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«Fortum Jelgava»
pelnus vēlas pētīt LLU

Šobrīd saskaņā ar Latvijas
likumdošanu ražošanas procesā radušies produkti vai
vielas, kam nav tālāka pielietojuma, tiek klasificēti kā atkritumi – arī «Fortum Jelgava»
pelni –, bet uzņēmums vēlas
atrast tiem lietderīgu pielietojumu un jau izsludinājis
konkursu par pelnu izpēti, lai
nākotnē tos varētu izmantot
lauksaimniecības un būvniecības produktos.
 Ilze Knusle-Jankevica

Jelgavas centralizētās
siltumapgādes uzņēmums «Fortum Jelgava» plāno izpētīt
siltuma un elektrības
ražošanas procesā radušos pelnus un atrast tiem pielietojumu
lauksaimniecībā, mežsaimniecībā vai būvniecībā. «Šāda prakse
ir daudzās pasaules
valstīs,» norāda uzņēmuma valdes locekle
Aina Bataraga.
Uzņēmums nolēmis veikt
pelnu analīzes, lai noskaidrotu
iespējamo pelnu izmantošanu
lauksaimniecībā vai mežsaimniecībā. Tāpēc «Fortum Jelgava»,
piesaistot izglītībai un zinātnei
paredzēto ES finansējumu, iz-

Foto: Ivars Veiliņš
sludināja konkursu par pelnu
izpēti, lai rastu tiem pielietojumu. Šobrīd saskaņā ar likumdošanu pelni tiek klasificēti kā
atkritumi.
«Ideja par šāda konkursa rīkošanu radās, raugoties uz citu
Eiropas valstu pieredzi, kur pelni
no biomasas koģenerācijas stacijām tiek izmantoti lauksaimniecībā un citās tautsaimniecības
nozarēs,» stāsta A.Bataraga.
Saskaņā ar konkursa nolikumu
pētnieku grupai jānoskaidro
pelnu ķīmiskais sastāvs, fizikālās
īpašības (putekļainība, struktūra
un citas), pelnu ietekme uz vidi
un tas, kā mainās pelnu raksturs,
tos apstrādājot dažādos veidos,
piemēram, granulējot, presējot.
Vēl pētnieku grupai jāizstrādā
priekšlikumi, kā pelnus varētu
izmantot augsnes uzlabošanai
un būvniecībā kopā ar citām
sastāvdaļām, piemēram, kūdru,

notekūdeņu dūņām.
Priekšlikumu iesniegšanas
termiņš noslēdzās pirmdien,
un Iepirkumu uzraudzības biroja informācija liecina, ka tika
saņemts viens pieteikums – no
LLU (ar piedāvāto līgumsummu
98 903,22 eiro). «Fortum Jelgava» pieteikumu vēl izvērtēs.
Pēc uzņēmuma aplēsēm, gadā
jaunajai koģenerācijas stacijai
darbības nodrošināšanai vasaras
periodā nepieciešamas vidēji desmit kravas mašīnas šķeldas dienā, bet ziemā apmēram 25 – 30.
Precīzus skaitļus, cik daudz pelnu rodas siltuma un elektrības
ražošanas procesā, uzņēmums
gan nevar nosaukt – šādi dati būs
pieejami pēc pirmā koģenerācijas
stacijas darbības gada –, turklāt
pelnu daudzums ir tieši saistīts
ar šķeldas kvalitāti.
Jāpiebilst, ka pelnu izpētei un
pētījuma «Tehnoloģiju izstrāde

koksnes pelnu izmantošanai
lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un būvniecībā pielietojamos
produktos» izstrādei uzņēmums
piesaistījis ES programmas «Uzņēmējdarbība un inovācijas»
aktivitātei «Atbalsts zinātnei un
pētniecībai» paredzēto finansējumu. Pētījums jāizstrādā līdz
2015. gada 31. jūlijam.
Jāpiebilst, ka «Fortum Jelgava» šobrīd analizē arī iespējas
būvēt bioeļļas rūpnīcu, kurā no
šķeldas tiktu ražota bioeļļa – tā
var tikt izmantota katlumājās
siltumenerģijas ražošanai vai
industriāla tvaika ražošanai,
aizstājot šķidros kurināmos.
Nākotnē bioeļļu varētu izmantot
kā izejvielu bioķīmiskām vielām
vai transporta degvielai. Šāda
koncerna «Fortum» bioeļļas rūpnīca šobrīd jau darbojas Somijas
pilsētā Joensu un ir pirmā šāda
veida ražotne pasaulē.

Izmaiņas atsevišķos 4., 6. un 15. autobusa reisos
 Sintija Čepanone

No 1. marta tiek ieviestas izmaiņas trijos Jelgavas pilsētas
nozīmes maršrutos,
informē SIA «Jelgavas autobusu parks»
(JAP). Uzņēmums izmaiņas veicis atsevišķos reisos 4., 6. un 15.
maršrutā.

JAP norāda, ka no 1. marta
izmaiņas ieviestas, izvērtējot pasažieru un SIA «MMD Serviss»
iesniegumus, un skar atsevišķus
autobusu reisus, kas kursē 4., 6.
un 15. maršrutā.
No 1. marta mainīts 4. maršruta reisa pulksten 19.35 (Psihoneiroloģiskā slimnīca–Meiju ceļš)
izbraukšanas laiks – šis autobuss
no Psihoneiroloģiskās slimnīcas
kursēs par 35 minūtēm vēlāk,

tas ir, pulksten 20.10.
6. autobusa maršruta reisā
pulksten 8.30 Depo–Centrs
iekļauts pagarinājums līdz autobusa pieturai «Geor» (Langervaldes ielā), tāpat šajā maršrutā tiek atklāti divi jauni reisi:
pulksten 18.13 Satiksmes ielas
pasts–«Geor» (Langervaldes
ielā) un pulksten 19.02 «Geor»–
Satiksmes ielas pasts.
Savukārt 15. maršrutā trīs

reisiem no 1. marta mainīti
izbraukšanas laiki: no pulksten
7 uz 6.55 reisam Cukurfabrikas
stacija–Satiksmes ielas pasts;
no pulksten 7.30 uz 7.25 reisam
Satiksmes ielas pasts–«Akva»
un no pulksten 7.49 uz 7.44
reisam «Akva»–Cukurfabrikas
stacija–Satiksmes ielas pasts.
Ar detalizētu autobusu kustības sarakstu var iepazīties JAP
mājas lapā www.jap.lv.
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«Latvijas piens»
šogad plāno investēt
apmēram miljonu eiro
 Ilze Knusle-Jankevica

Šodien Jelgavas domes
sēdē tiks skatīts SIA «Latvijas piens» iesniegums
ar lūgumu pagarināt
zemes, uz kuras atrodas
piena pārstrādes rūpnīca,
nomas termiņu. Šobrīd
zemes nomas līgums
ir noslēgts līdz 2022.
gadam, bet uzņēmums
norāda: lai varētu plānot turpmāko attīstību
un piesaistīt investīcijas,
zemes nomas termiņam
ir būtiska nozīme. Tāpēc
uzņēmums lūdz nomas
līgumu pagarināt līdz
2043. gadam.
Pašvaldībā skaidro: brīdī, kad tika
slēgts zemes nomas līgums ar «Latvijas pienu», spēkā esošie normatīvi
pašvaldībai ļāva slēgt šādus līgumus
ar termiņu līdz 12 gadiem. 2013.
gada 1. janvārī stājušies spēkā grozījumi Publiskas personas finanšu
līdzekļu un mantas izšķērdēšanas
novēršanas likumā, kas ļauj zemes
nomas līgumus slēgt uz laiku līdz
30 gadiem. «Latvijas pienam» iznomāts 40 000 kvadrātmetrus liels
zemesgabals Langervaldes ielā 7.
«Vispirms mums bija jāpierāda,
ka esam nopietni noskaņoti un
realizēsim projektu par piena pārstrādes rūpnīcas izveidi. To esam
izdarījuši un tagad plānojam uzņēmuma attīstību un investīcijas – šajā
procesā gan uzņēmuma īpašnieki,
gan finansējošās institūcijas vērtē

arī zemes nomas līguma termiņus.
Tā kā mēs šeit esam uz palikšanu,
mums ir svarīgi, lai šis termiņš
būtu pēc iespējas ilgāks,» norāda
uzņēmuma valdes priekšsēdētājs
Raimonds Freimanis. Viņš atklāj,
ka šogad uzņēmums plāno investēt attīstībā 700 000 – 1 000 000
eiro. «Šīs investīcijas ir saistītas
ar atsevišķu produktu ražošanas
jaudu palielināšanu. Plānojam
iegādāties iepakojuma iekārtas,
kas ļautu mums paplašināt klientu
loku un savu produkciju piedāvāt
ne tikai mazumtirgotājiem, bet arī
vairumtirgotājiem. Tāpat plānojam
izstrādāt jaunu produktu, paplašinot sūkalu pārstrādes iespējas,»
stāsta R.Freimanis.
«Latvijas piena» 2013. gada neauditētais apgrozījums ir 37 miljoni
eiro – par 43 procentiem vairāk nekā
2012. gadā. Uzņēmuma peļņa pirms
nodokļu nomaksas pērn sasniegusi
1,6 miljonus eiro, savukārt provizoriskā neto peļņa ir 455,8 tūkstoši
eiro. Pērn izdevies arī dubultot savu
tirgus daļu Latvijā, lai gan kopējais
siera tirgus apjoms valstī samazinājies par 3,9 procentiem. R.Freimanis
atzīst, ka uzņēmums daudz strādā
pie siera eksporta, jo šobrīd tiek
eksportēta neliela daļa gatavās
produkcijas. Savukārt uzņēmumā
ražotie industriālie produkti (vājpiena koncentrāts un krējums) tiek
eksportēti 95 procentu apmērā, un
lielākie eksporta tirgi ir Lietuva,
Igaunija, Ukraina, Vācija, Slovākija,
Čehija, Polija un Lielbritānija. Uzņēmums pagājušajā gadā pārstrādājis
55 000 tonnu piena.

Slidotava pārtrauc darbu
 Ilze Knusle-Jankevica
No šīs nedēļas pirms plānotā termiņa laikapstākļu dēļ pilsētas publiskā
slidotava Pasta salā ir slēgta. Kā informē Zemgales Olimpiskajā centrā
(ZOC), laukuma pamatnē iebūvētā dzesēšanas iekārta saldē ledu, ja gaisa
temperatūra ir virs nulles, taču tā nespēj saglabāt ledu, ja intensīvi līst
un spīd saule. Tomēr minētie laikapstākļi neietekmēs slidotavas darbu
nākamajā sezonā, kad slidotavai plānots izbūvēt jumtu.
Pilsētas publiskā slidotava tika atvērta Ziemassvētku laikā, un tā apmeklēta 8152 reizes. Lielākoties slidotavu izmantojuši skolēni un jaunieši.
Nākamajā sezonā plānots laukumu sagatavot arī hokeja spēlēm ar
aizsargtīklu un vārtiem un organizēt amatieru turnīru hokejā. Tāpat
ārpus publiskajiem slidošanas laikiem laukumu būs iespējams nomāt
atsevišķām organizācijām vai privātpersonām individuālai izmantošanai,
informē ZOC.

Konkursa
«Atrodi Jelgavas pilsētas karogu» rezultāti
Paldies 197 aktīvajiem jelgavniekiem, kuri piedalījās konkursā laikrakstā «Jelgavas Vēstnesis»,
kur bija jāatrod un jāsaskaita, cik pilsētas karogu ir publicēti 20. februāra numurā.
Pareizā atbilde: šoreiz laikrakstā bija publicēti 13 pilsētas karogi.
Pareizi atbildēja 125 dalībnieki.
Balvas saņem katrs desmitais pareizās atbildes autors – Sandis Siliņš,
Darja Šokele, Staņislava Zviedre, Santa Gerharde, Ilga Rauziņa,
Gunārs Kalniņš, Juris Zīvers, Inga Krastiņa, Kārlis Jirgensons,
Lāsma Klapare, Jānis Ivgulis un Anastasija Bartkeviča.
Balvu no Jelgavas pilsētas pašvaldības var saņemt,
iepriekš piesakoties pa tālruni 63005556 vai 63005574.
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Hercogiene jelgavniekiem
noteica, ko ēst, kā ģērbties
un cik dienas svinēt kāzas
 Ilze Knusle-Jankevica

1591. gadā hercogiene Anna izdeva svinības un
ģērbšanos reglamentējošus noteikumus. Tie noteica,
ka, piemēram, kāzas jāsvin pirmdienā un jaunajam
pārim baznīcā jāierodas ne vēlāk par pulksten 11,
bet svinībām jānotiek no pulksten 12 līdz 21 vasarā vai pulksten 20 ziemā, nākamajā dienā svinības
turpināt bija aizliegts. «Ja jau šādi noteikumi pastāvēja, tad pēc tiem bija vajadzība. Arī šodien tiek
reglamentētas dažādas dzīves jomas, bet izpratne
par cilvēka brīvību ir būtiski mainījusies,» uzskata
vēsturnieks Andris Tomašūns. Viņš pēc Zemgales
reģiona Kompetenču attīstības centra pasūtījuma
ir izstrādājis digitālu materiālu par Jelgavas vēsturi
«Tava Jelgava», un 28. februārī pulksten 15 Spīdolas
ģimnāzijas zālē notiks šī diska prezentācija. Šajā
materiālā apkopota Jelgavas vēsture, sākot no 12.
gadsimta, kad veidojās Zemgales novads, pilsētas
nosaukuma izcelsmes un beidzot ar dažus gadus
neseniem notikumiem.
Saskaņā ar hercogienes Annas
izdotajiem noteikumiem maksimālais pilsētnieku kāzu svinību
viesu skaits bija 40 un galdā celt bija
ļauts vien trīs četrus ēdienus. Vīnu
un medalu drīkstēja pasniegt tikai
rātskungu kāzu svinībās. Tāpat saskaņā ar šiem noteikumiem neviens
pilsētnieks, ieskaitot rātskungus,
nedrīkstēja valkāt no samta vai
atlasa šūtas drānas, sievietēm bija
liegts nēsāt zelta rokassprādzes un
ķēdes, vienīgi svarīgāko amatpersonu sievām atļāva likt ap kaklu
zelta ķēdi, kam bija ne vairāk kā 20
posmi. Vēsturnieks A.Tomašūns
skaidro, ka šie noteikumi radās uz
reliģiska pamata – hercogiene Anna
bija ļoti reliģioza un piederēja
luterāņiem, kas
pretēji katoļiem
piekopa pieticīgu
dzīvesveidu, bez
liekas greznības.
«Viņa uzskatīja,
ka svinības veicina iedzīvotāju
izšķērdību – viņi
svētkos ne tikai
notriec mantu,
bet nav arī nekādi strādātāji.
Bet cilvēki jau
neklausīja,» tā
viņš, piebilstot,
ka par šo noteikumu pārkāpšanu iedzīvotāji
varēja tikt sodīti
ar naudas sodu
un greznumlietu
konfiskāciju.

Kazanovam
noticēja

piedzima par hercogu, bija hercogs,
kas piedzima par zemnieku, bija
zemnieks. «Ir taču zināms stāsts
par blēdi Kazanovu, kurš bija ieradies ciemos pie hercoga Jēkaba.
Viņš savu pēdējo dālderi atdeva
dzeramnaudā istabas meitai, bet,
spriežot pēc viņa greznā tērpa, visi
noticēja, ka viņš ir bagāts cilvēks.
Viņš satuvinājās ar hercogu un kļuva viņam par tādu kā padomnieku,
pat stāstīja, ka Zemgalē jāattīsta
kalnrūpniecība,» tā vēsturnieks.

Pilsēta – patvērums,
nevis dzīvesvieta

Hercoga Jēkaba laikos, 17. gadsimtā, Jelgava piedzīvoja pamatīgas pārmaiņas,
jo pilsēta tika
pārveidota par
cietoksni – tika
rakts grāvis un
pilsētas kanāls,
uzbērts aizsargvalnis. «Tajos
laikos pilsēta
bija patvērums,
nevis dzīvesvieta, un briesmas
draudēja no katra stūra,» norāda A.Tomašūns,
piebilstot, ka
Jelgavas pilsētas robežas, kādas tās noteica
hercogistes laikos, saglabājās
apmēram līdz
1924. gadam
– piemēram,
Pārlielupe par
Jelgavas daļu
kļuva tikai vēlāk. Viņš stāsta,
ka tolaik hercogu dzīvesveidu
noteica vēders un viņi ar visu
galmu (vairāk nekā 100 cilvēki)
ceļoja no vienas muižas uz otru un
vienā vietā uzturējās tik ilgi, kamēr
tur bija ko ēst.
Attīstoties tirdzniecībai, amatniecībai, Jelgava kļuva par metropoli
un ap pili sāka veidoties pilsēta,
lai būtu kur dzīvot hercogu apkalpojošajam personālam. «Vai jūs

Andra Tomašūna sastādītais digitālais materiāls «Tava Jelgava» ir
pieejams visās pilsētas
skolās, bet pārējie interesenti ar to var iepazīties Zemgales reģiona
Kompetenču attīstības
centra metodiskajā
bibliotēkā Svētes ielā
33 tās darba laikā. Tā
kā nākamgad Jelgava
svinēs 750 gadu jubileju, šī ir lieliska iespēja
uzzināt ko vairāk par
savu pilsētu.

A.Tomašūns
stāsta, ka ģērbšanās stils vēsturiski kalpoja kā atšķirības zīme, kas apliecina cilvēka
piederību konkrētai kārtai, un to
centās saglabāt pēc iespējas ilgāk.
Viņaprāt, apģērbs spilgti parāda
cilvēku izpratni par brīvību – tagad
ir demokrātija, cilvēki ir toleranti un
ar savu ģērbšanās stilu neapvaino
citus, bet tolaik tā nebija – tad svarīga bija kopiena, nevis indivīds. Kas

Digitālajā materiālā «Tava Jelgava» izšķirti septiņi vēsturiski posmi. Materiāla autors Andris
Tomašūns tos raksturo tā: Livonijas laiks – Jelgavas pils celšana; Kurzemes un Zemgales hercogistes laiks – hercogs Jēkabs; Krievijas impērija – trīs Jāņi: Čakste, Bisenieks, Mazvērsītis; Latvijas
Republikas laiks līdz 1940. gadam – cukurfabrika; padomju okupācijas laiks – Otrais pasaules
karš un pilsētas nopostīšana; pēc Latvijas neatkarības atgūšanas – ekonomiskais sabrukums,
Foto: Vineta Zelča
depresija, izglītība; Eiropas Savienība – rekonstrukcija un attīstība.
esat ēdusi Jelgavā austeres?» jautā
A.Tomašūns. Kad atbildu noliedzoši, viņš saka: «Bet Lielās ielas
arheoloģiskie izrakumi liecina, ka
hercoga Bīrona laikā, 18. gadsimtā, Jelgavā tika ievestas austeres
– atradām austeru vākus. Es varu
tikai apbrīnot, kā cilvēki tajos laikos
visu spēja saorganizēt un atgādāt uz
šejieni tādu ātri bojājošos produktu
kā austeres,» tā viņš.

«Ja cilvēkiem negribas dzīvot
un strādāt, tas nav centrs»

Jelgava un jelgavnieki daudzās
jomās un lietās ir bijuši pionieri
ne tikai Latvijā, bet arī Baltijā un
Eiropā. Piemēram, tieši Jelgavā
izdota pirmā avīze latviešu valodā,
te radies latviešu teātris, likti mūsdienu Zinātņu akadēmijas pamati,
sāka darboties Baltijā pirmā observatorija, dibināta pirmā vecmāšu
skola un brīvprātīgo ugunsdzēsēju
biedrība, jelgavnieks sācis hematogēna rūpniecisko ražošanu, te pirmo
reizi Latvijas teritorijā pacēlies gaisa
balons, mūsu pilsētā Dainu tēvs
Krišjānis Barons sācis veidot savu
dainu skapi, te iepazīta novusa spēle
un izveidota pirmā cukurfabrika. Ar
ko tas izskaidrojams? «Kurzemes
hercogistē 17. – 18. gadsimtā, neskatoties uz hercogu vājo varu, bija
iespēja relatīvai radošajai brīvībai
un robeža starp aizliegumiem un
atļauto bija tāda interesanta – te bija
tipogrāfijas, tas netika aizliegts, tika
izdotas grāmatas, varēja pamēģināt
kaut ko padarīt arī zinātnes lauciņā.
Jelgavā bija piemērota gaisotne, lai
pilsēta kļūtu par kultūras centru,»
spriež A.Tomašūns, piebilstot, ka
centru saprot kā radošas garīgas vides vietu. «Vietu par centru jau var
noteikt arī ar likumu, bet, ja cilvēkiem tur negribas dzīvot un strādāt,
tad nekāds centrs tas nav.»

«Mums ir pasaulē lielākais
HES, bet nav ūdens»

Jelgava bija progresīva pilsēta,
un jau 19. gadsimta sākumā tika
apspriesta ūdensvada izbūve un
gāzes ielu apgaismojuma ierīkošana. Mūsu pilsētā bija attīstīta
ražošana – vēstures liecībās minēts,
ka Jelgavā tika ražotas arī tādas
lietas, kā, piemēram, vaskadrāna,
atslēgas, minerālūdens, cukurs,
cepures, lina izstrādājumi.
Padomju laikos Jelgava un Latvija kļuva par ražošanas bāzi, uz
kuru atveda strādniekus, bet no
kuras aizveda gatavo produkciju,
ko te uz vietas nepatērēja. «Padomju laikos vara gāja statistikas
pavadā, nevis domāja racionāli.
Tad bija citādāka domāšana un
finansēšana – visiem atņem, saliek
kopā un atkal sadala. Nav svarīgi
– racionāli vai ne, galvenais, lai nav
bezdarba, ir minimālās sociālās
garantijas, piemēram, skolā grāmatas bez maksas. Un tad visiem
stāsta, ka te ir laimīgākā sabiedrība
pasaulē. Vienmēr atceros Krasnojarskas HES uz Jeņisejas upes. Pie
tās pielika plāksni, ka tā ir lielākā
HES pasaulē, kas var saražot 6,5
miljonus kilovatstundu gadā, bet
ražo 2,5 miljonus. Kad prasa, kāpēc
neražo 6,5 miljonus, ja var, atbilde:
nav upē ūdens. Bet plātīties pa visu
pasauli var: ka mums ir lielākā, varenākā,» tā vēsturnieks, pierādot,
ka tas apliecina padomju laikiem
raksturīgo lielummāniju.

Kaut vienu mašīnu gadā,
bet pats

Vēsturnieks uzsver, ka šodien
Latvijas sabiedrības domāšana
mainās un jaunā paaudze vairs
nekaunas darboties tirdzniecībā,
būt uzņēmēji – viņaprāt, tas ir ļoti
būtiski, jo padomju laiki iznīcināja

tā saukto vidējo šķiru, kas pati sevi
nodrošināja un negāja lūgt pabalstus. «Vienmēr atceros mašīnbūvi.
20. gadsimta 20. gados Vecpilsētas
ielā bija mašīnbūves uzņēmums –
vēl tagad tur stāv tāda sarkanu ķieģeļu divstāvu māja un ar melniem
burtiem laužas ārā «L.Pauls...».
Cilvēks ar savām rokām, savu ģimeni izveidoja uzņēmumu. Iepirka
detaļas, kuzavu uztaisīja pats un
ražoja mašīnas. Toreiz nedomāja,
vai atmaksāsies, kā izdarīt lētāk,
štancēt kaut ko – cilvēks vienkārši
darbojās. Jā, viņš varbūt uztaisīja
vienu mašīnu gadā, bet uztaisīja,»
piemēru min vēsturnieks, norādot
– pēc līdzīga principa šodien Latvijā
strādā bruņumašīnu ražotāji, kuru
spēkratus iecienījušas arī Holivudas zvaigznes. Viņš ir pārliecināts,
ka tikai tā valsts attīstīsies – ja
cilvēki sapratīs, ka ir atbildīgi paši
par sevis nodarbināšanu. «Mums
jau trūkst nevis darba roku, bet
darba devēju.»

Meklēs pierādījumus

A.Tomašūnam interese par
vēsturi radās jau skolas laikā
un, to beidzot, nebija šaubu, kur
studēt. «1980. gadā sāku strādāt
par vēstures skolotāju Jelgavas 4.
vidusskolā. Ar skolēniem devāmies
pārgājienos, bet informācijas, ko
stāstīt, nebija. Tā sākās vākšana,»
viņš stāsta par savu aizraušanos.
Tagad par savu lielāko izaicinājumu viņš uzskata atrast jaunus
pierādījumus, ka Jelgava kā pilsēta
sākusi veidoties jau viduslaikos.
«Vēstures hronikās Jelgava – zemgaļu osta – pirmo reizi minēta 13.
gadsimtā, it kā līdz tam te nekas
nebūtu bijis.» Cerot atrast arheoloģiskus pierādījumus savai tēzei,
A.Tomašūns vasarā plāno rīkot
ekspedīciju uz Pilssalu.

Pilsētnieks vērtē

Vai jūs protat tērēt
naudu?
Kristaps, students:
– Esmu diezgan pārliecināts, ka protu. Piemēram,
vairākiem maniem čomiem iedod tikpat lielu
kabatas naudu, aptuveni 40 eiro
nedēļā, kā man. Viņi to vienkārši
notriec «Hesburgerā» vai vēl kur,
bet es par šo naudu nopērku
visu, kas man nepieciešams.
Turklāt man no kabatas naudas
vēl izdodas ietaupīt un nopirkt
arī vērtīgākas lietas. Piemēram,
mūzikas atskaņošanas austiņas
nopirku par 50 eiro, kas iekrāti no
kabatas naudas.
Andris, tālbraucējs:
– Sieva man
saka, ka esmu
ļoti taupīgs
un ar naudu
nešķērdējos.
Viņa vairāk tērē. Pats personīgi
ļoti rūpīgi izvērtēju katru pirkumu, mazāk gan tas attiecas uz
pārtiku, jo ēst gribas, bet pārējos
gan – vajag, nevajag. Tā kā esmu
tālbraucējs, lai ietaupītu, piemēram, kafiju un veļas pulveri vedu
no ārzemēm. Vācijā tas ir krietni
lētāks. Šķiet, ka protu sabalansēt
ienākumus ar izdevumiem.
Anastasija,
mācās Amatu
skolā:
– It kā jau protu, bet pieļauju, ka, izanalizējot manus
pirkumus, domas tomēr mainītos.
Es bieži nespēju atturēties no izpārdošanām, īpaši tas attiecas uz
apģērbu. Ja ieraudzīšu ko ar atlaidēm, man tas patiks un būs makā
nauda, noteikti to arī nopirkšu. Lai
gan to naudu noteikti var izmantot
citiem, labākiem, mērķiem.
Gaļina, pensionāre:
– Domāju, ka
neprotu. Es
pat gribētu
piekrist apgalvojumam, ka
latvieši vispār neprot tērēt naudu.
Man gan tā pensija nav liela, tāpēc
nav daudz ko tērēt. Galvenais ir
nomaksāt dzīvokļa, komunālos
rēķinus, pārējā naudiņa jāsaplāno
pārtikai un, ja sanāk attiecīgajā
mēnesī, kādam apģērbam.
Dace, māmiņa:
– Kā to ņem, ja
mēneša beigās
konta atlikums
ir 0,00 eiro...
Vienam varētu
šķist, ka protu, ja jau ir nodzīvots
no algas līdz algai, bet otram – kā
tā var būt?! Pati domāju, ka protu
tērēt. Cik nopelnu, tik arī iztērēju.
Protams, visām nepieciešamākajām
precēm, lietām pietiek, bet sirds jau
kāro vairāk nekā varu atļauties.
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Mainīsies līdzfinansējuma
sadalījums privātajiem
bērnudārziem
 Ritma Gaidamoviča

Jelgavas pilsētas domes
deputātiem šodien domes sēdē jālemj par pašvaldības līdzfinansējuma
izmaiņām privātajām
pirmsskolas izglītības
iestādēm. No 1. februāra
par vienu izglītojamo
mēnesī plānots maksāt 116 eiro līdzšinējo
120,94 vietā. Izglītības
pārvaldes galvenā speciāliste pirmsskolas izglītības jautājumos Sarmīte
Joma uzsver, ka vecākus
un arī iestādes tas neietekmēs, jo turpmāk
lielāku līdzfinansējumu
tās saņems no valsts.
S.Joma skaidro, ka līdz šim privātās pirmsskolas izglītības iestādes
no Jelgavas pilsētas pašvaldības saņēma 120,94 eiro par katru Jelgavā
deklarēto bērnu, kurš nav saņēmis
vietu pašvaldības bērnudārzā un
apmeklē privāto bērnudārzu pilsētā. «Izglītības likums nosaka, ka
pašvaldības līdzfinansējumam par
vienu bērnu privātajā pirmsskolas
izglītības iestādē ir jābūt tikpat
lielam, cik vidēji izmaksā viens
bērns pašvaldības bērnudārzā.
Izanalizējot pagājušā gada datus
pēc Ministru kabineta noteikumos
iekļautajiem aprēķiniem, rezultāts
noteica, ka vidējās viena bērna
izmaksas pašvaldības bērnudārzā
šobrīd ir 116 eiro. Līdz ar to tika
lemts par izmaiņām pašvaldības
līdzfinansējumā šajā budžeta gadā
privātajiem bērnudārziem,»

izmaiņas skaidro S.Joma.
Viņa gan uzsver, ka pašvaldības
līdzfinansējuma samazinājums neietekmēs ne vecāku, ne arī privāto
iestāžu budžetu. Proti, samazinot
pašvaldības līdzfinansējuma daļu,
privātās iestādes var iegūt lielāku
līdzfinansējumu no valsts budžeta.
«Ministru kabineta noteikumos
paredzēts, ka pašvaldībai un valstij
privātajai pirmsskolas izglītības iestādei ārpus Rīgas par vienu bērnu
ir jāsniedz 185 eiro līdzfinansējums.
Jelgavas pilsētas pašvaldība līdzfinansēs 116 eiro, bet valsts maksās
atlikušo daļu, līdz ar to iestādes
budžets necietīs, arī vecākiem nebūs
jāmaksā vairāk. Turklāt no šī gada
janvāra valsts atbalsts paredzēts
arī bērniem, kas privātajā pirmsskolas izglītības iestādē apgūst
obligāto sagatavošanu skolai jeb
piecgadniekiem un sešgadniekiem,
kas līdz šim netika darīts,» skaidro S.Joma. Viņa gan piebilst, ka
līdzfinansējumu par bērnu gan no
pašvaldības, gan valsts var saņemt,
ja ir izpildīti visi nosacījumi – bērns
ir sasniedzis pusotra gada vecumu,
savā pašvaldībā ir reģistrēts bērnudārza rindā, bet vietu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē
nav saņēmis. Būtiskākais – valsts
atbalsts un pašvaldības līdzfinansējums nav paredzēts par dienām,
kad bērns bez attaisnojoša iemesla
nav apmeklējis bērnudārzu. Par
attaisnojošu iemeslu tiek uzskatīta
bērna prombūtne veselības stāvokļa
dēļ, ko apliecina ārsta izziņa, vai
arī plānota prombūtne, kad vecāki
iepriekš uzrakstījuši iesniegumu,
piemēram, par atvaļinājumu, ciemošanos pie vecvecākiem.

Izstādē «Skola 2014» prezentēs
metālapstrādi un studijas LLU
 Ritma Gaidamoviča

No 28. februāra līdz
2. martam starptautiskajā izstāžu centrā
«Ķīpsala» notiks izglītības izstāde «Skola
2014», kurā piedalīsies
arī jelgavnieki. Izglītības iespējas metālapstrādē mūsu pilsētā
prezentēs Zemgales
reģiona Kompetenču
attīstības centra (ZRKAC) Metālapstrādes
mācību parks, Amatu
vidusskola un Jelgavas tehnikums, bet
par studijām Jelgavā
informēs LLU.
ZRKAC Metālapstrādes mācību
parka vadītājs Māris Ernstsons
stāsta, ka šogad iekārtos kopīgu
stendu ar Amatu vidusskolu un
Jelgavas tehnikumu. «Jauniešiem
ļausim iepazīt un padarboties ar
jaunākajām un modernākajām
metināšanas iekārtām,» stāsta
vadītājs, uzsverot – svarīgi ir
jauniešiem lauzt stereotipu, ka
metālapstrāde ir netīrs, smags
un grūts darbs. «Ceram, ka ieinteresēsim kādu pievērst uzmanību eksaktajām zinātnēm,» tā
M.Ernstsons. Jāpiebilst, ka Jelgavas tehnikuma trīs puiši paralēli
piedalīsies jauno automehāniķu
konkursā, pildot teorētiskos uzdevumus. Praktiskās sacensības
gaidāmas aprīļa beigās.
Plaši pārstāvēta izstādē būs
LLU, un šajā stendā varēs iegūt aktuālo informāciju par
studijām, finansējumu, ārpusstudiju aktivitātēm, vienotās
uzņemšanas noteikumiem un
citām būtiskām lietām. Tiks

prezentētas arī fakultāšu jaunās
mājas lapas. LLU Sabiedrisko
attiecību un karjeras centra
vadītāja Sandra Grigorjeva stāsta, ka interesentiem tiks dalīti
ozollapu formas atstarotāji, kas
tapuši sadarbībā ar Jelgavas pilsētas pašvaldību, grāmatzīmes
ar kalendāru, kurā atzīmēti reflektantiem nozīmīgākie datumi,
un jaunākais universitātes žurnāla «Plēsums» numurs, kurā
atrodami studentu stāsti par
studiju gaitām LLU. Piedalīsies
arī Jelgavas simbols Alnis, bet
priekšnesumus sniegs universitātes karsējmeitenes.
Tāpat LLU studenti no dažādām fakultātēm sagatavojuši
paraugdemonstrējumus un
pārbaudīs apmeklētāju erudīciju. Varēs apskatīt robotu cīņas,
pārnēsājamo meteostaciju, iejusties zinātnieka lomā – koksnes paraugu, meža trofeju un
putnu balsu atpazīšanā, graudu,
lauksaimniecības dzīvnieku
spalvu, sēklu un gala pārtikas
produktu noteikšanā. Tāpat studenti rādīs lietas, kas izoperētas
no mājdzīvnieku vēderiem, kā
arī dos iespēju apmeklētājiem
ar atbilstošiem ķirurģiskiem
instrumentiem sašūt «brūci»
švammei.
Jāpiebilst, ka šis ir izstādes
«Skola» 20. jubilejas gads, tāpēc
Pārtikas tehnoloģijas fakultātes
studenti ar speciālistiem cep
dāvanu izstādes organizatoriem
un dalībniekiem, kas būs LLU
burtu formā.
Izstāde «Skola 2014» notiks
starptautiskajā izstāžu centrā
«Ķīpsala», un tās darba laiks
28. februārī un 1. martā būs no
pulksten 10 līdz 18, bet 2. martā
– no pulksten 10 līdz 17.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Septiņas kravas ar
humāno palīdzību

Starptautiskā kristīgā organizācija «Youth With A Mission», kam pasaulē ir ap 1100 lokācijas vietu 180
dažādās valstīs, šonedēļ ieradusies Jelgavā, lai sniegtu humāno palīdzību un aicinātu pilsētniekus uz dažādiem pasākumiem. Organizācijas Latvijas pārstāvniecība ir «Jaunatne ar misiju», bet šo akciju Latvijā
vada Tjebo van den Eihofs – holandiešu misionārs no Zviedrijas, kurš kristiešu grupas uz Latviju vedis jau
vairāk nekā 15 gadu. Gatavojoties projektam, organizācijas biedri no dažādām pasaules valstīm katru
gadu vāc ziedojumus un mantas, lai apciemotu konkrētu pilsētu. Šogad tā ir Jelgava. Kopumā septiņās
kravas automašīnās no ārvalstīm un arī citām Latvijas pilsētām savāktas apmēram 25 tonnas dažādu preču
– sadzīves mantas, apģērbs un pārtika. Šonedēļ 350 misionāri no 34 pasaules valstīm darbojas, lai preces
izdalītu jelgavniekiem. Misijas dalībnieki izmitināti 6. vidusskolā. Ceturtdien un piektdien no pulksten 11
līdz 16.30 ikviens, kam nepieciešama mantiska palīdzība, var vērsties Vasarsvētku draudzes namā Jāņa
Asara ielā 8 vai Jelgavas 6. vidusskolā Loka maģistrālē 29. «Mantas var būt noderīgas ne tikai trūcīgajiem
– ikviens, kam nepieciešama kāda palīdzība, var droši nākt un jautāt,» teic organizācijas «Jaunatne ar
misiju» pārstāve Anda Pūliņa. Jāpiebilst, ka paralēli humānās palīdzības mantu izsniegšanai ceturtdien un
piektdien no pulksten 14.30 līdz 16.30 tiek organizēti pasākumi bērniem, bet dažādās pilsētas draudzēs
paredzēti arī pasākumi pieaugušajiem un jauniešiem. Plašāka informācija – mājas lapā www.jelgava-soclp.
lv. Pagājušajā gadā kopējais misijas budžets, palīdzot liepājniekiem, bija apmēram 45 tūkstoši latu. Misija
Foto: Ivars Veiliņš
pieļauj, ka šogad kopējā palīdzība jelgavniekiem varētu būt līdzvērtīga.

JNĪP uzsāk kopsapulču ciklu
 Sintija Čepanone

SIA «Jelgavas nekustamā
īpašuma pārvalde» (JNĪP)
uzsāk ikgadējo daudzdzīvokļu dzīvojamo
māju dzīvokļu īpašnieku
kopsapulču ciklu, lai, ar
iedzīvotājiem tiekoties
klātienē, atskatītos uz
pagājušajā gadā padarīto, pārrunātu aktualitātes un apzinātu tuvākajā
laikā veicamos darbus.
Šajā gadā dzīvokļu īpašnieku kopsapulču cikls
sākas 3. martā.
JNĪP valdes loceklis Juris Vidžis
norāda, ka dzīvokļu īpašnieku
kopsapulces visās uzņēmuma apsaimniekotajās daudzdzīvokļu
mājās tiek organizētas pēc vienota
principa un darba kārtībā iekļauti

trīs galvenie punkti: 2013. gada
darbības pārskats un 2014. gada
darba plāns; aktuālā informācija par
pārvaldīšanas pilnvarojuma līgumu
un dzīvokļu īpašnieku pilnvarotās
personas/mājas vecākā atskaite par
2013. gadu. Tāpat tiks pārrunāti arī
citi dzīvokļu īpašniekiem aktuāli
jautājumi, kas skar kopīpašuma
pārvaldīšanu un uzturēšanu.
«Šogad par paveikto 2013. gadā
iedzīvotājiem atskaitīsies ne tikai
JNĪP kā nama pārvaldnieks, bet
arī katras mājas dzīvokļu īpašnieku
pilnvarotās personas, bez kuru ieinteresētības un neatlaidības daudzi
darbi mājā, visticamāk, tā arī netiktu īstenoti. Šāds lēmums pieņemts,
izvērtējot iepriekšējo gadu pieredzi,
kad atsevišķu dzīvojamo māju
dzīvokļu īpašnieku pilnvarotās
personas pašas pēc savas iniciatīvas
paudušas vēlmi dzīvokļu īpašniekus, kuri viņiem uzticējuši veikt šos

pienākumus, sapulcē informēt par
paveikto. Tā kā tieši viņi vairumā
gadījumu ir vidutāji starp dzīvokļu
īpašniekiem un nama pārvaldnieku,
JNĪP uzskata, ka būtu lietderīgi
uzklausīt arī viņu viedokli par to,
kā noritējusi sadarbība aizvadītajā
gadā un ko kopīgiem spēkiem izdevies vai, gluži pretēji, kādu iemeslu
dēļ nav izdevies panākt,» skaidro
J.Vidžis.
Jāpiebilst, ka dzīvokļu īpašnieku
kopsapulču grafiks visās uzņēmuma apsaimniekotajās daudzdzīvokļu mājās jau pašlaik pieejams JNĪP
informatīvajā sistēmā – tam var
piekļūt reģistrētie informatīvās sistēmas lietotāji. Taču par plānotajām
sapulcēm dzīvokļu īpašnieki tiks
informēti arī individuāli, pastkastītē
saņemot rakstisku paziņojumu par
kopsapulces norises vietu, laiku,
kopsapulces darba kārtību un mājas
ieņēmumu–izdevumu atskaiti.

Notāri konsultēs bez maksas
 Ilze Knusle-Jankevica

Nākamnedēļ, 5. un 6.
martā, jau devīto gadu
pēc kārtas notiks Latvijas Zvērinātu notāru
padomes rīkotās Notāru
dienas, kurās iedzīvotāji
varēs saņemt bezmaksas
juridiskās konsultācijas.
Šogad Notāru dienu laikā īpaša uzmanība tiks
pievērsta jautājumiem
par tiesisko drošību nereģistrētās un reģistrētās
attiecībās, tomēr notāri
atbildēs arī uz citiem
jautājumiem.
«Laulība jeb juridiski noformētas
attiecības ir vienīgais veids, kā valsts
var garantēt zināmu aizsardzību

ģimenes locekļiem, kas nav asinsradinieki. Tikmēr nereģistrētās
attiecībās abi partneri no juridiskā
viedokļa ir sveši cilvēki, un savas
tiesiskās drošības garantēšanai
viņiem būtu jāpievērš īpaša uzmanība. Nenoformētu attiecību
riski jo īpaši izgaismojas smagās un
sarežģītās dzīves situācijās – kādam
no partneriem ejot bojā, sastopoties

Notāri Jelgavā
• Daina Andersone – Mātera ielā
23/25–75, tālrunis 29460827
• Pēteris Ducmanis – Pasta ielā 45,
tālrunis 63023360, 63021955
• Vita Krekle-Muižniece – Pasta ielā 47, tālrunis 63025517,
20626192
• Ilga Tauriņa – Sudrabu Edžus
ielā 15, tālrunis 63048550

ar nopietnām veselības problēmām,
arī beidzoties attiecībām, kad rodas
strīdi par uzturlīdzekļu vai kopīga
īpašuma sadali. Informējot un skaidrojot nereģistrētu attiecību modeļa
būtiskākos trūkumus un riskus,
notāri var sniegt savu palīdzību
juridiskās drošības stiprināšanai
partnerattiecībās, vienlaikus vēršot uzmanību reģistrētas laulības
nozīmei un priekšrocībām,» uzsver
Notāru padomes rīkotājdirektore
Vija Piziča.
Iedzīvotāji konsultācijas varēs
saņemt 5. un 6. martā visos četros
notāru birojos Jelgavā to darba laikā (vēlams iepriekš pieteikties un
vienoties par konsultācijas laiku)
vai uzdodot savu jautājumu Notāru
padomei skaipā (lietotājvārds: Notaru_dienas) vai tviterī (adresāts:
@NotaruDienas).
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Īsi
 Sestdien, 1. martā, apmeklētājiem būs slēgts Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs
un Ādolfa Alunāna muzejs. Atcelti arī
šajā dienā plānotie izstāžu atklāšanas
pasākumi.
 Jelgavas Pensionāru biedrība rīt, 28. februārī, pulksten 10
ZRKAC Svētes ielā 33 aicina biedrus
uz kopsapulci. Tajā plānota tikšanās
ar Jelgavas pilsētas pašvaldības un AS
«Latvenergo» pārstāvjiem.
 Februāra sākumā pēdējos reisus
Jelgavas ielās aizvadīja četri «Mercedes-Benz Citaro» autobusi. Nu
tie vairs netiek ekspluatēti, līdz ar
to tagad Jelgavas autobusu parks
(JAP) pasažierus pārvadā tikai mūsu
pilsētā saliktos vai pārbūvētos autobusos. «Mercedes-Benz Citaro» vietā
šobrīd jau pilsētas ielās kursē četri
pilnīgi jauni – ar reģistrācijas datumu
2014. gada 11. februāris – rūpnīcā
«Amo Plant» salikti «Ambassador»
autobusi. JAP tehniskais direktors
Gints Burks skaidro, ka kopumā pērnā
gada nogalē un šogad no ekspluatācijas noņemti deviņi pilsētas autobusi,
kuru vietā jau pašlaik kursē astoņi
jauni «Ambassador» autobusi. «Šobrīd
pārvadājumu tehniskā aprīkojuma
ziņā esam jaunākais autobusu parks
Latvijā,» norāda G.Burks, piebilstot,
ka jaunāka autoparka tehnika ļauj samazināt autobusu dīkstāves laiku. «Tā
kā visus pilsētas maršrutu autobusus
nomājam, mums ir būtiski samazināt
autobusu dīkstāves laiku. Jaunākai
tehnikai remontdarbi jāveic retāk,
regulārās apkopes ir vienkāršākas, līdz
ar to var samazināt dīkstāvē esošos autobusus, kas parkā atrodas rezervē,»
tā JAP tehniskais direktors.
 9. martā pulksten 13 kultūras
namā «Rota» Garozas ielā 15 notiks
klubiņa «Sendienas» biedru sarīkojums, kas veltīts Starptautiskajai
sieviešu dienai, informē Jelgavas
Latviešu biedrības priekšsēdētāja vietnieks Vilis Azevičs. Vīriešiem vēlams
ierasties ar ziediem, kurus dāvināt
sievietēm. Šajā reizē tiks godināts arī
viens jubilārs – V.Glaudāns. Kā vienmēr
– ierašanās ar groziņiem.
 Nodibinājums «Fonds sabiedrībai» aicina jelgavniekus uz bezmaksas latviešu valodas kursiem.
Latviešu valodas kursi tiek rīkoti,
īstenojot projektu «Vienoti, nevis šķelti!», kura galvenais mērķis ir iniciēt un
veicināt integrāciju Latvijas pilsētās.
Mācības Jelgavā paredzēts uzsākt
martā, latviešu valodas apmācības
nodrošinot 120 akadēmiskās stundas.
Nodibinājuma pārstāve Māra Zukure
informē, ka, kursiem beidzoties, dalībnieki saņems atbilstošu sertifikātu.
Valodu kursi dos iespēju cilvēkiem bez
vai ar nelielām latviešu valodas zināšanām apgūt valodu un tā palielināt
savas spējas integrēties sabiedrībā.
Interesenti pieteikties kursiem var
pie reģionālās koordinatores Jelgavas
Sabiedrības integrācijas pārvaldes
speciālistes Jeļenas Grīsles pa e-pastu
Jelenagrisle@inbox.lv vai pa tālruni
63022724. Projekta galvenās aktivitātes ir dalībnieku valodas iemaņu
apguve un tās pielietošana sabiedrībā
un mājās.

Ritma Gaidamoviča

SIA «Cita autoskola»
piedāvā
B kategorijas apmācības
krievu valodā
un B, C, E kategorijas un
95. koda – latviešu valodā.
Interesentus lūdzam zvanīt pa
tālruni 29618151 (Diāna).
Sakarā ar projekta
«Kanalizācijas un ūdensapgādes
tīklu paplašināšana Jelgavā
3. kārtu» SIA «Ostas celtnieks»

no 03.03.2014. līdz
01.05.2014. Pļavu ielā no
Garozas līdz Cukura ielai veiks
kanalizācijas un ūdensvada
būvniecības darbus.
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«Flora» atgūstas un par apdrošināšanu
gatava maksāt astoņkārtīgi
«Viss slēpjas pārdošanā, jo saražot
jau nav māksla,» pārliecināts logu un
durvju ražotnes «Flora» direktors Juris
Bušs. Uzņēmums ir viens no biedrības
«Par augstu pievienoto vērtību kokapstrādē» dibinātājiem – tā iestājas
par to, lai Latvijas ražošanas uzņēmumiem būtu izdevīgāk iepirkt Latvijas
kokus, kas tagad nereti nonāk lielo
uzņēmumu ar ārvalstu kapitālu rokās
un tiek eksportēti bez pievienotās
vērtības. Pēc provizoriskajiem datiem,
pagājušo gadu uzņēmums noslēdza
ar 113 000 latu (160 000 eiro) lielu
peļņu pie 1,9 miljonu latu apgrozījuma. 2012. gadā «Flora» nopelnīja
76 000 latus (108 000 eiro) pie 2,1
miljona latu apgrozījuma, bet 2011.
gadā uzņēmuma peļņa bija 8000 lati
(11 000 eiro) pie 1,6 miljonu latu
apgrozījuma. Uzņēmums ir dibināts
1991. gadā, šobrīd tajā strādā ap 130
darbinieku. Vidējā alga uzņēmumā
«uz rokas» ir 300 lati (426 eiro). Latvijas Kokrūpniecības federācijas izpilddirektors Kristaps Klauss norāda, ka
saskaņā ar VID datiem meža nozarē Latvijā strādā apmēram 5,1 procents no visiem nodarbinātajiem valstī jeb 39 400 darbinieku
(mežsaimniecībā – ap 9600, kokapstrādē – 23 100, mēbeļrūpniecībā – ap 6700). Vidējā alga nozarē, pieņemot, ka strādā 160 stundas
mēnesī, ir ap 450 latu (640 eiro) «uz papīra». K.Klauss lēš, ka Latvijā ir vairāk nekā 3000 kokapstrādes uzņēmumu.
Ugunsgrēkā septembrī nodega logu un ārdurvju cehs. Bojātās metāla
konstrukcijas jau ir demontētas, bet veselais gals pagaidām tiek izmantots
kā nojume materiāliem. Nodegušā ceha vietā plānots būvēt jaunu angāru,
kurš būs par apmēram 200 kvadrātmetriem lielāks – tur paredzēts izvietot
ražošanas līniju, izņemot atsevišķus posteņus. Jaunā angāra projekts jau ir
izstrādāts, metāla konstrukcijas nāks no Saldus uzņēmuma «Conac Steel»,
sendvičpaneļi tiks iepirkti no Dobeles uzņēmuma «Tenax», bet būvdarbus
«Flora» veiks saviem spēkiem. Jaunā angāra izmaksas tiek lēstas ap 100 000
eiro. «Papildu izmaksas veidos ceha aprīkošana ar signalizācijas sistēmu, novērošanas kamerām, elektroinstalāciju ierīkošana. Piemēram, ceha mitrināšanas
sistēma vien izmaksā ap desmit tūkstošiem,» ieskicē uzņēmuma vadītājs
Juris Bušs. Plānots, ka jau jūlijā tas būs gatavs un ražošanu varēs pārcelt uz
jaunajām telpām. Vadītājs atzīst, ka negadījums licis pārvērtēt attieksmi pret
apdrošināšanu – tagad par apdrošināšanu «Flora» maksājot astoņas reizes
vairāk nekā pirms negadījuma, bet būtībā nu ir apdrošināta visa uzņēmuma
rocība. «No apdrošinātāju viedokļa, kokapstrāde ir augsta riska nozare, turklāt
tai uguns un ūdens ir vienlīdz bīstams – vairumā kokapstrādes uzņēmumu
ugunsdzēšamās sistēmas, kas izšļaksta ūdeni, netiek izmantotas,» tā J.Bušs.

Slīpēšanas un optimizācijas cehā, kur dēļiem tiek likvidēti defekti, pārsvarā strādā sievietes, un tie uzņēmumā tiek dēvēti par dāmu cehiem.
«Sievietes ir uzmanīgākas, precīzākas un dzer mazāk,» neslēpj «Floras»
direktors Juris Bušs. Runājot par darba drošības jautājumiem, situācija ir
duāla – darbiniekiem visi individuālie darba aizsardzības līdzekļi ir izsniegti,
bet daļa tos nelieto. «Mums bija gadījums. Atnāk Darba inspekcija un
vienai slīpēšanas ceha darbiniecei prasa, kāpēc viņai nav respiratora.
Viņa atbildēja, ka vienreiz jau no tā noģība, tāpēc vairs nelieto. Es prasīju
inspekcijas speciālistiem, ko man darīt šādā situācijā – es taču nevaru
atvilkt darbiniekam no algas par to, ka viņš izvēlas nelietot respiratoru.
Viņš apstiprināja: nevaru gan,» stāsta direktors. Jāpiebilst, ka pēdējo trīs
gadu laikā uzņēmumā notikuši divi smagi nelaimes gadījumi. Viens no
tiem beidzās letāli. «Pēc pēdējā negadījuma pagājušajā vasarā darbinieku
un «Floras» attieksme būtiski ir mainījusies – strādājošie vairāk sākuši
domāt par savu drošību darba vietā,» norāda J.Bušs.
Krievijas tirgū iecienīti ir arī koka–alumīnija logi, ko uzņēmuma
direktors Juris Bušs sauc par «sliņķa koka logiem» – ēkas iekšpusē logs ir koka, bet ārpusē – alumīnija karkass, kas pret tādiem
ārējiem faktoriem kā saule, lietus, vējš, sniegs, sāls ir izturīgāks
nekā koks. J.Bušs norāda, ka šādu logu izgatavošana ir dārga, jo
tas ir sarežģīts process, kurā jābūt precizitātei līdz milimetram
– vienas kļūdas dēļ var nākties izmest loga alumīnija daļu. Taču
logi nav vienīgais «Floras» produkts. Uzņēmums ražo arī sagataves, ko eksportē citiem ražotājiem, piemēram, Vācijas jumta
logu «Roto» sagataves tiek ražotas Jelgavā. Tāpat uzņēmumā
izgatavo durvis un stiklotas koka fasāžu sistēmas.

Koka logu un durvju ražotne «Flora» pamazām
atkopjas no pagājušā gada septembrī piedzīvotā
ugunsgrēka, kas pilnībā nopostīja logu un ārdurvju
cehu, kā arī gatavo produkciju 300 000 latu vērtībā.
Pateicoties apdrošināšanas kompānijas izmaksātajai
225 000 latu lielajai atlīdzībai un sadarbības partneriem, uzņēmumam izdevās no jauna saražot bojā
gājušo pasūtījumu un, kā saka uzņēmuma direktors
Juris Bušs, nepalikt nevienam parādā. Tomēr, lai atjaunotu nodegušo cehu, nāksies aizņemties. Neskatoties
uz to, bilance uzrāda, ka pagājušais gads noslēgts ar
aptuveni 113 000 latu lielu peļņu – J.Bušs gan uzsver,
ka patiesībā gads noslēdzies «pa nullēm» un nopelnīts
nav nekas, jo faktiski jaunā angāra būvniecības izmaksas noēdīs visu peļņu. Šis gads uzņēmumam sācies
ar vairākiem pasūtījumiem, lielas cerības tiek liktas uz
Krievijas tirgu, bet runāt par izaugsmi vēl ir pāragri.
Par to, kā «Flora» atkopjas no ugunsgrēka, kas atmeta
uzņēmumu atpakaļ «krīzē», – fotoreportāžā.

«Florā» tiek izgatavoti koka logi un durvis. Uzņēmums iepērk
baļķus, sazāģē dēļos, izgriež defektus, tālāk salīmē logu brusās
un no tām jau ražo logus un durvis. Lielākoties tiek iepirkta priede, ozols un lapegle. Priedes iepērk no «Latvijas valsts mežiem»,
ozols tiek ievests no Kanādas, kur audzē ozolu plantācijas (Latvijas ozoli esot pārāk zaraini un cieti), savukārt lapegli «Flora»
importē no Sibīrijas – šie materiāli tiek piegādāti jau gatavos
dēļos. Interesanti, ka apmēram trešdaļa Latvijas mežos augošo
koku ir priedes – Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka
priedes ir visbiežāk sastopamie koki Latvijas mežos un, piemēram, 2008. gadā 28,9 procentus mežu veidoja priedes, otra
izplatītākā koku suga bija bērzi. «Floras» direktors Juris Bušs
norāda, ka šīs koku sugas ir vispiemērotākās viņu produkcijai,
kaut gan izgatavot logu vai durvis var teju no jebkura koka.
2004. – 2005. gadā kokapstrādē topā esot bijis sarkankoks, jo
Indonēzijā iznīka plantācijas un šis materiāls bijis lēts. «Ir bijis,
kad mums prasa, piemēram, oša logus, bet mēs tādus netaisām. Kāpēc? Tāpēc, ka tas būtu tāpat kā skatīties televizoru zem
ūdens – nav tam piemērots,» tā uzņēmuma vadītājs.

2009. gadā «Flora» sāka sadarbību ar Krieviju – toreiz tas burtiski
paglāba no bankrota, bet tagad kļuvis par ļoti nozīmīgu tirgu,
kurā uzņēmumam ir sava pārstāvniecība. Uz Krieviju aiziet
ekskluzīva produkcija, piemēram, šis stikls aprīkots ar īpašu
Gateris strādā no pulksten 7 līdz 23 septiņas dienas nedēļā, un te tehnoloģiju, kas, piespiežot speciālu loga rāmī ierīkotu pogu,
cilvēki nodarbināti trijās maiņās. Uzņēmumā atzīst, ka tieši gaterī ir stiklu matē vai dzidrina. Šādi stikli tiek ražoti Anglijā, bet stikla
vislielākā kadru mainība – šis ir fizisks rutīnas darbs, te nav nepiecie- paketēs tos iestrādā tepat Rīgā. Viena šāda pakete izmaksā ap
šams kvalificēts darbaspēks, arī atalgojums nav pārāk augsts. Skai- 1800 eiro. Gatavs logs maksā ap 2200 eiro. Tas paredzēts kādai
das, kas rodas, tiek uzskatītas par blakusproduktu – no tām «Florā» Krievijas villas vannasistabai vai labierīcībām. «Floras» direktors
ražo briketes, bet daļa slapjo skaidu tiek realizētas «konkurentiem» Juris Bušs stāsta, ka uzņēmums saņēmis arī pasūtījumus izgata– granulu un brikešu ražotājiem tepat Latvijā. Šobrīd uzņēmumā vot logus ar ložu necauršaujamu stiklu vai slēdzeni, kas reaģē
kopumā strādā 120 – 130 darbinieki, no kuriem administratīvo bloku uz pirkstu nospiedumu. «Bija viens projekts, kurā startējām,
veido ap 20 cilvēku, bet pārējie nodarbināti ražošanā.
– pasūtītājs vēlējās, lai loga rāmis tiktu pārklāts ar zeltu. Mums
bija grūtības izlemt, kuram strādniekam ko tādu vispār varētu
uzticēt,» tā direktors, piebilstot, ka pie šī pasūtījuma uzņēmums
gan nav ticis. Viņš arī novērojis, ka Krievijas klienti tikpat kā
nepērk priedes logus, jo tā viņiem šķietot par prastu – no visas
«Florā» saražotās priedes produkcijas uz Krieviju pērn eksportēti
vien divi procenti. Savukārt, piemēram, skandināvi iecienījuši
logus ar smalku rūtojumu, lai gan tas nav praktiski – mazāk
iespīd gaisma un logs ir grūtāk tīrāms. Jāpiemin, ka «Flora»
savu produkciju eksportē uz Krieviju, Poliju, Norvēģiju, Vāciju.
Viens no nozīmīgākajiem eksporta tirgiem «Florai» ir Krievija
– tas veido 24 procentus no visa uzņēmuma apgrozījuma (52
procentus no logu apgrozījuma). 80 – 90 procenti logu Krievijā
tiek izgatavoti privātpersonu villām Maskavā un Piemaskavā,
bijuši arī pasūtījumi bankām. J.Bušs atklāj, ka «Floras» klientu
vidū ir tādas personas kā Čečenijas līderis Ramzans Kadirovs,
puse uzņēmuma «Lukoil» spices, Latvijas miljonārs un baņķieris
Valērijs Kargins un citi.
Sagatavoja Ilze Knusle-Jankevica, foto Ivars Veiliņš
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Olimpiādi pārceļ

Latvijas III Ziemas olimpiāde, kas bija
plānota 7. – 9. martā Siguldā, pārcelta uz
nākamo gadu. «Ziemai neraksturīgo laikapstākļu dēļ Latvijas III Ziemas olimpiādes
organizatori – Siguldas novada pašvaldība un Latvijas Olimpiskā komiteja (LOK)
– ir nolēmuši Ziemas olimpiādi šajā gadā
nerīkot un pārcelt to uz nākamā gada 6.
– 8. martu,» ziņo LOK. Bija plānots, ka
Jelgavu Ziemas olimpiādē pārstāvēs 59
sportisti trīs sporta veidos – hokejā (sieviešu un vīriešu komanda), kērlingā (sieviešu
un vīriešu komanda) un daiļslidošanā.
Latvijas olimpiāde ir augstākā līmeņa
kompleksais sporta pasākums Latvijā, kas
notiek reizi četros gados. Tajā noskaidro
labākos Latvijas sportistus gan vasaras,
gan ziemas sporta veidos.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Vingrotājām trīs medaļas

Kluba «Baltijas puķe» sportistes grupu vingrojumu sacensībās «Vingro visi» izcīnījušas
vienu zelta un divas sudraba medaļas. Zeltu
10 komandu konkurencē izcīnīja 2. sporta
klases komanda (vingrojums bez priekšmeta) – Veronika Vazne, Marija Murikova,
Zlata Karpoviča, Patrīcija Volkova un Katerina
Orlova. Sudrabs 3. sporta klases komandai 5
komandu konkurencē (ar auklu) – Veronikai
Strogonovai, Tatjanai Kudrjavcevai, Jeļizavetai Belozubai, Valērijai Kuzmenko un Katrīnai
Zingulei – un 4. sporta klases komandai arī
5 komandu konkurencē (ar apli) – Annai
Murikovai, Alisei Lazarevai, Aurēlijai Norko,
Renātei Kurbatovai un Jūlijai Galkinai –, kas
uzvarētājām kopvērtējumā zaudēja tikai
vienu desmitdaļu. Jelgavu pārstāvēja 5
komandas.

Labākais
svara bumbu
sportā

Latvijas Svarbumbu
celšanas asociācija,
izvērtējot sportistu sniegumu nacionālās
un starptautiskās sacensībās, nosaukusi
aizvadītā gada labākos sportistus un trenerus. Par Latvijas labāko sportistu svara
bumbu sportā 2013. gadā atzīts jelgavnieks Andrejs Makuha (otrais no labās).
Viņš aizvadītajā gadā izcīnīja uzvaru visos
piecos Latvijas kausa posmos, Latvijas čempionātā, Baltijas čempionātā, ir arī starptautisku turnīru godalgoto vietu, Eiropas
čempionāta sudraba medaļas un pasaules
čempionāta ceturtās vietas ieguvējs. Par
2013. gada labāko treneri atzīts Andreja
treneris Alberts Bagojans (RTU).

Dāvana 8. martā

8. martā Jelgavas Sporta hallē Mātera
ielā 44a notiks Latvijas un Jelgavas
2014. gada atklātais čempionāts svaru
stieņa spiešanā guļus ar ekipējumu.
Sacensību sākums – pulksten 9. Jelgavas kluba «Apolons» vadītājs Edmunds
Jansons norāda, ka sacensības būs
starptautiskas un tajās piedalīties
plāno sportisti no Lietuvas, Igaunijas,
Krievijas. Jelgavu pārstāvēs apmēram
40 – 50 sportistu. Skatītājiem ieeja būs
bez maksas. Jāpiebilst, ka šogad trīs
«apoloni» kandidē uz dalību Eiropas un
pasaules čempionātos valsts izlases sastāvā. Igors Semjonovs jau ir uzcēlis 300
kilogramus, Renāra Drongas labākais
rezultāts ir 230 kilogrami, bet Mārtiņš
Samsons ceļ 220 kilogramus.

Peldētājiem – divi Latvijas
čempioni
 Ilze Knusle-Jankevica

Jelgavas Specializētās peldēšanas skolas audzēkņi Kristiāna
Kalniņa un Jānis Maniņš kļuvuši par Latvijas čempioniem,
izcīnot uzvaru savā disciplīnā
2014. gada Latvijas Ziemas
čempionātā.
K.Kalniņa uzvarēja 100 metros tauriņstilā meitenēm, uzrādot laiku 1:07,45 minūtes.
Vienlaikus viņa laboja arī Jelgavas rekordu
šajā disciplīnā un izpildīja Sporta meistara
kandidāta normatīvu. Kristiānas trenere
Astra Ozoliņa norāda, ka tauriņstils ir viens
no smagākajiem peldēšanas stiliem – kā
fiziski, tā tehniski. J.Maniņš savukārt kļuva
par čempionu 400 metros brīvajā stilā (viņa
laiks – 4:10,62 minūtes).
Kopumā Jelgavas peldētāji šajā čempionātā izcīnīja deviņas medaļas (astoņas
– individuālajos peldējumos, vienu – stafetēs) un laboja piecus Jelgavas rekordus.
Sudraba medaļa šoreiz Zanei Tīrumniecei
100 metros uz muguras, K.Kalniņai 200
metros tauriņstilā un Jevgeņijam Boicovam
200 metros brīvajā stilā (uzstādīts jauns Jelgavas rekords – 1:57,44 minūtes). Bronzas
medaļu izcīnīja Agnese Bikoviča 200 metros
brasā, Deniss Komars 100 un 200 metros

Viena no šā
brīža vadošajām
Jelgavas Specializētās peldēšanas skolas
sportistēm Zane
Tīrumniece (centrā) startēja pēc
nesen pārciestas
apendicīta operācijas, tāpēc viņas
sniegums šoreiz
nebija optimāls.
Neskatoties uz
to, Zane izcīnīja sudraba un
bronzas medaļu
individuālajos
peldējumos un
bronzu stafetē.
brasā (Denisa rezultāts īsākajā distancē ir
augstvērtīgākais jelgavnieku rezultāts šajā
čempionātā un desmitais augstvērtīgākais
rezultāts čempionātā, kā arī jauns Jelgavas rekords) un Z.Tīrumniece 50 metros
brīvajā stilā. Vēl bronzas medaļa meiteņu
komandai 4x100 metru kompleksajā stafetē. Komandā peldēja K.Kalniņa, Lāsma
Klabata, A.Bikoviča, Z.Tīrumniece.
Peldēšanas skolas direktore Zelma Ozoliņa norāda, ka ar audzēkņu sniegumu ir

Jelgavnieku augstvērtīgākie rezultāti Latvijas Ziemas čempionātā
Augstvērtīgākais 	Rezultāts savā distancē
rezultāts		
10. Deniss Komars
100 m brasā – 1:03,04 min.
28. Jānis Freimanis
100 m brīvajā stilā – 52,41 s
29. Zane Tīrumniece
50 m brīvajā stilā – 27,14 s
35. Jānis Maniņš
400 m brīvajā stilā – 4:10,62 min.
36. Jevgeņijs Boicovs
200 m brīvajā stilā – 1:57,44 min.
40. Iļja Haritonovs
100 m brasā – 1:05,91 min.
44. Agnese Bikoviča
100 m brasā – 1:14,48 min.
56. Dmitrijs Žigunovs
200 m komplekss – 2:12,79 min.
58. Kristaps Rijkuris
100 m brīvajā stilā – 54,49 s
62. Ričards Fortels
200 m brīvajā stilā – 2:00,86 min.

Vieta savā distancē
3.
6.
3.
1.
2.
8.
5.
5.
14.
4.

«Schenker» līgas
finālā neiekļūst
 Ilze Knusle-Jankevica

Vīriešu volejbola komandas
«Biolars/Jelgava» cerības beidzot iekļūt «Schenker» līgas
finālā nepiepildījās – mūsu
puiši ceturtdaļfinālā ar 0:2
piekāpās igauņiem «Bigbank
Tartu».
Lai gan abās spēlēs komandas izspēlēja piecus setus, jelgavniekiem neizdevās
lauzt tradīciju un iekļūt «Schenker»
līgas finālā. Pirmajā spēlē, kas notika
Jelgavā, mājinieki pēc pirmā zaudētā
seta saņēmās un uzvarēja nākamajos
divos, tomēr spēka uzvarēt nepietika
(21:25, 29:27, 25:22, 25:19, 9:15). Atbildes spēle notika Tartu, un arī šoreiz
uzvarētāja noskaidrošanai bija nepieciešami pieci seti. Pirmajos divos setos

pārāki bija jelgavnieki, bet igauņiem
izdevās atspēlēties un uzvarēt – 27:25,
25:20, 20:25, 22:25 un 10:15.
Finālā iekļuva tikai viena Latvijas
komanda – «RTU/Robežsardze», un
arī pagājušā gada bronzas medaļu ieguvēji pusfinālā pārbaudīs spēkus pret
«Bigbank Tartu» volejbolistiem. Otrs
pusfināla pāris – «Selver Tallinn» un
«Parnu» VK. «Schenker» līgas uzvarētāji tiks noskaidroti jau 2. martā.
Līdz ar to dalība «Schenker» līgā
Jelgavas komandai ir beigusies un nu
jāgatavojas izšķirošajiem notikumiem
Latvijas čempionātā. Pirmie pretinieki
mums būs «Poliurs/Ozolnieki», un spēles paredzētas 8., 12., 15. un, ja būs nepieciešams, arī 22. un 23. martā. Jelgavā
komandas tiksies 12. martā pulksten 19
un 22. martā. Čempioni tiks noskaidroti
marta beigās – aprīļa sākumā.
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Sporta pasākumi
 15. martā pulksten 10 – veterānu sporta spēles volejbolā (Sporta hallē); pulksten
13 – peldēšanā (baseinā).
 18. martā pulksten 9 – «Lielā balva»
pirmsskolai; 19. martā pulksten 9 – 6.
– 12. klasēm (Sporta hallē).
 29. martā – Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas Absolventu kauss basketbolā.
Komandu var pieteikt līdz 28. februārim
pa e-pastu maijaactina@inbox.lv.

Meklē darbu
Palīdzēšu vientuļam, vecam pensionāram sakopt
dzīvokli un uztaisīt pusdienas. Tālrunis 27167172.
Sieviete (55 g.) meklē jebkādu darbu.
Tālrunis 26720385.
Palīgstrādnieks. Tālrunis 25941644.

Piedāvā darbu
Bistro «Silva» piedāvā pilnas slodzes darbu trauku mazgātājai(-am) apkopējai(-am). CV iesniegt
bistro «Silva» vai sūtīt pa e-pastu siaviktorijab@
inbox.lv vai uz vietas aizpildīt pieteikuma anketu
(jautāt bistro kasierēm). Adrese: Driksas iela 9,
Jelgava, tālrunis 63084899, 26535160.
SIA «Cita autoskola» piedāvā darbu C, CE un
95. koda pasniedzējam. Interesentus lūdzam
zvanīt pa tālruni 29618151 (Diāna).
SIA «Girtekos Logistika» sakarā ar loģistikas
uzņēmuma paplašināšanos Olainē («Šarlotes»,
Grēnes, Olaines pagasts) aicina pievienoties
savai komandai gatavās produkcijas kvalitātes
kontrolierus(-es), preces marķēšanas darbiniekus(-ces). Mēs piedāvājam: atalgojumu vienmēr
laikā, sociālās garantijas, izaugsmes iespējas.
Informācija pa tālruni 67708401, 27755010.
Jauns skaistumkopšanas salons «Bogema»
Svētes ielā 21 piedāvā darbu frizieriem(-ēm) un
manikīra meistaram(-ei). Tālrunis 29608278.

Pērk
Pērk zemes un meža īpašumus visā Latvijā
T.29884983
Visu veidu metāllūžņus. Izbraucam uz
vietas. Asteru 7. T.29718434.
Metāllūžņus (visu veidu). Sver, griež, maksā uzreiz. Izbraucam. Tel.27760073

Foto: Ivars Veiliņš
apmierināta, jo konkurence bija ļoti liela,
turklāt viena no vadošajām peldētājām
Gundega Jankovska bija apslimusi un sacensībās nestartēja, savukārt Z.Tīrumniece
nesen atsāka peldēt pēc apendicīta operācijas. Neskatoties uz to, izcīnītas deviņas
medaļas un laboti pieci pilsētas rekordi.
Jāpiebilst, ka vēl divus Jelgavas rekordus
– 100 un 200 metros uz muguras 13 – 14
gadu zēnu grupā – laboja Vladimirs Šinkus
(īsāko distanci viņš veica 1:04,68 minūtēs,

garāko – 2:19,27 minūtēs).
Komandu kopvērtējumā pirmās trīs vietas ieņēma Rīgas peldētāji, bet jelgavnieki
ierindojās ceturtajā vietā.
Čempionātā dalībnieki sacentās 26 individuālajās distancēs un 4 stafešu peldējumos
gan sieviešu, gan vīriešu konkurencē.
Nākamais starts Jelgavas peldētājiem
būs Baltijas čempionāts, kas notiks 7. – 8.
martā Rīgā – vairāki mūsu peldētāji iekļauti
Latvijas izlases sastāvā.

Turnīra reglaments
iegriež jelgavniekiem
 Ilze Knusle-Jankevica

Ar 2:3 piekāpjoties «Skonto» komandai, FK «Jelgava»
izcīnīja otro vietu Virslīgas
Ziemas kausā. Kā norāda
treneris Sergejs Golubevs un
komandas kapteinis Deniss
Petrenko, jelgavnieki bija
pavisam tuvu, lai tiktu pie
sava pirmā kausa šosezon,
bet pievīla nesaprašanās par
turnīra reglamentu un koncentrēšanās trūkums.
Ejot pārtraukumā, jelgavnieki bija
vadībā ar rezultātu 2:1 (abus vārtus
guva Romāns Bespalovs), bet otro
puslaiku FK «Jelgava» iesāka 10 vīru
sastāvā, jo atbilstoši reglamentam
fināla spēlē drīkstēja veikt tikai piecas
spēlētāju maiņas, nevis septiņas, kā to
bija iecerējuši komandas treneri. Virkne
Jelgavas spēlētāju nebija gatavi otrajam
puslaikam, un to izmantoja pretinieki,
izlīdzinot rezultātu.
Mūsu komandas treneris S.Golubevs
atzīst, ka jelgavnieki uzvaru paši izlaida
no rokām – bija visas iespējas uzvarēt.
«Šo spēli zaudējām koncentrēšanās
trūkuma dēļ. Futbolā tas ir būtiski – atslābinies kaut uz mirkli, un pretinieki,
jo īpaši tādi kā «Skonto», tevi soda,» tā

treneris. Lai gan Ziemas kausu iegūt neizdevās, S.Golubevs norāda, ka kopumā
ar komandas sniegumu ir apmierināts,
jo spēle pret «Skonto» bijusi līdzīga gan
aizsardzībā, gan uzbrukumā un abi vārti
gūti no spēles, nevis standartsituācijām
– tas pierāda, ka šogad FK «Jelgava»
būs konkurētspējīgs. Līdzīgi uzskata arī
komandas kapteinis D.Petrenko, kurš
cer – sezonas laikā jelgavnieki par šo
zaudējumu noteikti revanšēsies «Skonto». Viņš arī ir pārliecināts, ka šosezon
FK «Jelgava» turnīra tabulā ieņems
augstāku vietu nekā pērn, kad komanda
noslēdza sezonu 8. pozīcijā.
Ziemas kauss noslēdzies, un komanda turpina gatavoties jaunajai sezonai
– Virslīgas čempionāts sāksies jau
pēc divām nedēļām. Bet sestdien, 1.
martā, pulksten 14 jelgavnieki aizvadīs pārbaudes spēli Viļņā pret vietējo
komandu «Žalgiris». Pirmā Virslīgas
čempionāta spēle FK «Jelgava» būs
14. martā izbraukumā pret «Liepāju»
(sākums pulksten 19). Pirmā mājas
spēle komandai paredzēta 11. aprīlī
pret «Skonto» – tā notiks Olainē, jo
Zemgales Olimpiskā centra zāliena stadions vēl nebūs gatavs ekspluatācijai,
bet mākslīgā seguma laukumā Latvijas
Futbola federācija nepietiekamā laukuma izmēra dēļ ir aizliegusi aizvadīt
Virslīgas spēles.

Steidzami – apaļas un ovālas, necaurspīdīga dzintara krelles. T.20323336.
Šāļus, malku, zāģmateriālus, bērza skaidu
briketes. T.26488881
Kokskaidu un kūdras briketes no Igaunijas.
Piegāde. Tel.28828288

Pārdod
Ozola briketes. Ar piegādi 160 EUR/t. T.27029553
Skaldītu, zāģētu malku ar piegādi, kvalitāte garantēta. T.29800103
vai izīrē dzīvokli. T.27068144.

Dažādi
Izved visu veidu sadzīves tehniku. T.26775279
Pārvedīšu dzīvokļa, biroja mēbeles, būvmateriālus ar maxi busu. T.25977734.
Dators negrib darboties? Zvani – 25221219!
Akcija! No 27.02. līdz 27.03. – datoru remonts par visdraudzīgākajām cenām.
K.Ustupa autoskola aicina uz bīstamo kravu kursiem (ADR) 18. martā plkst.10. T.26656604
Mazuļu skoliņa (no 6 mēn. līdz 3,5 gadiem)
centrā «Zelta Aplis», Lielā iela 32. T.29570023
Dermatologs Pauls Ozoliņš veic dzimumzīmju
pārbaudi un ādas problēmu ārstēšanu Stankus doktorātā Dambja 10. T.29217661.
Kravu pārvadājumi, auto evakuācija T.25904905
Zīlniece. T.29742875
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.

Līdzjūtība
Mēs norietam, bet gaisma paliek.
(Aspazija)
Apliecinām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem,
Jelgavas gleznotājam un vēstures glabātājam
Mārcim Stumbrim mūžībā aizejot.
Jelgavas pilsētas dome, pašvaldības
administrācija un Ģederta Eliasa Jelgavas
Vēstures un mākslas muzeja kolektīvs

Aizsaulē aizgājuši
MARIJA BLŪMA (1931. g.)
ANSIS TANCIS (1977. g.)
LIDIJA BOČKOVA (1931. g.)
ASTRĪDA KONSTANTE KUNSTAPELE (1937. g.)
ANNA RIKMANE (1933. g.)
MARIJA TRUPA (1923. g.)
ŅINA TRIFONOVA (1925. g.).
Izvadīšana 27.02. plkst.11 Baložu kapsētā.
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

Pirmdiena, 3. marts
LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Province.*
6.30 Rīta “Panorāma”.
8.35 Mīlas viesulis 8. Vācijas seriāls. 1771.sērija.
9.30 Divas par daudz. Vācijas romantiska komēdija.
11.10 “Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs.
11.25 Dzintara puse.*
11.55 Ielas garumā.*
12.25 Lielā lasīšana.*
13.25 “Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs.
13.40 Bibī Bloksberga. Vācijas ģimenes komēdija. 2002.g.
15.40 “Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs.
15.55 Mīlas viesulis 8. Vācijas seriāls. 1771.sērija.
16.55 Vollesa un Gromita izgudrojumu pasaule. 4.sērija.
17.30 Skats no malas.
18.00 Dienas ziņas. (ar surdotulkojumu).
18.45 Četras istabas.
19.25 Mana ģimene 5. Seriāls. 13.sērija.
20.00 Eņģeļu iela 9. Pelnrušķītes mantojums. Seriāls. 52.sērija.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts. TV spēle.
22.00 Viss notiek!
22.30 Latvija var!
23.00 Nakts ziņas. 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 “De facto”.*
23.55 Planēta Zeme 2. Dokumentāla filma (ar subt.). 6.sērija.
0.50 Sazvērniece. ASV krimināldrāma. 2010.g.

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.05 1000 jūdzes Urālu kalnos.* 1.sērija.
6.35 Tieši sirdī. Vācijas seriāls. 130.sērija.
7.25 “Troksnis” viss vēl nav bijis...*
8.15 Skats rītdienā. Televeikala skatlogs.*
8.35 Pie rīta kafijas.*
8.55 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
9.15 Vienmēr formā! “Deutsche Welle” žurnāls.
9.50 Ģimenes detektīvs. Seriāls (ar subt.). 25.sērija.
10.40 Kalle nāk 2. Seriāls. 2.sērija.
11.30 Nemiera gars. Dokumentāla filma. 28.sērija.
12.20 Tieši sirdī. Vācijas seriāls. 130.sērija.
13.10 Labākais no “Euromaxx”. “Deutsche Welle” žurnāls.
13.40 Noķert kadrā. Dokumentāla filma. 20.sērija.
14.10 Soču ziemas olimpiskās spēles.*
16.10 Kalle nāk 2. Seriāls. 3.sērija.
17.00 Kaimiņu būšana. Animācijas filma.
17.10 Nemiera gars. Dokumentāla filma. 29.sērija.
18.05 Ģimenes detektīvs. Seriāls (ar subt.). 26.sērija.
19.00 Šodien. Ziņas. (krievu val.).
19.30 Ķepa uz sirds.*
20.00 Vai Rīga jau gatava?*
20.15 Papuasu ekskursija. Dokumentāla filma. 2.sērija.
21.15 Sporta studija.
22.00 Midsomeras slepkavības 4. Detektīvseriāls. 2.sērija.
23.45 Vulkāns. Vācijas spraiga sižeta filma. 2009.g. 1.sērija.
1.25 Dikte. Seriāls. 6.sērija.

LNT
5.00 Likums un kārtība 7. ASV seriāls. 12.sērija.
5.45 Ticīgo uzvaras balss.
6.15 Bernards. Animācijas seriāls.
6.30 Nedēļa novados. Kopsavilkums.
7.00 900 sekundes. LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 Dzīvīte 2.
9.35 Televeikala skatlogs.
9.50 Dziedi manu dziesmu. Vācijas melodrāma. 2008.g.
11.55 Manas lielās čigānu kāzas. Realitātes šovs. 1.sērija.
13.00 1001 nakts. Turcijas seriāls. 2009.g. 65.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Televeikala skatlogs.
14.35 Rafteru ģimene 4. Austrālijas seriāls.
15.40 Kādas slimības vēsture. Seriāls (ar subtitriem). 26.sērija.
16.50 Mežonīgā sirds. Meksikas seriāls. 119.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mežonīgā sirds. Meksikas seriāls. 120.sērija.
19.00 1001 nakts. Turcijas seriāls. 2009.g. 66.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.35 1/5 – tranzīta aktualitātes.
20.40 Degpunktā.
21.15 Latvijas Stila un modes Gada balva 2013.
23.10 Dzimuši policisti 3. ASV seriāls. 2010.g. 13.sērija.
0.10 Dzīvīte 2.
0.30 LNT ziņu “Top 10”.
1.20 Mežonīgā sirds. Meksikas seriāls. 119. un 120.sērija.
2.45 Rafteru ģimene 4. Austrālijas seriāls.
3.30 Degpunktā.
3.55 Nedēļa novados. Kopsavilkums.
4.20 Klīvlenda šovs 4. Animācijas seriāls.
4.40 Bernards. Animācijas seriāls.

TV3
5.00 Kobra 4. Seriāls. 56.sērija.
5.45 Terra Nova. Seriāls. 1.sērija.
6.35 Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 7. Animācijas seriāls.
7.00 Bīdemeni krustugunīs. Animācijas seriāls.
7.30 Bakugani 2. Animācijas seriāls.
7.50 Tētuka meitiņas 6. Seriāls (ar subtitriem). 28. un 29.sērija.
8.55 Kobra 9. Seriāls. 1.sērija.
9.55 Mitjaja stāstiņi. Seriāls (ar subtitriem). 17.sērija.
10.30 Māmiņu klubs.
11.05 Garšīgi dzīvojam!
11.55 Mana mīļā aukle 3. Seriāls (ar subt.). 4. un 5.sērija.
13.05 Skunksa kungfu. Animācijas seriāls.
13.25 Bīdemeni krustugunīs. Animācijas seriāls.
13.55 Finiass un Fērbs 2. Animācijas seriāls.
14.30 Maģiskās laumiņas. Itālijas animācijas seriāls.
15.00 Viņas melo labāk. Latvijas seriāls. 4.sērija.
15.35 UgunsGrēks 11. Latvijas seriāls. 738. un 739.sērija.
16.55 Tētuka meitiņas 6. Seriāls (ar subtitriem). 30. un 31.sērija.
18.00 Iepirkšanās pavēlnieces.
19.00 TV3 ziņas.
19.30 Bez tabu.
20.20 UgunsGrēks 11. Latvijas seriāls. 2014.g. 739.sērija.
21.00 Īpašo uzdevumu vienība “Hawaii 5-0” 3. Seriāls. 12.sērija.
22.00 CSI Lasvegasa 13. ASV seriāls. 9.sērija.
23.00 Radīti skatuvei 4. ASV seriāls. 11.sērija.
0.00 Nekā personīga.
1.00 Kobra 9. Seriāls. 1.sērija.
1.55 Kobra 4. Seriāls. 56.sērija.
2.40 Mana mīļā aukle 3. Seriāls (ar subt.). 4.sērija.
3.05 Viņas melo labāk. Latvijas seriāls. 4.sērija.
3.30 UgunsGrēks 11. Latvijas seriāls. 2014.g. 739.sērija.
4.00 TV3 ziņas.
4.30 Bez tabu.

Otrdiena, 4. marts
LTV1
4.55 Ielas garumā.*
5.25 Četras istabas.*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Province.*
6.30 Rīta “Panorāma”.

8.35 Mīlas viesulis 8. Vācijas seriāls. 1772.sērija.
9.30 Eņģeļu iela 9. Pelnrušķītes mantojums. Seriāls. 52.sērija.
10.00 Četras istabas.*
10.40 Mana ģimene 5. Seriāls. 13.sērija.
11.15 “Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs.
11.30 Sapņu viesnīca. Meksika. Melodrāma. (ar subt.).
13.10 “Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs.
13.30 Madagaskara. Dokumentāla filma (ar subt.). 2.sērija.
14.30 Viss notiek!*
15.05 “Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs.
15.20 Mīlas viesulis 8. Vācijas seriāls. 1772.sērija.
16.20 Vipo piedzīvojumi Laika salā. Animācijas seriāls.
16.45 Mārvijs Hemmers. “Nacionālās ģeogrāfijas” pasaule.
17.15 100 g kultūras. Nacionālie dārgumi.
18.00 Dienas ziņas. (ar surdotulkojumu).
18.50 Četras istabas.
19.25 Mana ģimene 5. Seriāls. 14.sērija.
20.00 Eņģeļu iela 9. Pelnrušķītes mantojums. Seriāls. 53.sērija.
20.30 Panorāma. 20.51 Sporta ziņas. 21.57 Laika ziņas.
21.05 Lielā mūzikas balva 2013.
0.00 Nakts ziņas. 0.09 Sporta ziņas. 0.11 Laika ziņas.
0.15 100 g kultūras. Nacionālie dārgumi.*
1.00 Četras istabas.*
1.35 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts.* TV spēle.

LTV7
5.00 Sporta studija.*
5.45 Vai Rīga jau gatava? Ne-pazīstamā Rīga.*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.05 1000 jūdzes Urālu kalnos.* 2.sērija.
6.35 Tieši sirdī. Vācijas seriāls. 131.sērija.
7.25 Kultūras mantojums 3D. Dokumentāla filma.
7.35 Reģionālā attīstība Latvijā. Agro 2014. Televeikala skatlogs.*
7.55 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.*
8.15 Vide. Veselība un mēs. Televeikala skatlogs.*
8.35 Attīstības kods. Televeikala skatlogs.*
8.55 Skatpunkti. Televeikala skatlogs.*
9.15 Globalizācija 3000. “Deutsche Welle” žurnāls.
9.50 Ģimenes detektīvs. Seriāls (ar subt.). 26.sērija.
10.40 Kalle nāk 2. Seriāls. 3.sērija.
11.30 Nemiera gars. Dokumentāla filma. 29.sērija.
12.20 Tieši sirdī. Vācijas seriāls. 131.sērija.
13.10 Vienmēr formā! “Deutsche Welle” žurnāls.
13.40 Noķert kadrā. Dokumentāla filma. 21.sērija.
14.10 Soču ziemas olimpiskās spēles.*
16.10 Kalle nāk 2. Seriāls. 4.sērija.
17.00 Laupītājs. Animācijas filma.
17.10 Nemiera gars. Dokumentāla filma. 30.sērija.
18.05 Ģimenes detektīvs. Seriāls (ar subt.). 27.sērija.
19.00 Šodien. Ziņas. (krievu val.).
19.30 Aktuālais jautājums. (krievu val.).
20.00 Vienmēr formā! “Deutsche Welle” žurnāls.
20.30 Noķert kadrā. Dokumentāla filma. 20.sērija.
21.00 Nepieradinātā Eiropa. Dokumentāla filma. 1.sērija.
22.00 Tavs auto.
22.30 Autosporta programma nr.1.
23.00 Sporta studija.*
23.45 Lillehammera. Seriāls. 8.sērija.
0.35 1000 jūdzes Urālu kalnos.* 1., 2. un 3.sērija.

tv programma
12.10 Un džess. Dokumentāla filma.
13.15 “Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs.
13.30 Aculiecinieks.*
13.45 Latvija var!*
14.15 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts.* TV spēle.
15.00 “Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs.
15.15 Mīlas viesulis 8. Vācijas seriāls. 1773.sērija.
16.15 Es un skola.*
16.45 Kas te? Es te!*
17.15 100 g kultūras. Personība.
18.00 Dienas ziņas. (ar surdotulkojumu).
18.45 Četras istabas.
19.25 Mana ģimene 6. Seriāls. 1.sērija.
20.00 Eņģeļu iela 9. Pelnrušķītes mantojums. Seriāls. 54.sērija.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 Latloto. “Viking Lotto”.
21.20 Sastrēgumstunda.
22.30 Zebra.
22.45 Nākotnes parks.
23.00 Nakts ziņas. 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 100 g kultūras. Personība.*
0.00 Četras istabas.*
0.35 Ielas garumā.*
1.05 Aculiecinieks.*
1.20 Eiropa. Mīti un realitāte.*

LTV7
5.00 Tavs auto.*
5.30 Autosporta programma nr.1.*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.05 1000 jūdzes Urālu kalnos.* 3.sērija.
6.35 Tieši sirdī. Vācijas seriāls. 132.sērija.
7.30 Rīts ar Natāliju Ābolu. Televeikala skatlogs. (ar subt.).
8.15 Tādas lietas. Televeikala skatlogs.*
8.35 Komercdarbība šodien. Televeikala skatlogs.*
8.55 Brīvdienu ceļvedis. Televeikala skatlogs.*
9.15 Projekts “Nākotne”. “Deutsche Welle” žurnāls.
9.50 Ģimenes detektīvs. Seriāls (ar subt.). 27.sērija.
10.40 Kalle nāk 2. Seriāls. 4.sērija.
11.30 Nemiera gars. Dokumentāla filma. 30.sērija.
12.20 Tieši sirdī. Vācijas seriāls. 132.sērija.
13.10 Globalizācija 3000. “Deutsche Welle” žurnāls.
13.40 Noķert kadrā. Dokumentāla filma. 22.sērija.
14.10 Soču ziemas olimpiskās spēles.*
16.10 Kalle nāk 2. Seriāls. 5.sērija.
17.00 JAUNUMS! Zaglīgie pērtiķi.
Dokumentāls seriāls. 1. un 2.sērija.
18.05 Ģimenes detektīvs. Seriāls (ar subt.). 28.sērija.
19.00 Šodien. Ziņas. (krievu val.).
19.30 Noķert kadrā. Dokumentāla filma. 21.sērija.
20.00 Globalizācija 3000. “Deutsche Welle” žurnāls.
20.30 Visas durvis vaļā. “SeMS” dokumentālie stāsti.*
21.00 Kā darbojas Visums? 2. Dokumentāla filma. 6.sērija.
21.50 Makšķerēšanas noslēpumi.
22.20 Ātruma cilts.
22.50 Nepieradinātā Eiropa. Dokumentāla filma. 1.sērija.
23.45 Zaglīgie pērtiķi. Dokumentāls seriāls. 3. un 4.sērija.
0.45 SOKO Vismāra. Seriāls. 113.sērija.
1.30 1000 jūdzes Urālu kalnos.* 4.sērija.

LNT

LNT

5.00 Kādas slimības vēsture. Seriāls (ar subtitriem). 26.sērija.
5.50 Ticīgo uzvaras balss.
6.20 Luī 3. ASV komēdijseriāls. 12.sērija.
6.45 Šodien novados.
7.00 900 sekundes. LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 Dzīvīte 2.
9.35 Televeikala skatlogs.
9.50 Bernards. Animācijas seriāls.
10.00 Medusmēnesis Horvātijā. Vācijas melodrāma. 2012.g.
12.00 Dzimuši policisti 3. ASV seriāls. 2010.g. 13.sērija.
13.00 1001 nakts. Turcijas seriāls. 2009.g. 66.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Televeikala skatlogs.
14.35 Rafteru ģimene 4. Austrālijas seriāls.
15.40 Kādas slimības vēsture. Seriāls (ar subtitriem). 27.sērija.
16.50 Mežonīgā sirds. Meksikas seriāls. 121.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mežonīgā sirds. Meksikas seriāls. 122.sērija.
19.00 1001 nakts. Turcijas seriāls. 2009.g. 67.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.35 Degpunktā.
21.10 TV PIRMIZRĀDE. Atgriezties pagātnē. Vācijas komēdija.
23.10 Nikita 2. ASV seriāls. 30.sērija.
0.05 Dzīvīte 2.
0.25 Likums un kārtība 7. ASV seriāls. 13. un 14.sērija.
2.00 Mežonīgā sirds. Meksikas seriāls. 121. un 122.sērija.
3.25 Degpunktā.
3.50 Šodien novados.
4.00 Rafteru ģimene 4. Austrālijas seriāls.
4.40 Bernards. Animācijas seriāls.

5.00 Kādas slimības vēsture. Seriāls (ar subtitriem). 27.sērija.
5.50 Ticīgo uzvaras balss.
6.20 Luī 3. ASV komēdijseriāls. 13.sērija.
6.45 Šodien novados.
7.00 900 sekundes. LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 Dzīvīte 2.
9.35 Televeikala skatlogs.
9.50 Bernards. Animācijas seriāls.
10.00 Atgriezties pagātnē. Vācijas komēdija. 2010.g.
12.00 Galileo.
13.00 1001 nakts. Turcijas seriāls. 2009.g. 67.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Televeikala skatlogs.
14.35 Rafteru ģimene 4. Austrālijas seriāls.
15.40 Kādas slimības vēsture. Seriāls (ar subtitriem). 28.sērija.
16.50 Mežonīgā sirds. Meksikas seriāls. 123.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mežonīgā sirds. Meksikas seriāls. 124.sērija.
19.00 1001 nakts. Turcijas seriāls. 2009.g. 68.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.35 Degpunktā.
21.10 Glābšanas misija 112.
21.40 Pārgalvīgie policisti. Vācijas seriāls. 2012.g. 9.sērija.
22.50 Noziegums Parīzē. Seriāls. 8.sērija.
23.50 Dzīvīte 2.
0.10 Spoguļi. ASV un Rumānijas šausmu filma. 2008.g.
2.05 Mežonīgā sirds. Meksikas seriāls. 123. un 124.sērija.
3.25 Degpunktā.
3.50 Šodien novados.
4.00 Rafteru ģimene 4. Austrālijas seriāls.
4.45 Bernards. Animācijas seriāls.

TV3
5.00 Kobra 4. Seriāls. 57.sērija.
5.45 Terra Nova. Seriāls. 2.sērija.
6.35 Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 7. Animācijas seriāls.
7.00 Bīdemeni krustugunīs. Animācijas seriāls.
7.30 Bakugani 2. Animācijas seriāls.
7.50 Tētuka meitiņas 6. Seriāls (ar subtitriem). 30. un 31.sērija.
8.55 Kobra 9. Seriāls. 2.sērija.
9.55 Īpašo uzdevumu vienība “Hawaii 5-0” 3. Seriāls. 12.sērija.
10.55 Slepenie sakari 2. ASV seriāls. 2011.g. 1.sērija.
11.55 Mana mīļā aukle 3. Seriāls (ar subt.). 6. un 7.sērija.
13.05 Skunksa kungfu. Animācijas seriāls.
13.25 Bīdemeni krustugunīs. Animācijas seriāls.
13.55 Finiass un Fērbs 2. Animācijas seriāls.
14.30 Maģiskās laumiņas. Itālijas animācijas seriāls.
15.00 Viņas melo labāk. Latvijas seriāls. 5.sērija.
15.35 UgunsGrēks 11. Latvijas seriāls. 739. un 740.sērija.
16.55 Tētuka meitiņas 6. Seriāls (ar subtitriem). 32. un 33.sērija.
18.00 Iepirkšanās pavēlnieces.
19.00 TV3 ziņas.
19.30 Bez tabu.
20.20 UgunsGrēks 11. Latvijas seriāls. 2014.g. 740.sērija.
21.00 Elementāri, Vatson! ASV seriāls. 2012.g. 14.sērija.
22.00 CSI Nujorka 9. ASV seriāls. 2012.g. 9.sērija.
23.00 Atriebība 2. ASV seriāls. 2013.g. 3.sērija.
0.00 Grēcīgā Kalifornija 5. ASV seriāls. 4.sērija.
0.35 Kobra 9. Seriāls. 2.sērija.
1.35 Kobra 4. Seriāls. 57.sērija.
2.25 Mana mīļā aukle 3. Seriāls (ar subt.). 6. un 7.sērija.
2.55 Viņas melo labāk. Latvijas seriāls. 5.sērija.
3.20 UgunsGrēks 11. Latvijas seriāls. 2014.g. 740.sērija.
3.50 TV3 ziņas.
4.20 Bez tabu.

Trešdiena, 5. marts
LTV1
4.55 Skats no malas.*
5.25 Četras istabas.*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Province.*
6.30 Rīta “Panorāma”.
8.35 Mīlas viesulis 8. Vācijas seriāls. 1773.sērija.
9.30 Eņģeļu iela 9. Pelnrušķītes mantojums. Seriāls. 53.sērija.
10.00 Četras istabas.*
10.35 Mana ģimene 5. Seriāls. 14.sērija.
11.10 “Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs.
11.25 Aizliegtais paņēmiens.*

TV3
5.00 Kobra 4. Seriāls. 58.sērija.
5.45 Terra Nova. Seriāls. 3.sērija.
6.35 Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 7. Animācijas seriāls.
7.00 Bīdemeni krustugunīs. Animācijas seriāls.
7.30 Bakugani 2. Animācijas seriāls.
7.50 Tētuka meitiņas 6. Seriāls (ar subtitriem). 32. un 33.sērija.
8.55 Kobra 9. Seriāls. 3.sērija.
9.55 Elementāri, Vatson! ASV seriāls. 2012.g. 14.sērija.
10.55 Slepenie sakari 2. ASV seriāls. 2011.g. 2.sērija.
11.55 Mana mīļā aukle 3. Seriāls (ar subt.). 8. un 9.sērija.
13.05 Skunksa kungfu. Animācijas seriāls.
13.25 Bīdemeni krustugunīs. Animācijas seriāls.
13.55 Finiass un Fērbs 2. Animācijas seriāls.
14.30 Maģiskās laumiņas. Itālijas animācijas seriāls.
15.00 Mīlestības prieks. ASV drāma. 2006.g.
16.55 Tētuka meitiņas 6. Seriāls (ar subtitriem). 34. un 35.sērija.
18.00 Iepirkšanās pavēlnieces.
19.00 TV3 ziņas.
19.30 Bez tabu.
20.20 Mūzikas ierakstu Gada balva “Zelta mikrofons 2013”.
0.15 Kinomānija 5.
0.50 Kobra 9. Seriāls. 3.sērija.
1.45 Kobra 4. Seriāls. 58.sērija.
2.40 Mana mīļā aukle 3. Seriāls (ar subt.). 8. un 9.sērija.
3.55 TV3 ziņas.
4.05 Bez tabu.

Ceturtdiena, 6. marts
LTV1
4.55 Vides fakti.* (ar subt.).
5.25 Četras istabas.*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Province.*
6.30 Rīta “Panorāma”.
8.35 Mīlas viesulis 8. Vācijas seriāls. 1774.sērija.
9.30 Eņģeļu iela 9. Pelnrušķītes mantojums. Seriāls. 54.sērija.
10.00 Četras istabas.*
10.40 Mana ģimene 6. Seriāls. 1.sērija.
11.15 “Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs.
11.30 Sastrēgumstunda.* (ar surdotulkojumu).
12.40 “De facto”.* (ar subt.).
13.20 “Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs.
13.35 Province.* (ar subt.).
14.05 Kas var būt labāks par šo?* (ar subt.).
14.35 Zebra.*

Ceturtdiena, 2014. gada 27. februāris
14.50 Nākotnes parks.* (ar subt.).
15.05 “Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs.
15.20 Mīlas viesulis 8. Vācijas seriāls. 1774.sērija.
16.20 Lauku peles un pilsētas peles piedzīvojumi.
Animācijas seriāls. 39.sērija.
16.45 Kas te? Es te!*
17.15 100 g kultūras. Diskusija.
18.00 Dienas ziņas. (ar surdotulkojumu).
18.45 Četras istabas.
19.25 Mana ģimene 6. Seriāls. 2.sērija.
20.00 Eņģeļu iela 9. Pelnrušķītes mantojums. Seriāls. 55.sērija.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 Veisenzē sāga 2. Daudzsēriju filma.
5. un 6.(sezonas noslēguma) sērija.
23.00 Nakts ziņas. 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 100 g kultūras. Diskusija.*
0.00 Četras istabas.*
0.35 Sastrēgumstunda.*
1.40 Province.* (ar subt.).

16.20 Top-Shop piedāvā... Televeikala skatlogs.
16.40 Lauku peles un pilsētas peles piedzīvojumi.
Animācijas seriāls. 40.sērija.
17.10 Alpu dakteris 2. Seriāls. 13.(sezonas noslēguma) sērija.
18.00 Dienas ziņas. (ar surdotulkojumu).
18.50 Vai Rīga jau gatava?
19.15 Gudrs, vēl gudrāks.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 Aizliegtais paņēmiens.
22.00 Inspektors Lūiss 3. Seriāls (ar subt.). 2.sērija.
23.00 Nakts ziņas. 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.13 Inspektors Lūiss 3. Seriāls (ar subt.). 2.sērija.
0.00 Veisenzē sāga 2. Daudzsēriju filma.
5. un 6.(sezonas noslēguma) sērija.
1.50 Latvijas šlāgeraptauja 2014.*
2.45 Labāki laiki. Seriāls. 22.(noslēguma) sērija.
3.50 Latvijas Radio kora 70 gadu jubilejas koncerts.*

LTV7

5.00 Ātruma cilts.*
5.30 Makšķerē kopā ar Olti!*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.05 1000 jūdzes Urālu kalnos.* 5.sērija.
6.35 Tieši sirdī. Vācijas seriāls. 134.sērija.
7.15 Attīstības kods. Televeikala skatlogs.*
7.35 Rūpes par tevi. Televeikala skatlogs.*
7.55 Aktualitātes. Televeikala skatlogs.*
8.15 Biznesa klase. Televeikala skatlogs.*
8.35 Tādas lietas. Televeikala skatlogs.*
8.55 Labākais no “Euromaxx”. “Deutsche Welle” žurnāls.
9.30 Ģimenes detektīvs. Seriāls (ar subt.). 29.sērija.
10.25 Aktuālais jautājums.* (ar subt.).
11.00 Pasaules meistarsacīkstes vieglatlētikā telpās.
17.00 Kalle nāk 2. Seriāls. 7.sērija.
17.50 Šodien. Ziņas. (krievu val.).
18.15 TIEŠRAIDE. Pasaules meistarsacīkstes vieglatlētikā telpās.
22.40 JAUNUMS! Eiropa koncertos. (ar subt.). 1.sērija.
23.30 JAUNUMS! Pasaules stāsti. “Deutsche Welle” žurnāls.
0.00 Lielais cirks 11. 2.daļa.
1.00 Ģimenes detektīvs. Seriāls (ar subt.). 30.sērija.
1.50 Pie stūres. “Deutsche Welle” žurnāls.
2.20 Ātruma cilts.*
2.50 Makšķerē kopā ar Olti!*
3.20 Pie stūres. “Deutsche Welle” žurnāls.
3.50 Noķert kadrā. Dokumentāla filma. 23.sērija.

5.00 Makšķerēšanas noslēpumi.*
5.30 Ātruma cilts.*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.05 1000 jūdzes Urālu kalnos.* 4.sērija.
6.35 Tieši sirdī. Vācijas seriāls. 133.sērija.
7.30 Rīts ar Natāliju Ābolu. Televeikala skatlogs.
8.15 Vide. Veselība un mēs. Televeikala skatlogs.*
8.35 Darbs. Izglītība. Karjera. Televeikala skatlogs.*
8.55 Vārds uzņēmējiem. Televeikala skatlogs.*
9.15 Pie stūres. “Deutsche Welle” žurnāls.
9.50 Ģimenes detektīvs. Seriāls (ar subt.). 28.sērija.
10.40 Kalle nāk 2. Seriāls. 5.sērija.
11.30 Zaglīgie pērtiķi. Dokumentāls seriāls. 1. un 2.sērija.
12.25 Tieši sirdī. Vācijas seriāls. 133.sērija.
13.15 Projekts “Nākotne”. “Deutsche Welle” žurnāls.
13.45 Noķert kadrā. Dokumentāla filma. 23.sērija.
14.15 Soču ziemas olimpiskās spēles.*
16.15 Kalle nāk 2. Seriāls. 6.sērija.
17.05 Zaglīgie pērtiķi. Dokumentāls seriāls. 3. un 4.sērija.
18.05 Ģimenes detektīvs. Seriāls (ar subt.). 29.sērija.
19.00 Šodien. Ziņas. (krievu val.).
19.30 Noķert kadrā. Dokumentāla filma. 22.sērija.
20.00 Projekts “Nākotne”. “Deutsche Welle” žurnāls.
20.30 Spots.*
21.00 Biļete uz paradīzi. Dokumentāla filma.
22.05 Makšķerē kopā ar Olti!
22.35 Kā darbojas Visums? 2. Dokumentāla filma. 6.sērija.
23.25 Autosporta programma nr.1.*
23.55 Tavs auto.*
0.25 Makšķerēšanas noslēpumi.*
0.55 Kalle nāk 2. Seriāls. 6.sērija.
1.40 1000 jūdzes Urālu kalnos.* 5.sērija.

LNT
5.00 Kādas slimības vēsture. Seriāls (ar subtitriem). 28.sērija.
5.50 Ticīgo uzvaras balss.
6.20 Vilfreds 2. ASV komēdijseriāls. 1.sērija.
6.45 Šodien novados.
7.00 900 sekundes. LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 Dzīvīte 2.
9.35 Televeikala skatlogs.
9.50 Bernards. Animācijas seriāls.
10.00 Mana vīra kāzas. Austrijas romantiska komēdija.
11.55 Pārgalvīgie policisti. Vācijas seriāls. 2012.g. 9.sērija.
13.00 1001 nakts. Turcijas seriāls. 2009.g. 68.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Televeikala skatlogs.
14.35 Rafteru ģimene 4. Austrālijas seriāls.
15.40 Kādas slimības vēsture. Seriāls (ar subtitriem). 29.sērija.
16.50 Mežonīgā sirds. Meksikas seriāls. 125.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mežonīgā sirds. Meksikas seriāls. 126.sērija.
19.00 1001 nakts. Turcijas seriāls. 2009.g. 69.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.35 Basketbols TV.
20.40 Degpunktā.
21.15 Dzīves krustcelēs 3. Dokumentālu filmu cikls. 8.sērija.
22.15 Līgavu kari. ASV romantiska komēdija. 2009.g.
0.05 Dzīvīte 2.
0.25 Medusmēnesis Horvātijā. Vācijas melodrāma. 2012.g.
2.05 Mežonīgā sirds. Meksikas seriāls. 125. un 126.sērija.
3.25 Degpunktā.
3.50 Šodien novados.
4.00 Rafteru ģimene 4. Austrālijas seriāls.
4.45 Bernards. Animācijas seriāls.

TV3
5.00 Kobra 4. Seriāls. 59.sērija.
5.45 Terra Nova. Seriāls. 4.sērija.
6.35 Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 7. Animācijas seriāls.
7.00 Bīdemeni krustugunīs. Animācijas seriāls.
7.30 Bakugani 2. Animācijas seriāls.
7.50 Tētuka meitiņas 6. Seriāls (ar subtitriem). 34. un 35.sērija.
8.55 Kobra 9. Seriāls. 4.sērija.
9.55 Slepenie sakari 2. ASV seriāls. 2011.g. 2. un 3.sērija.
11.55 Mana mīļā aukle 3. Seriāls (ar subt.). 10. un 11.sērija.
13.05 Skunksa kungfu. Animācijas seriāls.
13.25 Bīdemeni krustugunīs. Animācijas seriāls.
13.55 Finiass un Fērbs 2. Animācijas seriāls.
14.30 Maģiskās laumiņas. Itālijas animācijas seriāls.
15.00 Viņas melo labāk. Latvijas seriāls. 6.sērija.
15.35 UgunsGrēks 11. Latvijas seriāls. 740. un 741.sērija.
16.55 Tētuka meitiņas 6. Seriāls (ar subtitriem). 36. un 37.sērija.
18.00 Iepirkšanās pavēlnieces.
19.00 TV3 ziņas.
19.30 Bez tabu.
20.20 UgunsGrēks 11. Latvijas seriāls. 2014.g. 741.sērija.
21.00 Nozieguma skelets 8. ASV seriāls. 2012.g. 23.sērija.
22.00 TV PIRMIZRĀDE. Gaišā dienas laikā.
ASV un Spānijas spraiga sižeta filma. 2012.g.
23.55 “Overtime TV”. Latvijas raidījums par sportu.
1.00 Kobra 9. Seriāls. 4.sērija.
1.50 Kobra 4. Seriāls. 59.sērija.
2.40 Mana mīļā aukle 3. Seriāls (ar subt.). 10.sērija.
3.05 Viņas melo labāk. Latvijas seriāls. 6.sērija.
3.30 UgunsGrēks 11. Latvijas seriāls. 2014.g. 741.sērija.
4.00 TV3 ziņas.
4.30 Bez tabu.

Piektdiena, 7. marts
LTV1
4.55 Vertikāle.*
5.25 Četras istabas.*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Province.*
6.30 Rīta “Panorāma”.
8.35 Alpu dakteris 2. Seriāls. 13.(sezonas noslēguma) sērija.
9.30 Eņģeļu iela 9. Pelnrušķītes mantojums. Seriāls. 55.sērija.
10.00 Četras istabas.*
10.35 Mana ģimene 6. Seriāls. 2.sērija.
11.10 “Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs.
11.25 Labāki laiki. Seriāls. 22.(noslēguma) sērija.
12.35 Tangijeva. Bravo! Dokumentāla filma.
13.20 “Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs.
13.35 100 g kultūras. Diskusija.*
14.20 100 g kultūras. Personība.*
15.05 100 g kultūras. Nacionālie dārgumi.*
15.50 Vides fakti.* (ar subt.).

LTV7

LNT
5.00 Kādas slimības vēsture. Seriāls (ar subtitriem). 29.sērija.
5.50 Ticīgo uzvaras balss.
6.20 Vilfreds 2. ASV komēdijseriāls. 2.sērija.
6.45 Šodien novados.
7.00 900 sekundes. LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 Dzīvīte 2.
9.30 Basketbols TV.
9.35 Televeikala skatlogs.
9.50 Bernards. Animācijas seriāls.
10.10 Līgavu kari. ASV romantiska komēdija. 2009.g.
12.00 Svētās liekules. ASV seriāls. 2013.g. 1.sērija.
13.00 1001 nakts. Turcijas seriāls. 2009.g. 69.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Televeikala skatlogs.
14.35 Rafteru ģimene 4. Austrālijas seriāls.
15.40 Kādas slimības vēsture. Seriāls (ar subtitriem). 30.sērija.
16.50 Mežonīgā sirds. Meksikas seriāls. 127.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mežonīgā sirds. Meksikas seriāls. 128.sērija.
19.00 1001 nakts. Turcijas seriāls. 2009.g. 70.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.35 Degpunktā.
21.05 JAUNUMS! Dārgā, mēs nogalinām bērnus! TV šovs.
22.50 Neviena lieka vārda. ASV trilleris. 2001.g.
1.00 Dzīvīte 2.
1.20 Likums un kārtība 7. ASV seriāls. 15.sērija.
2.05 Mežonīgā sirds. Meksikas seriāls. 127. un 128.sērija.
3.30 Degpunktā.
3.55 Šodien novados.
4.05 Rafteru ģimene 4. Austrālijas seriāls.
4.50 Bernards. Animācijas seriāls.

TV3
5.00 Kobra 4. Seriāls. 60.sērija.
5.45 Terra Nova. Seriāls. 5.sērija.
6.35 Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 7. Animācijas seriāls.
7.00 Bīdemeni krustugunīs. Animācijas seriāls.
7.30 Bakugani 2. Animācijas seriāls.
7.50 Tētuka meitiņas 6. Seriāls (ar subtitriem). 36. un 37.sērija.
8.55 Kobra 9. Seriāls. 5.sērija.
9.55 Nozieguma skelets 8. ASV seriāls. 2012.g. 23.sērija.
10.55 Slepenie sakari 2. ASV seriāls. 4.sērija.
11.55 Mana mīļā aukle 3. Seriāls (ar subt.). 12. un 13.sērija.
13.05 Skunksa kungfu. Animācijas seriāls.
13.25 Bīdemeni krustugunīs. Animācijas seriāls.
13.55 Finiass un Fērbs 2. Animācijas seriāls.
14.30 Maģiskās laumiņas. Animācijas seriāls.
15.00 Viņas melo labāk. Latvijas seriāls. 7.sērija.
15.30 Pēdējais īstais vīrs. ASV komēdijseriāls. 11. – 13.sērija.
16.55 Tētuka meitiņas 6. Seriāls (ar subtitriem). 38. – 40.sērija.
18.25 Runā Rīga! 2.
19.00 TV3 ziņas.
19.30 Bez tabu.
20.15 Valstī viss ir kārtībā! Latvijas humora raidījums.
20.50 Medaljons. Komiska spraiga sižeta filma.
22.50 “Jackass 3D”. ASV un Rumānijas dokumentāla filma.
0.50 Kobra 9. Seriāls. 5.sērija.
1.45 Kobra 4. Seriāls. 60.sērija.
2.40 Mana mīļā aukle 3. Seriāls (ar subt.). 12. un 13.sērija.
3.30 Viņas melo labāk. Latvijas seriāls. 7.sērija.
3.55 TV3 ziņas.
4.25 Bez tabu.

Sestdiena, 8. marts
LTV1
5.07 Zuši. Dokumentāla filma.
5.15 Aizliegtais paņēmiens.*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Vides fakti.*
6.30 LV jaunatklāšanas raidījums “Te!”.*
7.30 Dinozauru vilciens 2. Animācijas seriāls.
8.00 Lauku peles un pilsētas peles piedzīvojumi.
Animācijas seriāls.
8.25 Luijs. Animācijas seriāls.
8.35 Lidojošā suņa Vipo piedzīvojumi. Animācijas seriāls.
9.05 Kas te? Es te!
9.35 Vipo piedzīvojumi Laika salā. Animācijas seriāls.
10.00 Ķepa uz sirds.
10.30 Kas var būt labāks par šo?
11.00 Bibī Bloksberga un zilo pūču noslēpums.
Vācijas ģimenes filma. 2004.g.
13.15 Sievietes vārds. Ielūdz Raimonds Pauls.*
13.55 Sievu spēles. Dokumentāla filma.
14.30 Vai Rīga jau gatava?*
14.45 Es un skola.
15.15 Gudrs, vēl gudrāks.*
16.30 Liels, lielāks, lielākais. Dokumentāla filma. 1.sērija.
17.30 Es – savai zemītei.
18.00 Dienas ziņas. (ar surdotulkojumu).
18.20 Aculiecinieks.
18.35 Kinotēka.
19.05 Vides fakti.

Ceturtdiena, 2014. gada 27. februāris
19.35 Latvijas šlāgeraptauja 2014.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 Latloto. “Eurojackpot”.
21.25 “Teātris.zip”.
21.45 Marlēna. Dailes teātra izrāde.
23.55 Inspektors Lūiss 3. Seriāls (ar subt.). 2.sērija.
1.40 XXV Vispārējie latviešu Dziesmu svētki un XV Deju svētki.
Tautas sadziedāšanās.*
4.35 Vai Rīga jau gatava?*
4.50 Gudrs, vēl gudrāks.*

LTV7
4.20 Imanta – Babīte.*
5.00 Makšķerē kopā ar Olti!*
5.30 Tavs auto.*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.05 Labākās latviešu mūzikas izlase. “Mikrofona” dziesmas.*
7.35 Ringlas ceļojums. Animācijas filma.
7.50 Skats rītdienā. Televeikala skatlogs.
8.10 Pie rīta kafijas.
8.30 Biznesa klase. Televeikala skatlogs.
8.50 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.
9.10 TV mozaīka.
9.30 Brīvdienu ceļvedis. Televeikala skatlogs.
9.50 Tādas lietas. Televeikala skatlogs.
10.10 Attīstības kods. Televeikala skatlogs.
10.30 Ātruma cilts.*
11.00 TIEŠRAIDE. Pasaules meistarsacīkstes vieglatlētikā telpās.
13.45 Sporta studija.*
14.30 Makšķerēšanas noslēpumi.*
15.00 Pasaules stāsti. “Deutsche Welle” žurnāls.
15.35 Biļete uz paradīzi. Dokumentāla filma.
16.45 TIEŠRAIDE. VTB vienotās līgas spēle.
“Krasnij oktjabrj” – “VEF Rīga”.
19.00 TIEŠRAIDE. Pasaules meistarsacīkstes vieglatlētikā telpās.
22.25 Midsomeras slepkavības 4. Detektīvseriāls. 3.sērija.
0.15 Eiropa koncertos. (ar subt.). 1.sērija.
1.05 Labākais no “Euromaxx”. “Deutsche Welle” žurnāls.
1.30 Jauniešu koru koncerts.*
3.20 Imanta – Babīte pietur...*
3.50 Vai Rīga jau gatava? Mākslas tirgus.*
4.05 Tavs auto.*

LNT
5.00 Kādas slimības vēsture. Krievijas seriāls (ar subtitriem).
5.50 Klīvlenda šovs 4. Animācijas seriāls.
6.15 Dzimuši policisti. ASV seriāls. 8.sērija.
7.10 Degpunktā.
7.40 Trako tūņu šovs. Animācijas seriāls.
8.25 Glābšanas misija 112.
9.00 LNT brokastis.
11.00 JAUNUMS! Zem plīvura. TV šovs.
11.30 Dzīves krustcelēs 3. Dokumentālu filmu cikls. 8.sērija.
12.30 Dāmu paradīze. Lielbritānijas seriāls. 2012.g. 4.sērija.
13.35 Velnišķīgās karsējmeitenes. ASV seriāls. 17.sērija.
14.35 Mazās jaukās meles 2. ASV seriāls. 24.sērija.
15.30 Svētās liekules. ASV seriāls. 2.sērija.
16.25 Dauntonas abatija. Lielbritānijas seriāls. 3.sērija.
17.35 Brokastis “Tifānijā”. ASV romantiska komēdija. 1961.g.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Brokastis “Tifānijā”. ASV romantiska komēdija. 1961.g.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.35 Dzintara dziesmas 2.
21.35 Fišeres kundzes izmeklēšanas noslēpumi. Seriāls. 6.sērija.
22.50 Greizais spogulis. Krievijas humora raidījums (ar subt.).
0.50 Mana vīra kāzas. Austrijas romantiska komēdija.
2.20 Likums un kārtība 7. ASV seriāls. 16.sērija.
3.00 Dzimuši policisti. ASV seriāls. 8.sērija.

3.45 Dauntonas abatija. Lielbritānijas seriāls. 3.sērija.
4.30 Klīvlenda šovs 4. Animācijas seriāls.
4.50 Bernards. Animācijas seriāls.

TV3
5.00 Kobra 4. Seriāls. 61.sērija.
5.45 Terra Nova. Seriāls. 6.sērija.
6.35 Tētuka meitiņas 6. Seriāls (ar subtitriem). 38.sērija.
7.00 Naskais Andželo. Animācijas seriāls.
7.20 Īpašais aģents Oso 2. Animācijas seriāls.
7.45 Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums 2. Animācijas seriāls.
8.20 Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 8. Animācijas seriāls.
9.15 Leģendas par “Chima” 2. Animācijas seriāls.
10.00 Autoziņas.
10.30 Iepirkšanās pavēlnieces.
12.40 Kinomānija 5.
13.15 Dzīvās lelles 2. ASV realitātes šovs. 12.sērija.
14.15 Pēdējais īstais vīrs. ASV komēdijseriāls. 11.sērija.
15.00 Medaljons. Komiska spraiga sižeta filma.
17.00 Spēļlaukums: atpakaļ mājās. ASV ģimenes filma.
19.00 TV3 ziņas.
19.30 Megamainds. ASV animācijas filma.
21.30 TV PIRMIZRĀDE. Kas gaidāms, kad gaidāms bērns. Komēdija.
23.40 Gaišā dienas laikā. Spraiga sižeta filma. 2012.g.
1.25 Kobra 4. Seriāls. 61.sērija.
2.20 Izklausies redzēts.

Svētdiena, 9. marts
LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Vides fakti.*
6.30 LV jaunatklāšanas raidījums “Te!”.*
7.30 Es un skola.*
8.00 Lauku peles un pilsētas peles piedzīvojumi. Animācijas seriāls.
8.25 Luijs. Animācijas seriāls.
8.35 Lidojošā suņa Vipo piedzīvojumi. Animācijas seriāls.
9.05 Kas te? Es te!
9.35 Vipo piedzīvojumi Laika salā. Animācijas seriāls.
10.00 Mārvijs Hemmers. “Nacionālās ģeogrāfijas” pasaule.
10.25 Vollesa un Gromita izgudrojumu pasaule. 5.sērija.
11.00 Madagaskara. Dokumentāla filma (ar subt.). 3.sērija.
12.00 Dievkalpojums.
13.00 Vertikāle.
13.30 Daudz laimes!
14.30 Latvijas šlāgeraptauja 2014.*
15.30 Kas var būt labāks par šo?*
16.00 Ķepa uz sirds.*
16.30 TV PIRMIZRĀDE. Mīla savvaļā. Dokumentāla filma (ar subt.).
17.30 Dzintara puse.
18.00 Dienas ziņas. (ar surdotulkojumu).
18.20 Province.
18.50 JAUNUMS! Latvija dzied! Latvijas labāko koru salidojums.
20.30 Panorāma. 20.45 “De facto”.
21.40 JAUNUMS! Agata Kristi. Erkils Puaro 13. Seriāls
(ar subt.). 1.sērija “Ziloņi atceras”.
23.20 Liels, lielāks, lielākais. Dokumentāla filma. 1.sērija.
0.15 Lielā mūzikas balva 2013.*
3.20 Viņa augstība komponists Jānis Lūsēns III.*
4.15 Ilgās atvadas. Dokumentāla filma.

LTV7
4.30 Autosporta programma nr.1.*
5.00 Ātruma cilts.*
5.30 Makšķerēšanas noslēpumi.*

Privātā pirmsskolas izglītības iestāde «Pīlādzītis»
uzņem bērnus
no 3 līdz 4 gadu vecuma un piecgadīgo un sešgadīgo
bērnu pirmsskolas sagatavošanas grupās
ar latviešu un krievu valodas apmācību
bez vecāku līdzfinansējuma.

palīgstrādniekam(-cei)
atkritumu šķirošanai ar rokām.

Pērnavas ielā 16, Jelgavā, tālrunis 63021591,
63011290, mob.20021871, 26448426.

Interesēties pa tālruni 29357119 vai sūtīt
CV pa e-pastu eko@eko.jelgava.lv.

SIA «Zemgales EKO» piedāvā darbu
šķiroto atkritumu pārkraušanas centrā
Ganību ielā 84, Jelgavā,

TV programma
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.05 Labākās latviešu mūzikas izlase. “Mikrofona” dziesmas.*
7.35 Man, vienai māsiņai. Animācijas filma.
7.50 Rūpes par tevi. Televeikala skatlogs.
8.10 Komercdarbība šodien. Televeikala skatlogs.
8.31 Jūrā un krastā. Televeikala skatlogs.
8.50 Skatpunkti. Televeikala skatlogs.
9.10 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.
9.30 Laiks uzņēmējiem. Televeikala skatlogs.
9.50 Aktualitātes. Televeikala skatlogs.
10.10 Vārds uzņēmējiem. Televeikala skatlogs.
10.30 Tavs auto.*
11.00 Makšķerē kopā ar Olti!*
11.30 Autosporta programma nr.1.*
12.00 Zebra.* (ar subt.).
12.15 Amazone ar Brūsu Periju. Dokumentāla filma. 1.sērija.
13.15 Eiropa koncertos. (ar subt.). 1.sērija.
14.10 Sapņu viesnīca. Seišelu salas. Melodrāma. (ar subt.).
15.50 TIEŠRAIDE. Pasaules meistarsacīkstes vieglatlētikā telpās.
19.40 Vulkāns. Vācijas spraiga sižeta filma. 2009.g. 2.sērija.
21.20 Pasaules stāsti. “Deutsche Welle” žurnāls.
21.50 Lillehammera 2. Seriāls.
22.40 Dikte. Seriāls. 7.sērija.
23.35 Lielais cirks 11. 2.daļa.
0.35 Kamerūna. Dokumentāla filma. 3.sērija.
1.10 Starptautiskais sporta deju festivāls “Baltic Grand Prix 2013”.*
3.35 “SeMS” piedāvā... “Kaiser Chiefs”.*

LNT
5.00 Likums un kārtība 7. ASV seriāls. 17.sērija.
5.45 Klīvlenda šovs 4. Animācijas seriāls.
6.05 Bernards. Animācijas seriāls.
6.15 Dzimuši policisti. ASV seriāls. 9.sērija.
7.10 Nedēļa novados. Kopsavilkums.
7.40 Trako tūņu šovs. Animācijas seriāls.
8.25 Ražots Eiropā 2.
9.00 LNT brokastis.
11.00 Fišeres kundzes izmeklēšanas noslēpumi. Seriāls. 6.sērija.
12.10 Herijas likums. ASV seriāls. 10.sērija.
13.05 Pīta pārvērtības. ASV romantiska komēdija. 2011.g.
14.55 Es nezināju, ka esmu stāvoklī 3. Dok.seriāls. 1. un 2.sērija.
15.50 Dzintara dziesmas 2.
16.50 Dauntonas abatija. Lielbritānijas seriāls. 4.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Greizais spogulis. Krievijas humora raidījums (ar subt.).
20.00 LNT ziņas.
20.10 LNT ziņu “Top 10”.
21.00 Dāmu paradīze. Lielbritānijas seriāls. 2012.g. 5.sērija.
22.10 TV PIRMIZRĀDE. Kara zirgs. ASV kara drāma. 2011.g.
1.00 Kad dzīve aizzib gar acīm. ASV trilleris. 2007.g.
2.35 Dārgā, mēs nogalinām bērnus! TV šovs.
3.50 Dauntonas abatija. Lielbritānijas seriāls. 4.sērija.
4.40 Bernards. Animācijas seriāls.

SIA «Alejas projekti»
aicina darbā
dārzniekus(-ces) dārzu
ierīkošanā un kopšanā.
Prasības:
• izglītība dārzkopībā un praktiskās
zināšanas;
• praktiskā darba pieredze dārzkopībā
vismaz 2 gadi pēdējo 7 gadu laikā;
• B kat. autovadītāja apliecība (vēlama);
• atbildības izjūta un mērķtiecība;
• izpratne par skaistumu un tīrīgumu;
• pozitīva attieksme pret darbu un
cilvēkiem.
Piedāvājam:
• darbu stabilā uzņēmumā;
• draudzīgus kolēģus;
• stabilu un konkurētspējīgu atalgojumu.
Savu CV un pieteikumu sūtīt pa e-pastu
birojs@alejasprojekti.lv.
Tālrunis informācijai – 29432512.

Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas Atvērto durvju dienu pasākumi 2014

Uzdevumi:
1. radīt priekšstatu skolēniem un viņu vecākiem par mācību procesa daudzveidību un inovācijām Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā;
2. popularizēt savu pieredzi tehnoloģiju izmantošanā mācību procesā.

Datums Laiks
Vieta Mērķauditorija
Klase Mācību stunda,
Tēma
					
nodarbība, seminārs
11. marts 13.10
322. Jelgavas pilsētas un novada 7.
Bioloģija
Augu daudzveidība ekosistēmās
6. stunda		
pedagogi, skolēnu vecāki			
un tās saglabāšana (mobilā datorklase)
13.10		
Topošie 7. klases skolēni, 		
Radošās darbnīcas
3D projektēšana
(pēc noteikta 		
vecāki, interesenti			
Dabaszinības
nodarbību 						
saraksta)						
						
Angļu valoda
						
Netradicionālā matemātika
						
Literatūras darbnīca
						
Mājturība un tehnoloģijas meitenēm
						
- Mājturība un tehnoloģijas zēniem;
						
- Robotika
						
Sociālās zinības
12. marts 11.20
318. Jelgavas pilsētas un novada 12.
Programmēšana
Datorbāzētas sistēmas prasību analīze,
4. stunda		
pedagogi, skolēnu vecāki			
projektēšana, izstrāde un testēšana (grupu darbs)
12.20
318. Jelgavas pilsētas un novada		
Programmēšana
Datorbāzētas sistēmas prasību analīze,
5. stunda		
pedagogi, skolēnu vecāki
12.
(turpinājums)
projektēšana, izstrāde un testēšana (grupu darbs)
12.20
228. Jelgavas pilsētas un novada 11.
Fizika
Kondensatora parametru izpēte (mobilā datorklase)
5. stunda		
pedagogi, skolēnu vecāki
12.20		
Jelgavas pilsētas un novada 7. klašu - Profesionālā angļu valoda; - Cilvēka veselība;
5. stunda 316. pedagogi, skolēnu vecāki
skolēni - Ceļā uz «Microsoft» sertifikātu - Teksta formatēšana
13.10
126. Jelgavas pilsētas un novada		
Seminārs
Elektronisku mācību līdzekļu izmantošana latviešu
6. stunda		
pedagogi, skolēnu vecāki			
valodā un literatūrā vidusskolā
14.00
318. Topošie 10. klases skolēni, 		
- Tehniskā grafika;
Iepazīšanās ar mācību priekšmetu
			
vecāki, interesenti		
- Datorizētās
					
projektēšanas pamati
14.45
316. Topošie 10. klases skolēni, 		
Ievads inženierzinātnēs
Iepazīšanās ar mācību priekšmetu
			
vecāki, interesenti
18.00		
Topošie 5., 6. klases		
Radošās darbnīcas
3D projektēšana
(pēc noteikta 		
skolēni, vecāki,			
Dabaszinības
nodarbību 		
interesenti				
saraksta) 					
Angļu valoda
						
Netradicionālā matemātika
						
Literatūras darbnīca
						
Mājturība un tehnoloģijas meitenēm
						
- Mājturība un tehnoloģijas zēniem;
						
- Robotika
						
Sociālās zinības
• Skolēnu darbu izstāde 2. stāva garajā gaitenī (tehniskā grafika; datorizētās projektēšanas pamati; 3D projektēšana).
• Skolas mājas lapā, sadaļā «YouTube kanāls» – videomateriāli, kas atspoguļo mācību procesu (tiks papildināts).

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Pedagogs
B.Balode-Lukjanska
K.Antonevičs
B.Balode-Lukjanska,
I.Stūrāne, V.Miglāne,
V.Grunte
I.Blumberga, I.Cauna
A.Dunce
V.Hermane
Z.Jevsina, L.Stepena
I.Bahmanis
I.Radčenko
K.Antonevičs
K.Antonevičs
A.Sālzirnis
S.Supe, I.Bauska
G.Stepiņa
O.Vronskis
I.Bauska
K.Antonevičs
B.Balode-Lukjanska,
I.Stūrāne, V.Miglāne
I.Blumberga, I.Cauna
Dz.Ozola
V.Hermane
Z.Jevsina, L.Stepena
I.Bahmanis
I.Radčenko
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TV3
5.00 Kobra 4. Seriāls. 62.sērija.
5.45 Terra Nova. Seriāls. 7.sērija.
6.40 Naskais Andželo. Animācijas seriāls.
7.20 Īpašais aģents Oso 2. Animācijas seriāls.
7.45 Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums 2. Animācijas seriāls.
8.15 Kinomānija 5.
8.50 Māmiņu klubs.
9.25 Garšīgi dzīvojam! Kulinārijas raidījums.
10.00 Superbingo.
11.00 Valstī viss ir kārtībā! Latvijas humora raidījums.
11.35 Iepirkšanās pavēlnieces.
13.40 Dzīvās lelles 2. ASV realitātes šovs. 13.sērija.
14.45 Megamainds. ASV animācijas filma. 2010.g.
16.45 Kas gaidāms, kad gaidāms bērns. Romantiska komēdija.
19.00 Nekā personīga.
20.00 Izklausies redzēts.
22.35 TV PIRMIZRĀDE. Virtuālā realitāte. Fantastikas filma.
0.30 Spēļlaukums: atpakaļ mājās. ASV ģimenes filma.
2.15 Kobra 4. Seriāls. 62.sērija.
3.05 Terra Nova. Seriāls. 7.sērija.
3.50 Dzīvās lelles 2. ASV realitātes šovs. 13.sērija.
4.30 Mitjaja stāstiņi. Seriāls (ar subtitriem). 18.sērija.

Jelgavas novada pašvaldība
izsludina konkursu uz Līvbērzes
kultūras nama vadītāja amatu.
Informāciju par pretendentiem izvirzītajām prasībām,
iesniedzamajiem dokumentiem var iegūt Jelgavas
novada pašvaldības mājas lapā www.jelgavasnovads.
lv un Jelgavas novada pašvaldības Kultūras nodaļā,
302. kabinetā, Pasta ielā 37, Jelgavā,
darba laikā, iepriekš sazinoties pa tālruni 63024658.
Pieteikšanās termiņš – 2014. gada 7. marts.

SIA «Kulk» piedāvā darbu
TĀMĒTĀJAM(-I) uz pilnu slodzi.
Darba pienākumi:
• tāmju sastādīšana atbilstoši būvniecības darba projektiem (tajā skaitā arī dalībai konkursos);
• specifikāciju sastādīšana;
• materiālu un būvdarbos izmantojamo mehānismu daudzuma noteikšana, cenu pieprasījumu sastādīšana;
• veikt darba patēriņa aprēķinus, ekonomiskos aprēķinus
atbilstoši izvēlētajai tehnoloģijai un iekārtām, aprēķināt
pašizmaksu un peļņu;
• atbilstoši prasībām noformēt tāmju dokumentāciju.
Prasības pretendentam:
• augstākā vai vidējā speciālā izglītība būvniecībā;
• atbilstoša darba pieredze un izpratne ceļu būvniecības
un inženierkomunikāciju (ūdensvads, kanalizācija) objektu
tāmēšanā;
• spēja patstāvīgi organizēt savu un komandas darbu,
pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību;
• labas iemaņas darbā ar datoru («Word», «Excel»,
«AutoCad» vai «MicroStation»);
• B kategorijas autovadītāja apliecība.
Interesentus CV un pieteikuma vēstuli ar norādi
«Tāmētājs(-a)» lūdzam sūtīt pa e-pastu personals@kulk.lv.
Sazināsimies ar kandidātiem,
kuru CV tiks izvirzīts nākamajai atlases kārtai.

Paziņojums par konkursa «Par tiesībām ierīkot un apsaimniekot pagaidu
(vasaras sezonas) tirdzniecības vietu Jelgavas pilsētā» izsludināšanu.
Jelgavas pilsētas dome izsludina konkursu par tiesībām ierīkot un apsaimniekot pagaidu
(vasaras sezonas) tirdzniecības vietu Jelgavas pilsētā. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš
– līdz 25.03.2014. plkst.10.
Ar konkursa nolikumu var iepazīties un piedāvājumu iesniegt katru darba dienu Jelgavas
pilsētas domes administrācijas Administratīvās pārvaldes Klientu apkalpošanas centrā
Lielajā ielā 11, 1. stāvā, 131. kabinetā. Darba laiks: pirmdienās no plkst.8 līdz 19, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst.8 līdz 17, piektdienās no plkst.8 līdz 14.30.
Konkursa nolikums pieejams arī portālā www.jelgava.lv.

Pirts skolas filiāle Jelgavā

Akreditēta profesionālās tālākizglītības iestāde «Pirts skola»
piedāvā apgūt profesionālās tālākizglītības programmas

• Pirtnieks (2. profesionālais kvalifikācijas līmenis);
• Pirts meistars (3. profesionālais kvalifikācijas līmenis)

profesionālās kvalifikācijas iegūšanai.
Mācību programmā: pirts zinību teorija un prakse, medicīna pirtniekiem un pirmās
palīdzības sniegšana, apkārtējās vides zinības, pirtnieka saskarsme ar klientu, pirts
ezotērika, ārstniecības augi pirtī.
Neformālās izglītības programmas:
• Pirtszinis – 64 mācību stundas;
• Dzintars pirtī – 32 mācību stundas.
Mācību ilgums: Pirtnieks – 1 gads; Pirts meistars – 2 gadi.
Sīkāka informācija – pa tālruni 25447393; e-pasts info@pirtsskola.lv; www.pirtsskola.lv.
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Pasākumi pilsētā
 27. februārī pulksten 13 – Jaunā teātra muzikāla viesizrāde «Ansītis un Grietiņa».
L.I.Purmalietes mūzika, I.Trumpes librets un dziesmu teksti. Režisors V.Roziņš. Biļešu
cena – € 5,69; 4,27; 3,50; 3; 2,85 (Ls 4; 3; 2,46; 2,11; 2) (kultūras namā).
 27. februārī pulksten 18 – tematiskais tūrisma vakars «Latvju zīmju spēks» (Svētās
Trīsvienības baznīcas tornī).
 27. februārī pulksten 19 – Latvijas Nacionālo bruņoto spēku bigbenda koncerts
«Swing meet Latin», diriģents Kristofs Līders no Vācijas. Programmā iekļauts klasiskais
svings un latīņu mūzikas ritmi bigbendam. Ieeja – bez maksas (kultūras namā).
 28. februārī pulksten 19 – S.Zapacka un H.Ozols koncertprogrammā «... par sievieti». Biļešu cena – € 6; 5 (Ls 4,22; 3,51) (kultūras namā).
 1. martā pulksten 16 – Rīgas pilsētas TMKC «Mazā ģilde» TDA «Dzintariņš» 60 gadu
jubilejas ieskaņas koncerts. Mākslinieciskā vadītāja Olga Freiberga. Biļešu cena – € 10;
9; 8; 7; 6; 5; 4; 3 (Ls 7,03; 6,33; 5,62; 4,92; 4,22; 3,51; 2,81; 2,11) (kultūras namā).
 1. martā pulksten 17 – koru koncerts «Pavasara ieskaņās». Piedalās vīru koris
«Frachori» (diriģents Andrejs Mūrnieks), Jelgavas 4. vidusskolas meiteņu koris «Spīgo»
(mākslinieciskā vadītāja Līga Celma-Kursiete, diriģentes Liena Celma, Arta Jurgenovska), Jelgavas 4. vidusskolas vīru koris «Kārkli pelēkie zied» (diriģents Ingus Leilands) (4.
vidusskolas koncertzālē Akmeņu ielā 1).
 2. martā pulksten 12 – slāvu svētki «Masļeņica» (k/n Deju zālē). Svētki turpināsies
pulksten 13 skvērā aiz kultūras nama.
 2. martā pulksten 15 – koncerts bērniem un vecākiem «Multfilmu pasaulē». Piedalās Jelgavas bigbends un vokālā džeza grupa «Framest». Koncertā skanēs populārāko
multfilmu mūzika («Flinstoni», «Simsoni», «Mazā nāriņa», «Karalis lauva», «Šreks»,
«Skaistule un Briesmonis»), kā arī fragmenti no k/f «Mūzikas skaņas» un «Brīvību
Villijam». Koncerta mākslinieciskais vadītājs – Raitis Ašmanis. Biļešu cena – € 5,50; 4;
3,50 (Ls 3,87; 2,81; 2,46) (kultūras namā).
 2. martā pulksten 16 – Jelgavas Latviešu biedrības amatierteātra izrāde: M.Zīverts
«Kaļostro Vilcē». Ieeja – par ziedojumiem (Sabiedrības integrācijas pārvaldē Sarmas
ielā 4).
 3. martā pulksten 16 – brīvprātīgo jauniešu tikšanās (Sabiedrības integrācijas
pārvaldē Sarmas ielā 4).
 6. martā pulksten 14.30 – jauniešiem iespēja uzzināt brīvprātīgā darba pieredzi
no Gruzijas un Portugāles brīvprātīgajiem. Dalība – bez maksas (Zemgales NVO centrā
Lielajā ielā 15).
 6. martā pulksten 16 – starptautiskais tautas mūzikas instrumentu festivāls «Apstīgoju zelta kokli, nodziedāju skaņu dziesmu». Koncerta īpašais viesis – komponists
V.Salaks. Ielūdz Jelgavas Koklētāju biedrība un tās vadītāja B.Deruma. Ieeja – bez
maksas (kultūras namā).
 7. martā pulksten 9 – Jelgavas pilsētas 17. skolēnu zinātnisko darbu konference
(Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā Svētes ielā 33).
 7. martā pulksten 14 – Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru Kurzemes un
Zemgales novadu skate (Jelgavas 4. vidusskolā Akmeņu ielā 1).
 7. martā pulksten 19 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra izrāde: V.Pumpure «Kaimiņu
būšana». Režisore L.Ņefedova. Biļešu cena – € 4,50; 3,50; 3 (Ls 3,16; 2,46; 2,11)
(kultūras namā).
 7. martā pulksten 16 – baltkrievu biedrība «Ļanok» ielūdz uz literāri muzikālo vakaru, kas veltīts Starptautiskajai sieviešu dienai, «Viss sievietēm!». Vaclavs Gerajevskis
un Aleksandrs Glušakovs lasīs savus dzejoļus baltkrievu un krievu valodā, bet grupas
«Tirkizband» dāvās skatītājiem brīnišķīgu muzikālo noskaņu. Ieeja – bez maksas (Sabiedrības integrācijas pārvaldē Sarmas ielā 4).
 8. martā pulksten 15 – ekskursija Sieviešu dienā «Skaistā. Tuvā. Nezināmā». Pastaiga
pa Jelgavas centrālo daļu ar stāstiem par ievērojamām Jelgavas sievietēm, noslēgumā
– sarunas pie tējas tases (sākums pie Svētās Trīsvienības baznīcas torņa).
 8. martā pulksten 15 – muzikāli literārs koncertuzvedums «Mīlestības vēstules». Piedalās: Līga Valtere (Ozolnieku amatierteātra aktrise), mūziķi Aiga
Jankevica, Kaiva Saulīte, Gundars Riekstiņš. Skanēs J.Akurātera, K.Skujenieka,
E.Ķezberes dzeja un G.Riekstiņa dziesmas ar J.Poruka, K.Skujenieka, E.Ķezberes,
S.Gausiņas-Elksnes vārdiem. Ieeja – bez maksas (Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures
un mākslas muzejā).
 8. martā pulksten 15 – koncerts «Dziesma jums». Piedalās kori «Vivere» (diriģents
Gints Ceplenieks), «Mītava» (diriģente Agija Pizika) un «Liepa» (diriģente Inta Zakenfelde) (Jelgavas pilī).

Izstādes
 Līdz 25. martam – Zanes Veldres darbu izstāde «1,5 kg dzīves» (Jelgavas Mākslas
skolā Mazajā ceļā 2).
 Martā – Latvijas Tekstilmākslas asociācijas prezidentes Aijas Baumanes personālizstāde «No pirmsākumiem» (Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 No 1. līdz 15. martam – TDA «Lielupe» jubilejas izstāde (k/n 1. stāva Lielajā
foajē).
 Martā – izstāde «Miniatūrtekstilija». Apskatāmas Latvijas tekstilmākslinieku miniatūrtekstilijas. Izstāde apskatāma līdz 20. aprīlim (Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures
un mākslas muzejā).
 Līdz 3. martam – tekstilmākslinieces Ditas Veģes personālizstāde (Ādolfa Alunāna
muzejā Filozofu ielā 3).
 No 5. līdz 7. martam no pulksten 10 līdz 16 – Jelgavas Pesnionāru biedrības biedru rokdarbu un gleznu izstāde (dienas centrā «Sadraudzība» Dobeles ielā 62a).
 5. martā pulksten 15 – Jāņa Kalniņa gleznu izstādes «Loks noslēdzies» atklāšana
un tikšanās ar autoru. Izstāde apskatāma līdz 6. aprīlim (Ādolfa Alunāna muzejā
Filozofu ielā 3).
 No 5. līdz 31. martam – izstāde «Teātrim Jelgavā – 145» (k/n 2. stāva foajē).
 Līdz 13. martam – Mārītes un Aleksandra Djačenko keramikas izstāde «Tornis».
Ieejas maksa – € 1,14 (Ls 0,80); skolēniem, studentiem un pensionāriem – € 0,57
(Ls 0,40) (Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas tornī).
 No 13. marta līdz 30. aprīlim – fotogrāfu radošās grupas izstāde «Ar vējiem
krēpēs» (Svētās Trīsvienības baznīcas tornī).
 Līdz 14. martam – Jelgavas fotogrāfa Jura Karlinska personālizstāde «Mīlestības
pieskāriens» (Jelgavas pils aulas foajē).
 Līdz 15. martam – Jelgavas tautas gleznošanas studijas dalībnieces Mairitas
Zvirgzdiņas darbu izstāde (deju centrā «Cukurfabrika» Cukura ielā 22).
 Līdz 15. martam – Jelgavas Tautas gleznošanas studijas dalībnieka Arņa Ozola
darbu izstāde (kultūras namā «Rota» Garozas ielā 15).
 No 17. marta līdz 15. aprīlim – japāņu un latviešu fotomākslinieku izstāde
«Draudzība» (Jelgavas pils aulas foajē).
 No 17. marta līdz 15. aprīlim – Francijas fotomākslinieku izstāde «Ruelmalmezonas impresijas» (Jelgavas pils Sudraba zālē).
 No 18. marta līdz 2. aprīlim – integratīvās mākslas festivāla «Nāc līdzās! Zemgale»
dalībnieku darbu izstāde (kultūras namā).
 Līdz 31. martam – mākslinieces Ineses Mīlbergas grafiku izstāde (Zinātniskās
bibliotēkas galerijā).
 Līdz 31. martam – Aināra Rubena fotogrāfijas «XVI Starptautiskais Ledus skulptūru
festivāls» (2014) (k/n 1. stāva garderobes foajē).

notikumi

Ceturtdiena, 2014. gada 27. februāris

Dzīsim prom ziemu!

Masļeņicā varēs sacensties salmu maisu mešanā,
pankūku skrējienā, mēroties spēkiem pupiņu talkā
un piedalīties citās aktivitātēs. Foto: Ivars Veiliņš
 Ritma Gaidamoviča

Ievērojot slāvu tradīcijas, jelgavnieki svētdien, 2. martā,
pulksten 12 Jelgavas kultūras
namā un pie tā ar jautrību
aicināti atvadīties no ziemas
un sveikt pavasari, svinot Masļeņicu. Ziemu dzīsim prom ar
rotaļām, gaiļu cīņām, pupiņu
talku, varēs arī vizināties ar zirgu, bet aktīvākie dalībnieki tiks
cienāti ar pankūkām. Jāpiebilst,
ka tās ir šo svētku neatņemama
sastāvdaļa – organizatori būs
sarūpējuši 400 pankūkas.
Sabiedrības integrācijas pārvaldes speciāliste Anete Rone akcentē – lai gan svētki ir
tradicionāli, šogad mainīts pasākuma laiks
– Masļeņicas svinības sāksies pulksten 12,
kas ir stundu vēlāk nekā ierasts.
Kultūras nama Deju zālē pasākumu
vadīs atraktīvā mākslinieku komanda
no Rīgas Vladimira Astapenko vadībā,

kas sarūpējusi pilnīgi jaunu programmu
– muzikālus priekšnesumus un rotaļas.
«Līksmi pavadīt ziemu, lai sagaidītu
pavasari, aicināti kā lieli, tā mazi. Svētku
dalībnieki varēs ne tikai klausīties dažādas
tautasdziesmas ar humora pieskaņu, bet
arī dziedāt līdzi un piedalīties rotaļās, kur
iesaistīti tiks gan bērni un jaunieši, gan
pieaugušie. Balvās solām gardas pankūkas,
bez kurām šie svētki nav iedomājami,» tā
A.Rone. Jāpiebilst, ka pankūkas simbolizē
apaļo sauli, kas spoži spīd, padarot dienas
siltākas, gaišākas un garākas.
Paredzēts, ka pulksten 13 svētki turpināsies skvērā aiz kultūras nama, kur par
aktivitātēm gādās Jelgavas brīvprātīgo
jauniešu komanda un Jelgavas nacionālo
kultūras biedrību pārstāvji. Tur notiks gaiļu
cīņas, varēs sacensties salmu maisu mešanā, pankūku ātrēšanā, mēroties spēkiem
pupiņu talkā un pankūku skrējienā. Pasākuma organizatori gan aicina jelgavniekus
apģērbties atbilstoši laika apstākļiem un
uzvilkt piemērotus apavus, jo pagaidām
skvērs aiz kultūras nama ir mitrs.

Paralēli aktivitātēm sanākušie tiks cienāti ar gardām pankūkām. Organizatori
Masļeņicas svētkiem gādā 400 pankūkas.
Tāpat skvērā būs iespēja sevi iemūžināt pie
kādas no foto sienām, iejūtoties matrjoškas
vai zaķa tēlā. Būs arī vizināšanās ar zirgu.
Tiesa, šogad ne kamanās, bet gan ratos.
Svētku noslēgumā, kā tas Masļeņicā ierasts,
ziema tiks pavadīta, sadedzinot salmu lelli,
kas simbolizē ziemu. To, kā katru gadu,
darina Sabiedrības integrācijas pārvaldes
darbinieki.
Masļeņica ir vieni no slāvu svētkiem ar
daudzveidīgām paražām un tradīcijām, kas
zināmas un saglabātas cauri gadsimtiem.
Masļeņicu svin nedēļas garumā, katrai
nedēļas dienai piedēvējot savu nosaukumu, nozīmi un noteiktas tradīcijas. Ar tām
plašāk var iepazīties SIP mājas lapā www.
sib.jelgava.lv.
Jāpiebilst, ka šie svētki ir līdzīgi latviešu
Meteņiem. Meteņi, kas ir seni latviešu
pavasara gaidīšanas svētki, beidzas Pelnu
dienā, kurai seko lielais gavēnis. Meteņus
svin septiņas nedēļas pirms Lieldienām.

Būs «Šreks» un «Simsoni», nebūs vien «Nu, pagaidi tikai»!
 Ritma Gaidamoviča

Uz jautru un izklaidējošu koncertu ģimenes svētdien, 2. martā, pulksten 15 ielūdz Jelgavas
bigbends un vokālā grupa «Framest», kas klausītājus ievedīs
multfilmu pasaulē. Koncertā
izskanēs populārāko multeņu
un filmu melodijas džeza ritmos. Bigbenda vadītājs Raitis
Ašmanis sola: būs Flinstoni,
Simsoni, Mazā nāriņa, Karalis
lauva.
«Kāpēc multfilmas? Tāpēc, ka tās vieno
ģimeni. Tieši to mēs arī gribam – koncertā
sagaidīt ģimenes,» saka koncerta mākslinieciskais vadītājs R.Ašmanis. Viņš uzsver,

Žūrija: «Jelgava labi skan!»

Aizvadīta
pilsētas un
novadu vokālo ansambļu skate.
«Rotiņas»
jaunākajai grupai – 43 punkti (1. pakāpe), vidējam sastāvam – 45 (augstākā
pakāpe), bet vecākajai grupai – 48,17
punkti (augstākā pakāpe). Pensionāru
biedrības ansamblis «Vīzija» ieguva
44,67 punktus un 1. pakāpes diplomu.
Savukārt sieviešu ansambļu konkurencē
augstākais rezultāts mūsu «Guns» dāmām – 47 punkti un augstākās pakāpes
diploms. Jaukto ansambļu grupā Tirkīza
kora ansamblim 45 punkti un augstākās
pakāpes diploms.

ka Jelgavā piedāvātā kultūras programma
ir patiesi piesātināta, taču, to izvērtējot,
secinājis, ka lielākā daļa pasākumu vairāk
domāti pieaugušajiem. «Mēs gribam, lai
kultūru bauda visa ģimene kopā. Un multenes ir tās, kas vieno. Kurš tad nezina Simsonus vai Šreku?!» nosaka R.Ašmanis.
Koncertam izvēlētas dažādas melodijas
no pazīstamām multfilmām un kinofilmām, kurām izveidotas speciālas džeza
aranžijas, pielāgojoties gan bigbendam,
gan vokālajai grupai. «Kad ideja radās,
manā sarakstā bija kādas 50 multfilmas
un filmas, taču kur nu vienā koncertā tās
ietilpināt! Mēs esam izvēlējušies padsmit
kompozīcijas, kurām pielikuši interesanto
un izklaidējošo džeza piesitienu,» stāsta
R.Ašmanis, piebilstot, ka klausītāji varēs
dzirdēt pazīstamas melodijas gan no

Ielūdz 4. vidusskola!

Gaidot pavasari, uz skanīgu un daudzpusīgu koru koncertu «Pavasara ieskaņās» Jelgavas 4. vidusskolas koncertzālē 1. martā pulksten 17 ielūdz kori.
«Pavasara ieskaņās» esot triju koru
sadraudzības koncerts, kurā piedalās
«Mazās ģildes» vīru koris «Frachori»
(diriģents Andrejs Mūrnieks), Jelgavas
4. vidusskolas meiteņu koris «Spīgo»
(mākslinieciskā vadītāja Līga CelmaKursiete, diriģentes Liena Celma, Arta
Jurgenovska) un Jelgavas 4. vidusskolas
vīru koris «Kārkli pelēkie zied» (diriģents
Ingus Leilands). I.Leilands stāsta, ka
koncerta skaņdarbu spektrs būs ļoti
plašs – garīgā mūzika, klasika, kormūzika un mūsdienu komponistu darbi.
Ieeja – bez maksas.

multenes «Karalis lauva», gan «Mūzikas
skaņām», gan «Skaistules un Briesmoņa»,
gan «Flinstoniem» un «Sniegbaltītes un
septiņiem rūķīšiem». «Nebūs vien «Nu,
pagaidi tikai!»,» smaidot nosaka vadītājs.
No savas bērnības viņš spilgti atceroties
kinofilmu «Mūzikas skaņas», taču multfilmas iepazinis kopā ar bērniem, kuriem
šis periods nu jau beidzies.
«Džeza burvība slēpjas tajā, ka tas ir «šeit
un tagad». Tā ir improvizācija konkrētā
mirklī, tāpēc aicinām skatītājus notvert šo
mirkli,» tā R.Ašmanis, uzsverot, ka džezs ir
lieliska atpūtas iespēja. «Tāpat skatītājiem
ir iespēja atnākt un pavērtēt, kā šī mūzika
skan TV un kā – citā sniegumā jeb vokālās
grupas un bigbenda džeza izpildījumā,»
tā R.Ašmanis. Biļešu cena – 5,50; 4 un
3,50 eiro.

Jelgavā satiksies koklētāji

6. martā pulksten 16 Jelgavas kultūras
namā notiks tautas mūzikas instrumentu
festivāls «Apstīgoju zelta kokli, nodziedāju
skaņu dziesmu», kurā satiksies 150 koklētāji un koristi. Koklētāju biedrības vadītāja
Biruta Deruma stāsta, ka festivālā akcents
likts uz kopskaņdarbiem. Īpašais viesis
– komponists Vilnis Salaks, kurš šogad
nosvinēja 75 gadus. Koncertā piedalās
Jelgavas, Iecavas mūzikas skolu kori, instrumentāli vokālā grupa «Zelta stīdziņa»,
duets Megija Bruce un Zanda Veilande,
vokāli instrumentālā grupa «Rūta», Kauņas
konservatorijas un vēl 11 Latvijas koklētāju
ansambļi. Programmā: B.Derumas darbi
«Mana kokle zeltā stīgo», «Zirdziņa polka», V.Salaka «Teici, teici, valodiņa», «Kurš
putniņš». Ieeja – bez maksas.

