Konkursa «Atrodi Jelgavas pilsētas saukli»
rezultāti
Paldies 186 aktīvajiem jelgavniekiem, kas piedalījās laikraksta
«Jelgavas Vēstnesis» konkursā,
kur bija jāatrod un jāsaskaita,
cik pilsētas saukļu publicēti 15.
februāra numurā.
Pareizā atbilde – šoreiz laikrakstā bija publicēti 9 pilsētas saukļi.
Pareizi atbildēja 110 dalībnieki.
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Paplašina ražošanu
Foto: Santis Zībergs

 Ilze Knusle-Jankevica

uz Jelgavu. Nu uzņēmums
mainījis nosaukumu un iePārtikas ražošanas uzņēmums «HKScan Latvia»
tilpst «HKScan» grupā. JaunJelgavā ieguldījis 300 000 eiro jaunā pelmeņu
izveidotā līnija ļaus palielināt
ražošanas līnijā. «Tas ir nozīmīgs brīdis, jo uzņēpelmeņu ražošanas apjomu
mumā, kas ražo pārtiku, ieguldītas diezgan lielas
Jelgavā par 50 procentiem – tā
investīcijas. Pelmeņi iegūst arvien lielāku pircēju
izgatavo, sasaldē un iepako pelatzinību, tāpēc svarīgi, lai jaunie produkti būtu
meņus, sniedzot iespēju ražot
patīkami, smeķīgi un pa kabatai,» trešdien, svinīgi
desmit dažāda veida produkatklājot jauno līniju, norādīja zemkopības ministrs
tus. «HKScan» prezidents Jari
Jānis Dūklavs. Savukārt Jelgavas domes priekšsēLatvanens atzīst, ka pelmeņi
dētājs Andris Rāviņš uzsvēra, ka pilsētā attīstās
kļūst arvien populārāki Āzijā,
gan esošie, gan ienāk jauni pārtikas ražošanas uzItālijā, arī Baltijas valstīs un
ņēmumi, kas domā par inovatīvām tehnoloģijām.
šim produktam ir eksporta
potenciāls. Jaunā līnija uzņēPelmeņus Jelgavā ražo jau iegādājās «Rīgas miesnieks», mumam ļaus ne tikai palielināt
kopš 2011. gada, kad toreizējo reorganizēja uzņēmumu un pelmeņu ražošanas apjomu,
Jelgavas Gaļas kombinātu visu savu ražošanu pārcēla bet arī piedāvāt inovatīvus pro-

27. un 28. februārī jau 13. reizi Latvijā norisināsies Notāru dienas, kad notāri iedzīvotājiem sniedz bezmaksas
konsultācijas. Šogad akcents tiks likts uz to, kā sevi pasargāt no krāpniekiem un nekļūt par upuri iespējamiem
noziedzīgiem nodarījumiem, tomēr katrs varēs uzdot
notāram arī sev aktuālus jautājumus.
«Zvērinātu notāru pieredze
rāda, ka noziegumu forma un
saturs mainās. Ja pirms 10–15
gadiem mēs itin droši varējām
runāt par to, ka visbiežāk par
krāpnieku upuriem kļūst seniori
un vientuļi cilvēki, kuriem ar
juridiskām shēmām izkrāpa
īpašumus vai finanses, tad šobrīd
situācija ir kardināli mainījusies.

Neviens vairs nav pasargāts, un
par upuri var kļūt ikkatrs,» stāsta
Latvijas Zvērinātu notāru padomes rīkotājdirektore Vija Piziča,
pamatojot šīgada Notāru dienu
tēmas izvēli. «Pavirša attieksme
pret juridiskiem darījumiem
daudzus Latvijas iedzīvotājus
joprojām pakļauj nopietniem
riskiem. Iemesli – zināšanu un

izpratnes trūkums, paļaušanās
uz citu cilvēku pieredzi, vēlme
ietaupīt uz profesionāļa konsultācijas vai nodokļu rēķina. Tādēļ
Notāru dienās centīsimies stāstīt
par to, kādēļ mūsdienās jābūt
īpaši piesardzīgiem un kā sevi
pasargāt,» turpina V.Piziča.
Bezmaksas konsultācijas notiks
27. un 28. februārī no pulksten 10
līdz 16, bet iepriekšējo gadu pieredze rāda, ka notāri apmeklētājus
pieņem ilgāk. Akcijā piedalīsies
arī visi četri Jelgavas notāri. Ievas
Krūmiņas prakse atrodas Lielajā
ielā 22 – 3, un viņa klientus pieņems pēc dzīvās rindas principa.
Notāre Vita Krekle-Muižniece,
kuras birojs ir Pasta ielā 47, inte-

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

Balvu no Jelgavas pilsētas pašvaldības var saņemt,
iepriekš piesakoties pa tālruni 63005556 vai 63005574.

Gripa sasniedz epidēmijas slieksni;
slimnīcā noteikta karantīna
 Ritma Gaidamoviča

Saslimstība ar gripu Jelgavā ir sasniegusi epidēmijas slieksni – pēc
aktuālajiem gripas un
akūtu augšējo elpceļu
infekciju monitoringa
datiem, Jelgavā reģistrēti 105,5 saslimšanas
gadījumi uz 100 000
iedzīvotāju. Lai izvairītos no plašākas gripas
izplatības, Jelgavas pilsētas slimnīcā noteikta
karantīna.
«Saskaņā ar monitoringu Jelgavā pagājušajā nedēļā gripa
konstatēta 5 pacientiem, līdz ar to
intensīvais rādītājs pilsētā šobrīd ir
105,5 gadījumi uz 100 000 iedzīvotāju. Tas nozīmē, ka sasniegts
epidēmijas slieksnis, jo saslimšanas gadījumu skaits pārsniedz 100
uz 100 000 iedzīvotāju,» informē
Slimību profilakses un kontroles
centra Zemgales reģionālās nodaļas pārstāve Elvīra Brūvere,
skaidrojot, ka no visiem Jelgavas
ģimenes ārstiem monitoringā iesaistīti tikai četri, tādējādi aktuālos
datus veido pacienti, kuri ar gripas
simptomiem vērsušies pie kāda
no viņiem. Visvairāk ar gripu,
pneimoniju un dažādām augšējo
elpceļu infekcijas slimībām šobrīd
slimo bērni vecumā līdz 4 gadiem,
uz ko norāda arī pirmsskolas izglītības iestāžu apmeklējums – 57,6
procenti. Skolu pagājušajā nedēļā
apmeklēja 89,6 procenti no visiem
pilsētas skolēniem.
Speciāliste iedzīvotājiem atgādina par piesardzības pasākumiem,
kas jāievēro gripas epidēmijas laikā, proti, gripas periodā jāizvairās
no publisku pasākumu apmeklēšanas, regulāri jāvēdina telpas,

duktus. Šobrīd Jelgavā ražotie
pelmeņi tiek realizēti Baltijas
valstīs, bet nākotnē varētu tikt
eksportēti arī uz Somiju, Īriju,
Lielbritāniju.
Jaunā pelmeņu ražošanas
līnija nodrošina darba vietu
21 cilvēkam. Šobrīd vakantas ir vēl sešas darba vietas.
«HKScan Latvia» vadītājs
Heino Lapiņš norāda, ka uzņēmumā kopumā strādā 112
darbinieki un tas ražo zīmolu
«Jelgava», «Rakvere» un «Rīgas miesnieks» produkciju.
 Ilze Knusle-Jankevica
Rūpnīca Jelgavā ik mēnesi
saražo aptuveni 500 tonnas
6. martā Zemgales
gaļas produktu.

pašiem jāuzturas svaigā gaisā,
jāizmanto vienreizējie kabatlakatiņi un jārūpējas par vitamīnu
uzņemšanu imunitātes stiprināšanai. Tāpat iedzīvotāji aicināti
neapmeklēt ārstniecības iestādes
un aptiekas, ja nav neatliekamas
vajadzības. «Savukārt saslimušos
aicinām būt atbildīgiem pret
citiem un, izjūtot pirmos gripas
simptomus, pieteikt ārsta vizīti
mājās, nevis doties uz ārstniecības
iestādi,» tā E.Brūvere. Jāpiebilst,
ka gripas epidēmijas laikā gripas
pacientiem par ārsta vizīti mājās
jāmaksā tikai valstī noteiktā pacienta iemaksa – 2,85 eiro.
SIA «Jelgavas pilsētas slimnīca» virsārste Solveiga Ābola
informē, ka slimnīcā šobrīd ārstējas pacienti, kuriem laboratoriski
apstiprināta gripa un ir dažādas
komplikācijas. «Ņemot vērā to,
ka Jelgavā ir gripas epidēmija,
no 20. februāra slimnīcā noteikta karantīna,» norāda S.Ābola.
Viņa apmeklētājus aicina būt
atbildīgiem un ievērot slimnīcā
noteiktos ierobežojumus. Proti,
karantīnas laikā tuvinieki drīkst
apmeklēt tikai ļoti smagi slimus
pacientus, kuriem nepieciešama
kopšana, un atļauju devis ārstējošais ārsts, izsniedzot īpašu
caurlaidi. Savukārt pārējos gadījumos tiek nodrošināta iespēja
pacientam atstāt sūtījumu, kuru
slimnīcas darbinieki nodos konkrētam slimniekam. Tuvinieki,
kuri vēlas nodot paciņu, to aicināti atstāt garderobē, kas slimnīcas
remonta laikā atrodas 3. stāvā.
Atstāt paciņu iespējams darbdienās no pulksten 11 līdz 13 un no
16 līdz 17.30, bet brīvdienās – no
pulksten 11 līdz 13 un no 15 līdz
17. «Tāpat aicinām apmeklētājus
uz slimnīcu nenākt ar bērniem,»
papildina S.Ābola.

6. martā – divi VID semināri

Notāri bez maksas stāstīs, kā sevi pasargāt darījumos
 Ilze Knusle-Jankevica

Balvu saņem katrs desmitais pareizās atbildes autors – Valda
Eikentāle, Andris Evarts, Alla Stankoviča, Valentīna Muravjova,
Dināra Skudra, Irēna Keidāne, Sabīne Jumiķe, Raimonds Briģis,
Velga Zīle, Roberts Ruskulis.

resentus aicina iepriekš pieteikties,
zvanot pa tālruni 63025517 vai
20626192, tomēr, ja būs brīvs laiks,
viņa apkalpos arī Notāru dienu
apmeklētājus, kuri birojā ieradīsies
bez iepriekšēja pieraksta. Notāre
Daina Andersone konsultēs pēc
dzīvās rindas principa līdz pēdējam klientam – arī pēc pulksten
16. Viņas prakse atrodas Mātera
ielā 23/25 – 75. Savukārt notārs
Pēteris Ducmanis savā praksē
Pasta ielā 45 interesentus abas
dienas pieņems līdz pulksten 18.
Klienti aicināti iepriekš pieteikties
pa tālruni 63023360 vai 63021955,
bet dzīvās rindas kārtībā konsultēti tiks arī apmeklētāji, kuri birojā
ieradīsies bez pieraksta.

63048800

birojs@info.jelgava.lv

reģiona Kompetenču
attīstības centrā notiks divi bezmaksas
semināri par aktuālo
nodokļu jautājumos.
Viens seminārs būs
saimnieciskās darbības
veicējiem, bet otrs –
par pārskatu un deklarāciju iesniegšanu elektroniskās deklarēšanas
sistēmā (EDS).

Zemgales reģiona Kompetenču
attīstības centra Uzņēmējdarbības atbalsta nodaļas vadītāja Līga
Miķelsone informē, ka pulksten
10 notiks seminārs fiziskām
personām, kas reģistrējušas
saimniecisko darbību, un galvenie jautājumi būs saistīti ar
grāmatvedību: ieņēmumu un izdevumu uzskaite; valsts sociālās

apdrošināšanas obligāto iemaksu
noteikšana;Valsts ieņēmumu
dienestā (VID) iesniedzamās
nodokļu deklarācijas un pārskati.
Savukārt pulksten 13 būs seminārs saimnieciskās darbības
veicējiem un fiziskām personām
(iedzīvotājiem) par pārskatu un
deklarāciju iesniegšanu EDS.
L.Miķelsone skaidro, ka tā būs
praktiska nodarbība pie datora
ar iespēju sagatavot un iesniegt
gada deklarāciju. Līdzi jāņem
visi nepieciešamie dokumenti un
EDS pieejas parole.
Katram semināram jāpiesakās atsevišķi – to var izdarīt pa
tālruni 63012155, 63012169 vai
e-pastu liga.mikelsone@zrkac.
jelgava.lv līdz 2. martam.
Jāatgādina, ka bezmaksas
seminārus rīko Jelgavas pilsētas
pašvaldība sadarbībā ar VID
Nodokļu pārvaldes Fizisko personu nodokļu daļas Zemgales 2.
apkalpošanas nodaļu.

Laikrakstu iespējams saņemt arī
redakcijā Katoļu ielā 2B, 3. stāvā
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Ir pagājis gads, kopš «Jelgavas Vēstnesis» pirmo reizi
uzrunāja trīs mūsu pilsētas jaunietes, kuras iesaistījušās
Eiropas Sociālā fonda atbalstītā Jaunatnes starptautisko
programmu aģentūras un Jelgavas pilsētas domes kopīgā
projektā «PROTI un DARI!». Meitenes atklāti stāstīja gan
par savu skaudro bērnību, gan to, kā pašas nogājušas no
ceļa, pametot mācības, neiegūstot profesiju… Tobrīd viņas
visas bija bez darba, bez profesijas un arī bez nopietniem
nākotnes mērķiem. Pagājis tikai gads, un viņu dzīve ir
pamatīgi mainījusies. Jaunietes atzīst: ja nebūtu projekta,
nekas tāds nebūtu iespējams. Tieši projekta programmas
vadītāja Jelgavā Dace Ekša un viņu mentore Līga Žilinska
noticēja meitenēm un, kopīgi strādājot projektā, pierādīja,
ka pat tik īsā laikā iespējams mainīt dzīvi. Šobrīd visas trīs
meitenes ir ieguvušas profesiju, atradušas darbu, spēj pašas
sevi uzturēt, un viņām ir arī mērķi, ko savā dzīvē turpmāk
vēlētos īstenot. «Mēs ikvienam jaunietim, kurš vēlas mainīt
savu dzīvi, ieteiktu: piesakieties šajā projektā – jūs redzēsiet,
ka viss ir iespējams!» atzīst jaunietes.
«Jelgavas Vēstneša» uzrunātās meitenes bija vienas no pirmajām, kuras iesaistījās projektā, bet kopumā pagājušajā
gadā tajā piedalījušies 57 jaunieši. Pašlaik projektā «PROTI
un DARI!» Jelgavā ar jauniešiem strādā trīs programmas
vadītāji un astoņi mentori. Projekts turpināsies līdz gada
beigām.

«Vairs netaisos
sēdēt uz vietas»
STĀSTS PIRMS GADA
«Ģimenē vecākiem bija
alkohola problēmas, tāpēc
jau no 10 gadu vecuma par
māsām un brāli rūpējos es.»
Nu jau Anastasijai pašai ir
1,3 gadus veca meitiņa, un
lielāku laimi par meitiņas
piedzimšanu viņa nespēj iedomāties. Anastasija sevi uzskata par labu sievu vīram, un
pret dzīvi lielu ambīciju viņai
nebija – «man pietiktu ar minimālo algu – citi cilvēki taču
tā dzīvo, es arī izdzīvotu».
Anastasija, 20 gadi:
«Es netaisos sēdēt uz vietas.
Man ir tikai 20 gadi! Gribu
mācīties, izzināt iespējas,
attīstīties. Ko man devusi
dalība projektā? Saprašanu
par to, kādas mums visapkārt
ir iespējas. Es taču neko no tā
nezināju! Un pareizi jau vien
ir, jo, sēžot mājās, neko nevari
uzzināt. Jūs iedomājieties
– tikai trīs mēneši projektā,
un man jau ir aukles sertifikāts, profesija. Bet līdz tam
es pat nezināju, ka Jelgavā
tiek piedāvāti kursi, kuros
pāris mēnešu laikā var iegūt
profesiju. Tāpat iespējas, kas
ir bērniem Jelgavā, – projekta
laikā man ar meitiņu bija iespēja apmeklēt teātri! Teikšu
godīgi, teātrī nebiju bijusi.
Agrāk es domāju, ka tas viss
nav man, jo nav ne iespēju, ne
līdzekļu, bet izrādās, ka vajag
tikai gribēšanu darīt, jo tas
viss ir iespējams jebkuram no
mums. Mēs ar Evu pat bijām
aizbraukušas ārpus Latvijas –

VIEDOKĻI
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Kas ir projekts «PROTI un DARI!»?
Kāds ir projekta mērķis?

Iesaistīt atbalsta pasākumos tos jauniešus vecumā no 15 līdz
29 gadiem, kuri nestrādā, nav reģistrēti NVA kā bezdarbnieki
un nemācās. Vispirms jaunietim tiek izraudzīts viņam piemērots programmas vadītājs un mentors, tad jaunietis tiek
profilēts, lai apzinātu viņa vājās un stiprās puses, un rezultātā
top individuāls darba plāns, kura uzdevums ir pēc iespējas
sekmīgāk iekļaut jaunieti sabiedriskajā dzīvē un darba tirgū.

Kādu atbalstu var saņemt jaunietis?

Regulāru mentora un programmas vadītāja atbalstu;
Dažādu speciālistu konsultācijas (psihologa, karjeras konsultanta, logopēda, friziera, manikīra speciālista, sporta trenera,
kanisterapeita un citu jaunietim interesējošu un nepieciešamu
speciālistu konsultācijas, izņemot ārstniecības personālu);
Var apmeklēt nepieciešamos kursus (iegūt apliecību, sertifikātu, piemēram, pagājušajā gadā jaunieši apmeklēja angļu
valodas, vācu valodas, krievu valodas, programmēšanas,
apsardzes, aukļu, dziedāšanas, fotografēšanas, kafijas bārmeņa, kaligrāfijas, kanisterapijas, konditorejas, lietvedības,
manikīra, masāžas, metinātāja, skropstu pieaudzēšanas,
vaksācijas, tūrisma menedžera, ugunsdrošības, vadības

menedžmenta, autovadīšanas,
grāmatvedības, reklāmas materiālu izstrādes, saskarsmes un
konfliktoloģijas kursus);
Dalību dažādos pasākumos
(nometnēs, semināros, lekcijās,
sporta aktivitātēs, kultūras pasākumos);
Dalību brīvprātīgā darba aktivitātēs;
Iesaisti nevalstisko organizāciju un jauniešu centru aktivitātēs;
Profesijas specifikas iepazīšanu, tajā skaitā vizītes uzņēmumos, lai izvēlētos – iegūt profesionālo kvalifikāciju vai
apgūt arodu pie amata meistara.

Kā iespējams iesaistīties projektā?

Iesaistīties projektā var, sazinoties ar kādu no programmas
vadītājiem Jelgavā:
DACE EKŠA, tālrunis 29536996, e-pasts 2402@tvnet.lv;
SANDA APSĪTE, tālrunis 29293546, e-pasts apsite_sanda@
inbox.lv;
ALVIS LOČMELIS, tālrunis 29443889, e-pasts alvislocmelis1@gmail.com.

«Pati vēl īsti nespēju noticēt, ka
esmu kļuvusi par uzņēmēju!»
STĀSTS PIRMS GADA
Vecmāmiņa gribēja, lai Baiba kļūst par lauksaimnieci. Meitene negribīgi mācījās Saulaines
tehnikumā, bet profesiju tā arī neieguva, un
tad nāca rozā briļļu laiks, pieteicās dēliņš.
Pirms gada Baiba bija bez darba, bez profesijas, un vienīgie ienākumi bija alimenti 98 eiro.

uz Lietuvu, bet es taču līdz šim
ārzemēs vispār nebiju bijusi,
un atkal to pašu atrunu dēļ:
naudas nav, iespēju nav. Bet,
izrādās, nemaz tik daudz tās
naudas nevajag un iespējas
arī ir. Tāpēc var teikt, ka mans
redzesloks šajā projektā ir ļoti
paplašinājies, es esmu iedrošināta dzīvot un mainīties.
Man nepatika cilvēku burz
ma, un vislabprātāk gribēju
strādāt vienatnē, tāpēc darbs,
ko projekta laikā ar Evu atradām – uzņēmuma «MMD
serviss» noliktavā, kur jāmarķē preces –, ir īsti vietā. Un
galvenais ir darba apstākļi
– uzņēmumā attieksme pret
darbinieku ir ļoti laba, alga –
vairāk nekā pieklājīga.
Bet, protams, man ir sapņi.
Tagad sapņoju, ka varētu
apgūt bārmenes profesiju…
Laikam jau projektā esmu
kļuvusi atvērtāka – tagad
darbs ar cilvēkiem mani ne
tikai nebaida, bet pat saista.»
JA NEBŪTU PROJEKTA
«Dzīvotu bez ambīcijām –
kā būs, tā būs.»

Baiba, 27 gadi:
«Tas cilvēks, kurš ar jums
runāja pirms gada, un tas, kurš
šobrīd sēž jūsu priekšā, ir divi
dažādi cilvēki. Jā, tik ļoti mani ir
mainījusi dalība šajā projektā! Es
neticēju, ka tā ir iespējams mainīt
savu dzīvi, bet man noticēja, un
tas laikam ir galvenais ieguvums.
Ja nebūtu Daces Ekšas un Līgas
Žilinskas, kuras mani nepārtraukti mudināja iet uz priekšu, man
nebūtu to jaunumu, ko tagad varu
pastāstīt.
Jau kopš oktobra es ne tikai
sekmīgi strādāju, bet arī esmu
kļuvusi par uzņēmēju. Tam pat
pašai vēl grūti noticēt! Projektā
sapratu, ka tas, ko vēlos savā dzīvē
darīt, ir skaistumkopšana. Šad tad
draudzenēm nagus biju lakojusi,
un man tas patika, bet neteiktu,
ka varēju uztaisīt profesionālu
manikīru. Projekta laikā es pabeidzu klasiskā manikīra un gēla
nagu modelēšanas, kā arī pedikīra
kursus, ieguvu profesiju un sertifikātu, kas man ļāva strādāt. Taču
tad nāca pārdomu laiks – bija jāizvēlas: kļūt darba ņēmējai vai būt
noteicējai pašai. Un atkal programmas vadītāja mani mudināja:
«Tu vari! Tev izdosies!» Atbalsts
bija fantastisks! Laikam jau arī
zvaigznes tā sakrita… Internetā
pamanīju, ka tiek pārdots skais-

tumkopšanas
salons «Golden
Beauty Salon»
Raiņa ielā. Tas
aizķēra… Tikos ar īpašnieci,
visu izrunājām,
un es sapratu,
ka jārīkojas!
Pa r d a ž i e m
tūkstošiem eiro
nopirku salonu
ar zīmolu un
aprīkojumu. Draugs finansiāli
palīdzēja, naudiņu sakrājām, un
varēju reģistrēt savu uzņēmumu.
Pati visam būros cauri, lasīju,
mācījos. Šobrīd man ir oficiāli
reģistrēta SIA, un esmu mikrouz
ņēmuma nodokļa maksātāja.
Telpas Raiņa ielā bija par šauru,
un, tā kā dzīvoju Pārlielupē, tur
arī atradām jaunas telpas – Loka
maģistrālē 7. Arī tā bija negaidīta
veiksme – ieraudzīju, ka tiek izīrētas telpas, kur agrāk atradās «Zelta vārpas» maizes veikals. Tagad
man ir plašas telpas, kur darba
vietu varu piedāvāt vēl vismaz
pieciem cilvēkiem. Šobrīd esam
trīs – divas manikīra speciālistes
un friziere –, vēl salonā ir solārijs.
Meitenes ir tās pašas, kas strādāja
salonā Raiņa ielā, un viņām jau ir
sava klientūra, bet man viss jāsāk
no nulles.

Sākums, protams, nebija viegls,
un mans pirmais klients ienāca
nedēļu pēc salona atvēršanas.
Pirmie divi mēneši bija grūtākie
– cilvēki jau par mums vēl nezināja. Gadījās, ka ienāca kāds un
gribēja maizi nopirkt… Sapratu –
trūkst reklāmas. Aktīvi mūs sāku
reklamēt «Facebook», un tagad
ir jūtams, ka pamazām nostabilizējamies. Ja pirmajos mēnešos
mani ienākumi bija ap 150 eiro
mēnesī, tad tagad varu teikt, ka
sanāk vairāk par minimālo algu.
Bet galvenais ir tas, ka daru to, kas
man tiešām patīk, un redzu, ka
notiek attīstība. Protams, man ir
arī grāmatvedis, kas palīdz kārtot
nodokļu un atskaišu lietas.
Grūti noticēt, ka pirms gada
palīdzēja man, bet nu arī es varu
palīdzēt. Piemēram, uz salonu bija
atnākusi meitene, kura šobrīd ir

bez darba. Viņa vēlējās pie mums
strādāt, bet nebija speciālista
sertifikāta. Es tomēr gribu, lai
manā salonā viss būtu oficiāli un
klientiem droši, tāpēc ieteicu viņai
iesaistīties projektā. Viņa jau tūlīt
būs apguvusi profesiju un martā
sāks pie mums strādāt!
Nākotnes mērķi? Nostabilizēties un pamazām attīstīties. Vēlos
piedāvāt vēl kādu pakalpojumu,
un pati gribētu apgūt frizieres
profesiju…»
JA NEBŪTU PROJEKTA
«Droši vien tagad, tāpat
kā pirms tam, sēdētu savās
četrās sienās un gaidītu, ka
viss pats no sevis atrisināsies.
Vai arī otrs scenārijs – piespiedu kārtā strādātu darbu,
kas man riebjas, piemēram,
pārdevējas.»

«Es sevi varu nodrošināt pati!»
STĀSTS PIRMS GADA
Jaunības lielākā kļūda – nokļūšana sliktā kompānijā, kas
beidzās ar regulāru alkohola
lietošanu un skolas bastošanu: «ne man skola interesēja,
ne nākotne». 29 gadu vecumā
Eva bija mamma diviem bērniņiem, bez profesijas, bez
darba. Vienīgais nākotnes
scenārijs – pārdevējas darbs
par minimālo algu.
Eva, 30 gadi:
«Ar dzīvi esmu ļoti ap
mierināta! Esmu dabūjusi to,
ko gribēju. Kad runājām pirms
gada, teicu, ka negribu strādāt
ar cilvēkiem un briesmīgākais
darbs, ko varu iedomāties, ir

pārdevējas. Mani saistīja doma
par auklītes darbu vai darbu kādā
noliktavā, un to esmu ieguvusi.
Projekta laikā Zemgales reģiona Kompetenču attīstības
centrā apguvu auklītes profesiju un labprāt arī strādātu
šajā jomā, bet man vēl pašas
bērniņš mazs. Bērnudārzā
darba laiks ir salīdzinoši garš,
un man to pagaidām būtu
grūti apvienot ar mammas
pienākumiem. Taču, pateicoties projektam, esmu atradusi
darbu, kas man tiešām patīk.
Strādāju uzņēmuma «MMD
serviss» noliktavā – marķēju
preces. Darbs ir no pulksten
9 līdz 18, un tas ļoti atvieglo
dzīvi, jo pati savu bērniņu varu

aizvest uz dārziņu un vakarā
arī izņemt. Mazais bērnudārzā
sāka iet, kad viņam bija tikai
1,2 gadi, viņš bija jaunākais
grupiņā. Mana mamma jau
sākumā domāja, kā tas būs, vai
nav par agru, bet izrādījās, ka
mēs varam ļoti labi tikt galā.
Un tā kopš jūnija strādāju oficiālu darbu, turklāt tādu, kas
man pašai ļoti patīk. Alga arī
ir vairāk nekā laba – labākajos
mēnešos esmu nopelnījusi pat
800 eiro «uz rokas». Tagad
pilntiesīgi varu teikt, ka pati
sevi uzturu. Tāpat mana alga
ir papildinājums ģimenes
budžetam – draugs vairs nav
vienīgais pelnītājs, un ģimenē
ļoti jūt, ja abi strādā. Vecākā

meitiņa drīz sāks iet skolā, un
viņai jau sarūpēts galds, jauna
gulta. Domājam par remontu
virtuvē. Dzīve iet uz priekšu!
Jā, uz darba interviju līdzi
nāca projekta mentore Līga, un
tas, protams, iedrošināja, viņa
arī palīdzēja nokārtot formalitātes. CV gan nebija jāraksta,
bet nedomājiet, ka es to neprotu
uzrakstīt! Projektā apmeklējām
karjeras konsultanta nodarbības, kur šīs un citas prasmes
apguvām. Tagad, ja vajadzēs, CV
pati varēšu ne tikai uzrakstīt,
bet arī nosūtīt. Programmas
vadītāja Dace Ekša gan manī
saskata vēl lielāku potenciālu,
viņai šķiet, ka, pieliekot maksimālas pūles, no manis varētu

sanākt laba pedagoģe, bet pagaidām es šādam solim neesmu
gatava – tie tomēr ir ilgi gadi, kas
jāpavada mācoties.»

JA NEBŪTU PROJEKTA
«Visticamāk, sēdētu mājās
ar bērniem un neko nedarītu.»

Sagatavoja Kristīne Langenfelde, foto JV

Ceturtdiena, 2018. gada 22. februāris

Bezmaksas nodarbības vecākiem,
kuri vieni audzina bērnus
 Ritma Gaidamoviča
Jelgavas Sociālo lietu pārvaldes
Ģimenes atbalsta nodaļa organizē
atbalsta grupu «Esam ģimene»
vecākiem, kuri bērnus audzina
vieni vai atsevišķi no otra vecāka.
Bezmaksas nodarbībās vecāki varēs dalīties pieredzē un uzklausīt
speciālistus, lai pozitīvi un līdzsvaroti parūpētos par bērnu un savām
vajadzībām, uzzināt, kā mazināt
riskus bērna attīstībā, kas var būt
viena vecāka ģimenē.
Jelgavas Sociālo lietu pārvaldes
pārstāve Dace Diržine informē,
ka paredzētas desmit bezmaksas
nodarbības, kurās vecāki varēs no-

skaidrot atbildes uz jautājumiem,
piemēram, kā saprast un atbalstīt
savu bērnu; šķirties vai palikt kopā
bērnu dēļ; kā veidot drošas un cieņpilnas partnerattiecības turpmāk?
Nodarbības notiks Ģimenes atbalsta nodaļā Zirgu ielā 47a, 2. stāvā, reizi nedēļā. Pirmā nodarbība –
7. martā pulksten 9. Pieteikties var
pie sociālās darbinieces darbam ar
ģimeni un bērniem Daigas Cīrules
pa tālruni 63011783 vai e-pastu
daiga.cirule@soc.jelgava.lv. «Ja
bērns neapmeklē skolu vai bērnudārzu, vecākiem jau laikus lūgums
izplānot, kas uzņemsies pieskatīt
viņu trīs stundu ilgo nodarbību
laikā,» papildina D.Diržine.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

ZIŅAS

Labākie šoferi:
«Savs darbs ir jāmīl»
Par SIA «Jelgavas
autobusu parks»
2017. gada labāko
autobusa vadītāju
pilsētas pārvadājumos jau trešo gadu
pēc kārtas atzīts
Andrejs Sviķis (no
labās), bet otro
gadu līderpozīciju
starppilsētu pārvadājumos saglabājis
Vadims Zarovskis.
Abi šoferi norāda,
ka viņiem savs
darbs patīk, dara
to ar lielu atbildību
un svarīgākais esot
būt laipniem un
izpalīdzīgiem.
Foto: Ivars Veiliņš

PAZIŅOJUMS PAR PIETEIKUMU IESNIEGŠANU
JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS LĪDZFINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANAI DAUDZDZĪVOKĻU
DZĪVOJAMĀM MĀJĀM PIESAISTĪTO ZEMESGABALU LABIEKĀRTOŠANAI 2018. 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 2018. gada 28. maijam (ieskaitot).
Pašvaldības līdzfinansējuma apmērs 2018. gadā ir 100 000 euro.
Ar saistošajiem noteikumiem var iepazīties Jelgavas pilsētas pašvaldības mājaslapā www.
jelgava.lv vai Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes «Pilsētsaimniecība» mājaslapā www.
pilsetsaimnieciba.lv.
Informāciju par pieteikuma sagatavošanu un iesniegšanu var saņemt, zvanot pa tālruni
63084470 vai sūtot jautājumus elektroniski pa e-pastu pilsetsaimnieciba@pilsetsaimnieciba.
jelgava.lv, vai klātienē pirmdienās no plkst.18 līdz 19, iepriekš piesakoties pa tālruni 63084470.
Sanāksme par pieteikumu iesniegšanas kārtību Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma
saņemšanai daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai notiks
2018. gada 5. martā plkst.18 Jelgavas pilsētas domē Lielajā ielā 11, Jelgavā.

Par projektu konkursu 2018. gadam (1. kārta)
Jelgavas pilsētas Biedrību un nodibinājumu atbalsta programmai
Jelgavas pilsētas pašvaldība izsludina projektu konkursu «Biedrību un nodibinājumu
atbalsta programma» 2018. gadam (1. 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 2013. gada 22. augusta 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.
Projektu pieteikumi jāiesniedz Jelgavas pilsētas domes administrācijas Klientu
apkalpošanas centrā Lielajā ielā 11, 131. kabinetā, līdz 2018. gada 23. marta
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.
• Projektu pieteikumus var iesūtīt pa pastu: Jelgavas pilsētas dome, Lielā iela 11,
Jelgava, LV-3001. Pasta zīmoga datumam jābūt ne vēlākam par 2018. gada 23. martu.
• Iesniegtie projektu pieteikumi tiks izskatīti un rezultāti paziņoti ne vēlāk kā līdz
2018. gada 23. aprīlim.
Projektu pieteikumus 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 131. kabinetā, Lielajā ielā 11, Jelgavā).
Kontaktpersona: Biedrību un nodibinājumu atbalsta programmas komisijas sekretāre
Ksenija Simonova, tālrunis 63005535, e-pasts ksenija.simonova@dome.jelgava.lv.
«Jelgavas Vēstnesis» Metiens – 28000 eks. Iznāk ceturtdienās Reģistrācijas apliecības Nr. 000703171
Izdevējs: JPPI «Zemgales INFO» Adrese: Katoļu iela 2B, 3. stāvs, Jelgava, LV – 3001
Galvenā redaktore: Kristīne Langenfelde
Redakcija: tālr. 63048801, e-pasts: redakcija@info.jelgava.lv www.jelgavasvestnesis.lv
«Zemgales INFO» birojs tālr./fakss: 63048800, e-pasts: birojs@info.jelgava.lv
Druku nodrošina: SIA «Poligrāfijas grupa «Mūkusala»»
© Pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz «Jelgavas Vēstnesi» obligāta.
Par sludinājumu un paziņojumu saturu atbild to iesniedzējs.

 Ritma Gaidamoviča

«Uzticēto darbu veicu
ar lielu atbildību un
jūtu, ka esmu īstajā
vietā. Īpašas receptes, kā labi strādāt,
jau nav – svarīgi ir
būt atvērtam, laipnam, mācēt sarunāties ar pasažieriem,
lai nebūtu konfliktu
un brauciena beigās
apmierināts esmu gan
es, gan pasažieri,»
saka SIA «Jelgavas
autobusu parks» (JAP)
2017. gada labākais
autobusa vadītājs pilsētas pārvadājumos
Andrejs Sviķis. Šonedēļ JAP pateicās šoferiem, kuri, izvērtējot
darba rādītājus visa
aizvadītā gada garumā, atzīti par 2017.
gada labākajiem autobusa vadītājiem.
A.Sviķis JAP strādā septīto
gadu un gada labākā šofera
titulu pilsētas pārvadājumos
ieguva jau trešo reizi pēc kārtas. «Uzliktā latiņa ir jānotur.
Pasažieriem mana labākā šofera nozīmīte neko nenozīmē
– tas vairāk ir apliecinājums
man pašam, ka labi esmu izdarījis savu darbu. Jāteic gan,
ka katru gadu konkurēt kļūst
arvien grūtāk, jo labu šoferu
uzņēmumā ir daudz,» spriež
A.Sviķis. JAP A.Sviķi raksturo

kā smaidīgu un izpalīdzīgu
šoferi. «Veicot darba pienākumus, Andrejs vienmēr lielu uzmanību velta arī savam ārējam
izskatam, darba apģērbam un
uzvedībai,» norāda uzņēmuma
vadītājs Gints Burks.
2. vietu pilsētas pārvadājumos ieguva Valentīns Skopecs,
kurš pēc vairāk nekā desmit
gadu pārtraukuma darbā JAP
atgriezies pirms pusotra gada.
«Man ļoti patīk vadīt autobusu,» saka V.Skopecs, atzīstot,
ka šis konkurss noteikti šoferiem ir stimuls vairāk pacensties, taču viņš pēc balvas
neraujoties. «Priecājos, ka man
ir darbs, un daru to ar lielu
atbildību,» saka V.Skopecs.
Savukārt 3. vieta pilsētas
pārvadājumos – Aleksandram Ivanovam, kurš iepriekš
strādājis par tālbraucēju, bet
pasažierus pa Jelgavu vadā
ceturto gadu. «Aleksandrs
saņēmis arī vairākas pasažieru
pateicības,» norāda G.Burks.
Autobusa vadītājs atzīst, ka
ikdienā ir svarīgi ievērot vairākus nosacījumus: uzmanīgi
stūrēt, laikā ierasties pieturā,
ar cilvēkiem runāt laipni. «Ja
to ievēro, darbs veicas labi,»
nosaka A.Ivanovs.
Starppilsētu pārvadājumos
jau otro gadu līderpozīciju
saglabājis Vadims Zarovskis.
«15 gadus vadāju pasažierus
galvaspilsētā, bet nu jau piekto
gadu strādāju Jelgavā. Manuprāt, galvenais ir nevis domāt
par naudu, bet gan mīlēt to, ko

dari, un strādāt no sirds,» pārliecināts V.Zarovskis. Par otro
labāko starppilsētu pārvadājumos, izvērtējot darba rādītājus,
atzīts Juris Duplinskis. «Man
ir svarīgi, lai par mani nebūtu
sūdzību, un ir jābūt cilvēcīgam. Pasažieri man ir teikuši,
ka esmu foršs šoferītis,» saka
J.Duplinskis, kurš JAP strādā
jau 15 gadus. Bet par trešo
labāko starppilsētu pārvadājumos atzīts Dainis Jurušs, kurš
JAP strādā 16 gadus.
Labākos autobusa vadītājus sveica arī Jelgavas domes
priekšsēdētājs Andris Rāviņš,
sakot paldies par ieguldīto
darbu. Viņš uzsvēra, ka var
pirkt jaunus autobusus, ieviest
jaunas sistēmas, taču vienmēr
svarīgākais būs cilvēks. «Cilvēki būs apmierināti, ja autobusā
viņus sagaidīs profesionālis,
kurš savu darbu dara ar lielu
atbildību un godaprātu. Paldies jums, autobusa vadītāji,
ka to nodrošināt!» labākos JAP
šoferus uzrunāja A.Rāviņš.
JAP gada labākos autobusa
vadītājus sveica jau piekto
reizi, papildus naudas balvai
pasniedzot arī īpašu nozīmīti,
kas apliecina augsto darba
novērtējumu visa aizvadītā
gada laikā. Jāpiebilst, ka gada
labākie šoferi tiek vērtēti pēc
vairākiem kritērijiem – iekšējo
kārtības noteikumu, grafika
ievērošanas, autobusu ekspluatācijas noteikumu godprātīgas
pildīšanas, saņemtajām sūdzībām un pateicībām un citiem.

Policija lūdz atpazīt riepu dūrēju
 Ilze Knusle-Jankevica

Šobrīd viena no aktuālajām Valsts policijas
lietām ir vairāk nekā
30 automašīnu sabojāšana Meiju ceļā.
Policija izveidojusi
iespējamā vaininieka
fotorobotu un lūdz
iedzīvotāju palīdzību
viņa atpazīšanā. Pagaidām jelgavnieku
sniegtā informācija
par šo personu nav
apstiprinājusies.
Automašīnas Meiju ceļa rajonā tika sabojātas naktī no
2. uz 3. februāri. Sākotnēji
policijā ar iesniegumu vērsās
14 transportlīdzekļu īpašnieki,
bet, kad policijas darbinieki
ieradās notikuma vietā un sāka
iztaujāt iedzīvotājus, nāca klāt

vēl vairāki iesniegumi – šobrīd
Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Jelgavas iecirkņa
lietvedībā ir 33 iesniegumi
par automašīnas sabojāšanu.
«Lielākajai daļai automašīnu
ir sadurtas riepas – kādai
viena, divas, kādai pat visas
četras –, bet citām ir arī sabojāta, saskrāpēta virsbūve vai
nolauzta antena,» bojājumus
raksturo policijas pārstāve Ieva
Sietniece.
Aptaujājot notikušā aculieciniekus, policija pagājušajā
nedēļā izveidoja iespējamā
vainīgā fotorobotu un lūdz
iedzīvotāju palīdzību personas
atpazīšanā. «Aicinām atsaukties ikvienu, kurš atpazīst
attēlā redzamo personu vai
kuram ir informācija par šīs
personas atrašanās vietu,» norāda policijas pārstāve, aicinot
zvanīt pa tālruni 63004200,

63004202, 20293437 vai 110
vai personīgi vērsties Jelgavas
iecirknī Pētera ielā 5.
Policija no iedzīvotājiem jau
saņēmusi informāciju, un četros gadījumos tā tika pārbaudīta, bet neapstiprinājās. «Rūpīgi pārbaudām katru saņemto
ziņu,» piebilst I.Sietniece.
Fotorobots:
Valsts
policija
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Īsi
 26. februārī SIA «Medicīnas
sabiedrība «Optima 1»» Raiņa ielā
42 darbu atsāks bērnu stomatoloģe Gaida Kancēviča. Kā informē
iestādes valdes locekle Ingrīda
Budrēvica, zobārste G.Kancēviča,
kura atsāks darbu pēc ilgstošas
prombūtnes, strādās nepilnu slodzi. Lai noskaidrotu stomatoloģes
pieņemšanas laiku un pierakstītos
vizītei, jāzvana uz reģistratūru pa
tālruni 63020392 vai 63022412.
 Sākusies pieteikšanās tradicionālajām Stādu dienām Jelgavā, kas šogad notiks 12. un 13.
maijā pie Jelgavas pils. Šobrīd tiek
pieņemti pieteikumi no lielo stādu
(piemēram, augļu koki, dekoratīvie koki, skujeņi), dārza tehnikas,
siltumnīcu, dārza mājiņu u.tml.
preču tirgotājiem. 1. martā sāksies
puķu, dārzeņu un mazo dekoratīvo
stādu, sēklu, augsnes uzlabotāju,
mazā dārza inventāra tirgotāju
pieteikumu reģistrācija, savukārt
13. martā – amatnieku un pārtikas
tirgotāju pieteikumu reģistrācija.
Elektroniski pieteikties Stādu dienām
var mājaslapā festivali.jelgava.lv/lv/
stadu-dienas-jelgava-2018.
 Jelgavas Lielajā aptiekā (Uzvaras ielā 3) 23. februārī no pulksten
9 līdz 17 bez maksas varēs izmērīt
asinsspiedienu, kā arī saņemt
informāciju, kā pareizi mērīt
asinsspiedienu mājas apstākļos
ar mūsdienu aparātiem. Tāpat
Veselības mēneša laikā šajā dienā
aptiekā būs iespēja iegūt informāciju
par vitamīniem un konsultēties ar
klīnisko farmaceitu, informē aptiekā.
 Bijušās «Jelgavas lauktehnikas»
veterānu apvienība aicina uz jubilejas saietu 24. martā pulksten
16 kultūras namā «Rota» Garozas
ielā 15. Līdzi jāņem groziņš un labs
garastāvoklis.

Jelgavas pilsētas
pašvaldība
(reģ.Nr.90000042516)

izsludina konkursu par datu
aizsardzības speciālista(-es)
(fiziska vai juridiska persona) (turpmāk – DAS)

piesaisti uz nenoteiktu laiku.

Galvenie pienākumi:
• informēt un konsultēt Jelgavas pilsētas pašvaldības administrāciju un pašvaldības iestādes
par pienākumiem saskaņā ar Vispārējo datu
aizsardzības regulu (turpmāk – VDAR) un ar citiem
Eiropas Savienības vai dalībvalstu noteikumiem par
datu aizsardzību;
• uzraudzīt, vai Jelgavas pilsētas pašvaldības
administrācijā un pašvaldības iestādēs tiek ievērota VDAR, citi Eiropas Savienības vai dalībvalstu
noteikumi par datu aizsardzību un Jelgavas pilsētas
pašvaldības, pašvaldības iestāžu politika saistībā
ar personas datu aizsardzību, tostarp pienākumu
sadali, apstrādes darbībās iesaistīto darbinieku
informēšanu un apmācību un ar to saistītajām
revīzijām;
• sadarboties ar citām institūcijām datu aprites
atbilstības normatīvajiem aktiem uzlabošanai Jelgavas pilsētas pašvaldībā un pašvaldības iestādēs;
• pastāvīga zināšanu līmeņa paaugstināšana;
• citi pienākumi DAS kompetences ietvaros.
Prasības:
• akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā
augstākā izglītība tiesību zinātnēs, informācijas
tehnoloģijās;
• DAS kvalifikācijas apliecība (priekšrocība pretendentiem, kuri ir reģistrēti Datu valsts inspekcijas
Personas datu aizsardzības speciālistu reģistrā);
• darba pieredze datu aizsardzības jomā (priekšrocība pretendentiem ar darba pieredzi valsts vai
pašvaldību darbā);
• iniciatīva, precizitāte un augsta atbildības izjūta
darba pienākumu izpildē.
Pieteikuma dokumenti:
1. motivēts pieteikums, nepārsniedzot vienu
A4 lapu;
2. dzīves un iepriekšējās darba un profesionālās
prakses pieredzes apraksts (CV);
3. izglītību apliecinošo dokumentu kopija vienā
eksemplārā.
Pieteikuma dokumenti iesniedzami Jelgavas
pilsētas pašvaldības administrācijas Klientu
apkalpošanas centrā Lielajā ielā 11, Jelgavā, 131.
kabinetā, slēgtā aploksnē ar norādi «Jelgavas
pilsētas pašvaldības DAS piesaiste» līdz 2018.
gada 28. februārim (ieskaitot). Tālrunis uzziņām –
63005498, e-pasts dace.ebere@dome.jelgava.lv.
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Policija iepazīstina ar jaunām
krāpnieku shēmām
 Ilze Knusle-Jankevica

Ziņo kaimiņiene

kāds kungs gados 4. līnijā, bet tas
Izrādās, ka kundze kādā brīdī bija vēl jāpārbauda. Pieļaujot, ka upuri
Edgars, Aivis – katru reiielūkojusies sava ciemiņa somā un ir vēl, policija izplatījusi aizturētā
zi, iepazīstoties ar jaunu
atradusi viņa pasi – tā sapratusi, ka krāpnieka fotogrāfiju un, zvanot pa
upuri, arī jauns vārds. IeEdgars nemaz nav Edgars, tomēr tālruni 63004200, 63004202 vai 110
mantota uzticība, nelielu
tik un tā policijai nav ziņojusi un vai vēršoties policijā, lūdz atsaukties
summu aizņemšanās ceturpinājusi pakļauties viņa ietek- tos, kas cietuši no viņa darbībām.
ļam vai zobārstam, vēlāk
mei. Lai gan sieviete nespēj precīzi
mantu un naudas zagšana,
pateikt viņai nodarīto zaudējumu
visbeidzot – klaja naudas
apmēru, policija lēš, ka divu gadu
piesavināšanās. Apmēram
laikā izkrāpti vairāk nekā 1000 eiro.
pēc tādas shēmas vairākus
Policijai par šo vīrieti ziņoja ciegadus Jelgavā uzdarbojās
tušās kaimiņiene. Viņa arī bija
1980. gadā dzimis vīrietis,
izplatījusi sociālajā tīklā facebook.
kuru šobrīd policija jau ir
com brīdinājumu par šo personu,
notvērusi. Likumsargiem
pievienojusi fotogrāfiju. «Paldies
zināms par četrām šādām
par to, ka kaimiņiene nebija vienalepizodēm mūsu pilsētā,
dzīga. Arī citus aicinu būt vērīgiem
tomēr viņi aicina atsaukun ziņot, ja kas šķiet aizdomīgs,» tā
ties arī citus iespējamos
A.Skrūzmanis, piebilstot, ka pēdējos
upurus, jo pieļauj – tādu
gados pilsētā bijuši vairāki līdzīgi gavarētu būt vairāk.
dījumi, kad tiek apkrāpti lētticīgāki
cilvēki, un lielākoties par krāpnieku
«Mūsu redzeslokā bija nonācis upuriem kļūst gados vecāki ļaudis.
vīrietis, kurš vairāku gadu garumā apkrāpa kādu vecu sievieti. Noķer Jēkabpilī
Iepazinās viņi nejauši, uz ielas.
Apstākļu sakritības dēļ policijai
Abiem raisījās saruna, kurā vīrietis viltus Edgaru Ozoliņu izdevās aiz- Tirgo pārdevējam aiz muguras
«Krāpšana aktuāla ir visu laiku –
atklāja, ka viņam jānokļūst punktā turēt. Tas notika šomēnes JēkabA, bet nav naudas. Sievietei kļuva pilī. «Pēc viņa teiktā, viņš turp bija krāpnieki tikai pilnveido esošās un
viņa žēl, un viņa naudu iedeva. Bet aizbraucis meklēt darbu. Aizgājis izdomā jaunas shēmas. Un joprojām
šīs sarunas laikā
uz firmu, kurā ir cilvēki, kas uz tām uzķeras. To
kundze bija izpļāagrāk strādājis, novērst varam, informējot sabiedrību
Policija informē, ka četrciparu
pājusi savu adresi
bet priekšnieka par krāpnieku metodēm,» uzsver
kodi tiek sūtīti no šādiem
– ka dzīvo Rūpkabinetā nebija. Valsts policijas Jelgavas iecirkņa
niecības ielā –, un
N e n o t u r ē j i e s , priekšniece Tatjana Flandere, nonumuriem: 1819 vai 1896.
viņš vēlāk sāka
n o z a d z i s v i ņ a rādot, ka pēdējā laikā Jelgavā parāpie viņas piestai- Apstiprinot informāciju, no upura mobilo tālruni dījušās vairākas krāpšanas shēmas.
gāt,» notikušā detālruņa konta tiek veikti desmit un devies prom. Viena no metodēm, kā apkrāpti
taļas atklāj Valsts
P r i e k š n i e k s , citi, ir ar sludinājumu portāla www.
policijas Zemgales maksājumi, katrs par 4,99 eiro.
konstatējis, ka ss.com starpniecību. «Persona bija iereģiona pārvaldes
pazudis telefons, vietojusi sludinājumu, ka pārdod saJelgavas iecirkņa Kriminālpolicijas meties pie loga un ieraudzījis, ka dzīves tehniku. Interesents sazinājās
nodaļas vecākais inspektors Andris pa vienīgo uzņēmuma piebraucamo ar viņu un sācis saraksti. Tajā puses
Skrūzmanis.
ceļu prom dodas kāds vīrietis. Viņš vienojās par to, ka pircējs pārskaitīs
skrējis pakaļ, noķēris un izsaucis naudu, bet preci viņam nosūtīs uz paPārdzīvo par barikāžu
policiju. Izrādījies, ka aizturētais ir komātu. Nauda, apmēram 300 eiro,
dalībnieka piemiņas zīmi
tika samaksāta, bet preces kā nebija,
meklēšanā pie Jelgavas kolēģiem.
Vīrietis, kurš ar 87 gadus veco
Šobrīd šis vīrietis, kurš jau ag- tā nebija. Uz lūgumu atmaksāt naukundzi bija iepazinies kā Edgars rāk vairākkārt
du pārdevējs neOzoliņš, sāka viņu laiku pa laikam tiesāts par manVīrietis, kurš ar 87 gadus veco reaģēja un vēlāk
apciemot un ar izdomātiem stās- t i s k a r a k s t u r a
arī vairs neatbiltiem par dažādām nepieciešamī- n o z i e g u m i e m , kundzi bija iepazinies kā Edgars
dēja uz telefona
bām izvilkt naudu. Tā kā viņš bija ir aizturēts. Par
Ozoliņš, sāka viņu laiku pa lai- zvaniem,» shēmu
noskaidrojis, ka sieviete ir viena un vecu sieviešu apatklāj T.Flandere.
ne ģimenes, ne radu viņai nav, ar krāpšanu Jelgavā kam apciemot un ar izdomātiem
Viņa piebilst, ka
laiku kļuva nekaunīgāks un drošāks. policija reģistrē- stāstiem par dažādām nepiecie- pircējā uzticību
Lai gan vēlāk sievietei radušās aiz- jusi viņam četras
raisījis tas, ka
šamībām izvilkt naudu.
domas, ka vīrietis viņu krāpj, viņa epizodes, tomēr
pārdevējs viņam
tomēr turpinājusi dot naudu – jo pieļauj, ka tādu ir
atsūtījis ieskenēviņai bijis bail. A.Skrūzmanis stāsta, vairāk. «Viņam tā jau bija sistēma. tus preces garantijas dokumentus.
ka vainīgais kundzei esot izteicis Savus upurus viņš noskatīja uz ie- Izrādās, šo preci pārdot vēlējās
draudus izsist logus, ja viņu nelaidī- las. Jautāju, pēc kādiem principiem pavisam cita persona – krāpnieks,
šot iekšā dzīvoklī, un pieļauj, ka tā viņš tos izvēlējās. Atbildēja, ka, izliekoties par ieinteresētu pircēju,
saucamais Edgars kundzi ietekmējis piemēram, pēc apģērba – ja ir labi sazinājās ar viņu, dabūja preces
arī psiholoģiski.
ģērbies, tātad nauda ir,» stāsta Kri- fotogrāfijas, garantijas dokumentus
Apmēram divus gadus viņš dzī- minālpolicijas inspektors, piebilstot, un sāka to pārdot pats.
voja uz šīs sievietes rēķina, nesa no ka aizturētais ir deklarēts Jelgavā.
Policijas darbinieki aicina būt
mājām ārā mantas, vēlāk klaji zaga
piesardzīgiem un pret šāda veida
naudu, ko viņa pat mēģināja slēpt. Uzdevies arī par pastnieku
sludinājumiem internetā izturēties
A.Skrūzmanis stāsta, ka nelūgtais
Policija noskaidrojusi, ka vienā no kritiski.
viesis zadzis visu, ko var pārdot, epizodēm krāpnieks uzdevies par
piemēram, mobilo telefonu, kun- pastnieku – no kādas Dambja ielas Izmanto odnoklasniki.ru
Jelgavā novērota arī krāpšanas
dzes nelaiķa vīra
privātmājas past
shēma,
izmantojot saziņas portālu
pulksteni, spikastītes
no
rīta
Policijas darbinieki aicina būt
ningu, sudraba
izvilcis avīzi, pie- odnoklasniki.ru. Sākas viss ar to, ka
piesardzīgiem un pret sludikaroti, bižutēriklauvējis pie dur- upurim atraksta pazīstams cilvēks
ju. Ko varējis, ievīm un uzdevies no sava profila un lūdz atsūtīt tenājumiem internetā izturēties
ķīlājis lombardā,
p a r p a s t n i e k u . lefona numuru, jo tas ir nozaudēts.
kritiski. Jo arī tā var būt
bet citas lietas
Sakot, ka nosalis, «Tad draugs raksta, ka pa tālruni
tirgojis no rokas
lūdzis ielaist viņu tiks nosūtīts četrciparu kods, ko lūdz
metode, kā cilvēku apkrāpt.
uz ielas. «Dažas
pasildīties pārsūtīt viņam. Bet pēc tam nepieNauda samaksāta, bet preci tā iekšā
lietas izdevās atun iedzert tēju. ciešams apstiprināt informāciju,»
gūt, bet visvairāk
Rezultātā viņš no ieskicē T.Flandere. Policija informē,
arī neiegūst.
cietušajai sirds
mājas saimnieces ka četrciparu kodi tiek sūtīti no
sāpēja par to, ka viņš nozaga 1991. izprasījis 25 eiro. Kādai kundzei Lie- šādiem numuriem: 1819 vai 1896.
gada barikāžu dalībnieka piemiņas tuvas šosejā gada laikā viņš izkrāpis Apstiprinot informāciju, no upura
zīmi,» piebilst inspektors. Pēc krāp- 450 eiro, bet Platones ielā, izlūdzo- tālruņa konta tiek veikti desmit
nieka teiktā, lombardos šo zīmi nav ties pasildīties, mājas saimniecei maksājumi, katrs par 4,99 eiro. «Šī
ņēmuši, tāpēc viņš to pārdevis uz nozadzis mobilo telefonu. Visi upuri summa nav pārāk liela, tāpēc ne
visi apkrāptie vēršas policijā,» pieielas, un nupat policija saņēmusi in- bija vecumā no 79 līdz 88 gadiem.
formāciju, ka tā varētu atrasties anPolicijas rīcībā nonākusi informā- bilst Jelgavas iecirkņa priekšniece,
tikvariātā – tas gan vēl jāpārbauda. cija, ka upuru vidū varētu būt arī norādot: tā kā šis portāls reģistrēts

Krievijā, izmeklēšana ir ļoti sarežģīta
un laikietilpīga.
Lai izvairītos no nepatīkamām
situācijām, viņa aicina: saņemot
lūgumu iedot tālruņa numuru, vajadzētu sazināties ar paziņu citos
veidos, varbūt palūgt viņam numuru
un piezvanīt, lai pārliecinātos, ka tas
tiešām ir viņš. Savukārt, ja numurs
ir nosūtīts, nekādā gadījumā nevajag
pārsūtīt kodus vai apstiprināt kaut
kādu informāciju.
Šobrīd policijai zināmajos gadījumos izmantots saziņas portāls odnoklasniki.ru, tomēr nav izslēgts, ka
šādas shēmas varētu tikt izmantotas
arī citās sociālās saziņas vietnēs.

Izplatīti naudas mūļi

Bieži vien naudas mūļi ir sociāli
nenodrošinātas personas bez pas
tāvīgas dzīvesvietas, bezdarbnieki
vai studenti, un, lai cīnītos ar šo
parādību, Valsts policija uzsākusi
informatīvu kampaņu. Būtiskākais
ir tas, ka atvērt pēc citas personas
lūguma bankas kontu vai uzņēmumu uz sava vārda un pēc tam ļaut
tai rīkoties ar kontu vai uzņēmumu
ir noziegums un par to ir paredzēta
kriminālatbildība. Par to pienākas
naudas sods, mantas konfiskācija
un brīvības atņemšana pat līdz 12
gadiem. Turklāt policija atgādina, ka
uzticības izmantošana, nezināšana
vai naivums no soda vai atbildības
neatbrīvo.

Arvien biežāk policija saskaras Nezināmie e-pasti
A.Gorohovs stāsta, ka tāpat cilvēki
ar tā sauktajiem naudas mūļiem –
cilvēkiem, kuru bankas konti tiek joprojām uzķeras uz e-pasta vēstuizmantoti nelegāli iegūtas naudas lēm no nepazīstamiem un nezināatmazgāšanai. «Principā tā ir tā miem adresātiem, bet arvien biežāk
šie sliktie e-pasti
pati bankas datu
nodošana trešajai
Arvien biežāk policija saskaras slēpjas zem reklāmām (arī no
personai, par kuru
ar tā sauktajiem naudas
zināmiem zīmoesam runājuši un
liem līdzīgiem
brīdinājuši daudz, mūļiem – cilvēkiem, kuru banbet uz ko cilvēki
kas konti tiek izmantoti nelegāli nosaukumiem)
vai ziņojumiem
joprojām turpina
uzķerties,» stāsta
iegūtas naudas atmazgāšanai. p a r l a i m e s t u .
«Katrā gadījumā
Jelgavas iecirkņa
Kriminālpolicijas nodaļas vecākais primārais ir ieinteresēt, lai cilvēks
inspektors Aleksandrs Gorohovs. noklikšķinātu uz e-pastā pievienotās
Krāpnieki savus upurus pārliecina saites. Var arī neatvērties nekāda
ļaut izmantot kontu naudas pārskai- interneta lapa, bet visi jūsu datorā
tīšanai. Nereti tas ir stāsts par to, ka esošie dati tajā brīdī saglabāsies tur,
radinieks no ārzemēm grib pārskaitīt kur tiem nevajag būt,» shēmu skaidnaudu, bet nav uz kurieni: «vai var ro inspektors. Šādā gadījumā cilvēks
izmantot tavu kontu? Iedošu tev pat var nenojaust, ka kļuvis par
arī par to kādus eiro». «Parasti tas krāpšanas upuri, – līdz brīdim, kad,
piedāvājums sākotnēji ir vilinošs, piemēram, viņam sāks nākt vēstules
tāpēc upuris uzķeras un kļūst par par kredīta atmaksu vai saistībām kā
naudas mūli,» norāda A.Gorohovs. fiktīva uzņēmuma valdes loceklim.
Lai sevi pasargātu, nevajadzētu
Iespējams, šādi pakalpojumi jāizdara
vairākkārt, tādējādi iegūstot uzticību vērt vaļā aizdomīgus e-pastus un
un izprasot bankas datus – kartes klikšķināt uz saitēm, kas nav droPIN kodu, internetbankas paroli šas. Tāpat būtiski jebkurā vecumā ir
vai citus. Vēlāk visbiežāk uz upura izglītoties par drošību internetā, jo
vārda tiek noformēts kredīts, un viņš tehnoloģijas attīstās ļoti strauji un
par to uzzina tikai tad, kad tas jāsāk ir grūti visu laiku būt zinošam par
aktuālo.
atmaksāt.

Ceturtdiena, 2018. gada 22. februāris

Izcīna bronzu

Karatists Kalvis Kalniņš Premjerlīgas 2. posmā izcīnījis
bronzas medaļu svarā līdz
60 kg. Viņš uzvarēja trīs cīņās – ar 5:0 pieveica Japānas
karatistu, ar 2:0 – Itālijas karatistu, ar 6:5 – Gruzijas karatistu – un iekļuva pusfinālā,
kurā zaudēja Maķedonijas
sportistam. Kalvim gan bija
iespēja cīnīties par bronzas
godalgu, un viņš šo iespēju
izmantoja, pieveicot pretinieku no
Krievijas. «Bronzas cīņa izrādījās vieglākā
šajā turnīrā, jo mans pretinieks bija jauns
Krievijas sportists, kurš tikai pērn startēja
Eiropas U-21 čempionātā. Pārējie mani
pretinieki bija daudz pieredzējušāki un
titulētāki par viņu,» vērtē K.Kalniņš.

Uzrāda sezonas labāko laiku

Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta
skolas (BJSS) vieglatlēti piedalījušies
Rīgas čempionātā. Rīgas čempiones
titulu U-20 grupā 3000 m skrējienā,
uzstādot personīgo rekordu, kas ir arī
šobrīd labākais laiks Latvijā telpās šajā
vecuma grupā, izcīnīja BJSS audzēkne
Anastasija Vidončikova. «Anastasijai
izdevās ļoti labs starts, 3000 metru
distanci noskrienot 10:56,07 minūtēs,» norāda trenere Aļona Fomenko.
No Jelgavas sacensībās startēja astoņi
vieglatlēti, U-20 grupā izcīnot divas
sudraba medaļas – abas 400 metru
skrējienā. Jauniešu konkurencē ar
rezultātu 53,23 sekundes sudraba
medaļu ieguva Maksims Semjonovs,
savukārt meiteņu grupā – Dace Asme
ar rezultātu 1:05,06 minūtes.

www.jelgavasvestnesis.lv
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SPORTS
BK «Jelgava/LLU» centrs –
labākais janvāra spēlētājs

Par Latvijas Basketbola
līgas (LBL) 2. divīzijas
janvāra labāko spēlētāju atzīts BK «Jelgava/
LLU» centra spēlētājs
Jēkabs Rozītis. 32 gadus vecais basketbolists janvārī komandai
palīdzēja uzvarēt visās
sešās aizvadītajās spēlēs, vidēji katrā spēlē laukumā pavadot
vairāk nekā 30 minūtes, gūstot 17,2
punktus, izcīnot 10,5 atlēkušās bumbas, bloķējot 3 pretinieku metienus un
sakrājot lietderības koeficientu 22,3.
Jāatgādina, ka Jelgavas komanda pērn
uzvarēja LBL 2. divīzijā, un arī šogad tas
ir komandas mērķis.

Tuvojas izslēgšanas spēlēm

Sestdien Zemgales Olimpiskajā centrā
kārtējo «Credit24» Meistarlīgas spēli
aizvadīja kluba «Biolars/Jelgava» volejbolisti. Ar rezultātu 1:3 (20:25, 25:17,
23:25, 19:25) piedzīvots zaudējums
komandai «RTU/Robežsardze». Mūsu
volejbolistiem regulārajā turnīrā atlikušas vēl četras spēles, un šobrīd viņi
kopvērtējumā ierindojas 8. vietā, kas
ļauj iekļūt izslēgšanas kārtā. Šajā nedēļas nogalē komandai «Biolars/Jelgava»
gaidāmas divas spēles izbraukumā
– 24. februārī pret «EMI SM Dubysa»
un 25. februārī pret «Raseiniai» –, bet
pēdējās divas spēles notiks Zemgales
Olimpiskajā centrā. 10. martā pulksten
18 mūsu komanda uzņems «TTU», bet
11. martā pulksten 16 spēlēs pret VK
«Saaremaa».

Hokejisti izslēgšanas spēlēs
cīnīsies par vietu finālā
HK «Zemgale/LLU» nodrošinājis vietu «Optibet» hokeja līgas izslēgšanas spēļu
kārtā, kurā mūsu pretinieki būs sezonas līderi HK
«Mogo». Komandas cīņā
līdz četrām uzvarām noskaidros, kura iekļūs finālā
un cīnīsies par medaļu, bet
kurai čempionāts būs beidzies. Izslēgšanas spēļu sērija sāksies jau šo sestdien.

Aicinām darbā METINĀTĀJUS(-AS)

Darba pienākumi:
• veikt MIG/MAG metināšanas darbus.
Prasības:
• vēlama darba pieredze līdzvērtīgā amatā;
• vēlama atbilstoša izglītība.

ATSLĒDZNIEKUS(-CES)
Prasības:
• vēlme strādāt, mācīties jauno un paaugstināt kvalifikāciju.
Iepriekšēja pieredze nav nepieciešama.
Mēs piedāvājam:
• apmācību un iespēju mācīties patstāvīgi;
• konkurētspējīgu atalgojumu un labus darba apstākļus;
• darbu mūsdienīgā, ātri augošā uzņēmumā ar
izaugsmes iespējām;
• sociālās garantijas, veselības apdrošināšanu;
• iespēju dzīvot dienesta viesnīcā (bez maksas).
Darba vieta: Rubeņu ceļš 58, Raubēni,
Ozolnieku novads, LV-3002.
Visus interesentus, kas vēlas strādāt, CV lūdzam
sūtīt pa e-pastu darbs@dinex.lv ar norādi
«Metinātājs(-a)» vai «Atslēdznieks(-ce)».
Tālrunis informācijai – 63020200, 26849467.

Piedāvā darbu
SIA «Jelgavas pilsētas slimnīca» (reģ.
Nr.41703007038) aicina darbā medicīnas
māsu Asins sagatavošanas nodaļā. Darba
laiks: darbadienās no plkst.8 līdz 16. CV sūtīt pa e-pastu jelgslim.personals@apollo.lv.

Dārzeņu pārstrādes uzņēmums SIA «Paplāte
Nr.1» (reģ.Nr.43603024326) steidzami aicina darbā tīrītāju iesaiņotāju. Pienākumi:
preces mizošana ar rokām un pie dārzeņu
mizošanas iekārtām, preces svēršana,
vakuumēšana ar rokām un pie iekārtām.
T.22016511, e-pasts produce@lanature.lv.
SIA «Kreatīvs» (reģ.Nr.43603014703) aicina darbā strādniekus(-ces) galdniecībā,
galdnieku(-ci) un lakotāju. T.29537176.
Jelgavas 4. sākumskola (Pulkveža O.Kalpaka ielā 34, Jelgavā) (reģ.Nr.2811902954)
aicina darbā medmāsu uz pilnu vai nepilnu
darba slodzi. T.63022236, 63024449.

Meklē darbu
Vīrietis meklē darbu, var būt vienas dienas darbs. T.24869534.
Vīrietis meklē darbu, ir savs kravas auto.
T.20541441.

Līdzjūtības
Foto: HK «Zemgale/LLU»
Jelgavas hokeja klubs «Optibet» hokeja līgas izslēgšanas spēlēs cīnīsies ar regulārā čempionāta līderiem HK «Mogo».
Čempionāta laikā komandas tikušās sešas reizes, un tikai vienā uzvarēja HK «Zemgale/LLU». Tomēr Jelgavas komanda ir gatava cīnīties visiem spēkiem, lai izslēgšanas spēļu sērijā uzveiktu pretiniekus un iekļūtu čempionāta finālā.
pārkāpt pirmajam slieksnim un iekļūt finālā,» norāda kluba direktors
Aivars Zeltiņš.
Šosezon regulārajā čempionātā
jelgavnieki ar HK «Mogo» tikušies
sešas reizes, un tikai vienā no tām
izdevās uzvarēt, bet pārējās spēlēs
atzīts pretinieku pārākums (vienā
spēlē piedzīvots zaudējums papildlaikā). «Mēs rūpīgi gatavojamies
izslēgšanas spēlēm, plānojam, kā spēlēsim, analizējam aizvadītās spēles
ar šo pretinieku,» stāsta V.Kuļibaba,
piebilstot, ka būtisks ir komandas
cīņas gars un gribēšana spēlēt, kā
arī fiziskā sagatavotība un spēja
izturēt izslēgšanas spēļu maratonu.
Viņš norāda, ka dažiem spēlētājiem
ir nelielas traumas, bet ierindā ir

visi, izņemot pamatsastāva uzbrucēju
Rihardu Paškausku, kurš veselības
problēmu dēļ sezonu jau noslēdzis.
«Šosezon mums komandā pietrūkst līderu. Laiku pa laikam bijušas
arī emocionālas bedres, un arī te
trūcis tieši izteikta līdera, kurš varētu komandu sapurināt, izvilkt. Vēl
noteikti uz komandu iespaidu atstāja
tas, ka treneris Haralds Vasiļjevs
sasirga,» sezonu kopumā vērtē kluba
direktors, uzsverot: tās nozīmīgākais
nogrieznis vēl tikai priekšā. «Mūsu
izslēgšanas spēļu pretinieki «Mogo»
ir tehniska komanda, bet mums
jābūt fiziski spēcīgākiem. Šosezon
mums arī viņu hallē gājis ļoti smagi,
bet mājās varam cīnīties, tāpēc ļoti
būtisks būs skatītāju atbalsts – mājas

Izslēgšanas spēļu kalendārs:
HK «Zemgale/LLU» – HK «Mogo»
24.02. pulksten 13.30 – Rīgā
25.02. pulksten 13.30 – Rīgā
28.02. pulksten 19.30 – Jelgavā
01.03. pulksten 19.30 – Jelgavā
04.03. spēle Rīgā*
06.03. spēle Jelgavā*
08.03. spēle Rīgā*
* Ja būs nepieciešams

sienas var mums palīdzēt, un gribētos, lai tribīnes ir karstas un skatītāji
emocionāli uzlādē mūsu hokejistus,»
rezumē A.Zeltiņš, piebilstot: ja būs
liela interese, iespējams, klubs organizēs fanu autobusu uz izslēgšanas
spēlēm Rīgā.

Daiļslidotājai – 26. vieta; šorttrekistam – jauns Latvijas rekords
 Ilze Knusle-Jankevica

Uzņēmumā SIA «Dinex Latvia» (reģ.Nr.40003468507)

Dārzeņu pārstrādes uzņēmums SIA
«Paplāte Nr.1» (reģ.Nr.43603024326)
piedāvā darbu apkopējai(-am) ražošanas
un biroja telpu uzkopšanai. T.22016511,
e-pasts produce@lanature.lv.

 Ilze Knusle-Jankevica

«Noskaņojums komandai ir diezgan labs, un, lai gan šosezon mūsu
savstarpējo spēļu bilance nav mums
pārāk iepriecinoša, izslēgšanas spēles ir pavisam kas cits – tā ir lielāka
atbildība, ar daudz lielāku fizisko un
emocionālo atdevi un spriedzi. Mēs
ceram, ka varam to paveikt – uzvarēt
«Mogo» izslēgšanas spēļu kārtā un
cīnīties par čempionāta medaļām,»
norāda HK «Zemgale/LLU» galvenā
trenera asistents Valērijs Kuļibaba.
Jāpiebilst, ka pēdējos mēnešus komandu startiem gatavo tieši viņš,
jo galvenajam trenerim Haraldam
Vasiļjevam ir veselības problēmas.
Izslēgšanas spēlēs iekļuva čempionāta regulārā turnīra četras spēcīgākās komandas: HK «Mogo», HK
«Kurbads», HK «Liepāja/Optibet»
un kā ceturtie – HK «Zemgale/LLU».
Izslēgšanas spēļu sistēma paredz, ka
1. vietas ieguvējs regulārajā turnīrā
tiksies ar 4. vietā esošo komandu un
2. tiksies ar 3. vietu. Pāri spēlēs līdz
vienas komandas četrām uzvarām.
Abu pāru uzvarētāji iekļūs finālā un
turpinās cīņu par Latvijas čempionu
titulu, savukārt zaudētājiem čempionāts un sezona beigsies – čempionāta
reglaments neparedz cīņu par 3.
vietu. «Mūsu mērķis kopš sezonas
sākuma nav mainījies – darīt visu,
lai būtu pirmie. Tomēr šobrīd koncentrējamies uz izslēgšanas spēlēm,
un pirmais uzdevums komandai ir
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debija olimpiskajās spēlēs. Trešdien
30 daiļslidotājas demonstrēja īso
Jelgavas Ledus sporta skoprogrammu – lai kvalificētos izvēles
las absolvente daiļslidotāja
programmai, bija jābūt starp 24 labāDiāna Ņikitina Phjončhanas
kajām. Diāna par savu priekšnesumu
olimpiskajās spēlēs vakar
nopelnīja 51,12 punktus un ierindojās
izcīnīja 26. vietu, savukārt
26. vietā – viņai dalība olimpiskajās
otrs Jelgavas olimpietis
spēlēs ir beigusies. «Diāna uzskata,
šorttrekists Roberts Zvejka izdarīja visu, ko spēja, un ir neiznieks 500 metru kvalifikāpratnē par vērtējumu. Viņas treneris
cijā uzstādīja jaunu Latvijas
olimpiskais vicečempions Stefans
rekordu un iekļuva ceturtLambjēls pat vērsās pie tiesnešiem
daļfinālā. Cīņu par medaar lūgumu pārskatīt priekšnesumu
ļām viņš turpinās šodien,
un vērtējumu, bet bez rezultāta,»
22. februārī.
stāsta Diānas mamma Solvita Ņikitina. Viņa piebilst – Diāna uzskata,
17 gadus vecajai D.Ņikitinai šī bija ka nostartēja labi.

Savukārt šorttrekists R.Zvejnieks,
kurš trenējas Jelgavā izveidotajā
valsts bāzes komandā, otrdien 500
metru distancē pārliecinoši noslidoja
kvalifikācijā un, uzstādot jaunu Latvijas rekordu – 40,563 sekundes –,
iekļuva ceturtdaļfinālā. «Tagad tas
ir jāaizmirst un jākoncentrējas nākamajam startam,» norāda sportists.
Viņš uzskata, ka tālākajās cīņās ar
ātru slidojumu vien nepietiks – būs
nepieciešama arī taktiska cīņa ar
konkurentiem. Medaļas šajā disciplīnā tiks sadalītas 22. februārī. LTV7
sacensības plāno translēt no pulksten
11.50.
R.Zvejnieks nedēļas nogalē startēja

arī 1000 metru distancē, kur izcīnīja
15. vietu. «Tas ir ļoti labs rezultāts debijas olimpiskajās spēlēs. Lai iekļūtu
pusfinālā, sportistiem ceturtdaļfinālā
savā slidojumā bija jāfinišē pirmajā
vai otrajā vietā. Roberta slidojumā
bija ļoti spēcīgs sastāvs – gan olimpisko spēļu, gan pasaules čempionāta
medaļnieki –, bet Roberts saglabāja
mieru un izdarīja savu darbu ļoti
labi,» vērtē Roberta trenere Evita
Krievāne-Moiseičenko. Jāpiebilst, ka
Roberts savā slidojumā startēja kopā
ar otru Latvijas šorttrekistu Roberto Puķīti, kurš finišēja trešais, bet
Roberts – aiz viņa ar laiku 1:24,306
minūtes.

Visa dzīve ir kāpšana kalnā, kura
virsotni mēs nepazīstam, jo tie,
kas reiz to sasnieguši, neatgriežas.
(Z.Mauriņa)
Visdziļākā līdzjūtība Vijas Zelmenes
tuviniekiem, viņu aizsaulē pavadot.
Jelgavas pilsētas domes vārdā –
Andris Rāviņš
Es nepaliku tajā, kas man zuda...
(Ā.Elksne)
Dziļā cieņā un pateicībā par ieguldīto
mūža darbu kultūrā noliecam galvu
un izsakām patiesu līdzjūtību
Vijas Zelmenes ģimenei un
domubiedriem, pavadot viņu mūžībā.
Iestāde «Kultūra»
Dzīvei dvēseles
Un dvēselei
Dzīves trūkst.
(Ā.Elksne)
Izsakām dziļu līdzjūtību
Antonijai Milčonokai un Kristīnei Monozovai,
vīru un tēti pavadot mūžības ceļā.
Iestāde «Kultūra»
Klusiem soļiem māmuliņa
Mūžam durvis aizvērusi,
Ne vārdiņa nebildusi,
Skumjas sirdī atstājusi.
SIA «Jelgavas poliklīnika» izsaka
līdzjūtību un skumju brīdī ir kopā ar
Lailu Iļjinu, māti mūžībā aizvadot.

Aizsaulē aizgājuši
JURIJS UĻITINS (1941. g.)
IMANTS JAMONTS (1938. g.)
ANATOLIJS JEĻISEJENKOVS (1953. g.)
AINA MEŽAKA (1931. g.)
PJOTRS JEROFEJEVS (1965. g.).
Atvadīšanās 23.02. plkst.12 Meža
kapsētas Sēru namā.
VLADIMIRS ANDREJEVS (1941. g.).
Izvadīšana 23.02. plkst.14 Bērzu
kapsētas Sēru namā.
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

Pirmdiena, 26. februāris
LTV1
5.35 LTV – 60. Zelta arhīvs. Dzied Ž.Siksna.
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Province (ar subt.).*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2593.sērija.
9.35 Pamosties līdzās. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 96.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ķepa uz sirds.*
11.20 Praktikants. Vācijas komēdija (ar subt.). 2010.g.
13.05 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.20 Ielas garumā. 15 no 100. Rītabuļļi un Vakarbuļļi (ar subt.).*
13.50 Martins Labrītiņš. Animācijas seriāls.
14.20 Pērtiķēns un Snuķītis. Animācijas seriāls.
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 156.sērija.
16.00 Pamosties līdzās. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 95.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2593.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 Atslēgas (ar subt.).*
23.00 Nakts ziņas. 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.20 700 pasaules brīnumi. Vjetnama.*
23.50 «De facto».*
0.25 Pasaules panorāma. Raidījums par ārpolitiku (ar subt.).*
0.55 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
1.40 Aculiecinieks.*

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 Ekvadora.*
6.30 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls
7.00  Atklājam Vāciju. «Deutsche Welle» žurnāls.
7.40 Latvijas teātru vēsture.
9.15 Latvijas sirdsdziesma.*
10.10 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 155.sērija.
11.00  Sporta spēks. «Deutsche Welle» žurnāls.
12.35 2018.gada Phjončhanas Ziemas olimpiskās spēles.*
14.45 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls
15.15 TV PIRMIZRĀDE. Vairāk nekā diena. Mākslas filma.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.).
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Bez aizvainojuma. Aktuālas intervijas (krievu val.).
20.10  Samuraju cīnītājas. Dokumentāla filma.
21.10  Lielais Gregs. Vācijas seriāls. 2004.g. 17.sērija.
22.10 TV PIRMIZRĀDE. Komisārs Megrē. Lielbritānijas
detektīvseriāls (krievu val., ar subt.). 2016.g. 1.sērija.
23.55 Starptautiskais sporta deju festivāls «Baltic Grand Prix».*
0.55 Sporta spēks 2. «Deutsche Welle» žurnāls.
1.30 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.
6.00 900 sekundes.
8.15 Apsolītā. Indijas seriāls. 2007.g. 227.sērija.
9.15 Likteņa līkloči. Krievijas seriāls (ar subt.). 1.sērija.
10.25 Televīzijas veikals.
10.40 Bērni un vecāki 4. ASV seriāls. 2012.g. 7.sērija.
11.45 Nokauts. Vācijas melodrāma. 2016.g.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Mūsu Čārlijs 11. Vācijas seriāls. 1.sērija.
15.30 Daktere Kvinna 2. ASV seriāls. 1993.g. 18.sērija.
16.30 Mīlestības vīns. Meksikas seriāls. 2016.g. 136.sērija.
17.35 Mani remonta noteikumi. Austrālijas realitātes šovs. 24.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani remonta noteikumi. Austrālijas realitātes šovs.
24.sērijas turpinājums.
18.55 Drosme un skaistums. Turcijas seriāls. 2016.g. 21.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.35 Transports šodien, rīt 9.
20.40 Degpunktā.
21.10 Brokastis pie tēta. Krievijas komēdija (ar subt.). 2015.g.
23.15 Majors un maģija. Krievijas detektīvseriāls (ar subt.). 32.sērija.
0.15 LNT ziņu Top 10.*
1.10 «Dzīvīte» brīvdienās 2. Televīzijas veikala skatlogs.
1.35 Attīstības kods 4. Televeikala skatlogs.
2.00 Drosme un skaistums. Turcijas seriāls. 2016.g. 21.sērija.
2.45 Degpunktā.*
3.05 900 sekundes.*

TV3
5.00 Rezervisti. ASV seriāls. 2014.g. 4. un 5.sērija.
5.55 Uzvarētājas un zaudētājas. Austrālijas seriāls. 17.sērija.
6.50 Lieliskais Zirnekļcilvēks. Animācijas seriāls.
7.20 Septiņi rūķi. Animācijas seriāls.
7.40 Simpsoni 2. Animācijas seriāls.
8.10 Bruklina 99. ASV seriāls. 2014.g. 7. un 8.sērija.
9.05 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 3. Seriāls. 24.sērija.
10.05 Zvaigznes ceļo 3. TV šovs. 6.sērija.
11.05 Televeikala skatlogs.
11.20 Uzvarētājas un zaudētājas. Austrālijas seriāls. 18.sērija.
12.25 Bruklina 99. ASV seriāls. 2014.g. 9. un 10.sērija.
13.25 Lieliskais Zirnekļcilvēks. Animācijas seriāls.
13.50 Septiņi rūķi. Animācijas seriāls.
14.15 Simpsoni 2. Animācijas seriāls.
14.45 Darma un Gregs 3. ASV seriāls. 1999.g. 59. un 60.sērija.
15.45 Svešā seja 2. Latvijas seriāls. 2018.g. 20. un 21.sērija.
16.55 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 5. Seriāls. 1.sērija.
17.55 Māmiņas 2. Krievijas seriāls (ar subt.). 19. un 20.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Svešā seja 2. Latvijas seriāls. 2018.g. 21.sērija.
21.00 Nāvējošais ierocis. ASV spraiga sižeta seriāls. 9.sērija.
22.00 Skorpions. ASV detektīvseriāls. 2014.g. 8.sērija.
23.00 Kvantiko 2. ASV spraiga sižeta seriāls. 2016.g. 14.sērija.
23.55 Nekā personīga.
0.55 Sveika, Rīga!*
1.25 Rezervisti. ASV seriāls. 2014.g. 4.sērija.
1.50 Svešā seja 2. Latvijas seriāls. 2018.g. 21.sērija.
2.30 UgunsGrēks 4. Latvijas seriāls. 240. un 241.sērija.
3.35 TV3 ziņas.*
4.05 Bez tabu.*

Otrdiena, 27. februāris
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Dzimis Eiropā. Par ieguvumiem un zaudējumiem jaunajās
dalībvalstīs 10 gadus pēc iestāšanās ES.*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Province (ar subt.).*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2594.sērija.
9.35 Pamosties līdzās. Meksikas seriāls (ar subt.). 97.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ceturtā studija.*
11.15 Latvijas sirdsdziesma.*
12.15 Daudz laimes, jubilār!*
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15 Province.*
13.45 Avārijas brigāde. Iesnas. Animācijas filma.

13.55  Martins Labrītiņš. Animācijas seriāls.
14.25  Zorro hronikas. Animācijas seriāls.
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 157.sērija.
16.00 Pamosties līdzās. Meksikas seriāls (ar subt.). 96.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2594.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija. 19.27 Laika ziņas.
19.30 Personība. 100 g kultūras. Dagmāra Legante.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 1:1. Aktuālā intervija.
22.05  TV PIRMIZRĀDE. Sarkanā zelta impērija.
Dokumentāla filma (ar subt.).
23.05 Nakts ziņas. 23.14 Sporta ziņas. 23.16 Laika ziņas.
23.25 Aizņemties līgavaini. ASV romantiska komēdija. 2011.g.
1.30 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts.*

LTV7
5.00 SeMS. Laboratorija.*
5.30 Ekvadora.*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 Ekvadora.*
6.30 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Ceturtā studija.*
7.30  Saistītās dzīves. «Deutsche Welle» žurnāls.
8.35  Plašā brīvdaba. «Deutsche Welle» žurnāls.
9.40 Ar sapni mugursomā.*
10.10 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 156.sērija.
11.00 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.).
11.55 Aizliegtais paņēmiens.*
12.50 Bufalo. Girgensons. Dokumentāla filma.
13.20 2018.gada Phjončhanas Ziemas olimpiskās spēles.*
15.30 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls
16.00  Lielais Gregs. Vācijas seriāls. 2004.g. 17.sērija.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.).
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35  Neparastās profesijas. Dokumentāls seriāls. 7.sērija.
20.05  Taizemes dārgumi. Dokumentāla filma (ar subt.).
21.10  Lielais Gregs. Vācijas seriāls. 2004.g. 18.sērija.
22.10 Komisārs Megrē. Lielbritānijas detektīvseriāls
(krievu val., ar subt.). 2016.g. 2.sērija
23.55 Starptautiskais sporta deju festivāls «Baltic Grand Prix».*
0.55 Sporta spēks 2. «Deutsche Welle» žurnāls.
1.30 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.
6.00 900 sekundes.
8.15 Apsolītā. Indijas seriāls. 2007.g. 228.sērija.
9.15 Likteņa līkloči. Krievijas seriāls (ar subt.). 2.sērija.
10.25 Televīzijas veikals.
10.40 Bērni un vecāki 4. ASV seriāls. 2012.g. 8.sērija.
11.50 Laiks dejot! ASV drāma. 2016.g.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Mūsu Čārlijs 11. Vācijas seriāls. 2.sērija.
15.30 Daktere Kvinna 2. ASV seriāls. 1993.g. 19.sērija.
16.30 Mīlestības vīns. Meksikas seriāls. 2016.g. 137.sērija.
17.35 Mani remonta noteikumi. Austrālijas realitātes šovs. 25.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani remonta noteikumi. Austrālijas realitātes šovs.
25.sērijas turpinājums.
18.55 Drosme un skaistums. Turcijas seriāls. 2016.g. 22.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā.
21.10 Mūzikas ierakstu gada balva. «Zelta mikrofons 2018».
1.05 «Dzīvīte» brīvdienās 2. Televīzijas veikala skatlogs.
1.30 Drosme un skaistums. Turcijas seriāls. 2016.g. 22.sērija.
2.15 30 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru. Kulinārijas raidījums.
2.40 Degpunktā.*
3.05 900 sekundes.*
4.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.

TV3
5.00 Rezervisti. ASV seriāls. 2014.g. 6. un 7.sērija.
5.55 Uzvarētājas un zaudētājas. Austrālijas seriāls. 18.sērija.
6.50 Lieliskais Zirnekļcilvēks. Animācijas seriāls.
7.20 Septiņi rūķi. Animācijas seriāls.
7.40 Simpsoni 2. Animācijas seriāls.
8.10 Bruklina 99. ASV seriāls. 2014.g. 9. un 10.sērija.
9.05 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 5. Seriāls. 1.sērija.
10.05 Nāvējošais ierocis. ASV spraiga sižeta seriāls. 2016.g. 9.sērija.
11.05 Televeikala skatlogs.
11.20 Uzvarētājas un zaudētājas. Austrālijas seriāls. 19.sērija.
12.25 Bruklina 99. ASV seriāls. 2014.g. 11. un 12.sērija.
13.25 Lieliskais Zirnekļcilvēks. Animācijas seriāls.
13.50 Septiņi rūķi. Animācijas seriāls.
14.15 Simpsoni 2. Animācijas seriāls.
14.45 Darma un Gregs 3. ASV seriāls. 1999.g. 61. un 62.sērija.
15.45 Svešā seja 2. Latvijas seriāls. 2018.g. 21. un 22.sērija.
16.55 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 5. Seriāls. 2.sērija.
17.55 Māmiņas 3. Krievijas seriāls (ar subt.). 1. un 2.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Svešā seja 2. Latvijas seriāls. 2018.g. 22.sērija.
21.00 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 7. Seriāls. 9.sērija.
22.00 Zibsnis 2. ASV spraiga sižeta seriāls. 18.sērija.
23.00 Aklā zona. ASV seriāls. 2015.g. 5.sērija.
23.55 Impērija. ASV seriāls. 2014.g. 3.sērija.
0.50 Rezervisti. ASV seriāls. 2014.g. 5., 6. un 7.sērija.
2.05 Svešā seja 2. Latvijas seriāls. 2018.g. 22.sērija.
2.45 UgunsGrēks 4. Latvijas seriāls. 242. un 243.sērija.
3.45 TV3 ziņas.*
4.15 Bez tabu.*

Trešdiena, 28. februāris
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Ielas garumā. 15 no 100. Rītabuļļi un Vakarbuļļi.*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Province (ar subt.).*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2595.sērija.
9.35 Pamosties līdzās. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 98.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ceturtā studija.*
11.15 Supernova 2018.*
13.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.50 Vides fakti.*
14.20 Kas te? Es te!*
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 158.sērija.
16.00 Pamosties līdzās. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 97.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2595.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija. 19.27 Laika ziņas.
19.30 Zemes stāsti.
20.00 Pasaules panorāma. Raidījums par ārpolitiku.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 Latvijas Loto izlozes.
21.20 Tieša runa.
22.30 TV PIRMIZRĀDE. Latviešu jaunie režisori.
Monta Gāgane. Meldra. Latvijas komiska drāma. 2016.g.
23.05 Nakts ziņas. 23.14 Sporta ziņas. 23.16 Laika ziņas.
23.20 Debesu vārdā 2. Vācijas daudzsēriju drāma. 3. un 4.sērija.
1.10  Sarkanā zelta impērija. Dokumentāla filma (ar subt.).

LTV7
5.00 SeMS. Laboratorija.*
5.30 Ekvadora.*

TV PROGRAMMA
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 Ekvadora.*
6.30 Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Ceturtā studija.*
7.30 «De facto» (ar subt.).*
8.05 Province (ar subt.).*
8.35  Plašā brīvdaba. «Deutsche Welle» žurnāls.
9.40 Ar sapni mugursomā.*
10.10 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 157.sērija.
11.00 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.).
11.55 LV jaunatklāšanas raidījums «TE!».
13.00  Seišelu salu dārgumi. Dokumentāla filma.
14.00  Aktuālā reportāža. «Deutsche Welle» žurnāls.
15.00 Kultūra: grāmatu liktenis digitālajā laikmetā. Dokumentāla filma.
15.30 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls
16.00  Lielais Gregs. Vācijas seriāls. 2004.g. 18.sērija.
17.00 Dzīve šodien. (krievu val.).
18.05 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.).
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35  TV PIRMIZRĀDE. Bezbailīgie. Gadsimta izaicinājums 4.
Dokumentāls seriāls. 1.sērija.
20.05  Baleāru salu dārgumi. Dokumentāla filma (ar subt.).
21.10  Lielais Gregs. Vācijas seriāls. 2004.g. 19.sērija.
22.10  Samuraju cīnītājas. Dokumentāla filma.
23.10 Ar sapni mugursomā.*
1.40 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.
6.00 900 sekundes.
8.15 Apsolītā. Indijas seriāls. 2007.g. 229.sērija.
9.15 Likteņa līkloči. Krievijas seriāls (ar subt.). 3.sērija.
10.25 Televīzijas veikals.
10.40 Bērni un vecāki 4. ASV seriāls. 2012.g. 9.sērija.
11.50 Mīlestībai patīk kompānija. Vācijas romantiska komēdija. 2006.g.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Mūsu Čārlijs 11. Vācijas seriāls. 3.sērija.
15.30 Daktere Kvinna 2. ASV seriāls. 1993.g. 20.sērija.
16.30 Mīlestības vīns. Meksikas seriāls. 2016.g. 138.sērija.
17.35 Mani remonta noteikumi. Austrālijas realitātes šovs. 26.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani remonta noteikumi. Austrālijas realitātes šovs.
26.sērijas turpinājums.
18.55 Drosme un skaistums. Turcijas seriāls. 2016.g. 23.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā.
21.10 Zebra 2.
21.25 Doktors Mārtins 4. Lielbritānijas seriāls. 2008.g. 7.sērija.
22.35 TV PIRMIZRĀDE. Florense Fostere Dženkinsa.
Lielbritānijas muzikāla komēdija. 2016.g.
0.50 Drosme un skaistums. Turcijas seriāls. 2016.g. 23.sērija.
1.35 Likteņa līkloči. Krievijas seriāls (ar subt.). 3.sērija.
2.20 Degpunktā.*
2.45 900 sekundes.*
4.35 Karamba! Humora raidījums.

TV3
5.00 Rezervisti. ASV seriāls. 2014.g. 8. un 9.sērija.
5.55 Uzvarētājas un zaudētājas. Austrālijas seriāls. 19.sērija.
6.50 Lieliskais Zirnekļcilvēks. Animācijas seriāls.
7.20 Septiņi rūķi. Animācijas seriāls.
7.40 Simpsoni 2. Animācijas seriāls.
8.10 Bruklina 99. ASV seriāls. 2014.g. 11. un 12.sērija.
9.05 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 5. Seriāls. 2.sērija.
10.05 Zibsnis 2. ASV spraiga sižeta seriāls. 18.sērija.
11.05 Televeikala skatlogs.
11.20 Uzvarētājas un zaudētājas. Austrālijas seriāls. 20.sērija.
12.25 Bruklina 99. ASV seriāls. 2014.g. 13. un 14.sērija.
13.25 Lieliskais Zirnekļcilvēks. Animācijas seriāls.
13.50 Septiņi rūķi. Animācijas seriāls.
14.15 Simpsoni 2. Animācijas seriāls.
14.45 Darma un Gregs 3. ASV seriāls. 1999.g. 63. un 64.sērija.
15.45 Svešā seja 2. Latvijas seriāls. 2018.g. 22. un 23.sērija.
16.55 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 5. Seriāls. 3.sērija.
17.55 Māmiņas 3. Krievijas seriāls (ar subt.). 3. un 4.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Svešā seja 2. Latvijas seriāls. 2018.g. 23.sērija.
21.00 Tēta nedienas Latvijā 3. Realitātes šovs. 5.sērija.
22.30 Gatava pārvērtībām 2. Raidījums. 3.sērija.
23.10 Karaliskie grēki. ASV seriāls. 2015.g. 9.sērija.
0.10 Skorpions. ASV detektīvseriāls. 2014.g. 8.sērija.
1.05 Rezervisti. ASV seriāls. 2014.g. 8. un 9.sērija.
1.55 Svešā seja 2. Latvijas seriāls. 2018.g. 23.sērija.
2.35 UgunsGrēks 4. Latvijas seriāls. 244. un 245.sērija.
3.40 TV3 ziņas.*
4.10 Bez tabu.*

Ceturtdiena, 1. marts
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Vides fakti (ar subt.).*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Province (ar subt.).*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2596.sērija.
9.35 Pamosties līdzās. Meksikas seriāls (ar subt.). 99.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ceturtā studija.*
11.15 Aizliegtais paņēmiens.*
12.10 1:1. Aktuālā intervija.*
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15 Pasaules panorāma.* Raidījums par ārpolitiku.
13.50  Gārfīlda šovs 2. Animācijas seriāls.
14.20 Kas te? Es te!*
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 159.sērija.
16.00 Pamosties līdzās. Meksikas seriāls (ar subt.). 98.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2596.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija. 19.27 Laika ziņas.
19.30 Latvijas filmas Latvijas simtgadei. Paradīze’89.
20.00 700 pasaules brīnumi. Vjetnama.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 Atslēgas. Dokumentāls cikls.
21.30 TV PIRMIZRĀDE. Olga Dreģe. Mirkļu pieskārieni.
Dokumentāla filma.
22.30  Tēvs Brauns 4. Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 3.sērija.
23.30 Nakts ziņas. 23.39 Sporta ziņas. 23.41 Laika ziņas.
23.45 Supernova 2018.*

LTV7
5.00 SeMS.Laboratorija.*
5.30 Ekvadora.*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 Ekvadora.*
6.30 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Ceturtā studija.*
7.30 Ielas garumā. 15 no 100. Rītabuļļi un Vakarbuļļi (ar subt.).*
8.00 Vides fakti (ar subt.).*
8.30 Kā apturēt globālo sasilšanu? «Deutsche Welle» žurnāls.
9.10 Latvija man. Dokumentāla filma.
9.40 Ar sapni mugursomā.*
10.10 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 158.sērija.
11.00 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.).
11.55 Tieša runa (ar surdotulkojumu).*
13.05  Austrumu Karību salu dārgumi. Dokumentāla filma (ar subt.).
14.05 Kultūras mantojums 3D. Dokumentāla filma.
14.15 LTV – 60. Zelta arhīvs. M.Vilcāne.*
15.00 Kultūra: globālais Bēthovens. Dokumentāla filma.
15.30 Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls

Ceturtdiena, 2018. gada 22. februāris
16.00  Lielais Gregs. Vācijas seriāls. 2004.g. 19.sērija.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.).
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Punkti uz i. Diskusiju raidījums (krievu val.).
21.10  Lielais Gregs. Vācijas seriāls. 2004.g. 20.sērija.
22.10 Sporta studija.*
23.00  Baleāru salu dārgumi. Dokumentāla filma (ar subt.).
0.00 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
0.45 Personība. 100 g kultūras.*
1.45 Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.
6.00 900 sekundes.
8.15 Apsolītā. Indijas seriāls. 2007.g. 230.sērija.
9.15 Likteņa līkloči. Krievijas seriāls (ar subt.). 4.sērija.
10.25 Televīzijas veikals.
10.40 Bērni un vecāki 4. ASV seriāls. 2012.g. 10.sērija.
11.45 Inga Lindstrēma. Sandbergenas burvība. Melodrāma. 2008.g.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Mūsu Čārlijs 11. Vācijas seriāls. 4.sērija.
15.25 Daktere Kvinna 2. ASV seriāls. 1993.g. 21.sērija.
16.30 Mīlestības vīns. Meksikas seriāls. 2016.g. 139.sērija.
17.35 Mani remonta noteikumi.
Austrālijas realitātes šovs. 27.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani remonta noteikumi. Austrālijas realitātes šovs.
27.sērijas turpinājums.
18.55 Drosme un skaistums. Turcijas seriāls. 2016.g. 24.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā.
21.10 Izdzīvotāji 32. ASV realitātes šovs. 2016.g. 13.sērija.
22.10 Melu detektors. Realitātes šovs (ar subt.). 9.sērija.
23.30 Melnais kods. ASV seriāls. 2015.g. 9.sērija.
0.25 Čikāgas sardzē 4. ASV seriāls. 2016.g. 14.sērija.
1.05 Drosme un skaistums. Turcijas seriāls. 2016.g. 24.sērija.
1.50 Likteņa līkloči. Krievijas seriāls (ar subt.). 4.sērija.
2.35 Degpunktā.*
3.00 900 sekundes.*

TV3
5.00 Rezervisti. ASV seriāls. 2014.g. 10. un 11.sērija.
5.55 Uzvarētājas un zaudētājas. Austrālijas seriāls. 20.sērija.
6.50 Lieliskais Zirnekļcilvēks. Animācijas seriāls.
7.20 Septiņi rūķi. Animācijas seriāls.
7.40 Simpsoni 2. Animācijas seriāls.
8.10 Bruklina 99. ASV seriāls. 2014.g. 13. un 14.sērija.
9.05 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 5. Seriāls. 3.sērija.
10.05 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 7. Seriāls. 9.sērija.
11.05 Televeikala skatlogs.
11.20 Uzvarētājas un zaudētājas. Austrālijas seriāls. 21.sērija.
12.25 Bruklina 99. ASV seriāls. 2014.g. 15. un 16.sērija.
13.25 Lieliskais Zirnekļcilvēks. Animācijas seriāls.
13.50 Septiņi rūķi. Animācijas seriāls.
14.15 Simpsoni 2. Animācijas seriāls.
14.45 Darma un Gregs 3. ASV seriāls. 1999.g. 65. un 66.sērija.
15.45 Svešā seja 2. Latvijas seriāls. 2018.g. 23. un 24.sērija.
16.55 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 5. Seriāls. 4.sērija.
17.55 Māmiņas 3. Krievijas seriāls. 5. un 6.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Svešā seja 2. Latvijas seriāls. 2018.g. 24.sērija.
21.00 Nozieguma skelets 12. ASV seriāls. 4.sērija.
22.00 G.I.Džo. «Kobras» sacelšanās. ASV un Čehijas spraiga
sižeta fantastikas trilleris. 2009.g.
0.15 Ekstrasensu cīņas 16. Realitātes šovs. 2015.g. 5.sērija.
1.50 Darma un Gregs 3. ASV seriāls. 1999.g. 65.sērija.
2.10 Svešā seja 2. Latvijas seriāls. 2018.g. 24.sērija.
2.40 UgunsGrēks 4. Latvijas seriāls. 246. un 247.sērija.
3.45 TV3 ziņas.*
4.15 Bez tabu.*

Piektdiena, 2. marts
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Saknes debesīs (ar subt.).*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Es - savai zemītei (ar subt.).*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35 Alpu dakteris. Seriāls. Starpsezona.
9.35 Pamosties līdzās. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 100.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ceturtā studija.*
11.15 Kalnu patruļa 6. Seriāls. 11.sērija.
12.10 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts.*
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15 Saknes debesīs (ar subt.).*
13.50 Zīmē, līmē, dari pats! Raidījums bērniem.
14.02 Ernests un Selestīna. Animācijas seriāls.
14.20 Astrozēns. Animācijas seriāls.
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 160.sērija.
16.00 Pamosties līdzās. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 99.sērija.
17.00 Alpu dakteris. Seriāls. Starpsezona.
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 Īstās Latvijas saimnieces.
22.15  Darelu ģimene. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 3.sērija.
23.10 Nakts ziņas. 23.19 Sporta ziņas. 23.21 Laika ziņas.
23.25 Latvijas sirdsdziesma.*
0.20  Tēvs Brauns 4. Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 3.sērija.
1.20 Kalnu patruļa 6. Seriāls. 11.sērija.
2.10 Debesu vārdā 2. Daudzsēriju drāma. 2014.g. 3. un 4.sērija.
4.00 Sporta studija (ar surdotulkojumu).*
4.45 Latviešu jaunie režisori. Monta Gāgane. Meldra.
Latvijas komiska drāma. 2016.g.

LTV7
5.00 SeMS.Laboratorija.*
5.30 Ekvadora.*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 Ekvadora.*
6.30 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Ceturtā studija.*
7.30 Kultūra: globālais Bēthovens. Dokumentāla filma.
8.00 Kultūra: grāmatu liktenis digitālajā laikmetā. Dokumentāla filma.
8.30 Kā apturēt globālo sasilšanu? «Deutsche Welle» žurnāls.
9.10 Ar sapni mugursomā.*
10.10 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 159.sērija.
11.00 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.).
11.55 1:1. Aktuālā intervija (ar surdotulkojumu).*
12.45 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
13.30 Personība. 100 g kultūras.*
14.30  Seišelu salu dārgumi. Dokumentāla filma.
15.30 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls
16.00  Lielais Gregs. Vācijas seriāls. 2004.g. 20.sērija.
17.00 Dzīve šodien. (krievu val.).
18.05 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.).
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Personīgā lieta.
Informatīvi analītisks raidījums (krievu val.).
20.05 Rezervāts. Politiskā satīra (krievu val., ar subt.).
20.20 Aizmirstās garšas. Dokumentāls seriāls. 5.sērija
20.55  Nāvējošie medikamenti. Dokumentāla filma (ar subt.).
22.00  Ielu advokāts. ASV krimināldrāma (ar subt.). 2011.g.
0.10 Supernova 2018.*
2.40 Vakars ar Renāru Zeltiņu.*
3.35 Aculiecinieks.*

3.50  Bezbailīgie. Gadsimta izaicinājums 4. Dok.seriāls. 1.sērija.
4.15 Visas durvis vaļā. «SeMS» dokumentālie stāsti.*
4.45 Rezervāts. Politiskā satīra (krievu val., ar subt.).

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.
6.00 900 sekundes.
8.15 Apsolītā. Indijas seriāls. 2007.g. 231.sērija.
9.15 Likteņa līkloči. Krievijas seriāls (ar subt.). 5.sērija.
10.25 Televīzijas veikals.
10.40 Bērni un vecāki 4. ASV seriāls. 2012.g. 11.sērija.
11.45 Inga Lindstrēma. Kāzas Hārdingsholmā. Melodrāma. 2008.g.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Mūsu Čārlijs 11. Vācijas seriāls. 5.sērija.
15.25 Daktere Kvinna 2. ASV seriāls. 1993.g. 22.sērija.
16.30 Mīlestības vīns. Meksikas seriāls. 2016.g. 140.sērija.
17.35 Mani remonta noteikumi. Austrālijas realitātes šovs. 28.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani remonta noteikumi. Austrālijas realitātes šovs.
28.sērijas turpinājums.
18.55 Drosme un skaistums. Turcijas seriāls. 2016.g. 25.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā.
21.10 TV PIRMIZRĀDE. Svaigi cepta slepkavība.
Šokolādes cepums. ASV detektīvfilma. 2016.g.
23.05 Sievietes. ASV komēdija. 2008.g.
1.05 Florense Fostere Dženkinsa. Muzikāla komēdija. 2016.g.
2.50 Degpunktā.*
3.10 900 sekundes.*

TV3
5.00 Rezervisti. ASV seriāls. 2014.g. 12. un 13.sērija.
5.55 Uzvarētājas un zaudētājas. Austrālijas seriāls. 21.sērija.
6.50 Lieliskais Zirnekļcilvēks. Animācijas seriāls.
7.20 Septiņi rūķi. Animācijas seriāls.
7.40 Simpsoni 2. Animācijas seriāls.
8.10 Bruklina 99. ASV seriāls. 2014.g. 15. un 16.sērija.
9.05 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 5. Seriāls. 4.sērija.
10.05 Nozieguma skelets 12. ASV seriāls. 4.sērija.
11.05 Televeikala skatlogs.
11.20 Uzvarētājas un zaudētājas. Austrālijas seriāls. 22.sērija.
12.25 Bruklina 99. ASV seriāls. 2014.g. 17. un 18.sērija.
13.25 Lieliskais Zirnekļcilvēks. Animācijas seriāls.
13.50 Septiņi rūķi. Seriāls.
14.15 Simpsoni 2. Animācijas seriāls.
14.45 Darma un Gregs 3. ASV seriāls. 1999.g. 67. un 68.sērija.
15.55 Precētie pret brīvajiem 3. Latvijas realitātes šovs. 1.sērija.
16.55 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 5. Seriāls. 5.sērija.
17.55 Māmiņas 3. Krievijas seriāls. 7. un 8.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Dziesmu duelis. TV šovs. 2018.g.
21.50 Artūrs. ASV romantiska komēdija.
0.00 Spiegs. ASV komiska spraiga sižeta filma. 2015.g.
2.15 Rezervisti. ASV seriāls. 2014.g. 12.sērija.
2.40 UgunsGrēks 4. Latvijas seriāls. 248. un 249.sērija.
3.45 TV3 ziņas.*
4.15 Bez tabu.*

Sestdiena, 3. marts
LTV1
5.15 LTV – 60. Zelta arhīvs. Pits Andersons.
5.35 Province (ar subt.).*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Personība. 100 g kultūras.*
7.00 Aoi un Hinatas piedzīvojumi kalnos 2. Animācijas seriāls.
7.30  Gārfīlda šovs 2. Animācijas seriāls.
8.00  Martins Labrītiņš. Animācijas seriāls.
8.30 Bings. Animācijas seriāls.
8.45 Pirāte un Kapteinīno. Animācijas seriāls.
9.00 Kas te? Es te!
9.30 Zīmē, līmē, dari pats! Raidījums bērniem.
9.42 Ernests un Selestīna. Animācijas seriāls.
10.00 Ķepa uz sirds.
10.30 Trīs musketieri. Animācijas filma (ar subt.).
12.00 Eņģeļu māja. LTV seriāls. 94. un 95.sērija.
12.55 Zemes stāsti (ar subt.).*
13.30 Latvijas filmas Latvijas simtgadei.*
14.00 700 pasaules brīnumi. Vjetnama.*
14.35 Īstās Latvijas saimnieces.*
15.35 Gudrs, vēl gudrāks.*
17.00  TV PIRMIZRĀDE. Savvaļas ilgdzīvotāji.
Dokumentālu filmu cikls (ar subt.). 1.sērija.
18.00 Dienas ziņas (Sestdiena) (ar surdotulkojumu).
18.20 Aculiecinieks.
18.35 Es - savai zemītei.
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 JAUNA SEZONA! Teātris.zip.
21.45 TV PIRMIZRĀDE. Ar vīru nav viegli. Dailes teātra izrāde.
0.05  Ielu advokāts. ASV krimināldrāma (ar subt.). 2011.g.
2.15 Jāņa Streiča dzimšanas dienas lielkoncerts.*

LTV7
5.00 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls
5.30 Ekvadora.*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 Kas te? Es te!*
7.00 Dardarija.*
7.30 Province (ar subt.).*
8.00 700 pasaules brīnumi. Kuba.*
8.30 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.
9.00 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.
9.30 Aculiecinieks.*
9.45 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts.*
10.30 Brīnumu laboratorija (krievu val., ar subt.).
11.00 Sporta studija (ar surdotulkojumu).*
11.50 Kūku čempions 7. Kulinārijas šovs. (krievu val., ar subt.).
13.00 Deviņdesmitie.*
14.00 Nacionālie dārgumi.100 g kultūras.*
14.45 Eiropas meistarsacīkstes daiļslidošanā.
Izvēles programma dejās uz ledus.*
17.00  Austrumu Karību salu dārgumi. Dok.filma (ar subt.).
18.00 Aizliegtais paņēmiens (ar subt.).*
19.00  Nāvējošie medikamenti. Dokumentāla filma.
20.05  Nemiera gars 6. Speciālizlaidums. Dokumentāla filma.
21.00 Midsomeras slepkavības 9. Detektīvseriāls. 1.sērija.
22.50 Daudz laimes, jubilār!*
0.50 LV jaunatklāšanas raidījums «TE!».*
1.50 700 pasaules brīnumi. Kuba.*
2.20 Mājas, kur atgriezties. Austrālijas seriāls. 161.–164.sērija.
4.00 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.*
4.30 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
4.59 Province (ar subt.).*

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.20 Bernards 2. Animācijas seriāls.
5.35 Čikāga liesmās 3. ASV seriāls. 2014.g. 18.sērija.
6.15 Dzimuši policisti. ASV seriāls. 2015.g. 6.sērija.
6.55 Suņu slepenā dzīve. Lielbritānijas raidījums. 3.sērija.
7.55 30 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru.
Kulinārijas raidījums.
8.30 Attīstības kods 4. Televīzijas veikala skatlogs.
9.00 LNT brokastis.
10.00 Laimīgs un vesels 10. Televīzijas veikala skatlogs.
10.30 «Dzīvīte» brīvdienās 2. Televīzijas veikala skatlogs.
11.05 Uzvari, zaudē vai mīli. ASV melodrāma. 2014.g.
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13.00 Mani remonta noteikumi. Realitātes šovs. 24., 25. un 26.sērija.
16.50 Ekstrasensu cīņas. Realitātes šovs (ar subt.). 16.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Svaigi cepta slepkavība. Šokolādes cepums. Detektīvfilma. 2016.g.
20.00 LNT ziņas.
20.35 «Degpunktā» sestdienā 6.
21.05 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 285. un 286.sērija.
23.10 Nika sāpes. Vācijas spraiga sižeta filma. 2016.g.
1.00 Inga Lindstrēma. Sandbergenas burvība. Melodrāma. 2008.g.
2.30 Šaurā zilā strīpiņa. Lielbritānijas komēdijseriāls. 1995.g.
3.00 Suņu slepenā dzīve. Lielbritānijas raidījums. 2013.g. 3.sērija.
3.45 LNT brokastis.*
4.30 Karamba! Humora raidījums.

19.00 TV3 ziņas.
19.35 Aizskalotais. ASV un Lielbritānijas animācijas filma. 2006.g.
21.10 Harijs Poters un nāves dāvesti. ASV un Lielbritānijas
fantāzijas piedzīvojumu filma. 2011.g. 2.daļa.
23.45 G.I.Džo. «Kobras» sacelšanās. ASV un Čehijas spraiga
sižeta fantastikas trilleris. 2009.g.
1.55 Artūrs. ASV romantiska komēdija. 2011.g.
3.50 Iespējams tikai Krievijā 4. 10.sērija.
4.20 TV3 ziņas.*

TV3

5.05 Kultūršoks. 100 g kultūras.*
5.15 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Personība. 100 g kultūras.*
7.00 Aoi un Hinatas piedzīvojumi kalnos 2. Animācijas seriāls.
7.30  Gārfīlda šovs 2. Animācijas seriāls.
8.00  Martins Labrītiņš. Animācijas seriāls.
8.30 Bings. Animācijas seriāls.
8.45 Pirāte un Kapteinīno. Animācijas seriāls.
9.00 Kas te? Es te!
9.30  TV PIRMIZRĀDE. Henrijs iepazīst pasauli. Animācijas seriāls.
9.40  TV PIRMIZRĀDE. Ja es būtu dzīvnieks. Dokumentāls seriāls.
10.00  Zorro hronikas. Animācijas seriāls.
10.25  Neparastās profesijas. Dok.seriāls (ar subt.). 11.sērija.
11.00  TV PIRMIZRĀDE. Vjetnamas dārgumi.
Dokumentāla filma (ar subt.).
12.00 Dievkalpojums.
13.00 Saknes debesīs (ar subt.).
13.30 Aculiecinieks.*
13.45 Atslēgas (ar subt.).*
14.05 Likteņa līdumnieki. LTV videofilma. 6.sērija.
15.05 Latvijas sirdsdziesma.*
16.00 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras. Aleksandrs Kublinskis.
16.45 Ķepa uz sirds.*
17.15 Daudz laimes, jubilār! Ivo Fomins.
18.00 Dienas ziņas (Svētdiena) (ar surdotulkojumu).

5.00 Apokalipses vēstneši. ASV seriāls. 2013.g. 1.sērija.
5.55 Būt par papucīti 4. ASV seriāls. 2013.g. 1. un 2.sērija.
6.50 Darma un Gregs 3. ASV seriāls. 1999.g. 67.sērija.
7.10 Transformeri: roboti maskējas. Animācijas seriāls.
7.35 Ogijs un tarakāni 3. Animācijas seriāls.
8.20 Mikijs un sacīkšu braucēji. Animācijas seriāls.
9.15 Televeikala skatlogs.
9.30 Sīči dara trakas lietas.
ASV amatiervideo raidījums. 46.sērija.
10.00 Sveika, Rīga!
10.35 Autoziņas. Televeikala skatlogs.
11.10 Tēta nedienas Latvijā 3. Realitātes šovs. 5.sērija.
12.45 Pasaules smieklīgāko videokuriozu «Top 10». 28.sērija.
13.15 Pasaules smieklīgāko videokuriozu «Top 10» 2. 1.sērija.
13.45 Izklausies redzēts 4. Muzikāls šovs. 2018.g.
16.20 Doktors Dūlitls. ASV komēdija. 1998.g.
18.00 Dullās sacensības «Neiespējamā misija» 7. 1.sērija.

SIA «Cross Timber Systems»

(reģ.Nr.50103516701) ražo inovatīvu produktu – liela izmēra
masīvkoka līmētus paneļus daudzstāvu būvniecībai. Rūpnīca
uzsākusi ražošanu 2015. gada pavasarī, šobrīd turpinās visu
uzņēmuma procesu ieviešana un turpmāka attīstība.

Svētdiena, 4. marts
LTV1

18.20 Province.
18.50 TV PIRMIZRĀDE. Barbaras Vudas kolekcija. Sirds trīsas.
Vācijas romantiska drāma (ar subt.). 1998.g. 1.daļa.
20.30 Panorāma. 21.19 Sporta ziņas. 21.29 Laika ziņas.
20.46 «De facto».
21.35 Limuzīns Jāņu nakts krāsā. Rīgas kinostudijas komēdija.
1981.g. Atjaunotā versija.
23.10 Olga Dreģe. Mirkļu pieskārieni.*
0.10  Adelainas gadi. Romantiska drāma (ar subt.). 2015.g.
2.15  Savvaļas ilgdzīvotāji. Dok.filmu cikls (ar subt.). 1.sērija.
3.15 Festivāls «Baltica 2015». Noslēguma koncerts.*

LTV7
5.30 Adreses.*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 Kas te? Es te!*
7.00 Dardarija.*
7.30 Vides fakti (ar subt.).*
8.00 Ielas garumā. 15 no 100. Rītabuļļi un Vakarbuļļi (ar subt.).*
8.30 Biznesa pasaule. Televeikala skatlogs.
9.00 Karaliste.*
9.30 Rūpes par Zemi. Dokumentāla filma.
10.00 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.
10.30 Trīs musketieri. Animācijas filma (ar subt.).
12.00 Brīnumu laboratorija (krievu val., ar subt.).*
12.30 Mājas, kur atgriezties. Seriāls. 2010.g. 161.–164.sērija.
14.15 Aculiecinieks.*
14.35 Eiropas meistarsacīkstes daiļslidošanā.
Paraugdemostrējumi.*
16.50 Aizmirstās garšas. Dokumentāls seriāls. 5.sērija
17.25  Nemiera gars 6. Speciālizlaidums. Dok.filma.
18.15 TV PIRMIZRĀDE. Neaizmirstais. Lielbritānijas seriāls.
1. un 2.sērija (krievu val., ar subt.).
20.00 Bravo! Baltijas valstu bērnu talantu šovs (krievu val., ar subt.).
21.00 TV PIRMIZRĀDE. Godavīrs. Vācijas drāma. 2014.g.
22.45 Sporta studija.*
23.30 Adreses.*
0.05 Dzimtas detektīvs. Tontegodes dzimta (ar subt.).*
1.10 Latvijas gredzens. Latgale. Koncertizrāde «Rakstiem un skaņai».*

Aicinām mums pievienoties

KOKSNES MATERIĀLU APSTRĀDĀTĀJU.
Jūsu pienākumos ietilps:
• nodrošināt paneļu ražošanas remonta uzdevuma
izpildi, pielietojot pārraudzībā un apkalpošanā nodotos
rokas instrumentus;
• sekot pārraudzībā nodoto rokas instrumentu tehniskajam stāvoklim.
Mēs sagaidām, ka jums ir:
• vidējās pakāpes profesionālā izglītība, vēlams
kokapstrādes jomā;
• vēlama ne mazāk kā 2 gadu praktiskā darba pieredze
atbilstoša profila darbā;
• latviešu valodas lietošanas prasmes runā un rakstos.
Mums ir svarīga jūsu:
• prasme orientēties ražošanas darbu tehnoloģiskos procesos;
• darba izpildes disciplīna, precizitāte un atbildība par
uzdotā darba norisi un rezultātiem;
• kārtība un tīrība darba vietā, rūpes par drošu darba
izpildījumu un citu savā darbībā skarto personu drošību;
• lojāla, goprātīga attieksme vadītāja rīkojumu vai
norādījumu pildīšanā.
Mēs piedāvājam:
• interesantu un dinamisku darbu;
• konkurētspējīgu atalgojumu un sociālās garantijas;
• veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika;
• darba vietu Jelgavā ar pilnas slodzes maiņu darba laiku;
• iespēju pilnveidoties un attīstīties profesionālu
kolēģu komandā.

Seko mums arī portālos:

draugiem.lv un

facebook.com

CV un pieteikuma vēstuli līdz 2018. gada 8. martam
lūgums sūtīt pa e-pastu info@crosstimbersystems.com
vai pa pastu uz uzņēmuma
«Cross Timber Systems» adresi:
Aviācijas iela 18, Jelgava, LV-3004, ar norādi
«Pieteikums konkursam «Koksnes materiālu apstrādātājs»».
«AKG» ir Vācijas metālapstrādes uzņēmumu grupa, kura ir
pārstāvēta 13 ražotnēs Vācijā, Francijā, Latvijā, Turcijā, Indijā,
ASV, Brazīlijā un Ķīnā un ražo visā pasaulē pazīstamas augstas
kvalitātes siltuma apmaiņas iekārtas un to sistēmas smagajai
mašīnbūvei, auto industrijai, kompresoru industrijai, agrotehnikai, elektronikas industrijai un sadzīves iekārtām.

27. februārī pl. 1000

27. februārī pl. 1800

28. februārī pl. 915

SIA «AKG Thermotechnik Lettland»

(reģ.Nr.40003646836) Latvijā sekmīgi strādā jau
vairāk nekā 12 gadus. Mūsu galvenais uzdevums –
klientu prasību izpilde visaugstākajā kvalitātē.
Darbs «AKG Thermotechnik Lettland» ir lieliska iespēja gūt pieredzi un veidot savu karjeru starptautiskā
ražošanas uzņēmumā!

6. martā pl. 1730

7. martā pl. 1000

8. martā pl. 1800

Nodokļu aktualitātes
2018.gadā
13.martā pl. 1000

13. martā pl. 1730

novērtēšana un vadība
20.martā pl. 1000

Jelgavas pilsētas,
Jelgavas un Ozolnieku
novadu tūrisma gids
7.martā pl. 1715

SIA «AKG Thermotechnik Lettland»
aicina pievienoties savai komandai

KLIENTU KONSULTANTU(-I).
Darba pienākumu veikšanai nepieciešamas:
• labas valodu zināšanas mutiski un rakstiski (latviešu,
angļu, vācu, krievu);
• prasme apkopot, analizēt un sistematizēt informāciju;
• prasme patstāvīgi plānot darbu un sekot tā izpildei;
• prasme strādāt ar standarta biroja programmatūru
un biroja tehniku;
• vēlama pieredze darbā ar resursu vadības sistēmu «SAP»;
• labas saskarsmes spējas;
• noturība stresa situācijās.
Ja tev ir ļoti labas valodu zināšanas, interese par
ražošanas procesiem un vēlēšanās apgūt pārējās
minētās prasmes, arī tu vari pretendēt uz šo amatu!
Mēs piedāvājam interesantu un dinamisku darbu stabilā starptautiskā uzņēmumā Jelgavā ar iespēju veidot
ilgtermiņa profesionālo karjeru, labus darba apstākļus
un kvalifikācijai atbilstošu atalgojumu.
Visus, kas vēlas pievienoties mūsu komandai – ar
darba pieredzi vai bez tās –, savu motivācijas vēstuli
un CV ar norādi «Klientu konsultants» lūdzam sūtīt
līdz 2018. gada 28. februārim pa e-pastu ieva.
uldrike@akg-gruppe.de vai pa pastu uz adresi:
«AKG Thermotechnik Lettland», Aviācijas iela 34,
Jelgava, LV-3004. Informācija pa tālruni 63012206.
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Personāla atlase,

Gleznošanas
pamati I
13. martā pl. 1730

Ideju fitness IV
22. martā pl. 1715

Jaunums

Vadības psiholoģijas Dārza dizains un
ierīkošana
praktiskie aspekti
26. martā pl. 1730
26. martā pl. 1715

27. martā pl. 1830

2.35 LTV – 60. Zelta arhīvs.*
3.30 Visas durvis vaļā. «SeMS» dokumentālie stāsti.*
4.00 Spots.*
4.30 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.*
5.00 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.*
5.29 Karaliste (ar subt.).*

LNT
5.00 Vilfreds. ASV seriāls. 2014.g. 2.sērija.
5.15 Bernards 2. Animācijas seriāls.
5.25 Aģente Kārtere 2. ASV seriāls. 2016.g. 7.sērija.
6.05 Kontakts kopā ar doktoru Čārlzu Stenliju.
6.35 Doktors Mārtins 4. Lielbritānijas seriāls. 2008.g. 7.sērija.
7.25 Šaurā zilā strīpiņa. Lielbritānijas komēdijseriāls. 1995.g.
8.45 Zebra 2.
9.00 LNT brokastis.
10.00 «Dzīvīte» brīvdienās 2. Televīzijas veikala skatlogs.
10.30 Atspēriens izaugsmei 2. Televīzijas veikala skatlogs.
11.05 Sievietes. ASV komēdija.
13.15 Mani remonta noteikumi. Realitātes šovs. 27. un 28.sērija.
15.50 Nāvējošās dabas katastrofas. Dok.seriāls. 2012.g. 6.sērija.
16.50 Ekstrasensu cīņas. Realitātes šovs (ar subt.). 17.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Hūberts un Štallers 4. Detektīvseriāls. 15. un 16.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.10 LNT ziņu Top 10.
21.05 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 287. un 288.sērija.
23.10 Mīlestībai patīk kompānija. Romantiska komēdija. 2006.g.
1.00 Inga Lindstrēma. Kāzas Hārdingsholmā. Melodrāma. 2008.g.
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2.30 Pēdējie Grimmi 3. ASV seriāls. 2013.g. 19.sērija.
3.10 Melnais kods. ASV seriāls. 2015.g. 9.sērija.
3.50 LNT brokastis.*
4.35 Karamba! Humora raidījums.

TV3
5.00 Apokalipses vēstneši. ASV seriāls. 2013.g. 2.sērija.
5.55 Būt par papucīti 4. ASV seriāls. 2013.g. 3. un 4.sērija.
7.00 Transformeri: roboti maskējas. Animācijas seriāls.
7.25 Ogijs un tarakāni 3. Animācijas seriāls.
8.05 Ikdienas ainiņas. ASV komēdijseriāls. 19. un 20.sērija.
9.00 Pasaules smieklīgāko videokuriozu «Top 10» 2. 1. un 2.sērija.
10.00 Superbingo.
11.05 Dziesmu duelis. TV šovs. 2018.g.
12.30 Gatava pārvērtībām 2. Raidījums. 3.sērija.
13.20 Amerikāņu nindzjas.
ASV realitātes šovs. 2012.g. 1.sērija.
14.25 Pasaules smieklīgāko videokuriozu «Top 10» 2. 2.sērija.
14.55 Harijs Poters un nāves dāvesti. ASV un Lielbritānijas
fantāzijas piedzīvojumu filma. 2011.g. 2.daļa.
17.25 Aizskalotais. ASV un Lielbritānijas animācijas filma.
19.00 Nekā personīga.
20.00 Izklausies redzēts 4. Muzikāls šovs. 2018.g.
22.40 Nāvei pa pēdām.
ASV un Francijas spraiga sižeta filma. 2004.g.
0.35 Žokļi. ASV šausmu filma. 1975.g.
2.50 Dullās sacensības «Neiespējamā misija» 7. 1.sērija.
3.35 Apokalipses vēstneši. ASV seriāls. 2013.g. 2.sērija.
4.20 Iespējams tikai Krievijā 4. 11.sērija.
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NOTIKUMI

Ceturtdiena, 2018. gada 22. februāris

Latvijai – 100 Nosvin Lietuvas simtgadi
Šogad mūsu valsts svin 100 gadu jubileju. Visa gada garumā
«Jelgavas Vēstnesis» katrā laikraksta numurā lasītājiem ļaus
iepazīt Latviju, kādu to šodien redz mūsu pilsētas skolēni.
Kopumā Jelgavas Izglītības pārvaldes un Jelgavas Latviešu
biedrības rīkotajā dzejoļu konkursā bija iesniegti 300 skolēnu
sarakstīti dzejoļi par Latviju, un 54 no tiem jau maijā tiks izdoti
dzejas krājumā «Latvijai – 100». Katru dzejoli papildina Jelgavas
Mākslas skolas audzēkņu vizualizācijas.
Luīze Astra Eglīte, 5.c klase

 Anastasija Miteniece

Pagājušās nedēļas izskaņā
Lietuva svinēja simtgadi, un
mūsu kaimiņvalsts valstiskās
neatkarības atjaunošanas
100. gadadienu atzīmēja arī
Jelgavā – uz svinīgo koncertu Ģederta Eliasa Jelgavas
Vēstures un mākslas muzejā
ieradās daudz apmeklētāju, tostarp ne vien Jelgavā
dzīvojošie lietuvieši, bet arī
mazākumtautību nacionālo
kultūras biedrību pārstāvji un
citi interesenti.
Lietuva ir pirmā no Baltijas valstīm,
kas sagaidījusi simtgadi. Godināt cilvēkus, kuri stiprināja savas zemes brīvību
un atjaunoja valstiskumu, pasākumā
ieradās Jelgavā dzīvojošie lietuvieši un

viņu ģimenes. «Latvijā dzīvoju kopš 1962.
gada, un ikgadējie Jelgavas lietuviešu
biedrības organizētie pasākumi ir veids,
kā, dzīvojot Jelgavā, nezaudēt saikni ar
dzimto zemi Lietuvu,» stāsta jelgavnieks
Bronis. Savukārt jelgavniece lietuviete
Marija atzīst, ka pasākumā novērtē iespēju satikt savus tautiešus un vienoties ar
viņiem, izpildot Lietuvas himnu. «Lai gan
lietuviešu valoda nav mana dzimtā, jo piedzimu Latvijā, šajā pasākumā to dzirdot,
kavējos bērnības atmiņās. Vienmēr nāk
prātā tie laiki, kad vecmamma deva rubli
un lietuviski noteica, lai nopērku sev kādu
gardumu,» stāsta Marija. «Manu vecāku
ceļš uz Latviju bija gana sarežģīts. Izsūtīšanas laiks skāra daudzus tautiešus, kuri
tā arī neatgriezās tēvzemē. Šobrīd jūtos
pateicīgs par to, ka Latvijā un Jelgavā ciena mani, manu ģimeni un kultūru,» atzīst
Jorens, papildinot, ka tikpat svarīgi viņa
ģimenei ir arī Latvijas valsts svētki un tra-

dīcijas. Savukārt Jorena kundze Simona
vērtē, ka trīs Baltijas tautu sadraudzību
stiprināja Atmodas laiks un arī šodien
nekas nav mainījies. Pasākumā piedalījās
arī citi interesenti, kuri atzīmēt Lietuvas
valsts svētkus uzskata par cieņas un solidaritātes izrādīšanu kaimiņvalstij un tās
tautai. «Lietuvieši ir mūsu kaimiņi, mūsu
tautas brāļi. 16. februārī mēs svinam viņu
svētkus, bet 18. novembrī viņi gavilēs ar
mums,» teic jelgavniece Anna.
Rezumējot Lietuvas simtgades svinības, Jelgavas lietuviešu biedrības «Vītis»
priekšsēdētājs Aļģimants Burba teic, ka
ir lepns, jo svinīgais pasākums ik gadu
pulcē pārsimts pasākuma viesu – gan
lietuviešus, kuriem tā ir goda lieta, gan
citus jelgavniekus, kuri tādā veidā izrāda
cieņu un solidaritāti kaimiņvalstij.
Pasākumu organizēja Jelgavas lietuviešu biedrība «Vītis» sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas pārvaldi.

Atbilde
Latvija lielajā pasaulē
maza, maziņa –
tāpat kā es.
Latvija vienmēr kustībā –
tāpat kā es.
Latvija – ar lieliem sapņiem,
augstiem mērķiem –
gluži kā es.
Latvija, lai arī mainīga,
aug stiprām saknēm savā zemē –

tāpat kā es.
No mazas, maziņas
par lielu cilvēku tapšu es.
Kas Latvija ir?
Latvija esmu es!
PAULA ELIZABETE DZENE,
Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola,
2. klase

Pasākumi pilsētā
22. februārī pulksten 18 – tūrisma vakars «Kalašņikovs pie auto loga, un debeszilu ezeru paradīze: kā pārsteidz Afganistāna». Vakara viesis – «Delfi» žurnālists
A.Īvāns. Dalības maksa – 1,50 € (Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
22. februārī pulksten 10 – Aizmāršīgo lasītāju diena (Jelgavas pilsētas bibliotēkās).
23. februārī pulksten 19 – Dzintars Čīča 25 gadu jubilejas koncertā «Bučas
visiem». Zināmākie Dz.Čīčas hiti un jaunākās dziesmas, ko viņam radījis Kaspars
Antess. Muzicēs instrumentālā grupa pianista Anatolija Livčas vadībā. Biļešu cena
– 9–15 € (kultūras namā).
24. februārī pulksten 15 – trompetes novatora P.Evansa (ASV) un eksperimentālās vokālistes S.Jernbergas (Zviedrija/Etiopija) koncerts cikla «Skaņu meža jaundarbi
Latvijas valsts simtgadei» gaitā (Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
24. februārī pulksten 18 – Jelgavas Jaunā teātra Bērnu teātra grupas izrāde:
oriģināldarbs «Degungalā» (bērnu detektīvs). Režisors – R.Gāle. Biļešu cena – 2–
3 € (k/n «Rota»).
25. februārī pulksten 16 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra izrāde: A.Birbele «Koridors». Pilsētas nomales stāsts 2 cēlienos. Režisors – A.Bolmanis. Lomās: Santa
Bērziņa, Liene Krūmiņa, Elita Majevska, Arvīds Matisons, Kārlis Bolmanis, Roberts
Avots. Biļešu cena – 4–6 € (kultūras namā).
27. februārī pulksten 16 – Lasītāju klubiņa tikšanās (Jelgavas pilsētas bibliotēkā).
28. februārī pulksten 19 – izcili Kubas mūziķi Jelgavā: Majito Rivera un grupas
«The Sons of Cuba» koncerts. Neierasti aranžējumi modernajā un klasiskajā mūzikā – salsa, rumba, afro un timba, kā arī džezs un fanks. Biļešu cena – 10–18 €
(kultūras namā).
1. martā pulksten 19 – Noras Bumbieres fonda koncerts «Atmiņu portrets». Pie
klavierēm – maestro Raimonds Pauls. Piedalās: V.Lapčenoks, Ž.Siksna, R.Dūduma,
I.Krauja, S.Berezina, D.Petkeviča, N.Jakušonoks, E.Kreilis, jauktais koris «Mītava»,
mūziķu grupa E.Jasa vadībā. Režisors – S.Kalniņš. Scenogrāfs – I.Pirvics. Programmā – R.Paula un citu komponistu dziesmas, kuras savas karjeras laikā izpildījusi
N.Bumbiere. Biļešu cena – 7–15 € (kultūras namā).
3. martā pulksten 12 – Zemgales reģiona mūzikas skolu IV koru festivāls «Lai
sasaucamies, lai dziedam». Ieeja – bez maksas (Jelgavas Mūzikas vidusskolā).
3. martā pulksten 18 – jubilejas koncerts «Olgai Dreģei – 80». Koncertu vadīs
rakstnieks un publicists Ē.Hānbergs un Dailes teātra aktrise A.Dzērve, piedalīsies
kinorežisors J.Streičs, O.Dreģes ekrāna partneri U.Dumpis, B.Indriksone, L.Cauka,
D.Zande G.Āboliņš, ilggadējie skatuves kolēģi A.Kantāne un J.Paukštello, koris
«Balsis», bērnu ansamblis «Knīpas un knauķi» un citi. Biļešu cena – 12–25 €
(kultūras namā).
4. martā pulksten 17 – Valmieras Drāmas teātra viesizrāde: T.Viljamss «Kaķis uz
nokaitēta skārda jumta». Drāma 2 daļās. Režisore – I.Mičule. Lomās: R.Dišlere, K.Freimanis, M.Liepa, I.Puķe, S.Putniņa, R.Rudāks. Biļešu cena – 8–12 € (kultūras namā).

Izstādes
No 1. marta – izstāde «Veltījums režisores Lūcijas Ņefedovas 85 gadu jubilejai»:
izstāde par L.Ņefedovas dzīvi Jelgavas teātrī – fotogrāfijas no izrādēm, programmas un citas interesantas liecības par režisores dzīvi un radošo darbu (Ā.Alunāna
memoriālajā muzejā).
Līdz 25. februārim – igauņu vācbaltu mākslinieku darbu izstāde (Ģ.Eliasa
Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
Līdz 28. februārim – Zigrīdas Cīrules 75 gadu jubilejas izstāde «Manas dzīves
varavīksne» (kultūras nama 1. stāva galerijā).
Līdz 1. martam – Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skolas Elejas mācību
punkta audzēkņu darbu izstāde (Jelgavas tehnikuma bibliotēkā).
Līdz 7. martam – keramikas izstāde «Sapņi»: keramiķu I.Emses-Grīnbergas,
S.Ābelītes, A.Baltās un E.Titānes darbu izstāde (Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).

Lietuvas simtgades pasākuma gaitā viesus priecēja Šauļu jauniešu kora «Dagilēlis» un pašmāju folkloras kopas
«Dimzēns» muzikālie priekšnesumi, kurus papildināja daudzo viesu vēlējumi. Jelgavas domes priekšsēdētāja
vietniece Rita Vectirāne, aicinot lietuviešus stiprināt valstiskumu un tautas kultūru, uzsvēra, ka tautas labklājība
atkarīga no mūsu pašu darbiem un domām. Savukārt Jelgavas mazākumtautību nacionālo kultūras biedrību
pārstāvji, vēlot arī turpmāk Lietuvai būt neatkarīgai un demokrātiskai valstij, uzteica lietuviešu biedrības
Foto: Santis Zībergs
ieguldījumu lietuviešu kultūras izkopšanā, iedzīvinot to Jelgavā.

Martā Jelgavā – trīs šāgada latviešu filmas
 Jana Bahmane

Martā Jelgavas kultūras namā
varēs skatīt trīs latviešu filmu
– «Nameja gredzens», «Paradīze 89» un «Turpinājums»
– seansus. Pirmais notiks jau
7. martā pulksten 20, kad būs
iespēja dzīvot līdzi stāstam par
zemgaļu valdnieku Nameju.
Režisora Aigara Graubas piedzīvojumu
filmas «Nameja gredzens» pirmizrāde
vairākos Latvijas kinoteātros notika 17.
janvārī, bet Jelgavas kultūras namā to varēs redzēt 7. martā pulksten 20; 11. martā
pulksten 17 un 20; 14. martā pulksten 15
un 16. martā pulksten 12. Kinolente vēsta
par 13. gadsimta notikumiem Zemgalē,
kur pēc valdnieka Viestura nāves par
karali kļūst jaunais Namejs. Viņa uzdevums – nosargāt savu zemi un tautu pret
krustnešiem.
Šajā vērienīgajā kino projektā piedalījās

arī mūsu tautas deju ansamblis «Lielupe»
un jelgavnieki Vjačeslavs Murugovs, Mārtiņš Jansons un Vilnis Švāns, kuri iejutās
seno zemgaļu tēlos. «Filmējoties konkrētās ainās, filmas kopskatu biju iedomājies
citādāku, taču kopumā vērtēju, ka latviešu
kino nozarei šis ir lielisks produkts – filma atstāj vērienīguma iespaidu,» vērtē
V.Švāns. Viņš uzskata – pateicoties tam, ka
kinolentes tapšanas procesā bija iesaistīti
ap 4000 cilvēku, tostarp arī ārzemju aktieri, «Nameja gredzenam» ir potenciāls
ar Zemgales vēsturi iepazīstināt daudz
plašākā mērogā. Savukārt tautas deju
ansamblis «Lielupe» bija daļa no 200 dejotājiem, kas piedalījās filmas kāzu un bēru
ainu filmēšanā kinopilsētā «Cinevilla».
Ģimenes piedzīvojumu filma «Paradīze
89» un dokumentālā filma «Turpinājums»
tapušas Nacionālā kino centra programmā «Latvijas filmas Latvijas simtgadei».
«Paradīze 89», kas pirmizrādi piedzīvos
23. februārī, Jelgavā būs skatāma 14.
martā pulksten 12 un 18, kā arī 20. martā

pulksten 19. Kinolentē iemūžināts uz
patiesiem notikumiem balstīts stāsts par
deviņgadīgās Paulas ienākšanu pieaugušo pasaulē laikā, kad Latvija ir ceļā uz
neatkarības atgūšanu. Filmas režisore
– Madara Dišlere.
Bet Ivara Selecka dokumentālā filma
«Turpinājums» veidota, divu gadu garumā sekojot sešiem bērniem, kas 2015.
gadā uzsāka skolasgaitas dažādās Latvijas
vietās. «Šodienas Latvijā dzimst un aug
bērni, kuri piedzīvos un veidos Latvijas
nākotni. Kādas prasmes, vērtības un
cerības viņos ieliek pagātnes mantojums
un tagadnes realitāte?» – atbildi uz šo
jautājumu cenšas rast kinodarbs. Šīs
filmas pirmizrāde gaidāma 22. martā, bet
Jelgavas kultūras namā tās seanss notiks
25. martā pulksten 14.
Biļetes var iegādāties kultūras namā,
«Biļešu paradīzes» kasēs un internetā.
Cena par «Nameja gredzena» seansu – 4
eiro, par filmas «Paradīze 89» seansu – 3
eiro, bet par «Turpinājuma» – 2 eiro.

Koncertā – pat nedzirdētas Noras Bumbieres dziesmas
 Jana Bahmane
«Šogad sadarbībā ar režisoru Sandi
Kalniņu esam izveidojuši programmu
ar dažādu komponistu dziesmām, ko
izpildījusi Nora, – šī būs iespēja dzirdēt
aizmirstas vai pat nedzirdētas dziesmas,»
stāsta Noras Bumbieres fonda dibinātāja
un dziedātājas māsa Māra Zustrupa. 1.
martā pulksten 19 Jelgavas kultūras
namā notiks koncerts «Atmiņu portrets»
kā veltījums dziedātājai 71. jubilejā.
M.Zustrupa norāda, ka N.Bumbieres
daiļrade lielākoties saistās ar maestro

Raimonda Paula mūziku, taču viņa
sadarbojusies arī ar daudziem citiem
komponistiem, tostarp Zigmaru Liepiņu,
Imantu Kalniņu un mazāk pazīstamiem
komponistiem, tādēļ šogad dziedātājas
dzimšanas dienai veltītajā koncertā skanēs retāk dzirdētas dziesmas.
«Pērn koncertā mēs atskatījāmies
uz dziedātājas profesionālajām gaitām, bet šogad nolēmām pacelt augšā to komponistu sarakstītās dziesmas, ar kurām viņa tiek saistīta
retāk,» skaidro režisors S.Kalniņš.
Koncertā izskanēs arī iemīļotās R.Paula

dziesmas, pie klavierēm – pats maestro. «Manuprāt, šis būs ļoti interesants koncerts, kurā būs iespēja
izbaudīt ko nedzirdētu,» tā M.Zustrupa.
Tajā piedalīsies Viktors Lapčenoks, Žoržs
Siksna, Rūta Dūduma, Ira Krauja, Sabīne Geiba, Daiga Petkeviča, Normunds
Jakušonoks, Edgars Kreilis, jauktais koris «Mītava», mūziķu grupa Edgara Jasa
vadībā. Pasākuma režisors – S.Kalniņš,
scenogrāfs – Ivars Pirvics.
Biļetes var iegādāties Jelgavas kultūras namā, «Biļešu paradīzes» kasēs un
internetā. Cena – 7–15 eiro.

