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Policija tirgū dod rezultātu
Uz sociālajiem pabalstiem var
pretendēt vairāk iedzīvotāju
 Sintija Čepanone

Jelgavas tirgū 2010. gadā konfiscē

537 805 nelegālās cigaretes
185 litrus nelegālā alkohola
Nelegālā alkohola un cigarešu apkarošana ir viena no Valsts policijas pēdējo gadu prioritātēm. Pastiprināta uzmanība tiek
pievērsta arī Jelgavas tirgum, kur ik dienas dežūrē policisti. Policijas vadība uzskata, ka tas devis rezultātu – izņemts daudz
kontrabandas preču, kā arī tirgotāji tirgus teritorijā nelegālās preces atklāti vairs nepiedāvā.
Foto: Ivars Veiliņš
 Ilze Knusle-Jankevica

«Pirmkārt, ir izņemts liels
daudzums nelegālo cigarešu un alkohola. Otrkārt,
patrulējot tirgū ik dienu,
esam panākuši, ka tirgus
teritorijā kontrabandas
preču piedāvājums ir
būtiski ierobežots. Protams, ir jau citas vietas,
tā saucamās točkas, kur
to piedāvā, bet tas nav
tik viegli izskaužams
– kamēr cilvēki būs gatavi šīs preces pirkt, būs arī
piedāvājums,» situāciju
raksturo Valsts policijas
Zemgales reģiona pārvaldes Jelgavas iecirkņa
vadītāja Zenta Tretjaka.
Tieši Jelgavas iecirkņa
pārraudzībā ir Jelgavas
tirgus.

Jelgavas tirgū policija patrulē
jau apmēram pusotru gadu,
bet pagājušajā vasarā, kad nelegālo akcizēto preču izplatība
tika atzīta par valsts mēroga
problēmu, uzraudzība tika nodrošināta pastiprinātā režīmā
– nu tirgū ik dienas dežūrē trīs
Valsts policijas un viens Pašvaldības policijas darbinieks. Kā
norāda Valsts policijas Zemgales
reģiona priekšnieka palīdze Ieva
Sietniece, darba rezultāts ir
jūtams – par to liecina ne tikai
izņemtais kontrabandas preču
daudzums, bet arī fakts, ka tirgus teritorijā nelegālās preces
piedāvā arvien mazāk.
Pagājušajā gadā līdztekus ikdienas patrulēšanai sarīkoti arī
ap simts reidu. Kā stāsta tirgū
sastaptie policisti, tieši reidu
laikā arī parasti tiek izņemtas
nelegālās preces – ikdienā tir-

goņus gadās sastapt reti, jo viņi,
ieraugot formas tērpus, tomēr
slēpjas un savu preci nepiedāvā. Arī policistiem ir uztrenēta
acs, un «spirt, vodka, sigareti»
piedāvātājus viņi atpazīst jau pa
gabalu. Policisti novērojuši, ka
ar to nodarbojas tikai vīrieši vecumā virs 25 gadiem, lielākoties
tā ap 35 – 40, tērpušies melnā.
Aizdomīgās personas, pat ja
konkrētajā brīdī neko nepiedāvā un netirgo, tiek apturētas,
lai pārbaudītu personas datus.
Kaut arī tirgotāju ieradumi
mainās, tomēr visbiežāk viņi
preci ir kaut kur noslēpuši un
ar pircējiem sazinās pa mobilo
telefonu.
Lai gan šādas patrulēšanas
mērķis ir labs – apkarot kontrabandu un palīdzēt atveseļoties
valsts ekonomikai –, ne tirgotāji,
ne tirgus vadība par policijas

klātbūtni pārāk nepriecājas. Tirgotāji uzskata, ka policisti atbaida potenciālos pircējus, jo cilvēki
sabaidās, nodomā, ka kaut kas
noticis, un nemaz nenāk klāt.
Savukārt SIA «Jelgavas tirgus»
valdes loceklis Valdis Labanovskis uzskata, ka policijas patērētie
resursi nav adekvāti darba rezultātam. «Protams, savu darbu
viņi izdara, un zināma disciplīna
tirgū ir, tomēr vajadzētu padomāt par darba metodēm un izturēties korektāk,» uzskata tirgus
vadītājs, kurš šo jautājumu jau
ir pārrunājis ar policijas vadību.
Lai gan V.Labanovskim nav
zināmi policijas darba rezultāti,
viņš policijas darbu nenoniecina,
vien vērš uzmanību uz to, ka
tirgus nebūt nav vienīgā vieta,
kur tirgo nelegālo alkoholu un
cigaretes.
Turpinājums 3.lpp.

Lai precizētu sociālo
pabalstu saņēmēju
loku, pabalstu saņ e m š a n a s u n p ā rtraukšanas nosacījumus, kā arī to saņemšanai nepieciešamos
dokumentus, ar grozījumiem aktualizēti
Sociālo pabalstu piešķiršanas noteikumi.
«Veicot šos grozījumus, iedzīvotāju loks,
kas var pretendēt uz
pašvaldības palīdzību, nav sašaurināts.
Gluži otrādi, izprotot
daudzu ģimeņu grūto
ekonomisko situāciju,
esam raduši iespēju
to pat paplašināt,»
saka Jelgavas Sociālo
lietu pārvaldes vadītāja Rita Stūrāne.
Aktuālajā Jelgavas pilsētas
pašvaldības saistošo noteikumu Nr.89 «Sociālo pabalstu piešķiršanas noteikumi»
redakcijā norādīts, ka «pašvaldība sociālos pabalstus
piešķir ģimenēm (personām),
kuras savu pamata dzīvesvietu
deklarējušas Jelgavas pilsētā
ne mazāk kā 12 mēnešus uz
pabalsta pieprasīšanas dienu,
izņemot šo saistošo noteikumu
5., 15., 17. punktos minētos
pabalstus, un dzīvo deklarētajā adresē». R.Stūrāne norāda,
ka tieši šis punkts iedzīvotājos
radījis vislielāko neizpratni,

kaut arī nosacījums, ka cilvēkam, lai pretendētu uz pašvaldības nodrošinātajiem sociālajiem pabalstiem, vismaz gadu
jābūt deklarētam Jelgavas
pilsētā, ir spēkā jau kopš 2009.
gada 11. novembra. «Laika
limits jau iepriekš neattiecās
uz valsts nodrošinātā GMI
pabalsta saņēmējiem, taču nu
saskaņā ar apstiprinātajiem
grozījumiem tas neattiecas
arī uz tiem, kuri pretendē uz
pabalstu skolēniem brīvpusdienu nodrošināšanai un skolas piederumu iegādei. Tātad
būtībā šajā gadījumā esam paplašinājuši pabalstu saņēmēju
loku, jo viens no pašvaldības
galvenajiem uzdevumiem ir
nodrošināt iespēju bērniem
apmeklēt izglītības iestādi,
nepieciešamības gadījumā
gādājot gan par mācību piederumiem, gan ēdienu,» situāciju
skaidro R.Stūrāne.
Lai atvieglotu iespējas veikt
zobu protezēšanu, grozījumi
izdarīti arī noteikumos par pabalstu medicīnas pakalpojumu
apmaksāšanai. Proti, pabalstu
zobu protezēšanas izdevumu
segšanai 50 procentu apmērā, bet ne vairāk kā 70 latus
vienam cilvēkam kalendārajā
gadā, piešķir pensionāriem
un invalīdiem, kuru ģimenes
ienākumi uz vienu ģimenes
locekli mēnesī nepārsniedz
160 latus, un personām, kuru
ģimenes ienākumi mēnesī uz
vienu ģimenes locekli nepārsniedz 90 latus.
Turpinājums 3.lpp.

Gatavojoties plūdiem, apziņo iedzīvotājus un papildina ekipējumu
 Sintija Čepanone

Kaut arī ūdens līmenis
upēs vēl nav sasniedzis
kritisko atzīmi un prognozēt plūdu apmēru ir
grūti, atbildīgie dienesti uzsākuši iedzīvotāju
apziņošanu un papildinājuši ekipējumu, lai
iespējamo plūdu gadījumā operatīvi varētu
sniegt palīdzību. Mūsu
pilsētā plūdu apdraudētajās teritorijās ir
vairāk nekā simts mājsaimniecību.

Šonedēļ Jelgavas Pašvaldības
policijas darbinieki atsākuši
applūšanas riskam pakļauto
mājsaimniecību apzināšanu un
to iemītniekus informē par rīcību plūdu gadījumā. Pašvaldības
policijas sabiedrisko attiecību
speciāliste juriste Sandra Reksce
informē, ka saskaņā ar pagājušā
gada datiem kopumā jāapziņo
vairāk nekā simts mājsaimniecību. «Šonedēļ esam atsākuši
to cilvēku apziņošanu, kuru
dzīvesvieta pavasarī var applūst.
Kopumā apsekota jau teju puse
mājsaimniecību, un darbs turpinās, īpašu uzmanību pievēršot

iedzīvotāju informēšanai par
iespējām kritiskās situācijās vērsties pēc palīdzības, aktualizējam
arī iedzīvotāju tālruņu numurus,
lai nepieciešamības gadījumā varētu operatīvi sazināties. Jāatzīst
gan, ka vairums uzrunāto cilvēku
pret evakuēšanos ir kategoriski
un, tāpat kā pagājušajā gadā,
cer tikt galā saviem spēkiem,»
S.Reksce atklāj, ka, piemēram,
pērn no applūdušās mājvietas
uz sauszemi un atpakaļ transportēti 35 cilvēki, savukārt 11
iedzīvotājus un četrus suņus
nācās evakuēt.
Pašvaldības policija jau pērn

iegādājās nepieciešamo aprīkojumu, lai varētu strādāt arī plūdu
laikā, piemēram, gumijas un
divas plastikāta laivas, glābšanas vestes, riņķus, prožektorus,
megafonus, un šogad tas papildināts. Proti, pašvaldības aģentūra
«Pilsētsaimniecība» jau tuvākajās dienās policijai nodos papildu
aprīkojumu. «Izvērtējot situāciju
pagājušajā gadā, kad operatīvi
sniegt palīdzību dažkārt apgrūtināja nepietiekamais ekipējums,
šogad iegādāti papildu prožektori, zāģis, dīzeļģenerators, kā arī
laiva ar piekaramo motoru un
piekabe ar brezenta tentu, lai

nodrošinātu tās pārvietošanu,»
stāsta «Pilsētsaimniecības» hidrotehnisko būvju inženiere Žanna Barkovska, piebilstot, ka viss
iegādātais jau tuvākajās dienās
tiks nodots Pašvaldības policijas
rīcībā un papildus tam četras
policijas mašīnas aprīkotas ar
āķiem, lai nodrošinātu iespēju
pieāķēt arī piekabi. Ž.Barkovska
norāda, ka jaunā laiva ir plakandibena, un tas būtiski atvieglos
pārvietošanos pa applūdušajām
teritorijām. Jāatgādina – lai
nodrošinātu plūdu novēršanas
darbus, «Pilsētsaimniecība»
noslēgusi līgumu ar SIA «Kulk»,

taču nupat iegādātais aprīkojums sniedz papildu garantiju
tam, ka palīdzību iespējamo
plūdu gadījumā nekavējoties
saņems ikviens, kam tā būs nepieciešama.
Jāatgādina, ka par palīdzības
nepieciešamību plūdu gadījumā iedzīvotāji var informēt
Pašvaldības policiju pa tālruni
63028550, Valsts ugunsdzēsības
un glābšanas dienestu pa tālruni 112 vai 01, Valsts policiju pa
tālruni 02, kā arī Pašvaldības
operatīvās informācijas centra
diennakts dispečerdienestu pa
tālruni 8787.

2

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

viedokļi

Ceturtdiena, 2011. gada 3. marts

Kā plāno attīstīt Pasta salu?
Šonedēļ noslēdzās Jelgavas
pašvaldības izsludinātais metu
konkurss «Pasta salas attīstība
Jelgavas pilsētā». Konkursā tika
iesniegti septiņi arhitektu darbi
ar vīziju, kā attīstīt Pasta salu.
Par uzvarētāju kļuva SIA «Aleja
D» (arhitekts Vents Grietēns), 2.
vietā SIA «Ivara Šļivkas birojs»
(arhitekts Ivars Šļivka), 3. vietā
SIA «Made arhitekti» (arhitekti
Miķelis Putrāms, Linda Krūmiņa
un ainavu arhitekts Ģirts Runis).
Jelgavas pašvaldības Būvvaldes
vadītāja Inita Dzalbe atzīst, ka
iesniegtie darbi bija daudzveidīgi un pirmās divas vietas šķīra
tikai punktu simtdaļa. «Uzvarētāja darbā interesanta ir ideja,
kā veidot Lielupes krastmalu

– izbūvēt laivu piestātnes, peldvietas pieaugušajiem un speciāli
iekārtotas arī bērniem, tāpat ierīkot sauļošanās terases. Salā paredzētas vietas arī aktīvai atpūtai
– sporta laukumiem, bērnu rotaļu
laukumam, veloceliņiem vasaras
periodā, slēpošanas trasei ziemas
sezonā. Pasta salā paredzēts arī
laukums ar transformējamām
tribīnēm un skatītāju vietām
dažādiem pilsētas pasākumiem.
Salas ziemeļu daļa atvēlēta skulptūrdārzam, kur varētu būt gan
pastāvīga ekspozīcija, gan ledus
un smilšu skulptūras. Pozitīvi,
ka darba izstrādātājs ir vērtējis
Pasta salas siluetu un norādījis
vizuālās uztveres galvenās asis no
dažādiem skatu punktiem, lai sala

1. vietas darbs,
SIA «Aleja D»

Ilze Bome,
Jelgavas smaiļošanas un kanoe airēšanas
sporta kluba
«KC» vadītāja:
«Mums jau ir
bijušas sarunas
ar pašvaldību, tāpēc esam informēti, ka pašvaldībai ir vēlme attīstīt
Pasta salu un vienoti to sakārtot.
Katrā ziņā mēs esam priecīgi par
šādu pašvaldības iniciatīvu un
būtu gatavi sadarboties. Situāciju
esam apsprieduši arī kluba biedru
starpā, un mūsu viedoklis tomēr ir
strikts: mēs neesam gatavi atteikties no šī īpašuma, jo tādā gadījumā
pastāv bažas, vai mūsu airēšanas
bāze varēs turpināt pastāvēt. Savs
īpašums tomēr ir savs – tas dod
drošības sajūtu. Taču kopējā projekta labad esam gatavi, piemēram,
pašvaldībai par saprātīgu summu
iznomāt klubam piederošo teritoriju – zinu, ka šāda iespēja juridiski
pastāv un tas nebūtu šķērslis,
lai pašvaldība nevarētu ieguldīt,
piemēram, projektu līdzekļus,
teritorijas attīstībā. Mūsu mērķis
pavisam noteikti nav gūt kādu
labumu no šīs situācijas: ja klubs
domātu tikai par naudu, tad jau
treknajos gados būtu apsvēruši
iespēju īpašumu pārdot – piedāvājumu tiešām bija pietiekami
daudz, bet mums tas nekad nav
interesējis. Mūsu klubā ir ap 100
biedru, aktīvi ar sportu nodarbojas
kādi 40 – tieši ar audzēkņu, draugu

kas nepieciešama tehniskajām
vajadzībām.
Jāatzīst, ka 2. vietas darbs ir visatšķirīgākais – tā idejas pamatā ir
visu salu veidot kā mākslas objektu, to panākot ar reljefa izmainīšanu. Uz salas tiktu veidoti uzbērumi, kas pārtaptu par oriģinālām
takām un pastaigas vietām, kuru
ielokos veidotos atpūtas zonas,
sporta laukumi. Atšķirīgs ir arī
autostāvvietas risinājums, saglabājot esošo koku stādījumus un
veidojot apzaļumotu pergolas
tipa pārsegumu.
Savukārt 3. vietas darbā liela
uzmanība pievērsta tam, kā salas funkcionalitāti var ietekmēt
plūdi, un apskatīti dažādi plūdu
līmeņi, līdz ar to arī iespējamā

salas attīstība. Kopumā uz salas
paredzētas gan aktīvās atpūtas
vietas, gan celiņi pastaigām un
velosportam, bērnu rotaļu laukums, laivu piestātne, estrāde,
restorāns.
Konkursa uzvarētājs saņems
naudas balvu 1500 latu apmērā,
2. vieta – 1000 latus, bet 3. vieta
– 500 latus, līdz ar to visi trīs
darbi būs Jelgavas pašvaldības
īpašums un tālāk tiks izmantoti,
lai uzsāktu Pasta salas tehniskā
projekta izstrādi.
Tā kā Pasta salā atrodas arī
divi privātīpašumi, «Jelgavas
Vēstnesis» jautā viedokli to
saimniekiem – kā viņi redz Pasta
salas attīstību un vai ir gatavi
iesaistīties salas sakārtošanā.

2. vietas darbs,
SIA «Ivara Šļivkas birojs»

«Ja mūs interesētu nauda, tad sen
jau būtu īpašumu pārdevuši»
Pasta salā 3 tagad saimnieko smaiļošanas un kanoe airēšanas sporta
klubs «KC». Klubs kā sabiedriska
organizācija savu darbību sāka 1991.
gadā, kad, sabrūkot PSRS, likvidēja
sporta biedrību «Dinamo». Pirms
1991. gada arī īpašums Pasta salā 3
piederējis sporta biedrībai «Dinamo»,
bet pēc tam palicis neapsaimniekots.
Tikai deviņdesmito gadu beigās, kad
radusies izdevība objektu privatizēt,

būtu pievilcīga no visām pusēm.
Labi risinātas autostāvvietas – tās
arhitekts paredzējis veidot kā
pazemes ar apzaļumotu jumtu
starp Rīgas ielu un Pilssalas ielu,»
atzīst I.Dzalbe.
Konkursa dalībnieki paredz Pasta
salā sakārtot esošās ēkas, kas šobrīd ir sliktā tehniskā stāvoklī, un
iekļaut tās kopējā ainavā. Pirmo
trīs vietu ieguvēji arī ir vienisprātis,
ka salā būtu jāsaglabā airēšanas
bāze, veidojot to jaunā kvalitātē.
Tāpat labāko darbu vidū nav
krasi atšķirīga viedokļa par autotransporta plūsmu salas teritorijā
– līdzīgi kā «Aleja D», arī pārējie
piedāvā veidot autostāvvietu pie
nobrauktuves uz pili, bet salā
atļaut tikai to transportu kustību,

to vēlējies izmantot klubs «KC», lai
būtu vismaz kāda garantija, ka viņi
saglabās savu airēšanas bāzi Lielupes
krastā. Protams, klubam nebija tādu
līdzekļu, lai labiekārtotu un rekonstruētu airēšanas bāzi, līdz ar to arī
šodien nevar runāt par labiekārtotu
īpašumu Pasta salā 3. Jāpiebilst, ka
klubs valsts finansējumu nesaņem,
taču pēdējos gados nelielu atbalstu
sniedz pilsētas pašvaldība.

un labvēļu atbalstu esam varējuši
uzturēt īpašumu visus šos gadus.
Jā, zinu, ka sabiedrībā pastāv
viedoklis, ka mēs šeit nespējam
vienu graustu uzturēt, taču es
jums teikšu: šis īpašums noteikti
nav sliktākā stāvoklī kā tad, kad
mēs to pirms desmit gadiem saņēmām. Tāpēc domāju, ka savu
iespēju robežās esam to centušies
uzturēt pietiekami labi. Nedomāju,
ka manu darbu šajā klubā 20 gadu
garumā kāds varētu uzskatīt par
neprofesionālu – esam darījuši, ko
varējuši, un par to liecina kaut vai
mūsu sasniegumi sportā. Tāpēc
arī šajā gadījumā, kas attiecas
uz Pasta salas kopīgo nākotni, es
uzskatu: ja visi domāsim vienā
virzienā, rezultāts būs un sala iegūs
jaunu veidolu. Protams, būtu tikai
apsveicami, ja šeit taptu pievilcīga
airēšanas bāze, kas vienlaikus
uzlabotu iespējas pilsētā rīkot
starptautiskas sacensības, jo mūsu
sporta veidā ir vairākas disciplīnas,
kas var notikt arī uz upes. Katrā
ziņā, ja jautātu manu viedokli, tad
es noteikti neredzu Pasta salu, kur
būtu veikta apjomīga apbūve, – šī
vieta ir īsti piemērota zaļajai zonai
un aktīvai atpūtai.»

«Es sevi uzskatu par saprātīgu cilvēku»
3000 kvadrātmetri zemes, kā arī ēkas
uz tās Pasta salā 5 jau 2006. gadā
privatizēja zemnieku saimniecība
«Upeslīči atpūtai», kas pieder bijušajam VID Zemgales reģionālās iestādes
vadītājam Jurim Zahārovam. Tolaik ne
vienu vien uztrauca tas, ka it kā ekskluzīvs īpašums nodots privatizācijai.
Taču likums par valsts un pašvaldību
īpašuma objektu privatizāciju paredzēja, ka pašvaldībām nav tiesību atteikt
nomniekam izmantot pirmpirkuma
tiesības, ja viņš to ierosinājis. Tā kā
«Upeslīči atpūtai» jau vairākus gadus šo
īpašumu bija nomājusi no pašvaldības,
tad likumiski tā arī drīkstēja ierosināt
privatizāciju un iegūt pirmpirkuma
tiesības uz īpašumu. Objekts tika privatizēts par 57 000 latu, taču tālākas
darbības no jaunā īpašnieka puses nesekoja – grandiozie plāni attīstīt šo vietu
kā aktīvās atpūtas un rekreācijas zonu
izčabēja. Pašvaldībai tika samaksāta

Mārcis Mazais, Pasta salas 5
līdzīpašnieks:
«Kāpēc mūsu ideja neaizgāja?
Patiesībā tajos gados ļoti daudzas
aizsāktās idejas neaizgāja, jo 2008.
gadā ekonomiskā situācija strauji
gāja uz leju un ieguldīt tādas investīcijas nevienam vairs nebija pa
spēkam. Tobrīd to neviens nespēja
prognozēt. Mūsu plāns tolaik bija
savu projektu īstenot divos trijos
gados, bet nu tas ir ievilcies piecos,
septiņos gados. Taču mēs šo domu
joprojām neesam atmetuši...
Savukārt tas, ka pašvaldība ir
radusi iespēju un nu skatās Pasta
salas sakārtošanas virzienā, ir ļoti
apsveicama un atbalstāma inici
atīva. Pilsēta jau sen to ir pelnījusi.
Saprotams, ka pašvaldību šādā
gadījumā interesē visu Pasta salu
attīstīt vienoti, un tas būtu tikai
loģiski. Mēs noteikti esam gatavi
sadarbībai, lai Pasta sala iegūtu jaunu veidolu. Neapšaubāmi
– būtiski saprast, ko pašvaldība
gaida no mums un kāds varētu būt
sadarbības modelis. Protams, var
jau peldēt pret straumi, bet – vai
vajag... Mūsu mērķis nav ietiepties un pastāvēt uz savu, bet gan
meklēt veidus, kā šo vietu padarīt

noteiktā summa, un «Upeslīči atpūtai»
tā arī nespēja uzsākt saimniecisku darbību Pasta salā – var teikt, ka tā savu
ieguldījumu «iesaldēja». Un nu jau piecus
gadus tā arī nekas tur nav noticis. Bijusi
gan vēlme 2007. gadā īpašumu pārdod
par ievērojami augstāku summu nekā
tas privatizēts, taču neviens nopietnu
interesi tā arī nav izrādījis.
J.Zahārovs «Jelgavas Vēstnesim» atzīst,
ka objekts nesis tikai galvas sāpes. «Vienīgais, ko laiku pa laikam centāmies Pasta
salā izdarīt, – sakopt teritoriju. Nav jau
tas nemaz tik iekārojams objekts – pat
tā sauktajos treknajos gados neviens tā
arī neizrādīja vēlmi šo īpašumu pārpirkt...
Tieši tāpēc jau pirms diviem gadiem īpašumu norakstīju savai meitai un znotam,
un noteikti būtu labāk manam znotam
jautāt viedokli par to, vai viņam ir kādi
plāni attiecībā uz šo īpašumu,» piebilst
J.Zahārovs.
Skaidrības labad jāpiebilst, ka tieši znots

pievilcīgu jelgavniekiem. Es sevi
uzskatu par saprātīgu cilvēku, man
nav vienalga, kā Pasta sala attīstās.
Šobrīd gan nevaru apgalvot, ka šajā
situācijā man ir pilnīgi skaidrs redzējums. Vēl jo vairāk, ja mūsu īpašums ir tikai 3000 kvadrātmetru,
bet pašvaldības īpašums Pasta salā
mērāms deviņos hektāros. Mums
pieder tikai niecīgs zemes pleķītis,
salīdzinot ar visu Pasta salu. Tieši
tāpēc ir patīkami, ka pašvaldībai ir
sava vīzija par salas nākotni, kurā
mēs labprāt iekļautos. Šobrīd gan
pāragri spriest, kāds varētu būt
sadarbības modelis, vai tās būtu

Mārcis Mazais tobrīd kā uzņēmuma
«Pasta sala» līdzīpašnieks 2008. gadā
plašāku sabiedrību informēja par plāniem Pasta salā 5 – firma bija izveidota
kā attīstītājs konkrētajam zemesgabalam. Bija tapusi arī Pasta salas 5 attīstības vīzija – galvenā ideja bija teritorijā
uzbūvēt ēku, kas sastāvētu no trīs apjomiem: vidējā ēkas daļa būtu piecstāvu
ar vestibilu un nedaudziem izmeklētiem
viesnīcas numuriņiem; otra – divstāvu
ar izsmalcinātu restorānu tajā; trešā
– divstāvu ar konferenču zālēm. Attīstītāji vienlaikus bija plānojuši sakārtot arī
apkārtni un piedāvāt dažādus atpūtas
un izklaides pasākumus uz ūdens. Taču
tā tas viss arī palika tikai vīzijas līmenī,
un jelgavniekiem atliek vien noraudzīties uz nesakārtotu privātīpašumu pašā
upes krastā. Pasta salas 5 īpašnieki savā
redzējumā arī šodien ir visai nekonkrēti,
bet vismaz vārdos atzīst, ka ir gatavi
sava īpašuma sakārtošanai.

investīcijas no mūsu puses, vienlaikus ar visas salas sakārtošanu
vienoti attīstot arī savu īpašumu,
vai varbūt mēs varētu runāt par
sava īpašuma pārdošanu, nomāšanu... Variantu ir ļoti daudz, un
mēs esam gatavi apspriest ikvienu
no tiem.
Par to, vai mums ir kādi plāni uz
šīs vasaras sezonu, pagaidām runāt
nevēlos – laiks rādīs...»
Sagatavoja
Kristīne Langenfelde,
foto Krišjānis Grantiņš
un Ivars Veiliņš

Pilsētnieks vērtē

Cik jūsu ģimene
mēnesī patērē
elektroenerģiju?
Jevgeņijs,
bezdarbnieks:
– Man ir divistabu dzīvoklis, un mēnesī patērējam
vairākus simtus kilovatu. Janvārī
par elektrību samaksājām 15
latus, un tas, jāatzīst, ir diezgan
daudz. Protams, aukstajā laikā
rēķins ir lielāks, jo izmantojam
elektrisko sildītāju. Dzīvoklim
ir ārsiena, tāpēc mājās auksts,
bet gribas taču dzīvot siltumā,
tādēļ nekas cits neatliek. Gaidām
pavasari, vasaru, kad nevajadzēs
sildītāju, arī gaisma mazāk būs
jāslēdz.
Ļubova, jelgavniece:
– Mēnesī patērējam vidēji
200 kilovatus.
Lielākais elektrības «ēdājs»
ir boilers, ar kuru tiek sildīts
ūdens. Skaidrs, ka ziemā elektrību patērējam vairāk, vasarā
rēķins mazliet sarūk, taču vienalga izmantojam ne mazāk par
100 kilovatiem. Esmu domājusi, kā ieekonomēt, taču visas
elektroierīces, kas darbojas, ir
vajadzīgas.
Gunta, skolotāja:
– Ja reiz elektrība saražota, tā jātērē,
un mūsu mājās to lieto
daudz – vismaz 400 kilovatus
mēnesī. Ūdens sildītājs, siltumsūknis, dators, televizors, visa
virtuves tehnika... Protams, ar
bažām gaidām pārmaiņas, kas
draud pēc 1. aprīļa, taču neesam
gatavi no kaut kā atteikties, jo
jau tā darbinām tikai pašu nepieciešamāko.
Marija, pensionāre:
– Cenšamies
taupīt – ja
lieto datoru,
izslēdz televizoru, un
otrādi, aukstā laikā ledusskapi
izslēdzam un pārtiku noliekam
uz balkona. Taču tik un tā janvārī esam «nodedzinājuši» 120
kilovatus, un tas ir daudz.
Laimonis,
strādā ar autoevakuatoru:
– Mēnesī patērējam 300
– 400 kilovatus. Gandrīz visas ierīces mājā darbojas ar elektrību – plīts, tējkanna,
tosters, dators, televizors, ūdens
sildītājs, kuru, tiesa, jau esam
pieregulējuši tā, lai nepatērē pārāk
daudz elektrības. Protams, visu
laiku skatāmies, kā ietaupīt.
«Jelgavas Vēstnesis»
Metiens – 28000 eks.
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Policija tirgū dod rezultātu
No 1.lpp.

«Ir bijušas arī kuriozas situācijas.
Lielajā salā trešdienā vai ceturtdienā tirgū ir kādi pieci seši tirgotāji
un tikpat daudz policistu,» tā tirgus
vadītājs.
Pēc Valsts policijas datiem, 2010.
gadā Jelgavas tirgū izņemtas
537 805 nelegālās cigaretes, tas ir,
vairāk nekā 26 890 paciņas, un vairāk nekā 185 litri alkohola, kas ir
ekvivalents 370 puslitra pudelēm.
Tāpat sastādīti vairāki administratīvā pārkāpuma protokoli: par ar
akcīzes nodokli apliekamo preču
aprites noteikumu pārkāpšanu
– 5, par nelikumīgu alkoholisko
dzērienu izgatavošanu (ražošanu), glabāšanu un pārvietošanu
– 21. Par nelikumīgu alkoholisko
dzērienu realizāciju pērn ierosināti
11 kriminālprocesi, septiņas lietas

nodotas prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai. Arī šogad ir
gan izņemtas kontrabandas preces
– trīs litri spirta un 6108 cigaretes
–, gan sastādīti seši administratīvā
pārkāpuma protokoli par akcīzes
preču aprites noteikumu neievērošanu.
Tomēr policija atgādina, ka arī
pašiem iedzīvotājiem jāiesaistās
cīņā ar kontrabandu – vispirms
jau pasakot «nē» nelegālajai precei, kā arī ziņojot par vietām un
personām, kas tās tirgo. I.Sietniece
norāda, ka tieši informēšana par
točkām ir viens no biežākajiem iemesliem, kāpēc iedzīvotāji zvana uz
anonīmo policijas uzticības tālruni
67014077. Viņa atgādina, ka arī
par nelegālo preču iegādāšanos ir
paredzēta atbildība – gan administratīvā, gan kriminālatbildība.

ziņas

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Izremontēta
Neiroloģijas nodaļa

Uz sociālajiem pabalstiem var
pretendēt vairāk iedzīvotāju
No 1.lpp.

Jāuzsver – iepriekš bija noteikts,
ka šo pabalstu var saņemt tikai
trūcīgās personas, taču tas būtiski
ierobežoja to cilvēku loku, kas var
pretendēt uz pabalstu zobu protezēšanai, tādēļ vārds «trūcīgās»
noteikumos svītrots, kā galveno
kritēriju izvirzot ienākumu apmēru,
nevis personas statusu. «Piemēram,
iepriekš nereti nācās piedzīvot
situāciju, ka personas ienākumi ir
tik niecīgi, ka uz šo palīdzības veidu pretendēt varētu, taču trūcīgās
personas statusu piešķirt nevar, ja
cilvēks neatbilst kaut vienam no
MK noteikumos iekļautajiem kritērijiem. Līdz ar to faktiski viņam tika
liegta iespēja saņemt šo pabalstu,
kaut ienākumu praktiski nav,» tā
Sociālo lietu pārvaldes vadītāja.
Savukārt, ja iepriekš pabalsta
saņemšanai ārstēšanās izdevumu
apmaksāšanai un briļļu iegādei bija
nepieciešama vien izdevumu apmaksas kvīts, tad saskaņā ar jauno
noteikumu redakciju šis punkts precizēts, nosakot kvīts iesniegšanas
termiņu un paredzot, ka tai obligāti
jābūt noformētai uz pabalsta pieprasītāja vārda. «Šo punktu bija svarīgi
precizēt, jo ārstēšanās izdevumus
var atmaksāt gan cilvēks pats, gan
trešā persona, un, ja samaksu veikusi trešā persona, var rasties pārpratumi – jāpierāda, ka šis pabalsts
tiešām pienākas cilvēkam, kas to
pieprasījis,» R.Stūrāne uzsver, ka
tieši tādēļ turpmāk kā obligāts nosacījums ir kvīts, kas noformēta uz

pabalsta pieprasītāja vārda, turklāt
maksāšanas dokuments jāiesniedz
tajā gadā, kad maksājums veikts.
Izņēmums pieļaujams vienīgi tad,
ja pakalpojums sniegts decembrī
– tad kvīti var iesniegt līdz nākamā
gada 31. janvārim. Jāpiebilst, ka no
saistošajiem noteikumiem «Sociālo
pabalstu piešķiršanas noteikumi»
svītrots arī uz 2009./2010. mācību
gadu noteiktais pabalsts pedagogiem mēnešbiļetes apmaksāšanai,
jo, pirmkārt, deputāti savulaik
lēma par to, ka noteiktai pedagogu
grupai braukšanai sabiedriskajā
transportā atvieglojumi pienākas tikai konkrēta mācību gada
– 2009./2010. – laikā, līdz ar to tas
vairs nav aktuāls lēmums; otrkārt,
praksē nācās pārliecināties, ka šis
pabalsts nav pieprasīts – šo iespēju
visa mācību gada garumā izmantoja
vien pāris pedagogu.
«Gan šie, gan pārējie grozījumi Sociālo pabalstu piešķiršanas
noteikumos pirms iesniegšanas
domē tika rūpīgi izdiskutēti Sociālo
jautājumu konsultatīvajā komisijā,
radot pašreizējai ekonomiskajai
situācijai atbilstošāko risinājumu.
Sociālos pabalstus nevar skatīt
atrauti no realitātes un neņemot
vērā šim mērķim ieplānoto budžetu,
tomēr, manuprāt, mums izdevies
rast kompromisu,» tā R.Stūrāne.
Sīkāk ar grozījumiem pēc publicēšanas «Latvijas Vēstnesī» varēs
iepazīties Sociālās pārvaldes mājas
lapā www.jelgava-soclp.lv, sadaļā
«Dokumenti».

Jelgavas domes sēdē
pieņemts lēmums no
pašvaldības iestādes
«Jelgavas pilsētas Pašvaldības policija» bilances izslēgt bezcerīgos
debitoru parādus 3233
latu vērtībā. Parādi radušies, jo iedzīvotāji,
kuriem sniegti pakalpojumi, miruši. «Konkrētai
personai uzliktais sods
pēc tās nāves netiek
mantots, tāpēc policijai
nav iespēju to atgūt,»
situāciju skaidro Pašvaldības policijas sabiedrisko attiecību speciāliste
juriste Sandra Reksce.
Pašvaldības policijas pārstāve
skaidro, ka parādi ir radušies par dažādiem pakalpojumiem, kas sniegti
personām, kuras mirušas, bet par
saņemtajiem pakalpojumiem nav
norēķinājušās. Piemēram, uzturēšanās Pašvaldības policijas Medicīniskajā atskurbtuvē un alkohola

 Ritma Gaidamoviča

Savulaik Neiroloģijas nodaļa
tika izvietota Bērnu nodaļas telpās, kas nebija piemērotas šāda
veida pacientiem. Pēc kapitālā
remonta Neiroloģijas nodaļa ir
atbilstoša standartiem. «Iepriekš,
kā jau Bērnu nodaļā, bija nelielas
telpas, šauras durvis, pacientu
pārvietošana personālam sagādāja grūtības. Bet nu ir plaši gaiteņi
un palātas, kurās viegli iekļūt ar
nestuvēm. Būtiski atzīmēt, ka šī
nodaļa atrodas saules pusē un va-

sarā šeit ir ļoti karsts, tāpēc tagad
izbūvēta ventilācija, kondicionieris,» par pārmaiņām Neiroloģijas
nodaļā stāsta slimnīcas valdes
loceklis Andris Ķipurs. Nodaļas
vadītājs A.Ļuļēns stāsta, ka izremontētajā nodaļā saglabāts līdzšinējais gultu skaits – 30. Piecas
palātas ir ar vietām diviem slimniekiem un piecas, kas paredzētas
četriem pacientiem. Vēl nodaļā ir
ārstu kabinets, telpas personālam, kabinets nodaļas vadītājam,
labierīcības un palīgtelpas. Visās
telpās veikts kapitālais remonts,
pārvilkta elektroinstalācija, ventilācija un ievietots pilnīgi jauns
inventārs – modernas gultas,
krēsli, skapīši. Personālam iegādāta jauna datortehnika, nodaļā
ir arī internets, kas būs pieejams
ne tikai darbiniekiem, bet dažās
istabās arī pacientiem. Nodaļā
arī ierīkota modernizēta sistēma,
kas, pacientam nospiežot pogu,
ziņo personālam, ka nepieciešama
palīdzība, un gaitenī pie griestiem
piestiprināts tablo, kas rāda, no
kuras istabas signāls pienācis.
«Mūsu darba apstākļi ir uzlabojušies. Domāju, ka arī cilvēkiem,
kuri pie mums ārstēsies, būs

pārbaude izelpojamā gaisā.
Personai uzliktais sods – vienalga,
vai tas ir naudas sods, arests vai
piespiedu darbs – saskaņā ar Latvijā
esošo likumdošanu netiek mantots,
tāpēc pēc personas, kurai tas piemē-  Ilze Knusle-Jankevica
rots, nāves nav iespējams to atgūt.
Lai konsolidētu budžeUzskatāmāks piemērs varētu būt
tu, valdība nolēmusi
situācija: ja cilvēkam piespriests
par trīs miljoniem latu
arests, bet viņš ieslodzījuma vietā
samazināt subsīdijas sanomirst, neviens taču nepārmanto
biedriskā transporta pārpienākumu izciest atlikušo sodu.
vadājumiem. Jelgavas
Tāpat parāda summā ietilpst
Autobusu parka valdes
nesamaksātie administratīvie sodi,
loceklis un Latvijas Pasapiemēram, par dzīvošanu bez dekžieru pārvadātāju asocilarētas dzīves vietas Latvijas teriācijas prezidents Pēteris
torijā, par smēķēšanu neatļautās
Salkazanovs norāda – ja
vietās, par alkoholisko dzērienu
valdība nepārdomās,
vai citu apreibinošo vielu lietošanu
sekas būs neizbēgamas:
sabiedriskās vietās, izņemot vietas,
biļešu kāpums līdz 30 un
kur alkoholisko dzērienu lietošanu
maršrutu samazinājums
atļāvusi pašvaldība, vai par atralīdz 50 procentiem, kas,
šanos sabiedriskās vietās tādā reisavukārt, nozīmē nobuma stāvoklī, kas aizskar cilvēka
zarē strādājošo skaita
cieņu, par dzīvošanu bez derīgas
samazinājumu līdz 30
pases vai to aizstājoša dokumenta,
procentiem.
par gājējiem noteikto pienākumu
pārkāpšanu.
Valsts SIA «Autotransporta
Jāpiebilst, ka 2010. gadā pašvaldīdirekcija» jau paziņojusi, ka, lai iebas policijai bijis 41 parādnieks.

gūtu plānotos trīs miljonus, atliek
tikai kardināli risinājumi – pārvadājumu braukšanas maksas tarifu
celšana vai maršrutu slēgšana.
P.Salkazanovs gan norāda, ka pat
šie soļi situāciju neglābs. «Tas, ka
autobuss kursēs no rīta un vakarā
vai divas reizes nedēļā, problēmu
neatrisinās, jo cilvēkiem uz darbu
jātiek katru dienu. Rezultātā viņi
zaudēs darbu, bet valsts – nodokļus. Savukārt cenu celšana nozīmē
tikai to, ka samazināsies pasažieru
skaits,» viņš skaidro. Pagaidām
gan vēl nav skaidrs, kā tieši šis
valdības solis ietekmēs Jelgavu,
jo lēmums par to, cik liels samazinājums būs katram pārvadājumu
veidam, Saeimai jāpieņem līdz 1.
maijam.
Jau ar šā gada budžetu, kas tika
samazināts par 9,8 miljoniem latu,
pasažieru pārvadājumu nozarei
līdz gada beigām nepietiek, un
plānotais deficīts ir 3,6 miljoni latu.

Policija «noraksta» 3233 latus
 Ilze Knusle-Jankevica

Jelgavas slimnīcas valdes loceklis
Andris Ķipurs (no kreisās) un Jelgavas
domes priekšsēdētāja vietnieks Vilis
Ļevčenoks šonedēļ atklāja rekonstruēto Neiroloģijas nodaļu. Izremontētajā
nodaļā iekārtotas un ar jaunām mēbelēm aprīkotas desmit palātas, kur varēs
uzņemt 30 pacientus.

Jelgavas slimnīcā šonedēļ atklāta kapitāli
izremontētā Neiroloģijas nodaļa slimnīcas 2.
stāvā. Darbi, kas tika
sākti pērn septembra
beigās, ir pilnībā pabeigti, un nodaļas vadītājs Aivars Ļuļēns lēš,
ka jau šonedēļ uz jaunajām telpām tiks pārvesti
medikamentu krājumi,
kā arī šeit iekārtosies
pacienti. Šobrīd šajā
nodaļā ārstējas gandrīz
30 cilvēki.

Foto: Ivars Veiliņš
daudz patīkamāk šeit atrasties,»
atzīst A.Ļuļēns, piebilstot, ka,
piemēram, iepriekš pat potēšana
māsiņām sagādājusi grūtības, jo
pacienta gultai varēja pieiet tikai
no vienas puses – viss bija ļoti
saspiests.
Nodaļas darbinieki šobrīd veic
pārcelšanos uz jaunajām telpām
no Terapijas un Ķirurģijas nodaļas, kurās neiroloģijas pacienti
bija ievietoti remonta laikā, nogādājot medikamentu krājumus,
aprīkojumu. Domājams, ka jau
šonedēļ jaunajās palātās iekārtosies arī pacienti, kas ārstējas
Neiroloģijas nodaļā. A.Ļuļēns
piebilst, ka šobrīd viņa vadītās
nodaļas personāla aprūpē ir 27
pacienti.
Vērienīgie remontdarbi īstenoti
Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansētā projekta
«Infrastruktūras uzlabošana un
stacionārās veselības aprūpes attīstība Jelgavas pilsētas slimnīcā»
gaitā. Kopējā projekta summa ir
318 tūkstoši latu, no tiem 249
tūkstoši ir ERAF finansējums,
pārējā daļa – valsts un pašvaldības
līdzfinansējums. Darbus veica
pilnsabiedrība «Unisan–Rimts».

Ja valdība nepārdomās, sabiedriskā
transporta biļetes sadārdzināsies par trešdaļu
Ja tas palielināsies vēl par valdības
pieprasītajiem trīs miljoniem, var
sekot pārvadātāju maksātnespējas procesi – tad atsevišķi reģioni
vispār var palikt bez pasažieru
pārvadājumiem.
Tomēr pārvadātāji cer, ka tik
tālu nenonāks. «Jau esam brīdinājuši valdību – ja tā vienpusēji
izmainīs jau noslēgtos līgumus par
pasažieru pārvadājumiem, mums
ir tiesības tiesas ceļā piedzīt zaudējumus. Mēs esam gatavi to darīt,»
tā P.Salkazanovs.
Jāpiebilst, ka sākotnēji valdība
šos trīs miljonus plānoja iegūt,
samazinot budžeta vietas augstskolās. «Šīs jomas nav saistītas,
un tas tikai pierāda, ka valdība
par katru cenu grib atrast to
summu, bet lēmumi ir administratīvi un bez jebkāda ekonomiska
pamatojuma,» piebilst Latvijas
Pasažieru pārvadātāju asociācijas
prezidents.
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Īsi
 1. martā Latvijā sākusies tautas
skaitīšana, kas norisināsies līdz 31.
maijam. Šī tautas skaitīšana ievērojama ar to, ka ir pirmā Latvijas tautas
skaitīšana kopš iestāšanās ES un pirmā,
kurā anketas pieejamas arī internetā.
Jelgavas pilsētas Tautas skaitīšanas
vadīšanas un koordinēšanas centra
reģionālā vadītāja Ineta Žilvinska informē, ka pirmos Jelgavā saskaitīja
cilvēkus, kas otrdien no rīta bija nakts
patversmē, kopā saskaitīts 41 cilvēks.
Jāatgādina, ka līdz 10. martam ikviens
aicināts «saskaitīties» internetā – mājas
lapā www.tautasskaitisana.lv jāaizpilda
anketa.
 7. un 8. martā notiks ikgadējās
Notāru dienas, kuru laikā zvērināti
notāri iedzīvotājiem sniegs bezmaksas juridiskās konsultācijas.
Šajās dienās no pulksten 11 līdz 16
iedzīvotājiem padomu neliegs arī
četri notāri Jelgavā, tomēr vēlams
pieteikties iepriekš. Notāre Daina
Andersone skaidro, ka šogad Notāru
dienu tēma ir «Notārs – ģimenes jurists».
«Šajās dienās notāri savas kompetences
ietvaros sniegs bezmaksas konsultācijas
par ikvienu tiesību jautājumu, kas skar
ģimenes vajadzības – laulību līgumu,
testamentu, uzturlīgumu, dāvinājuma
līgumu, dzimtas īpašumu un tamlīdzīgi.
Šogad būs iespēja pirmo reizi saņemt
konsultācijas bezstrīdus laulības šķiršanas lietās, jo kopš 1. februāra to izskatīšana ir notāru kompetencē. Tāpat notāri
informēs par jaunumiem, kuri plānoti
līdz ar Testamenta reģistra izveidi,»
stāsta D.Andersone. Notāru padome
informē, ka 7. un 8. martā no pulksten
8.30 līdz 17 ikviens konsultāciju varēs
saņemt arī internetā, saziņai ar notāriem
izmantojot skype (lietotājvārds: NotaruDienas). Notāri, kas konsultēs Jelgavā:
D.Andersone (Mātera iela 23/25 – 75,
tālrunis 29460827), Ināra Dzene (Sudrabu Edžus iela 15, tālrunis 26333145;
63028157), Ilga Tauriņa (Lielā iela 16
– 2, tālrunis 63048550; 26538941),
Pēteris Ducmanis (Pasta iela 45, tālrunis
63023360; 63021955).
 Sestdien, 5. martā, pulksten 10
Jelgavas reģionālajā Pieaugušo izglītības centrā notiks 14. Jelgavas pilsētas
skolēnu zinātniski pētniecisko darbu
konference. Šogad konferencei pieteikti 77 darbi, kas iesniegti 21 sekcijā.
To izstrādē piedalījās 94 skolēni – no
Jelgavas 1. ģimnāzijas, Valsts ģimnāzijas, Spīdolas ģimnāzijas, 4. vidusskolas,
5. vidusskolas, 6. vidusskolas, Jelgavas
Vakara (maiņu) vidusskolas, Mūzikas
vidusskolas. Šogad par pašvaldības
iestāžu pasūtījuma tēmām pieteikti
13 darbi. Skolēni pētījuši tādas tēmas
kā «Leģendas, versijas un atmiņas par
Jelgavas degšanu 1944. gada vasarā»,
«Jelgavas futbola vēsture», «Jelgavas
bērnu bibliotēkas «Zinītis» attīstība».

Ritma Gaidamoviča
Jelgavas Valsts ģimnāzija
aicina skolēnu vecākus uz
Vecāku dienām,

kas notiks š.g. 8., 9., 10. martā.
Vecākiem būs iespēja apmeklēt
stundas, ārpusstundu nodarbības, tikties ar klašu audzinātājiem, priekšmetu skolotājiem un
skolas administrāciju. 10. martā
gaidīsim līdz plkst.18.

Lazdiņas privātā
vidusskola «Punktiņš».
JAMAHAS mūzikas skolas klase
turpina uzņemt audzēkņus, aicinot pieteikties bezmaksas prezentācijas nodarbībām mazuļus no
4 mēnešu vecuma un sintezatora
spēles apmācībā no 6 gadiem līdz
neierobežotam vecumam.
Tālrunis 26010105.
J.Asara iela 12, Jelgava.
Tālrunis 63023718 vai 26010105.

SIA «Mītavas statuss»
piedāvā darbu celtniecības projektu vadītājam.
Nepieciešamas angļu valodas
zināšanas, «Auto CAD», B kategorijas autovadītāja tiesības. CV
sūtīt uz e-pastu:
mitavasstatuss@inbox.lv.
Tālrunis 29128186.

4

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

atbildam

Ceturtdiena, 2011. gada 3. marts

Karsts bijis tehnisku
Ar īrniekiem, kuri veido
parādus, pašvaldība cīnās traucējumu dēļ
«Dzīvoju Kooperatīva ielā 4, un šajā
mājā 10. ir pašvaldības dzīvoklis. Parāds par to sasniedz jau 1000 latus, bet
īrnieks ne tikai necenšas to nomaksāt,
bet pat pēdējā laikā vispār nav manīts.
Viņa dēļ nākas ciest pārējiem dzīvokļu
īpašniekiem, jo nu esam «melnajā» sarakstā – mājai ir negatīva bilance, tādēļ
par kaut kādiem remontdarbiem vispār
varam aizmirst. Vai tiešām pašvaldībai
ir izdevīgi dzīvokli izīrēt personai, kura
nemaksā rēķinus? Vai tiešām tai nerūp,
ka dzīvoklis reāli stāv tukšs, kaut arī
virknei citu jelgavnieku šāda dzīvojamā platība acīmredzot ir krietni vairāk
nepieciešama?» sašutis par situāciju
Kooperatīva ielā 4 ir mājas iedzīvotājs,
pieļaujot, ka ar līdzīgām problēmām
nākas saskarties arī citu māju dzīvokļu
īpašniekiem, kuriem kaimiņos ir pašvaldībai piederošs dzīvoklis. «Gribu zināt,
vai pašvaldība kontrolē situāciju savos
dzīvokļos, kas izīrēti, – vai pārbauda,
kas tur dzīvo, cik regulāri tiek maksāti
rēķini, un attiecīgi rīkojas, lai nepieļautu

parādu veidošanos,»
tā «Jelgavas Vēstneša» lasītājs.
Jelgavas pašvaldības īpašumā ir 1154
dzīvokļi un 108 sociālie dzīvokļi, un
pašvaldības Īpašuma
konversijas pārvaldes speciālisti kopā
ar apsaimniekotāju
un Pašvaldības policijas pārstāvjiem
regulāri apseko tos
un pārbauda, vai tajos dzīvo cilvēki,
kam noslēgts līgums par pašvaldības
dzīvokļa īri, kā arī novērtē dzīvokļu
tehnisko stāvokli.
Komentējot Kooperatīva ielas 4 iedzīvotāja sūdzību, pašvaldības preses
sekretāre Līga Klismeta skaidro, ka šī
situācija tiek risināta un jau pašlaik cilvēks, kuram izīrēts pašvaldības dzīvoklis
šajā mājā, parāda apjomu ir samazinājis.

Kāda «Jelgavas Vēstneša» lasītāja
vērsās redakcijā, paužot savu viedokli
par neērtībām tirdzniecības centrā
«Vivo centrs». «Gaisa temperatūra tur
ir vienkārši neciešama! Termometrs
virs ieejas durvīm rāda pat plus 26, un,
ja ņem vērā, ka veikalā iepērkas cilvēki
virsdrēbēs, tad kur te ir loģika?!» tā
jelgavniece. Viņasprāt, gaisa temperatūras pazemināšana ir ne tikai pircēju,
bet arī paša veikala interesēs, proti, ja
cilvēks jūtas komfortabli, viņš veikalā
uzkavēsies ilgāk, līdz ar to iespējams,
ka arī vairāk nopirks, savukārt, ja telpā
Foto: Ivars Veiliņš ir neciešami karsts, tad viņš centīsies
pēc iespējas ātrāk tikt ārā no veikala,
«SIA «Jelgavas Nekustamā īpašuma un tieši tā, pēc lasītājas domām, «Vivo
pārvalde» iesniedza tiesā prasību par iz- centrā» ir pašlaik.
likšanu no dzīvokļa un parādu piedziņu
no Kooperatīva ielas 4 – 10 pašvaldības
SIA «Rimi Latvia» vecākā sabiedrisdzīvokļa īrnieka. Tiesas sēde tika pārcel- ko attiecību speciāliste Dace Valnere,
ta uz 7. aprīli, jo īrnieks sācis atmaksāt iepazīstoties ar lasītājas jautājumu,
parādu. Šobrīd tas ir sarucis līdz dažiem norāda, ka iepriekš «Vivo centrs» nedz
simtiem latu,» tā L.Klismeta.
no klientiem, nedz telpu nomniekiem
nebija saņēmis informāciju par šādu
Sagatavoja Sintija Čepanone situāciju tirdzniecības centrā. «Tieši
tādēļ, saņemot šo sūdzību, nekavējoties vērsāmies pie kompānijas «YIT
Tehsistem», kas šajā tirdzniecības

Poliklīnikai pret apsargu darbu pretenziju nav
«Nesaprotu, kāpēc poliklīnika
uztur apsargus, kuri, ja vispār ir
redzami, to tik vien dara kā visu
dienu urbina degunu!» iestādē novēroto atklāj kāda kundze, kura veselu
mēnesi slimojusi, tāpēc Jelgavas
poliklīniku apmeklējusi diezgan
bieži. Viņasprāt, algojot apsargus,
iestāde tikai lieki izšķērdē līdzekļus,
jo no viņiem tāpat nekāda labuma
neesot.
«Lēmums par nepieciešamību poliklīnikā iesviest apsardzi savulaik
tika pieņemts, lai iestādē nodrošinātu sabiedrisko kārtību un klienti
varētu justies droši un komfortabli,»
norāda SIA «Jelgavas poliklīnika»
valdes locekle Anna Zīverte. Proti,
iepriekš personālam nācās risināt

dažādas konfliktsituācijas, tostarp
tikt galā ar bezpajumtniekiem, kuri
poliklīnikā ieradās, lai, piemēram,
pasildītos, it kā gaidot rindā, izmantotu tualeti un tur arī nomazgātos, agresīviem apmeklētājiem.
«Kopš ir apsardze, ar šādām problēmām mums nav nācies cīnīties,» tā
A.Zīverte, akcentējot, ka apsardze
iestādē ir nepieciešamība.
Viņa stāsta, ka saskaņā iepirkumu
konkursa par apsardzes pakalpojumu sniegšanu Jelgavas poliklīnikā
rezultātiem apsardzi iestādē nodrošina Jelgavas Pašvaldības policija.
«Ar apsargu darbu esam apmierināti, arī no klientiem par to sūdzības
neesam saņēmuši,» saka iestādes
vadītāja, piebilstot, ka summa, kādu
poliklīnika atvēl šim mērķim, ir pub-

liski pieejama informācija un to var
uzzināt iestādes mājas lapā.
Komentējot «Jelgavas Vēstneša»
lasītājas viedokli, A.Zīverte stāsta,
ka apsargiem ir maiņu darbs un katru dienu kārtību iestādē nodrošina
viens darbinieks. «Ja apsargs nav
redzams 1. stāvā pie informācijas
galda, kur ir labi pārskatāms pie reģistratūras un kases notiekošais, tas
nenozīmē, ka viņš nestrādā – viņa
pienākums ir arī veikt apgaitu pa
iestādi, uzraudzīt automašīnu stāvlaukumā notiekošo,» viņa skaidro,
ka perspektīvā poliklīnikā plānots
izvietot videokameras un tad jau
notiekošajam iestādē apsargs varēs
sekot līdzi monitoros.

centrā apkalpo siltumiekārtu darbību.
No šīs firmas saņēmām skaidrojumu,
ka apkures sistēmā pēdējo dienu laikā
radušās mehāniskas problēmas. Šobrīd
tās jau ir novērstas,» norāda D.Valnere,
atvainojoties klientiem par sagādātajām neērtībām.
Viņa skaidro, ka MK noteikumi
«Darba aizsardzības prasības darba
vietās» reglamentē vispārīgās prasības
par to, kādai ir jābūt optimālai temperatūrai darba vietā atkarībā no veicamā darba veida, savukārt uzņēmuma
iekšējie standarti paredz, ka ziemas
periodā optimālai temperatūrai tirdzniecības centrā «Vivo centrs» ir jābūt
amplitūdā no plus 19 līdz 22 grādiem.
«Mēs pilnīgi noteikti esam ieinteresēti
nodrošināt atbilstošu temperatūru,
lai klienti telpās justos komfortabli,»
uzsver D.Valnere.
Jāpiebilst gan – pēc tam, kad «Vivo
centra» pārstāve «Jelgavas Vēstnesi»
informēja, ka tehniskās problēmas ir
novērstas, gaisa temperatūra tirdzniecības centrā atsevišķās dienās tomēr
rādīja 23 – 25 grādus.
Sagatavoja Sintija Čepanone

Svētku un atceres
dienas, kurās jāpaceļ karogs
«Būtu labi, ja «Jelgavas Vēstnesī»
varētu publicēt informāciju par to,
kad šogad jāpaceļ valsts karogs,» ar
šādu lūgumu redakcijā vērsās kāds
jelgavnieks.

Saskaņā ar Latvijas valsts karoga
likumu karogs pie iestāžu, uzņēmumu un organizāciju, kā arī dzīvojamajām ēkām jāpaceļ šādās svētku un
atceres dienās: 1. maijā, 4. maijā, 11.
novembrī un 18. novembrī. Savukārt karogs sēru noformējumā – 25.
martā, 14. un 17. jūnijā, 4. jūlijā, kā
Sagatavoja Sintija Čepanone arī decembra pirmajā svētdienā, kas

šogad iekrīt 4. datumā.
Taču Jelgavas iedzīvotājus pašvaldība karogus aicina pacelt arī
Pilsētas svētku laikā, kas tiek atzīmēti maija pēdējā nedēļā, un tāpēc
karogu jelgavnieki šogad aicināti
pacelt arī 27., 28. un 29. maijā.
Savukārt, izrādot cieņu Jelgavas atbrīvotājiem no Bermonta karaspēka,
karogs mūsu pilsētā jāpaceļ arī 21.
novembrī, kad tiks atzīmēta Jelgavas atbrīvošanas no bermontiešiem
92. gadadiena.
Sagatavoja Sintija Čepanone

Apstiprināti ar Jelgavas pilsētas domes 27.01.2011. lēmumu Nr.1/30
JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2011. GADA 27. JANVĀRA SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Nr.11-5 «ATVIEGLOJUMU PIEŠĶIRŠANA NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA MAKSĀTĀJIEM
JELGAVAS PILSĒTĀ 2011. GADĀ»
Izdoti saskaņā ar LR likuma «Par pašvaldībām» 14. panta pirmās daļas 3. punktu, 21. panta pirmās
daļas 15. punktu un likuma «Par nekustamā īpašuma nodokli» 5. panta trešo un ceturto daļu
1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus atsevišķām nodokļa maksātāju kategorijām par Jelgavas pilsētas administratīvajā
teritorijā esošo nekustamo īpašumu.
2. Atvieglojumi no taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas
piešķirami šādos apmēros:
Nodokļu maksātāju kategorijas
2.1. nestrādājošam pensionāram, pirmās un otrās grupas invalīdam,
kuram nav I šķiras likumisko mantinieku un kura ienākumi mēnesī
nepārsniedz Ministru kabineta noteikto minimālo darba algu
2.2. personai, kuras ģimenē nav darba spējīgu personu un kurai I
un II šķiras likumiskie mantinieki ir pirmās un otrās grupas invalīdi,
kuru ienākumi uz vienu ģimenes locekli nepārsniedz Ministru kabineta
noteikto minimālo darba algu
2.3. personai, kurai noteikta atbilstība trūcīgas (maznodrošinātas)
personas vai ģimenes statusam
2.4. personai, kura veic saimniecisko darbību savā īpašumā, ja tā
uzsākta Jelgavas pilsētā ne agrāk kā 2009. gadā, izņemot zemes
un/vai ēku, ēku daļu nomu (īri)
2.5. personai, kura ir ieguldījusi finanšu līdzekļus koplietošanas
infrastruktūras objektā, kas tiek izmantots sabiedriskajām vajadzībām un pēc
objekta nodošanas ekspluatācijā tiek uzdāvināts Jelgavas pilsētas pašvaldībai,
pie nosacījuma, ka ieguldījuma summa ir ne mazāka par Ls 100 000 un
piešķirto atvieglojumu apmērs nevar pārsniegt 75% no ieguldīto līdzekļu
apjoma un nepārsniedzot likuma «Par nekustamā īpašuma nodokli» 5. panta
ceturtajā daļā noteikto de minimis atbalsta apmēru, ievērojot Komisijas
2006. gada 15. decembra regulas (EK) Nr.1998/2006 par Līguma 87. un
88. panta piemērošanu nosacījumus
2.6. kapitālsabiedrībām, kurās Jelgavas pilsētas pašvaldībai ir kapitāldaļas,
par piederošajiem sporta objektiem
2.7. personai, kura veic uzņēmējdarbību, īpašumā, kas robežojas ar
infrastruktūras objektu, kurā notiek celtniecības un/vai rekonstrukcijas darbi,
kas būtiski ierobežo uzņēmēja saimniecisko darbību, ar nosacījumu, ka
celtniecības un/vai rekonstrukcijas darbi notiek ilgāk par trim mēnešiem
2.8. personai par īpašumu, kurš tiek izmantots pirmsskolas izglītības
iestādes programmas īstenošanai, kura ir saņēmusi atbilstošu licenci
2.9. personai, kura veic saimniecisko darbību savā īpašumā, iznomājot
zemi un/vai ēku ražošanas uzņēmumam, kurā vidēji nodarbināti ne
mazāk kā 10 darbinieki

Nodokļa
atvieglojums
70% apmērā
50% apmērā

90% apmērā
90% apmērā
90% apmērā

90% apmērā
25% apmērā

90% apmērā
25% apmērā

3. Personām, kas minētas 2.1., 2.2.
apakšpunktā, piešķir nekustamā īpašuma
nodokļa atvieglojumus ar šādiem nosacījumiem:
3.1. par nekustamo īpašumu (tā daļu)
aprēķinātā nekustamā īpašuma nodokļa
apmērs taksācijas gadam pārsniedz Ls 25;
3.2. nodokļa maksātājam tas ir vienīgais
nekustamais īpašums (tā daļa), īpašums
ir reģistrēts Zemesgrāmatā un tas netiek
izmantots saimnieciskajā darbībā;
3.3. nekustamais īpašums ir nodokļa maksātāja deklarētā dzīvesvieta un tajā savu
dzīvesvietu nav deklarējušas citas personas,
izņemot 2.2. apakšpunktā minētos nodokļa
maksātājus;
3.4. zemes gabala platība, kas piesaistīta
individuālās dzīvojamās mājas apbūvē ietilpstošām ēkām, nepārsniedz 1500 m²;
3.5. par nekustamo īpašumu (tā daļu) nav
nekustamā īpašuma nodokļa parāda par
iepriekšējiem gadiem.
4. Personām, kas minētas 2.4., 2.6., 2.7.,
2.8. un 2.9. apakšpunktā, piešķir nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus,
ievērojot likuma «Par nekustamā īpašuma
nodokli» 5. panta ceturtās daļas nosacījumus:
4.1. saimnieciskā darbība notiek nekustamā
īpašuma nodokļa maksātājam piederošā
īpašumā, kas ir reģistrēts Zemesgrāmatā;
4.2. par nekustamo īpašumu (tā daļu) nav
nekustamā īpašuma nodokļa parāda par
iepriekšējiem gadiem.
5. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķir uz nodokļa maksātāja motivētā
iesnieguma pamata par visu taksācijas
gadu, izņemot gadījumus, kad personas
statuss, kurš dod tiesības saņemt atvieglojumu, ir piešķirts uz laiku. Šajā gadījumā

atvieglojumu piešķir par periodu, kurā
persona atbilst šim statusam.
6. Fiziskās personas iesniegumam pievieno:
6.1. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras izziņu par pensijas apmēru, uzrādot
oriģinālu (attiecas uz 2.1. un 2.2. apakšpunktu);
6.2. invalīda apliecības kopiju vai Darba
ekspertīzes ārstu komisijas (DEĀK) izziņas
kopiju, uzrādot oriģinālu (attiecas uz 2.2.
apakšpunktu);
6.3. VID reģistrācijas apliecības kopiju,
uzrādot oriģinālu (attiecas uz 2.4. apakšpunktu);
6.4. akta kopiju par infrastruktūras objekta
pieņemšanu ekspluatācijā un revidenta
atzinumu par objekta kopējām izmaksām
(attiecas uz 2.5. apakšpunktu);
6.5. noslēgtā nomas līguma kopiju, uzrādot
oriģinālu (attiecas uz 2.9. apakšpunktu);
6.6. ražošanas uzņēmuma, ar kuru noslēgts
nomas līgums, apliecinājums par vidējo
nodarbināto skaitu (attiecas uz 2.9. apakšpunktu).
7. Juridiskās personas iesniegumam pievieno:
7.1. UR reģistrācijas apliecības kopiju, uzrādot oriģinālu;
7.2. VID izziņu par nodokļu parādu neesamību (izdota ne agrāk kā vienu mēnesi pirms
iesniegšanas);
7.3. gada pārskata ar revidenta atzinumu
kopiju;
7.4. akta kopiju par infrastruktūras objekta
pieņemšanu ekspluatācijā un revidenta
atzinumu par objekta kopējām izmaksām
(attiecas uz 2.5. apakšpunktu);
7.5. pirmsskolas izglītības iestādes programmas īstenošanas licenci (attiecas uz 2.8.

apakšpunktu);
7.6. noslēgtā nomas līguma kopiju, uzrādot
oriģinālu (attiecas uz 2.9. apakšpunktu);
7.7. ražošanas uzņēmuma, ar kuru noslēgts
nomas līgums, apliecinājums par vidējo
nodarbināto skaitu (attiecas uz 2.9. apakšpunktu).
8. Lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumu piešķiršanu vai motivētu atteikumu noteikumu 2.3. apakšpunktā minētajā
gadījumā un likuma «Par nekustamā īpašuma nodokli» 5. panta otrajā daļā noteikto
nodokļa atvieglojuma piemērošanu politiski
represētai personai pieņem Jelgavas pilsētas
domes Finanšu nodaļa, kura, pamatojoties
uz Jelgavas domes 2002. gada 21. februāra
lēmumu Nr.4/6, atbilstoši likumam «Par
nodokļiem un nodevām» noteiktajā kārtībā pilda nodokļa administrācijas funkcijas
(turpmāk tekstā – nodokļu administrācija).
9. Persona nodokļu administrācijas lēmumu
noteikumu 2.3. apakšpunktā un likuma
«Par nekustamā īpašuma nodokli» 5. panta
otrajā daļā noteikto nodokļa atvieglojuma
piemērošanu politiski represētai personai
minētajos gadījumos viena mēneša laikā
no tā spēkā stāšanās dienas var apstrīdēt
Jelgavas pilsētas domē.
10. Citām likumā «Par nekustamā īpašuma
nodokli» un noteikumos minētajām nodokļu maksātāju kategorijām lēmumu par
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu
piešķiršanu vai motivētu atteikumu pieņem
Jelgavas pilsētas dome.
11. Persona iesniegumu par nekustamā
īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu
2011. gadam var iesniegt ne vēlāk kā līdz
2011. gada 30. decembrim.

sports

Ceturtdiena, 2011. gada 3. marts

Uzvar «Nicoll» un «Rīgas roņi»

Noslēdzies
Latvijas
čempionāts
kērlingā, un
noskaidrotas
tās komandas, kuras ieguvušas ceļazīmi uz Eiropas čempionātu.
Vīriešu konkurencē pārāki bija «Rīgas roņi»,
bet sieviešu – pērnā gada čempiones «Nicoll», kuru sastāvā spēlē jelgavniece Vineta
Smilga. Latvijas čempioni izcīnījuši tiesības
pārstāvēt valsti Eiropas čempionātā, A
grupā (startē desmit spēcīgākās komandas), kas no 2. līdz 10. decembrim notiks
Maskavā. Jelgavnieku labākie rezultāti ir
«Junkera» 3. vieta vīriešu konkurencē un
«Ledeņu» 4. vieta sieviešu konkurencē.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Trīs čempioni

Latvijas Ziemas
čempionātā trīs
Jelgavas Specializētās peldēšanas
skolas (JSPS) audzēkņi kļuvuši par
čempioniem. Ilona
Badūne uzvarēja
400 metros brīvajā
stilā, Viktors Vovruško – 400 metros
kompleksā, Andrejs Dūda – 100 un 200
metros uz muguras, 50 metros brīvajā
stilā. JSPS izcīnīja arī sešas sudraba un sešas bronzas medaļas, JSPS pirmā komanda kopvērtējumā ieņēma 2. vietu. Vēl
šoreiz jāuzteic Zane Tīrumniece (attēlā),
kura pirmoreiz izpildīja sporta meistara
normatīvu 100 m uz muguras.

Šturmē Lietuvu un Igauniju

Jelgavas Cīņas sporta veidu centra bokseri
vienlaikus piedalījušies starptautiskās sacensībās Lietuvā un Igaunijā. Pieciem no
septiņiem bokseriem izdevies izcīnīt 1. vietu, informē kluba vadītājs Andris Vasiļjevs.
Boksa sacensībās Lietuvas pilsētā Jonavā
zelta medaļu izcīnīja Jānis Dubkēvičs (34
kg), Ņikita Bobkovs (44 kg) un Artjoms Haņevičs (64 kg) (attēlā ar treneri Aleksandru
Knohu), 3. vieta Artjomam Masļeņikovam
(42 kg). Savukārt Igaunijas pilsētā Silamē
pirmā vieta Laurim
Afanasjevam (54
kg) un Andrejam
Makreckim (56 kg),
bet bronza Maksimam Drazdovam
(60 kg).

Izcīna Salaspils kausu

FK «Jelgava» aizvadījis kārtējo pārbaudes
turnīru – finālā ar 4:3 (1:2) pieveikts FC
«Jūrmala» un izcīnīts Salaspils kauss. Vārtus
guva Gints Freimanis, Aleksandrs Gubins,
Mārcis Savinovs un Oļegs Malašenoks. «Spēles kvalitāte bija viduvēja. Mums padevās
labs sākums, taču turpinājumā pretinieks
pārņēma iniciatīvu, un pirmā puslaika rezultāts bija loģisks. «Jūrmala» spēlēja agresīvi,
veiksmīgi presingojot, kas mums lika daudz
kļūdīties laukuma vidusdaļā. Otrajā puslaikā,
pateicoties lieliskajai rezervistu spēlei, inici
atīvu pārņēmām mēs – spēlētāji, kas laukumā devās uz maiņu, spēli pastiprināja. Tas
liecina, ka komandas sastāvs ir līdzvērtīgs.
Mača beigās jau mēs loģiski izvirzījāmies
vadībā un arī uzvarējām,» tā «Jelgavas»
galvenais treneris Dainis Kazakevičs.

Cīņu šovs «Fight Club» pietur Jelgavā
 Ilze Knusle-Jankevica

«Jelgavā tik vērienīgs cīņas pasākums notiks pirmo reizi. Tas
arī man, pieredzējušam cīkstonim, uzliks lielāku atbildību
pret publiku, jo visu laiku būs
jādomā, ka tik nezaudētu,» tā
MMA cīkstonis Mārtiņš Sabulis
raksturo turnīru «Jelgava Fight
Club», kas notiks sestdien, 5.
martā, pulksten 19 Zemgales Olimpiskajā centrā (ZOC).
Mārtiņš ir viens no septiņiem
sportistiem, kas pasākumā
pārstāvēs Jelgavu.
Pasākuma organizators federācijas
«WFCA-Baltic» prezidents Vjačeslavs
Ovsjaņņikovs stāsta, ka pavisam tiks aizvadītas 12 cīņas pēc K1, boksa un MMA
noteikumiem. Turnīrs tiks atklāts ar boksa
cīņu starp jelgavnieku, profesionālo boksa
cīņu uzvarētāju Anglijā, Īrijā, Polijā, Somijā
un Zviedrijā, supersmagsvaru Pāvelu Dolgovu un Mareku Kovaļevski no Rīgas. «Šī
un Mārtiņa Sabuļa cīņa būs vakara nagla,
jo abi sportisti sporta pasaulē ir zināmi un
sevi jau pierādījuši,» tā organizators.
Līdztekus šiem diviem grandiem Jelga-

vu sacensībās pārstāvēs arī Ervīns Rečs
un Jelgavas Cīņas sporta veidu centra
(JCSVC) audzēkņi Jevgeņijs Petkuns,
Kristaps Zuļģis, Viesturs Zātiņš un Igors
Kozars. Daži no viņiem tikai nesen debitējuši profesionālajās cīņās, un pieredzējušais M.Sabulis neskopojas ar padomu:
«Galvenais ir nesākt trakot, vajag domāt
līdzi. Bieži redzēts, ka iesācēji lec, krīt virsū,
gāžas un visādi mēģina izslēgt pretinieku,
bet labāk ir nogaidīt uz pretinieka kļūdām,
nevis pieļaut savas.»
Sākotnēji bija plānots, ka sacensībās
piedalīsies arī JCSVC bokseris Andrejs
Makreckis, bet nedēļas sākumā viņš
salauzis pirkstu. Tāpat neskaidra ir
V.Zātiņa cīņa, jo viņa pretinieks saslimis,
un nav zināms, vai sestdien spēs startēt.
Jāpiebilst, ka jelgavniekiem pretinieki
būs sportisti no Rīgas, Tukuma, Jūrmalas
un Olaines.
«Jelgava Fight Club» sāksies pulksten
19, bet ieeja jau no pulksten 18. Biļetes
cena – 5 lati, tās iepriekšpārdošanā
nopērkamas «Biļešu servisa» kasēs, bet
pasākuma dienā – ZOC kasēs. Neoficiālā
daļa turpināsies klubā «Opera», kur uzstāsies DJ no Amerikas, būs deju šovs un
iespēja satikt cīkstoņus un bokserus. Ieeja
– ar «Jelgava Fight Club» biļetēm.

SIA «INTRANSSERVISS» piedāvā darbu:

Vieglo automobiļu autoservisā
• automehāniķim(-ei).
Prasības – datordiagnostikas prasmes un
vismaz 5 gadu pieredze atbilstošā amatā;

Automazgātavā
• automazgātavas brigadierim(-ei).
Prasības – vismaz 3 gadu pieredze
atbilstošā amatā.
CV sūtīt uz e-pastu: i.birojs@itsauto.lv

«Fotogrāfija un datorgrafika».
Audzēkņiem no 16 gadu vecuma.
Pasniedzējs Māris Grīnbergs.
Nodarbību sākums – pirmdienās
plkst.16 vai otrdienās plkst.19.
Pieteikties var Jelgavas Mākslas skolā.
Maksa – 5 lati mēnesī.

STIKLA TARAS PIEŅEMŠANA
Raiņa iela 1
(autostāvlaukumā blakus peldbaseinam)

 3. martā pulksten 18 – JSBL spēle:
«Jelgava» – «Avantis» (ZOC).
 3. martā pulksten 20 – «Schenker»
līgas spēle volejbolā: «Biolars/Olaine/Jelgava» – «Parnu VK» (ZOC).
 5. martā pulksten 8 – LR atklātais
čempionāts pauerliftingā (Jelgavas Sporta
hallē).
 5. martā pulksten 10 – Jelgavas pilsētas čempionāts biljardā, 3. kārta (Jelgavas
6. vidusskolā).
 5. martā pulksten 10 – Latvijas Sporta
veterānu savienības 48. sporta spēļu finālsacensības volejbolā (LLU sporta namā,
Ozolnieku vidusskolā, Svētes sporta hallē).
Pulksten 11.30 – finālsacensības peldēšanā (LLU peldbaseinā).
 5. martā pulksten 19 – «Jelgava Fight
Club»: boksa, K1 un MMA cīņas. Biļetes
nopērkamas «Biļešu paradīzes» kasēs,
cena – Ls 5 (ZOC).
 6. martā pulksten 10 – Sporta servisa
centra 2011. gada kausa izcīņa basketbolā
(Jelgavas Sporta hallē).
 6. martā pulksten 10 – 2011. gada
čempionāts šaha ātrspēlēs (Jelgavas
Sporta hallē).
 6. martā pulksten 12.15 – Latvijas
čempionāts hokejā sievietēm: SHK «Zemgale» – «Laima» (Krājbankas ledus hallē).

Vidusskolniece meklē darbu. Var palīdzēt
mācīties pamatskolas skolēniem pamata
priekšmetos. Tālrunis 28738453.
Skolotāja. Varu palīdzēt matemātikas zināšanu uzlabošanā pamatskolā.
Tālrunis 29817860.
Profesionāls darba aizsardzības speciālists.
Varu sakārtot nepieciešamo dokumentāciju atbilstoši jūsu uzņēmuma specifikai un
LR Darba aizsardzības likumam.
Tālrunis 29481753.
Skolotājs. Varu veikt sīktulkojumus

Jelgavas Cīņas sporta veidu centra audzēkņi nopietni gatavojas sestdienas vācu/krievu valodā. Varu mācīt vācu/krievu
pasākumam «Jelgava Fight Club», jo apzinās – viņu sniegums var mudināt valodu. Tūrisma gids – tulks. Vācu, krievu
Foto: Ivars Veiliņš valodā ekskursijas pa Jelgavu, Rīgu, Zemcitus pievērsties šim sporta veidam.
Līdz šim cīņas turnīri ir notikuši Rīgā,
Daugavpilī, Kuldīgā, Liepājā un Tukumā,
bet nu arī Jelgavā. V.Ovsjaņņikovs norāda, ka ZOC ir patīkama vieta, kuru viņš
noskatījis šim pasākumam. Viņš atzīst,
ka pirmā reize jaunā vietā vienmēr esot

Pats savu mini
šovu sarīkoja
«VEF Juniora»
spēlētājs Ivans
Ņeļubovs – viņš
slam dunk konkursā izspēlēja
veselu etīdi. Par
uzvarētāju gan
kļuva Kristaps
Dārgais no
Ogres. Konkursantus ne
tikai vērtēja
žūrija piecu cilvēku
sastāvā, bet atzīmes lika arī skatītāji. Kā
lēš SIA «Zemgales Olimpiskais centrs»
valdes priekšsēdētājs Andris Misters, spēli
apmeklēja ap 1700 skatītāju.

Jelgavas Mākslas skola uzņem
jaunus dalībniekus interešu
izglītības programmā

Sporta pasākumi

Meklē darbu

grūta, jo publikai jāparāda, kas tā cīņa
tāda ir, jādomā par gaismu šovu, apskaņošanu, jo sportisti, izejot ringā, izvēlas
sev tīkamu mūziku. «Pacentīsimies, lai
Jelgavā tiktu demonstrētas skaistas
cīņas,» viņš piebilst.

Zvaigžņu spēle: Rietumu komanda nevar, Varis var
Nedēļas nogalē
Zemgales Olimpiskajā centrā
notika LBL Zvaigžņu spēle. Lai gan
BK «Zemgale»
galvenā trenera
Vara Krūmiņa
vadītā Rietumu
komanda, kurā
spēlēja arī jelgavnieki Jēkabs
Rozītis un uz «Baronu» pārgājušais Ilmārs Bergmanis, ar 94:100 piekāpās Austrumiem, Varis
paņēma treneru konkursa «banku». Viņš bija vienīgais no
treneriem, kurš spēja iemest bumbu grozā no trīspunktu līnijas.
Uz jautājumu, vai kolēģi nepadevās tīšām, viņš atbild lakoniski:
«Laukumā draugu nav.»
Foto: Ivars Veiliņš
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gali. Tālrunis 26872900.

Celtnieks. Veicu sīkus visu veidu remontdarbus. Tālrunis 29987357.
Masieris meklē darbu. Tālrunis 29649375.
Celtnieks. Tālrunis 27148867.
Sieviete (50) – vecu cilvēku aprūpē, kopēja.
Pieredze. Ir medicīniskā izglītība.
Tālrunis 22007328.

Piedāvā darbu
Apkopējai – SIA «KULK». Prasības: augsta
atbildības sajūta, pieredze līdzīgā amatā.
E-pasts: personals@kulk.lv, tālrunis 63028663.

Pārdod
Veikals noliktava pārdod malku un apkures
briketes. Malka – 16 Ls/berkubs vai 22 Ls/
sterā. Briketes – 1,25 Ls/iep. (10 kg). Pirts
slotas. Elektrības iela 6a, Jelgava. Varam
piegādāt. Tālrunis 25448677

Pērk
20. Zvaigžņu spēles jaunums bija karsējmeiteņu
konkurss, kurā startēja sešas komandas. Pārākas
šoreiz bija BK «Ventspils» meitenes, kuras gan dejoja, gan demonstrēja akrobātiskus trikus. Karsēju
sniegumu vērtēja arī BK «Jelgava» centra spēlētājs
Jēkabs Rozītis. «No dejošanas neko daudz nesaprotu, bet novērtēt priekšnesumu varu,» tā viņš.

JELGAVAS PILSĒTAS KULTŪRAS NAMĀ
5. martā plkst.16 – koncertprogramma «Mīlas melodija». Piedalās tenors
DAINIS SKUTELIS, L.Šomase, I.Sutugova, Endia un Oranžā kora meitenes Olga, Inta
un Anita. Biļešu cena: Ls 7; 6; 5.

9. martā plkst.19 – Valmieras teātra viesizrāde. A.Lapiņš «Eldorado».
Komiska drāma par jancīgiem latviešiem. Biļešu cena: Ls 5; 4; 3.

20. martā plkst.16 – grupas «Bet bet» 20 gadu jubilejas koncerts. Biļešu
cena: Ls 6; 5; 4.

24. martā plkst.19 – izrāžu apvienība «Panna» piedāvā komēdiju «Tāda es
esmu». Galvenajā lomā Z.Daudziņa. Režisors J.Rijnieks. Biļešu cena: Ls 6; 5; 4.
2. aprīlī plkst.13 un 18; 3. aprīlī plkst.13 – piedāvā «Apvienība «Ars
Nova»» sadarbībā ar Valmieras teātri. J.Lūsēns, P.Brūveris «Agrā rūsa».

Traģisks mīlas stāsts mūziklā. Lomās: A.Krauze, U.Roze, A.Ērglis, Amber, Valmieras teātra aktieri – K.Neimanis, M.Bezmers, I.Puķe, E.Vāne, I.Ramute, O.Morozovs, A.Vilims,
M.Liepa un A.Osis. Biļešu cena: Ls 12; 10; 8; 7.
Kases darba laiks: no otrdienas līdz piektdienai 14 – 19, sestdienā 9 – 14
un stundu pirms sarīkojuma! Kases tālrunis: 63084679.

Pērk meža īpašumus ar zemi. T.28642044
Pērku senlaiku gleznas, monētas, mēbeles
un porcelāna figūras. T.27166669

Dažādi
Dziednieku kursi. www.soleil.lv

Aizsaulē aizgājuši
SKAIDRĪTE VEILANDE (dz. 1931. g.)
JĀNIS JANKUNS (dz. 1940. g.)
PAULĪNE BARTKĒVIČA (dz. 1922. g.)
ARNIS TENBERGS (dz. 1944. g.)
VIKTORS TIHONOVS (dz. 1949. g.)
ŅINA BALUŠA (dz. 1949. g.)
VELTA BĒRZIŅA (dz. 1934. g.)
JĒKABS ZEMGALNIEKS (dz. 1936. g.)
ĀRIJA BROMA (dz. 1928. g.)
ALLA KAĻINOVAITE (dz. 1966. g.)
ARTŪRS UMBRAŠKA (dz. 1987. g.)
ANNA STEPIŅA (dz. 1936. g.).
Izvadīšana 03.03. plkst.11 no Zanderu kapu
Sēru nama un Bērzu kapiem.
JĀNIS GORODECKIS (dz. 1951. g.).
Izvadīšana 03.03. plkst.13 Baložu kapsētā.
VALIJA VASALOVSKA (dz. 1923. g.).
Izvadīšana 03.03. plkst.15 Baložu kapsētā.
RIHARDS ŠTRAUSS (dz. 1939. g.).
Izvadīšana 03.03. plkst.13 Bērzu kapsētā.
DINA ROMANOVA (dz. 1931. g.).
Izvadīšana 04.03. plkst.13 Zanderu kapsētā.
PĀVILS BERGS (dz. 1947. g.).
Izvadīšana 04.03. plkst.12 Bērzu kapsētā.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv
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7. marts, pirmdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1163.sērija.
9.25 «Brīvdienu pārsteigums». Mmelodrāma. 2009.g.
11.05 «Ielas garumā».*
11.35 «Eirobusiņš».*
12.05 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.25 «Discovery atlants: Brazīlija». Dokumentāla filma. 2.sērija.
13.25 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».*
13.40 «Šeit un tagad».*
15.00 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.20 «Munks un Lemijs. Aste». Animācijas filma.
15.25 «Munks un Lemijs. Degunradzis». Animācijas filma.
15.30 «Munks un Lemijs. Grauzējs». Animācijas filma.
15.40 «Surikātu raibā dzīve». Dokumentālu filmu seriāls. 9.sērija.
16.10 «Suņu zvaigzne 2». Animācijas filmu seriāls. 14.sērija.
16.40 «Edžmonta». Seriāls pusaudžiem. 67.sērija.
17.05 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1163.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Tagad vai nekad». Polijas seriāls. 25.sērija.
19.20 «Seši miljardi stāstu».*
19.30 «Skats no malas».
20.00 «100. pants».
20.30 «Panorāma».
21.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle. Par
inženiera Eifeļa kādu mazāk zināmu projektu,
par šī gada dzīvnieku, par kāršu spēli un pat
par Vinniju Pūku būs šī spēle. VIP ložā būs ļoti
nopietnas un erudītas Agras Lipsbergas un Ojāra
Kaņepāja komandas.
22.00 «Viss notiek».
22.30 «Latvija var!» Iesaki savu Latvija var!
varoni www.latvijavar.lv
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Garīgā dimensija».
23.45 «De facto».*
0.20 «Skats no malas».*

LTV7
Reģionālo TV programma virszemes apraidē:
6.45–7.30; 12.30–13.15; 22.10–22.55.
7.35 «Televeikala skatlogs». «Dzīvot labāk».*
7.55 «Televeikala skatlogs». «Rīts ar Natāliju Ābolu» (ar subt.).
8.55 «Televeikala skatlogs». «Rīta karuselis».*
9.15 «OK!» Raidījums par skaistu dzīvi.*
10.00 «Steidzami publicēt!» (ar subt.). Seriāls. 15.sērija.
10.50 «Hārtlenda». Seriāls. 24.sērija.
11.40 «Joka pēc». Seriāls. 140. un 141.sērija.
12.30 «Krasta apsardze». Seriāls. 45.sērija.
13.20 «Nekurienes iemītnieki». Dokumentāla filma. 5.sērija.
13.50 Pasaules meistarsacīkstes biatlonā. Iedzīšanas
sprints vīriešiem.*
14.50 Pasaules meistarsacīkstes biatlonā. Iedzīšanas
sprints sievietēm.*
15.50 «Hārtlenda». Seriāls. 24.sērija.
16.40 «Joka pēc». Seriāls. 140. un 141.sērija.
17.30 «SeMS».
18.10 «Steidzami publicēt!» (ar subt.). Seriāls. 2007.g. 15.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Sporta studija 19:30». Tiešraide.
20.00 «Izdzīvošanas māka». Dokumentālu filmu seriāls.
17.sērija. Sjerranevada ir vieta, kas piesaista itin
visus, kuriem patīk daba un pārgājieni. Lai gan ir
daudz labi iekoptu taku, cilvēkus reizēm aizrauj
apkārtējais skaistums, un viņi nepamana, ka atrodas nevis labiekārtotā parkā, bet brīvā dabā. Ne
mirkli nevar ļauties bezrūpībai, lai neapmaldītos
un neaizietu neceļos. Taču tā bieži gadās, un tad
meklēšanā tiek iesaistīti vietējie glābēji.
20.50 «1000 jūdzes Mjanmā». 8.sērija.
21.25 «Basketbola apskats».
22.10 «Krasta apsardze». Seriāls. 45.sērija.
23.00 «SeMS».*
23.40 «Divas dzīves». ASV mistikas melodrāma. 2000.g.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».*
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Cerību iela 21». Latvijas seriāls. 43. un 44.sērija.
10.05 «Sapņu viesnīca. Seišelas». Melodrāma. 2006.g.
12.05 «Ātrā palīdzība 6». ASV seriāls. 1.sērija.
13.00 «Baiļu faktors 5». ASV realitātes šovs. 26.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».*
14.40 «Pilna māja». ASV komēdijseriāls. 68.sērija.
15.10 «Vāverpuika 2». Animācijas seriāls. 13.sērija.
15.40 «Jampadracis mājā 2». Komēdijseriāls. 15.sērija.
16.05 «O.C. Kaislības Kalifornijā 2». ASV seriāls. 11.sērija.
17.00 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 179.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 180.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Degpunktā».
21.05 TV pirmizrāde! «Maniaks».
Latvijas dokumentāla filma. 2010.g.
22.10 «Ceļa gals 2». ASV šausmu filma. 2003.g.
24.00 «Bezvēsts pazudušie». ASV seriāls. 8.sērija.
0.55 LNT ziņu Top 10.*
1.45 «Zero efekts». ASV trilleris. 1997.g.
3.40 «Benija Hila šovs». Lielbritānijas komēdijseriāls.
4.35 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 179. un 180.sērija.

TV3
5.00 «Ņujorkas ielās 2». 27.sērija.
5.45 «Mammu, es mīlu slepkavu» (ar subt.). 9.sērija.
6.40 «Gormiti». Anim. ser. 17.sērija.
7.05 «Ašais Frenkijs». Anim. ser. 39. un 40.sērija.
7.35 «Avatārs: leģenda par Āngu». Anim. ser. 3.sērija.
8.00 «Tētuka meitiņas 3» (ar subt.). 53. un 54.sērija.
9.00 «UgunsGrēks 5». 298.sērija.
9.35 «Iepirkšanās rokenrols».
10.05 «Garšu laboratorija».

10.50 «Māmiņu klubs».
11.25 «Lūpukrāsu pavēlnieces 2». 10.sērija.
12.20 «Televeikala skatlogs».
12.35 «Precējies. Ir bērni 10». 8.sērija.
13.05 «Avatārs: leģenda par Āngu». Animācijas seriāls. 4.sērija.
13.40 «Gormiti». Animācijas seriāls. 18.sērija.
14.00 «Kobra 6». Seriāls. 90.sērija.
15.00 «Alises sirdsbalss». Vācijas seriāls. 38.sērija.
16.00 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 5.sērija.
17.00 «MarGoša» (ar subt.). Krievijas seriāls. 225.sērija.
18.05 «Tētuka meitiņas 3». Komēdijseriāls. 55. un 56.sērija.
19.15 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks 5». Latvijas seriāls. 299.sērija.
21.00 «Kāsla metode 2». ASV seriāls. 19.sērija.
22.00 «C.S.I. Lasvegasa 11». ASV seriāls. 236.sērija.
23.00 «Vīrietis uz paklāja». Sarunu šovs.
23.40 «Nekā personīga».
0.15 «Taras piecas personības». ASV seriāls. 11.sērija.
0.50 «C.S.I. Lasvegasa 9». ASV seriāls. 11.sērija.
1.40 «Kobra 6». Seriāls. 90.sērija.
2.30 «Ņujorkas ielās 2». Seriāls. 27.sērija.
3.20 «Mammu, es mīlu slepkavu» (ar subt.). Seriāls. 9.sērija.
4.05 «Lūpukrāsu pavēlnieces 2». Seriāls. 10.sērija.
4.50 «Nakts joki».

8. marts, otrdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1164.sērija.
9.25 «Otrā iespēja». Seriāls. 37.sērija.
9.50 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».*
10.10 «Kas var būt labāks par šo?»*
10.40 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
10.55 «Mēness un ezers». Itālijas drāma. 2006.g.
12.35 «Labākai dzīvei». Kohēzijas fonds Latvijā.*
12.45 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».*
13.05 «Viss notiek».*
13.35 «Latvija var!»*
14.05 «Tagad vai nekad». Seriāls. 25.sērija.
14.50 «Prāta vētras». Dokumentāla filma. 5.sērija.
15.25 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».*
15.45 «Mārvijs Hemmers. Nacionālās ģeogrāfijas pasaule». Populārzinātnisks seriāls bērniem. 9.sērija.
16.10 «Suņu zvaigzne 2». Animācijas filmu seriāls. 15.sērija.
16.40 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».
17.05 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1164.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «100. pants».
19.00 «Lielā mūzikas balva 2010». 1.daļa. 1993.
gadā tika pieņemts lēmums ik gadu izcilākos
sasniegumus mūsu valsts mūzikas dzīvē
atzīmēt ar speciālu balvu. Aizsākās tradīcija,
kas izveidojusies gan par pašu mūziķu, gan
plaša klausītāju un skatītāju loka karsti gaidītu
notikumu. Par LMB mākslinieciski augstvērtīgu un
būtiski neatņemamu sastāvdaļu ir kļuvusi arī pati
balva – mākslinieka Armanda Jēkabsona darinātā
sudraba statuete.
20.30 «Panorāma».
21.15 «Lielā mūzikas balva 2010». 2.daļa.
23.10 Nakts ziņas.
23.25 «Šeit un tagad». Studijā Ansis Jurģis Stabingis un
psihoterapeite Inese Putniece. Tiešraide.
0.05 «LTV portretu izlase». Diriģents Kaspars Putniņš. 2008.g.

LTV7
Reģionālo TV programma virszemes apraidē:
6.45–7.30; 12.30–13.15; 22.10–22.55.
7.35 «Televeikala skatlogs».
«Reģionālā attīstība Latvijā. Agro 2011».*
7.55 «Televeikala skatlogs». «Nedēļas apskats».*
8.15 «Televeikala skatlogs». «Rīts ar Natāliju Ābolu» (ar subt.).*
9.20 «SeMS».*
10.00 «Steidzami publicēt!» (ar subt.). Seriāls. 16.sērija.
10.50 «Hārtlenda». Seriāls. 25.sērija.
11.40 «Joka pēc». Seriāls. 142. un 143.sērija.
12.30 «Krasta apsardze». Seriāls. 46.sērija.
13.15 «Joka pēc». Seriāls. 144.sērija.
13.40 Sporta studija 19:30».*
14.10 Pasaules meistarsacīkstes biatlonā.
20 km vīriešiem. Tiešraide.
16.05 «Hārtlenda». Kanādas seriāls. 25.sērija.
17.00 «Joka pēc». Seriāls. 142.sērija.
17.30 «SeMS».
18.10 «Steidzami publicēt!» (ar subt.). Seriāls. 2007.g. 16.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 LBL spēle. BK Valmiera – BK Ventspils. Tiešraide.
21.30 «Tavs auto».
22.10 «Krasta apsardze». Seriāls. 46.sērija.
23.00 «Autosporta programma nr.1».
23.30 Pasaules meistarsacīkstes biatlonā. 20 km vīriešiem.*
1.20 «SeMS».*

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Toms un Džerijs 2». Animācijas filma.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Cerību iela 21». Latvijas seriāls. 45. un 46.sērija.
10.05 «Sapņu viesnīca. Indija». Melodrāma. 2006.g.
12.05 «Ātrā palīdzība 6». ASV seriāls. 2.sērija.
13.00 «Baiļu faktors 5». ASV realitātes šovs. 27.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Šodien novados».
14.25 «Pilna māja». ASV komēdijseriāls. 69.sērija.
14.55 «Toma un Džerija piedzīvojumi». Animācijas filma.
15.10 «Biezenīša piedzīvojumi». Animācijas seriāls. 1.sērija.
15.40 «Jampadracis mājā 2». ASV komēdijseriāls. 16.sērija.
16.05 «O.C. Kaislības Kalifornijā 2». ASV seriāls. 12.sērija.
17.00 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 181.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 182.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Degpunktā».

tv programma
21.05 «French Kiss». Lindas Leen koncerts Arēnā Rīga.
23.40 «Detektīve Veronika Marsa». ASV seriāls. 17.sērija.
0.35 «Bezvēsts pazudušie». ASV seriāls. 9.sērija.
1.25 «Divarpus vīri». Komēdijseriāls. 55. un 56.sērija.
2.15 «Ceļa gals 2». ASV šausmu filma. 2003.g.
3.40 «Benija Hila šovs». Lielbritānijas komēdijseriāls.
4.35 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 181. un 182.sērija.

TV3
5.00 «Ņujorkas ielās 2». 28.sērija.
5.45 «Mammu, es mīlu slepkavu» (ar subt.). 10.sērija.
6.40 «Gormiti». Anim. ser. 18.sērija.
7.05 «Ašais Frenkijs». Anim. ser. 41. un 42.sērija.
7.35 «Avatārs: leģenda par Āngu». Anim. ser. 4.sērija.
8.00 «Tētuka meitiņas 3» (ar subt.). 55. un 56.sērija.
9.00 «UgunsGrēks 5». 299.sērija.
9.35 «Kāsla metode 2». 19.sērija.
10.30 «Lūpukrāsu pavēlnieces 2». 11.sērija.
11.30 «Televeikala skatlogs».
11.45 «Auniņa Šona piedzīvojumi 2». Anim. ser. 24.sērija.
12.00 «Precējies. Ir bērni 10». 9. un 10.sērija.
13.00 «Avatārs: leģenda par Āngu». Animācijas seriāls. 5.sērija.
13.40 «Gormiti». Animācijas seriāls. 19.sērija.
14.00 «Kobra 6». Seriāls. 91.sērija.
15.00 «Alises sirdsbalss». Vācijas seriāls. 39.sērija.
16.00 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 6.sērija.
17.00 «MarGoša» (ar subt.). Krievijas seriāls. 226.sērija.
18.05 «Tētuka meitiņas 3». Komēdijseriāls. 57. un 58.sērija.
19.15 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks 5». Latvijas seriāls. 300.sērija.
21.00 TV pirmizrāde! «Krēsla».
Piedzīvojumu fantāzijas melodrāma. 2008.g.
23.35 «Hārpera sala». ASV seriāls. 2.sērija.
0.25 «C.S.I. Lasvegasa 9». ASV seriāls.
2.05 «Nozieguma skelets 3». Seriāls. 45.sērija.
2.55 «Kobra 6». Seriāls. 91.sērija.
3.40 «Ņujorkas ielās 2». Seriāls. 28.sērija.
4.30 «Nakts joki».

9. marts, trešdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1165.sērija.
9.25 «Otrā iespēja». Seriāls. 38.sērija.
9.50 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».*
10.10 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
10.30 «Latvji, brauciet jūriņā!»*
11.00 Armēnijas prezidenta Serža Sargsjana oficiālā vizīte
Latvijā. Sagaidīšanas ceremonija Rīgas pilī.
11.20 «Ceļojums bez robežām: Armēnija».*
11.50 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle.*
12.35 «100. panta preses klubs».*
13.30 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».*
13.45 «Plūstošais zelts». Dokumentāla filma.
14.40 «Labākai dzīvei». Kohēzijas fonds Latvijā.*
14.50 «Kopā» (ar subt.).*
15.05 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».*
15.25 «Dullais Didzis».*
15.40 «Kas te? Es te!»*
16.10 «Suņu zvaigzne 2». Animācijas filmu seriāls. 16.sērija.
16.40 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».
17.05 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1165.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Tagad vai nekad». Seriāls. 26.sērija.
19.20 «Seši miljardi stāstu».*
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «100. pants».
20.30 «Panorāma».
21.12 «Latloto. Viking Lotto».
21.20 «Kas notiek Latvijā?» Tiešraide. Vada J.Domburs.
22.45 «Zebra».
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Vides fakti».*
23.45 «100 g kultūras».*
0.15 «LTV portretu izlase». Kristīne Opolais. 2007.g.

LTV7
Reģionālo TV programma virszemes apraidē:
6.45–7.30; 12.30–13.15; 22.10–22.55.
7.35 «Televeikala skatlogs». «Rīta karuselis».*
7.55 «Televeikala skatlogs». «Iespējas un risinājumi».*
8.15 «Televeikala skatlogs». «Veiksmīgas idejas».*
8.35 «Televeikala skatlogs». «Pie rīta kafijas».*
8.55 «Televeikala skatlogs». «Brīvdienu ceļvedis».*
9.20 «SeMS».*
10.00 «Steidzami publicēt!» (ar subt.). Seriāls. 17.sērija.
10.50 «Hārtlenda». Seriāls. 26.sērija.
11.40 «Joka pēc». Seriāls. 144. un 145.sērija.
12.30 «Krasta apsardze». Seriāls. 47.sērija.
13.20 «Ekstrēmisti». Dokumentāla filma. 1. un 2.sērija.
14.10 Pasaules meistarsacīkstes biatlonā.
15 km sievietēm. Tiešraide.
16.05 «Hārtlenda». Kanādas seriāls. 26.sērija.
17.00 «SeMS».
17.45 VTB basketbola līgas spēle. Himki – VEF Rīga. Tiešraide.
20.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
20.15 Eiropas meistarsacīkšu atlases spēle rokasbumbā.
Latvija – Austrija.
22.10 «Krasta apsardze». Seriāls. 47.sērija.
23.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».
23.30 «Ātruma cilts».
24.00 Pasaules meistarsacīkstes biatlonā. 15 km sievietēm.*
1.50 «SeMS».*

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Toms un Džerijs 2». Animācijas filma.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Cerību iela 21». Latvijas seriāls. 47. un 48.sērija.
10.05 «Sapņu viesnīca. Āfrika». Melodrāma. 2007.g.
12.05 «Ātrā palīdzība 6». ASV seriāls. 3.sērija.
13.00 «Baiļu faktors 5». ASV realitātes šovs. 28.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Šodien novados».

Ceturtdiena, 2011. gada 3. marts
14.25 «Pilna māja». ASV komēdijseriāls. 70.sērija.
14.55 «Toma un Džerija piedzīvojumi». Animācijas filma.
15.10 «Biezenīša piedzīvojumi». Animācijas seriāls. 2.sērija.
15.40 «Jampadracis mājā 2». ASV komēdijseriāls. 17.sērija.
16.05 «O.C. Kaislības Kalifornijā 2». ASV seriāls. 13.sērija.
17.00 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 183.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 184.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Degpunktā».
21.05 «Mājokļa jautājums».
22.05 «Intrigante 2». ASV seriāls. 10.sērija.
23.00 «Detektīve Veronika Marsa». ASV seriāls. 18.sērija.
23.55 «Bezvēsts pazudušie». ASV seriāls. 10.sērija.
0.50 «Divarpus vīri». ASV komēdijseriāls. 57. un 58.sērija.
1.40 «Dena īstā dzīve». Romantiska komēdija. 2007.g.
3.15 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
3.40 «Benija Hila šovs». Lielbritānijas komēdijseriāls.
4.35 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 183. un 184.sērija.

TV3
5.00 «Ņujorkas ielās 2». 29.sērija.
5.45 «Mammu, es mīlu slepkavu» (ar subt.). 11.sērija.
6.40 «Gormiti». Anim. ser. 19.sērija.
7.05 «Ašais Frenkijs». Anim. ser. 43. un 44.sērija.
7.35 «Avatārs: leģenda par Āngu». Anim. ser. 5.sērija.
8.00 «Tētuka meitiņas 3» (ar subt.). 57. un 58.sērija.
9.00 «UgunsGrēks 5». 300.sērija.
9.35 «Smieklīgākie videokuriozi 18».
10.30 «Lūpukrāsu pavēlnieces 2». 12.sērija.
11.30 «Televeikala skatlogs».
11.45 «Auniņa Šona piedzīvojumi 2». Anim. ser. 25.sērija.
12.00 «Precējies. Ir bērni 10». 12. un 13.sērija.
13.00 «Avatārs: leģenda par Āngu». Animācijas seriāls. 6.sērija.
13.40 «Gormiti». Animācijas seriāls. 20.sērija.
14.00 «Kobra 6». Seriāls. 92.sērija.
15.00 «Alises sirdsbalss». Vācijas seriāls. 40.sērija.
16.00 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 7.sērija.
17.00 «MarGoša» (ar subt.). Krievijas seriāls. 227.sērija.
18.05 «Tētuka meitiņas 3». Komēdijseriāls. 59. un 60.sērija.
19.15 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks 5». Latvijas seriāls. 301.sērija.
21.00 «Ekstrasensu cīņas 9» (ar subt.). 7.sērija.
22.05 «Ievas pārvērtības».
22.55 «Miliči 2» (ar subt.). Krievijas seriāls. 13.sērija.
24.00 «Sasisto lukturu ielas 10» (ar subt.). Seriāls. 12.sērija.
1.00 «Atļauts smieties!» (ar subt.).
2.45 «Sasisto lukturu ielas 9». Seriāls. 10. un 11.sērija.
4.20 «Ņujorkas ielās 2». Seriāls. 30.sērija.

10. marts, ceturtdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1166.sērija.
9.25 «Otrā iespēja». Seriāls. 39.sērija.
9.50 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».*
10.10 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
10.30 «Kas notiek Latvijā?» Vada J.Domburs.*
11.55 «Zebra».*
12.10 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».*
12.30 «Cilvēku planēta. Luāras krastos». Dokumentāla filma.
13.30 «Province».*
14.00 «Tagad vai nekad». Seriāls. 26.sērija.
14.50 «Vertikāle».*
15.20 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».*
15.40 «Kas te? Es te!»*
16.10 «Zaķīšu piedzīvojumi». Animācijas filmu seriāls. 16.sērija.
16.40 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».
17.05 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1166.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Tagad vai nekad». Seriāls. 27.sērija.
19.20 «Seši miljardi stāstu».*
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «100. pants».
20.30 «Panorāma».
21.15 «Atklātā ceturtdiena».
22.00 «Grejas anatomija 5». ASV seriāls. 3.sērija.
22.45 «Kinotēka».
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Šeit un tagad». Studijā Ansis Jurģis Stabingis un
psihoterapeite Inese Putniece. Tiešraide.
23.55 «100 g kultūras».*

LTV7
Reģionālo TV programma virszemes apraidē:
6.45–7.30; 12.30–13.15; 22.10–22.55.
7.35 «Televeikala skatlogs». «Veiksmīgas idejas».*
7.55 «Televeikala skatlogs». «Automoto raidījums nr.2».*
8.15 «Televeikala skatlogs». «TV mozaīka».*
8.35 «Televeikala skatlogs». «Darbs. Izglītība. Karjera».*
8.55 «Televeikala skatlogs». «Vārds uzņēmējiem».*
9.20 «SeMS».*
10.00 «Steidzami publicēt!» (ar subt.). Seriāls. 18.sērija.
10.50 «Hārtlenda». Seriāls. 27.sērija.
11.40 «Joka pēc». Seriāls. 146. un 147.sērija.
12.30 «Krasta apsardze». Seriāls. 48.sērija.
13.25 «Ekstrēmisti». Dokumentāla filma. 1.sērija.
13.50 VTB basketbola līgas spēle. Himki – VEF Rīga.*
15.50 «Hārtlenda». Kanādas seriāls. 27.sērija.
16.40 «Joka pēc». Seriāls. 146. un 147.sērija.
17.30 «SeMS».
18.10 «Steidzami publicēt!» (ar subt.). Seriāls. 18.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Sporta studija 19:30». Tiešraide.
20.00 «Ar makšķeri».
20.30 «Zebra».*
20.45 «Ledus viesnīca». ASV dokumentāla filma. 2004.
g. Kāda ziemeļu upe tālu aiz Polārā loka ik
gadus pārvēršas skaistā ledus viesnīcā – tas ir
ekstrēmās inženierijas paraugdemonstrējums.
Filma izseko ēkas tapšanai, sākot ar ideju, ledus
kluču “ražas novākšanu” un beidzot ar mirkli, kad
tā pavasarī atkal pārvēršas ūdenī, simbolizējot
dabisko dzīves ciklu.
21.40 «Ekstrēmisti». Dokumentāla filma. 2.sērija.

22.10 «Krasta apsardze». Seriāls. 48.sērija.
23.00 «Autopsija». Francijas trilleris. 2007.g.
0.35 «SeMS».*

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Toms un Džerijs 2». Animācijas filma.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Cerību iela 21». Latvijas seriāls. 49. un 50.sērija.
10.05 «Sapņu viesnīca. Dubaija». Melodrāma. 2007.g.
12.05 «Ātrā palīdzība 6». ASV seriāls. 4.sērija.
13.00 «Baiļu faktors 5». ASV realitātes šovs. 29.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Šodien novados».
14.25 «Pilna māja». ASV komēdijseriāls. 71.sērija.
14.55 «Toma un Džerija piedzīvojumi». Animācijas filma.
15.10 «Biezenīša piedzīvojumi». Animācijas seriāls. 3.sērija.
15.40 «Jampadracis mājā 2». ASV komēdijseriāls. 18.sērija.
16.05 «O.C. Kaislības Kalifornijā 2». ASV seriāls. 14.sērija.
17.00 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 185.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 186.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Degpunktā».
21.05 «Gluharevs» (ar subt.). Krievijas seriāls. 14.sērija.
22.10 «Likuma sargs 2» (ar subt.). Seriāls. 9.sērija.
23.10 «Detektīve Veronika Marsa». ASV seriāls. 19.sērija.
0.10 «Bezvēsts pazudušie». ASV seriāls. 11.sērija.
1.00 «Divarpus vīri». Komēdijseriāls. 59. un 60.sērija.
1.50 «Žandarmi no Sentropēzas». Piedzīvojumu komēdija. 1964.g.
3.35 «Benija Hila šovs». Lielbritānijas komēdijseriāls.
4.35 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 185. un 186.sērija.

TV3
5.00 «Ņujorkas ielās 2». 30.sērija.
5.45 «Mammu, es mīlu slepkavu» (ar subt.). 12.(nosl.) sērija.
6.40 «Gormiti». Anim. ser. 20.sērija.
7.05 «Ašais Frenkijs». Anim. ser. 45. un 46.sērija.
7.35 «Avatārs: leģenda par Āngu». Anim. ser. 6.sērija.
8.00 «Tētuka meitiņas 3» (ar subt.). 59. un 60.sērija.
9.00 «UgunsGrēks 5». 301.sērija.
9.35 «Ekstrasensu cīņas 9» (ar subt.).
10.30 «Lūpukrāsu pavēlnieces 2». 13.sērija.
11.30 «Televeikala skatlogs».
11.45 «Auniņa Šona piedzīvojumi 2». Anim. ser. 26.sērija.
12.00 «Precējies. Ir bērni 10». 13. un 14.sērija.
13.00 «Beibleidi». Animācijas seriāls. 1.sērija.
13.40 «Gormiti». Animācijas seriāls. 21.sērija.
14.00 «Kobra 6». Seriāls. 93.sērija.
15.00 «Alises sirdsbalss». Vācijas seriāls. 41.sērija.
16.00 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 8.sērija.
17.00 «MarGoša» (ar subt.). Krievijas seriāls. 228.sērija.
18.05 «Tētuka meitiņas 3». Komēdijseriāls. 61. un 62.sērija.
19.15 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks 5». Latvijas seriāls. 302.sērija.
21.00 «Nozieguma skelets 5». ASV seriāls. 8.sērija.
22.00 «Anakonda 2: Nolādētās orhidejas medības».
ASV trilleris. 2004.g.
24.00 «Kinomānija».
0.30 «Dzīvības glābēji 4». ASV seriāls. 7.sērija.
1.25 «Kobra 6». Seriāls. 93.sērija.
2.20 «Ņujorkas ielās 2». Seriāls. 30.sērija.
3.00 «Mammu, es mīlu slepkavu» (ar subt.). 12.sērija.
3.50 «Lūpukrāsu pavēlnieces 2». Seriāls. 13.sērija.
4.30 «Nakts joki».

11. marts, piektdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mana mamma – zvēru daktere». Seriāls. 38.sērija.
9.25 «Otrā iespēja». Seriāls. 40.sērija.
9.50 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».*
10.10 «Goda lieta». Francijas seriāls. 9.sērija.
11.55 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.15 «Zeme no putna lidojuma». Dokumentālu filmu
seriāls. 22.sērija.
13.10 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».*
13.30 «Atklātā ceturtdiena». *
14.15 «Tagad vai nekad». Seriāls. 27.sērija.
15.05 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».*
15.20 «Munks un Lemijs. Fotogrāfs». Animācijas filma.
15.25 «Munks un Lemijs. Lidojam». Animācijas filma.
15.30 «Munks un Lemijs. Mamma». Animācijas filma.
15.40 «Ķepa uz sirds».*
16.10 «Zaķīšu piedzīvojumi». Animācijas filmu seriāls. 17.sērija.
16.40 «Televeikala skatlogs». «Dzīvīte».
17.05 «Mana mamma – zvēru daktere». Seriāls. 38.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Laiks vīriem?»
19.00 «Eirobusiņš».
19.30 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».
20.30 «Panorāma».
21.15 «100. panta preses klubs».
22.10 «Mafijas klans». Seriāls. 17.sērija.
23.05 «Nakts ziņas».
23.20 «Mafijas klans». Seriāls. 18.sērija.
0.15 «Grejas anatomija 5». Seriāls. 3.sērija.

LTV7
Reģionālo TV programma virszemes apraidē:
6.45–7.30; 12.30–13.15; 22.10–22.55.
7.35 «Televeikala skatlogs». «Pie rīta kafijas».*
7.55 «Televeikala skatlogs». «Aktualitātes».
8.15 «Televeikala skatlogs». «Skatpunkti».*
8.40 «Sapnis par Ziemeļpolu». Dokumentāla filma.
9.20 «SeMS».*
10.00 «Steidzami publicēt!» (ar subt.). Seriāls. 19.sērija.
10.50 «Hārtlenda». Seriāls. 28.sērija.
11.40 «Joka pēc». Seriāls. 148. un 149.sērija.
12.30 «Krasta apsardze». Seriāls. 49.sērija.
13.25 «Sporta studija 19:30».*
14.00 «Hārtlenda». Kanādas seriāls. 28.sērija.

Ceturtdiena, 2011. gada 3. marts
14.55 Pasaules meistarsacīkstes biatlonā. 4 x 7,5 km
stafete vīriešiem. Tiešraide.
16.35 «Joka pēc». Seriāls. 148. un 149.sērija.
17.25 «OK!» Raidījums par skaistu dzīvi.
18.10 «Steidzami publicēt!» (ar subt.). Seriāls. 19.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Sporta studija 19:30». Tiešraide.
20.00 «Lanževēna burvju triki». Seriāls. 17. un 18.sērija.
21.00 «Zveja» (ar subt.).
21.30 «Ekstrēmisti». Dokumentāla filma. 3.sērija.
22.10 «Krasta apsardze». Seriāls. 49.sērija.
23.00 «Spiegu spēles» (ar subt.). Seriāls. 23. un 24.sērija.
0.35 «OK!» Raidījums par skaistu dzīvi.*

13.25 Pasaules meistarsacīkstes biatlonā.
Masu starts sievietēm. Tiešraide.
14.30 «Bordertauna». Seriāls. 53. un 54.sērija.
15.25 Pasaules meistarsacīkstes biatlonā.
Masu starts vīriešiem. Tiešraide.
17.00 Schenker volejbola līga. Final 4. Pusfinālspēle. Tiešraide.
19.00 «1000 jūdzes Mjanmā». 9.sērija.
19.30 «Lanževēna burvju triki». Seriāls. 17. un 18.sērija.
20.30 «OK!» Raidījums par skaistu dzīvi.*
21.15 «Izdzīvošanas māka». Dokumentālu filmu seriāls. 18.sērija.
22.00 «Aģents Juhans Falks».
Daudzsēriju krimināldrāma. 2009.g. 2.sērija.
23.40 «Autopsija». Francijas trilleris. 2007.g.

LNT

LNT

6.05 «Ticīgo uzvaras balss». Kristīgā programma.
6.35 «Toms un Džerijs 2». Animācijas filma.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 «Degpunktā».*
9.10 «Cerību iela 21». Latvijas seriāls. 51. un 52.sērija.
10.05 «Āfrikas nakts». Vācijas melodrāma. 2007.g.
12.05 «Ātrā palīdzība 6». ASV seriāls. 5.sērija.
13.00 «Baiļu faktors 5». ASV realitātes šovs. 30.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.15 «Šodien novados».
14.25 «Pilna māja». ASV komēdijseriāls. 72.sērija.
14.55 «Toma un Džerija piedzīvojumi». Animācijas filma.
15.10 «Biezenīša piedzīvojumi». Animācijas seriāls. 4.sērija.
15.40 «Jampadracis mājā 2». ASV komēdijseriāls. 19.sērija.
16.05 «O.C. Kaislības Kalifornijā 2». ASV seriāls. 15.sērija.
17.00 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 187.sērija.
18.00 «Jaunākais sešos».
18.10 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 188.sērija.
19.15 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Degpunktā».
21.05 «Mazulis par 30 miljoniem dolāru».
Honkongas komiska spraiga sižeta filma. 2006.g.
23.35 «Ekskursants». ASV šausmu trilleris. 2007.g.
1.30 «Likuma sargs 2» (ar subt.). Seriāls. 9.sērija.
2.25 «Gluharevs» (ar subt.). Krievijas seriāls. 14.sērija.
3.15 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
3.40 «Benija Hila šovs». Lielbritānijas komēdijseriāls.
4.35 «Savējā svešiniece» (ar subt.). Seriāls. 187. un 188.sērija.

6.05 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
6.20 «Frīki». Dokumentāla programma. 9.sērija.
6.50 «Ugunsdzēsēju stāstiņi». Animācijas seriāls. 14.sērija.
7.10 «Trakie Tūņi brīvībā». ASV animācijas seriāls. 6.sērija.
7.30 «Eiropas prāta banka».*
8.30 «Draugi 10». Komēdijseriāls. 3.sērija.
9.00 «Rīta mikslis».
10.00 «Mans mīļais draugs». Raidījums par dzīvniekiem.
10.30 «Stila akadēmija ar Maiju Silovu».
11.00 «Skubijs Dū un kibermedības». Animācijas filma. 2001.g.
12.35 «Mazo dziesmas Latvijai».*
15.00 «Vīrieši kokos». ASV seriāls. 17. sērijas 2. daļa un 18.sērija.
17.00 «Jūrmala 2010» (ar subt.). Krievijas humora šovs
19.00 «Eiropas prāta banka». Intelektuāla spēle.
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Dons Žuans de Marko». ASV romantiska drāma. 1995.g.
22.30 «Ellē». ASV spraiga sižeta drāma. 2003.g.
0.25 «Stila akadēmija ar Maiju Silovu».
0.55 «Pirms saullēkta». Melodrāma. 1995.g.
2.30 «Radinieki svešinieki». ASV komēdija. 2006.g.
4.00 «Ekskursants». ASV šausmu trilleris. 2007.g.
5.35 «Benija Hila šovs». Lielbritānijas komēdijseriāls.

TV3
5.00 «Ņujorkas ielās 2». 31.sērija.
5.45 «Specvienība 3». 1.sērija.
6.40 «Gormiti». Anim. ser. 21.sērija.
7.05 «Beibleidi». Anim. ser. 1.sērija.
7.30 «Ašais Frenkijs». Anim. ser. 47. un 48.sērija.
8.00 «Tētuka meitiņas 3» (ar subt.). 61. un 62.sērija.
9.00 «UgunsGrēks 5». 302.sērija.
9.35 «Nozieguma skelets 5». 8.sērija.
10.30 «Bīstamās mājsaimnieces 5». 1.sērija.
11.30 «Televeikala skatlogs».
11.45 «Auniņa Šona piedzīvojumi 2». Anim. ser. 27.sērija.
12.00 «Precējies. Ir bērni 10». 15. un 16.sērija.
13.00 «Beibleidi». Animācijas seriāls. 2.sērija.
13.40 «Gormiti». Animācijas seriāls. 22.sērija.
14.00 «Kobra 6». Seriāls. 94.sērija.
15.00 «Alises sirdsbalss». Vācijas seriāls. 42.sērija.
16.00 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 9.sērija.
17.00 «MarGoša» (ar subt.). Krievijas seriāls. 229.sērija.
18.05 «Tētuka meitiņas 3». Komēdijseriāls. 63. un 64.sērija.
19.15 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks 5». Latvijas seriāls. 303.sērija.
21.00 «Doktors Dūlitls 2». ASV komēdija. 2001.g.
22.50 «Greizais spogulis» (ar subt.).
1.10 «10,5 balles». ASV spriedzes filma. 2004.g. 1. un 2.sērija.
4.05 «Kobra 6». Seriāls. 94.sērija.
4.50 «Nakts joki».

12. marts, sestdiena
LTV1
8.05 «Latvji, brauciet jūriņā!»*
8.35 «Auniņa Timija laiks». Animācijas filmu seriāls. 1. un 2.sērija.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Zaķīšu piedzīvojumi».
Animācijas filmu seriāls. 16.sērija.
10.00 «Ķepa uz sirds».
10.30 «Kas var būt labāks par šo?»
11.00 «Kinotēka».*
11.15 «Sveika, Robij!» Seriāls. 13. un 14.sērija.
12.50 «Lielā mūzikas balva 2010».*
16.10 «LTV portretu izlase». Diriģents Andris Nelsons.*
16.45 «Cilvēku planēta. Luāras krastos». Dokumentāla filma.
17.45 «Kopā» (ar subt.).
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.30 «Es – savai zemītei».
19.00 «Vides fakti».
19.30 «Latvijas šlāgeraptauja 2011».
20.30 «Panorāma».
21.12 «Latloto izloze».
21.20 Agata Kristi. «Mazie noziegumi. Kaķis un pele».
Francijas detektīvfilma. 2009.g.
23.05 Nakts ziņas.
23.15 Elīnas Garančas un LNSO koncerts Lielajā ģildē.*

LTV7
Reģionālo TV programma virszemes apraidē: 19.30 – 20.00
7.50 «Televeikala skatlogs». «Rīta karuselis».
8.10 «Televeikala skatlogs». «Dzīvot labāk».
8.30 «Televeikala skatlogs». «Skatpunkti».
8.50 «Televeikala skatlogs». «Automoto raidījums nr.2».
9.10 «Televeikala skatlogs». «TV mozaīka».
9.30 «Televeikala skatlogs». «Brīvdienu ceļvedis».
9.50 «Televeikala skatlogs». «Tādas lietas».
10.10 «Televeikala skatlogs». «Dzīvei pa vidu».
10.30 «Ātruma cilts».*
11.00 «Zveja» (ar subt.).*
11.30 «Krējums... saldais».*
12.00 «Ledus viesnīca». Dokumentāla filma.
12.55 «Makšķerēšanas noslēpumi».*

TV3
5.00 «Ņujorkas ielās 2». 32.sērija.
5.45 «Specvienība 3». 2.sērija.
6.35 «Atkal neprecēti». 6.sērija.
6.55 «Hanna Montana. Dubultā dzīve 3». 18.sērija.
7.20 «Ragi un nagi». Anim. ser. 25.sērija.
7.40 «Ašais Frenkijs». Anim. ser. 45. un 46.sērija.
8.10 «Finiass un Fērbs». Anim. ser.
8.40 «Bruņurupuči nindzjas 8». Anim. ser. 5.sērija.
9.05 «Simpsoni 15». Anim. ser. 20. un 21.sērija.
10.00 «Iepirkšanās rokenrols». 29.raidījums.
10.30 «Dinozauru mednieki 2». 2.sērija.
11.30 «Smieklīgākie videokuriozi 18».
12.00 «Kinomānija».
12.35 «Televeikala skatlogs».
12.50 «Vīrietis uz paklāja».
13.25 «Ievas pārvērtības».* Raidījums dodas ārpus Rīgas
pie viesmīles Gundegas, kuru pārvērtībām pieteikuši kolēģi. Gundega dzīvo Duntē un uzskata, ka
sievietei laukos dzīve pēc 40 ir beigusies. Kā elegants apģērbs, frizūra un grims padarīs Gundegu
daudz jaunāku un cels viņas pašapziņu?
14.05 «Greizais spogulis» (ar subt.).
16.35 «Doktors Dūlitls 2». ASV komēdija. 2001.g.
18.15 «Savā vaļā». Animācijas filma. 2006.g.
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Dullais desmitnieks».
21.25 «Skorpionu karalis: leģendas sākums».
ASV un DĀR piedzīvojumu filma. 2008.g.
23.30 «Ielaušanās». Romantisks trilleris. 2006.g.
1.50 «Morfijs» (ar subt.). Krievijas drāma. 2008.g.
3.45 «Ņujorkas ielās 2». ASV seriāls. 32.sērija.
4.30 «Nakts joki».

13. marts, svētdiena
LTV1
8.05 «Garīgā dimensija».*
8.35 «Auniņa Timija laiks». Animācijas filmu seriāls. 3. un 4.sērija.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Zaķīšu piedzīvojumi». Animācijas filmu seriāls. 17.sērija.
9.50 «Ciemā». Studijas Dauka animācijas filma.
9.55 «Haikas». Studijas Dauka animācijas filma.
10.00 «Mārvijs Hemmers. Nacionālās ģeogrāfijas pasaule». Populārzinātnisks seriāls bērniem. 10.sērija.
10.30 «Surikātu raibā dzīve». Dokumentālu filmu seriāls. 10.sērija.
11.00 «Discovery atlants: Indija». Dokumentāla filma. 1.sērija.
12.00 Dievkalpojums.
13.00 «Vertikāle».
13.30 «Daudz laimes!»
14.20 «Latvijas šlāgeraptauja 2011».*
15.20 Agata Kristi. «Mazie noziegumi. Kaķis un pele».
Francijas detektīvfilma. 2009.g.
17.05 «Zeme no putna lidojuma».
Dokumentālu filmu seriāls. 22.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.25 «Province».
18.55 «Dievišķā smarža». Vācijas melodrāma. 2009.g.
20.30 «Panorāma».
21.29 Laika ziņas.
21.35 «Nenotveramais». Francijas trilleris. 2005.g.
23.10 «Nakts ziņas».
23.25 «Laiks vīriem?»*
23.55 «Mafijas klans». Seriāls. 17. un 18.sērija.

LTV7
7.45 «Televeikala skatlogs». «Veiksmīgas idejas».
8.05 «Televeikala skatlogs». «Pie rīta kafijas».
8.25 «Televeikala skatlogs». «Vide, veselība un mēs».
8.45 «Televeikala skatlogs». «Iespējas un risinājumi».
9.05 «Televeikala skatlogs». «Nedēļas apskats».
9.25 «Televeikala skatlogs». «Darbs. Izglītība. Karjera».
9.45 «Televeikala skatlogs». «Aktualitātes».
10.05 «Televeikala skatlogs». «Vārds uzņēmējiem».
10.25 «Tavs auto».*
10.55 «Ar makšķeri».*
11.25 «Autosporta programma nr.1».*
11.55 Pasaules meistarsacīkstes biatlonā. 4 x 6 km
stafete sievietēm. Tiešraide.
13.35 «Basketbola apskats».*

www.jelgavasvestnesis.lv
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TV programma
14.05 Eiropas meistarsacīkšu atlases spēle rokasbumbā.
Latvija – Austrija.*
16.00 Schenker volejbola līga. Final 4. Finālspēle. Tiešraide.
18.00 «Mīlestības vārdā». Dokumentāla filma. 2.sērija.
19.00 «Krējums... saldais».
19.30 «Spiegu spēles»(ar subt.). Seriāls. 23. un 24.sērija.
21.10 «Pēdējais liecinieks». Kriminālseriāls. 6.sērija.
22.00 «Puikas un meitenes». Komēdija. 2006.g.
23.40 «Aģents Juhans Falks».
Zviedrijas daudzsēriju krimināldrāma. 2.sērija.

LNT
6.05 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
6.35 «Kāpēc tā gadījās». Dokumentāla programma. 13.sērija.
7.05 «Skubijs Dū un Pinkainais». Animācijas seriāls. 13.sērija.
7.25 «Misters Bīns». Animācijas filma.
7.35 «Mājokļa jautājums».*
8.35 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
9.00 «Autoziņas».
9.30 «Ražots Latvijā».
10.00 «Sirmā ēdienkaratē».
10.40 «Ekstrēms tuvplānā».
11.10 «Spota skrējiens». ASV ģimenes komēdija. 2001.g.
13.10 «Policijas akadēmija». ASV seriāls. 14.sērija.
14.05 «Žandarmi Ņujorkā». Piedzīvojumu komēdija. 1965.g.
16.05 «Meitene no veikala». ASV romantiska komēdija. 2005.g.
18.05 «Intelektuālā apokalipse. Būt vai nebūt». Sarunu šovs.
19.10 LNT ziņu Top 10.
20.00 LNT ziņas.
20.15 «Mazo dziesmas Latvijai». Dziesmotās sacensības.
22.45 «Pusnakts labā un ļaunā dārzā». ASV detektīvfilma. 1997.g.
1.45 «Mazulis par 30 miljoniem dolāru». Honkongas
komiska spraiga sižeta filma. 2006.g.
3.50 «Ellē». ASV spraiga sižeta drāma. 2003.g.
5.25 «Benija Hila šovs». Lielbritānijas komēdijseriāls.
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TV3
5.00 «Ņujorkas ielās 2». 33.sērija.
5.45 «Specvienība 3». 3.sērija.
6.30 «Karstās ziņas». 2.sērija.
6.55 «Hanna Montana. Dubultā dzīve 3». 19.sērija.
7.20 «Ašais Frenkijs». Anim. ser. 47. un 48.sērija.
7.50 «Finiass un Fērbs». Anim. ser.
8.15 «Kinomānija».
8.50 «Māmiņu klubs».
9.20 «Garšu laboratorija».
10.00 «Superbingo». TV spēle.
11.00 «Savā vaļā». Kanādas un ASV animācijas filma. 2006.g.
12.35 «Ziepju opera». ASV romantiska komēdija. 1991.g.
14.35 «Skorpionu karalis: leģendas sākums».
ASV un DĀR piedzīvojumu filma. 2008.g.
16.50 «Tikko precējušies». ASV romantiska komēdija.
2003.g. Lomās: A.Kačers, B.Mērfija, K.Keins u.c.
Sāra un Toms ir pavisam nesen iepazinušies,
tomēr jau tagad ir pārliecināti – viņi ir kā radīti
viens otram. Mīlas balodīši salaulājas pret Sāras
vecāku gribu un dodas uz Eiropu kāzu ceļojumā.
Jaunajam pārim par nelaimi, viņiem seko Sāras
bijušais puisis – gatavs uz visu, lai izjauktu laimīgo laulību. Jau drīz sāk likties – ja Sāra un Toms
izturēs šo medusmēnesi, tad pārējie laulības
pārbaudījumi būs tīrais nieks.
18.50 «Kobra 14». Seriāls. 10.sērija.
19.50 «Nekā personīga».
20.25 TV pirmizrāde! «Kazino Royale».
Spraiga sižeta spiegu trilleris. 2006.g.
23.30 «Svelme». ASV trilleris. 1995.g.
2.35 «Ņujorkas ielās 2». ASV seriāls. 33.sērija.
3.25 «Specvienība 3». ASV seriāls. 3.sērija.
4.10 «Kobra 14». Seriāls. 10.sērija.

Jelgavas Amatniecības vidusskolas dienesta viesnīcas rekonstrukcija
Vispārīga informācija
Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF), un tas tiek ieviests, pamatojoties uz 2010. gada 2. augustā noslēgto vienošanos Nr.2010/0148/
3DP/3.1.1.1.0/10/IPIA/VIAA/038 starp Valsts izglītības attīstības aģentūru un Jelgavas
Amatniecības vidusskolu.

Apzaļumošanas firma «ALEJA D» aicina darbā
• Dārznieku – konsultantu stādu tirdzniecībā
Prasības:
• Izglītība dārzkopībā un plašas praktiskās zināšanas
par dekoratīvo augu un augļaugu sortimentu;
• Praktiskā darba pieredze dārzkopībā (vismaz 2 gadi
pēdējo 5 gadu laikā);
• Pieredze tirdzniecībā/pārdošanā/klientu apkalpošanā
(vismaz 2 gadi pēdējo 5 gadu laikā);
• Tiesības un prasmes strādāt ar kases aparātu;
• Labas datora lietošanas prasmes;
• B kat. autovadītāja apliecība (vēlama);
• Atbildības sajūta, precizitāte un mērķtiecība;
• Komunikabilitāte;
• Labas latviešu un krievu valodas prasmes;
• Pozitīva attieksme pret darbu un cilvēkiem.
• Lietvedi – sekretāri uzskaitvedi
Prasības:
• Praktiskā darba pieredze lietvedībā, biroja vadītāja
darbā un/vai grāmatveža palīga darbā;
• Izglītība kādā no augstākminētajām profesijām;
• Labi pārzināt datoru, «MS Office», kādu no grāmatvedības programmām;
• Labi pārzināt biroja tehniku;
• Spēt orientēties lielā informācijas daudzumā;
• Precizitāte, mērķtiecība, augsta atbildības sajūta;
• Labas latviešu valodas zināšanas, vēlamas angļu
un krievu;
• Komunikabilitāte, sadarbības prasmes ar citiem
darbiniekiem;
• Pozitīva attieksme pret darbu un cilvēkiem.
Piedāvājam:
• Darbu stabilā uzņēmumā;
• Draudzīgus darba kolēģus;
• Izaugsmes iespējas;
• Stabilu un konkurētspējīgu atalgojumu;
• Atbalstu apmācībām.
Par citām vakancēm interesēties firmas mājas lapā
www.alejad.lv.
Savu CV un pieteikumu sūtīt uz e-pastu:
alejad@alejad.lv.

Projekta mērķis – nodrošināt vides pieejamību un uzlabot dienesta viesnīcas pakalpojumu kvalitāti. Jelgavas Amatniecības vidusskolas dienesta viesnīca nodrošinās dienesta
viesnīcas pakalpojumus Rietumzemgales profesionālās izglītības kompetences centra
izglītojamajiem. Projekta ietvaros paredzēta daļēja dienesta viesnīcas infrastruktūras
uzlabošana (iekšējo inženiertīklu, galvenās ieejas un telpu rekonstrukcija).
Projekta mērķa grupa ir Jelgavas Amatniecības vidusskolas izglītojamie un pedagogi.
Projekta laikā tiks īstenotas šādas galvenās aktivitātes:
1. Dienesta viesnīcas iekšējo inženiertīklu rekonstrukcija;
2. Galvenās ieejas rekonstrukcija, nodrošinot vides pieejamību;
3. Dienesta viesnīcas telpu rekonstrukcija.
Projekta kopējās izmaksas – 892 441 LVL.
Pieejamais ERAF finansējums – 767 498 (86%) LVL.
Pieejamais valsts budžeta finansējums – 124 943 (14%) LVL.
Projekta sākuma datums: 2010. gada 29. aprīlis.
Projekta noslēguma datums: 2011. gada 31. decembris.

Jelgavas Amatniecības vidusskola piedāvā apgūt šādas profesijas:
• datorsistēmu tehniķis;
• sekretārs;
• automehāniķis;
• autoatslēdznieks;
• mēbeļu galdnieks;

• viesmīlības pakalpojumu speciālists;
• viesmīlis;
• ēdināšanas pakalpojumu speciālists;
• apdares darbu tehniķis.

Īpaši aicinām mācīties jaunajā izglītības
programmā «Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija».
Iegūstamā kvalifikācija: ēku iekšējo komunikāciju
montāžas un apkalpošanas speciālists.

Jelgavas Amatniecības vidusskola,
Pulkveža Oskara Kalpaka iela 37,
Jelgava, Latvija. Tālrunis 63025605, 63025628,
e-pasts: sekretare_jav@apollo.lv.
Mājas lapa: www.jav.lv.

Biedrība «Balta sakura»

aicina sievietes uz nodarbībām:

- HATHA – JOGA,
- PILATES.

Pirmā nodarbība iesācējiem notiks 9.
martā plkst.19.30, pārējiem (ar pieredzi
ne mazāk kā 1 gads) – atsevišķas
grupas.
Adrese: Jāņa iela 1a. Tālr.28211350,
22376075.

Konsultē Jelgavas poliklīnikas ķirurgs flebologs RETS VĪGANTS
Lai vasara nepārsteidz nesagatavotus

Hroniska venoza
mazspēja – ko
tas nozīmē?
Tā ir kāju vēnu
saslimšana, kas ietver sevī nevis vienu simptomu, bet to kopumu: paplašinātas vēnas,
smaguma sajūtu un nogurumu kājās, tūsku
un ādas pārmaiņas, kas noved pie trofisku
čūlu veidošanās. Reizēm var būt arī sāpes.
Paplašinātas vēnas – vai tas nozīmē, ka
apakšstilba iekšpusē tās redzamas kā vīnogu ķekars, kas izspīlē ādu?
Jā, tādā gadījumā jau runājam par noteiktu
slimības stadiju. Taču sākumposmā vēnas var
nebūt saskatāmas, kaut arī ir sūdzības par
pastāvīgu tūsku un nogurumu kājās. Vēršoties
pie flebologa un veicot vēnu duplekssonogrāfijas izmeklējumu, būs iespējams noskaidrot,
vai šie simptomi liecina par hronisku venozu
mazspēju, un nekavējoties uzsākt tās ārstēšanu. Jārēķinās, ka, to nedarot, slimība
progresēs, jo īpaši vasarā.
Kādas ir vēnu varikozes ārstēšanas iespējas?
Parasti vēnu ārstēšana ir dažādu metožu
kombinācija, kas ietver sevī gan ķirurģiju, gan
kompresijas terapiju, gan skleroterapiju, gan
medikamentozo terapiju. Tikai ārsts flebologs
vislabāk var izlemt, kurā gadījumā tieši kādas
metodes pielietot. Ja nepieciešama sklerote-

rapija vai operācija, tad patlaban
ir īstais laiks, lai līdz sauļošanās
sezonai kājas būtu skaistas un
veselas.
Pastāstiet tuvāk par vēnu operācijām!
Savā praksē esmu pilnībā atteicies no klasiskajām operācijām, kuru laikā vēnas vienkārši tiek
izrautas laukā. Kaut arī slimā vēna izņemta,
pastāv risks, ka paliks nesmuka rēta, atkal
veidosies tūska, limfostāze, čūlas un varbūt
pat elefantiāze. Kāju varam uztvert kā audu
kopumu, un, jo vairāk to traumējam, izdarot
griezienus, jo vairāk tiek izjaukta mikrocirkulācija, kas vairs nekad neatjaunosies, un nereti
rezultāts veidojas vēl sliktāks nekā bija pirms
operācijas.
Vai operējat tikai ar lāzeri?
Jā, operēju, tikai izmantojot lāzeri un miniflebektomijas metodi, par kuru pagaidām nekas
labāks nav izgudrots.
Kādas ir šīs metodes priekšrocības?
Tā kā griezieni ir ļoti mazi, aptuveni 1 mm, tos
var veikt, izmantojot vietējo anestēziju, ko ievada pa vēnu gaitu un kas cilvēkam nesāp, turklāt
pēc operācijas uzreiz var celties un, nokāpjot
no operāciju galda, doties mājās. Arī operācijas
efekts labāks, jo anestēzijas šķidrums darbojas
kā polsteris, nepieļaujot asiņošanu. Šai anestēzijai ir daudz mazāk blakusefektu. Savukārt vispārējā narkoze var radīt dažādas komplikācijas,
un arī ārsts var kļūdīties, jo netīšām var pārgriezt
nervu vai izņemt to, ko nevajag.
Vietējā anestēzijā pacients jūt, ja ārsts ar instrumentiem pietuvojies bīstami tuvu, piemēram,
nervam, un uzreiz saka: «Dakter, uzmanīgi!»

Svarīgi, ka uzreiz pēc lāzeroperācijas pacients
var staigāt (tas pat ir vēlams!), kā arī atgriezties darbā. Tātad cilvēks ne uz mirkli nezaudē
savas darbaspējas. Protams, tik mazi griezieni
sadzīst, neatstājot rētas, tāpēc arī kosmētiskais rezultāts ir teicams.
Vai ar šo metodi varat izārstēt arī ļoti lielus
varikozus vēnu sānu zarus?
Šādi iespējams izoperēt jebkurus vēnu zarus,
viss atkarīgs no meistarības.
Kādos gadījumos rekomendējat citas
metodes?
Mūsdienās gandrīz jebkuru vēnu var izārstēt
arī ar skleroterapiju, kad slimajā vēnā tiek
ievadīts speciāls medikaments, visbiežāk putu
veidā. Jautājums tikai – cik labs un noturīgs
būs rezultāts? Pacientiem, kuri ir gados
jauni un kuriem ir aktīvs dzīvesveids, tomēr
ieteicams veikt lāzeroperāciju, kas sniedz
ātrāku un noturīgāku rezultātu. Ārstēšanas
process ar skleroterapiju ir daudz ilgāks (3 – 4
mēneši) un vairāk piemērots gados vecākiem
cilvēkiem. Tas neattiecas uz skleroterapiju
kosmētiskos nolūkos, kad tiek ārstētas mazās
ādas vēniņas – teleangiektāzijas (saucamie
zirnekļa tīkli). Šajos gadījumos, protams,
nav labākas metodes par skleroterapiju gan
jaunam, gan cilvēkam gados.
Vai minētās ārstēšanas iespējas ir pieejamas arī tepat Jelgavā?
Jā, drīz būs jau divi gadi, kopš Jelgavas poliklīnika iegādājās lāzeroperācijām nepieciešamo
aparatūru un tika veiktas pirmās lāzeroperācijas. Šajā laikā ir uzkrāta liela pieredze un nokomplektēta kompetenta komanda. Galvenie
ieguvēji, protams, ir Jelgavas iedzīvotāji.
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Kultūras pasākumi
 3. martā pulksten 13 – deju kolektīva «Vēja zirdziņš» koncerts «Randiņš Belevilā».
Mākslinieciskā vadītāja A.Skrastiņa, A.Andersones horeogrāfija. Biļešu cena – Ls 1
(kultūras namā).
 4. martā pulksten 16 – mūsdienu deju jaunrades konkurss. Zemgale. Biļešu cena
– Ls 0,50 (kultūras namā).
 5. martā pulksten 16 – TDA «Kalve» salidojuma koncerts. Ieeja – bez maksas (Jelgavas pils aulā).
 5. martā pulksten 16 – skaistākās dziesmas sievietei un mīlestībai koncertprogrammā
«Mīlas melodija». Populārākās un visu paaudžu skaistākās mīlas melodijas izdziedās lieliskais tenors «zelta» balss īpašnieks Dainis Skutelis. Piedalās: L.Šomase, I.Sutugova, Endia
un Oranžā kora meitenes Olga, Inta un Anita. Biļešu cena – Ls 7; 6; 5 (kultūras namā).
 6. martā pulksten 12 – slāvu svētki Masļeņica (kultūras nama Deju zālē un pie
kultūras nama).
 8. martā pulksten 17.30 – koncerts «No sirds». Ieeja – bez maksas (Jelgavas Mūzikas
vidusskolā).
 9. martā no pulksten 11 līdz 15.30 – Latīņamerikas stili un ritmi. Meistarklasē
piedalīsies brazīliešu mūziķis perkusionists Tiago Loei. Ieeja – bez maksas (Jelgavas
Mūzikas vidusskolā).
 9. martā pulksten 12 – Valmieras teātra viesizrāde bērniem Ērihs Kestners «Emīls
un Berlīnes zēni». Biļešu cena – Ls 3; 2,5; 2 (kultūras namā).
 9. martā pulksten 19 – Valmieras teātra viesizrāde – Alvja Lapiņa komēdija par
jancīgiem latviešiem «Eldorado». Biļešu cena – Ls 5; 4 un 3 (kultūras namā).
 10. martā pulksten 14 – diskusija «Valoda – spārni karjerai», veltīta Starptautiskajai
Dzimtās valodas dienai (Sabiedrības integrācijas pārvaldē Sarmas ielā 4).
 10. martā pulksten 16.30 – klavierkoncerts. Pianiste Diāna Zandberga (Ģederta
Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 11. martā pulksten 19 – vokālā ansambļa «Rūta» 20 gadu jubilejas koncerts
«Ceļojums». Mākslinieciskā vadītāja B.Deruma. Piedalās: V.Pinne, V.Paulāne, I.Ortmane
(balss, kokle), A.Altmanis (klarnete, saksafons), G.Grasbergs (kontrabass, balss), G.Lintiņš
(sitamie instrumenti), D.Treimane (flauta) un I.Sarkane (taustiņinstrumenti). Koncertu
vada E.Apsīte. Ieeja – bez maksas (kultūras nama pirmā stāva Lielajā foajē).
 12. martā pulksten 16 – «Gavēņa laika Vesperes». Piedalās mācītājs A.Gusevs, Svētās
Annas draudzes koris un solisti, diriģents A.Jansons (Svētās Annas katedrālē).
 13. martā pulksten 14 – N.Bumbieres piemiņas koncerts «Nopietni – pa jokam», kas
izskanēs kā dziesmu spēle. Piedalās: latviešu estrādes vecmeistari, Jelgavas Tirkīzzilais koris,
Ā.Alunāna Jelgavas teātra aktieri un dejotāji. Biļešu cena – Ls 5; 4; 3,50 (kultūras namā).
 13. martā pulksten 17 – Jelgavas Jaunā teātra pirmizrāde «Muzikanti» pēc brāļu
Grimmu pasakas «Brēmenes muzikanti» un I.Krilova fabulu motīviem. Muzikāla pasaka
bērniem un viņu vecākiem. Režisors R.Svjatskis. Biļešu cena – Ls 1; 0,50 (kultūras nama
Mazajā zālē).
 15. martā pulksten 18 – aicina Danču klubs kopā ar folkloras kopu «Dimzēns» un
LLU jauniešu deju kolektīvu «Skalbe». Ieejas maksa – Ls 0,50 (kultūras namā).
 31. martā pulksten 13 – Stīgu instrumentu spēles koncerts. Ieeja – bez maksas
(Jelgavas Mūzikas vidusskolā).

Izstādes
 Līdz 10. aprīlim – izstāde «Sveiciens no Mītavas: vecais ģimenes albums» (Ģederta
Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 Līdz 7. martam – Ukrainas mākslinieces Anželikas Rudņickas tekstiliju izstāde (Ģederta
Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 Līdz 2. aprīlim – izstāde «PUPart III» jeb erotika mākslā. Piedalās Jāzeps Pīgoznis,
Edmunds Lūcis, Roberts Koļcovs, Ieva Markēviča-Caruka, Sanda Skujiņa, Aigars Zemītis
(galerijā «Suņa taka» Dobeles ielā 68).
 Martā – Tautas gleznošanas studijas dalībnieces Intas Bites izstāde «Klusā daba»
(Jelgavas Mūzikas skolā).
 Līdz 31. martam – mākslinieces Baņutas Ancānes Šekspīra sonetu ilustrāciju izstāde
(Jelgavas Zinātniskajā bibliotēkā).
 Līdz 30. martam – tautas lietišķās mākslas studijas «Dardedze» tekstiliju izstāde «Ar
smaidu...» (kultūras nama Lielajā foajē).
 Līdz 30. martam – fotogrāfiju izstāde «Zaļš gar acīm». Daba un dzīvnieki Ķemeru
Nacionālajā parkā (kultūras nama Mazajā foajē).

Balles kleitas izstādē ieguvušas otro elpu
 Ritma Gaidamoviča

Jelgavas kultūras namā durvis
vērusi jauna tautas lietišķās
mākslas studijas «Dardedze»
audēju izstāde «Ar smaidu...».
Audējas šogad piedāvā apskatīt paklājus, segas, gobelēnus,
spilvenus un sienas dekorus,
kas austi no lupatiņām. Šajos
darbos iestrādātas gan pašu
kundžu kleitas un džemperīši,
gan vīru bikses. Izstādes atklāšanā «Dardedzes» vadītāja
Ingrīda Ozolniece saņēmusi
Kultūras ministrijas un Jelgavas domes Atzinības rakstus
60. dzīves un 40. darba gadu
jubilejā.
«Šī izstāde atkal ir pārsteigums mūsu
apmeklētājiem. Krīzes ietekmē rodas jauni
meklējumi un risinājumi, un šoreiz esam
ķērušās pie aušanas no lupatiņām, ko darījuši arī mūsu senči. Viņi nebija tik izšķērdīgi
kā mēs šodien, viņu drēbes pārtapa skaistos
grīdas deķīšos, celiņos. Ņemot piemēru
no viņiem, tā izdarījām arī mēs,» stāsta
I.Ozolniece. Lai austu šos mākslas darbus,
kundzes izrevidējušas ne vienu vien skapi.
«Katram skapī stāv kāda drēbe, kas gadiem
nav vilkta, taču mīļa, tāpēc laukā mest žēl.
Mēs izrādījām godu šiem krājumiem un
devām tiem otro dzīvību, tos sagriežot un
ieaužot segās, tepiķos,» saka I.Ozolniece.
Komentējot izstādes nosaukumu, viņa no-

Foto: Ivars Veiliņš
saka: «Kā varam nesmaidīt, ja viena sieva,
lai iegūtu īsto toni, šurp nesusi kleitu, ko uz
ballēm un saviesīgiem pasākumiem vilkusi,
cita te savas svētku blūzes strēmelītēs sagriezusi, vēl cita vīram bikses nočiepusi. Bet
kāda beidzot izmantojusi audumu gabalus,
kurus pirms vairākiem gadu desmitiem
pirkusi,» tā vadītāja, nosakot, ka izdarīti
divi labi darbi – izrevidēti skapji un audējas
atbrīvojušās no liekām lietām. Turklāt
tapuši darbi, kas noderēs.
«Gribu teikt skatītājiem: ar smaidu šos
darbus vajag arī uzlūkot!» tā I.Ozolniece.
Viņa cer, ka izdevies skatītājiem dot ko
dzīvespriecīgu, lai pavasari sagaidītu ar
smaidu.
Jāpiebilst, ka izstādes atklāšanā vakar,
2. martā, I.Ozolniece tika sveikta apaļajā
60. dzīves un 40. darba gadu jubilejā – viņai
pasniegti Kultūras ministrijas un Jelgavas
domes Atzinības raksti par paveikto.
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Vecmeistari sniegs jaunajiem
pamācību mīlēšanā
 Ritma Gaidamoviča

13. martā ir estrādes dziedātājas Noras Bumbieres 47.
dzimšanas diena, kurai par
godu jau tradicionāli Jelgavā
notiks piemiņas koncerts. Tiesa,
šoreiz daudz citādākā veidolā.
Koncerta režisore Kristīne Zotova saka: «Šoreiz mūžam dzīvās
melodijas ieliksim dziesmu
spēlē «Nopietni – pa jokam»,
kurā vecmeistari sniegs jaunajiem padomus mīlēšanā. Jā,
varbūt mazliet naivi, taču caur
dziesmām ar humoru izstāstīsim, kā mīlēja 20. gadsimta
sākumā.» Koncerta sākums
– pulksten 14.
Noras Bumbieres fonda dibinātāja dziedātājas māsa Māra Zustrupa stāsta, ka
šogad gribējies īpašu piemiņas koncertu,
tieši tālab tas veidots daudz citādākā veidolā nekā trīs iepriekšējos gadus, protams,
neaizmirstot par N.Bumbieres repertuāru,
Raimonda Paula kompozīcijām, kā arī
dziedātājas skatuves kolēģiem. Koncerta
režija uzticēta Ādolfa Alunāna teātra režisores Lūcijas Ņefedovas asistentei Kristīnei
Zotovai, bet koncertā piedalīsies vecmeistari Margarita Vilcāne, Ojārs Grinbergs,
Viktors Lapčenoks, Žoržs Siksna, Daiga
Petkeviča, Ira Krauja-Dūduma, Normunds
Jakušonoks, Jelgavas Tirkīza krāsas kora
dziedātāji, Ādolfa Alunāna teātra aktieri,
kā arī tautas deju ansambļa «Lielupe» dejotāji, bet par muzikālo pavadījumu gādās
grupa «Deficīts» Dināra Stundiņa vadībā.

«Nebūs psiholoģiskas drāmas»

«Šajā koncertā man gribas paspēlēties ar
mūžam veco tēmu – mīlestība, pazīstamo
dziesmu tēliem un šīs melodijas ielikt vienā
veselā stāstā par to, kā tikt mīlestības dārzā, parādot, cik tas viegli vai grūti,» stāsta
režisore, piebilstot, ka, veidojot koncertu,
palīgos ņemts Rūdolfa Blaumaņa joku
stāsts «Īsa pamācība mīlēšanā», to savienojot ar dziesmas «Mīļie puiši, labie puiši» motīvu. «Bez liekiem sarežģījumiem, absolūti
naivi, caur dziesmām un saspēli rādīsim, kā
viss notika 20. gadsimta sākumā, laikā, kad
savstarpējās attiecības bija daudz maigākas

.lv, tv3.lv
Foto: Ivars Veiliņš, nra
un pavisam atšķirīgas no mūsdienām,» tā viņas skatuves biedru repertuārs.
režisore. Kā aktieru skolotāja viņa smaidot
saka: «Nebūs psiholoģiskas drāmas, bet Dziesmu spēle ar 25 skaņdarbiem
gan dziesmu saspēle jaunajiem ar vecmeisŠobrīd visām iesaistītajām pusēm norit
tariem, pie kuriem jaunie mīlētāji vērsīsies intensīvi mēģinājumi. Kori «stūrēt» uzņēpēc padoma,» kopējo ideju stāsta režisore. mies diriģents Ingus Leilands, aktierus,
dejotājus skolo K.Zotova, bet pārējie dziePazīstamas melodijas
dātāji pilda savus mājas darbus. «Jāatzīst,
no cita skatu punkta
ka teātriniekus mēs šoreiz ieraudzīsim
Kāpēc par pamatu izmantota «Īsa citādākus. Proti, galvenais ierocis, ar ko
pamācība mīlēšanā»? K.Zotova atzīst, viņi strādā, parasti ir vārds, taču šoreiz
ka tieši R.Blaumanis pa solim izstāstī- tieši viņiem caur dziesmām jārada kopējā
jis, kā notiek tuvošanās, kur likt roku atmosfēra,» stāsta K.Zotova.
pirmajā skūpstā, to, ka acis jāaizžmiedz,
Viņa atzīst, ka šobrīd apkārt dzirdakādam tam jābūt laukos, kādam pilsētā, mas runas par to, ka skatītājiem šajā
kā runāt, kas notiek, kad jau precības sarežģītajā laikā gribas ko vieglu, gaišu.
klāt... «Tas ir naivi, taču ar humoru to Tieši tāpēc cilvēki arvien biežāk izvēlas
visu centīsimies apspēlēt, un tieši tas, komēdijas. «Man gribas teikt, ka koncerts
šķiet, cilvēkiem šobrīd ir vajadzīgs, lai «Nopietni – pa jokam» būs vieta, kur
mēs skatītājus uzmundrinātu. Ceru, ka varēs atpūsties, dungot līdzi pazīstamām
mums tas izdosies,» tā K.Zotova. Koncer- melodijām, vilkt dziesmu stāsta paralēles
tam cauri, protams, vīsies mūžam dzīvais ar, iespējams, kaut ko jau redzētu,» tā
repertuārs – dziesmas, ko savulaik dzie- K.Zotova. Pavisam kopā dziesmu spēlē
dājusi N.Bumbiere gan solo, gan duetā «Nopietni – pa jokam» vienā cēlienā tiks
ar V.Lapčenoku un citiem, plus klāt vēl izspēlētas un izdziedātas 25 dziesmas.

Ģimenes gaidītas Masļeņicas svētkos
 Ritma Gaidamoviča

ko vadībā. Visus jelgavniekus šajā dienā
sagaidīs Jelgavas krievu biedrības «Istok»
Šonedēļ, no 28. februāra līdz
dziedātājas ar jautrām «častuškām», bet
6. martam, ir Masļeņica – laiks,
ziemu pavadīs un tradicionālos rituālus,
kad pēc sensenām slāvu tradīdedzinot simbolisko salmu lelli, veiks bērcijām ir jāatvadās no ziemas
nu un jauniešu koris «Zvonņica» Jeļenas
un jāsveic pavasara atnākšana
Vavilovas vadībā. Sabiedrības integrācijas
ar prieku un jautrību. Jelgavpārvalde šogad uz pasākumu īpaši aicina
nieki to darīt aicināti 6. martā
ģimenes, lai kopīgi ietu rotaļās, ēstu
pulksten 12 Jelgavas kultūras
pankūkas un dzītu prom ziemu. Ievērojot
nama Deju zālē un pie kultūras
tradīcijas, pasākuma dalībnieki ne tikai
nama.
klausīsies dažādas tautasdziesmas ar
humora pieskaņu, dziedās līdzi un piedalīSabiedrības integrācijas pārvalde infor- sies rotaļās, bet arī uzzinās par svētku tramē, ka pasākumu vadīs atraktīva māksli- dīcijām senos laikos un īpašo Masļeņicas
nieku komanda no Rīgas Sergeja Astapen- dienu nozīmi nedēļas garumā.

Iespēja apgūt
kinematogrāfijas pamatus
Aģentūras «Kultūra» kino un video
studija «Fokuss» aicina pieteikties jauniešus vecumā no 15 līdz 25 gadiem,
kuri vēlas apgūt kinematogrāfijas
pamatus profesionālu režisoru vadībā.
Pirmā nodarbība – 7. martā pulksten
15.30 «Kultūras» birojā Jelgavas kultūras nama 2. stāvā, tālrunis 63023461.
Studijas dalībniekiem būs iespēja,
savienojot teoriju ar praksi, ielūkoties
kino industrijas aizkulisēs un iemācīties
izveidot filmu. Kino un video studiju
«Fokuss» vadīs režisors producents
Viesturs Alksnītis. Tiek gaidīti arī bijušās
kultūras nama kinoamatieru biedrības
«Fokuss» dalībnieki.

«Rūtai» 20. jubileja
11. martā pulksten 19 kultūras nama 1.
stāva foajē ikviens aicināts uz ansambļa
«Rūta» 20 gadu jubilejas koncertu «Aicinājums». Jubilejas koncertā piedalās mūziķi,
kas «Rūtā» jau ir no pirmsākumiem, – Vita
Pinne, Vita Paulāne, Inese Ortmane, un tie,
kas pievienojušies vēlāk, – aktieris Gundars
Grasbergs un bundzinieks Gundars Lintiņš.
Ansambļa «Rūta» 20 gadu jubilejas koncertā
skanēs jau dzirdēti skaņdarbi un vairāki pirm
atskaņojumi. Komponists Alvis Altmanis ir
dāvājis jaunu kompozīciju «Labāk dziedu,
nekā raudu». Kolektīva vadītāja Biruta Deruma stāsta, ka šajā koncertā klausītājiem
būs iespēja paceļot pa mūzikas labirintiem,
kuros ar kokles smalkajām skaņām savīsies
stabules, kontrabass un bungas.

Masļeņica nav iedomājama bez apaļām
pankūkām, kas simbolizē sauli, kura ar
katru dienu spīd spožāk un siltāk, pagarinot dienu. Tieši tāpēc katrs pasākuma
dalībnieks varēs panašķoties ar garšīgām
pankūkām un siltu tēju.
Noslēgumā – atvadas no pašas Masļeņicas, kuru simbolizē krāšņi saģērbta salmu
lelle. Šo lelli svētku noslēgumā sadedzina,
tādējādi atbrīvojoties no visām aizvadītā
gada likstām un nelaimēm. Vienlaikus tā
ir arī ziemas pavadīšana, kas ļauj tās vietā
atnākt pavasarim. Pasākumu organizē
Sabiedrības integrācijas pārvalde sadarbībā
ar aģentūru «Kultūra». Tas apmeklētājiem
ir bez maksas.

«Lielupieši» piedalās Freimaņa
piemiņas koncertā
11. martā arēnā «Rīga» notiks Mārtiņa
Freimaņa piemiņas koncertšovs «Dzīve
kā košums!», kura atklāšanā Agris Daņiļevičs uzaicinājis piedalīties arī tautas deju
ansambļa «Lielupe» 16 labākos dejotājus.
Piemiņas koncertā uzstāsies Lauris Reiniks,
Olga un grupa «Tumsa», Aisha, Čilli, Kaža,
«Putnu balle», Fredis & Ufo, «PER», «Blitze»,
koris «Mūza», deju kolektīvs «Dzirnas»,
Ella un citi mākslinieki. Mārtiņa dzeju lasīs
Artūrs Skrastiņš. Piemiņas koncertā gūtie
ienākumi tiks nodoti Mārtiņa Freimaņa
fondam, kas turpinās dziedātāja aizsākto:
atbalstīt jaunos mūziķus un atvieglot dzīves pabērnu likteņus, kā arī rūpēsies par
M.Freimaņa piemiņas vietas izveidi.

