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Izcilā arhitekta Rastrelli būvētā Jelgavas pils nav radusies tukšā vietā. Tā ir uzcelta uz kādreizējās Livonijas
ordeņa pils – vēlākās Kurzemes hercogu rezidences – pamatiem.
1737. gadā par jauno Kurzemes un Zemgales hercogu kļuva
Ernsts Johans Bīrons, kura uzdevumā arhitekts Rastrelli izstrādāja
jaunas pils celtniecības projektu vietā, kur atradās vairākos 17. un
18. gadsimta sākuma karos izpostītā vecā pils. Jaunās pils celtniecību uzsāka 1737. gada beigās, bet līdz 18. gadsimta beigām
turpinājās pils būvniecības, apdares un labiekārtošanas darbi.
Rastrelli būve ir piemineklis ne tikai tās autoram un daudzajiem
simtiem strādnieku, amatnieku un mākslinieku, kas to cēla un veidoja. Jelgavas pils ir lielākais un izcilākais arhitektūras piemineklis
Latvijā, un ēka tagad kalpo kā Latvijas Lauksaimniecības universitātes mājvieta.

Zviedrijā ik mēnesi nonāk
50 tonnas Jelgavā ražota siera
Attēls: Jelgavas pils
Avots: Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs

Jelgavnieki pašu neizdarības
dēļ spiesti maksāt NĪN par
neesošām būvēm
 Sintija Čepanone

Šomēnes uzņēmuma «Latvijas piens» pārstāvji piedalījās arī vienā no pasaules lielākajām
izstādēm «Gulfood» Dubaijā, lai veiktu Tuvo Austrumu, Dienvidāzijas un Āfrikas tirgus izpēti.
Uzņēmums secinājis, ka šajā reģionā tirgum ir potenciāls, jo tur ir augsta pirktspēja un liels
iedzīvotāju īpatsvars ar citu kultūru un līdz ar to arī ēšanas paradumu pieredzi. Šobrīd šim
tirgum atbilst «Sniega bumbas», bet vajadzētu izstrādāt jaunus produktus ar specifiskām
garšas īpašībām, turklāt nepieciešams sertifikāts, lai varētu uz šīm valstīm produkciju eksFoto: JV
portēt. «Latvijas piens» lēš, ka šis darbs aizņems vismaz pusgadu.
 Ilze Knusle-Jankevica

Ekonomiskās sankcijas
starp Eiropu un Krieviju
būtiski ietekmēja arī Jelgavas piena pārstrādes
uzņēmuma «Latvijas
piens» darbu, bet nu
jau uzņēmums ir stabilizējis savu darbību un
sācis paplašināt siera
ražošanu, lai vietējam
un eksporta tirgum
piedāvātu produktus
ar augstāku pievienoto
vērtību. Tagad ir mērķis
paplašināt eksportu uz
Skandināviju.
Uzņēmuma valdes priekšsēdētāja Anita Skudra skaidro:
lai sasniegtu iecerēto, «Latvijas
piens» investēs siera ražošanā,

būtiski ir palielināt jaudu un
kvalitāti fasēšanas procesos.
Plānots iegādāties tādas iekārtas kā siera bloku virsmas
apstrādes līniju, automātisko
trauciņu aizkausēšanas iekārtu,
jaunu iepakošanas iekārtu. Finansējumu paredzēts piesaistīt,
piedaloties LAD programmā
«Atbalsts ieguldījumiem pārstrādei». Informācija Iepirkumu
uzraudzības biroja mājas lapā
liecina, ka iepirkuma procedūra
jau ir noslēgusies un zināmi
uzņēmumi, kas nepieciešamās
iekārtas piegādās. «Latvijas
piens» kopumā plāno investēt
227 000 eiro. Tiesa, pateikt, kad
tieši iekārtas varētu būt Jelgavā
un sāksies to uzstādīšana un
testēšana, uzņēmuma vadītāja
nevar. «Iekārtu iegāde var notikt pēc tam, kad uzņēmumam

tiks piešķirts LAD programmas
atbalsts,» tā A.Skudra.
Uzņēmuma vadība cer, ka
investīcijas ļaus palielināt arī
eksportu. «Šobrīd savas jaudas
izmantojam maksimāli un sieru
ražojam apmēram 300 tonnas
mēnesī. Sagaidām, ka investīciju
projekts cels ražošanas kvalitāti
un jaudas,» norāda uzņēmuma
valdes priekšsēdētāja. Viņa skaidro, ka Krievijas krīze ietekmējusi
visu piena ražošanas nozari – ne
tikai Latvijā. Lielākā vai mazākā
mērā tā skarot visus piena ražotājus un līdz ar to arī pārstrādātājus, jo ražošana un pārstrāde ir
cieši saistītas, radot patērētājiem
produktus. «ES tirgos produktu
cenas joprojām ir zemas, un tas
ietekmē ne tikai Latvijas tirgu.
«Latvijas piens» ir aktīvi strādājis, lai mazinātu tirgus riskus,

īsā laikā pārkārtojot ražošanu,
fokusējoties uz siera ražošanu
un attīstot eksportu. Jāatzīst, tas
nav viegli izdarāms laikā, kad krīze piena nozarē būtiski ietekmē
vairākas ES valstis vienlaikus,
arī mūsu tuvējos kaimiņus Baltijā,» situāciju ieskicē A.Skudra,
piebilstot, ka uzņēmuma izvēlētais kurss ir Skandināvijas tirgus.
Primārais ir nostiprināt savas
pozīcijas Zviedrijā, kur jau tiek
piedāvāti divus mēnešus nogatavinātie «Edamer» un «Gouda»
sieri un «Sniega bumbas». Šobrīd
uz Zviedriju tiek eksportētas 50
tonnas mēnesī.
«Latvijas piens» šobrīd savu
produkciju eksportē uz desmit
valstīm: Lietuvu, Igauniju, Ukrainu, Vāciju, Slovākiju, Lielbritāniju, Izraēlu, Čehiju, Baltkrieviju, Zviedriju.

Valsts līdzfinansēs jauniešu bez pieredzes nodarbinātību
 Ilze Knusle-Jankevica

metinātājus, šuvējus, savukārt NVA
ir reģistrēti jaunieši vecumā no 18
Lai mazinātu jauniešu bezdarbu valstī, Nodarbinātīlīdz 29 gadiem ar profesionālo izglības valsts aģentūra (NVA) sākusi īstenot programmu
tību, bet bez pietiekamas pieredzes,
«Pirmā darba pieredze jaunietim», kas paredz līdzpieņemot darbā šos jauniešus, uzņēfinansējumu darba devējam jaunieša darba algas
mums var izmantot NVA piedāvāto
samaksai. NVA Jelgavas filiāle šogad plāno līdzfinanlīdzfinansējumu,» programmas
sēt 17 šādas darbavietas, paredzot dotācijās izlietot
būtību skaidro NVA Jelgavas filiāles
aptuveni 30 230 eiro.
vadītāja Andra Dietlava, uzsverot:
uzņēmums nedrīkst nodarbināt
«Ja uzņēmums meklē darbi- programmētājus, iekārtu operato- jaunieti nekvalificētos un mazkvaniekus, piemēram, grāmatvežus, rus, atslēdzniekus, autoelektriķus, lificētos darbos, jo līdzfinansējums

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

paredzēts tādu jauniešu pieņemšanai darbā, kuriem iegūta profesionālā vai augstākā izglītība un kuri
nestudē pilna laika klātienē.
Pieņemot darbā jaunieti bez
pieredzes profesijā, NVA pusgadu
jaunieša algai finansē 160 eiro
(jaunietim ar invaliditāti – 240
eiro), bet otrajā pusgadā – 100 eiro
mēnesī (jaunietim ar invaliditāti
– 200 eiro).
Turpinājums 3.lpp.

63048800

Nekustamā īpašuma
nodokļa (NĪN) maksātāji februārī saņēmuši
pašvaldības sagatavotos maksāšanas paziņojumus par aprēķināto
NĪN 2015. gadam, un
šobrīd vairāki nodokļu
maksātāji pašvaldībā
vērsušies ar pretenzijām
par, viņuprāt, nekorekti
aprēķināto NĪN. Iedzīvotāji norāda, ka nodoklis
piemērots dabā vairs
neeksistējošām būvēm,
taču, kā izrādās, pārbaudot informāciju, īpašnieks pats nav nokārtojis
nepieciešamās formalitātes, lai nojauktā būve tiktu dzēsta no Nekustamā
īpašuma valsts kadastra
informācijas sistēmas.
Pašvaldības Būvvaldes Būvinspekcijas vadītāja Natālija Ļubina
atgādina, ka NĪN tiek aprēķināts,
par pamatu ņemot zemes, ēku un
būvju kadastrālo vērtību, savukārt
to ikvienam īpašumam aprēķina
Valsts zemes dienests (VZD), pamatojoties uz Kadastra informācijas
sistēmā fiksētajām ziņām. Tieši uz
VZD sniegtās informācijas pamata
pašvaldība aprēķina iedzīvotājiem
NĪN par zemi un ēkām, tāpēc īpašniekiem atbildīgi jāizturas pret datu
aktualizēšanu reģistrā.
«Lai īpašnieks varētu nojaukt
kādu būvi savā īpašumā, tam nepieciešams saņemt atļauju no Būvvaldes. Kad būve nojaukta, būvinspektors īpašumu apseko dabā un
izsniedz izziņu par būves neesa-

mību, un ar šo izziņu īpašniekam
jādodas uz VZD, kur no Kadastra
informācijas sistēmas ēkas dati tiek
dzēsti, līdz ar to turpmāk vairs netiek izmantoti, aprēķinot NĪN. Un
tieši ar to visbiežāk grēko īpašnieki
– viņi nepieciešamās formalitātes
nenokārto līdz galam,» skaidro
N.Ļubina, uzsverot: būvinspektora
izsniegtā izziņa ir tikai apliecinājums, ka būve dabā vairs neeksistē,
taču, lai to izslēgtu no reģistra, ar šo
izziņu jāvēršas VZD.
Būvinspekcijas vadītāja norāda,
ka Jelgavā situācijas, kad īpašnieks nojauc kādu lietošanai vairs
nevajadzīgu būvi, nav retums, un
visbiežāk tās ir vecas dārza mājiņas
vai šķūņi. «Ir bijuši gadījumi, ka
līdzās tiek uzcelta jauna būve un
vecā tiek nojaukta, taču, ja nojauktā
būve nav dzēsta no reģistra, NĪN
tiek aprēķināts par abām,» skaidro
N.Ļubina, iedzīvotājus, kuriem NĪN
2015. gadā aprēķināts par dabā
neesošām būvēm, Valsts zemes
dienestā aicinot aktualizēt datus
par ēkām un būvēm sev piederošajā
īpašumā, lai turpmāk NĪN būtu iespējams aprēķināt atbilstoši reālajai
situācijai.
VZD pārstāve Aija Krūmiņa norāda, ka būvinspektora izsniegtajai izziņai nav laika ierobežojuma – ēkas
dati no Kadastra informācijas sistēmas tiks dzēsti arī tad, ja īpašnieks
VZD iesniegs pat pirms vairākiem
gadiem izsniegtu būvinspektora
izziņu par būves neesamību.
«Jelgavas Vēstnesis» jau rakstīja,
ka kopumā pašvaldība sagatavojusi
un nosūtījusi 33 176 NĪN par zemi
un ēkām maksāšanas paziņojumus
un šogad NĪN maksāšanas termiņi
noteikti 31. marts, 15. maijs, 17.
augusts un 16. novembris.

Uzmanību – konkurss!
Šī laikraksta numura lappusēs gan slēptā, gan
atklātā veidā vairākkārt publicēts Jelgavas
pilsētas karogs
Saskaitiet, cik pilsētas karogu publicēti laikrakstā, un atbildi paziņojiet
27. februārī laikā no pulksten 8 līdz 12, zvanot pa tālruni 63005556
vai 63005574.
Katrs desmitais pareizās atbildes autors saņems balvu
no Jelgavas pilsētas pašvaldības – lietussargu, krekliņu,
vējjaku ar pilsētas simboliku vai «Ielūgumu uz Jelgavu».

Laikrakstu iespējams saņemt arī
redakcijā Pasta ielā 47 – 214.
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«Kāpņutelpu mājai ar cauru
jumtu neremontēsim»
 Jānis Kovaļevskis

«Valsts un pašvaldību līmenī būtu jāuzsāk diskusija par
mājokļu politiku, jo ne visās padomju laikā celtajās ēkās
ir ekonomiski pamatoti veikt renovācijas darbus. Tāpat
jāmeklē risinājumi, ko darīt ar vecajām koka ēkām,
kurām nepieciešami būtiski kapitālieguldījumi. Tam
nepieciešams risinājums, jo cilvēku ienākumi šobrīd
nav tādā līmenī, lai uzņēmēji pēc savas iniciatīvas sāktu
ieguldīt dzīvojamā fonda attīstībā. Mēs daudz runājam
par kāpņutelpu remontiem un pagalmu labiekārtošanu,
bet aizmirstam, ka ēkai ir bojātas būvkonstrukcijas vai
jālabo jumts, tādēļ vēlos vērst uzmanību, ka dzīvokļu
īpašnieki atbilstoši spēkā esošajai likumdošanai ir pilnībā
atbildīgi par savu daudzdzīvokļu māju un pārvaldnieks
var veikt tikai tos darbus un tādā apjomā, kā to lēmuši
un finansējuši dzīvokļu īpašnieki,» uzsver SIA «Jelgavas
nekustamā īpašuma pārvalde» (JNĪP) valdes loceklis
Juris Vidžis.
Sarunā ar J.Vidži – plašāk par
jauno valsts atbalsta programmu
ēku renovācijai, par komunālo
maksājumu parādiem un to, kādu
pieredzi no JNĪP vēlas pārņemt
ārvalstu kolēģi.
Par ko īsti ir atbildīgs JNĪP
kā 415 namu pārvaldnieks
pilsētā?
Mēs varam uzņemties atbildību
tikai par to, kam mūs ir pilnvarojuši dzīvokļu īpašnieki. Atbilstoši
likumam pārvaldniekam jāuztur
ēkas un teritorijas sanitārā tīrība,
jāuztur ēkas inženierkomunikācijas un jāveic finanšu līdzekļu
uzskaite, kā arī pārējie darbi, par
kuriem pārvaldnieks vienojies ar
dzīvokļu īpašniekiem. Savukārt
par kapitālieguldījumiem vai remontiem iedzīvotājiem jāpieņem
atsevišķs lēmums tiešā vai pastarpinātā veidā ar dzīvokļu īpašnieku
pilnvarotās personas jeb mājas
vecākā starpniecību.
Mums ir divu veidu klienti: tādu
ēku dzīvokļu īpašnieki, kuri paši
pieņēmuši lēmumu par ēkas nodošanu pārvaldīšanā (88 procenti
dzīvokļu īpašnieku – red.), un tādi,
kuru ēkas pārvaldām, pamatojoties uz pašvaldības pilnvarojumu
(12 procenti dzīvokļu īpašnieku
– red.). Līdz ar to varam teikt, ka
juridiski attiecības ar klientiem
esam sakārtojuši.
Uzņēmumā esat ieviesuši
elektronisko sistēmu saziņai
ar klientiem – vai tā sevi attaisnojusi?
Šobrīd informāciju par 23 tūkstošiem skaitītāju rādījumiem
no mūsu pārziņā esošajiem 39,7
tūkstošiem saņemam elektroniski.
Kopumā sistēmā ir reģistrējušies
gandrīz 50 procenti jeb 6623 no
kopumā 14 497 klientiem. Mūsu
piedāvātā sistēma sniedz daudz
priekšrocību. Ir iespēja sekot tam,
kas notiek ar īpašumu, arī attālināti saņemt rēķinus par pakalpojumiem, veikt to apmaksu. Atsevišķa
pieeja ir gan dzīvokļu īpašniekiem,
gan īrniekiem. Atbildes uz sistēmā
uzdotajiem jautājumiem sniedzam
trīs darba dienu laikā. Tāpat dzīvokļu īpašniekiem ar sistēmas
starpniecību ir iespēja savā starpā
apspriest ar māju saistītos jautājumus. Mūsu sistēmu ir novērtējuši

arī ārpus valsts robežām, un kopā
ar vācu kolēģiem šobrīd strādājam,
lai līdzīgu sistēmu varētu ieviest
arī Baltkrievijā. Šai iniciatīvai piesaistīsim ES finansējumu, un tas
ļaus turpināt investīcijas sistēmas
uzlabošanā.
Energoefektivitāte un ēku
siltināšana joprojām ir viena
no aktualitātēm – cik ēku
šobrīd pilsētā ir nosiltinātas,
un kā pēc sasniegtajiem rādītājiem izskatāmies uz citu
pilsētu fona?
Šobrīd pilsētā esam nosiltinājuši
13 daudzdzīvokļu ēkas. Jāņem
vērā, ka atšķirībā no citām pilsētām
mēs savus klientus aicinām veikt
kompleksu ēku renovāciju, lai sasniegtu siltumenerģijas ekonomiju
līdz pat 70 procentiem no iepriekš
patērētā. Ne velti ēka Helmaņa ielā
3, kuras renovācijas projektu realizējām kopā ar Vācijas partneriem,
ieguva gan Latvijas energoefektīvākās ēkas statusu, gan Vācijas
būvtehnoloģiju kvalitātes balvu kā
vienīgais projekts ārpus Vācijas teritorijas. Šo projektu īstenojām bez
ES atbalsta. Šobrīd spēkā esošie
energoefektivitātes projektu nosacījumi paredz samērā smagnējas
procedūras. Arī bankas ne vienmēr
ir gatavas piedāvāt iedzīvotājiem
labvēlīgus nosacījumus finansējuma piesaistē un izvirza prasības
par papildu nodrošinājumu. Tomēr
mēs strādājam un, ja izdosies piesaistīt finansējumu, šogad varētu
nosiltināt vēl 8 – 10 mājas.
Ar daudz lielākām cerībām raugāmies uz jauno programmu, kuru
varētu pieņemt šī gada vasarā.
Ekonomikas ministrijā izstrādātais
projekts paredz divu veidu finansējuma piesaisti – no komercbankām
vai citiem aizdevējiem un ar valsts
finanšu instrumenta «Altum»
starpniecību. «Altum» programma
piedāvās fiksētu procentu likmi,
bet Eiropas fondu līdzfinansējums
būs līdz 35 procentiem no attaisnotajām izmaksām. Savukārt tiem,
kas izvēlēsies citu finansējuma
avotu, būs iespēja piesaistīt līdzfinansējumu līdz 50 procentiem. Arī
attiecināmo izmaksu summu plānots palielināt no 100 līdz 150 eiro
par kvadrātmetru. Jauno projektu
realizācija gan attiecas uz 2016.
gadu, un tiem, kas vēlēsies startēt

«Lietuvas piemērs, kur divu gadu laikā ir iesniegti 3404 daudzdzīvokļu ēku renovācijas projekti, bet realizācijas stadijā no tiem ir 989 projekti, liek aizdomāties par to, cik pārdomāta ir
Latvijas valsts piedāvātā atbalsta programma, kurā līdz šim pabeigts tikai 521 projekts, bet
ieviešanas stadijā ir 338,» norāda SIA «Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde» valdes loceklis
Juris Vidžis.
Foto: Raitis Supe
šajā programmā, jārēķinās ar jaunām prasībām energoauditiem un
citiem dokumentiem.
Nesen bija iespēja iepazīties ar
Lietuvas pieredzi ēku renovācijā,
un, jāatzīst, mums ir daudz ko
mācīties. Divu gadu laikā Lietuvā
ir iesniegti un apstiprināti 3404
daudzdzīvokļu ēku renovācijas
projekti, bet pabeigti vai realizācijas
stadijā šobrīd ir 989 projekti.

– daudzi ir noslēguši vienošanos
par parāda atmaksu, ir tā sauktie
bezcerīgie parādi, kad dzīvokļu
īpašnieki ir miruši vai piedziņu
nav iespējams veikt citu iemeslu
dēļ. Taču kopumā situācija mazliet
uzlabojas. Ja iedzīvotāji mums
sniedz pilnvarojumu vērsties tiesā
pret parādniekiem, mēs varam
rīkoties aktīvāk. Situācija dažādās
mājās būtiski atšķiras. Ir tādas
mājas, kur dzīvokļu īpašnieki veic
norēķinus 100 procentu apmērā,
bet ir arī tādas, kur par pakalpojumiem maksā tikai puse iedzīvotāju. Tomēr jāuzsver, ka parāds ir arī
visas mājas atbildība. Tas ietekmē
mājas kopējo finanšu situāciju, un
mēs kā pārvaldnieks varam veikt
darbus tikai tādā apmērā, kādā
iedzīvotāji ir veikuši savus maksājumus. Viens no risinājumiem
ir nedaudz palielināt maksu par
pārvaldīšanas izdevumiem, lai mājai veidotos tā sauktais riska fonds,
no kura līdz piedziņas veikšanai
nosedz nemaksātāju parādus, kā
tas ir Īrijā. Tomēr jārēķinās, ka
daļu parādu tāpat nekad nevarēs
piedzīt, jo atbilstoši likumdošanai
pakalpojumu sniedzējam ir pienākums norakstīt parādus gadījumā,
ja ir noslēdzies parādnieka maksātnespējas process vai parādnieks
ir miris.

statuss, kas vēl vairāk apgrūtina
situāciju, jo šīs ēkas pat nedrīkst
nojaukt, lai gan apzināmies, ka
dzīvokļu īpašniekiem nekad nebūs
pietiekami līdzekļu, lai tās atjaunotu. Pašvaldība pilnībā ir sakārtojusi
vienu šādu ēku – Filozofu ielā 46
–, kura celta 1910. gadā un kurā
lielākā daļa no 12 dzīvokļiem bija
pašvaldības īpašumā, taču izmaksas bija ievērojamas (430 tūkstoši
eiro – red.). Iegādāties 12 dzīvokļus
par tirgus cenu būtu lētāk, tādēļ
šobrīd nav plānots kādu no vecajām
koka ēkām pilnībā renovēt. Pakāpeniski veiksim nepieciešamos
uzlabojumus, lai sadzīves apstākļi
nepasliktinātos. Kritiskā stāvoklī
šajās ēkās ir apkures iekārtas.

Daudzas JNĪP apsaimniekošanā esošās ēkas, īpaši ar
zemāku labiekārtojuma līmeni, ir sliktā tehniskā stāvoklī.
Kādus risinājumus piedāvājat
šo ēku dzīvokļu īpašniekiem?
Kāds šobrīd ir parādu apjoms,
Ar šīm mājām rūpīgi strādājam,
un kāds būtu civilizētākais risi- jo virknei ēku nolietojuma līmenis
nājums šai problēmai?
ir tuvu maksimālajam. Daļai šo
Parādu struktūra ir sarežģīta ēku ir kultūrvēsturiskā pieminekļa

Vai Jelgavā ir jūtama konkurence dzīvojamo ēku apsaimniekošanas jomā?
Ar daudzdzīvokļu ēku pārvaldīšanu pilsētā nodarbojas četri
uzņēmumi. Dzīvokļu īpašnieki var
brīvi izvēlēties, ar kuru pārvaldnieku sadarboties, tomēr jāņem
vērā katra uzņēmuma pieredze,
kompetence un iespējas.

Valsts līmenī liels troksnis
tika sacelts saistībā ar tiešajiem norēķiniem par komunālajiem pakalpojumiem, tika
pieņemti grozījumi likumdošanā – ko izdevies panākt?
Jelgavas gadījumā tiešie norēķini
nav nekas jauns, jo mūsu siltumapgādes uzņēmums «Fortum» jau
vēsturiski strādā ar šādu modeli.
Prakse apliecina, ka uzturēt šādu
tiešo norēķinu sistēmu sanāk samērā dārgi, tādēļ ne visiem pakalpojumu sniedzējiem tas ir izdevīgi.
«Jelgavas ūdens» aprēķini liecina,
ka, strādājot individuāli ar katru
klientu, rēķina sagatavošana vien
izmaksātu trīs eiro, tādēļ iedzīvotājiem nav izdevīgi izmantot savas
tiesības veikt tiešos norēķinus. Tas
vienkārši būs dārgāk! Tomēr neatkarīgi no norēķinu veida problēmas
būtība ir tā, ka neviens pakalpojumu sniedzējs pat pie vislabvēlīgākās
situācijas nevar plānot, ka saņems
maksājumus 100 procentu apmērā,
lai gan tarifs tiek apstiprināts, ņemot vērā, ka visi norēķinās laikus
un pilnā apmērā.

Kāda šobrīd pilsētā ir situācija ar jūsu pārvaldītajām
ēkām, kuras atrodas uz privātīpašumā esošas zemes?
Zem JNĪP pārvaldīšanā esošajām ēkām atrodas 86 dažādu
īpašnieku zeme. 82 gadījumos
ir noslēgts zemes nomas līgums
un būtisku domstarpību nav. Bet
četros gadījumos pēc dzīvokļu īpašnieku pilnvarojuma tiesājamies.
Šai problēmai šobrīd nav konkrēta
risinājuma arī parlamentam, jo būtībā šādas zemes nedrīkstēja atdot
īpašniekiem.

Pilsētnieks vērtē

Cik apmierināti jūs esat
ar sava bērna skolu?
Kristīne, pārdevēja konsultante:
– Mans pirmklasnieks aizvada pirmo
mācību gadu
3. sākumskolā. Šogad izzinām situāciju un iepazīstamies ar sistēmu
– pagaidām ar skolas izvēli esam
ļoti apmierināti. Atzinīgi vērtēju to,
ka šajā skolā ir klases ar dažādiem
novirzieniem. Dēlam izvēlējāmies
dejošanas klasi, lai attīsta kustību,
stāju un ritmiku.
Anita, trīs bērnu mamma:
– Gluži tā nevaru teikt, ka
ar visu būtu
apmierināta. Ir
bijušas šādas
tādas domstarpības ar pedagogiem
gan 3. sākumskolā, gan Valsts
ģimnāzijā. Mani uztrauc tas, ka
ģimnāzijā diezgan bieži nenotiek
stundas. Piemēram, vienu brīdi nenotika fizika. It kā skolā ir divi fizikas
skolotāji, bet abi pēkšņi nebija darbā.
Noteikti gribētu, lai starp vecākiem
un pedagogiem veidojas veiksmīgāka sadarbība.
Normunds,
dispečers:
– Meita atgriezās no Anglijas
un šajā mācību
gadā uzsāka
mācības Valsts
ģimnāzijas 7. klasē. Protams, sākumā gāja grūti, taču skola un arī
skolas biedri bija ļoti pretimnākoši un
ļoti palīdzēja mācībās. Jāatzīst, viegli
neiet, taču ņemam papildstundas,
un viss notiek.
Kristīne, bērna
kopšanas atvaļinājumā:
– Dēls šobrīd
mācās 6. klasē,
meita – 1. klasē
4. sākumskolā,
un jāteic, ka skola gan viņiem, gan
arī mums, vecākiem, patīk, turklāt
tā ir tuvu mājām. Bērnus māca labi,
arī viņi paši apgalvo, ka skolā patīk.
Sadarbība ar klases audzinātājām
arī izveidojusies veiksmīga. Atzinīgi
vērtēju to, ka skolā ir plašs papildu
nodarbību klāsts. Meita gan vēl
neapmeklē nevienu no ārpusstundu
aktivitātēm, bet ir doma sākt dejot.
Dēls trenējas basketbolā, bet šobrīd
grib nodarboties ar kādu citu sporta
veidu.
Juris,
maiznieks:
– Nekādu
problēmu!
Pats savulaik
esmu beidzis
2. vidusskolu,
tagadējo Valsts ģimnāziju, kur vēl
strādā daži mani skolotāji un šobrīd
mācās arī mani bērni. Viens 7. klasē,
otrs 10. klasē. Atsauksmes no bērniem par skolu ir labas, un līdz šim
nekādu problēmu nav bijis. Esam
apmierināti.
«Jelgavas Vēstnesis»
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jauniešu bez pieredzes
nodarbinātību
No 1.lpp.

Darba devējam jānodrošina
līdzmaksājums, lai atalgojums
jaunietim nebūtu mazāks par
valstī noteikto minimālo darba
algu. Programmas nosacījumi
paredz, ka uzņēmums nozīmē
jaunietim darba vadītāju un pirmos trīs mēnešus NVA finansē
ikmēneša dotāciju par darba
vadītāju, kas apmāca darbā
pieņemto speciālistu.
NVA Jelgavas filiāles jauniešu
garantijas pasākumu koordinējošā eksperte Olga Roze stāsta,
ka programmas īstenošana uzsākta pagājušā gada rudenī un
tā noslēgsies 2018. gada jūnijā.
Lai izpildītu programmas nosacījumu, ka jaunietis jānodarbina
vismaz gadu, pēdējais termiņš,
kad uzņēmēji var pieteikties,
ir 2017. gada vidus. Kopš pro
gramma darbojas, interesi par
to izrādījuši divi uzņēmumi.
«SIA «Arga» meklēja veikala
pārdevēju, un pēc mūsu datubāzes atlasījām trīs pretendentes,
kas bija gatavas iesaistīties
programmā. Viena no jaunietēm tika pieņemta darbā. Otrs
uzņēmums, kas izrādīja interesi,
ir SIA «Haldo», kam pieder

 Ilze Knusle-Jankevica

12. martā pulksten
15 Zemgales reģiona
Kompetenču attīstības
centrā (ZRKAC) notiks
kokapstrādes uzņēmēju tikšanās. «Kopā
sanākšanas mērķis ir
izveidot vienotu informatīvo platformu,
kurā būtu apkopota
informācija par Jelgavas un tuvējā reģiona galdniecības un
kokapstrādes uzņēmumiem – kas mēs
esam, ko piedāvājam,»
norāda viens no idejas
autoriem SIA «Urbix»
īpašnieks Normunds
Štefenhagens.
«Kad uzņēmējs vērsās ZRKAC
ar ierosinājumu sadarboties,
lai aicinātu kopā kokapstrādes
nozares uzņēmējus, piekritām,
jo sadarbība ar uzņēmējiem ir
būtiska centra darba sastāvdaļa.
Pirmā tikšanās apliecināja, ka
šo iniciatīvu nozares uzņēmēji
atbalsta,» norāda ZRKAC direktore Sarmīte Vīksna. Pirmā
kokapstrādes uzņēmēju tikšanās notika 29. janvārī, un
tajā dalībniekus uzrunāja un
pārdomās par nozares attīstības
jautājumiem dalījās Jelgavas
pilsētas domes priekšsēdētājs
Andris Rāviņš. Pirmajā tikšanās
reizē tika akcentēts jautājums
par darba kvalitāti.
N.Štefenhagens stāsta, ka centieni apvienot nozares uzņēmumus bijuši jau agrāk, piemēram,
kopš 2012. gada rīkojot pilsētā
Kokapstrādes dienas. Pagājušajā gadā kokapstrādes uzņēmumi
ar kopēju stendu piedalījās izstādē «Uzņēmēju dienas» un arī
šogad plāno piedalīties izstādē,
tāpēc viens no sarunu tematiem

ziņas

Fitnesa klubs pamet
«Pilsētas pasāžu» un
meklē jaunas telpas

ēstuve «Mammas pelmeņi».
Viņi meklēja viesmīli. Atlasījām četrus pretendentus, kuri
gāja uz darba pārrunām, bet
darbā neviens no viņiem netika
pieņemts,» stāsta O.Roze. Pēc
pagājušā gada datiem, Jelgavas
NVA reģistrēti 2095 bezdarbnieki jaunieši vecumā no 15 līdz 29
gadiem no visas apkalpojamās
teritorijas – Jelgavas pilsētas,
Jelgavas un Ozolnieku novada.
Uzņēmumam pieteikums jāiesniedz tajā NVA filiālē, kuras administratīvajā teritorijā plānots
veidot darbavietu. NVA Jelgavas
filiāles kontaktinformācija: Jelgava, Skolotāju iela 3, 2. stāvs,
26. kabinets, jauniešu garantijas
pasākumu koordinējošā eksperte O.Roze – tālrunis 63083311,
25685833, e-pasts Olga.Roze@
nva.gov.lv. Ar programmas nosacījumiem var iepazīties mājas
lapā www.nva.gov.lv.
Programma tiek īstenota,
realizējot Eiropas Sociālā fonda
jauniešu garantijas atbalsta pasākumu «Pirmā darba pieredze
jaunietim». Jāpiebilst, ka NVA
īsteno arī citas uz jauniešu  Ritma Gaidamoviča
bezdarba samazināšanu vērstas
Darbu Jelgavā šonedēļ
programmas.

Kokapstrādes uzņēmumi
grib apvienoties,
lai kopīgi aizstāvētu
savas intereses
tikšanās laikā varētu būt tieši
par to, kā sevi efektīvāk parādīt. «Tikšanās gribam padarīt
regulāras, lai pārrunātu nozarē
aktuālo, identificētu problēmas
un meklētu tām risinājumus.
Vēl tā būs iespēja uzņēmumiem
padalīties ar saviem sasniegumiem, iegūt jaunus kontaktus,»
tā N.Štefenhagens, piebilstot, ka
uz tikšanos 12. martā aicināti
arī pašvaldības pārstāvji un
izglītības nozares speciālisti no
Jelgavas tehnikuma un LLU.
Aicinot pieteikt dalību otrajā
tikšanās reizē 12. martā, ZRKAC Uzņēmējdarbības atbalsta
nodaļas vadītāja Līga Miķelsone
norāda, ka Zemgales Tehnoloģiskā centra valdes loceklis
Māris Avotiņš piekritis pastāstīt
par sertifikātu, kas apliecina
Latvijā ražotu koka māju kvalitāti un ko uzņēmums kā pirmais
Latvijā jau saņēmis.
«Mēs esam pārāk savrupi,
un šis ir mēģinājums tās mūsu
viensētas apvienot ciematā,»
idejas iniciators norāda, ka
informatīvā platforma, kas uzsāk darbību ZRKAC paspārnē,
ļaus potenciālajiem klientiem
iepazīties ar to, kas tiek ražots
Jelgavā un apkārtnē, noderēs
darba meklētājiem, jo apkopos
vakances nozares uzņēmumos,
risinās pārprofilēšanās jautājumus. N.Štefenhagens piebilst,
ka uz tikšanos aicināti arī citu
– saistītu – nozaru pārstāvji,
piemēram, būvnieki, tirgotāji,
dizaineri, mākslinieki, kas var
ienest nozarē jaunas idejas.
Interesenti, kas vēlas piedalīties 12. marta sanāksmē,
aicināti pieteikties līdz 9. martam pie L.Miķelsones (tālrunis
63012155, 28342419, e-pasts
liga.mikelsone@zrkac.jelgava.
lv) vai N.Štefenhagena (tālrunis 29775518, e-pasts info@
urbix.lv).

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

pārtraucis fitnesa klubs
«Atlētika», kas atradās
tirdzniecības centra «Pilsētas pasāža» 4. stāvā.
«Tirdzniecības centrs ir
nolēmis paaugstināt īres
maksu, un, nespējot vienoties par adekvātu īres
maksu un komunālajiem
maksājumiem, esam
spiesti klubu slēgt,»
skaidro Jelgavas «Atlētikas» vadītāja Diāna
Borisova, gan uzsverot,
ka klubs šobrīd intensīvi
meklē jaunas telpas un ir
atvērts piedāvājumiem.

«Atlētika» bija viens no lielākajiem tirdzniecības centra īrniekiem,
kas tur atradās jau no centra pirmsākumiem. D.Borisova stāsta, ka
28. februārī «Atlētikai» ar «Pilsētas
pasāžu» beidzas līdz šim noslēgtais
īres līgums un jaunajā līgumā
tirdzniecības centra saimnieki no-

Fitnesa klubā «Atlētika» jau iepako
un izved inventāru. Foto: Raitis Supe
lēmuši divreiz palielināt īres maksu
par telpām, bet klubs to nevar
atļauties. «Klubs īrēja vairāk nekā
1000 kvadrātmetru, un līdz šim
maksājām aptuveni trīs eiro par
kvadrātmetru mēnesī. Tas veido
ievērojamu summu, turklāt arī komunālie maksājumi ir augsti. Esam
aprēķinājuši, ka mums pat Rīgā
iznāk lētāka telpu īre un komunālie
maksājumi, tāpēc nolēmām klubu
«Pilsētas pasāžā» slēgt. Taču paralēli šobrīd intensīvi meklējam telpas
citur Jelgavā, kur varētu turpināt
darbu, jo no Jelgavas nevēlamies
aiziet,» stāsta vadītāja. D.Borisova
atzīst, ka klubam ir svarīgi, lai tas
atrastos pilsētas centrā, un šobrīd
tiek izskatīti divi pieņemami varianti, kur klubs varētu turpināt
darbu – telpas Mašīnbūves rūpnīcas
teritorijā vai arī Raiņa ielā 20. Taču
«Atlētikas» saimnieki ir atvērti arī
citiem piedāvājumiem un telpu
īpašniekus, kuriem ir piedāvājumi,
aicina sazināties ar kluba «Atlētika» ģenerāldirektoru Valēriju
Komarovu pa tālruni 29283262.
«Arī jau minētajās telpās obligāti

ir jāveic remonts, tāpēc, visticamāk,
«Atlētika» darbu Jelgavā varētu
atsākt ne agrāk kā augustā vai
septembrī,» saka D.Borisova.
Jautāta, ko darīt tiem cilvēkiem,
kuri iegādājušies abonementu,
vadītāja skaidro, ka pastāv divi
varianti – tie klienti, kuri var to
atļauties, var apmeklēt kādu citu
«Atlētikas» klubu Latvijā, bet
pārējie abonementi pagaidām tiks
«iesaldēti». Tiklīdz klubs atradīs
jaunas telpas, tos atkal varēs izmantot. Tie, kuri nesen nopirkuši
abonementus – martam –, aicināti
rakstīt iesniegumu klubam un
saņemt atpakaļ naudu.
Tirdzniecības centrs «Pilsētas
pasāža» nekādus komentārus nesniedz, taču «Jelgavas Vēstnesis»
sazinājās ar dažiem citiem «Pilsētas
pasāžas» telpu īrniekiem. Piemēram, «Sportland» atzina, ka nomas
līgums ar «Pilsētas pasāžu» noslēgts līdz 2016. gadam un nekādas
izmaiņas šobrīd neesot iespējamas,
arī «NS King» noliedz interneta
komentāros izplatītās baumas, ka
veikals tiks slēgts.

Apseko māju numurzīmes – tās bija
jānomaina līdz 31. decembrim
 Ilze Knusle-Jankevica

Jelgavas pilsētas Pašvaldības policijas darbinieki veic pilsētas
teritorijas apsekošanu, pārbaudot, vai uz
ēkām ir izvietotas pašvaldības saistošajiem
noteikumiem atbilstošas jaunā parauga
numerācijas zīmes,
uzsvaru liekot tieši uz
preventīvo un informatīvo darbu, nevis
sodīšanu. Šobrīd ir apsekota gandrīz piektā
daļa pilsētas ielu un
konstatēts: māju, kurām vēl nav nomainītas
numurzīmes, ir daudz.
Pašvaldības policija atgādina,
ka saskaņā ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.12-10
«Ēku numerācijas un ielu nosaukumu norāžu izvietošanas
kārtība Jelgavas pilsētā» ēku
numerācijas zīmes atbilstoši
jaunajam paraugam bija jānomaina līdz 2014. gada 31.

decembrim. Šogad Pašvaldības
policijas Pilsētas iecirkņu grupa
apsekojusi 72 Jelgavas ielas, kas
ir apmēram piektā daļa no kopējo ielu skaita pilsētā, pārbaudot
451 māju. Konstatēta 271 māja,
kam ēku numerācijas zīmes nav
vispār vai arī ir, bet neatbilst
standartam. 274 gadījumos
māju īpašniekiem tika atstāts
paziņojums ar aicinājumu sazināties ar Jelgavas pilsētas Pašvaldības policijas Pilsētas iecirkņu grupas darbiniekiem. «Šādu
paziņojumu ēkas īpašniekam
atstājām gadījumā, kad neizdevās viņu sastapt, lai atgādinātu
par saistošo noteikumu prasībām,» skaidro Pilsētas iecirkņu
grupas vecākais inspektors
Sandris Miezis. 164 gadījumos
ar mājas iedzīvotājiem tika
veiktas preventīvas pārrunas,
kā arī uzsāktas trīs administratīvās lietvedības. «Šajos trīs
gadījumos mums neizdevās
sazināties ar ēkas īpašniekiem
vai atbildīgajām personām, arī
uz paziņojumiem viņi nav reaģējuši un nav sazinājušies ar
Pašvaldības policiju,» norāda

S.Miezis. Viņš piebilst, ka grēko
arī daudzdzīvokļu māju apsaimniekotāji – preventīvas pārrunas
veiktas ar 20 daudzdzīvokļu
māju apsaimniekotājiem.
Saskaņā ar saistošajiem noteikumiem numerācijas zīmei
jābūt piestiprinātai pie ēkas
fasādes sienas vai noteikumos
minētajos izņēmuma gadījumos – citur, bet tā nedrīkst būt,
piemēram, piesieta pie ieejas
vārtiņiem, atslieta pret 1. vai 2.
stāva loga stiklu. «Ēku numerācijas zīmju sakārtošana ir katra
pilsētas iedzīvotāja interesēs, lai
atvieglotu operatīvo dienestu
darbu. Tas ļaus nepieciešamo
palīdzību sniegt nekavējoties,
nevis pēc ilgstošiem adreses
meklējumiem,» uzsver Pašvaldības policijas pārstāve Aiva
Saulīte.
Par saistošo noteikumu «Ēku
numerācijas un ielu nosaukumu
norāžu izvietošanas kārtība
Jelgavas pilsētā» neievērošanu
piemērojams brīdinājums vai
naudas sods: fiziskām personām
– līdz 28,46 eiro, juridiskām personām – līdz 142,29 eiro.
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Īsi
 Piektdien, 27. februārī, pulksten
10 Zemgales reģiona Kompetenču
attīstības centrā Svētes ielā 33 notiks Jelgavas Pensionāru biedrības
kopsapulce. Biedriem ierašanās
obligāta. Biedrības vadītāja Brigita
Baškevica informē, ka paredzēta tikšanās ar Aiju Barču, Imantu Parādnieku,
Latvijas Samariešu apvienības Jelgavas
punkta pārstāvi, lai runātu par «drošības pogu», kā arī tiks apspriesti
biedrības jaunumi.
 SIA «Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde» (JNĪP) 2. martā uzsāks
ikgadējo dzīvokļu īpašnieku kopsapulču ciklu. Darba kārtībā iekļauti trīs
galvenie punkti: 2014. gada darbības
pārskats un 2015. gada darba plāns;
par pārvaldīšanas pilnvarojuma līgumu; dzīvokļu īpašnieku pilnvarotās
personas/mājas vecākā atskaite par
2014. gadu. Īpaša uzmanība tiks pievērsta arī īpašuma profilaktiskajiem
darbiem (lietus ūdens kanalizācijas
un drenāžas sistēmas tīrīšana, elektroietaišu profilakse, lifta profilaktiskie
darbi), pārrunāti jautājumi par līguma
slēgšanu ar pakalpojuma sniedzējiem,
kā arī izskatīti citi jautājumi, informē
JNĪP. Dzīvokļu īpašnieku sapulču
grafiks reģistrētajiem lietotājiem
pieejams JNĪP informatīvajā sistēmā,
pārējie tiks informēti, pastkastītē
saņemot rakstisku paziņojumu par
sapulces norises vietu, laiku un darba
kārtību, kā arī mājas ieņēmumu–izdevumu atskaiti. Pārvaldnieks atgādina,
ka apmeklēt sapulces ir dzīvokļu
īpašnieku pienākums.
 No 27. februāra līdz 1. martam
izstāžu centrā «Ķīpsala» notiks
izglītības izstāde «Skola 2015»,
kurā Jelgavu pārstāvēs LLU ar jaunu
informatīvu stendu, kura centrā
būs absolventa cepure, un Jelgavas
Amatu vidusskola, kas iecerējusi
akcentu likt uz metālapstrādes nozares profesiju popularizēšanu. LLU
informē, ka interesenti stendā varēs
saņemt jaunākos fakultāšu bukletus,
uzņemšanas noteikumus, informāciju
par valsts finansētajām studiju vietām,
studiju/studējošo kredītiem, stipendijām un absolventu cepures formas
suvenīru, kurā atzīmēti reflektantiem
svarīgākie datumi. Tiks izspēlēts arī
konkurss, balvā piedāvājot biļetes uz
«Prāta vētras» koncertu «7 soļi svaiga
gaisa» Jelgavā. Par papildu pozitīvu
noskaņojumu rūpēsies Jelgavas talismans Alnis, kurš dalīs skolēniem
ābolus no LLU mācību un pētījumu
saimniecības «Vecauce».
 Turpinot tradīciju ik mēnesi nosaukt labākos SIA «Jelgavas autobusu parks» (JAP) šoferus, uzņēmums, izvērtējot aizvadītā mēneša
darba rādītājus, paziņojis labākos
autobusu vadītājus janvārī. Informācija JAP mājas lapā liecina, ka

Igors Strazds atzīts par labāko reģionālajos starppilsētu pasažieru
pārvadājumos, savukārt Vjačeslavs
Ovsjaņņikovs uzteikts par augstajiem darba rādītājiem Jelgavas
pilsētas pasažieru pārvadājumos.
 4. un 5. martā no pulksten 10
līdz 16 Latvijā notiks desmitās
Notāru dienas, un šī gada tēma
– nekustamo īpašumu darījumu
riski. Notāru dienās zvērināti notāri
bez maksas iedzīvotājiem sniedz juridiskas konsultācijas gan par Notāru
dienu tēmu, gan citos jautājumos.
Jelgavā ir četri notāri: Daina Andersone – Mātera iela 23/25 – 75, tālrunis
29460827 (pieņems pēc «dzīvās»
rindas principa); Pēteris Ducmanis
– Pasta iela 45, tālrunis 63023360,
63021955 («dzīvā» rinda); Vita Krekle-Muižniece – Pasta iela 47, tālrunis
63025517, 20626192 (pieņems pēc
pieraksta, bet, ja kāds atnāks tāpat,
arī konsultēs); Ilga Tauriņa – Lielā
iela 13, tālrunis 63048550 (notāre ir
atvaļinājumā, un klientus konsultēs
notāru palīgi).

Ritma Gaidamoviča
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Ģimenes bizness, kas balstās
uz pastāvīgajiem klientiem
 Ritma Gaidamoviča

ka apģērba cenas Jelgavā ir adekvātas.
Lētāk laist nevar, citādi nebūšot vērts
Pēc biznesa kataloga «Zastrādāt. Cenas jau līdz ar pāreju uz eiro
ļās lapas» datiem, šobrīd
esot kļuvušas zemākas. «Mani novēromūsu pilsētā reģistrēti 55
jumi liecina, ka iepriekš bikses maksāja
uzņēmumi, kas nodarbojas
30 vai 40 latus, šobrīd – gandrīz tikpat
ar apģērbu tirdzniecību. Ja
eiro. Cilvēki psiholoģiski nevar pieņemt
vidēji katrā no tiem ir nodarcenu eiro, kas, salīdzinot ar cenu latos,
bināti vismaz trīs cilvēki, tās
izskatās augstāka, tāpēc tās ir kritušās.
ir vairāk nekā 160 darbavieUzņēmēji ir spiesti samazināt savu uztas pilsētā. Uzņēmēji, kaut
cenojumu,» atzīst apģērbu veikala Liearī atzīst, ka ir grūti strādāt
lajā ielā saimniece. Neviens, protams,
– gan lielās konkurences dēļ,
nevēlas atklāt, cik liels ir uzcenojums,
gan tāpēc, ka cilvēku pirktapgalvojot, ka tas ir biznesa noslēspēja nav tik liela kā varētu
pums, vien nosaka: ja tie būtu vien
vēlēties –, tajā pašā laikā
desmit divdesmit procenti, tad «labāk
tomēr apgalvo, ka tik slikti,
sēdi mājās un nemaz nesāc tirgoties».
lai domātu par šāda biznesa
Esot jāsaprot, ka cenai jābūt tādai, lai
izbeigšanu, arī neesot. Mazie
spētu nomaksāt īri par veikala telpām,
uzņēmēji spriež: ja pat krīzi
komunālos maksājumus, nodokļus,
«izvilkuši», ir vērts turpināt,
iegādāties jaunu preci, kā arī samaksāt
jo, līdzīgi kā pārtiku, arī
algu pārdevējām un gūt peļņu. Atliek
apģērbu cilvēkiem vajadzēs
vien pašiem rēķināt, cik liels varētu būt
vienmēr.
uzcenojums. Piemēram, veikalā Pasta
ielā kleita, ievesta no Polijas, iepriekš
Lai gan Jelgava ir ceturtā lielākā pil- tika pārdota par 55 eiro, bet šobrīd tai
sēta Latvijā, uzrunātie veikalu īpašnie- ir 30 procentu atlaide un to var nopirkt
ki, raugoties no sava biznesa pozīcijām, par 35 eiro. Saimniece uzsver, ka arī
lēš, ka tā tomēr ir maza un apģērbu atlaides tiek dotas, pamatojoties uz
veikalu, ņemot vērā pircēju skaitu un aprēķiniem, lai uzņēmējs tomēr būtu
pirktspēju, pilsētā noteikti esot krietni vinnētājs – tātad, arī pārdodot šo preci
Jelgavnieces Regīnas Fabiševskas 50 kvadrātmetrus plašais apģērbu veikals «Liene» Pasta ielā strādā jau 19 gapar daudz. Tajā pašā laikā gan nav jū- par 35 eiro, tirgotājs nopelna.
dus. Saimniece atzīst, ka konkurence ir liela, taču dzīvot var. «Es nesūdzos! Nopelnīt dzīvošanai var – man aug
tams, ka tiktu pamesta šī biznesa niša
divi bērni, kuriem jāsedz mācību maksa, tāpat arī izdodas aizbraukt atpūsties,» saka saimniece. Viņa spriež, ka
– ja kāds veikals tiek likvidēts, drīz tā Mazais ģimenes bizness
vietā jau ir cits, un uzņēmēji atzīst, ka
Galvenokārt mazie apģērbu veikali rentabli šobrīd ir strādāt tā sauktajiem vecajiem veikaliem, kas savu klientu uzticību jau iemantojuši, bet tagad
dzīvo tīri labi. Tiesa, neviens neatklāj, ir ģimenes bizness, kurā sievai ir gal- sākt biznesu no nulles – tas neesot prāta darbs.
cik liela ir peļņa, vien nosaka, ka gada venā loma, bet tieši vai netieši paralēli
pirmie trīs mēneši esot tukšais periods, saviem darbiem iesaistīti arī citi ģimeVeikals «Jūsu
jo visi pirms Ziemassvētkiem patērēju- nes locekļi, piemēram, preču sagādē,
stils», kas strādā
šies. Tāpat arī pavasara sezonas drēbes reklamēšanā. Tirgotāji uzsver, ka ar
jau 18 gadus,
vēl nav aktuālas. «Ziedu laiki, kas bija šo biznesu jānopelna nauda dzīvošanai,
darbu nodroši«trekno gadu» sākumā, kad durvis bur- bērnu skološanai, mājokļa uzturēšanai,
na trim cilvētiski nevarējām aizvērt, jo nepārtraukti un neslēpj, ka par nopelnīto ģimenei
kiem: veikalā
nāca pircēji, un saimniece katru nedēļu izdodas arī aizbraukt kādā ceļojumā.
vairākas dienas
brauca uz poļiem pēc jaunas preces, ir Liela daļa veikalu ir ar pamatīgu pienedēļā strādā
garām,» saka pārdevēja apģērbu veika- redzi – mūsu pilsētā strādā jau 11 un
pati saimniece,
lā Raiņa ielā.
vairāk gadu, jo tā ir saimnieču sirdsliepārējo laiku
Visi kā viens uzņēmēji atzīst, ka ta. Daļa sākušas kā pārdevējas, vēlāk
– pārdevēja, ar
tikai ar klientiem jelgavniekiem vien pašas nolēmušas veidot savu veikalu.
kuru sadarbīnevarētu izdzīvot. Mūsu pilsētu iecie- Viņas dara to, kas patīk, ļaujot nopelnīt
ba ir jau ilgus
nījuši arī pircēji no
vēl kādam. Katrā
gadus, tāpat
Veikalā Pasta ielā kleita,
Bauskas, Dobeles,
veikalā līdztekus
veikalam nepieprotams, no Jelga- ievesta no Polijas, iepriekš tika saimniecei strādā
ciešams grāmatvas un Ozolnieku pārdota par 55 eiro, bet šobrīd vēl no vienas līdz
vedis. Saimniece
novada, Tukuma
trim pārdevējām,
Inese Salmiņa
tai ir 30 procentu atlaide
un pat Rīgas. «Pie
spriež, ka maun to var nopirkt par 35 eiro. kas esot ļoti uztimums nereti iecīgas un pat kļuzam apģērbu
Saimniece uzsver, ka
rodas rīdzinieces,
vušas kā ģimenes
veikalam vairāk
arī atlaides tiek dotas,
atzīstot, ka cenas
locekļi, kopā strādarbinieku nepamatojoties uz aprēķiniem, dājot pat gadus
ir pieņemamākas
maz nevajag.
lai uzņēmējs tomēr
nekā galvaspilsētā,
piecpadsmit, tāpat
Foto:
turklāt noteikti būs
tiek algots grāmatRaitis Supe
būtu vinnētājs.
kāda «odziņa», kā
vedis. Saimnieces
Tātad, arī pārdodot šo preci
arī mazāka iespēja- par 35 eiro, tirgotājs nopelna. uzsver, ka lielumu un neiepirkt daudz viena modeļa Tirdzniecības centriem saka «nē» pat labāk patīk mazu veikaliņu īpašā
mība, ka vēl kādai
cenšas «izvilkt» uz apģērba, izvairoties no tā, ka katrai
Šobrīd šis bizness pamatā balstoties aura,» pārliecināta I.Salmiņa. Tāpat
kolēģei Rīgas birojā būs tieši tāda pati saviem pleciem, lai pašu maciņā paliktu piektajai dāmai būs tieši tāds pats. uz pastāvīgajiem klientiem, kurus tirgotāji zina teikt, ka tirdzniecības
kleita,» tā SIA «Jūsu stils» īpašniece vairāk, tāpēc arī pārdevējām nav lielas Veikalnieki savās aprindās apmēram veikali cenšas noturēt, piemēram, centros ir neadekvāta īres maksa un
Inese Salmiņa. Veikalu saimnieki at- algas. Tiesa, neviena algotā pārdevēja zina, kurš ar kuru ražotāju strādā, ar atlaižu kartēm, tāpat tiek veidots citi strikti noteikumi.
zīst, ka visvairāk viņu veikalos iepērkas negrib nosaukt savu algu, vien nosaka, un ir ieinteresēti ar vieniem un tiem klientu saraksts – tiklīdz ir jauns piepedagogi, banku darbinieki, ierēdņi ka vidēji tās esot ap 300 – 400 eiro pašiem nesadarboties, lai piedāvājums vedums, viņiem tiek aizsūtīts vai nu Īres maksa – no dažiem līdz 18 eiro
– cilvēki, kuriem ikdienā jābūt lietišķi mēnesī «uz papīra».
atšķirtos. «Tur jau ir to mazo veika- e-pasts, vai īsziņa. Ļoti būtiska esot arī par kvadrātmetru
Jāteic gan, ka arī šobrīd veikali telpas
ģērbtiem, par ko var pārliecināties arī
liņu burvība – nebūs daudz vienādu veikala atrašanās vieta, un īpašnieki
veikalu piedāvājuma klāstā. Tas gan Katram sava preces
kleitu. Piemēram, mēs ņemam tikai spriež, ka Jelgavā veikalam obligāti tirdzniecībai pamatā nomā, maksājot
attiecas uz veikalu ikdienu, jo situācija sagādes sistēma
pa diviem izmēriem no katra modeļa, jābūt tirdzniecības centra tuvumā, noteiktu īres maksu. Cik tā augsta,
mainās izlaidumu un kāzu sezonas
Lielākoties prece Jelgavas veikalos ne vairāk. Savus pastāvīgos klientus tam jābūt labi redzamam no ielas, veikalu saimnieki negrib atklāt, jo tā
laikā.
nonāk no Polijas, Turcijas un Itālijas, jau esam iepazinuši tik daudz, ka un liels pluss, ja veikalam ir skatlogi, esot savstarpēja vienošanās. Viņi vien
bet ved arī no Dānijas, Somijas un atnāk pie mums pircēja un noskata kuros var izvietot manekenus un ik nosaka, ka līdz ar krīzi cena mazliet
«Cena apģērbam
Holandes. Katram mazajam apģērbu blūzīti, bet es viņai saku: «Nē, nē, tu pa laikam «iekārdināt» garāmgājējus pazemināta un pagaidām vēl nav būJelgavā ir adekvāta»
veikalam ir sava preču sagādes sistēma. nevari tādu pirkt – tikko tava kolēģe ar kādu jaunu preci. «Viennozīmīgi tiski augusi. Lielu lomu spēlējot arī tas,
Ja vēl pirms pāris gadiem pircēju Bieži tiekot braukts uz speciālām ap- tādu nopirka!» Arī tas ir svarīgi,» – logi ir mūsu galvenie pircēju pievi- cik ilga ir sadarbība ar telpu īpašnieku.
viens no galvenajiem kritērijiem, ģērbu ražotāju izstādēm, kur var satikt saka pārdevēja veikalā «Skaistums». linātāji. Tiklīdz skatlogā ieliekam ko Veikaliņu saimnieki lēš, ka cena noteikti
pirms iegādāties apģērbu, bijis «patīk vietējos ražotājus, meklēt sadarbības Tiesa, uzņēmēji atzīst, ka ne ar visiem jaunu, zinām, ka veikala durvis vērsies esot lētāka nekā tirdzniecības centrā.
vai nepatīk», tad šobrīd situācija esot ceļus. Tad vēlāk atliek tikai uzņēmuma piegādātājiem iespējams sarunāt tā, biežāk, tāpēc ik pa pāris dienām kaut Piemēram, veikala «Kante» saimniece
mainījusies. Katrs pirkums tiek veikts interneta veikalā no noliktavas pasūtīt, ka ņem tikai, piemēram, 36. un 38. ko mainām, ieliekam logā ko košāku, Ilva Mieze atklāj, ka viņiem piedāvāts
pārdomāti, pētot cenas, vērtējot, cik tas un prece tiek piegādāta. Citi veikalu izmēru konkrētam modelim. Bieži ir kas piesaista uzmanību,» saka veikala īrēt veikala telpas jaunajā «RAF centrā»
nepieciešams, tāpat ļoti būtiska esot īpašnieki vismaz reizi mēnesī paši nosacījums, ka jāņem pilna līnija, un «Serlāna» saimniece Kristīne. Tam par 18 eiro kvadrātmetrā, taču tas esot
apkalpošanas kultūra. «Vispirms, pro- brauc uz Poliju, Lietuvu un vairum- tas nozīmē – no 36. līdz 46. izmēram. pievienojas arī citu veikalu īpašnieki. ļoti dārgi. Informācija sludinājumu portams, skatās cenu – vai var to atļauties tirdzniecības centros meklē apģērbu, No tā ir atkarīga iegādes cena. Tas gan Mazo veikalu, kas izvietoti dažādās tālā ss.lv liecina, ka šobrīd pilsētas cen–, tad kvalitāti un tikai tad to, cik ļoti ko vēlas piedāvāt savā veikalā.
bieži esot sarežģīti, jo jāņem vērā, ka vietās pilsētā, saimnieki, jautāti, vai trā tirdzniecībai ne tirdzniecības centros
patīk,» saka veikala «Liene» saimniece
ne visi modeļi izskatās vienlīdz labi nav domājuši par pāriešanu uz kādu tiek piedāvātas telpas īrei no četriem līdz
Pasta ielā Regīna Fabiševska. Veikalu «Tu nevari to pirkt – tikko tava uz smalkas kundzes un korpulentākas no tirdzniecības centriem, saka striktu astoņiem eiro par kvadrātmetru. Pievadītāji neslēpj – katru dienu ienāk kolēģe tādu nopirka»
dāmas, līdz ar to ne visiem izmēriem «nē!». «Tas, ka tur apgrozās vairāk cil- mēram, Katoļu ielā 183 kvadrātmetrus
kāds, kurš izsaka piezīmes, ka ir par
Uzņēmēji atzīst, ka svarīgākais ir var piemeklēt īpašnieces, atzīst tirgo- vēku, ir pilnīgas muļķības. Jā, Rīgā tā izīrē par 1464 eiro mēnesī, kas ir astoņi
dārgu, taču paši uzņēmēji pārliecināti, visu laiku ievērot, lai klāsts atšķiras, tavu saimnieces.
varbūt ir, bet ne pie mums. Cilvēkiem eiro par kvadrātmetru.
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Slidotava slēgta

Pirmdien darbu beidza publiskā slidotava
Pasta salā. Laikā no 20. novembra līdz 22.
februārim slidotava apmeklēta 9280 reizes.
5336 reizes apmeklētāji izmantojuši iespēju
slidotavu apmeklēt pa dienu bezmaksas
stundās; 745 reizes apmeklētāji slidojuši
ar hokeja nūjām; piecas reizes slidotava
tika iznomāta – hokeja turnīriem, viens
kolektīvs slidotavā atzīmējis Ziemassvētkus.
«Aukstajos mēnešos slidotgribētāju aktivitāte ir lielāka, iestājoties siltākam laikam, tā
samazinās. Tāpat sezonas sākumā slidas
tika nomātas biežāk nekā sezonas beigās,
kas ļauj secināt, ka apmeklētāji iegādājušies
personīgās,» rezumē ZOC pārstāve Sanda
Zīverte, piebilstot, ka šosezon nepiemērotu
laikapstākļu dēļ nācies atcelt vien astoņus
slidošanas seansus.

Spīd Ventspilī

Sestdien Ventspilī aizvadīta «Aldara» LBL
Zvaigžņu spēle, kurā leģionāru izlases
sastāvā piedalījās BK «Jelgava» spēlētājs
lietuvietis Deniss Krestiņins. Viņš 20 minūtēs
sakrāja 10 punktus, 4 atlecošās bumbas un
4 rezultatīvas piespēles. Vēl BK «Jelgava»
tika pārstāvēts konkursos: Dāvim Gekam
trīspunktu konkursā ar 17 punktiem dalīta
2. – 3. vieta, treneris Mārtiņš Gulbis treneru
konkursā – otrais (divreiz pēc kārtas bumbu
no centra grozā raidīja «Jūrmala/Fēnikss» treneris Arnis Vecvagars, M.Gulbim tas izdevās
tikai vienreiz), Kristaps Pļavnieks (meistarības
konkurss), Rihards Ginters (trīspunktnieki) un
D.Krestiņins (slam dunk) finālā neiekļuva.
Jelgavas karsējmeitenes sīvā konkurencē
palika piektās. Zvaigžņu spēlē ar 124:113
uzvarēja pašmāju basketbolisti.
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sports
Skrējējiem – medaļas

Divi Jelgavas vieglatlēti Latvijas čempionātā
U-20 (junioriem) un U-18 (jauniešiem)
izcīnījuši medaļas. Abas medaļas mūsu
sportistiem ir skriešanas disciplīnās. Sudraba medaļu 600 m
skrējienā U-20 grupā
izcīnīja Jelgavas BJSS
sportists Gatis Kupčs
(attēlā) (1:23,31 minūte), bronza 2000
m skrējienā U-18
grupā Anastasijai
Gerasevai (7:34,20
minūtes), kura trenējas individuāli. Sacensības notika Kuldīgā,
un sportisti sacentās
48 disciplīnās.

Gada labākos sportistus
sveiks 6. martā

Pasākums «Sporta laureāts 2014»
notiks 6. martā pulksten 17 Jelgavas
Sporta hallē Mātera ielā 44a. Tas bija
iecerēts janvāra beigās, bet pilsētā
izsludinātās gripas epidēmijas dēļ
tika pārcelts. Sporta servisa centra
pārstāve Guna Trukšāne norāda,
ka pasākuma programmā būs svētku uzrunas un sportistu, treneru
sveikšana. Kā ierasts, būs sarūpēti
arī dažādi interesanti priekšnesumi,
piemēram, dejas, velotriāls, karatē
paraugdemonstrējumi. Sportisti un
treneri tiks sveikti 12 nominācijās.
Laureātu saraksts tika publicēts
«Jelgavas Vēstneša» 29. janvāra
numurā.

Daiļslidotāja pirms pasaules Jelgavu
Ziemas
olimpiādē
čempionāta pieslīpē
pārstāvēs
māksliniecisko pusi
desmit
dalībnieki

 Ilze Knusle-Jankevica

Jelgavas Ledus sporta skolas
(JLSS) daiļslidotāja Diāna Ņikitina šobrīd nometnē Sanktpēterburgā nopietni strādā pie
programmas mākslinieciskās
puses, lai varētu pretendēt uz
augstāku atzīmi. Jau pirmdien
viņa pa taisno dosies uz Tallinu,
kur piedalīsies pasaules junioru
daiļslidošanas čempionātā. Tā
Diānai būs debija junioru vecuma pasaules čempionātā.
Šī sezona Diānai izvērtusies diezgan veiksmīga, un teju katrās nākamajās sacensībās
viņa uzstāda jaunu personisko rekordu
(punktu ziņā). «Sezonas pirmās sacensības
Diānai notika Japānā, un bija nepieciešama
atklimatizācija, tāpēc viņa nevarēja parādīt
savu labāko sniegumu. Pēc tam sekoja sacensības Eiropā, kur laikapstākļi un klimats
ir mums pazīstamāks, tāpēc arī bija vieglāk
startēt,» skaidro Diānas treneris Romāns
Panteļejevs. Šobrīd mūsu daiļslidotājas
personiskais rekords ir 155,44 punkti, un,
kā norāda treneris, ar šādu rezultātu pagājušajā pasaules junioru čempionātā Diānai
būtu 9. – 10. vieta. Tomēr, ņemot vērā, ka
arī konkurenti attīstās un aug, pirmajā pasaules junioru čempionātā Diānas mērķis ir
iekļūt piecpadsmitniekā. «Ja viņa tiks galā
ar satraukumu, nenervozēs un nepieļaus
kļūdas, tas ir izdarāms,» tā treneris.
Diānai čempionāts sāksies 4. martā no
pulksten 17 ar īso jeb obligāto programmu.
Tā mūsu daiļslidotājai ir jauna. Tālāk tiks 24
labākās. Lai gan precīzs dalībnieču skaits nav
zināms, treneris lēš, ka varētu būt apmēram
40 slidotājas, no kurām sīvākās konkurentes
Diānai būs Krievijas, ASV, Kanādas, Japānas, Korejas sportistes. 6. martā no pulksten
18 juniores demonstrēs izvēles programmu.

 Ilze Knusle-Jankevica

No 6. līdz 8. martam Siguldā
un vēl citās Latvijas pilsētās
norisināsies Latvijas III Ziemas
olimpiāde, kas bija paredzēta
pagājušajā gadā, bet nepiemēroto laikapstākļu dēļ tika
pārcelta uz šo gadu. Jelgavu
Ziemas olimpiādē pārstāvēs
desmit sportisti.

Jelgavas Ledus sporta
skolas audzēkne Diāna
Ņikitina šogad debitēs
pasaules junioru daiļslidošanas čempionātā.
Čempionātam, kas notiks
marta sākumā Igaunijā,
izvirzītais mērķis ir pirmais
piecpadsmitnieks.
Foto: no personīgā arhīva
Savu izvēles programmu Diāna atstrādā jau
otro sezonu. «Diānai patīk slidot un lēkt, bet
nepatīk griezieni, piruetes,» stāsta treneris,
piebilstot, ka Diānas arsenālā ir ne tikai
visi trīskāršie lēcieni, bet arī divu trīskāršo
lēcienu kaskāde, kas, pareizi izpildīta, dod
iespēju nopelnīt vairāk punktu. Viņš norāda,
ka griezieni Diānai nepatīk nevis tāpēc, ka
nepadodas, bet tāpēc, ka tajos par sevi liek
just gurnu un muguras traumas – lēciens ir
ātrs, tāpēc tajā sāpes tā nesajūt, bet griezieni
tiek izpildīti apmēram 30 sekundēs, tāpēc tie
sportistei rada nepatīkamas izjūtas.
Kopumā Diāna (viņai ir 14 gadi) nedēļā
aizvada septiņus treniņus uz ledus, vēl
viņai ir vispārējās fiziskās sagatavotības
treniņi un horeogrāfija. Treneris stāsta, ka
reizēm viņi trenējas papildus, ja tas nepieciešams. «Āra slidotavās gan neslidojam,

jo, pirmkārt, tur ir mazāks laukums, bet
daiļslidošanā viens no kritērijiem, kas tiek
vērtēts, ir tas, vai sportists aizpilda visu
laukumu. Otrkārt, uz ledus ārā var nokļūt
smiltis, kas savukārt ātri vien notrulinātu
slidu asmeņus, tāpēc tos nāktos biežāk
mainīt,» tā R.Panteļejevs, piebilstot, ka
viens slidu asmeņu pāris maksā ap 300 eiro.
Tāpat sportiste ievēro diētu un kontrolē
savu svaru, jo pat viens lieks kilograms ir
jūtams – uzreiz nepieciešams lielāks spēks,
lai sportists sevi paceltu gaisā, un līdz ar to
arī citādāka lēcienu tehnika.
Jāpiebilst, ka pasaules junioru čempionātā Latviju pārstāvēs trīs daiļslidotāji
– D.Ņikitina un divi puiši – Deniss Vasiļjevs un Gļebs Basins. Čempionātam
līdzi varēs sekot tā oficiālajā mājas lapā
www.jwskate2015.eu.

Sporta servisa centrs informē, ka Jelgavas pilsētu Latvijas III Ziemas olimpiādē
pārstāvēs vīriešu un sieviešu kērlinga
komandas un viens šorttrekists. «Mums
pilsētā ir arī hokeja komanda un Jelgavas
Ledus sporta skola, bet diemžēl šogad hokejisti olimpiādē nevar startēt, jo neatbilst
noteiktajam vecuma ierobežojumam. Savukārt daiļslidošana, kurā mums arī būtu
pretendenti, Ziemas olimpiādes programmā
vispār nav iekļauta,» norāda Sporta servisa
centra direktors Juris Kaminskis.
Vīriešu kērlinga komandā startēs Jānis
Bremanis, Jānis Klīve, Jānis Laizāns, Kārlis
Smilga un Artis Zentelis, sieviešu komandā
– Zanda Bikše, Ieva Krusta, Iveta Staša-Šaršūne un Ieva Štauere. Savukārt šorttrekists
Endijs Vīgants plāno startēt 500, 1000, 1500
metru distancēs.
Centrālā olimpiādes norises vieta ir
Sigulda, kur notiks arī atklāšanas un
apbalvošanas ceremonija. Kērlinga sacensības norisināsies Tukumā, bet šorttreks
– Ventspilī.
Latvijas Ziemas olimpiādes programmā
iekļauti deviņi sporta veidi: distanču slēpošana, kalnu slēpošana, snovbords, kamaniņu sports, bobslejs, šorttreks, biatlons,
hokejs un kērlings.

Peldētājiem Latvijas čempionātā piecas medaļas
 Ilze Knusle-Jankevica

Aizvadītajā nedēļas nogalē
Liepājā notika Latvijas Ziemas
čempionāts peldēšanā. Jelgavas Specializētās peldēšanas
skolas audzēkņi tajā izcīnīja
piecas medaļas.
Čempionātā startēja 299 dalībnieki no
21 komandas, un konkurence bija liela
– atsevišķās disciplīnās uz starta izgāja pat
77 peldētāji.
Jelgavas Specializētā peldēšanas skola startēja ar jauniešu sastāvu. «Mūsu
komandas līderis Deniss Komars šobrīd
gatavojas nopietniem mačiem, un viņam
ir ļoti liela slodze, tāpēc neparādīja savu
labāko sniegumu. Patiesībā šobrīd Deniss
izskatās diezgan smagnēji, bet tāds ir treniņu grafiks, lai viņš varētu sagatavoties Baltijas čempionātam, kurā mēģinās izpildīt

normatīvu, lai kvalificētos Eiropas spēlēm,»
stāsta Peldēšanas skolas direktore Zelma
Ozoliņa, piebilstot, ka dažādu iemeslu dēļ
sacensībās nepiedalījās vēl divi spēcīgi un
perspektīvi peldētāji.
Jelgavas peldētāji kopumā izcīnīja piecas
medaļas, bet pie čempiona titula, jauniem
rekordiem un normatīviem netika. Vienu
sudraba medaļu desmit dalībnieču konkurencē 200 metros uz muguras izcīnīja
jaunā peldētāja Veronika Gorškova (2:31,76
minūtes), otra sudraba medaļa – Jevgeņijam Boicovam 200 metros brīvajā stilā.
Viņš ar savu laiku – 1:56,73 minūtes – bija
otrais no 29 peldētājiem. Jevgeņijs izcīnīja
arī bronzas medaļu 200 metros kompleksajā peldējumā 11 dalībnieku konkurencē
(viņa laiks – 2:11,15 minūtes). Vēl bronzas
medaļa Jevgeņija brālim Iļjam Boicovam
400 metros kompleksajā peldējumā (4:46,56
minūtes) un Kristiānai Kalniņai 100 metros
tauriņstilā (1:07,49 minūtes).

Kā ierasts, dalībnieku rezultāti tika novērtēti arī pēc
starptautiskās vērtēšanas sistēmas FINA punktiem, nosakot
augstvērtīgākos rezultātus. No
Jelgavas peldētājiem visaugstvērtīgāko rezultātu uzrādīja
D.Komars 100 metros brasā
– tas bija čempionāta 19. augstvērtīgākais rezultāts kopvērtējumā. Jāpiebilst, ka starp
simts labākajiem iekļuvuši 11
Jelgavas peldētāji (J.Boicovs
– divreiz).
Komandu kopvērtējumā Jelgavas Specializētā peldēšanas
skola izcīnīja 5. vietu. Peldēšanas
skolas direktore skaidro, ka
komandā startē 12 dalībnieki,
kuri dod ieskaites punktus kopvērtējumam, bet pārējie skolas
peldētāji startēja individuāli.
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Sporta pasākumi
 26. februārī pulksten 19 – «Schenker»
līgas 1/4 fināla spēle: «Biolars/Jelgava»
– «Parnu» (ZOC).
 27. februārī pulksten 17, 28. februārī
pulksten 12 un 1. martā pulksten 11
– Jelgavas meistarsacīkstes boksā (ZOC).
 4. martā pulksten 19.30 – hokejs: «Zemgale/LLU» – «Rīga/Prizma» (Ledus hallē).
 7. martā pulksten 10 – Latvijas, Jelgavas čempionāts svara stieņa spiešanā guļus
ar ekipējumu (Sporta hallē).
 7. martā pulksten 15 – hokejs: «Zemgale/LLU» – «Liepāja» (Ledus hallē).

Piedāvā darbu
Vajadzīga slimas sievietes pieskatītāja no
plkst.10 līdz 19 piecas dienas nedēļā.
Tālrunis 26029152 (Anastasija Kuļeša).
SIA «VMS Group» (reģ.Nr.44103055677), kas
nodarbojas ar armatūras pārstrādi, aicina darbā metālapstrādes darbgaldu operatorus(-es)
un metinātājus(-as), kā arī pieredzējušus(-as)
krāvējus(-as) preču iekraušanai/izkraušanai ar
telferu. Darbs Jelgavā, Rūpniecības ielā 39. Interesentus lūdzam zvanīt pa tālruni 29456739
vai sūtīt CV pa e-pastu jelgava@vms.lv.

Meklē darbu
Vīrietis (55 gadi) meklē darbu. Varu aprūpēt
vecu cilvēku un dzīvot uz vietas. Ir pieredze.
Tālrunis 20418581.
Aukles un mājas uzkopšanas darbu.
Tālrunis 28236557.
Vīrietis (35 gadi) meklē darbu uz pilnu
slodzi. Ir automašīna. Tālrunis 20084475.
Sieviete (30 gadi) bez kaitīgiem ieradumiem meklē papilddarbu uz nepilnu slodzi. Ir pieredze bērnu auklēšanā. Izskatīšu
visus piedāvājumus. Tālrunis 29749238.
Elektromontieris. Tālrunis 26077810.

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

Pārdod
Malka, šāļi, zāģmateriāli, granulas, kokskaidu briketes. T.26488881
Granulas, kokskaidu un kūdras briketes.
Piegāde. Tel.28828288
2-istabu dzīvokli. T.29558600
Granti, smilti, šķembas, melnzemi, kūtsmēslus. T.26816035

Vēlas īrēt
1-ist. dzīv. vai istabu Jelgavā. T.28215054

Dažādi
Kravu pārvadājumi. Auto evakuācija.
T.25904905
Izved nolietotu sadzīves tehniku bez maksas. T.28262407
Bezmaksas sadzīves tehnikas izvešana
T.25212383
Kvalitatīva meistaru komanda veiks remonta
darbus jūsu mājoklī vai birojā. T.26881773
Datoru remonts T.26749711
Nepieciešamas matemātikas privātstundas
11. klases skolniecei. T.29114303
SIA «Velis – A» – apbedīšanas pakalpojumi,
piederumi un konsultācijas, nelaiķu nogādāšana morgā. Diennakts tālruņi: 63020151 un
28651582 vai ierodoties personīgi SIA «Velis – A»
biroja telpās Sakņudārza ielā 5a, Jelgavā.

Aizsaulē aizgājuši

No kreisās: Jevgeņijs Boicovs, Kristiāna Kalniņa, Veronika Gorškova, Iļja Boicovs.

JĀNIS ZIHMANIS (1930. g.)
OLGA ZAGVOZDINA (1925. g.)
OLGA ČANAJEVA (1932. g.)
ŅINA FJODOROVA (1936. g.)
ALEKSEJS SMIRNOVS (1929. g.)
JEKATERINA GRIGORJEVA (1926. g.)
VLADIMIRS KAPITONOVS (1938. g.)
VLADIMIRS JAROVOJS (1950. g.).
Izvadīšana 26.02. plkst.13 Bērzu kapsētā.
IVANS ĻIPSKIS (1931. g.).
Izvadīšana 26.02. plkst.14.30 Bērzu kapsētā.
ĀRIJA ĒRGLE (1925. g.).
Izvadīšana 26.02. plkst.15 Baložu kapsētā.
ŅINA PANFILOVA (1932. g.).
Izvadīšana 27.02. plkst.14 Zanderu kapsētā.
VALENTĪNA VEKLIČA (1938. g.).
Izvadīšana 28.02. plkst.12 Baložu kapsētā.
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

Pirmdiena, 2. marts
LTV1
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Ielas garumā».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1977.sērija.
9.35 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 41.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Leones dzīve». Itālijas seriāls (ar subt.). 1.sērija.
12.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
12.55 «Gārfīlda šovs». Animācijas seriāls.
13.25 «Mazie detektīvi un Baltās dāmas noslēpums». Igaunijas
piedzīvojumu filma ģimenei. 2013.g. 5.sērija. (ar subt.).
13.55 «Luijs». Animācijas seriāls.
14.05 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
14.20 «Maklauda meitas». Seriāls. 26.sērija.
15.15 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1977.sērija.
16.15 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 40.sērija.
17.10 «Momentuzņēmums».*
17.25 «Skats no malas».
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 «Aizliegtais paņēmiens».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».
22.00 «Sporta studija».
22.45 «Latvija var!»
23.05 «Nakts ziņas». 23.14 Sporta ziņas. 23.16 Laika ziņas.
23.20 «Valdība 3». Seriāls. 9.sērija.
0.25 ««De facto»».*
1.00 «Melu laboratorija».* (ar subt.).
2.00 «Īrija ar Džeimsu Nesbitu». Dokumentāla filma. 1.sērija.

LTV7
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Mjanmā». 1.sērija.
6.30 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Šorīt». Informatīvi izklaidējošs raidījums (krievu val.).
8.35 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 585.sērija.
9.30 «Maklauda meitas». Seriāls. 25.sērija.
10.20 «Kalle nāk 3». Seriāls. 9.sērija.
11.10 «Diskusija. 100 g kultūras».*
11.55 «Radīti mūzikai».* Klasiskās mūzikas šovs.
13.30 «LBL Zvaigžņu spēle Ventspilī».*
15.40 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».
16.10 «Anekdošu šovs 2».*
17.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 586.sērija.
18.00 «Šovakar». Ziņu raidījums (krievu val.).
18.35 «Izgaršot Brazīliju». Dok.seriāls (ar subt.). 8.sērija.
19.05 «Mana virtuālā sirds». Dokumentāla filma.
19.15 «Spēles veselībai». Dokumentāla filma.
19.30 TIEŠRAIDE. «Jaunatnes hokeja līga». «Play-off» 2.spēle.
21.50 «Pārmantotās tradīcijas». Dokumentāla filma.
22.50 «Kalle nāk 3». Seriāls. 10.sērija.
23.45 «Midsomeras slepkavības 11». Seriāls (ar subt.). 3.sērija.
1.30 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Likums un kārtība». ASV seriāls. 10.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.15 «Bernards». Animācijas seriāls.
6.30 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
7.00 «900 sekundes».
9.00 «Dzīvīte».
9.30 «Televeikala skatlogs».
9.45 «Kurts Seits un Šura». Turcijas seriāls. 27. un 28.sērija.
12.00 «Dzintara dziesmas 4».
13.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 2.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Diagnoze – vācēji 3». ASV dokumentāls seriāls.
15.40 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Nemīlētā». Meksikas seriāls. 2014.g. 26.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Gumušas stāsts». Turcijas seriāls. 155. un 156.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «1/5 – tranzīta aktualitātes».
20.40 «Degpunktā».
21.10 «Ekstrasensi – detektīvi 2». Realitātes šovs.
22.20 «Atgriezties dzīvam». ASV dokumentāls seriāls. 8.sērija.
23.15 «Amerikāņi 2». ASV seriāls. 2014.g. 1.sērija.
0.15 «Dzīvīte».
0.35 «LNT ziņu «Top 10»».
1.20 «Gumušas stāsts». Turcijas seriāls. 155. un 156.sērija.
2.45 «Karamba!» Humora raidījums.
3.10 «900 sekundes».
4.40 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Anarhijas dēli 5». ASV seriāls. 1.sērija.
6.00 «Auniņa Šona piedzīvojumi 3». Animācijas seriāls.
6.15 «Monsuno». Animācijas seriāls.
6.40 «Smurfi». Animācijas seriāls.
7.10 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 8». Animācijas seriāls.
7.40 «Monsuno». Animācijas seriāls.
8.00 «Tētuka meitiņas 3». Seriāls (ar subt.). 21. un 22.sērija.
9.00 «Dullās sacensības «Neiespējamā misija» 5».
9.55 «Būt par papucīti 4». Seriāls. 2. un 3.sērija.
10.55 «Māmiņu klubs 8».
11.30 «Gatavo 3».
12.00 «Visi mīl Reimondu 6». ASV seriāls. 133. un 134.sērija.
13.05 «Beibleidi 5». Animācijas seriāls.
13.40 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 8». Animācijas seriāls.
14.10 JAUNUMS. «Rozā pantera un draugi». Animācijas seriāls.
14.35 «Atriebība 3». ASV seriāls. 18.sērija.
15.35 «UgunsGrēks 13». Latvijas seriāls. 2015.g. 24. un 25.sērija.
16.55 «Rozenheimas detektīvi 6». Vācijas detektīvseriāls. 10.sērija.
17.55 «Risks 2». TV spēle.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 13». Latvijas seriāls. 2015.g. 25.sērija.
21.00 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 4». Seriāls. 7.sērija.
22.00 «CSI Lasvegasa 14». ASV seriāls. 2013.g. 306.sērija.
23.05 «Skaistule un briesmonis 2». ASV seriāls. 2013.g. 9.sērija.
0.05 «Māsas atriebība». Kanādas drāma. 2013.g.
1.50 «Nekā personīga».
2.40 «Visi mīl Reimondu 6». ASV seriāls. 133.sērija.
3.05 «Rozenheimas detektīvi 6». Vācijas detektīvseriāls. 10.sērija.
3.50 «TV3 ziņas».
4.20 «Bez tabu».

Otrdiena, 3. marts
LTV1
5.00 «Vides fakti».*
5.30 «Ielas garumā».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Ielas garumā».*

6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1978.sērija.
9.35 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 42.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Sapņu ceļojums. Emirāti». Melodrāma.
12.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
12.55 «Jakari». Animācijas seriāls.
13.25 «Kas te? Es te!»*
13.55 «Luijs». Animācijas seriāls.
14.05 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
14.20 «Maklauda meitas». Seriāls. 27.sērija.
15.15 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1978.sērija.
16.15 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 41.sērija.
17.10 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 «Personība. 100 g kultūras».
20.30 «Panorāma». 20.53 Sporta ziņas. 21.00 Laika ziņas.
21.05 «Lielā mūzikas balva 2014».
0.20 «Vāgnera klans». Austrijas vēsturiska drāma. 2013.g. (ar subt.).

LTV7
5.00 «SeMS. Laboratorija».*
5.30 «1000 jūdzes Mjanmā». 1.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Mjanmā». 2.sērija.
6.30 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Šorīt». Informatīvi izklaidējošs raidījums (krievu val.).
8.35 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 586.sērija.
9.30 «Maklauda meitas». Seriāls. 26.sērija.
10.20 «Kalle nāk 3». Seriāls. 10.sērija.
11.10 «Skats no malas».* (ar surdotulk.).
11.40 «Aizliegtais paņēmiens».*
12.35 «Melu laboratorija».* (ar subt.).
13.35 «Pasaules meistarsacīkšu bobslejā divniekiem apskats».
27.02–01.03.2015.
15.40 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».
16.10 «Anekdošu šovs 2».*
17.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 587.sērija.
18.00 «Šovakar». Ziņu raidījums (krievu val.).
18.35 «Kaut kur uz Zemes». Dokumentāla filma. 4.sērija.
19.05 «Kalle nāk 3». Seriāls. 11.sērija.
20.00 «Neatklātie Tuvie Austrumi». Dok.filma (ar subt.). 1.sērija.
21.00 «Selfridžs 2». Seriāls (ar subt.). 8.sērija.
21.50 «Specvienība». Seriāls. 5.sērija.
22.40 «Noziegums 2». Dānijas krimināldrāma. 5.sērija.
23.50 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
1.30 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Nemīlētā». Meksikas seriāls. 2014.g. 26.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.10 «Nelabojamais Džims». ASV komēdijseriāls. 10.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte».
9.30 «Televeikala skatlogs».
9.45 «Karaliskā dēka». Vācijas romantiska komēdija. 2013.g.
11.35 «Vecpuisis». Realitātes šovs.
13.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 3.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Diagnoze – vācēji 3». ASV dokumentāls seriāls.
15.40 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Nemīlētā». Meksikas seriāls. 2014.g. 27.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Gumušas stāsts». Turcijas seriāls. 157. un 158.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.10 TV PIRMIZRĀDE. «Apprecēties līdz pavasarim».
ASV un Kanādas romantiska komēdija. 2014.g.
23.10 «Mīlas dēka». ASV seriāls. 2014.g. 4.sērija.
0.10 «Dzīvīte».
0.30 «Noziegumam pa pēdām 12». Detektīvseriāls. 7. un 8.sērija.
2.05 «Gumušas stāsts». Turcijas seriāls. 2005.g. 157.sērija.
2.50 «Šodien novados».
3.00 «900 sekundes».
4.30 «Nelabojamais Džims». ASV komēdijseriāls. 10.sērija.

TV3
5.00 «Anarhijas dēli 5». ASV seriāls. 2.sērija.
5.45 «Risks 2». TV spēle.
6.40 «Smurfi». Animācijas seriāls.
7.10 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 8». Animācijas seriāls.
7.40 «Rozā pantera un draugi». Animācijas seriāls.
8.00 «Tētuka meitiņas 3». Seriāls (ar subt.). 23. un 24.sērija.
9.00 «Dullās sacensības «Neiespējamā misija» 5».
10.00 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 4». Seriāls. 7.sērija.
11.00 «Reiz sensenos laikos 2». Seriāls. 9.sērija.
12.00 «Visi mīl Reimondu 6». ASV seriāls. 135. un 136.sērija.
13.05 «Beibleidi 5». Animācijas seriāls.
13.40 «Dēkaiņi». Animācijas seriāls.
14.10 «Rozā pantera un draugi». Animācijas seriāls.
14.35 «Atriebība 3». ASV seriāls. 19.sērija.
15.35 «UgunsGrēks 13». Latvijas seriāls. 2015.g. 25. un 26.sērija.
16.55 «Rozenheimas detektīvi 6». Vācijas detektīvseriāls. 11.sērija.
17.55 «Risks 2». TV spēle.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 13». Latvijas seriāls. 2015.g. 26.sērija.
21.00 «Bibliotekāri». ASV seriāls. 2013.g. 9. un 10.sērija.
23.05 «Mākslīgais intelekts». ASV seriāls. 2014.g. 11.sērija.
0.05 «Amerikāņu šausmu stāsts 2». ASV seriāls. 1.sērija.
1.05 «Visi mīl Reimondu 6». ASV seriāls. 135.sērija.
1.35 «Atriebība 3». ASV seriāls. 18. un 19.sērija.
3.10 «Rozenheimas detektīvi 6».
Vācijas detektīvseriāls. 11.sērija.
3.55 «TV3 ziņas».
4.25 «Bez tabu».

Trešdiena, 4. marts
LTV1
5.00 «Vides fakti».*
5.30 «Skats no malas».* (ar surdotulk.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Ielas garumā».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1979.sērija.
9.35 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 43.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Radīti mūzikai».* Klasiskās mūzikas šovs.
12.30 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
12.50 «Jakari». Animācijas seriāls.
13.20 «Kas te? Es te!»*
13.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
14.10 «Maklauda meitas». Seriāls. 28.sērija.
15.05 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1979.sērija.
16.05 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 42.sērija.
17.00 «Personība. 100 g kultūras».*
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 JAUNUMS. «Īstās latvju saimnieces».

tv programma
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 «Latloto. «Viking Lotto»».
21.20 «Sastrēgumstunda».
22.30 «Zebra».
22.45 «Momentuzņēmums».
23.00 «Nakts ziņas». 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 «Personība. 100 g kultūras».*
0.10 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*
0.55 «Valdība 3». Seriāls. 9.sērija.

LTV7
5.00 «SeMS. Laboratorija».*
5.30 «1000 jūdzes Mjanmā». 2.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Mjanmā». 3.sērija.
6.30 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Šorīt». Informatīvi izklaidējošs raidījums (krievu val.).
8.35 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 587.sērija.
9.30 «Maklauda meitas». Seriāls. 27.sērija.
10.20 «Kalle nāk 3». Seriāls. 11.sērija.
11.10 ««De facto»».* (ar subt.).
11.45 «Province».* (ar subt.).
12.15 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».*
12.45 «Aculiecinieks».*
13.00 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
15.40 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».
16.10 «Anekdošu šovs 2».*
17.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 588.sērija.
18.00 «Šovakar». Ziņu raidījums (krievu val.).
18.35 «Punkts uz i». Diskusiju raidījums (krievu val.).
19.35 «Kalle nāk 3». Seriāls. 12.sērija.
20.25 «Zaļās metropoles». Dokumentāla filma. 4.sērija.
21.25 «Melu laboratorija».* (ar subt.).
22.25 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».*
22.55 «Pēdējais liecinieks». Seriāls. 40.sērija.
23.45 «Kaut kur uz Zemes». Dokumentāla filma. 4.sērija.
0.15 «Pārmantotās tradīcijas». Dokumentāla filma.
1.15 «Zaļās metropoles». Dokumentāla filma. 4.sērija.

LNT
5.00 «Nemīlētā». Meksikas seriāls. 2014.g. 27.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.10 «Nelabojamais Džims». ASV komēdijseriāls. 11.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte».
9.25 «Televeikala skatlogs».
9.40 «Apprecēties līdz pavasarim». Romantiska komēdija. 2014.g.
11.30 «Karamba!» Humora raidījums.
12.00 «Atgriezties dzīvam». ASV dok.seriāls. 2011.g. 8.sērija.
13.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 4.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Diagnoze – vācēji 3». ASV dokumentāls seriāls.
15.40 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Nemīlētā». Meksikas seriāls. 2014.g. 28.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Gumušas stāsts». Turcijas seriāls. 159. un 160.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.10 «Šerloks Holmss un doktors Vatsons». Krievijas detektīvseriāls. 1979.g.
0.10 «Dzīvīte».
0.30 «Gumušas stāsts». Turcijas seriāls. 159. un 160.sērija.
2.05 «Diagnoze – vācēji 3». ASV dokumentāls seriāls.
3.00 «Šodien novados».
3.10 «900 sekundes».
4.30 «Nelabojamais Džims». ASV komēdijseriāls. 11.sērija.

TV3
5.00 «Anarhijas dēli 5». ASV seriāls. 3.sērija.
5.45 «Risks 2». TV spēle.
6.40 «Smurfi». Animācijas seriāls.
7.10 «Šīna planēta». Animācijas seriāls.
7.40 «Rozā pantera un draugi». Animācijas seriāls.
8.00 «Tētuka meitiņas 3». Seriāls (ar subt.). 25. un 26.sērija.
9.00 «Dullās sacensības «Neiespējamā misija» 5».
10.00 «Skaistule un briesmonis 2». ASV seriāls. 9.sērija.
11.00 «Reiz sensenos laikos 2». Seriāls. 10.sērija.
12.00 «Visi mīl Reimondu 6». ASV seriāls. 137. un 138.sērija.
13.05 «Beibleidi 5». Animācijas seriāls.
13.40 «Dēkaiņi». Animācijas seriāls.
14.10 «Rozā pantera un draugi». Animācijas seriāls.
14.35 «Atriebība 3». ASV seriāls. 20.sērija.
15.35 «UgunsGrēks 13». Latvijas seriāls. 2015.g. 26. un 27.sērija.
16.55 «Rozenheimas detektīvi 6». Vācijas detektīvseriāls. 12.sērija.
17.55 «Risks 2». TV spēle.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 13». Latvijas seriāls. 2015.g. 27.sērija.
21.00 ««Ievas» pārvērtības. Tievēšanas sezona».
21.45 «Reiz sensenos laikos 3». ASV seriāls. 2013.g. 11.sērija.
22.50 «Mahinatori 5». ASV seriāls. 5.sērija.
23.50 «Amerikāņu šausmu stāsts 2». ASV seriāls. 2.sērija.
0.45 «Visi mīl Reimondu 6». ASV seriāls. 137. un 138.sērija.
1.35 «Atriebība 3». ASV seriāls. 20. un 21.sērija.
3.10 «Rozenheimas detektīvi 6». Vācijas detektīvseriāls. 12.sērija.
3.55 «TV3 ziņas».
4.25 «Bez tabu».

Ceturtdiena, 5. marts
LTV1
5.00 «Saules izaicinātie. «Livin’ aloha»».*
5.30 «Vides fakti».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Ielas garumā».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1980.sērija.
9.35 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 44.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Daudz laimes!»*
11.40 «Latvijas šlāgeraptauja 2015».*
12.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
12.55 «Auniņa Timija laiks». Animācijas seriāls.
13.20 «Zili brīnumi!»*
13.50 «Luijs». Animācijas seriāls.
14.00 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
14.20 «Maklauda meitas». Seriāls. 29.sērija.
15.15 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1980.sērija.
16.15 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 43.sērija.
17.10 «Diskusija. 100 g kultūras».
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 «100 līdz 100».
20.00 «700 pasaules brīnumi».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «LV jaunatklāšanas raidījums «Te!»».
22.15 «Atgriešanās». Francijas seriāls (ar subt.). 7.sērija.
23.10 «Nakts ziņas». 23.19 Sporta ziņas. 23.21 Laika ziņas.
23.25 «Diskusija. 100 g kultūras».*
0.10 «Amsterdamas «Koncertgebau» un Nīderlandes Karaliskā
«Koncertgebau» orķestra 125. gadskārta». Koncerts.
Diriģents M.Jansons.

Ceturtdiena, 2015. gada 26. februāris

LTV7
5.00 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».
5.30 «1000 jūdzes Mjanmā». 3.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Mjanmā». 4.sērija.
6.30 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Šorīt». Informatīvi izklaidējošs raidījums (krievu val.).
8.35 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 588.sērija.
9.25 «Maklauda meitas». Seriāls. 28.sērija.
10.15 «Kalle nāk 3». Seriāls. 12.sērija.
11.00 TIEŠRAIDE. «Pasaules meistarsacīkstes skeletonā». 1.brauciens. Pārraide no Vinterbergas Vācijā.
12.05 «Ielas garumā».* (ar subt.).
12.35 TIEŠRAIDE. «Pasaules meistarsacīkstes skeletonā». 2.brauciens.
13.40 «Latvija var!»*
14.00 «Vides fakti».* (ar subt.).
14.30 «Sastrēgumstunda».* (ar surdotulkojumu).
15.40 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».*
16.10 «Kalle nāk 3». Seriāls. 13.sērija.
17.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 589.sērija.
18.00 «Šovakar». Ziņu raidījums (krievu val.).
18.35 «Bez aizvainojumiem». Aktuālās intervijas raidījums (krievu val.).
19.05 «Eiropas meistarsacīkstes vieglatlētikā telpās». Pārraide no Prāgas.
20.35 «Pasaules meistarsacīkstes biatlonā». Jauktā stafete.
Pārraide no Kontiolahti Somijā.
22.30 «Sirmais. Kulta ēdieni».* (krievu val., ar subt.).
23.00 «Personība. 100 g kultūras».*
0.00 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
0.45 «Sporta studija».* (ar surdotulkojumu).
1.35 «Zebra».* (ar subt.).

LNT
5.00 «Nemīlētā». Meksikas seriāls. 2014.g. 28.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.10 «Nelabojamais Džims». ASV komēdijseriāls. 2013.g. 12.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte».
9.25 «Televeikala skatlogs».
9.40 «Skaistās krāpnieces». Vācijas romantiska komēdija. 1.sērija.
11.30 «Karamba!» Humora raidījums.
12.00 «Atgriezties dzīvam». ASV dokumentāls seriāls. 12.sērija.
13.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 5.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Svētās liekules». ASV seriāls. 1.sērija.
15.40 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Nemīlētā». Meksikas seriāls. 2014.g. 29.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Gumušas stāsts». Turcijas seriāls. 161. un 162.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.10 «Profesija – mamma». Latvijas raidījums. 2015.g. 5.sērija.
22.10 «Mistiskās slimības 2». ASV realitātes šovs.
23.10 «Hloja». ASV un Kanādas drāma. 2009.g.
0.55 «Dzīvīte».
1.15 «Gumušas stāsts». Turcijas seriāls. 161. un 162.sērija.
2.45 «Nelabojamais Džims». ASV komēdijseriāls. 12.sērija.
3.05 «Šodien novados».
3.15 «900 sekundes».
4.45 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Anarhijas dēli 5». ASV seriāls. 4.sērija.
5.45 «Risks 2». TV spēle.
6.40 «Smurfi». Animācijas seriāls.
7.10 «Šīna planēta». Animācijas seriāls.
7.40 «Rozā pantera un draugi». Animācijas seriāls.
8.00 «Tētuka meitiņas 3». Seriāls (ar subt.). 27. un 28.sērija.
9.00 «Dullās sacensības «Neiespējamā misija» 5».
10.00 «Mahinatori 5». ASV seriāls. 5.sērija.
11.00 «Reiz sensenos laikos 2». Seriāls. 11.sērija.
12.00 «Visi mīl Reimondu 6». ASV seriāls. 139. un 140.sērija.
13.05 «Transformeri: tālākā cīņa 3». Animācijas seriāls.
13.40 «Dēkaiņi». Animācijas seriāls.
14.10 «Rozā pantera un draugi». Animācijas seriāls.
14.35 «Atriebība 3». ASV seriāls. 21.sērija.
15.35 «UgunsGrēks 13». Latvijas seriāls. 2015.g. 27. un 28.sērija.
16.55 «Rozenheimas detektīvi 6». Vācijas detektīvseriāls. 13.sērija.
17.55 «Risks 2». TV spēle.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 13». Latvijas seriāls. 2015.g. 28.sērija.
21.00 «Nozieguma skelets 9». ASV seriāls. 2013.g. 14.sērija.
22.00 «Nolaupītā». Francijas trilleris. 2008.g.
0.00 «Kinomānija 6».
0.35 ««Overtime TV»». Sporta apskats.
1.35 «Vecie ērmi». Humora raidījums.
2.00 «CSI Lasvegasa 14». ASV seriāls. 2013.g. 317.sērija.
2.40 «Visi mīl Reimondu 6». ASV seriāls. 140.sērija.
3.05 «Rozenheimas detektīvi 6». Vācijas detektīvseriāls. 13.sērija.
3.50 «TV3 ziņas».
4.20 «Bez tabu».

Piektdiena, 6. marts
LTV1
5.00 «Saules izaicinātie. «Livin’ aloha»».*
5.30 «Saknes debesīs».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Ielas garumā».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Alpu dakteris 5». Seriāls. 6.sērija.
9.35 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 45.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Mūsu Čārlijs 15». Seriāls. 7. un 8.sērija.
12.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
12.55 «Auniņa Timija laiks». Animācijas seriāls.
13.20 «Brīnumskapja skola».*
13.50 «Luijs». Animācijas seriāls.
14.00 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
14.20 «Maklauda meitas». Seriāls. 30.sērija.
15.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*
16.05 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 44.sērija.
17.00 «Alpu dakteris 5». Seriāls. 6.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
19.05 «Gudrs, vēl gudrāks».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «Inspektors Lūiss 8». Seriāls (ar subt.). 2.sērija.
23.00 «Nakts ziņas». 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 «Latvijas šlāgeraptauja 2015».*
0.10 «Mūsu Čārlijs 15». Seriāls. 7. un 8.sērija.
1.50 «Atgriešanās». Francijas seriāls (ar subt.). 7.sērija.
2.45 «17. Baltijas valstu studentu dziesmu un deju svētki
«Gaudeamus»». Lietuvas studentu koncerts.
3.40 «Aculiecinieks».*
3.55 «Sporta studija». (ar surdotulkojumu).
4.35 «Aizliegtais paņēmiens».*

LTV7
5.00 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».
5.30 «1000 jūdzes Mjanmā». 4.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».

6.03 «1000 jūdzes Mjanmā». 5.sērija.
6.30 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Šorīt». Informatīvi izklaidējošs raidījums (krievu val.).
8.35 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 589.sērija.
9.30 «Maklauda meitas». Seriāls. 29.sērija.
10.20 «Enerģija – pilnīga kontrole». Dokumentāla filma.
10.35 TIEŠRAIDE. «Eiropas meistarsacīkstes vieglatlētikā telpās».
15.00 «Anekdošu šovs 2».*
15.30 TIEŠRAIDE. «Pasaules meistarsacīkstes skeletonā».
3.brauciens.
16.30 «Anekdošu šovs 2».*
17.00 TIEŠRAIDE. «Pasaules meistarsacīkstes skeletonā».
4.brauciens.
18.00 «Šovakar». Ziņu raidījums (krievu val.).
18.35 «Personīga lieta». Informatīvi analītisks raidījums (krievu val.).
19.05 TIEŠRAIDE. «Eiropas meistarsacīkstes vieglatlētikā telpās».
21.15 TV PIRMIZRĀDE. «Leģendārie albumi. Bobs Mārlijs un «The
Wailers»». Dokumentāla filma (ar subt.).
22.10 TV PIRMIZRĀDE. «Pirms pusnakts». ASV un Grieķijas
romantiska komēdija. 2013.g. (ar subt.).
0.10 «Gintas Krievkalnas solokoncerts «Nakts lūgums»».*
1.10 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
2.10 «Eiropa koncertos». (ar subt.).
3.00 «Kalle nāk 3». Seriāls. 13.sērija.
3.50 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
4.30 «Spots».*

LNT
5.00 «Nemīlētā». Meksikas seriāls. 2014.g. 29.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.10 «Nelabojamais Džims». ASV komēdijseriāls. 13.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte».
9.25 «Televeikala skatlogs».
9.40 «Skaistās krāpnieces». Romantiska komēdija. 2.sērija.
11.30 «Karamba!» Humora raidījums.
12.00 «Ekstrasensi – detektīvi 2». 8.sērija.
13.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 6.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Svētās liekules». ASV seriāls. 2.sērija.
15.40 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Nemīlētā». Meksikas seriāls. 2014.g. 30.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Gumušas stāsts». Turcijas seriāls. 163. un 164.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.10 «Glābiet mūsu ģimeni! 2». Realitātes šovs (ar subt.).
23.10 «Greizais spogulis». Krievijas humora raidījums (ar subt.).
1.20 «Dzīvīte».
1.40 «Gumušas stāsts». Turcijas seriāls. 163. un 164.sērija.
3.10 «Šodien novados».
3.20 «900 sekundes».
4.50 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Anarhijas dēli 5». ASV seriāls. 5.sērija.
5.45 «Risks 2». TV spēle.
6.40 «Smurfi». Animācijas seriāls.
7.10 «Transformeri: tālākā cīņa 3». Animācijas seriāls.
7.40 «Rozā pantera un draugi». Animācijas seriāls.
8.00 «Tētuka meitiņas 3». Seriāls (ar subt.). 29. un 30.sērija.
9.00 «Dullās sacensības «Neiespējamā misija» 5».
10.00 «Nozieguma skelets 9». ASV seriāls. 2013.g. 14.sērija.
11.00 «Reiz sensenos laikos 2». Seriāls. 12.sērija.
12.00 «Visi mīl Reimondu 6». ASV seriāls. 141. un 142.sērija.
13.05 «Transformeri: tālākā cīņa 3». Animācijas seriāls.
13.40 «Dēkaiņi». Animācijas seriāls.
14.10 «Rozā pantera un draugi». Animācijas seriāls.
14.35 «Atriebība 3». ASV seriāls. 22.sērija.
15.30 «Vecie ērmi». Beļģijas humora raidījums.
16.30 «Vecie ērmi 2». Beļģijas humora raidījums.
16.55 «Rozenheimas detektīvi 6». Detektīvseriāls. 14.sērija.
17.55 «Dullās sacensības «Neiespējamā misija» 6».
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «Bez tabu: Dzīves smalkumi 2».
20.40 «Sanāciet, sadziediet!» TV šovs.
22.10 «Amerikāņu pīrāgs 3. Amerikāņu kāzas». Komēdija.
0.10 «Bērnu spēles 2». ASV mistikas trilleris. 1990.g.
1.45 «Visi mīl Reimondu 6». ASV seriāls. 141.sērija.
2.10 «Atriebība 3». ASV seriāls. 22.sērija.
3.00 «Rozenheimas detektīvi 6». Vācijas detektīvseriāls. 14.sērija.
3.45 «TV3 ziņas».
4.15 «Bez tabu».

Sestdiena, 7. marts
LTV1
5.30 «Province».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Ielas garumā».*
6.35 «Vides fakti».*
7.05 «Muks». Animācijas seriāls.
7.30 «Tillija un draugi». Animācijas filma.
8.00 «Luijs». Animācijas seriāls.
8.10 «Pelēns Tips». Animācijas seriāls.
8.30 «Mežainīši». Animācijas seriāls.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Zili brīnumi!»
10.00 «Ķepa uz sirds».
10.30 «Četru bērnu tēvs. Atkal mājās». Dānijas ģimenes filma. (ar subt.).
12.10 «Sveiciens no Sibīrijas». Dokumentāla filma.
13.30 «100 līdz 100».*
14.00 «700 pasaules brīnumi».*
14.35 «Īstās latvju saimnieces».*
15.35 «Gudrs, vēl gudrāks».*
17.00 TV PIRMIZRĀDE. «Musonu zemes».
Dokumentāla daudzsēriju filma. 1.sērija.
18.00 «Dienas ziņas (Sestdiena)». (ar surdotulkojumu).
18.20 «Aculiecinieks».
18.35 «Es – savai zemītei».
19.05 «Vides fakti».
19.35 «Latvijas šlāgeraptauja 2015».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 «Latloto. «Eurojackpot»».
21.25 ««Teātris.zip»».
21.45 «Klaidoņa lūgšana». Valmieras teātra izrāde.
23.40 «Inspektors Lūiss 8». Seriāls (ar subt.). 2.sērija.
1.25 «Kabīrijas naktis. Ielūdz Raimonds Pauls».*
2.10 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
2.30 «Momentuzņēmums».*
2.45 «Rino Gaetāno». Itālijas biogrāfiska drāma. 2006.g. 1.sērija.
4.25 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
5.05 «LV jaunatklāšanas raidījums «Te!»».*

LTV7
5.00 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
5.30 «1000 jūdzes Mjanmā». 5.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «Savējie». Seriāls. 4. un 5.sērija.
7.05 «Punkts uz i».* Diskusiju raidījums (krievu val., ar subt.).

TV programma

Ceturtdiena, 2015. gada 26. februāris
8.05 «Bez aizvainojumiem».* Aktuālās intervijas raidījums
(krievu val., ar subt.).
8.35 «1000 jūdzes līdz Eņģeļu pilsētai». 7.sērija.
9.05 «LV jaunatklāšanas raidījums «Te!»».*
10.05 «Sporta studija». (ar surdotulkojumu).
10.50 TIEŠRAIDE. «Eiropas meistarsacīkstes vieglatlētikā telpās».
13.50 TIEŠRAIDE. «Pasaules meistarsacīkstes biatlonā».
10 km sprints vīriešiem.
15.10 «Pasaules meistarsacīkstes bobslejā».
1.brauciens četriniekiem.
15.50 TIEŠRAIDE. «Pasaules meistarsacīkstes bobslejā».
2.brauciens četriniekiem.
16.55 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
17.20 TIEŠRAIDE. «Eiropas meistarsacīkstes vieglatlētikā telpās».
21.15 «Pasaules meistarsacīkstes biatlonā».
7,5 km sprints sievietēm.
22.30 «Sirmais. Kulta ēdieni». (krievu val., ar subt.).
23.00 «Midsomeras slepkavības 11». Seriāls (ar subt.). 4.sērija.
0.45 «SOKO Vismāra». Seriāls. 48.sērija.
1.40 «Pirms pusnakts». ASV romantiska komēdija. (ar subt.).
3.40 «Eiropa koncertos». (ar subt.).
4.30 «Province».* (ar subt.).

LNT
5.00 «Nemīlētā». Meksikas seriāls. 2014.g. 30.sērija.
5.40 «Briklberija 2». Animācijas seriāls.
6.00 «Kādas slimības vēsture». Seriāls (ar subt.). 29.sērija.
6.50 «Bernards». Animācijas seriāls.
7.00 «Degpunktā».
7.30 «Šefpavāru cīņas: saldais ēdiens 2». ASV realitātes šovs.
8.30 «Attīstības kods».
9.00 «LNT brokastis».
11.00 «Laimīgs un vesels».
11.30 «Šerloks Holmss un doktors Vatsons».
Krievijas detektīvseriāls. 1979.g.
14.35 «Karamba!» Humora raidījums.
15.10 «Lielās mammas māja. Kāds tēvs, tāds dēls». ASV komēdija.
17.20 «Atgriezties mājās». Austrālijas seriāls. 2013.g. 13.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Atgriezties mājās». Seriāls. 2013.g. 13.sērija. Turpinājums.
18.30 «Vecpuisis». Realitātes šovs.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Dzintara dziesmas 4».
21.35 «Agata Kristi. Erkils Puaro». Seriāls. 3. un 4.sērija.
23.55 «Slēgtā sala». ASV trilleris. 2010.g.
2.05 «Skaistās krāpnieces». Romantiska komēdija. 1.sērija.
3.30 «LNT brokastis».

TV3
5.00 «Anarhijas dēli 5». ASV seriāls. 6.sērija.
5.45 «Saikne 2». ASV seriāls. 4.sērija.
6.35 «Vecie ērmi». Humora raidījums.
6.50 «Monsuno». Animācijas seriāls.
7.15 «Īpašais aģents Oso 2». Animācijas seriāls.
7.45 «Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums 4». Animācijas seriāls.
8.10 «Šīna planēta». Animācijas seriāls.
9.10 «Madagaskaras pingvīni». Animācijas seriāls.
10.00 «Autoziņas».
10.30 ««Ievas» pārvērtības. Tievēšanas sezona».
11.15 «Bēthovena zvaigžņu stunda». ASV ģimenes komēdija.
13.30 «Dejo ar zvaigzni!» TV šovs.
16.55 «Beisbola laukums 2». ASV ģimenes komēdija. 2005.g.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Madagaskara». ASV animācijas filma. 2005.g.
21.15 «Karību jūras pirāti. Melnās pērles lāsts». Piedzīvojumu filma.
0.10 «Bēthovena zvaigžņu stunda». ASV ģimenes komēdija.
2.05 «Nolaupītā». Francijas trilleris. 2008.g.
3.40 «TV3 ziņas».
4.10 «Anarhijas dēli 5». ASV seriāls. 6.sērija.

SIA «KULK» (reģ.Nr.41703007150)

piedāvā darbu
ceļu brigadierim(-ei).

Darba pieredze ceļu būvē (bruģēšana).
Darbs ar nivelieri.

Svētdiena, 8. marts
LTV1
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Ielas garumā».*
6.35 «Vides fakti».*
7.05 «Muks». Animācijas seriāls.
7.30 «Tillija un draugi». Animācijas filma.
8.00 «Luijs». Animācijas seriāls.
8.10 «Pelēns Tips». Animācijas seriāls.
8.30 «Mežainīši». Animācijas seriāls.
9.00 «Kas te? Es Te!»
9.30 «Gārfīlda šovs». Animācijas seriāls.
10.00 «Mazie detektīvi un Baltās dāmas noslēpums». Igaunijas
piedzīvojumu filma ģimenei. 2013.g. 6.sērija. (ar subt.).
10.30 «Izgaršot Brazīliju».
Dokumentāls seriāls (ar subt.). 9.sērija.
11.00 «Neatklātie Tuvie Austrumi». Dok.filma (ar subt.). 2.sērija.
12.00 «Dievkalpojums».
13.00 «Saknes debesīs». (ar subt.).
13.26 «Daudz laimes!»
14.15 «Latvijas šlāgeraptauja 2015».*
15.10 «Ķepa uz sirds».*
15.40 «Īrija ar Džeimsu Nesbitu». Dokumentāla filma. 2.sērija.
16.10 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».
Dzejniece Elza Stērste.
17.00 «Selfridžs 2». Seriāls (ar subt.). 9.sērija.
18.00 «Dienas ziņas (Svētdiena)». (ar surdotulkojumu).
18.20 «Province».
18.50 TIEŠRAIDE. «Radīti mūzikai». Klasiskās mūzikas šovs.
20.30 «Panorāma».
21.20 TV PIRMIZRĀDE. «Berta un Nobels».
Austrālijas vēsturiska drāma. 2014.g. (ar subt.).
23.05 «LV jaunatklāšanas raidījums «Te!»».*
0.05 «Musonu zemes». Dokumentāla daudzsēriju filma. 1.sērija.
1.05 «Sievietes vārds. Ielūdz Raimonds Pauls».*
1.45 «Bez mīlestības nedzīvojiet...» Dzied J.Sproģis.
2.15 «Vai Rīga jau gatava?»*
2.30 «Momentuzņēmums».*
2.45 «Rino Gaetāno».
Itālijas biogrāfiska drāma. 2006.g. 2.sērija.
4.25 «Diskusija. 100 g kultūras».*
5.05 «Personība. 100 g kultūras».*

LTV7

17.00 TIEŠRAIDE. «Pasaules meistarsacīkstes biatlonā».
10 km iedzīšanas sprints sievietēm.
18.00 TIEŠRAIDE. «Pasaules meistarsacīkstes bobslejā».
4.brauciens četriniekiem.
19.05 «VTB vienotās līgas spēle». «Krasnije kriļja» – «VEF Rīga».
21.00 «Eiropas meistarsacīkstes vieglatlētikā telpās».
22.55 «Specvienība». Seriāls. 6.sērija.
23.45 «Noziegums 2». Dānijas krimināldrāma. 6.sērija.
0.55 «Eiropa koncertos». (ar subt.).
1.45 «Rīga 2014. 8.Pasaules koru olimpiāde».*
Čempionu koncerts Kongresu namā.
3.15 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*

LNT
5.00 «Likums un kārtība». ASV seriāls. 11.sērija.
5.45 «Briklberija 2». Animācijas seriāls.
6.05 «Kādas slimības vēsture». Seriāls (ar subt.). 30.sērija.
6.55 «Bernards». Animācijas seriāls.
7.05 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
7.30 «Šefpavāru cīņas: saldais ēdiens 2».
ASV realitātes šovs.
8.30 «Karamba!» Humora raidījums.
8.45 «Es dzīvoju koka mājā».
9.00 «LNT brokastis».
10.00 «Profesija – mamma». Latvijas raidījums. 2015.g.
11.00 «Veiksmīgs uzņēmejs».
11.30 «Siržulauzējs». ASV komēdija. 2012.g.
13.35 «Augstu gaisā». ASV romantiska traģikomēdija. 2009.g.
15.55 «Tikko precējušies». ASV romantiska komēdija. 2003.g.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Laukā no ligzdas!» ASV romantiska komēdija. 2006.g.
20.00 «LNT ziņas».
20.10 «LNT ziņu «Top 10»».
21.00 «Ūdens ziloņiem». ASV romantiska drāma. 2011.g.
23.20 «Pēdējie Grimmi 2». ASV seriāls. 2012.g. 20.sērija.
0.20 «Sarkanais Ērglis». Spānijas piedzīvojumu filma. 2011.g.
2.15 «Skaistās krāpnieces».
Vācijas romantiska komēdija. 2.sērija.
3.35 «Briklberija 2». Animācijas seriāls.
4.00 «LNT brokastis».
4.45 «Bernards». Animācijas seriāls.

28. februārī – spraiga aktivitātes diena

«NOĶER SAVU CUKURGRAUDU!»
deju centrā «Cukurfabrika».

5.00 «Iedomu vara». Dokumentāla filma. 5.sērija.
5.30 «Dabas formas». Dokumentāla filma. 1.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 ««Saldie 80.» Labākās «Mikrofona» dziesmas».*
7.40 «Aculiecinieks».*
8.00 «Zebra».* (ar subt.).
8.15 «Latvija var!»*
8.30 «Vides fakti».* (ar subt.).
9.00 «Ielas garumā».* (ar subt.).
9.30 «Sapņu viesnīca. Karību salas». Melodrāma.
11.10 «Ūdenspuika». Itālijas ģimenes filma. 2005.g.
13.05 «Leģendārie albumi. Bobs Mārlijs un «The Wailers»».
Dokumentāla filma (ar subt.).
14.05 TIEŠRAIDE. «Pasaules meistarsacīkstes biatlonā».
12,5 km iedzīšanas sprints vīriešiem.
15.40 TIEŠRAIDE. «Eiropas meistarsacīkstes vieglatlētikā telpās».
16.00 TIEŠRAIDE. «Pasaules meistarsacīkstes bobslejā».
3.brauciens četriniekiem.

Atdzīvini pēc ziemas sevī pavasari un iesēj kustību
Zumbas, Afrodance un Dancehall trakulīgās dejās,
Kizombas tango plūstošajā ritmā, pārbaudi spēku TRX
siksnās, kā arī izturību un veiklību Capoeira dejā.
Uzdrīksties! Esi kopā ar mums septītajās debesīs
– antigravitācijas jogā. Sakārto savu prātu gonga un
skaņas meditācijā, kā arī iepazīsti Elitu Drāki tuvplānā.
Iepriekš piesakoties, dalības maksa – tikai 4€, un
Tev vieta būs rezervēta, sniedzot iespēju apmeklēt
jebkuru nodarbību visas dienas garumā.
Pasākuma dienā dalības maksa – 5€.
Sīkāka informācija – mājas lapā www.cukurfabrika.lv.
Pieteikšanās pasākumam – pa e-pastu
adminbenefice@inbox.lv vai tālruni 27795685.
... cerēt nepārtraukt
un augt.
/K.Vērdiņš/

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

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

Pieteikties pa tālruni 29256206
vai sūtīt CV pa e-pastu personals@kulk.lv.

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

No šā gada 28. februāra

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

Zemgales apgabaltiesas zvērinātas notāres

Ilgas Tauriņas

prakses vietas adrese tiek pārcelta
no Sudrabu Edžus ielas 15, Jelgavā,

uz Lielo ielu 13, Jelgavā

(2. stāvs, virs «Vienotības» Jelgavas atvērtā biroja).

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

K.Ustupa autoskola aicina uz bīstamo kravu
pārvadājumu kursiem
(ADR) Jelgavā.
Nodarbību sākums –
2015. gada 9. martā plkst.10.
Tālrunis 63022277, 26656604.

IK «Likteņsvece» –
visu veidu apbedīšanas
pakalpojumi, piederumi,
bezmaksas konsultācijas,
nelaiķa nogādāšana morgā.
Visu diennakti.
Tālrunis 22405045 vai ierodoties
Raiņa ielā 36, Jelgavā.
Jelgavas pilsētas Pašvaldības policija
lūdz atsaukties mirušā

Aivara Kokina

(dzimšanas dati 02.08.1958., dzīvoja
Mātera ielā 31 – 68, Jelgavā)
radiniekus. Lūdzam personas, kurām
kaut kas zināms par viņa radiniekiem,
pieteikties Jelgavas pilsētas Pašvaldības
policijā vai zvanīt pa tālruni 63028550.
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TV3
5.00 «Anarhijas dēli 5». ASV seriāls. 7.sērija.
5.45 «Saikne 2». ASV seriāls. 5.sērija.
6.35 «Vecie ērmi». Humora raidījums.
6.55 «Monsuno». Animācijas seriāls.
7.20 «Īpašais aģents Oso 2». Animācijas seriāls.
7.45 «Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums 4».
Animācijas seriāls.
8.10 «Kinomānija 6».
8.50 «Māmiņu klubs».
9.25 «Gatavo 3».
10.00 «Superbingo».
11.00 «Bibliotekāri». ASV seriāls. 9. un 10.sērija.
13.00 «Karību jūras pirāti. Melnās pērles lāsts».
ASV piedzīvojumu filma. 2003.g.
15.50 «Madagaskara».
ASV animācijas filma. 2005.g.
17.30 «Sanāciet, sadziediet!» TV šovs.
19.00 «Nekā personīga».
20.00 «Dejo ar zvaigzni!» TV šovs.
23.25 «Lokauts». Spraiga sižeta filma. 2011.g.
1.05 «Mājiņa». ASV komēdija. 2011.g.
2.45 «Beisbola laukums 2».
ASV ģimenes komēdija. 2005.g.
4.15 «Anarhijas dēli 5». ASV seriāls. 7.sērija.

SIA «KULK»
(reģ.Nr.41703007150)

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 izvirzīti
nākamajai atlases kārtai.
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Iznomā telpas viesnīcas
«Jelgava» ēkā ar atsevišķu
ieeju no upes puses – 74 m².
Cena – 8 EUR/m²
(iekļaujot komunālos maksājumus).
Tālrunis 28357481.

Iznomā telpas viesnīcas
«Jelgava» ēkā,
no 22 līdz 27 m².
Cena – 8 EUR/m²
(iekļaujot komunālos maksājumus).
Tālrunis 28357481.
Jelgavas novada pašvaldības (reģ.Nr.90009118031)
Jaunsvirlaukas pagasta pārvalde izsludina konkursu uz

grāmatveža kasiera amatu
uz noteiktu laiku.

Prasības pretendentiem:
• augstākā vai vidējā profesionālā izglītība grāmatvedības, finanšu vai ekonomikas specialitātē (var būt pēdējā
kursa students(-e), ja izglītība tiks iegūta 2015. gadā);
• grāmatvedības normatīvo aktu pārzināšana;
• labas iemaņas darbā ar «MS Office» programmām;
• precizitāte un augsta atbildības izjūta pienākumu veikšanā;
• labas komunikācijas, sadarbības un saskarsmes prasmes;
• priekšroka var tikt dota pretendentam, kuram ir darba
pieredze grāmatvedībā (sevišķi zināšanas un iemaņas
darbā ar materiālo vērtību uzskaiti un norakstīšanu,
piemēram, grāmatvedības programmu «Horizon»);
• vēlama pieredze darbā ar grāmatvedības programmu
«Horizon» un nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas programmu «NINO».
Pretendenti noteiktajā termiņā iesniedz Jaunsvirlaukas
pagasta pārvaldē (sekretārei 2. stāvā), nosūta pa pastu
vai e-pastu jaunsvirlaukaspp@jelgavasnovads.lv (ar
norādi «Konkursam uz grāmatveža kasiera amatu»)
šādus dokumentus:
• pieteikuma vēstuli;
• profesionālās darbības aprakstu (CV);
• izglītību apliecinoša dokumenta kopiju;
• vēlama arī rekomendācija no pašreizējās/pēdējās darba
vietas.
Pretendentu pieteikšanās un dokumentu iesniegšanas
termiņš – 2015. gada 5. marts.
Ar konkursa nolikumu var iepazīties Jelgavas novada
pašvaldības mājas lapā www.jelgavasnovads.lv un
Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldē Lielupes ielā 5,
Staļģenē, Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā, darba laikā.
Kontakttālrunis – 63085851 vai 28690907.
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Pasākumi pilsētā
 26. februārī pulksten 20 – uz koncertlekciju ielūdz akustiskā mūsdienu folkmūzikas
grupa «Vecpilsētas dziedātāji» no Rīgas. Ieeja – bez maksas (Bērnu un jauniešu mūzikas
klubā Dobeles ielā 68).
 26. februārī pulksten 19 – starptautisks projekts: mūzikls «Čigānu barons». Krāšņi
tērpi un karstasinīgi mūzikas ritmi. Biļešu cena – € 12 – 8 (kultūras namā).
 27. februārī pulksten 16 – Gundegas Zikmanes, Lolitas Zikmanes un Ritmas Zikmanes gleznu izstādes «Trīs māsas» atklāšana. Izstāde apskatāma no 27. februāra līdz 16.
martam un no 8. aprīļa līdz 7. maijam (Svētās Trīsvienības baznīcas tornī).
 27. februārī pulksten 19 – koncerts «Mēs tikāmies martā». Piedalās 4. vidusskolas
kori «Spīgo», «Spīguņi», «Kārkli pelēki zied», Dobeles Valsts ģimnāzijas vīru vokālais ansamblis «KPTT», Dobeles Zemessargu ansamblis. Ieeja – par ziedojumiem (4. vidusskolas
koncertzālē Akmeņu ielā 1).
 27. februārī pulksten 19 – klasiskās ģitāras un dzejas vakars. Ieeja – bez maksas
(Bērnu un jauniešu mūzikas klubā Dobeles ielā 68).
 27. februārī pulksten 19 – Jelgavas Jaunā teātra izrāde pēc S.Mrožeka lugu motīviem «Uz kailas pannas». Režisors R.Svjatskis. Melnā komēdija farss. Biļešu cena – € 2;
1 (kultūras namā).
 28. februārī pulksten 18 – Bērnu un jauniešu mūzikas kluba vokālistu koncerts ar pavadošo grupu. Ieeja – bez maksas (Bērnu un jauniešu mūzikas klubā Dobeles ielā 68).
 28. februārī pulksten 19 – Rēzija Kalniņa un Kaspars Zemītis dzejas un mūzikas ciklā
«Brīdis pēc vakariņām». Biļešu cena – € 12 – 7 (kultūras namā).
 1. martā pulksten 14 – grupas «Baltie lāči» koncerts «Akustika». Biļešu cena – € 7
– 5 (kultūras namā).
 1. martā pulksten 16 – Jelgavas Latviešu biedrības amatierteātra izrāde: M.Zīverts
«Koļostro Vilcē». Ieeja – par ziedojumiem (Sabiedrības integrācijas pārvaldē Sarmas
ielā 4).
 3. martā pulksten 14 – tikšanās ar Lūciju Ķuzāni – skolotāju, rakstnieci, Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieri un Jēkabpils un Pilskalnes pagasta Goda pilsoni (Zinātniskajā
bibliotēkā).
 3. un 8. martā pulksten 19 – Jelgavas Studentu teātra izrāde: A.Čehovs «Mežainis».
Vietu skaits ierobežots, tāpēc iepriekš jāpiesakās pa tālruni 26323327. Ieeja – € 5 (Studentu teātrī Jāņa Čakstes bulvārī 5a).
 No 4. līdz 6. martam no pulksten 10 līdz 16 – Jelgavas Pensionāru biedrības biedru
rokdarbu un gleznu izstāde. Ieeja – bez maksas (paaudžu dienas centrā «Sadraudzība»
Dobeles ielā 62a).
 6. martā pulksten 16 – muzikāli literārs vakars «Viss sievietei», veltīts Sieviešu dienai
(Sabiedrības integrācijas pārvaldē Sarmas ielā 4).
 7. martā pulksten 14 un 18 – deju studijas «Benefice» koncerts «Strīminga dienasgrāmata». Biļetes līdz 2. martam darba dienās nopērkamas deju centrā «Cukurfabrika»,
koncerta dienā – kultūras namā. Biļešu cena – € 3 (kultūras namā).

Muzejā – Jelgava grafikās,
ekslibros un foto
 Ritma Gaidamoviča

Ievadot Jelgavas 750. jubilejai
veltīto pasākumu ciklu, Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un
mākslas muzejā atklāta jūrmalnieku Imanta Ozoliņa grafiku,
ekslibru un Inas Intas LiniņasOzoliņas fotogrāfiju izstāde,
kas radusies pēc mākslinieku
ceļojuma pa Zemgali un Sēliju.
Smalkās grafikās redzami arī
Jelgavā ievērojami objekti, bet
ekslibros iemūžināti mūsu pilsētai nozīmīgi cilvēki, tostarp
mūžībā aizgājusī Elza Radziņa,
dziedātājs Renārs Kaupers,
Jelgavas domes priekšsēdētājs
Andris Rāviņš. I.Ozoliņš visus
šos darbus radījis pēc savas
kundzes uzņemtajām fotogrāfijām.
«Te iekļautas teju visas vietas, kur pēdējos divos gados esam pabijuši, apbraukājot
Zemgali un Sēliju. Grafikās parādās šo
pilsētu, pagastu objekti, mazajos ekslibros
jeb grāmatzīmēs – cilvēki, kuri saistīti ar
šo vietu. Mums tā kārtība ir tāda: es fotografēju, bet Imants vēlāk mājās to zīmē
grafikās. Nav jau jēgas viņam, piemēram,
pie pils nedēļu sēdēt un zīmēt – melnbaltā
bildē rezultāts nemainīsies atkarībā no tā,
vai viņš mājās zīmē vai klātienē, turpretim
gleznotājam tā brīža krāsas ir ļoti būtiskas,»
stāsta I.I.Liniņa-Ozoliņa.

Izstādē muzejā, kur parādās arī Bauska,
Mežotne, Vecumnieki, Aknīste, Subate un
citas vietas, iekļautas 16 grafikas ar dažādiem Jelgavas objektiem – katoļu baznīca,
Annas baznīca, Ādolfa Alunāna muzejs,
Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas tornis un citi. Bet ekslibros jeb grāmatzīmēs
iemūžināti nozīmīgi ar Jelgavu saistīti
cilvēki. Te var «sastapt» R.Kauperu, Veru
Singajevsku-Āboliņu, Guntu Micāni, viņas
meitu Daci Micāni-Zālīti. Abi mākslinieki
rosina jelgavniekus apdomāt – varbūt grafikas var izmantot nākamā gada pilsētas kalendārā vai, piemēram, izdot atklātnītes, kā
tas darīts viņu pilsētā Jūrmalā. Jāpiebilst,
ka grafiku un ekslibru kopijas ar Jelgavas
objektiem un cilvēkiem dāvanā saņēma
arī muzejs.
Katra šī grafika un ekslibris ir I.Ozoliņa
ar roku zīmēts, talkā ņemot vien smalku
otiņu, kas izgatavota no Sibīrijas caunas
astes, un guašu. «Ir darbi, kas jau divās
dienās gatavi, ir darbi, kuriem nedēļa
nepieciešama. Arhitektūra vai portreti
– tur jau nav atšķirības, jo galvenais ir, lai
abi atpazīstami. Vien objekti prasa lielāku
rūpību. Ja ēkai ir pieci stāvi un noteikts
logu skaits, tad tā arī jābūt grafikā, jo
to jebkurā mirklī var pārbaudīt,» stāsta
I.Ozoliņš. Mākslinieks gan atzīst – lai foto
iemūžinātu kādu objektu, vispateicīgākais
ir vēls rudens vai agrs pavasaris, kad ēkām
nav priekšā koku ar lapām, jo tikai tad visu
detalizēti var redzēt.
Izstāde muzejā būs skatāma līdz 15.
martam.

notikumi

Ceturtdiena, 2015. gada 26. februāris

«Huskvarn» zāģēs pa
īstam pēdējo reizi

Metāla grupas «Huskvarn» līderis Normunds Štefenhagens jeb Urbix atzīst, ka savos 44 gados vairs neredz sevi
Foto: Raitis Supe
šāda tipa mūzikā, taču metāls vienmēr viņam paliks sirdī.
 Ritma Gaidamoviča

«Agrā jaunībā gribējām kļūt
tik slaveni kā «Metallica».
Piedodiet – nesanāca. Taču
pa šiem 25 gadiem ir bijis
daudz kas cits ievērības cienīgs – manuprāt, esam devuši
nozīmīgu impulsu smagā
metāla mūzikas vēsturei Latvijā,» spriež metāla grupas
«Huskvarn» līderis jelgavnieks
Normunds Štefenhagens jeb
Urbix. Grupai «Huskvarn»
paliek 25, un tā nolēmusi ar
īpašu koncerttūri «End of the
road» atvadīties, sniedzot
vairākus koncertus «Zāģēt
pa īstam». 5. martā pulksten
21 Jelgavā, «Melno cepurīšu
balerijā» Raiņa ielā 20, iecerēts neliels koncerts un īpašs
sarunu vakars ar grupas dalībniekiem, bet lielais atvadu
koncerts 13. martā pulksten
20 notiks klubā «Melnā piektdiena» Rīgā.
Grupas uz lielām jubilejām klausītājus
parasti iepriecina ar kādu jaunu singlu,
albumu vai koncertu, bet «Huskvarn»
nolēmusi likt punktu. Par to grupas
līderis Urbix saka: «Grupai jau kādu
laiku ir iestājusies radošā pauze, un šis
ir īstais moments, kad atvadīties. Nav
ko gulēt uz veciem lauriem.» Tie cilvēki,
kuri deviņdesmitajos sāka, esot «uzkārušies» ar citiem darbiem. Daļa, kuri
mūzikā nerealizējās, naudas pelnīšanas
nolūkos devušies uz ārzemēm, taču ir
daļa, kas turpina darboties metālmūzikas lauciņā. «Edgaram Ķauķim ir laba
sadarbība ar Lingu, Ģirts Jansons uz
«Huskvarn» bāzes izveidoja jaunu grupu
«Chaosact», kas iesildīs mūsu koncertā,»
stāsta Urbix, uzsverot, ka subjektīvi arī
viņš savos 44 gados sevi vairs neredzot
šāda tipa mūzikā. «Šis cikls manī ir
noslēdzies. Piekrītu, ka lielais troksnis,
dārdoņa tomēr ietekmē psihi un nav
laba garīgai attīstībai,» spriež Urbix, gan
uzsverot, ka metāls vienmēr viņam devis
lielu enerģiju.

Skanēs «Huskvarn» dusmīgā
mūzika augstā kvalitātē

Šis esot moments, kad kopā sanāks
«vecā gvarde» un, piesaistot jaunos,
parādīšot «Huskvarn» dusmīgo mūziku
augstā kvalitātē. «Vienkārši jutām, ka

ir īstais brīdis visu sakārtot un pateikt
klausītājiem paldies par kopā pavadīto
ceturtdaļgadsimtu,» atzīst Urbix. Tieši
tāpēc šajā koncertu ciklā būs iespēja izjust laika garu no 1990. līdz 2015. gadam.
«Šo 25 gadu laikā grupā pavisam ir spēlējuši 25 mūziķi. Diemžēl divu vairs nav uz
šīs pasaules, bet 16 mūsējie, kas spēlējuši
«Huskvarn» dažādos laika posmos, būs
«Melnajā piektdienā»,» stāsta Urbix, piebilstot, ka uz skatuves kāps arī pirmais
oriģinālsastāvs – Jānis Levits, E.Ķauķis
(solo ģitāra), Kaspars Žers (basģitāra),
Māris Balcers (bundzinieks) un pats Urbix (vokāls). Koncerta laikā uz skatuves
būs iespēja «dzīvajā» dzirdēt daudzas
dziesmas no visiem grupas albumiem:
«On The Road» (1992), «Bomb Brain
Melodies» (1995), «Sadistika» (2006), kā
arī neizdotos singlus.

varam iegūt kopijas un izmantot gan
koncertos, gan arī vēsturei atstāt,» stāsta
Urbix. Ar grupu var sazināties pa e-pastu
huskvarn@inbox.lv.
Atvadu koncerttūre mudinājusi veikt
vēl kādu labu darbu. Sarunās ar mūziķiem, mūzikas izdevniecībām atskārtuši,
ka ir pēdējais brīdis veidot vēsturisko
enciklopēdiju par Latvijas grupām.
«Brīdī, kad vajag, daudziem ir kaut kādi
materiāli, taču mums nav vienotas tādas
kā Latvijas mūziķu «vikipēdijas». Mēs
neesam tik apzinīgi kā ārzemēs, mums
tā informācija ir izkaisīta, tāpēc vajag
platformu, kur būtu par visiem un visu.
Piemērs tam ir arī Bērnu un jauniešu
mūzikas kluba vadītāja Endija Rožkalna sacītais, ka viņš nodarbībās spiests
stāstīt par Bobu Dilanu, jo nav vienojoša
materiāla par mūsu pašu «Līviem»,» tā
«Huskvarn» vokālists, piebilstot, ka tas
Sava artava arī Jelgavai
ir brīvprātīgais projekts, kurā viņš pēc
Pavisam «Huskvarn» ar koncertiem jubilejas koncerttūres iesaistīsies.
piestās četrās Latvijas pilsētās – Cēsīs,
Liepājā, Rīgā un mājās Jelgavā. Visas «Kur tad bez motorzāģa?
vietas esot izvēlētas apzināti, jo katra Protams, ka būs!»
no tām ar kaut ko saistās. «Sava artava
Jautāts, kam vēl grupas solists pievērjāatdod arī dzimtajai Jelgavai, un esam sīsies pēc šīs koncerttūres, Urbix stāsta,
iecerējuši tādu draudzīgu sarunu vakaru ka turpinās, protams, savu kocinieka
«Balerijā» ar bildēm, video un sarunām. biznesu, radot mēbeles, tostarp dažādām
Šajā vakarā mūsu dziesmas galvenokārt atpūtas vietām. Gluži pamest viņš negraspēlēs vairākas jaunās grupas, bet arī sās arī mūzikas lauciņu. Proti, jau kādu
mēs paši uzrausim kādu gabalu. Taču laiku Urbix darbojas jelgavnieku grupā
uz tādu lielāku koncertu fanus aicinām «Caurvējš», kurai labpatīk spēlēt latviešu
Rīgā, kur divās stundās mēs atdosim roka «zelta fondu» no Inokentija Mārpla,
sevi visu, restartējot dažādus grupas «Pērkona», «Līvu» repertuāra, un šobrīd
laika posmus,» saka Urbix, atzīstot, ka noteikti esot pienācis laiks arī repertuārā
īpaši uz šo tikšanos un koncertiem gaida iekļaut kaut ko no «Huskvarn». Jāpiesavus vienaudžus un vecākus, kuriem bilst, ka pērn «Caurvējš» plūca uzvaras
«Huskvarn» mūzika gājusi pie sirds. laurus Studentu folkfestivālā, taču šogad
«Kad sākām, mūsu mūziku klausījās arī aizņemtības dēļ, gatavojoties šai konskolotāji, fabriku darbinieki. Es aicinu certtūrei, festivālā nepiedalījās. «Biju
nevēlēšanos izkustēties no mājas šoreiz jau piemirsis, cik tā mūzika prasa daudz
atlikt malā un tomēr atnākt, jo šāda laika. Cepuri nost tiem māksliniekiem,
pasākuma vairs nebūs – par «Huskvarn» kuri spēj vienlaicīgi būt vairākos – un
liecinās tikai atmiņas un ieraksti,» saka ne tikai mākslinieciskos – projektos,»
grupas līderis.
nosaka Urbix.
Visnotaļ leģendārs ir grupas «HusLūdz palīdzēt ar materiāliem
kvarn» atribūts – motorzāģis, kas ir
Gatavojoties sarunu vakaram un kon- neatņemama koncertu sastāvdaļa, un ar
certiem, Urbix lūdz līdzcilvēku palīdzību. to saistās daudzi grupas skandalozie pieProti, grupa atskārtusi, ka pašiem ir dzīvojumi. Piemēram, ārdīšanās Liepājas
dažādi fotoattēli un videomateriāli no viesnīcā «Līva», koncerta laikā demolēgrupas aktīvās darbības laika, taču daļa šana tagadējos «Jelgavas kreklos», kas
vērtīgu lietu ir noklīdušas. «Pats aiz grasījās nedaudz mainīt imidžu, tāpēc
labas sirds esmu devis pa bildītei, video, ļāva Urbix izpildīties, taču viņš mazliet
bet diemžēl neesmu sagaidījis to visu pārcentās... Tāpat motorzāģis rūcis tepat
atpakaļ. Tad nu šī ir reize, kad lūdzam Zemgales Olimpiskajā centrā, uzkurinot
visus tos, kuriem arhīvos ir kaut kas no futbolistus. Urbix vien nosaka: «Kur tad
«Huskvarn», sazināties ar mums, lai bez motorzāģa? Protams, ka būs!»

