokojusi:
«Jūs, rokdarbnieki, varētu mums uzšūt
jaunu spilvenu!» Nu joks īstenojies dzīvē
– studente O.Kovaļova šo darbu paveikusi
dažu mēnešu laikā, izveidojot spilvena
kopiju, kas ir ļoti līdzīga oriģinālam.
Arī pati O.Kovaļova, kura ikdienā
lielākoties šuj kāzu kleitas, ar rezultātu
ir apmierināta, lai gan atzīst, ka tas nenāca viegli. «Darbs bija ļoti laikietilpīgs.
Lielākās grūtības sagādāja audumu
atrašana, lai tie pēc raksta un krāsas
būtu maksimāli līdzīgi tiem, kādi tie ir
oriģinālajā spilvenā. Spilvens pārdzīvojis
divus gadsimtus, līdz ar to arī audumi ir
krietni mainījušies, tomēr nebija neiespējami atrast līdzīgus gan pēc krāsas, gan
rakstiem,» stāsta O.Kovaļova. Spilvenam
izmantoti gan vīra krekli, gan bērnu

apģērbs, gan dažādi audumu atgriezumi, kas palikuši pēc citiem rokdarbiem.
«Nācās pastaigāt arī pa lietoto apģērbu
bodēm, lai sameklētu līdzīgus rakstus
kādā spilvena drānā vai citos tekstila izstrādājumos. Pavisam spilvenā izmantoti
20 dažāda veida auduma gabali,» stāsta
O.Kovaļova.
Tāpat ne mazums raižu radījusi arī
spilvena īpašā darinājuma tehnika – nenoteiktā stepējuma tehnika, kur auduma
gabaliņi nav speciāli griezti vienādos izmēros un kopā šūti – agrāk šādus darbus
veidoja no dažādiem pāri palikušajiem
audumu atgriezumiem. «Līdz ar to katrs
gabals ir atšķirīga izmēra un tiek šūts virsū pamata gabalam. Pacīnījos, taču, šķiet,
sanācis ļoti līdzīgs,» tā O.Kovaļova, atzīstot, ka darbs bijis ļoti interesants. Tieši tas
pamudinājis viņu pievērsties arī citiem
izaicinājumiem, un tā viņas rokām tapuši
arī tērpi aktieriem izrādei «Minhauzena
precības» Vilces amatierteātrī.

LLU studente Olga Kovaļova, kas izveidojusi Ādolfa Alunāna kundzes Angelikas spilvena kopiju, stāsta, ka audumu gabaliņu sašūšana un apdarināšana
prasījusi 18 stundas darba, taču līdz tam vēl ieguldīts ilgs laiks, meklējot
Foto: Ivars Veiliņš
oriģinālam līdzīgus auduma gabalus.

