Konkursa «Atrodi Jelgavas pilsētas saukli»
rezultāti
Paldies 185 aktīvajiem jelgavniekiem, kas piedalījās konkursā
laikrakstā «Jelgavas Vēstnesis»,
kur bija jāatrod un jāsaskaita, cik pilsētas saukļu publicēti
16. februāra numurā.
Pareizā atbilde: šoreiz laikrakstā bija publicēti 8 pilsētas saukļi.
Pareizi atbildēja 167 dalībnieki.
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Samazinās NĪN dārza mājām,
kurās neviens nav deklarēts

Balvu saņem katrs desmitais pareizās atbildes autors – Liene
Ušvile, Mārīte Matuzele, Rasma Gulbe, Valija Čudare, Dzintars
Ozols, Oksana Knaupe, Baiba Pabijuta, Sandra Priede, Žermēna
Poriņa, Elvīra Laure, Ieva Dzene, Kaspars Segliņš, Kārlis Roze, Guna
Rampāne, Nadežda Golovatenko un Māra Bolšteina.
Balvu no Jelgavas pilsētas pašvaldības var saņemt, iepriekš
piesakoties pa tālruni 63005556 vai 63005574.

Pašvaldība arī šogad līdzfinansē
pagalmu labiekārtošanu
 Kristīne Langenfelde

Turpinot uzsākto iniciatīvu, arī šogad Jelgavas
dome piešķīrusi līdzfinansējumu daudzdzīvokļu māju pagalmu
labiekārtošanai. Pieteikumus līdzfinansējuma
saņemšanai var iesniegt
līdz 15. jūnijam.
Jelgavas dome 2016. gada 18.
februārī izdeva saistošos noteikumus Nr.16-7 «Par Jelgavas
pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamām
mājām piesaistīto zemesgabalu
labiekārtošanai», kas nosaka, ka
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas
dzīvokļu īpašnieku kopība, kura
vēlas veikt pagalma labiekārtošanu, iesniedz pašvaldības iestādē
«Pilsētsaimniecība» pieteikumu.
Šogad kopējais pašvaldības piešķirtais līdzfinansējums ir 25 000
eiro. Viena pieteikuma maksimā-

lais atbalsta apjoms ir 50 procenti
no kopējām darbu izmaksām.
6. martā pulksten 18 Jelgavas domē pašvaldība organizē
sanāksmi, kurā varēs izzināt
interesējošus jautājumus par
pieteikumu iesniegšanas kārtību
pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai daudzdzīvokļu māju
pagalmu labiekārtošanai.
Informāciju par pieteikuma
sagatavošanu un iesniegšanu
var saņemt arī, zvanot pa tālruni
63084475 vai rakstot pa e-pastu
pilsetsaimnieciba@pilsetsaimnieciba.jelgava.lv.
Jelgavas domes priekšsēdētāja
vietnieks Jurijs Strods atzīst, ka
pagājušajā gadā atsaucība no
daudzdzīvokļu māju dzīvokļu
īpašniekiem nebija tik liela, kā
cerēts. «Pašvaldība ar šo iniciatīvu
aicina izmantot iespēju piesaistīt
līdzfinansējumu savu pagalmu
infrastruktūras uzlabošanai, kas
var sasniegt pat pusi no kopējiem
projekta izdevumiem.»

VID seminārā palīdzēs
aizpildīt gada deklarācijas
Foto: Ivars Veiliņš
 Kristīne Langenfelde

Šodien Jelgavas domes sēdē paredzēts grozīt pagājušajā gadā apstiprinātos pašvaldības saistošos
noteikumus par nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN)
piemērošanu Jelgavā, kas paredzēja no šā gada
piemērot paaugstinātu nodokļa likmi – 1,5 procentu apmērā no kadastrālās vērtības – īpašumiem,
kuros neviens nav deklarēts. Grozījumi paredz no
paaugstinātās nodokļa likmes atbrīvot dārza māju
(vasarnīcu), kurās uz šā gada 1. janvāri neviens nebija
deklarēts, īpašniekus.
Jelgavas pašvaldības vadītāja
Irēna Škutāne skaidro, ka, pēc
Valsts zemes dienesta datiem,
kas tiek ņemti par pamatu, aprēķinot NĪN, nav iespējams noteikt, vai ēka, kas lielāka par 40
kvadrātmetriem, ir dzīvojamā
māja vai vasarnīca, jo likums līdz

2009. gadam ļāva mazdārziņu
teritorijās būvēt arī individuālās
dzīvojamās mājas. Sagatavojot šā
gada NĪN paziņojumus, atklājies,
ka daudzos gadījumos paaugstinātā NĪN likme jāpiemēro dārza
mājām. «Pašvaldība saņēma arī
iedzīvotāju iesniegumus, kuros

norādīts, ka cilvēkam fiziski nav
iespējams vienlaikus būt deklarētam, piemēram, dzīvoklī pilsētā
un savā dārza mājā. Tāpēc pašvaldība reaģē uz šo nepilnību un
ir sagatavojusi priekšlikumus grozījumiem saistošajos noteikumos,
kas paredz, ka neviens objekts,
kurš ir pieņemts ekspluatācijā
Jelgavas Būvvaldē kā dārza māja,
netiek aplikts ar paaugstināto
NĪN likmi neatkarīgi no tā, vai
tajā ir deklarēta kāda persona vai
nav,» skaidro I.Škutāne.
Līdz ar lēmuma apstiprināšanu
Jelgavas domē dārza māju (vasarnīcu) īpašniekiem, kuriem bija
piemērota paaugstinātā nodokļa
likme 1,5 procentu apmērā no
īpašuma kadastrālās vērtības,
tiks izsūtīti jauni šā gada NĪN

maksājuma paziņojumi, kuros
NĪN likme nekustamajam īpašumam būs 0,2 procentu apmērā
no kadastrālās vērtības. Līdz ar
to NĪN maksājums būs septiņas
reizes mazāks. Pēc jauna paziņojuma saņemšanas, ja iepriekš saņemtais šā gada NĪN maksājums
jau būs apmaksāts, dārza mājas
īpašniekam būs iespēja atgūt
pārmaksāto nodokļa summu, ar
iesniegumu vēršoties Jelgavas
domes administrācijas Klientu
apkalpošanas centrā. Ja īpašnieks
nevērsīsies domē ar iesniegumu,
pārmaksātā summa pāries kā
avansa maksājums uz nākamajiem NĪN maksāšanas periodiem.
Pašvaldības aprēķini liecina, ka
NĪN likmes izmaiņas varētu skart
ap 200 dārza māju īpašnieku.

 Ilze Knusle-Jankevica

7. martā notiks kārtējais pašvaldības un
VID rīkotais bezmaksas seminārs. Tā būs
praktiska nodarbība pie
datora saimnieciskās
darbības veicējiem, kā
arī fiziskām personām
– iedzīvotāju ienākuma
nodokļa deklarācijas
aizpildīšana.
VID Nodokļu pārvaldes Fizisko
personu nodokļu daļas Zemgales otrās apkalpošanas nodaļas
vadītāja Arta Segliņa norāda:
lai piedalītos seminārā, saimnieciskas darbības veicējiem līdzi
jāņem kases ieņēmumu–izdevumu žurnāls, ieņēmumus un
izdevumus pamatojoši dokumenti,

VID piešķirta parole, lai pieslēgtos
VID elektroniskās deklarēšanas
sistēmas (EDS) datubāzei, vai internetbankas pieslēguma paroles;
fiziskām personām, kuras nav
saimnieciskās darbības veicējas,
līdzi jāņem izdevumus pamatojoši
dokumenti (ārstniecības, izglītības
iestāžu izdoti čeki, kvītis) un internetbankas pieslēguma paroles.
Seminārs notiks 7. martā no
pulksten 10 Zemgales reģiona
Kompetenču attīstības centrā
(ZRKAC) Svētes ielā 33, Jelgavā.
Interesenti aicināti pieteikties
iepriekš, jo vietu skaits datorklasēs ir ierobežots un seminārs tiks
organizēts pa grupām. Pieteikties
semināram var pie ZRKAC Uzņēmējdarbības atbalsta nodaļas vadītājas Līgas Miķelsones pa tālruni
63012155, 63012169 vai e-pastu
Liga.Mikelsone@zrkac.jelgava.lv.

Akceptē būvniecības ieceri ar papildu prasībām un nosacījumiem
 Kristīne Langenfelde

17. februārī Jelgavas
pilsētas Būvvalde izdevusi būvatļauju SIA
«Auras Centrs» iecerei
būvēt tirdzniecības ēku
Cukura ielā 2, Jelgavā.
Būvatļaujā iekļautas
papildu prasības, kas
jāņem vērā, izstrādājot
būvprojektu.
Būvniecības ieceri pašvaldībā izskatīšanai iesniedza zemes
īpašnieks SIA «Auras Centrs».
Iesniegtais būvniecības ieceres
risinājums tika atzīts par labāko

investora un Latvijas Arhitektu
savienības organizētajā metu
konkursā. Konkursam tika pieteikti un izvērtēti seši arhitektu
priekšlikumi tirdzniecības ēkas
arhitektoniskajam risinājumam,
no kuriem par labāko atzīts arhitektu Lauderu priekšlikums.
Kā informē Jelgavas pašvaldība, ņemot vērā Jelgavas nostāju
pilsētvides ilgtspējīgā saglabāšanā,
lēmumā noteikts, ka būvprojekta
izstrādātājam jāievēro izsniegtajā
būvatļaujā iestrādāti detalizēti
projektēšanas nosacījumi, kas
jāizpilda, izstrādājot būvprojektu.
Projektēšanas nosacījumos noteikts, ka pirms tirdzniecības ēkas

būvprojekta iesniegšanas projekta
attīstītājam jāiesniedz pārbūvējamo ielu būvprojekts ar transporta
organizācijas shēmu un tam jāsaņem pašvaldības saskaņojums.
Tāpat papildu prasība ir izstrādāt
ēkas apjoma vizualizācijas no galvenajiem skatpunktiem; jāizstrādā
arī teritorijas labiekārtošanas un
apstādījumu plāns, saskaņojot
to ar pilsētas ainavu arhitektu.
Apmeklētāju automašīnu stāvlaukums jāparedz maksimāli
apzaļumots, izmantojot koku un
krūmu stādījumus, respektējot
gājēju promenādes zonas tuvumu.
Peldu ielā jāparedz gājēju un velosipēdu celiņi, kas savieno Cukura

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

ielu un promenādi. Dekoratīvie
uzraksti, izkārtnes un reklāmas uz
ēkas fasādēm jāplāno, respektējot
Jelgavas pils tuvumu un apjomu,
izvēloties samērīgus mērogus un
krāsu risinājumus. Brīvi stāvošu
reklāmas pilonu un stendu izvietošana teritorijā nav atļauta.
SIA «Auras Centrs» valdes loceklis Uldis Sproga «Jelgavas Vēstnesim» apstiprina, ka ir iepazinies
ar Jelgavas Būvvaldes izvirzītajiem
nosacījumiem, kas attīstītājam
jāņem vērā, izstrādājot tehnisko projektu jaunajam objektam.
«Cieši sadarbosimies ar pilsētas
Būvvaldi, lai izpildītu visas viņu
izvirzītās prasības,» saka U.Sproga.

63048800

Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš norāda:
«Jelgavas pilsētā viena no galvenajām prioritātēm ir sakārtota un attīstīta pilsētvide, kas tiek veidota,
saglabājot vēsturisko mantojumu.
Promenāde, Čakstes bulvāris,
Pasta sala – tā ir tikai daļa no paveiktajiem darbiem, kas apliecina
mūsu pietāti pret pilsētas ainavu
un pilsētniekiem. Jelgavas pils vēl
pirms 10 gadiem vakaros slīga
tumsā un neizcēlās pilsētas vidē. Ir
daudz strādāts, lai pili kā galveno
pilsētas akcentu izgaismotu. Šogad
vēsturiskās ēkas logu un ventilācijas sistēmu nomaiņai tiks ieguldīti
4,5 miljoni eiro. Respektējot šīs

vietas ainavisko vērtību, mūsu
mērķis ir panākt labas arhitektūras ienākšanu Jelgavā. Tāpēc divu
gadu garumā pilsēta neatļāva Cukura ielā uzsākt tipveida objekta
būvniecību. Ir notikušas ilgstošas
pārrunas ar zemes īpašnieku par
iespējami labāka projekta izstrādi,
kas organiski iekļautos pilsētvidē.
Šajā procesā bijām nonākuši pat
līdz tiesvedībai, ko ierosināja investors. Visus iespējamos likumā
noteiktos pamatojumus neizsniegt
būvatļauju esam izsmēluši. Šobrīd
juridisku argumentu atteikumam
vairs nav, taču mēs rūpīgi sekosim
līdzi visu projektēšanas nosacījumu ievērošanai un izpildei.»

Laikrakstu iespējams saņemt arī
redakcijā Pasta ielā 47 – 214.
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Informācija par pašvaldībā
licencētajiem pulciņiem būs
pieejama VID mājaslapā
«Šogad, Valsts ieņēmumu
dienestā (VID) iesniedzot čekus, lai atgūtu pārmaksāto
iedzīvotāju ienākuma nodokli, var iesniegt čekus arī par
bērnu interešu izglītību. Kur
var uzzināt licencētos pulciņus
Jelgavā?» ar šādu jautājumu
laikraksta redakcijā vērsušies
jau vairāki vecāki.
VID pārstāve Kristīne Augstkalne-Jaunbērziņa atgādina,
ka šogad, sniedzot gada ienākumu deklarāciju par 2016. gadu,
iedzīvotāju ienākuma nodokļa
attaisnotajos izdevumos var
iekļaut arī izdevumus par bērnu pulciņiem un nodarbībām,
ko piedāvā izglītības iestādes
vai kuru darbībai pašvaldībā
ir saņemta speciāla licence.
«Par to, vai pulciņš, ko apmeklē
bērns, atbilst šīm prasībām,
var jautāt tieši nodarbību
organizētājam, bet var meklēt
informāciju arī pats,» tā viņa,
norādot, ka Izglītības iestāžu
reģistrs atrodams mājaslapā
www.viis.lv – Valsts izglītības
informācijas sistēmas sadaļā
«Iestādes». Ja šajā reģistrā
meklētās iestādes nav, jānoskaidro, vai fiziskā vai juridiskā
persona, kas piedāvā bērniem
nodarbības, pašvaldībā ir saņēmusi speciālo licenci pulciņa
darbībai. Ja nodarbības nav
atrodamas izglītības iestāžu
reģistrā un to organizētājiem
nav arī pašvaldības izdotās
licences, tā valsts izpratnē nav
uzskatāma par interešu izglītību, līdz ar to maksa par šīm

nodarbībām nav iekļaujama
gada ienākumu deklarācijā pie
attaisnotajiem izdevumiem.
Publiski pieejamas datubāzes, kurā būtu apkopota informācija par licencētajām interešu izglītības programmām
Jelgavas pilsētas pašvaldībā,
šobrīd nav, taču šo informāciju
visprecīzāk zina konkrētais
pedagogs, tādēļ vecāki pirmām
kārtām aicināti vērsties pie
pakalpojuma sniedzēja.
Taujāta, kā VID, izskatot
saņemtās gada ienākumu de
klarācijas, izkontrolēs, vai interešu izglītības čeki iesniegti
par licencētām programmām,
K.Augstkalne-Jaunbērziņa
skaidro, ka par 2016. gadu
VID no pašvaldībām saņems
informāciju par licencētajiem
interešu izglītības pulciņiem.
«Tādējādi, saņemot gada ienākumu deklarācijas, VID darbiniekiem būs iespēja pārbaudīt,
vai attiecīgās interešu izglītības programmas ir licencētas,»
tā viņa, norādot, ka no 1.
marta minētā informācija tiks
publiskota arī VID mājaslapā,
līdz ar to arī vecāki pirms gada
ienākumu deklarācijas sagatavošanas varēs pārliecināties
par licences esamību.
Jāpiebilst, ka Jelgavas pilsētas pašvaldība informāciju
saistībā ar pašvaldības izsniegtajām licencēm par tiesībām
darboties interešu izglītības
programmu īstenošanā VID
jau ir nosūtījusi.

Pašvaldības iestāde «Pilsētsaimniecība» skaidro, ka
saskaņā ar Ministru kabineta
noteikumiem pilsētās un ciemos ārpus norobežotās teritorijas suns bez pavadas var
atrasties zaļajā zonā un mežā
(izņemot vietējo pašvaldību
noteiktās vietas, kur saskaņā
ar vietējo pašvaldību saistošajiem noteikumiem tas ir
aizliegts) pastaigas laikā īpašnieka vai turētāja uzraudzībā
un redzeslokā tādā attālumā,
kādā īpašnieks vai turētājs
spēj kontrolēt dzīvnieka rīcību.

Romas ielu noasfaltēs

«Visticamāk, Jelgavas pilsētas teritorijā nav citas tādas
ielas iedzīvotāju, kas ilgtermiņā
būtu tik lielā mērā maldināti un
nenovērtēti kā Romas ielas iedzīvotāji. Romas ielas ceļa seguma kvalitāte ir neapskaužama
jau padsmit gadus – vasarā tā ir
leģendāra ar putekļu sienas un
putekļu virskārtas klājumu uz
augļkokiem un apstādījumiem;
pavasarī un rudenī (arī ziemas
atkušņu laikā) – ar žļurgainu
un mīkstu no vienas vietas piepeļķotu un piebedrotu mīcvielu.
Vēl pirms pieciem gadiem, kad
iedzīvotāji parakstīja iesniegumu un aicinājumu konkretizēt
Sagatavoja Sintija Čepanone Romas ielas asfaltēšanas gadu,
Jelgavas pilsētas pašvaldība ar
diplomātisku žestu norādīja, ka
konceptuāli asfaltēšana varētu
notikt pēc tam, kad pilnībā būs

Suņu atrašanās Pasta salā
un pils apkārtnē aizliegta, lai
nodrošinātu tīrību un drošību

«Vēlos vienkārši izteikt savu
nožēlu par to, ka Jelgava ir suņiem, līdz ar to arī viņu saimniekiem, nedraudzīga pilsēta.
Bijām aizbraukuši uz Jelgavu
– domājām pastaigāties pa
saliņu, gar universitāti, apskatīt, kas jauns, paēst gardas
pusdienas. Bet – nekā! Skaidri
ar zīmēm norādīts: aizliegts.
Velts brauciens, sabojāta diena
un garastāvoklis. Braucām
prom un papusdienojām citur.
Uz Jelgavu vairs nebrauksim.
Jāatzīst, ka bijām par to pārsteigti, jo tiešām citur ārpus
telpām tādus aizliegumus īpaši nesastopam – vairāk sastopamies ar aicinājuma zīmēm
savākt aiz suņa. Pat tur, kur ir
zīmes, mūs laipni uzņem gan
restorāni, gan kafejnīcas, gan
esam bijuši ielaisti arī teātrī
(lai arī brīvdabas estrādē), un
par to priecājamies, jo tādējādi
saņemam zināmu devu patīkamas cilvēku laipnības un
uzticības. To arī attaisnojam,»
šādu vēstuli no Āra saņēma
«Jelgavas Vēstnesis».

Foto: Ivars Veiliņš

Jelgavas pilsētas pašvaldība
saistošajos noteikumos «Par
mājdzīvnieku turēšanu Jelgavas pilsētā» noteikusi, ka
ar suni Jelgavas pilsētas pu
bliskajā ārtelpā aizliegts atrasties, ja nav samaksāta ikgadējā
pašvaldības nodeva par suņa
turēšanu; atrasties ar suni
bez pavadas Jelgavas pilsētas
publiskajā ārtelpā, izņemot
suņu pastaigu laukumus un
mežus; atrasties ar suni bez
pavadas Langervaldes meža
labiekārtotajā teritorijā, kā
arī atrasties ar suni Jelgavas
pilsētas Pasta salas teritorijā.
Šādi ierobežojumi suņu īpašniekiem ieviesti, lai nodrošinātu teritorijas sanitāro tīrību
un drošību rekreācijas zonā.
Līdzīgs pamatojums, aizliedzot ar suni atrasties Jelgavas
pils apkārtnē, savulaik bija arī
LLU. LLU direktors Andrejs
Garančs skaidro, ka Jelgavas
pils parka teritorijā un ap pili
ar suņiem aizliegts atrasties
jau vismaz sešus septiņus gadus, kad universitātes vadība
vēl iepriekšējā rektora laikā
pieņēma šādu lēmumu. Ierobežojumi noteikti, jo teritoriju
daudz izmanto ģimenes ar
bērniem, kuri staigā, spēlējas
zālienā, un suņu atstātie izkārnījumi apdraudēja cilvēku
veselību. «Diemžēl ikdienā saskaramies ar problēmu, ka ļoti
daudzi suņu īpašnieki nesavāc
aiz saviem mājdzīvniekiem,
bet mēs vēlamies Jelgavas pils
kā kultūrvēsturiskā pieminekļa apkārtni saglabāt drošu un
tīru,» piebilst A.Garančs.

Jelgavas pašvaldības uzmanības lokā, taču sākotnēji bija
svarīgi sakārtot ielas pazemes
inženierkomunikācijas, lai
pēc tam uzklātu asfalta segumu,» norāda Attīstības un
pilsētplānošanas pārvaldes
galvenais speciālists projektu
īstenošanas jautājumos Vilis
Ļevčenoks. Kā apliecinājums
tam ir aizpagājušajā nedēļā
domes sēdē apstiprinātais
pilsētas budžets – saskaņā ar
to jau šajā gadā tiks izstrādāts Romas ielas asfaltēšanas
projekts, šim mērķim budžetā
paredzot 20 000 eiro.
V.Ļevčenoks skaidro, ka
iepriekš asfaltēšanas darbi
Romas ielā netika veikti, jo
inženierkomunikācijas, pie«Romas ielas infrastruk- mēram, gāze, ūdensapgāde,
tūras sakārtošana bija un ir kanalizācija, elektroapgāde,
īstenots projekts saistībā ar
kanalizācijas ievilkšanu Romas ielā un attiecīgi pēc tam
– ar gāzesvada ievilkšanu un to
pievadu nodrošinājumu privātmājām. Kanalizācija ir ievilkta,
gāzesvads arī. Asfaltēšana kārtējo reizi aizmirsta.
Mēs lūdzam iestrādāt un
paredzēt īstenošanai 2017. gada
budžetā tehniskā projekta izstrādes/projektēšanas izmaksas
Romas ielas asfaltēšanas darbiem. Rosinām risināt ieilgušo
neatrisināto situāciju ar reālām
un pamatotām plānotām darbībām Romas ielas rajonā,»
vēstulē raksta Romas, Spāru,
Gatves, Laimas un Turaidas
ielas iedzīvotāji.

ir dažādu uzņēmumu pārziņā un inženierkomunikāciju
izbūves termiņus nebija iespējams vienlaicīgi saskaņot.
«Saskaņā ar mūsu rīcībā esošo
informāciju AS «Sadales tīkls»
šogad Romas ielā vēl veiks
elektropievadu izbūvi, un pēc
šiem darbiem visas inženierkomunikācijas būs izbūvētas vai
arī nepieciešamības gadījumā
rekonstruētas,» tā Attīstības
un pilsētplānošanas pārvaldes
galvenais speciālists.
Jelgavas pilsētas 2017. gada
budžetā jau iekļauti līdzekļi
Romas ielas asfaltēšanas tehniskā projekta izstrādei, kā
rezultātā 2018. vai 2019. gadā
varētu pilnībā noasfaltēt Romas ielu, piebilst V.Ļevčenoks.
Sagatavoja Sintija Čepanone

Iedzīvotāji, aizdambējot
stāvvadu, paliek bez kanalizācijas
No piektdienas pusdienlaika
līdz pirmdienas pievakarei
Vīgriežu ielas 32 vienas kāpņutelpas iedzīvotāji kanalizācijas caurules aizsērējuma dēļ
bija spiesti dzīvot bez ērtībām.
«Piektdien mājas pārvaldniece
personīgi paziņoja, ka avārijas
dēļ mūsu mājai atslēgta kanalizācija. Kā uzzināju vēlāk,
Jelgavas Nekustamā īpašuma
pārvaldes (JNĪP) Avārijas
dienests konstatēja, ka aizsērējis viens stāvvads, un ūdens
padevi un kanalizāciju tualetē
un vannasistabā noslēdza.
Virtuvē ūdens bija, bet, tā kā
tika aizliegts laist ūdeni tualetē
un vannā, mums tas nevarēja
palīdzēt,» raksta Jelizaveta,

turpinot – problēmas risinājums ieildzis, jo JNĪP Avārijas
dienestā paskaidroja, ka tam
nav tādas tehnikas, lai šo cauruli salabotu, tāpēc šo problēmu
novērsīs cits uzņēmums, kurš
brīvdienās nestrādā. «Viņi
atstāja mūs bez ērtībām, un
neviens no JNĪP darbiniekiem
nemēģināja mums izpalīdzēt un
atrast kaut kādu risinājumu.
Mēs maksājam naudu JNĪP
par pakalpojumiem, kurus
nevar nodrošināt! Vai tad mēs
tikai maksājam par to, lai viņi
atbrauc un atslēdz ūdeni? Man
rodas jautājums – kāpēc vispār
JNĪP Avārijas dienests ir vajadzīgs, ja nevar neko salabot?»
tā Vīgriežu ielas 32 iedzīvotāja.

JNĪP apstiprina, ka, saņemot avārijas izsaukumu
uz Vīgriežu ielu 32, Avārijas
dienests konstatēja, ka fekālās kanalizācijas stāvvadā
atrodas svešķermenis. «Avārijas dienesta uzdevums ir
lokalizēt radušās avārijas,
kas arī tika izdarīts. Tiešu
svešķermeņa atrašanās vietu
noteikt nebija iespējams – to
var noteikt, tikai izmantojot videozondi, un vienības
transportlīdzeklis ar šādu
specializētu videoaprīkojumu
nav nodrošināts,» skaidro
JNĪP valdes loceklis Juris
Vidžis, piebilstot, ka dzīvokļu
īpašnieki tika informēti par
svešķermeni stāvvadā un ka

remontdarbi tiks veikti 6.
februārī.
Pirmdien remontstrādnieku
vienība ar videozondi noteica
svešķermeņa atrašanās vietu,
taču stāvvadu no tā atbrīvot
nebija iespējams, tāpēc tika
nomainīts stāvvada posms.
Jāuzsver, ka šī nestandarta
situācija radās svešķermeņa
fekālās kanalizācijas stāvvada
posmā dēļ un to izraisīja iedzīvotāju nepareiza kanalizācijas sistēmas lietošana. JNĪP
iedzīvotājus aicina turpmāk
lietot ēkas inženierkomunikācijas tikai tam paredzētajam
nolūkam.
Sagatavoja Sintija Čepanone

Mājas vecākā pienākumus nosaka paši dzīvokļu īpašnieki
«Uzrakstiet, lūdzu, kādi ir
mājas vecākā pienākumi, lai
tas beidzot visiem būtu pilnīgi
skaidrs! Citādi absolūti nav
saprotams, kas viņam ir jādara
un par ko mēs viņam maksājam.
Kādu atbildību mēs varam prasīt
no mājas vecākā?» «Jelgavas
Vēstnesim» jautā Aleksandrs.

«Dzīvokļu īpašnieku kontaktpersonas jeb mājas vecākā pienākumus reglamentē dzīvojamās
mājas pārvaldīšanas līgums, kas
tiek noslēgts starp konkrētās
mājas dzīvokļu īpašniekiem
un pārvaldnieku,» skaidro SIA
Sagatavoja Sintija Čepanone «Jelgavas nekustamā īpašuma

pārvalde» valdes loceklis Juris
Vidžis, uzsverot, ka dzīvokļu
īpašnieku kontaktpersona ir kā
vidutājs starp dzīvokļu īpašniekiem un mājas pārvaldnieku.
«Kādi ir viņa pienākumi un
tiesības, to nosaka paši dzīvokļu
īpašnieki, viņu ievēlot, un katra
māja individuāli izvērtē, kādus
pienākumus un tiesības uztic
savam mājas vecākajam. Jāatceras, ka māju vecākie par saviem
sniegtajiem pakalpojumiem
saņem arī atlīdzību,» tā J.Vidžis.
Tātad nav iespējams uzskaitīt
konkrētus pienākumus, kas
ir mājas vecākajiem, jo katras
mājas dzīvokļu īpašnieki var

lemt par to, kādus pienākumus
uzticēt savas mājas vecākajam,
kas pēc tam tiek nostiprināti
līgumā. Visbiežāk mājas vecākā
pienākumos ietilpst ziņot dzīvojamās mājas apsaimniekotājam
par konstatētajiem bojājumiem
mājā vai kādā no tās daļām vai
arī par apstākļiem, kas varētu
izraisīt bojājumus, sekot remontdarbu kvalitātei, pārzināt
mājas apsaimniekošanas finanses, apkopot dzīvokļu īpašnieku
priekšlikumus un darīt tos zināmus pārvaldniekam, informēt iedzīvotājus par pasākumiem mājā
un organizēt tos, pamatojoties uz
dzīvokļu īpašnieku pilnvarojumu

parakstīt pakalpojuma līgumus
dzīvokļu īpašnieku vārdā.
J.Vidžis atgādina, ka dzīvokļu
īpašniekiem ir tiesības iepazīties
ar mājas pārvaldīšanas līgumā
esošo informāciju – visi līgumi
ir atrodami katras mājas lietā,
un to var ērti uzzināt Jelgavas
Nekustamā īpašuma pārvaldes
informatīvajā sistēmā, kur, lietotājs autorizējoties virtuālajā
vidē sev ērtā laikā var iepazīties
ar līguma nosacījumiem. Līdz ar
to katrs dzīvokļa īpašnieks var
uzzināt konkrēti savas mājas
vecākā darba pienākumus.
Sagatavoja Ģirts Pommers

Ceturtdiena, 2017. gada 23. februāris
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«Pilsētas pasāžā» Zināmi 2016. gada
veic 3D skenēšanu labākie autobusu šoferi

 Ilze Knusle-Jankevica

Lai pārbaudītu tirdzniecības centra «Pilsētas pasāža» ēkas
nesošās konstrukcijas, tiek veikta ēkas
konstrukciju 3D skenēšana pilnā apjomā.
«Tādējādi iegūsim
datus par konstrukciju iespējamām novirzēm no vertikalitātes
un horizontalitātes
un deformācijām,»
norāda tirdzniecības
centra īpašnieces SIA
«Marno J» mārketinga un komunikācijas speciāliste Evija
Spruksta-Meroža.
Pēc gadījuma 18. janvārī,
kad tirdzniecības centrā atlupušu flīžu dēļ nostrādāja
trauksmes sirēna un tas tika
evakuēts, Būvniecības valsts
kontroles birojs (BVKB) apsekoja ēku un uzdeva tās
īpašniekiem veikt ēkas detalizētu tehnisko izpēti ar
mērķi noteikt plaisu rašanās
cēloni un to ietekmi uz nesošajām konstrukcijām, kā arī
novērst stiegrojuma korozijas
risku un aiztaisīt pazemes
autostāvvietā radušās plaisas.
Sākotnēji termiņš, līdz kuram
uzņēmumam birojā jāiesniedz
nepieciešamie atzinumi, bija
noteikts 28. februāris, bet tas
ir pagarināts. «2. februārī ēkas
īpašnieks biroju informēja par
veiktajiem pasākumiem ēkas
lietošanas pieejamības un vides drošības nodrošināšanā,
tai skaitā par atjaunoto grīdas
flīžu segumu tirdzniecības

centra 2. stāvā. Savukārt
9. februārī ēkas īpašnieks
iesniedza vēstuli, informējot,
ka ir noslēgts līgums ar komersantu par ēkas tehnisko
apsekošanu, kā arī lūdzot
atļauju iesniegt apsekošanas
rezultātus līdz 10. martam,»
norāda BVKB Komunikācijas
un informācijas vadības nodaļas vadītāja Nelda Elsiņa,
piebilstot, ka birojs pagarināja
dokumentu iesniegšanas termiņu līdz vēstulē minētajam
10. martam.
SIA «Marno J» pārstāve
skaidro, ka tirdzniecības centra ēkas 3D skenēšana tiek
veikta, piesaistot SIA «Ābele
privātbūve» ekspertus. Sabiedrībai sniegt detalizētāku
informāciju par ēkas tehnisko
stāvokli uzņēmums sola pēc
10. marta, kad darbi būs pabeigti un BVKB iesniegti ēkas
apsekošanas rezultāti. Pēc
to izvērtēšanas BVKB sniegs  Ģirts Pommers
atzinumu par tirdzniecības
Pagājušajā nedēļā SIA
centra ēkas stāvokli un tālāko
«Jelgavas autobusu
ekspluatāciju.
parks» (JAP) godiJāatgādina, ka BVKB eks
nāja tos autobusu
perti «Pilsētas pasāžu» apsevadītājus, kuri 2016.
koja 19. janvārī un pēc vairāku
gada laikā savus darmērījumu un pārbaužu veikba pienākumus pildīšanas ēku atzina par drošu
juši apzinīgi un – pats
un ekspluatējamu, tiklīdz
galvenais – stabilā
būs novērsts 2. stāvā konkvalitātē. Par 2016.
statētais grīdas flīžu defekts.
gada labāko autoTo uzņēmums novērsa dažu
busa šoferi pilsētas
dienu laikā, un tirdzniecības
pārvadājumos jau
centrs atsāka darbu. Tomēr,
otro gadu pēc kārtas
lai pārliecinātos par ēkas pilkļuva Andrejs Sviķis,
nīgu drošību un noskaidrotu
bet reģionālajos pārplaisu rašanās cēloni, kā arī
vadājumos – Vadims
ietekmi uz ēkas mehānisko
Zarovskis.
stiprību, BVKB uzdeva ēkas
īpašniekam veikt ēkas detaliA.Sviķis, kurš pie autobusa
zētu tehnisko izpēti.
stūres pilsētas pārvadājumos
strādā jau sesto gadu, tiek
raksturots kā apzinīgs, laipns
un vienmēr smaidīgs un ir
saņēmis vairākas pasažieru
pateicības. «Esmu ļoti priecīgs
saņemt šo apbalvojumu. IkdiePacientiem neērtības vanā par to nedomāju, vienkārši
rētu radīt fakts, ka prakse,
cenšos darīt savu darbu pēc
kas līdz šim bija Pārlielupē,
iespējas labāk. Uzskatu, ka
turpmāk būs pilsētas centrā,
galvenā laba šofera kvalitāte
taču priekšrocība šajā ziņā
ir spēja komunicēt. Savā sešu
varētu būt tas, ka poliklīnikā
gadu darba pieredzē man vēl
daudzi izmeklējumi pieejami
nav gadījies neviens konflikts
vienkopus. Turklāt V.Lazdiņa
ar pasažieriem, vienmēr cenšos
norāda, ka uzsākt darbu viņas
būt laipns un atvērts. Cilvēki
prakses telpās nav iespējams,
to jūt un allaž sveicina – tas ir
jo tās vairs neatbilst Veselības
patīkami,» saka A.Sviķis, kurš
inspekcijas noteiktajiem stansavas kvalitātes nodod arī jaudartiem.
najiem autobusu vadītājiem –
Nacionālā veselības dienesvada jauno šoferu instruktāžu.
ta (NVD) Zemgales nodaļa
Šobrīd vienīgā «Jelgavas
informē, ka no 1. marta tiek
pārtrauktas līgumattiecības
ar ģimenes ārsti V.Lazdiņu
un viņas praksē reģistrētie
pacienti tiek atreģistrēti un  Jana Bahmane
piereģistrēti pie ģimenes ārstes J.Jeļisējevas. Taču vienoLatvijas Universitāte
ties par reģistrāciju var arī ar
(LU) pasniegusi ikgacitu ģimenes ārstu, kuram ir
dējās LU Gada balvas
līgums ar valsti par primārās
– par devumu stuveselības aprūpes pakalpojudentu saimes papilmu sniegšanu un apmaksu.
dināšanā godinātas
Saraksts pieejams mājaslapas
12 Latvijas izglītības
www.vmnvd.gov.lv sadaļā «Ģiiestādes, tostarp arī
menes ārsti atbilstoši teritoriJelgavas Valsts ģimjām». Sīkāku informāciju var
nāzija.
iegūt NVD Zemgales nodaļā
Zemgales prospektā 3, pa
«Valsts ģimnāzija saņēma
tālruni 63027249 vai e-pastu balvu par ieguldīto darbu
zemgale@vmnvd.gov.lv.
jauno studentu sagatavošanā

Poliklīnikā pieņems
vēl viens ģimenes ārsts
 Sintija Čepanone

No 1. marta darbu
Strazdu ielā pārtrauc
ģimenes ārste Velta Lazdiņa, un viņas
pacienti aicināti pārreģistrēties pie ģimenes ārstes Jevgenijas
Jeļisējevas, kura darbu uzsāks Jelgavas
poliklīnikā. «Man ir
81 gads un 61 gada
darba stāžs. Cik tad
ilgi var strādāt?» nosaka V.Lazdiņa. Viņas praksē reģistrēti
1120 pacienti.
Kaut arī V.Lazdiņa pacientus
pieņēma Pārlielupē – Strazdu
ielā 16 –, viņas prakses pārņēmēja darbu uzsāks Jelgavas
poliklīnikā. «Ģimenes ārste
J.Jeļisējeva izteica vēlmi neveidot savu praksi, bet gan
strādāt poliklīnikā,» stāsta
SIA «Jelgavas poliklīnika»
valdes locekle Gunta Arnīte,
skaidrojot, ka līdz ar to no
1. marta poliklīnikā kopumā
pieņems desmit ģimenes ārsti.
Jāpiebilst, ka līdz šim J.Jeļisējeva poliklīnikā strādāja par
dežūrārsti.
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Par 2016.
gada labāko
autobusa
šoferi pilsētas
pārvadājumos
jau otro gadu
pēc kārtas
kļuva Andrejs
Sviķis.
Foto: Ivars
Veiliņš

autobusu parka» sieviete autobusa vadītāja Nataļja Rahova,
kurai ir divu gadu pieredze
pie autobusa stūres, atzīta
par 2. labāko šoferi pilsētas
pārvadājumos: «Es gribētu
iedrošināt sievietes izmēģināt
sevi šajā arodā, jo tas ir interesants. Cenšos būt pieklājīga
un vienmēr korekti izskatīties
– ārējam izskatam pievēršu
pastiprinātu uzmanību. Mēs
taču esam uzņēmuma seja.»
Trešo vietu ieguva Agris Špers,
kurš JAP strādā ceturto gadu.
Savukārt reģionālo pārvadājumu kategorijā uzvarēja
autobusa šoferis ar 15 gadu
stāžu – V.Zorovskis, kurš JAP
gan strādā kopš 2013. gada.
Visaugstāko novērtējumu V.Zorovskis saņēma no uzņēmuma
dispečerdienesta kolektīva,
kas viņu raksturo kā apzinīgu, izpalīdzīgu un pieklājīgu
autobusa vadītāju. «Neslēpšu,
ka pēdējo trīs gadu laikā vēlējos
kļūt par labāko un tāds bija
mans mērķis. Šobrīd esmu
gandarīts, ka man izdevās to
sasniegt. Ikdienā cenšos būt
pozitīvs pret darbu, kolēģiem
un visiem satiksmes dalībniekiem,» stāsta V.Zorovskis.
Stabila uzņēmuma vērtība
ir šoferis Raimonds Seleckis,
kurš starp godalgotajiem autobusu vadītājiem iekļuvis
vairākkārt un šogad ir otrais
labākais reģionālajos pārvadājumos. JAP viņš sāka strādāt
1990. gadā, tad dienēja, pēc
tam strādāja citos darbos un
pie stūres atgriezās 2007. gadā.

3. vietu šajā kategorijā ieguva
Raimonds Mukāns.
Klātienē labākos JAP šoferus sveica arī Jelgavas domes
priekšsēdētājs Andris Rāviņš,
kurš uzsvēra, ka mūsu pilsētā
labākie autobusu vadītāji rāda
piemēru pārējiem satiksmes
dalībniekiem. «Man ir liels
gods sveikt šoferus, kuri savu
darbu ir darījuši visaugstākajā
līmenī. Mūsu pienākums ir
kalpot Jelgavas iedzīvotājiem
un darīt to pēc iespējas labāk.
Tāpēc jāturpina attīstīties un
pielāgoties mūsdienu prasībām, arvien uzlabojot prasmes
un zināšanas,» tā A.Rāviņš.
Kā skaidro SIA «Jelgavas
autobusu parks» valdes loceklis Gints Burks, gada labākie
šoferi to atlasē tiek vērtēti pēc
vairākiem kritērijiem: iekšējo
kārtības noteikumu ievērošana, autobusu ekspluatācijas
noteikumu godprātīga pildīšana, grafiku ievērošana, sūdzību
un pateicību saņemšana. Tāpat
tiek atsevišķi izvērtēti katra
mēneša labākie JAP šoferi.
Reģionālo starppilsētu pārvadājumu labākie autobusu
vadītāji 2016. gadā vidēji katrs
pie autobusa stūres veica no 65
tūkstošiem kilometru līdz pat
75 tūkstošiem kilometru un
pārvadāja līdz 30 tūkstošiem
pasažieru. Savukārt pilsētas
pārvadājumu labākie autobusu
vadītāji 2016. gadā vidēji katrs
pie autobusa stūres veica no 40
līdz 45 tūkstošiem kilometru
un pārvadāja līdz 70 tūkstošiem pasažieru.

Valsts ģimnāzija saņem LU Gada balvu

– 2016. gadā LU saimi papildināja 15 mūsu skolas absolventi,» stāsta Jelgavas Valsts
ģimnāzijas direktore Inese
Bandeniece. Viņa norāda, ka
LU ir viena no ģimnāzijas
absolventu visbiežāk izvēlē-

tajām augstskolām – līdzīga
interese ir arī par LLU, Rīgas
Stradiņa universitāti un Rīgas
Tehnisko universitāti. «Katru
gadu ģimnāzijas absolventu
skaits ir mainīgs, tādēļ mainās arī to absolventu skaits,
kuri pēc skolas dodas studēt
uz Latvijas Universitāti, taču
vairāku gadu garumā populārākās Latvijas Universitātes
fakultātes mūsu absolventu
vidū ir Juridiskā, Sociālo zinātņu, Biznesa, vadības un
ekonomikas, kā arī Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas
fakultāte,» tā I.Bandeniece.
«Latvijas Universitāte Gada
skolu balvu piešķir, lai izceltu
un atbalstītu tās Latvijas skolas, kas devušas ievērojamu
ieguldījumu skolēnu sagatavošanā studijām LU, papildinot

studentu saimi,» skaidro LU
pārstāve Sabīne Spurķe. Viņa
norāda, ka šogad gada balvu
saņēma 11 skolas, kuru absolventi visvairāk ir papildinājuši
LU studentu saimi, un vēl viena skola – par teicamiem absolventu sasniegumiem studijās.
«Mums ir izveidojusies laba sadarbība arī ar LU Dabaszinātņu un matemātikas izglītības
centru, kas sniedz ģimnāzijai
atbalstu metodiskajā darbā un
skolotāju izglītošanā,» stāsta
Jelgavas Valsts ģimnāzijas direktore. Viņa piebilst, ka pirms
trim gadiem LU godināja arī
ilggadējo Valsts ģimnāzijas
latviešu valodas un literatūras
skolotāju Rutu Rulli, pasniedzot viņai Gada skolotāja
balvu par ieguldījumu skolēnu
sagatavošanā studijām LU.
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Īsi
 Divi uzņēmumi ar Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centra (ZRKAC) Uzņēmējdarbības atbalsta nodaļas starpniecību meklē
telpas Jelgavā. Šūšanas uzņēmums
meklē izīrējamo platību Jelgavā, sākot
no 500 kvadrātmetriem un vairāk,
kurā varētu izvietot ražošanas iekārtas
un ierīkot noliktavas telpu ar lielajiem
vārtiem, kur izkraut un iekraut nosūtāmās produkcijas paletes. Svarīgi, lai
pie lielajiem vārtiem varētu piebraukt
kravas transports. Noliktavas telpā
palešu pārvietošanai tiek izmantots
elektroiekrāvējs. Bez ražošanas ceha
un noliktavas vēl būtu vajadzīgas
nodalītas telpas virtuvei, garderobei,
labierīcībām (vēlams divām), dušai,
1 – 2 kabinetiem. Uzņēmumā šobrīd
strādā 60 cilvēku, darbs notiek maiņās. Otrs ir jauna koncepta neliels
ēdināšanas uzņēmums, kas meklē
telpas Jelgavas pilsētas centrā (apmēram kilometra rādiusā). Piedāvājumus
var iesūtīt ZRKAC Uzņēmējdarbības
atbalsta nodaļas vadītājai Līgai Miķelsonei pa e-pastu Liga.Mikelsone@
zrkac.jelgava.lv.
 23. februārī pulksten 17 Zemgales reģiona Kompetenču attīstības
centra (ZRKAC) Mazajā konferenču
zālē notiks informatīvs seminārs
par konkursu «Radām novadam»,
kura mērķis ir sniegt talantīgiem
un uzņēmīgiem Latvijas jauniešiem
iespēju apliecināt sevi, izstrādājot
un īstenojot dažādus biznesa projektus Latvijas novados, informē
ZRKAC pārstāve Līga Miķelsone. Konkurss ir turpinājums pilotprojektam,
kas Eiropas Komisijas vērtējumā tika
atzīts par labāko uzņēmējdarbības
veicināšanas projektu Latvijā un vienu
no labākajiem Eiropā. Konkurss norisinājās no 2014. gada marta līdz 2016.
gada jūlijam, iesaistot ap 120 jauniešu, un šajā laikā tika radīti 14 jauni
uzņēmumi un biedrības, bet projektu
īstenošanai piesaistīti apmēram 175
000 eiro. Konkursā var piedalīties
ikviens jaunietis vecumā no 18 līdz 30
gadiem – pieredzei uzņēmējdarbībā
jābūt ne ilgākai par sešiem mēnešiem.
Jaunieši konkursam aicināti pieteikties
līdz 31. martam, izveidojot komandu
vismaz trīs cilvēku sastāvā un reģistrējoties vietnē www.radamnovadam.lv.
Komandām tiks sniegts daudzpusīgs
atbalsts ideju realizācijai, un tās iegūs
arī publicitāti un atpazīstamību, potenciāli palielinot iespējas piesaistīt
finansējumu saviem projektiem un
papildu atbalstu no novadiem. Konkursā jauniešu komandām līdz 2018.
gada novembrim, realizējot biznesa
idejas, ir jārada pēc iespējas lielāka
ekonomiskā vērtība savā izvēlētajā
novadā, radot jaunas darbavietas,
piesaistot investīcijas un veicinot
sociālekonomisko attīstību.Pieteikties
semināram par konkursu «Radām
novadam» var, rakstot pa e-pastu
Liga.Mikelsone@zrkac.jelgava.lv
vai zvanot pa tālruni 63012155 un
63012169.
 1. martā Jelgavas pilsētas domē,
Lielajā ielā 11, pulksten 11 notiks
informatīvs seminārs «Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes
paaugstināšana. Nosacījumi un
renovācijas process», kurā varēs
iepazīties ar pieejamo atbalstu
energoefektivitātes pasākumu
īstenošanai daudzdzīvokļu ēkās.
Ekonomikas ministrija un attīstības
finanšu institūcija «Altum» informatīvās kampaņas «Dzīvo siltāk» gaitā
šomēnes uzsāka semināru ciklu. Uz
semināru aicināti namu pārvaldīšanas
uzņēmumu, dzīvokļu īpašnieku biedrību un būvniecības uzņēmumu pārstāvji, kā arī daudzdzīvokļu dzīvojamo
māju vecākie, lai gūtu informāciju par
atbalsta programmas nosacījumiem,
tehniskās dokumentācijas sagatavošanas niansēm, lēmuma pieņemšanas
procedūru, kā arī līdzfinansējuma saņemšanas aspektiem. Papildinformāciju var iegūt Ekonomikas ministrijas
mājaslapā, pa e-pastu dzivosiltak@
em.gov.lv vai tālruni 67013240.

Kļūdas labojums

16. februāra laikraksta «Jelgavas
Vēstnesis» rakstā «Entuziasms
atdzīvina vieglatlētiku» ir ieviesusies kļūda – 100 metru distancē
Vladimira Nikolajenko rekords ir
11 sekundes, tas uzstādīts 1979.
gadā. Atvainojamies lasītājiem.
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«Pateicoties mūsdienu tehnoloģijām, mums ir vienkāršāk kontrolēt
veikto darbu kvalitāti. Piemēram,
Jelgavā meteoroloģiskajās stacijās
uzstādīti sensori, kas fiksē arī izkaisītā sāls koncentrāciju ielas segumā,» norāda «Pilsētsaimniecības»
vadītājs Māris Mielavs.

Ielu uzturēšana notiek visu diennakti
 Jana Bahmane

Kad dodamies ikdienas gaitās, bieži vien nozīmīgākie darbi – ne
vienmēr acīm redzami – ceļu uzturēšanā jau ir paveikti. Ceļu uzturēšanas darbu atbildīgie dežuranti ceļu stāvokļa monitoringu
veic visu diennakti, periodiski apsekojot brauktuvju virsmas stāvokli. Ja konstatēta brauktuves slīdamība, dežurants ziņo Jelgavas
Pašvaldības operatīvās informācijas centra (POIC) dispečeram un
telefoniski informē «Pilsētsaimniecības» ziemas dienesta atbildīgo
ielu ekspluatācijas inženieri, ar kuru kopīgi pieņem lēmumu par
nepieciešamajām darbībām. Šo darbību ķēdi ikdienā neredzam,
taču minētā struktūra palīdz ceļu uzturētājiem efektīvi un savlaicīgi
novērst bīstamību uz ceļiem.
Ceļu uzturēšanā ziemas sezonā ir
svarīga operativitāte, tādēļ ir noteikti
laiki, kuros tehnikai jāsāk darbi. Ja apstiprinājusies brauktuves slīdamība vai
izveidojies tā saucamais melnais ledus,
Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde
«Pilsētsaimniecība» vienojas ar ceļu uzturēšanas uzņēmumu «Kulk» par konkrētu
ielu vai maršruta kaisīšanu, kas jāuzsāk
ne vēlāk kā 40 minūšu laikā. Savukārt
ietvju tīrīšanu ziemas periodā uzsāk, ja
sniega biezums uz ietves pārsniedz sešus
centimetrus – maršrutā iekļauto ietvju
mehanizētā tīrīšana un kaisīšana ziemas
periodā jāuzsāk vienas stundas laikā pēc
pasūtījuma. Savukārt sētniekiem sava
darba izpilde jānodrošina līdz pulksten 8
rītā un nepieciešamības gadījumā dienas
laikā jāveic atkārtota ietvju tīrīšana.

ielu meteoroloģiskās stacijas varētu uzstādīt arī vēl citviet pilsētā. «Pateicoties
šīm tehnoloģijām, mums ir vienkāršāk
kontrolēt, vai tiek ievēroti darbu veikšanas nosacījumi un izpildītāja reaģēšanas
laiki darbu uzsākšanai un vai tikusi veikta
sāls kaisīšana, jo meteoroloģiskās stacijas
sensors fiksē arī kaisītā sāls koncentrāciju
ielas segumā. Meteostacijas ļauj laikus
mobilizēt ielu uzturēšanai nepieciešamos
resursus,» norāda M.Mielavs.

Bez cilvēciskā faktora neiztikt

Atbildīgā institūcija par ielu uzturēšanu
ir «Pilsētsaimniecība», kas noteiktā laika
periodā, izsludinot iepirkumu, izvēlas
ielu uzturēšanas ģenerāluzņēmēju – jau
vairāku gadu garumā Jelgavā tas ir SIA
«Kulk». Uzņēmums nodrošina parku,
skolu teritoriju, ielu, stāvlaukumu, ietvju
Laikapstākļu izmaiņas fiksē ielu
un citu pašvaldībai piederošu teritoriju
meteostacijas
apsaimniekošanu – kopumā tā pārziņā
Ceļu uzturētājiem sekot līdzi ceļu ir teju 400 tūkstošu kvadrātmetru plastāvoklim gan dienas laikā, gan naktī tība – daļa tiek tīrīta mehanizēti, pārējo
palīdz ielu meteoroloģiskās stacijas, ar teritoriju apsaimnieko aptuveni 50 «Kulk»
kurām var laicīgi prognozēt laikapstākļu sētnieki. Mehanizēti tīra ielu brauktuves
izmaiņas, tādējādi apzinot nepieciešamās un daļu ietvju, bet pārējās ietves, celiņi,
darbības ceļu stāvokļa uzlabošanā. Jel- autobusu pieturas un rotaļlaukumi ir
gavā ir uzstādītas piecas ielu meteorolo- sētnieku pārziņā.
ģiskās stacijas, kas atrodas Meiju ceļa un
Informāciju par ceļu stāvokli no ielu
Satiksmes ielas krustojumā, Rūpniecības meteoroloģiskajām stacijām «Kulk»
un Tērvetes ielas, Lietuvas šosejas un saņem visu diennakti, taču, neskatoties
Miera ielas, Brīvības bulvāra un Rīgas uz staciju prognožu efektivitāti, ceļu uztuielas, kā arī Lāčplērēšanā neiztikt bez
ša ielas un Brīvības
cilvēciskā faktora.
Ziemas sezona:
bulvāra krustojuPar pilsētas ielu stā1. novembris – 31. marts
mā. Tās mēra gaisa
vokļa monitoringu ir
temperatūru, no
atbildīgi «Kulk» deVidējās izmaksas Jelgavas ielu žuranti, kuri dežurē,
krišņu daudzumu,
vēja ātrumu un virdodoties
uzturēšanai ziemas sezonā: periodiski
zienu, kā arī ar ceļa
noteiktos maršrutos
250 000 eiro
seguma sensoru paun apsekojot ceļu selīdzību spēj noteikt
guma stāvokli – viņi
gan ceļa virsmas temperatūru, gan arī arī kontrolē sētnieku un tehnikas operaceļa segas temperatūru zem seguma. toru paveiktā darba kvalitāti. Ziemas die«Šīs stacijas sniedz iespēju prognozēt nesta dežūras brīvdienās un svētku dienās
gaidāmo laikapstākļu ietekmi uz ceļa «Kulk» nodrošina diennakts režīmā, sasegumu, laicīgi izvērtējot, kādas darbī- vukārt darba dienās – no pulksten 17 līdz
bas ceļu uzturēšanā būs nepieciešamas. nākamā rīta pulksten 8; darba dienās līdz
Gaisa temperatūras izmaiņas iespējams pulksten 17 dežurē «Pilsētsaimniecības»
prognozēt sešu stundu intervālā, un divu ielu ekspluatācijas inženieris. «Efektīvāka
tuvāko stundu prognoze ir ļoti precīza,» ceļu stāvokļa monitoringa nodrošināšanai
stāsta «Pilsētsaimniecības» vadītājs ir izstrādāti tā saucamie ielu maršruti,
Māris Mielavs. Sensori uzstādīti vietās, kas sarindoti pēc to nozīmības. Prioritāte
kur visbiežāk varētu rasties apledojums, ir krustojumiem un tiltiem, tiem seko
piemēram, ūdenstilpju un tiltu tuvumā, lielākās un centrālās ielas, tad – pārējās
kā arī ārpus pilsētas centra. M.Mielavs teritorijas,» skaidro «Kulk» ražošanas
norāda, ka efektīvākai ceļu uzturēšanai direktore Diāna Agule. «Ne vienmēr tiek

tīrīta visa iela – dažreiz pietiek, ja notīra
tikai krustojumu – viss atkarīgs no konkrētās situācijas. Piemēram, ja visu nakti
snieg un tiek prognozēts, ka intensīva
snigšana kādu laiku turpināsies, sniega
tīrīšanu neuzsāk uzreiz, bet plāno tā, lai,
cilvēkiem dodoties dienas gaitās, ielas un
ietves būtu attīrītas,» skaidro M.Mielavs.

Uzklausa iedzīvotāju ieteikumus

ar uzstādītājām zīmēm tiek pieņemts
lēmums – ielas tīrīt dienas laikā vai naktī.
«Ir ielu malas, kurās automašīnas atļauts
turēt bez laika ierobežojuma, citur laika
ierobežojums darbojas visu diennakti, bet
kaut kur – tikai konkrētās diennakts stundās. Tā var atvieglot šo zonu attīrīšanu no
sniega,» norāda iestādes «Pilsētsaimniecība» vadītājs. Nepieciešamības gadījumā
tiek uzstādītas papildu zīmes, kas ļauj
nodrošināt brīvas ielu malas gadījumā, ja
sniega apjoms ir liels. Automašīnu īpašnieki aicināti ilgstoši neatstāt automašīnas
ceļu malās, jo tas būtiski apgrūtina ceļu
uzturētāju darbu un sašaurina brauktuvi.

bām, tādējādi aptverot brauktuvi visā
tās platumā,» skaidro D.Agule. Savukārt
grants ceļus tīra ar greideriem. «Greideru
lāpsta nav aprīkota ar gumijas apvalku,
tādēļ tas nav piemērots asfalta tīrīšanai,
jo var bojāt tā virsmu,» skaidro «Kulk»
Transporta nodaļas vadītājs Jurijs Bosko.
Ielu uzturēšanai tiek izmantota arī lielā
traktortehnika un ekskavatori, kas aprīkoti ar sniega lāpstu vai kausu, savukārt
mazākas ielas un ietves tīra, izmantojot
mazo traktortehniku. «Dažām tehnikas
vienībām ir arī slota un sniega pūtējs, kas
palīdz sniegu no brauktuves pārvietot uz
ceļmalām,» tā J.Bosko.
«Stipras snigšanas gadījumā sētnieku
atbildībā esošās teritorijas palīdz tīrīt ar
tehniku, bet sētniekam jāspēj nodrošināt
kārtība līdz pulksten astoņiem rītā,»
stāsta D.Agule. Arī sētniekam intensīvas
snigšanas gadījumā ir jādežurē, atkārtoti
veicot ielu tīrīšanu, ja tas nepieciešams.
«Mums ir nepārtraukti jāstrādā, lai
nodrošinātu ceļu tīrību – iedzīvotājiem
gan mēdz šķist, ka darbi notiek vien tad,
kad uzsnidzis liels sniega daudzums, bet
mēs strādājam 24 stundas diennaktī,»
tā D.Agule. Viņa papildina, ka pēdējo
gadu laikā «Kulk» ir veicis gan tehnikas
aprīkošanu ar specializētām iekārtām, lai
uzlabotu ziemas uzturēšanas darbu kvalitāti, gan iepircis jaunu tehniku. «Pirms
gadiem 7 – 8 šo tehnikas vienību skaits
bija apmēram par trešdaļu mazāks nekā
šobrīd un arī aprīkojums nebija piemērots
liela darba apjoma veikšanai, tādēļ darbi
tika veikti ilgākā laika periodā,» vērtē
«Kulk» pārstāve.

Arī iedzīvotāji var iesaistīties ielu uzturēšanas uzlabošanā, zvanot uz POIC.
«Zvanu biežums atkarīgs no laikap
stākļiem un sezonalitātes. Ja pavasarī
un vasarā vairāk ziņo par ielu seguma
problēmām, tad rudenī tās ir ielu apgaismojuma vai lietus ūdens novadīšanas Mainīgā gaisa temperatūra –
sistēmu problēmas. Ziemā aktuālākais lielākais drauds ceļu uzturētājiem
Ja gaisa temperatūra ir zem nulles atir sniegs un apledojums,» stāsta «Pilsētsaimniecības» vadītājs. Viņš norāda, ka zīmes un notiek intensīva snigšana, ielas
visvairāk zvanu tiek saņemti intensīvas un ietves gan tīra, gan arī kaisa ar mitrā
sāls maisījumu jeb
snigšanas un stipru
lietavu laikā. «Vērā
Sāls kaisīšanai ir noteikta norma, nātrija hlorīdu. Sāls
kaisīšanai ir noteiktiek ņemts jebkurš
saņemtais zvans. kas ir no 10 līdz 30 gramiem uz kvad- ta norma, kas ir no
Mēs izvērtējam kat- rātmetru – atkarībā no laikapstākļiem 10 līdz 30 gramiem
uz kvadrātmetru
ru situāciju, un ir
un sniega daudzuma.
– atkarībā no kontādi darbi, kurus vakrētajiem laikapsram atrisināt dienas
laikā, piemēram, sniega tīrīšana, savukārt tākļiem un sniega daudzuma. Savukārt,
ir darbi, kas veicami ilgtermiņā. Veidojot ja gaisa temperatūra nokrīt zem mīnus 8
iestādes gada budžetu, mēs apkopojam grādu atzīmes, tad sāls maisījums kļūst
saņemtos ieteikumus un risinām tos, cik neefektīvs un ielas tiek kaisītas ar smilti.
mums to atļauj līdzekļi,» tā M.Mielavs. «Tīrot grants ceļus, parasti uz to virsmas
Viņš papildina, ka nav neviena zvana, kas paliek neliela sniega kārta un veidojas
netiktu ņemts vērā, un, ja cilvēks ir izteicis apledojums, tādēļ arī tos kaisa ar smilti,»
vēlmi saņemt rakstisku atbildi, iestāde to papildina «Pilsētsaimniecības» vadītājs
nodrošina. «Ja jautājums, kuru saņemam, M.Mielavs. Kaut arī pēdējos gados Latvijā
nav mūsu atbildībā, mēs to novirzām nav bijušas ļoti sniegotas ziemas, tas netālāk, piemēram, «Latvijas Valsts ceļiem» nozīmē, ka ceļu uzturētājiem trūkst darba Par ietvju uzturēšanu ir jārūpējas
– tieši mainīgie laikapstākļi ir lielākais arī namu saimniekiem
vai namu apsaimniekotājiem.»
Pašvaldības saistošie noteikumi nosaizaicinājums ceļu uzturētājiem. Šādu laiIntensīvas snigšanas apstākļos kapstākļu ietekmē uz ceļiem veidojas arī ka, ka privātmāju iedzīvotāji ir atbildīgi
nosaka prioritātes
par to īpašumam
tā saucamais melnais
Spēcīgas snigšanas laikā prioritāte ir ledus – šādā gadījuMehanizēto ietvju tīrīšanu ziemas piegulošo ietvju
tranzīta ielas un pilsētas nozīmes maģis- mā «Kulk» ir jāuzsāk
uzturēšanu – gan
periodā uzsāk, ja sniega biezums uz vasaras, gan arī
trāles, sabiedriskā transporta kustības brauktuvju kaisīšana
maršruti, kā arī izglītības iestādes. Šīs 40 minūšu laikā pēc
ietves pārsniedz sešus centimetrus. ziemas sezonā –,
ir teritorijas, ar kurām uzsāk sniega «Pilsētsaimniecības»
un iestāde «Pilsēttīrīšanas darbus – pārējais ir pakārtots. pasūtījuma.
saimniecība», palī«Intensīvas snigšanas gadījumā vienas
«Pēdējo gadu laikā ziemas sezonā dzot namu saimniekiem novērst ietvju
un tās pašas ielas ir jātīra atkārtoti, un mums nākas saskarties ar mainīgas gaisa slīdamību, piedāvā bezmaksas smilti
ir bijis, ka tīrīšana ir jāatkārto līdz pat temperatūras ietekmi, kas ne vien rada ietvju kaisīšanai. «Katru gadu sezonas
piecām reizēm dienā,» skaidro iestādes apledojumu, bet arī nodara kaitējumu ceļu sākumā savā mājaslapā publicējam in«Pilsētsaimniecība» vadītājs. «Pēdējo segumam. Gaisa temperatūrai svārstoties formāciju par to, kā privātmāju īpašniegadu laikā ielu uzturēšanas metodes zie- no mīnus līdz plus atzīmei, tiek bojāts kiem jārīkojas, lai saņemtu bezmaksas
mas sezonā nav būtiski mainījušās, bet, ceļu segums, un mums bieži nākas veikt smilts maisījumu ietvju kaisīšanai – mēs
protams, gadījumos, kad snigšana ieilgst avārijas bedru remontu, kam izmantojam to piegādājam aptuveni 25 kilogramus
un pārsniedz diennakts robežu, darbs rit auksto asfaltu,» tā D.Agule.
smagos maisos,» stāsta M.Mielavs. Vidēji
saspringtāk,» tā D.Agule.
šis ir pietiekams apjoms vienai sezonai,
Sniega izvešanas vietas katru gadu tiek Tehniskais nodrošinājums
taču nepieciešamības gadījumā privāt«Kulk» ir aptuveni 21 tehnikas vienība, māju saimnieki var saņemt arī papildu
saskaņotas ar Valsts vides dienestu, un
šobrīd Jelgavā ir četras vietas – Slokas, kas nodrošina ceļu tīrīšanu ziemas sezonā, maisījumu. «Vienā sezonā piegādājam
Lapskalna, Kārklu un Aviācijas ielā. taču nepieciešamības gadījumā skaitu aptuveni 150 – 170 maisus smilts maisī«Sniega izvešana ir galējais variants – ja iespējams palielināt līdz 26 vienībām, juma. Šosezon jau piegādāti 165 maisi,»
tā apjoms tiešām traucē satiksmi un piesaistot ārpakalpojumu. Lielākās ielas tā M.Mielavs.
pasliktina satiksmes drošību. Visbiežāk tīra ar lielo tehniku jeb pašizgāzējiem,
Arī daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem
sniegs tiek novietots zaļajās zonās, kur tas kas aprīkoti ar sniega lāpstu un kaisītāju pašiem jāatbild par namu pagalmu un
dabiskā veidā nokūst,» skaidro M.Mielavs. – ar to var kaisīt sāli, smilti, kā arī slacīt mājai piegulošo ietvju uzturēšanu – ieLai nodrošinātu arī efektīvu ielu malu sālsūdeni. «Nepieciešamības gadījumā dzīvotājiem par tīrīšanu ir jāvienojas ar
un automašīnu novietošanai paredzēto pilsētas lielākās ielas tandēmā var tīrīt namu apsaimniekotāju vai tā jānodrošina
tā saucamo kabatu tīrīšanu, saskaņā līdz pat četrām šādām tehnikas vienī- pašu spēkiem.

Ceturtdiena, 2017. gada 23. februāris

Futbolistiem zaudējums

Treniņnometni Lietuvas pilsētā Marijampolē šīs nedēļas sākumā noslēdzis futbola
klubs «Jelgava», kas,
joprojām spēlējot bez
vairākiem līderiem, ar
rezultātu 1:2 piekāpās Lietuvas vienībai
Kauņas «Stumbras».
Vienīgos vārtus jelgavnieku labā spēles
24. minūtē guva uzbrucējs Kevins Kaubers (attēlā). Jāatzīmē, ka komanda arī
noslēgusi dalību Ziemas kausā. Nākamā
– pārbaudes – spēle mūsu futbolistiem
ir 25. februārī Olaines mākslīgā seguma
laukumā pret Lietuvas vienību no Jonavas pilsētas. Mača sākums – pulksten 15.

«Biolars/Jelgava» turpina
cīņu par «play off»

Baltijas volejbola līgas regulārajā
turnīrā 19. februārī spēli aizvadīja
«Biolars/Jelgava», kas ļoti pārliecinoši
viesos apspēlēja «ASK/Kuldīga» volejbolistus, svinot panākumu trīs setu
spēlē. Līdz astotajai vietai, kas nodrošina dalību Baltijas līgas izslēgšanas
jeb «play off» turnīrā, mūsējos šķir
tikai četri punkti – šobrīd tajā ar 22
spēlēs izcīnītiem 30 punktiem atrodas
komanda «Poliurs/Ozolnieki». 25. un
26. februārī jelgavniekiem spēles pret
«RTU/Robežsardzes» un «Poliurs/Ozolnieki» volejbolistiem. Sestdien spēle
Rīgas 49. vidusskolā sāksies pulksten
17, svētdien – Ozolnieku Sporta centrā
pulksten 16.

SPORTS
Notiks Ziemas
čempionāts peldēšanā

LLU sporta nama peldbaseinā 24. un
25. februārī notiks Latvijas ziemas
čempionāts peldēšanā. Kā prognozē
Jelgavas Specializētās peldēšanas
skolas direktore Zelma Ozoliņa, sacensībās piedalīsies apmēram 300
peldētāju no 17 komandām, pārstāvot tādas pilsētas kā Rīga, Valmiera,
Daugavpils, Ventspils, Liepāja, Jūrmala un, protams, Jelgava. Piektdien
sacensības sāksies pulksten 16 un
notiks sešās individuālajās distancēs,
kā arī vienā stafešu distancē, savukārt sestdien tās sāksies pulksten 12
un tiks veiktas septiņas individuālās
distances un viena stafete. Ieeja skatītājiem – bez maksas.
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Deviņas uzvaras pēc kārtas

Latvijas Basketbola
līgas (LBL) 2. divīzijas
turnīrā devīto uzvaru pēc kārtas 21. fe
bruārī izcīnīja basketbola klubs «Jelgava/
BJSS», kas ar rezultātu
87:77 pārspēja vienību «Gulbenes Buki/
BJSS». Rezultatīvākais jelgavnieku rindās ar
29 gūtiem punktiem bija Edgars Krūmiņš.
Mūsu basketbolisti 19 aizvadītajās spēlēs
izcīnījuši 15 uzvaras un piedzīvojuši 4
zaudējumus, kas 12 komandu konkurencē viņus ierindo 3. vietā. Jelgavas sporta
hallē 24. februārī viesosies viena no spēcīgākajām LBL 2. divīzijas komandām «BA
Turība». Mača sākums – pulksten 19.30.

Haralds Vasiļjevs: «Veiksme ir
jānopelna ar smagu darbu»
 Ģirts Pommers

Hokeja klubam «Zemgale/
LLU» līdz Latvijas hokeja Virslīgas čempionāta regulārās
sezonas beigām ir atlikušas
pāris spēles – jelgavnieki
reāli cīnās par uzvaru regulārajā čempionātā, kas ļautu
izvairīties no ceturtdaļfināla
spēlēm un labāk sagatavoties izslēgšanas turnīra
pusfinālam. «Neslēpšu, ka
mēs gribam spēlēt finālā,
bet līdz tam ir jāizdara pirmie
soļi. Virslīgā esam ieguvuši
pretinieku cieņu un respektu,
viņi novērtē, ka mēs varam
stāties pretī un uzvarēt, to
ir pierādījis šis čempionāts,»
pirms šīs sezonas izšķirošajām spēlēm atklāj «Zemgale/
LLU» galvenais treneris Haralds Vasiļjevs. Izslēgšanas
spēles, kurās vietu garantējuši arī jelgavnieki, sāksies
4. martā.
Lai arī kā noslēgsies pēdējais nogrieznis pirms Latvijas hokeja Virslīgas čempionāta izslēgšanas spēlēm,
jelgavnieki ir jau nodrošinājuši vismaz
3. vietu regulārajā čempionātā septiņu
komandu konkurencē, kas ir augstākais
sasniegums pēdējo trīs sezonu laikā.
Ja mūsējie veiksmīgi aizvadīs pēdējos
pāris Virslīgas mačus pirms izslēgšanas
spēlēm, H.Vasiļjeva trenētie hokejisti
var kļūt pat par čempionāta regulārā
turnīra līdervienību – tas ļautu izlaist
izslēgšanas spēļu pirmo kārtu un labāk
sagatavoties pusfinālam.

Jauns treneris – jauna kārtība

Pagājušā gada augustā par HK
«Zemgale/LLU» galveno treneri tika
apstiprināts viens no šī brīža pieredzējušākajiem Latvijas hokeja speciālistiem – 65 gadus vecais H.Vasiļjevs.
«Atzīšos: kad atnācu uz Jelgavu, man
nebija īsti skaidrības, ko gaidīt no
spēlētājiem un kluba. Saprotu, ka arī
spēlētājiem nācās pielāgoties, jo mēs
nedaudz pamainījām vairākas būtiskas lietas, piemēram, treniņprocesu.
Prieks, ka hokejisti šīs pārmaiņas ir
akceptējuši un treniņos strādā ar lielu
entuziasmu,» saka H.Vasiļjevs. Produktīvais pirmssezonas darbs nepalika
tikai treniņos izlietajos sviedros, bet
arī skaidri atspoguļojās demonstrētajā
hokejā – sezonas vidū «Zemgale/LLU»
ilgāku laiku bija Virslīgas līdervienība,
bet līdz ar spēlētāju savainojumiem un
divu līderu došanos uz pretinieku nometni pasliktinājās arī rezultāti. Šobrīd
hokejisti trenējas vismaz četras reizes
nedēļā, bet, ja to atļauj čempionāta
kalendārs, pat biežāk. Pēc H.Vasiļjeva
pievienošanās pamainījusies arī pašu
treniņu kārtība, jo pirms došanās uz
ledus tiek aizvadīts «sausais» treniņš
trenažieru vai vingrošanas zālē. Vēl

Pašvaldības iestāde «Jelgavas sociālo lietu pārvalde»
(reģ.Nr.90001042284) aicina darbā:

Sociālās un medicīniskās aprūpes
centrā sociālo darbinieku(-ci)
darbam ar veciem cilvēkiem.

Prasības kandidātiem:
• otrā līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā
izglītība sociālajā darbā vai karitatīvajā darbā;
• pieredze sociālā darbinieka amatā sociālās aprūpes
jomā pēdējo 2 gadu laikā.
Galvenie pienākumi:
• novērtēt aprūpes mājās klientu vajadzības un sniegt
sociālo atbalstu problēmu risināšanā;
• sekmēt vecu cilvēku mijiedarbību ar sociālo vidi,
uzlabojot sociālo funkcionēšanu;
• vadīt sociālo aprūpētāju darbību;
• veikt personas ikdienā veicamo darbību un vides
novērtēšanu atbilstoši 23.12.2014. MK noteikumu
Nr.805 prasībām (2. pielikums).
Motivētu pieteikuma vēstuli, CV un rekomendācijas
sūtīt pa e- pastu: soc@soc. jelgava.lv.
Tālrunis informācijai – 63050876.
Sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem,
kuri tiks aicināti uz pārrunām.
Pašvaldības iestāde «Jelgavas sociālo lietu pārvalde»
(reģ.Nr.90001042284) aicina darbā

SOCIĀLO DARBINIEKU(-CI)
darbam ar ģimeni un bērniem.

Prasības kandidātiem:
• 2. līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā izglītība sociālajā darbā vai karitatīvajā sociālajā darbā (Sociālo
pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 41. pants);
• spēja strādāt komandā;
• labas komunikācijas spējas un organizatoriskā
darba prasmes;
• pieredze sociālā darbinieka amatā pēdējo 2 gadu laikā.
Galvenie pienākumi:
• veikt sociālo darbu ar ģimenēm un bērniem;
• sniegt atbalstu sociālo problēmu risināšanā;
• sociālo gadījumu risināšana, apzinot un piesaistot
nepieciešamos resursus, ievērojot sociālā darba
specifiku dažādās prakses jomās;
• veikt risku izvērtēšanu ģimenēs, kurās tiek konstatēti
bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi, sastādot sociālās
rehabilitācijas plānus, vadīt un kontrolēt to izpildi;
• strādāt ar vienoto pašvaldības sociālās palīdzības
administrēšanas elektronisko sistēmu (SOPA).

Latvijas kausa ieguvēju
un pašreizējās čempionāta līdervienības Rīgas
«Mogo»
galvenais
treneris
Oļegs Sorokins uzsver,
ka šogad
«Zemgale/
LLU» savā
spēlē ir
kļuvusi pārliecinošāka.
Foto: HK
«Zemgale/
LLU»
viens jauninājums – komanda pirms spēlētāju migrācija – visbiežāk meistarīgākos spēlētājus pie sevis pārvilina
spēles aizvada kopīgu iesildīšanos.
abas bagātākās čempionāta komandas
Jelgavniekus novērtē
«Mogo» un «Kurbads». Šī sezona nearī pretinieki
bija izņēmums – jelgavnieku sastāvu
Izmaiņas jelgavnieku sniegumā ir pameta viens no uzbrukuma līderiem
pamanītas arī konkurentu nometnē. Raimonds Vilkoits un aizsardzībā
Latvijas kausa ieguvēju un pašreizē- stabili spēlējošais Jānis Bullītis. Savs
jās čempionāta līdervienības Rīgas viedoklis par šādu notikumu attīstību
«Mogo» galvenais treneris Oļegs Soro- ir arī H.Vasiļjevam. «Spēlētāju pārejas
kins uzsver, ka šogad «Zemgale/LLU» ir normāls process, taču uzskatu, ka
savā spēlē ir kļuvuši pārliecinošāki. Latvijas Hokeja federācijai vajadzētu
«Ar jelgavniekiem mums šosezon ir sakārtot šo jautājumu tā, lai tas nav
bijušas sīvas un spraigas spēles. Tā ir iespējams sezonas vidū. Mēs nevaram
komanda, pret kuru ļoti jānoskaņojas. aizliegt spēlētājam doties uz citu klubu,
Noteikti jāatzīmē, ka šogad jelgavnieki taču tā nav normāla sistēma, ja tas
spēlē pārliecinoši un var redzēt, ka katrs tiek darīts brīdī, kad čempionāts rit
laukumā esošais hokejists zina savus pilnā sparā. Aizejot pieredzējušajiem
uzdevumus. Tiek ievērota sistēma, un spēlētājiem, mums sastāvā rodas robi,
pret šādām organizētām komandām ir kurus nav nemaz tik viegli aizpildīt,»
grūti cīnīties,» rezumē O.Sorokins.
norāda treneris. Jāatzīmē, ka atšķirīArī Ogres «Kurbada» galvenais trene- bā no abām līdervienībām jelgavnieki
ris Pēteris Ostošovs uzsaka pieredzējušā regulāri izmanto čempionāta nolikumā
H.Vasiļjeva lomu sasniegtajā: «Zemga- iestrādāto punktu par jauno spēlētāju
lieši spēlē ar degsmi un lielu cīņassparu. iesaistīšanu, tādējādi padarot savas
Redzēs, kā viņiem ies izslēgšanas spēlēs, rindas kuplākas. «Mūsu jaunie spēlētaču mēs noteikti šo komandu cienām tāji ir talantīgi, taču šobrīd viņi vēl nav
kā nopietnu pretinieku, pret kuru jā- komandas vilcēji. Mēs gan viņus izmanspēlē ar maksimālu koncentrāciju. Pēc tojam un dodam iespēju progresēt, jo
saņemtajām spēlētāju atsauksmēm, Ha- neesam vienas sezonas projekts. Ir ļoti
raldu Vasiļjevu var raksturot kā stingru svarīgi, lai arī šie jaunie puiši to saprasun prasīgu treneri, pie viņa nevienam tu.» Šobrīd «Zemgale/LLU» rīcībā ir 25
atlaides netiek dotas. Uzskatu, ka tieši spēlētāji jeb piecas pilnas maiņas.
šāds treneris jaunai un ambiciozai koŠī sezona Jelgavas komandai būs
mandai, kāda, bez šaubām, ir Jelgavas īpaša arī ar to, ka sastāvu pirms izšķikomanda, ir nepieciešams.»
rošajām cīņām papildinājuši leģionāri
– 31 gadu vecais slovēņu aizsargs Žiga
Sastāvu papildina leģionāri
Svete un Baltkrieviju pārstāvošais uzKā jau tas pēdējās sezonās ierasts, brucējs Maksims Ribčiks. Abu hokejistu
čempionāta laikā starp klubiem notiek CV ir gana spilgti ieraksti – Ž.Svete
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Motivētu pieteikuma vēstuli, CV un rekomendāciju
sūtīt pa e-pastu soc@soc.jelgava.lv.
Tālrunis informācijai – 63007524.

Piedāvā darbu
LPKS «Zelta teļš» (reģ.Nr.54103082681)
aicina pievienoties savai komandai
menedžeri. Darbības sfēra – dzīvu lopu
iepirkšana. Galvenie pienākumi: darbs ar
esošo datubāzi, jaunu klientu piesaiste
un konsultēšana. Prasības: labas datorprasmes, komunikabilitāte, atbildība.
T.27857137.
SIA «DOJUS Latvija» (reģ.
Nr.40103315280) aicina darbā lauksaimniecības tehnikas servisa mehāniķi ar
pieredzi. Darba vieta: Zemgales reģions.
Pieteikties, sūtot CV, pa e-pastu info@
dojuslatvija.lv. T.27861535, 25494838.

ir divkārtējs Slovēnijas čempions, bet
M.Ribčiks ir visnotaļ rezultatīvi spēlējis
MHL čempionātā un Baltkrievijas U–20
izlasē. Jāatzīmē, ka pirms tam Jelgavā Meklējam cilvēku, kas varētu uzkopt un
spēlējuši vairāki Lietuvas un Krievijas pieskatīt māju. T.22153811
hokejisti, un pat kanādietis.
(Sanija Kraukle).

Šogad – «uz pilnu banku»!

«Jā, var teikt, ka šogad mūsu mērķi ir
visaugstākie un mēs tos skaidri esam definējuši. Savādāk noteikti nedomātu par
leģionāru piesaisti. Uzskatu, ka līdzšinējo panākumu pamatā ir liels komandas
galvenā trenera darbs un pieredze. Mēs
liekam lielas cerības uz atlikušo sezonas
posmu,» savas ambīcijas pamato HK
«Zemgale/LLU» prezidents Armands
Ozollapa. Ja atskatās uz jau aizvadīto
Latvijas Virslīgas čempionāta posmu,
tad augstajām ambīcijām ir loģisks
pamats – pret visām čempionāta TOP
4 komandām ir gūtas gan uzvaras, gan
piedzīvoti zaudējumi. «Mēs iesim soli pa
solim, nešķirojot gaidāmos pretiniekus.
Vāju komandu izslēgšanas spēlēs nebūs,
tādēļ noteikti rūpīgi analizēsim un gatavosimies katram konkrētam mačam.
Mums priekšā vēl daudz darba, bet es
ticu, ka, smagi strādājot, tiek nopelnīta
veiksme, kas izšķirošajos brīžos mums
var palīdzēt,» nosaka H.Vasiļjevs. Viņš
gan norāda, ka sportiskie sasniegumi
šajā sezonā nav paši būtiskākie, jo svarīgi, lai Jelgavā arī nākotnē būtu labs
hokejs. Kā viens no nākamajiem darbiem būs U–18 komandas izveide, kurā
spēlētu tuvākās Virslīgas komandas
rezerves. Šobrīd Jelgavas Ledus sporta
skolā iztrūkst tikai šī vecuma jauniešu
komandas.

Meklē darbu
Aprūpētāja. T.28763120.
Apkopēja. T.24832043.
Betonētājs stiegrotājs meklē darbu, var
būt vienas dienas darbs. T.29738027.
Celtnieks (45gadi) meklē darbu.
T.26785467.
Auto un traktortehnikas vadītājs, ir
A, BE, CE, DE kategorija un 95. kods.
T.29682212.
Sieviete (58 gadi) meklē aukles darbu. Ir
medicīniskā izglītība. T.28236557.

Līdzjūtība
Aiz tevis dzīvība un gaisma paliek,
Un piemiņa kā saules zieds.
/J.Silazars/
Esam kopā ar Akselu Drešmani,
no tēva atvadoties.
Jelgavas 4. vidusskolas
8.c klase un audzinātājas

Aizsaulē aizgājuši
ZITA MEDIŅA (1938. g.)
JURIS IMANTS BAŠKEVICS (1945. g.)
ANITA FREIDENFELDE (1941. g.)
MARIJA ALEKSANDROVA (1936. g.)
MARTA GABRANOVA (1928. g.)
SERGEJS KOTOVS (1979. g.)
ALEKSEJS TARVIDS (1977. g.)
MARIJA LABRENČUS (1939. g.)
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

Pirmdiena, 27. februāris
LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 700 pasaules brīnumi. Kuba.*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2388.sērija.
9.35 Plosītās sirdis. Meksikas seriāls. 2012.g. 120.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ķepa uz sirds.*
11.20  Patiesais skūpsts. ASV melodrāma (ar subt.). 2015.g.
13.05 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.20 Es – savai zemītei.*
13.55  Džungļu grāmata 2. Animācijas seriāls.
14.25  Vispera. Animācijas seriāls.
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Kalnu patruļa 4. Seriāls. 10.sērija.
16.05 Plosītās sirdis. Meksikas seriāls (ar subt.). 119.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2388.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija. 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 Skaņusaite Latvijā.
23.15 Nakts ziņas. 23.24 Sporta ziņas. 23.26 Laika ziņas.
23.30 «De facto».*
0.05 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
0.50 Melu laboratorija.*
1.50 Aculiecinieks.*

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 1000 jūdzes Ķīnā. 6.sērija.
6.30 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Sporta deju festivāls «Baltic Grand Prix 2015».*
8.00 Spēles veselībai. Dokumentāla filma.
8.10  Saistītās dzīves. «Deutsche Welle» žurnāls.
8.40 Uzvelc tautastērpu!*
9.10 Latvijas sirdsdziesma.*
10.05 Kalnu patruļa 4. Seriāls. 9.sērija.
11.00 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 689.sērija.
11.55 Supernova 2017.*
14.10 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls
14.40 Punkti uz i. Diskusiju raidījums (krievu val., ar subt.).*
16.15 Bez aizvainojuma. Aktuālas intervijas
(krievu val., ar subt.).*
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 690.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Izzināt Japānu. Dokumentālu filmu cikls (ar subt.). 3.sērija.
20.10  Kalnu ārstniecisko augu noslēpums.
Dokumentālu filmu cikls. 3.sērija.
21.10  Maklauda meitas. Seriāls. 110.sērija.
22.00  Atlases diena. ASV sporta drāma. 2014.g.
0.00  Midsomeras slepkavības 2. Seriāls. 3.sērija.
1.55 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls.

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.20 Bernards 2. Animācijas seriāls.
5.35 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
6.00 Galileo 3.
6.30 900 sekundes.
8.40 Dzīvīte.
9.10 Mūzikas ierakstu gada balva. «Zelta mikrofona 2017»
dienasgrāmata. 9.raidījums.
9.20 Kāpnes uz debesīm. Krievijas seriāls (ar subt.). 20.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs.
10.50 Karamba! Humora raidījums.
11.20 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 86. un 87.sērija.
13.45 Televeikala skatlogs.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 15 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru.
Kulinārijas raidījums.
14.55 Bērni un vecāki 5. ASV seriāls. 2013.g. 2.sērija.
15.50 Nemelo man! (ar subt.).
16.50 Trīs Annas. Meksikas seriāls. 2016.g. 11.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani virtuves noslēpumi 2. Kulinārijas šovs. 26.sērija.
19.00 Iemīlēties vēlreiz. Turcijas seriāls. 2015.g. 18.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.35 Transports šodien, rīt.
20.40 Degpunktā 7.
21.10 Ekstrasensi – detektīvi 5. Realitātes šovs (ar subt.).
22.15 Majors un maģija. Krievijas seriāls (ar subt.). 8.sērija.
23.10 «Overtime TV» 7. Sporta apskats.
0.15 Čikāgas sardzē. Seriāls. 9.sērija.
1.00 Dzīvīte.
1.25 LNT ziņu «Top 10».
2.10 Attīstības kods 3.
2.35 Degpunktā 7.
3.00 900 sekundes.
4.40 Karamba! Humora raidījums.

TV3
5.00 Mākslīgais intelekts. Seriāls. 10.sērija.
5.55 Atriebība 3. Seriāls. 10.sērija.
6.50 Transformeri: roboti maskējas. Animācijas seriāls.
7.20 Dēkaiņi 4. Animācijas seriāls.
7.50 Dusmīgie bebri. Animācijas seriāls.
8.10 Divarpus vīru 3. Komēdijseriāls. 60.sērija.
8.40 Kobra 11. Seriāls. 3.sērija.
9.50 Gatavo 3.
10.25 Māmiņu klubs.
11.00 Televeikala skatlogs.
11.15 Ekstrasensu cīņas 13. Realitātes šovs (ar subt.).
12.25 Atriebība 3. Seriāls. 11.sērija.
13.25 Bakugani. Animācijas seriāls.
13.55 Transformeri: roboti maskējas. Animācijas seriāls.
14.20 Dusmīgie bebri.
14.45 Mindijas projekts 3. ASV seriāls. 16. un 17.sērija.
15.45 UgunsGrēks 17. Seriāls. 16. un 17.sērija.
17.00 Kobra 11. Seriāls. 4.sērija.
18.00 Divarpus vīru 3. Komēdijseriāls. 61. un 62.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 UgunsGrēks 17. Latvijas seriāls. 2017.g. 17.sērija.
21.00 Patiesības spogulis. TV šovs. 2017.g. 2.sērija.
22.35 Motīvs? 3. ASV seriāls. 2015.g. 2.sērija.
23.30 Skaistule un briesmonis 4. ASV seriāls. 5.sērija.
0.30 Nekā personīga.
1.15 Melu teorija. 8.sērija.
1.35 Sveika, Rīga!
2.10 Mindijas projekts 3. Seriāls. 16. un 17.sērija.
3.05 UgunsGrēks 17. Seriāls. 17.sērija.
3.40 TV3 ziņas.
4.10 Bez tabu.

Otrdiena, 28. februāris
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Es – savai zemītei.*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 700 pasaules brīnumi. Kuba.*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2389.sērija.
9.35 Plosītās sirdis. Meksikas seriāls. 2012.g. 121.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.

10.50 Ceturtā studija.*
11.15 Mana koka stāsts. Dokumentāla filma.
12.40 LTV – 60. Zelta arhīvs.*
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15 Province.*
13.50  Džungļu grāmata 2. Animācijas seriāls.
14.20  Uzmanību, gatavību, kosmosā! Animācijas seriāls.
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Kalnu patruļa 5. Seriāls. 1.sērija.
16.05 Plosītās sirdis. Meksikas seriāls (ar subt.). 120.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2389.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija. 19.27 Laika ziņas.
19.30 Personība. 100 g kultūras. Aija Vītoliņa.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 1:1. Aktuālā intervija.
22.05  TV PIRMIZRĀDE. Gēnu vārdā.
Dokumentāla filma (ar subt.).
23.10 Nakts ziņas. 23.19 Sporta ziņas. 23.21 Laika ziņas.
23.25 Mana koka stāsts. Dokumentāla filma (ar subt.).
0.50 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts.*
1.35  Sāras mūzika. «Deutsche Welle» žurnāls.

LTV7
5.00 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
5.30 1000 jūdzes Ķīnā. 6.sērija.
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 1000 jūdzes Ķīnā. 7.sērija.
6.30 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Ceturtā studija.*
7.30 Citādi latviskais (Cytaidi latviskais) (ar subt.).*
8.00 Latvijas novadu cīņas.*
8.55 LTV – 60. Zelta arhīvs.*
9.55 Laipni lūgti Interalias Republikā!*
10.05 Kalnu patruļa 4. Seriāls. 10.sērija.
11.00 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 690.sērija.
11.55 Aizliegtais paņēmiens.*
12.55 Aktualitātes. Televeikala skatlogs.*
13.25 Pasaules meistarsacīkstes skeletonā.
4.brauciens vīriešiem.*
14.25 Pasaules meistarsacīkstes bobslejā.
4.brauciens četriniekiem.*
15.35 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls
16.05  Maklauda meitas. Seriāls. 110.sērija.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 691.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Bezceļu tūrisms. Arktiskā Jamala. Dokumentāla filma.
20.05  Eksotiskās salas 2. Dokumentāla daudzsēriju filma (ar
subt.). 3.sērija.
21.05  Maklauda meitas. Seriāls. 111.sērija.
21.55  Tēvs Brauns 5. Seriāls (ar subt.). 7.sērija.
22.50  Lielais Gregs. Vācijas seriāls. 2004.g. 41.sērija.
23.50  Atgriešanās. Francijas seriāls (ar subt.). 8.sērija.
0.55  Sporta spēks. «Deutsche Welle» žurnāls.
1.25 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.20 Bernards 2. Animācijas seriāls.
5.35 Ticīgo uzvaras balss.
6.00 15 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru.
Kulinārijas raidījums.
6.30 900 sekundes.
8.40 Dzīvīte.
9.10 Kāpnes uz debesīm. Krievijas seriāls (ar subt.). 21.sērija.
10.30 Bernards 2. Animācijas seriāls.
10.40 Televeikala skatlogs.
10.55 Karamba!
11.25 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 88. un 89.sērija.
13.45 Televeikala skatlogs.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 15 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru.
Kulinārijas raidījums.
14.55 Bērni un vecāki 5. ASV seriāls. 2013.g. 3.sērija.
15.50 Nemelo man! (ar subt.).
16.50 Trīs Annas. Meksikas seriāls. 2016.g. 12.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani virtuves noslēpumi 2. Kulinārijas šovs. 27.sērija.
19.00 Iemīlēties vēlreiz. Turcijas seriāls. 2015.g. 19.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā 7.
21.10 Mūzikas ierakstu gada balva. «Zelta mikrofons 2017».
1.55 Dzīvīte.
2.15 Degpunktā 7.
2.35 900 sekundes.
4.20 Karamba!

TV3
5.00 Mākslīgais intelekts. Seriāls. 11.sērija.
5.50 Atriebība 3. Seriāls. 11.sērija.
6.45 Transformeri: roboti maskējas. Animācijas seriāls.
7.15 Dēkaiņi 4. Animācijas seriāls.
7.45 Dusmīgie bebri. Animācijas seriāls.
8.05 Divarpus vīru 3. Komēdijseriāls. 61. un 62.sērija.
9.00 Kobra 11. Seriāls. 4.sērija.
10.05 Motīvs? 3. Seriāls. 2.sērija.
11.00 Televeikala skatlogs.
11.15 Ekstrasensu cīņas 13. Realitātes šovs (ar subt.).
12.25 Atriebība 3. Seriāls. 12.sērija.
13.25 Madagaskaras pingvīni. Animācijas seriāls.
13.55 Transformeri: roboti maskējas. Animācijas seriāls.
14.20 Dusmīgie bebri. Animācijas seriāls.
14.45 Mindijas projekts 3. Seriāls. 18. un 19.sērija.
15.45 UgunsGrēks 17. Seriāls. 17. un 18.sērija.
17.00 Kobra 11. Seriāls. 5.sērija.
18.00 Divarpus vīru 3. Komēdijseriāls. 63. un 64.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 UgunsGrēks 17. Latvijas seriāls. 2017.g. 18.sērija.
21.00 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 6.
Seriāls. 12.sērija.
22.00 Zibsnis. ASV seriāls. 2014.g. 11.sērija.
23.00 Bulta 3. ASV seriāls. 2014.g. 11.sērija.
24.00 Bruklinas taksis. Seriāls. 10.sērija.
1.00 Ekstrasensu cīņas 15. Realitātes šovs (ar subt.).
2.30 Mindijas projekts 3. Seriāls. 18. un 19.sērija.
3.20 UgunsGrēks 17. Seriāls. 18.sērija.
3.50 TV3 ziņas.
4.20 Bez tabu.

Trešdiena, 1. marts
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Es – savai zemītei.*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 1000 jūdzes Gruzijā. 1.sērija.
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2390.sērija.
9.35 Plosītās sirdis. Meksikas seriāls. 2012.g. 122.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ceturtā studija.*
11.15 Supernova 2017.*
13.40 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.55 Vides fakti.*
14.25 Kas te? Es te!*
14.55 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.10 Kalnu patruļa 5. Seriāls. 2.sērija.
16.05 Plosītās sirdis. Meksikas seriāls (ar subt.). 121.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2390.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija. 19.27 Laika ziņas.
19.30 Īstās latvju saimnieces.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.

TV PROGRAMMA
21.13 Latvijas Loto izlozes.
21.20 Tieša runa.
22.30 Adreses.*
23.05 Nakts ziņas. 23.14 Sporta ziņas. 23.16 Laika ziņas.
23.20  Musketieri 2. Seriāls (ar subt.). 1. un 2.sērija.
1.20  Gēnu vārdā. Dokumentāla filma.

LTV7
5.00 Aktualitātes. Televeikala skatlogs.*
5.30 1000 jūdzes Ķīnā. 7.sērija.
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 1000 jūdzes Ķīnā. 8.sērija.
6.30 Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Ceturtā studija.*
7.30 «De facto» (ar subt.).*
8.05 Province (ar subt.).*
8.35 Adreses.*
9.05 Saules izaicinātie. Latvietis Amerikā.*
10.05 Kalnu patruļa 5. Seriāls. 1.sērija.
11.00 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 691.sērija.
11.55 Balss pavēlnieks.*
13.35 Notikumu skatlogā. Televeikala skatlogs.*
14.05 Aktualitātes. Televeikala skatlogs.*
14.35 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
15.05 Personīgā lieta. Informatīvi analītisks raidījums
(krievu val., ar subt.).*
15.35 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls
16.05  Maklauda meitas. Seriāls. 111.sērija.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 692.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Bez aizvainojuma. Aktuālas intervijas (krievu val.).
20.20 Teletilts ar Igaunijas ETV+ (krievu val.).
22.15  Augu valstībā. Dokumentāla filma (ar subt.). 2.sērija.
23.15  Kalnu ārstniecisko augu noslēpums.
Dokumentālu filmu cikls. 3.sērija.
0.15 Bezceļu tūrisms. Arktiskā Jamala. Dokumentāla filma.
0.45 Personība. 100 g kultūras.*
1.30 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.20 Bernards 2. Animācijas seriāls.
5.35 Ticīgo uzvaras balss.
6.00 15 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru.
Kulinārijas raidījums.
6.30 900 sekundes. LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 Dzīvīte.
9.10 Mūzikas ierakstu gada balva. «Zelta mikrofona 2017»
dienasgrāmata. 10.raidījums.
9.20 Kāpnes uz debesīm. Krievijas seriāls (ar subt.). 22.sērija.
10.30 Televeikala skatlogs.
10.45 Mežonīgā kaķe. Meksikas seriāls. 2014.g. 17.sērija.
11.45 Villa pie ezera. Vācijas seriāls. 2003.g. 1.sērija.
13.45 Televeikala skatlogs.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Bērni un vecāki 5. ASV seriāls. 2013.g. 4.sērija.
15.20 Nemelo man! (ar subt.).
16.25 Trīs Annas. Meksikas seriāls. 2016.g. 13.sērija.
17.20 Mani virtuves noslēpumi 2. Kulinārijas šovs. 28.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani virtuves noslēpumi 2.
Kulinārijas šovs. 28.sērijas turpinājums.
19.00 Iemīlēties vēlreiz. Turcijas seriāls. 2015.g. 20.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā 7.
21.10 NCIS: Losandželosa 3. ASV seriāls. 14.sērija.
22.10 Reāli veči. ASV komēdija. 2012.g.
0.30 Košākai dzīvei 4.
1.00 Majors un maģija. Krievijas seriāls (ar subt.). 8.sērija.
1.40 Kāpnes uz debesīm. Seriāls (ar subt.). 22.sērija.
2.35 Degpunktā 7.
3.00 900 sekundes.
4.40 Karamba! Humora raidījums.

TV3
5.00 Mākslīgais intelekts. Seriāls. 12.sērija.
5.45 Atriebība 3. Seriāls. 12.sērija.
6.40 Madagaskaras pingvīni. Animācijas seriāls.
7.10 Transformeri: roboti maskējas. Animācijas seriāls.
7.40 Dusmīgie bebri. Animācijas seriāls.
8.00 Divarpus vīru 3. Komēdijseriāls. 63. un 64.sērija.
9.00 Kobra 11. Seriāls. 5.sērija.
10.00 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 6. Seriāls. 12.sērija.
11.00 Televeikala skatlogs.
11.15 Ekstrasensu cīņas 13. Realitātes šovs (ar subt.).
12.20 Atriebība 3. Seriāls. 13.sērija.
13.20 Madagaskaras pingvīni. Animācijas seriāls.
13.50 Transformeri: roboti maskējas. Animācijas seriāls.
14.20 Dusmīgie bebri. Animācijas seriāls.
14.40 Mindijas projekts 3. ASV seriāls. 20. un 21.sērija.
15.40 UgunsGrēks 17. Seriāls. 18. un 19.sērija.
17.00 Kobra 11. Seriāls. 6.sērija.
18.00 Divarpus vīru 3. Komēdijseriāls. 65. un 66.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 UgunsGrēks 17. Latvijas seriāls. 2017.g. 19.sērija.
21.00 Tēta nedienas Latvijā 2. Latvijas realitātes šovs. 2017.g.
5.sērija.
22.30 Gatava pārvērtībām. 13.sērija.
23.15 Ģēnijs uzvalkā 4. Seriāls. 5.sērija.
0.20 Mindijas projekts 3. Seriāls. 20. un 21.sērija.
1.10 Mākslīgais intelekts. Seriāls. 10. un 11.sērija.
2.45 Amerikas smieklīgākie videokuriozi 23.
3.05 UgunsGrēks 17. Seriāls. 19.sērija.
3.35 TV3 ziņas.
4.05 Bez tabu.

Ceturtdiena, 2. marts
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Vides fakti (ar subt.).*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 1000 jūdzes Gruzijā. 2.sērija.
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2391.sērija.
9.35 Plosītās sirdis. Meksikas seriāls. 2012.g. 123.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ceturtā studija.*
11.15 Latvijas sirdsdziesma.*
12.10 1:1. Aktuālā intervija.*
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15 Aculiecinieks.*
13.35 Kultūršoks. 100 g kultūras.*
13.50 Molangs un Piu Piu 2. Animācijas seriāls.
14.00 Kāpēc? Tāpēc! Animācijas seriāls.
14.20 Kas te? Es te!*
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Kalnu patruļa 5. Seriāls. 3.sērija.
16.05 Plosītās sirdis. Meksikas seriāls (ar subt.). 122.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2391.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija. 19.27 Laika ziņas.
19.30 Tālā zeme – Sibīrija. Krasnojarskas un Tomskas apgabali,
1949. Ozjornij un Mullova (ar subt.).*
20.00 700 pasaules brīnumi. Malaizija.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 Berberiem pa pēdām. Maroka.
21.45 Latvijas kods. Štābs «Ipiķi». Dokumentāla filma.
22.20  JAUNA SEZONA. Tilts 3. Zviedrijas un Dānijas seriāls (ar
subt.). 2014.g. 1.sērija.
23.30 Nakts ziņas. 23.39 Sporta ziņas. 23.41 Laika ziņas.
23.45  Tilts 3. Zviedrijas un Dānijas seriāls (ar subt.). 2014.g.
2.sērija.

Ceturtdiena, 2017. gada 23. februāris
0.50 Personība. 100 g kultūras.*
1.45 1:1. Aktuālā intervija (ar surdotulk.).*

LTV7
5.00 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.*
5.30 1000 jūdzes Ķīnā. 8.sērija.
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 1000 jūdzes Ķīnā. 9.sērija.
6.30 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Ceturtā studija.*
7.30 Es – savai zemītei (ar subt.).*
8.00 Vides fakti (ar subt.).*
8.30 Starptautiskais folkloras festivāls «Baltica 2012».
Dižkoncerts.*
10.05 Kalnu patruļa 5. Seriāls. 2.sērija.
11.00 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 692.sērija.
11.50 Tieša runa (ar surdotulkojumu).*
13.05 Pasaules kausa izcīņa biatlonā. 7,5 km sprints
sievietēm. Pārraide no Phjončhanas Korejā.
14.35 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.*
15.05 Skats rītdienā. Televeikala skatlogs.*
15.35 Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls
16.05  Maklauda meitas. Seriāls. 112.sērija.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 693.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Punkti uz i. Diskusiju raidījums (krievu val.).
21.05  Maklauda meitas. Seriāls. 113.sērija.
21.55 Personība. 100 g kultūras.*
22.55 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
23.40 Sporta studija.*
0.30 Pazust Latgalē. Dokumentāla filma.
1.30 Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.20 Bernards 2. Animācijas seriāls.
5.35 Ticīgo uzvaras balss.
6.00 Galileo 3.
6.30 900 sekundes. LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 Dzīvīte.
9.10 Kāpnes uz debesīm. Seriāls (ar subt.). 23.sērija.
10.25 Televeikala skatlogs.
10.40 Mežonīgā kaķe. Meksikas seriāls. 2014.g. 18.sērija.
11.45 Villa pie ezera. Vācijas seriāls. 2003.g. 2.sērija.
13.45 Televeikala skatlogs.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 15 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru.
Kulinārijas raidījums.
14.55 Bērni un vecāki 5. ASV seriāls. 2013.g. 5.sērija.
15.50 Nemelo man! (ar subt.).
16.50 Trīs Annas. Meksikas seriāls. 2016.g. 14.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani virtuves noslēpumi 2. Kulinārijas šovs. 29.sērija.
19.00 Iemīlēties vēlreiz.
Turcijas seriāls. 2015.g. 21.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā 7.
21.10 Profesija – mamma 3. Latvijas raidījums.
22.10 Dārgā, mēs nogalinām bērnus! 4. Realitātes šovs.
0.10 Čikāgas sardzē 3. Seriāls. 9.sērija.
0.55 Dzīvīte.
1.15 Iemīlēties vēlreiz. Seriāls. 21.sērija.
2.00 Kāpnes uz debesīm. Seriāls (ar subt.). 23.sērija.
2.50 Degpunktā 7.
3.15 900 sekundes.

TV3
5.00 Mākslīgais intelekts. Seriāls. 13.sērija.
5.45 Atriebība 3. Seriāls. 13.sērija.
6.40 Madagaskaras pingvīni. Animācijas seriāls.
7.10 Transformeri: roboti maskējas. Animācijas seriāls.
7.40 Dusmīgie bebri. Animācijas seriāls.
8.00 Divarpus vīru 3. Komēdijseriāls. 65. un 66.sērija.
9.00 Kobra 11. Seriāls. 6.sērija.
10.00 Nevaldāmā tiesnese. Seriāls. 8. un 9.sērija.
11.00 Televeikala skatlogs.
11.15 Ekstrasensu cīņas 13. Realitātes šovs (ar subt.).
12.20 Atriebība 3. Seriāls. 14.sērija.
13.20 Madagaskaras pingvīni. Animācijas seriāls.
13.50 Transformeri: roboti maskējas.
Animācijas seriāls.
14.20 Dusmīgie bebri. Animācijas seriāls.
14.40 Mindijas projekts 4. ASV seriāls. 2015.g. 1. un 2.sērija.
15.40 UgunsGrēks 17. Seriāls. 19. un 20.sērija.
17.00 Kobra 11. Seriāls. 7.sērija.
18.00 Divarpus vīru 3. Komēdijseriāls. 67. un 68.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 UgunsGrēks 17. Latvijas seriāls. 2017.g. 20.sērija.
21.00 JAUNA SEZONA. Nozieguma skelets 11.
ASV seriāls. 2015.g. 1.sērija.
22.00 A komanda. ASV spraiga sižeta filma. 2010.g.
0.45 Mākslīgais intelekts. Seriāls. 12. un 13.sērija.
2.25 Mindijas projekts 4. Seriāls. 1. un 2.sērija.
3.05 Amerikas smieklīgākie videokuriozi 23.
3.25 UgunsGrēks 17. Seriāls. 20.sērija.
3.55 TV3 ziņas.
4.25 Bez tabu.

Piektdiena, 3. marts
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Saknes debesīs (ar subt.).*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 1000 jūdzes Gruzijā. 3.sērija.
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35 Kalnu patruļa 6. Seriāls. 6.sērija.
9.35 Plosītās sirdis. Meksikas seriāls. 2012.g. 124.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ceturtā studija.*
11.15  Alpu dakteris. Starpsezona.
12.10 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts.*
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15 Saknes debesīs (ar subt.).*
13.50  Mia un es 3. Animācijas seriāls.
14.20 Brīnumskapja skola.*
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Kalnu patruļa 5. Seriāls. 4.sērija.
16.05 Plosītās sirdis.
Meksikas seriāls (ar subt.). 123.sērija.
17.00 Kalnu patruļa 6. Seriāls. 6.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.55 Kultūršoks. 100 g kultūras.
19.05 Gudrs, vēl gudrāks.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15  Inspektors Benkss. Lielbritānijas detektīvseriāls
(ar subt.). 2010.g. 3.sērija.
23.00 Nakts ziņas. 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 Latvijas sirdsdziesma.*
0.10  Tilts 3. Seriāls (ar subt.). 1. un 2.sērija.
2.20  Alpu dakteris. Starpsezona.
3.10  Musketieri 2. Seriāls (ar subt.). 1. un 2.sērija.

LTV7
5.00 Es – savai zemītei (ar subt.).*
5.30 1000 jūdzes Ķīnā. 9.sērija.
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 1000 jūdzes Ķīnā. 10.sērija.
6.30 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Ceturtā studija.*
7.30 Balss pavēlnieks.*
9.00 Kas mēs esam?*

9.15 Krāsainās pasaules. Dokumentāla filma.
9.25 Kalnu patruļa 5. Seriāls. 3.sērija.
10.20 Eiropas meistarsacīkstes vieglatlētikā telpās.
Pārraide no Belgradas.
11.50 Pasaules kausa izcīņa biatlonā.
10 km sprints vīriešiem.
13.10 Eiropas meistarsacīkstes vieglatlētikā telpās.
Pārraide no Belgradas.
16.00 Aculiecinieks.*
16.20 Dzīve šodien (krievu val.).
17.20 Eiropas meistarsacīkstes vieglatlētikā telpās.
Pārraide no Belgradas.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.15 Eiropas meistarsacīkstes vieglatlētikā telpās.
Pārraide no Belgradas.
21.25 Personīgā lieta. Informatīvi analītisks raidījums
(krievu val.).
22.00  Divas mātes. ASV romantiska drāma (ar subt.). 2013.g.
0.05 Leģendārie albumi. Pols Saimons. Dokumentāla filma
1.15 Eiropa koncertos. «Deutsche Welle» žurnāls
2.05  Augu valstībā. Dokumentāla daudzsēriju filma
(ar subt.). 2.sērija.
3.00 «Mikrofona» dziesmas.*
4.30 Pietura – Kuldīga.* 1.daļa.

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.20 Bernards 2. Animācijas seriāls.
5.35 Ticīgo uzvaras balss.
6.00 15 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru.
Kulinārijas raidījums.
6.30 900 sekundes. LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 Dzīvīte.
9.10 Kāpnes uz debesīm. Krievijas seriāls (ar subt.). 24.sērija.
10.25 Televeikala skatlogs.
10.40 Mežonīgā kaķe. Meksikas seriāls. 2014.g. 19.sērija.
11.45 Villa pie ezera. Vācijas seriāls. 2003.g. 3.sērija.
13.45 Televeikala skatlogs.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 15 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru.
Kulinārijas raidījums.
14.55 Bērni un vecāki 5. ASV seriāls. 2013.g. 6.sērija.
15.50 Nemelo man! (ar subt.).
16.50 Trīs Annas. Meksikas seriāls. 2016.g. 15.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani virtuves noslēpumi 2. Kulinārijas šovs. 30.sērija.
19.00 Iemīlēties vēlreiz. Turcijas seriāls. 2015.g. 22.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā 7.
21.10 JAUNA SEZONA. Bitīt’ matos 2.
Latvijas komēdijseriāls. 2017.g. 1.sērija.
21.50 Vella kalpi. Rīgas kinostudijas piedzīvojumu komēdija. 1970.g.
23.40 Greizais spogulis. Krievijas humora raidījums (ar subt.).
1.35 Dzīvīte.
1.55 Iemīlēties vēlreiz. Seriāls. 22.sērija.
2.40 Degpunktā 7.
3.00 900 sekundes.
4.45 Karamba! Humora raidījums.

TV3
5.00 Kā izbēgt no soda par slepkavību. Seriāls. 1.sērija.
5.45 Atriebība 3. Seriāls. 14.sērija.
6.40 Madagaskaras pingvīni. Animācijas seriāls.
7.10 Transformeri: roboti maskējas. Animācijas seriāls.
7.40 Dusmīgie bebri. Animācijas seriāls.
8.00 Divarpus vīru 3. Komēdijseriāls. 67. un 68.sērija.
9.00 Kobra 11. Seriāls. 7.sērija.
10.05 Nozieguma skelets 11. Seriāls. 1.sērija.
11.00 Televeikala skatlogs.
11.15 Ekstrasensu cīņas 13. Realitātes šovs (ar subt.).
12.20 Atriebība 3. Seriāls. 15.sērija.
13.20 Madagaskaras pingvīni. Animācijas seriāls.
13.50 Transformeri: roboti maskējas. Animācijas seriāls.
14.20 Dusmīgie bebri. Animācijas seriāls.
14.40 Mindijas projekts 4. Seriāls. 3. un 4.sērija.
15.40 UgunsGrēks 17. Seriāls. 20. un 21.sērija.
17.00 Kobra 11. Seriāls. 8.sērija.
18.00 Divarpus vīru 3. Komēdijseriāls. 69. un 70.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 UgunsGrēks 17. Latvijas seriāls. 2017.g. 21.sērija.
21.00 Gudrā blondīne. ASV komēdija. 2001.g.
23.00 Nevainīgs 40 gadu vecumā. ASV komēdija. 2005.g.
1.15 A komanda. ASV spraiga sižeta filma. 2010.g.
3.25 UgunsGrēks 17. Seriāls. 21.sērija.
3.55 TV3 ziņas.
4.25 Bez tabu.

Sestdiena, 4. marts
LTV1
5.00 LTV – 60. Zelta arhīvs. Dzied Ž.Siksna.*
5.30 Province (ar subt.).*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Personība. 100 g kultūras.*
7.00 TV PIRMIZRĀDE. Mazā Maruko. Animācijas seriāls.
7.30  Tatonkas stāsti. Animācijas seriāls.
8.00  Džungļu grāmata 2. Animācijas seriāls.
8.30 Molangs un Piu Piu 2. Animācijas seriāls.
8.40 Kāpēc? Tāpēc! Animācijas seriāls.
9.00 Kas te? Es te!
9.30  Vispera. Animācijas seriāls.
10.00 Ķepa uz sirds.
10.30  Lases un Majas detektīvaģentūra. «Stella nostra».
Zviedrijas ģimenes filma (ar subt.). 2014.g.
11.50 Pasaka par vērdiņu. Animācijas filma.
Atjaunotā versija.
12.15 Eņģeļu māja. LTV seriāls. 6. un 7.sērija.
13.15 Kultūršoks. 100 g kultūras.*
13.25 Berberiem pa pēdām. Maroka.*
13.55 700 pasaules brīnumi. Malaizija.*
14.30 Īstās latvju saimnieces.*
15.35 Gudrs, vēl gudrāks.*
17.00  TV PIRMIZRĀDE. Dabas arhitekti. Ligzda.
Dokumentālu filmu cikls (ar subt.). 1.sērija.
18.00 Dienas ziņas (Sestdiena) (ar surdotulkojumu).
18.20 Aculiecinieks.
18.35 Ielas garumā. Bāriņu un Zeļļu ielas.
19.05 Vides fakti.
19.35 Latvijas sirdsdziesma.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 Latvijas Loto izlozes.
21.25  Ardievu, nevainība! Beļģijas drāma (ar subt.). 2014.g.
23.30 Laikiem pāri. Festivāla «Trīs zvaigznes» ieskaņas koncerts.*
1.50  Divas mātes. ASV romantiska drāma (ar subt.). 2013.g.
3.45 LTV – 60. Zelta arhīvs. Grupas «Opus Pro» rokkoncerts.*
4.25 Aizliegtais paņēmiens.*

LTV7
5.00 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls
5.30 1000 jūdzes Ķīnā. 10.sērija.
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 Kas te? Es te!*
6.30 Dardarija.*
7.00  Aktuālā reportāža. «Deutsche Welle» žurnāls.
7.30 Province (ar subt.).*
8.00  Kopā ar savvaļu. «Deutsche Welle» žurnāls.
8.30 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.
9.00 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.
9.30 Mūsu atbildība.*
9.50 Aktualitātes. Televeikala skatlogs.
10.20 Eiropas meistarsacīkstes vieglatlētikā telpās.
Pārraide no Belgradas.
11.35 Pasaules kausa izcīņa biatlonā.
10 km iedzīšanas sprints sievietēm.

Ceturtdiena, 2017. gada 23. februāris
12.25 Eiropas meistarsacīkstes vieglatlētikā telpās.
Pārraide no Belgradas.
13.20 Pasaules kausa izcīņa biatlonā.
12,5 km iedzīšanas sprints vīriešiem.
14.10 Sporta studija (ar surdotulkojumu).*
15.00 Bez aizvainojuma.
Aktuālas intervijas (krievu val., ar subt.).*
15.45 Aizliegtais paņēmiens (ar subt.).*
16.40 Eiropa koncertos. «Deutsche Welle» žurnāls
17.30 Nemiera gars 6.
Dokumentāla daudzsēriju filma. 8.sērija.
18.20 Eiropas meistarsacīkstes vieglatlētikā telpās.
Pārraide no Belgradas.
22.00  Midsomeras slepkavības 2. Seriāls. 4.sērija.
23.55  Inspektors Benkss. Lielbritānijas detektīvseriāls
(ar subt.). 2010.g. 3.sērija.
1.40 Atziedi, dvēsele!
Dzejnieka Leona Brieža jubilejas koncerts.*
3.45  Sāras mūzika. «Deutsche Welle» žurnāls.
4.00  Kopā ar savvaļu. «Deutsche Welle» žurnāls.
4.30 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
5.00  Aktuālā reportāža. «Deutsche Welle» žurnāls.

LNT
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18.50  TV PIRMIZRĀDE. Sirds izvēle.
ASV melodrāma (ar subt.). 2016.g.
20.30 Panorāma. 20.43 Sporta ziņas. 20.46 Laika ziņas.
20.50 «De facto».
21.25 Svešās kaislības. Rīgas kinostudijas drāma (ar subt.).
1983.g. Atjaunotā versija.
23.05  Dabas arhitekti. Ligzda.
Dokumentālu filmu cikls (ar subt.). 1.sērija.
0.05  Ardievu, nevainība! Beļģijas drāma (ar subt.). 2014.g.
2.10 Eiropas kino balvas pasniegšanas ceremonija, 2016.*
4.25 LTV – 60. Zelta arhīvs. Dzied M.Vilcāne.*
5.05 Melu laboratorija (ar subtitriem).*

LTV7
5.30 Aktualitātes. Televeikala skatlogs.*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 Kas te? Es te!*
6.30 100 līdz 100.*
7.00 Vēju savaldītāji. Kiklādu salas. Dokumentāla filma. 3.sērija.
7.30 Vides fakti (ar subt.).*
8.00 Es – savai zemītei (ar subt.).*
8.30 Aculiecinieks.*

8.45 Skats rītdienā. Televeikala skatlogs.
9.20 Pasaules kausa izcīņa biatlonā. 4 x 6 km stafete sievietēm.
10.50 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.
11.20 Izglītība un karjera. Televeikala skatlogs.
11.50 Enerģija – pilnīga kontrole. Dokumentāla filma.
12.00  Sporta spēks. «Deutsche Welle» žurnāls.
12.35 Pasaules kausa izcīņa biatlonā.
4 x 7,5 km stafete vīriešiem.
14.05  Lases un Majas detektīvaģentūra. «Stella nostra».
Zviedrijas ģimenes filma (ar subt.). 2014.g.
15.30 Leģendārie albumi. Pols Saimons. Dokumentāla filma
16.40 Eiropas meistarsacīkstes vieglatlētikā telpās.
Pārraide no Belgradas.
20.30 700 pasaules brīnumi. Malaizija.*
21.00  Lielais Gregs. Vācijas seriāls. 2004.g. 42.sērija.
22.00  Fortitūda. Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 1.sērija.
22.55 Eiropa koncertos. «Deutsche Welle» žurnāls
23.50 Nemiera gars 6.
Dokumentāla daudzsēriju filma. 8.sērija.
0.40 Sporta studija.*
1.30 Dzimis Eiropā.*
2.00 Iedziļinoties klimata pārmaiņās. Dokumentāla filma.
2.30 100 līdz 100.*

5.00 Briklberija 3. Animācijas seriāls.
5.40 Karamba! Humora raidījums.
5.50 Kārdinājuma varā. Turcijas seriāls. 2008.g. 62.sērija.
7.25 Ekstrasensi – detektīvi 4. Realitātes šovs (ar subt.).
8.30 Attīstības kods 3.
9.00 LNT brokastis.
10.00 Laimīgs un vesels 8.
10.30 Profesija – mamma 3. Latvijas raidījums. 8.sērija.
11.35 Mani virtuves noslēpumi 2.
Kulinārijas šovs. 26.–28.sērija.
15.20 Galileo 3.
15.55 Greizais spogulis. Krievijas humora raidījums (ar subt.).
17.50 Ziņas sešos.
18.00 TV PIRMIZRĀDE. 800 vārdi.
Austrālijas seriāls. 2015.g. 1. un 2.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.35 «Degpunktā» sestdienā.
21.05 Lieliskais gadsimts.
Turcijas seriāls. 2011.g. 90. un 91.sērija.
23.30 Radio pirāti. Lielbritānijas un
Vācijas komiska drāma. 2009.g.
1.50 Nedzimušais. ASV šausmu trilleris. 2009.g.
3.10 Kāpnes uz debesīm. Seriāls (ar subt.). 24.sērija.
4.00 LNT brokastis.
4.45 Karamba! Humora raidījums.

3.00 Uzvelc tautastērpu!*
3.30  Saistītās dzīves. «Deutsche Welle» žurnāls.
4.00 Skats rītdienā. Televeikala skatlogs.*
4.30 Izglītība un karjera. Televeikala skatlogs.*
5.00 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.*
5.30 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.*

LNT
5.00 Briklberija 3. Animācijas seriāls.
5.20 Kārdinājuma varā. Turcijas seriāls. 2008.g. 63.sērija.
6.45 Kontakts kopā ar doktoru Čārlzu Stenliju.
7.10 Bernards 2. Animācijas seriāls.
7.20 Ekstrasensi – detektīvi 4. Realitātes šovs (ar subt.).
8.20 Sirdsmīļā Monika 2. Latvijas seriāls. 16.sērija.
9.00 LNT brokastis.
10.00 Košākai dzīvei 4.
10.30 Mani virtuves noslēpumi 2.
Kulinārijas šovs. 29. un 30.sērija.
12.40 Dalies laimē! Ukrainas melodrāma (ar subt.). 2015.g.
17.10 Bitīt’ matos 2. Latvijas komēdijseriāls. 2017.g. 1.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Komisārs Reksis 15. Itālijas seriāls. 11. un 12.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.10 LNT ziņu «Top 10».
21.05 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 2011.g.
92. un 93.sērija.
23.10 NCIS: Losandželosa. ASV seriāls. 1. un 2.sērija.
1.00 Amerikāņi 3. Seriāls. 8.sērija.
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1.40 Komisārs Reksis 15. Seriāls. 11. un 12.sērija.
3.10 Galileo 3.
3.30 Briklberija 3. Animācijas seriāls.
4.15 LNT brokastis.

TV3
5.00 Kā izbēgt no soda par slepkavību. Seriāls. 3.sērija.
5.40 Nevaldāmā tiesnese. Seriāls. 8. un 9.sērija.
6.30 Amerikas smieklīgākie videokuriozi 23.
7.00 Transformeri: tālākā cīņa 3. Animācijas seriāls.
7.25 Mazo mīluļu veikaliņš 2. Animācijas seriāls.
7.55 Kungfu panda 3. Animācijas seriāls.
8.20 Amerikas smieklīgākie videokuriozi 23.
8.50 Māmiņu klubs.
9.25 Gatavo 3.
10.00 Superbingo.
11.00 Impērija 2. Seriāls. 17.sērija.
12.00 Kāzu gūstā. TV šovs. 8.sērija.
13.05 Tēta nedienas Latvijā 2.
Latvijas realitātes šovs. 2017.g. 5.sērija.
14.45 Līgavas tēvs. ASV komēdija. 1991.g.
17.00 Apslēptās karaļvalsts sargi. ASV animācijas filma. 2013.g.
19.00 Nekā personīga.
20.00 Es mīlu tevi, Latvija!
22.10 Borna mīklainā personība.
ASV un Čehijas spraiga sižeta trilleris. 2002.g.
0.30 Citādie. ASV fantastikas piedzīvojumu filma. 2014.g.
2.50 Pirmo reizi ārzemēs. Latvijas raidījums. 4. un 5.sērija.
4.10 Kāzu gūstā. TV šovs. 8.sērija.

PAZIŅOJUMS PAR PIETEIKUMA IESNIEGŠANU
JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS LĪDZFINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANAI
DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀM MĀJĀM PIESAISTĪTO
ZEMESGABALU LABIEKĀRTOŠANAI 2017. GADĀ
Saskaņā ar Jelgavas pilsētas domes 2016. gada 18. februāra saistošajiem
noteikumiem Nr.16-7 «Par Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu
daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai»
(turpmāk – saistošie noteikumi) daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu
īpašnieku kopības, kuras vēlas veikt daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai piesaistītā
zemesgabala labiekārtošanu, var iesniegt Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādē
«Pilsētsaimniecība» pieteikumu pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai.
Pieteikumu iesniegšanas termiņš: līdz 2017. gada 15. jūnijam (ieskaitot).

TV3

Pašvaldības līdzfinansējuma apmērs 2017. gadā ir 25 000 euro.

5.00 Kā izbēgt no soda par slepkavību. Seriāls. 2.sērija.
5.40 Mindijas projekts 4. Seriāls. 3. un 4.sērija.
6.25 Amerikas smieklīgākie videokuriozi 23.
7.10 Transformeri: tālākā cīņa 3. Animācijas seriāls.
7.40 Mazo mīluļu veikaliņš 2. Animācijas seriāls.
8.10 Kungfu panda 3. Animācijas seriāls.
8.40 Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 6. Animācijas seriāls.
9.30 Amerikas smieklīgākie videokuriozi 23.
10.00 Sveika, Rīga!
10.35 Autoziņas.
11.10 Gatava pārvērtībām. 13.sērija.
11.55 Patiesības spogulis. TV šovs. 2017.g. 2.sērija.
13.30 Amerikas smieklīgākie videokuriozi 23.
14.50 Es mīlu tevi, Latvija!
17.00 Gudrā blondīne. ASV komēdija. 2001.g.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Apslēptās karaļvalsts sargi.
ASV animācijas filma. 2013.g.
21.35 Citādie. ASV fantastikas piedzīvojumu filma. 2014.g.
0.30 Bērnu spēles 2. ASV mistikas trilleris. 1990.g.
2.00 Mērija un Marta. ASV drāma. 2013.g.
3.35 Pirmo reizi ārzemēs. 3.sērija.
4.10 TV3 ziņas.

Ar saistošajiem noteikumiem var iepazīties Jelgavas pilsētas pašvaldības interneta mājaslapā www.jelgava.lv vai Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes
«Pilsētsaimniecība» interneta mājaslapā www.pilsetsaimnieciba.lv.
Informāciju par pieteikuma sagatavošanu un iesniegšanu var saņemt, zvanot
pa tālruni 63084475 vai sūtot jautājumus elektroniski pa e-pastu pilsetsaimnieciba@pilsetsaimnieciba.jelgava.lv, vai klātienē pirmdienās no plkst.15 līdz
19, iepriekš piesakoties pa tālruni 63084475.
Sanāksme par pieteikumu iesniegšanas kārtību Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai notiks 2017. gada 6. martā plkst.18 Jelgavas pilsētas domē, Lielajā ielā 11, Jelgavā.

Svētdiena, 5. marts
LTV1
5.15 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Personība. 100 g kultūras.*
7.00 Mazā Maruko. Animācijas seriāls.
7.30  Tatonkas stāsti. Animācijas seriāls.
8.00  Džungļu grāmata 2. Animācijas seriāls.
8.30 Molangs un Piu Piu 2. Animācijas seriāls.
8.40 Kāpēc? Tāpēc! Animācijas seriāls.
9.00 Kas te? Es te!
9.30  Mia un es 3. Animācijas seriāls.
10.00  Uzmanību, gatavību, kosmosā! Animācijas seriāls.
10.25 Izzināt Japānu 2.
Dokumentālu filmu cikls (ar subt.). 1.sērija.
11.00  Eksotiskās salas 2.
Dokumentāla daudzsēriju filma (ar subt.). 4.sērija.
12.00 Dievkalpojums.
13.00 Saknes debesīs. (ar subt.).
13.30 Personība. 100 g kultūras. Elita Patmalniece.*
14.15 Latvijas sirdsdziesma.*
15.15 Ķepa uz sirds.*
15.50  Zoodārzu mazuļi 2.
Dokumentāla daudzsēriju filma. 2.sērija.
16.20 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras. Ēriks Ošs.
17.05  Tēvs Brauns 5. Seriāls (ar subt.). 8.sērija.
18.00 Dienas ziņas (Svētdiena) (ar surdotulkojumu).
18.20 Province.

Adrese: «Šarlotes», Grēnes, Olaines pag.,
Olaines novads, LV-2127

Loģistikas firma SIA «Girtekos Logistika»
(reģ.Nr.40103168500) piedāvā darbu

preču marķēšanas operatoram(-ei).
Darba apraksts:
• preču marķēšana un šķirošana;
• preču aplīmēšana ar etiķetēm un akcīzes markām;
• preču kvalitātes pārbaude.
Mūsu galvenās prasības ir:
• latviešu un krievu valodas zināšanas (sarunvalodas līmenī);
• vēlama pieredze darbā noliktavā;
• spēja strādāt ātri un precīzi;
• spēja veikt vienveidīgu darbu;
• iespēja uzsākt darbu nekavējoties;
• augsta atbildības sajūta un godprātīga attieksme pret darbu.
Strādājot pie mums, jums būs:
• sociālās garantijas;
• atalgojums, kas atkarīgs no padarītā;
• darba laiks no plkst.8 līdz 20 (pēc grafika: 2/2/3).
Darbiniekus pieņem darbā uz darba līguma pamata.
Ir bezmaksas transporta iespējas uz/no darba maršrutā Lietuva–Eleja–Jelgava–Ozolnieki–Olaine.
Papildu informācija – pa tālruni 22720722 (Jeļena),
27755010 (Vilhelms).

Par projektu konkursu 2017. gadam (I kārta)
«Biedrību un nodibinājumu atbalsta programma»
Jelgavas pilsētas pašvaldība izsludina projektu konkursu «Biedrību un nodibinājumu
atbalsta programma» 2017. gadam (I kārta). Konkursa mērķis ir sekmēt iedzīvotāju
aktivitāti un iesaistīšanos pilsētas attīstības un sociālo problēmu risināšanā, veicināt
labdarības tradīcijas un sadarbību starp Jelgavas pilsētas pašvaldību un biedrībām
un nodibinājumiem, kuru darbība ir Jelgavas pilsētas teritorijā.
Pamatojoties uz Jelgavas pilsētas Biedrību un nodibinājumu atbalsta programmas
nolikumu (apstiprināts ar Jelgavas pilsētas domes 22.08.2013. lēmumu Nr.11/12),
programmas finansējuma fonda līdzekļus piešķir:
1. projektiem, kuri paredz sabiedriski nozīmīgu programmu, projektu un pasākumu
realizāciju Jelgavas pilsētā;
2. projektiem, kuri piesaista ievērojamus vietējos resursus un brīvprātīgo darbu
sabiedriski nozīmīgos projektos;
3. sabiedrisku objektu būvdarbiem, remontam, remonta materiālu un pamatlīdzekļu
iegādei (telpas, aprīkojums, biroja mēbeles) organizāciju darbības nodrošināšanai,
ja tās veic sociāli nozīmīgas funkcijas;
4. sociālu programmu īstenošanai;
5. pašvaldības funkciju īstenošanai, ja tās deleģētas organizācijām;
6. administratīvajiem izdevumiem, kas nepieciešami organizāciju darbības nodrošināšanai un mērķprogrammu īstenošanai, izņemot organizāciju darbinieku atalgojumam.
Programmas finansējuma fonda līdzekļus nepiešķir:
1. nekustamā īpašuma iegādei;
2. organizāciju darbinieku atalgojumam;
3. pasākumiem, kurus saskaņā ar nolikumiem finansiāli atbalsta citas Jelgavas pilsētas
pašvaldības izveidotas programmas;
4. vairāk nekā diviem piešķīrumiem vienam pretendentam budžeta gadā;
5. pretendentiem, kuri projektu pieteikumos nav paredzējuši iesniedzēja ieguldījumu
vai pašfinansējumu, vai līdzfinansējumu.
Projekta pieteikumi jāiesniedz Jelgavas pilsētas domes administrācijas Klientu apkalpošanas centrā, Lielajā ielā 11, 131. kab., līdz 24.03.2017. plkst.14 slēgtā aploksnē.
Katra projekta pieteikums jāiesniedz atsevišķā aploksnē. Uz aploksnes jānorāda:
1. iesniedzēja nosaukums, juridiskā adrese;
2. adresāts: Jelgavas pilsētas dome «Biedrību un nodibinājumu atbalsta programma».
• Projekta pieteikumu var iesūtīt pa pastu: Jelgavas pilsētas dome, Lielā iela 11,
Jelgava, LV–3001. Pasta zīmoga datumam jābūt ne vēlāk kā 24.03.2017.
• Iesniegtie projektu pieteikumi tiks izskatīti, un rezultāti paziņoti ne vēlāk kā līdz
24.04.2017.
Projekta pieteikumu sagatavo brīvā formā, ievērojot Jelgavas pilsētas Biedrību un
nodibinājumu atbalsta programmas nolikumu un izmantojot veidlapu «Projekta
pieteikums «Biedrību un nodibinājumu atbalsta programmai»», attiecīgie dokumenti
publicēti Jelgavas pilsētas pašvaldības mājaslapā www.jelgava.lv, sadaļā «Pilsēta_Sabiedrība_NVO» (projekta pieteikuma veidlapu var saņemt Jelgavas pilsētas domes
administrācijas Klientu apkalpošanas centrā Lielajā ielā 11, Jelgavā, 131. kab.).
Kontaktpersona:
Biedrību un nodibinājumu atbalsta programmas komisijas sekretāre Māra Čaniža,
tālrunis: 63005508, e-pasts: mara.caniza@dome.jelgava.lv.
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NOTIKUMI

Ceturtdiena, 2017. gada 23. februāris

Muižkungu rota –
zīļu josta
Labas pārvaldības saukļi
sabiedrības informēšanai

Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā var apskatīt
19. gadsimtam raksturīgu muižkungu rotu – kažoka zīļu jostu,
kuras virspusi klāj stikla pērlīšu – zīlīšu – izšuvumi.
Foto: Austris Auziņš
 Jana Bahmane

Laba pārvaldība uzliek pienākumu valsts un pašvaldības iestādei būt pieejamai ne tikai formāli,
bet arī reāli. Cilvēkam ir tiesības uz sasniedzamu
valsts pārvaldi. Minētais nozīmē ne tikai fiziskās
vides pieejamību ar vienlīdzīgām iespējām, tai
skaitā, arī personām ar dažāda veida invaliditāti,
bet arī informācijas pieejamību un iedzīvotājiem
draudzīgu pieņemšanas laiku.

Pasākumi pilsētā
23. februārī pulksten 18 – tematiskais tūrisma vakars «Grenlande». Vakara viesis
Kristaps Lamsters stāstīs par zinātnisko ekspedīciju mūžīgo ledāju zemē Grenlandē.
Pieteikšanās pa tālruni 63005445 (Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
23. februārī pulksten 19 – Daugavpils teātra viesizrāde «Pieci vakari» (krievu
valodā). Režisors – G.Surkovs. Lomās: Ž.Lubgāne, M.Samodahovs, M.Rožanska,
V.Bogdanovs, I.Kešiševa, J.Losevs. Luga ir reālistisks un tiešs padomju laika ikdienas
portretējums. Galvenais varonis Iļjins pēc 17 gadu prombūtnes atgriežas pilsētā un
dodas pie savas pirmās mīlestības Tamāras. Izrādē smēķē. Biļešu cena – € 7 – 15
(kultūras namā).
24. februārī pulksten 19 – Jolanda Suvorova un draugi superšovā/burleskā «91,5
minūtēs apkārt pasaulei». Programmā: Jolandas oriģinālie humoristiskie stāsti,
anekdotes, satīriskās vārsmas, limeriki, parodista Vadima Jazz (Sanktpēterburga) ekstravagantu personāliju atveidojumi, elektroniskā akordeona virtuoza Morisa Balaskā
(Kanāda) pasaules hitu neatkārtojams izpildījums. Horeogrāfiskais noformējums –
Kama (Gruzija). Biļešu cena – € 8 – 12 (kultūras namā).
25. februārī pulksten 16 – koru sadraudzības koncerts «Mīlas dziesmas». Piedalās
koris «Mītava» (Jelgava), VK «Fra-Cho-Ri» (Rīga), «Skaņupe» (Rīga), «Noktirne» (Tukums), «Viesturzeme» (Dobele). Diriģenti – A.Pizika, A.Mūrnieks, J.Almanis-Palmbahs.
Ieeja – bez maksas (kultūras namā).
25. februārī pulksten 17 – tautas deju ansambļa «Kalve» draugu koncerts «Polka
pilī». Piedalās tautas deju ansambļi no universitātēm un draugi no Latvijas novadiem.
Biļešu cena – € 1,50 (Jelgavas pils aulā).
26. februārī pulksten 12 – jautrības pilnie atraktīvie slāvu svētki «Masļeņica»
(Jelgavas 2. pamatskolā Sarmas ielā 2).
3. martā pulksten 19 – Jelgavas pilsētas tautas deju kolektīvu skate. Ieeja – bez
maksas (kultūras namā).
5. martā pulksten 14 un 18 – koncerts «Ella Ficdžeralda un Frenks Sinatra». Muzicē
Jelgavas bigbends un Jelgavas kamerorķestris. Biļešu cena – € 5 – 8 (kultūras namā).
5. martā pulksten 14 un 18 – Pirmizrāde! Jelgavas Jaunā teātra oriģināldarbs
«1/2AUGUŠIE». Stāsti par pieaugšanu. Režisors – R.Svjatskis. Biļešu cena – € 2 – 3
(kultūras namā «Rota»).
7. martā pulksten 12, 15, 18, 21 – KINO. Komēdija «Svingeri». Viegla komēdija
par attiecību veidošanu, greizsirdību un kaisli. Režisors – A.Ēķis. Lomās: I.Rešetins,
K.Nevarauska, J.Jubalts, E.Vāne, Ģ.Ķesteris, K.Belicka, J.Djakonovs. Biļešu cena – € 3
(kultūras namā).

Izstādes
Līdz 26. februārim – izstāde «Rasa Kalniņa-Grīnberga. Tēlniecības darbi». Tēlnieces
80 gadu jubilejas retrospektīva izstāde (Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
Līdz 28. februārim – izstāde «Kārlim Baumanim 100» (pilsētas bibliotēkā).
Līdz 28. februārim – multimediāla izstāde «Jelgava – pilsēta izaugsmei» (kultūras
nama 1. stāva galerijā).
Līdz 28. februārim – Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas mākslas studijas «Mākslas pasaule» dalībnieku darbu izstāde «Katram savs kaktiņš, savs stūrītis zemes». Studijas
vadītāja – D.Lejēja (kultūras nama 1. stāva foajē).
Līdz 28. februārim – jelgavnieces Zigrīdas Cīrules gleznu izstāde «Ziemas putenis»
(Sabiedrības integrācijas pārvaldē Sarmas ielā 4).

Ģederta Eliasa Jelgavas
Vēstures un mākslas muzejā
nonācis vērtīgs dāvinājums
– Franksesavas muižkunga
kažoka zīļu josta. «Josta,
kas datējama ar 19. gadsimta beigām un 20. gadsimta
sākumu, muzeja ekspozīciju
papildina kā sava laikmeta
liecība, raksturojot tā laika
amatu prasmes, apģērba
stilu un gaumi,» jauniegūto
dāvinājumu vērtē Ģederta
Eliasa Jelgavas Vēstures un
mākslas muzeja Vēstures un
izglītojošā darba nodaļas
vadītāja Inese Deksne.
Josta reiz piederējusi Franksesavas
muižkungam, bet viņš to uzdāvinājis savam muižas kalpam mākslas
audējam Dāvim Nesenbergam, kurš
audis tautas tērpus, lakatus un
citas smalkas lietas. D.Nesenberga
dzimtene bijusi Emburgas pusē –
Staļģenē. «Muižnieks, aizbraucot no
Franksesavas, lūdzis Dāvi aizvest

viņu uz Jelgavas staciju un šķiroties
kā pateicību dāvājis savu krāšņo
jostu,» stāsta I.Deksne. Šis notikums,
iespējams, bijis ap 1905. gadu, savukārt muzeja krājumā šī zīļu josta šogad
nonākusi kā D.Nesenberga mazdēla
Jāņa Nesenberga dāvinājums.
Vīriešu kažoka zīļu josta ir darināta
no ādas, un tās virspusi klāj stikla
pērlīšu jeb zīlīšu izšuvumi – tiem par
godu josta ieguvusi savu nosaukumu.
Jostas platums ir astoņi centimetri,
bet garums – metrs un 15 centimetri.
«Pirmās zīļu jostas Latvijas teritorijā
parādījās 19. gadsimta vidū un, domājams, tās tika ievestas no Vācijas, bet
vēlāk lielā pieprasījuma dēļ jostas pēc
pasūtījuma darināja arī vietējie meistari. Pirmie zīļu jostu nēsātāji bija
muižnieki, bet 19. un 20. gadsimta
mijā, pieaugot zemnieku turībai, to
varēja atļauties arī bagātie saimnieki,
daudz ko pārņemot no muižkungu
modes – īpaši Zemgalē,» skaidro
I.Deksne. Viņa piebilst, ka zīļu jostas bija dārgas, bet to darināšana
– darbietilpīga. «Zīļu jostu galvenais
rotājums bija uz auduma ar pērlītēm
vai vilnas diegiem izšūts ziedu vai

augu motīvs, retāk – ģeometrisks
raksts. Bez pērlītēm vēl arī izšuva
krustdūrienā vai pērļu dūrienā,»
stāsta Jelgavas muzeja speciāliste.
Izšuvums tika piestiprināts pie ādas
siksnas ar āķīšiem galos – lai varētu
sajozties. Tajā laikā apģērbi un apavi
tika darināti ilgai valkāšanai un nereti tos nodeva mantojumā. Bez zīļu
jostām ar ziedu un augu motīviem
izšūti populāri bija arī citi apģērba
elementi – vīriešiem bikšu lences,
bet sievietēm zeķu sienamie – paķeles. «Tādu pašu efektu kā izšuvumā
varēja panākt arī tamborējot, tādēļ ir
saglabājušās ne tikai izšūtas, bet arī
tamborētas jostas, lences un paķeles,»
skaidro I.Deksne. Zīļu jostas bija ne
tikai kažokiem vai mēteļiem, bet arī
biksēm (bikšu jostu platums bija aptuveni četri centimetri).
«Mēs pastāvīgi cenšamies pa
pildināt muzeja ekspozīciju ar
jaunieguvumiem, un ir īpašs prieks, ja
saņemam kādu dāvinājumu,» norāda
Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un
mākslas muzeja direktores vietniece
Marija Kaupere. Zīļu jostu interesenti
var apskatīt muzeja «Ateneum» zālē.

«Rotiņas» audzēkņi atklās savas vēlēšanās
 Jana Bahmane

«Caur miniatūrām vēlos
mudināt bērnus aizdomāties par to, ka vērtīgākas ir
tās vēlēšanās, kas dara labu
citiem, nevis ir orientētas
uz pašlabumu,» bērnu vokālā ansambļa «Rotiņa»
muzikālo koncertuzvedumu «Es vēlos», kas svētdien, 26. februārī, pulksten
16 notiks Jelgavas kultūras
nama Mazajā zālē, raksturo
koncerta režisors Rihards
Svjatskis.
Muzikālais koncertuzvedums «Es
vēlos» caur septiņām miniatūrām,
kuras caurvij tematiskas dziesmas,
atspoguļos «Rotiņas» audzēkņu
sapņus, parādot to, kā kvēla vēlēšanās vienā brīdī varētu pārtapt par

nevēlēšanos. «Bērniem pietrūkst iespēju attīstīt aktierspēli, tādēļ šoreiz
viņi ne vien dziedās, bet arī priecēs
klātesošos ar pašu radītām etīdēm,»
stāsta bērnu vokālā ansambļa «Rotiņa» vadītāja Agija Pizika. Ideja par
šādu koncertuzvedumu radusies jau
pērnā gada rudenī, un pamazām,
iesaistot radošajā procesā arī pašus
ansambļa «Rotiņa» dalībniekus, tapis
uzvedums. «Uzdevu bērniem izdomāt
savu vēlēšanos un caur savu pieredzi
atrast piemērus, kā šī vēlēšanās varētu pārtapt par nevēlēšanos,» skaidro
R.Svjatskis, papildinot, ka bieži
vien tā mēdz notikt ar materiālām
vēlmēm, piemēram, vēlēšanās pēc
neskaitāmiem saldumiem, kurus, izrādās, apēst nav iespējams, vēlme pēc
sunīša, kas apnīk jau pēc nedēļas, kad
izrādās, ka ar mājdzīvnieku katru dienu jāiet pastaigās... Viņš norāda, ka
koncertuzvedumā piedalās visas trīs

ansambļa grupas – no bērnudārza vecuma līdz pusaudžiem –, tādēļ stāsti
ir ļoti dažādi. «Man patīk, kā Rihards
strādā ar bērniem – viņš nepastāv uz
savu viedokli, ļaujot bērniem brīvi
izpausties, tādēļ domāju, ka šīs miniatūras varētu būt interesantas ne
vien ansambļa audzēkņu ģimenēm,
bet arī vienaudžiem,» vērtē A.Pizika.
«Rotiņas» vadītāja atzīst, ka dažkārt
bērniem neesot viegli koncentrēties
darbam, taču uzveduma tapšanas
process viņiem esot ļoti paticis. «Šis
būs nelielas formas uzvedums – ļoti
personisks. Vēlamies skatītājos radīt
prieku un paskatīties, kā varam tikt
galā ar šādu formu,» tā A.Pizika.
Bērnu vokālā ansambļa «Rotiņa»
muzikālais koncertuzvedums «Es vēlos» kultūras nama Mazajā zālē notiks
26. februārī pulksten 16. Pasākumu
bez maksas laipni aicināts apmeklēt
ikviens interesents.

Lekcijā iepazīs senlatviešu kāzu tradīcijas
 Jana Bahmane

skaistām un jēgpilnām tradīcijām,
kuras tuvāk iepazīsim, izzinot krāšņo
Turpinoties lekciju ciklam par
kāzu norisi,» stāsta V.Leja. Viņa norālatviešu godiem, ceturtdien,
da, ka šo godu kulminējošais mirklis
9. martā, pulksten 18 Jelgair mičošana, lekciju apmeklēt īpaši
vas Svētās Trīsvienības baznīaicinot pārus, kas savā kāzu dienā
cas tornī notiks lekcija «Vedīvēlas ienest daļiņu senču mantojuma.
bas» – par kāzu dienas norisi
«Mūsu senču kāzu norisi caurvij dauun precību rituāliem stāstīs
dzas interesantas tradīcijas. Ikvienam
folkloras kopas «Dimzēns»
ir zināms teiciens «Iet, asti pa zemi
vadītāja Velta Leja.
vilkdams». Izrādās, tas nāk no mūsu
senčiem. Ja precību rituāls noritē«Mums mantojumā ir atstāta jis veiksmīgi, puisis zirgam uzsējis
bagāta senču pieredze ar daudzām asti – lai visi redz, bet, ja precības

noritējušas ne tā, kā plānots, zirga
aste palikusi nolaista,» stāsta V.Leja.
Pasākuma dalībnieki varēs ne vien
klausīties stāstījumā par senlatviešu
kāzu tradīcijām, bet arī kopā ar folkloras kopu «Dimzēns» izdziedāt vedību
un mičošanas dziesmas.
Lekcija «Vedības» Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas tornī notiks 9. martā
pulksten 18. Pieteikt savu dalību var,
zvanot pa tālruni 63005445 vai rakstot
pa e-pastu tic@tornis.jelgava.lv. Dalības
maksa – 1 eiro, pirmsskolas vecuma bērniem un skolēniem – bez maksas.

