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Pašvaldība no valsts pārņem
Amatniecības vidusskolu
Kokapstrāde ir
viena no Jelgavas Amatniecības vidusskolas
prioritārajām
nozarēm, kuru
skola attīstīs
arī turpmāk. Šī
ir nozare, kurā
jaunos speciālistus māca tikai
šajā Jelgavas
skolā. Aģentūra
«Kultūra» un
pašvaldība jau
ir ierosinājusi
skolai iesaistīties
arī Kokamatniecības dienās,
kas varētu
notikt vasarā,
iepazīstinot ar
savu profesiju,
parādot tehnoloģijas un reizē
ceļot profesionālās izglītības
prestižu.

Foto: Ivars Veiliņš

 Ritma Gaidamoviča

Ar septembri Rietumzemgales profesionālās izglītības
kompetences centrs (RPIKC) «Jelgavas Amatniecības vidusskola» kļūs par pašvaldības skolu. Tā Jelgavas domes
deputāti lēma, atsaucoties Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) piedāvājumam. Jau šobrīd skola sadarbojas ar
pašvaldības speciālistiem, izstrādājot projektus, lai varētu
veiksmīgāk piesaistīt Eiropas finansējumu infrastruktūras
sakārtošanai un mācību aprīkojuma modernizēšanai.
Lai arī iepriekš IZM lēma profesionālās iestādes, kas ir valsts
pakļautībā, pašvaldībām nodot no
2014. gada, pašvaldība šogad saņēma ministrijas vēstuli ar lūgumu to
darīt jau ar 2012. gada 1. septembri.
Ņemot vērā, ka profesionālā izglītība
ir viena no Jelgavas prioritātēm,
pašvaldība izskatīja piedāvājumu
un deputāti to atbalstīja. Domes
sēdē pašvaldības izpilddirektore
Irēna Škutāne uzsvēra, ka mācību
iestādes pārņemšana ļaus veidot
vienotu profesionālās izglītības sistēmu pilsētā atbilstoši darba tirgus
prasībām, sekmēt skolas attīstību,
realizējot Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektus un
nodrošinot pašvaldības speciālistu

atbalstu attīstības projektu īstenošanā. Kā piemēru viņa min pašvaldības profesionālo skolu – Amatu
vidusskolu. «Mums Amatu vidusskolā ir veiksmīgi izdevies piesaistīt
Eiropas līdzekļus. Īstenojot vairākus
projektus, modernizēta skolas materiālā bāze un, pateicoties tam, audzis
skolas prestižs,» skaidro I.Škutāne,
piebilstot, ka Amatniecības vidusskolai ir nepieciešami papildspēki, lai
tai izdotos piesaistīt Eiropas naudu
un tā iekļautos pilsētas skolu tīklā.
RPIKC «Jelgavas Amatniecības
vidusskola» direktore Janīna Rudzīte, komentējot pārmaiņas, atzīst, ka
par to rezultātu varēs runāt tikai pēc
laika. «Par ieguvumu noteikti uzskatu to, ka pašvaldība palīdzēs īstenot

projektus, sniegs līdzfinansējumu,»
tā J.Rudzīte. Jāpiebilst, ka rudenī
IZM apturēja skolas sāktos ERAF
līdzfinansētos projektus infrastruktūras un mācību bāzes uzlabošanā
aptuveni 2,5 miljonu latu apjomā.
Direktore skaidro, ka šobrīd IZM
uzstādījums ir: jo vairāk pašvaldība
piedalīsies ar līdzfinansējumu, jo
lielākas iespējas, ka projekts tiks
apstiprināts un skola saņems projekta naudu. Direktore stāsta, ka jau
šobrīd skola sadarbojas ar pašvaldības Attīstības un pilsētplānošanas
pārvaldes speciālistiem, risinot ēku
rekonstrukcijas jautājumus.
Tuvākajā laikā ar pašvaldību tiks
sākts darbs pie skolas attīstības stratēģijas aktualizēšanas. Jāpiebilst, ka
2010. gadā tika izstrādāta RPIKC
attīstības un investīciju stratēģija
laika periodam no 2010. līdz 2015.
gadam, kurā noteikta Amatniecības vidusskolas attīstība – izveidot
RPIKC. Tā prioritārās kompetences
ir mašīnbūve un metālapstrāde; pārtikas produktu ražošana; būvniecība
un civilā celtniecība; kokapstrādes
tehnoloģijas; autotransports; informācijas tehnoloģijas. Šīs prioritārās

jomas ir nozīmīgas gan pilsētas, gan
Zemgales attīstībai. Šobrīd skolā tiek
īstenotas astoņas izglītības programmas un tajā mācās 667 audzēkņi.
Jelgavas Izglītības pārvaldes
vadītāja Gunta Auza atzīst, ka līdz
šim Amatniecības vidusskolai valsts
skolas statuss nedaudz traucējis
iekļauties kopējā pilsētas izglītības
sistēmā. «Taču skola ir atvērta
un veiksmīgi sadarbojas ar citām
izglītības iestādēm, arī LLU, un
uzņēmējiem. Mūsu mērķis ir kopīgi
izveidot modernu, konkurētspējīgu
vidi, lai Zemgales pamatskolu absolventi nāktu mācīties uz Jelgavu,»
tā G.Auza.
IZM līdz gada beigām segs skolas
profesionālās izglītības programmu
īstenošanas izmaksas no valsts
budžeta, bet ar 2013. gadu nodrošinās tikai pedagogu darba samaksu
un valsts sociālās apdrošināšanas
obligātās iemaksas no valsts budžeta mērķdotācijas. Tāpat līdz ar
pārņemšanu pašvaldības īpašumā
bez atlīdzības nonāks vairāki nekustamie īpašumi un zeme – Pulkveža
Oskara Kalpaka ielā 37, Dobeles ielā
43 un Miezītes ceļā 33.

Gājēju tiltu pār Driksu vantīs iekārs līdz ledus iešanai
 Ilze Knusle-Jankevica

Gājēju tilts pār Driksas upi lēnām gūst savas aprises
– uzstādīti piloni abos upes krastos un uz pagaidu koka
konstrukcijas tiek montēts tilta metāla laidums. «150
metrus garais laidums sastāv no septiņiem blokiem, kas
jāsametina. Plānojam to pabeigt nākamnedēļ, lai vēl pirms
ledus iešanas varētu tiltu iekārt vantīs,» stāsta SIA «Tilts»
būvdarbu vadītājs Artjoms Gridņevs.
Lai gan laikapstākļi mazliet traucē, darbu vadītājs prognozē, ka tilta
laidums būs gatavs jau nākamnedēļ.
«Gribam tiltu iekārt vantīs, vēl

pirms sākas plūdi – tos Meteoroloģijas centrs sola uz 20. martu.
Piloniem ledus iešana neskādēs,
bet pagaidu tilta konstrukcijai gan

var kaitēt, tāpēc gribam tiltu līdz
tam jau iekārt vantīs, nospriegot
un pagaidu konstrukciju novākt,»
stāsta A.Gridņevs, piebilstot, ka
Austrijā ražotās vantis jau ir atvestas uz Latviju.
Pēc tam, kad tilts būs iekārts
vantīs, sāksies apdares darbi – tiks
likta tilta «grīda», margas, uzstādīti
soliņi, apgaismes ķermeņi. Darbu
vadītājs piebilst, ka iešanai paredzēta 3,5 metrus plata josla. Tiltam
jābūt gatavam oktobrī.
Kamēr tilts top, tiek meklēts arī

tā nosaukums. Laikraksts «Jelgavas
Vēstnesis» jau rakstīja, ka pašvaldība aicināja iedzīvotājus iesūtīt savu
tilta nosaukuma variantu. Starp
piedāvātajiem nosaukumiem ir,
piemēram, Studentu tilts, Čakstes
tilts, Mīlestības tilts, Pasta tilts,
Pasta salas gājēju tilts, Hercoga
tilts, Satikšanās tilts, Mehu tilts,
Studentijas tilts, Driksis. Pašvaldības preses sekretāre Līga Klismeta
norāda, ka pavisam tika saņemti
83 priekšlikumi, bet galīgais tilta
nosaukums vēl nav izraudzīts.
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Trīnīšu ģimenēm
pašvaldība apmaksās palīgu
 Ritma Gaidamoviča

Šomēnes pašvaldība
sāks maksāt vienreizējo pabalstu – 50
latus – par katru jaundzimušo jelgavnieku,
kurš dzimis, sākot ar
šī gada 1. janvāri, bet,
ja ģimenē piedzims
trīs vai vairāk bērnu,
tā saņems 2000 latu
pabalstu. Vēl ģimenes, kurās piedzims
trīs vai vairāk bērnu,
turpmāk no pašvaldības varēs saņemt jaunu sociālo pakalpojumu – nolīgt atbalsta
personu, kurai pašvaldība nodrošinās
atlīdzību atbilstoši
nostrādātajām stundām, bet ne vairāk
kā 48 latus mēnesī.
Palīga pakalpojumus
ar pašvaldības finansiālu atbalstu varēs
izmantot līdz pat bērnu desmit gadu vecumam.
Par šādām izmaiņām Jelgavas
pilsētas saistošajos noteikumos
pagājušajā nedēļā lēma Jelgavas domes deputāti. Jaunie
noteikumi paredz, ka turpmāk
katrs jaundzimušais jelgavnieks
saņems ne tikai piemiņas karotīti ar pilsētas simboliku, bet
arī vienreizēju 50 latu pabalstu.
Jelgavas Sociālo lietu pārvaldes
vadītāja Rita Stūrāne skaidro,
ka noteikumi stāsies spēkā pēc
publicēšanas «Latvijas Vēstnesī»
un plānots, ka tas notiks tuvāko
nedēļu laikā. Tas nozīmē, ka jau
šomēnes pabalsta saņemšanai
vecāks vai aizbildnis, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, Jelgavas Sociālo lietu
pārvaldē vai Jelgavas pilsētas
domes Informācijas aģentūrā
varēs iesniegt iesniegumu, klāt
pievienojot bērna dzimšanas
apliecības kopiju, uzrādot oriģinālu, (aizbildnim – bāriņtiesas
lēmumu, kas apliecina aizbildnību). Piedzimšanas pabalsts
tiek piešķirts par bērniem, kuri
dzimuši no šā gada 1. janvāra,

un tas pieprasāms sešu mēnešu
laikā no bērna piedzimšanas
dienas.
Tāpat deputāti lēmuši, ka
turpmāk ģimenes, kurās vienās
dzemdībās piedzimuši trīs vai
vairāk bērnu, varēs saņemt
finansiālu atbalstu no pašvaldības, lai nodrošinātu ģimenei
palīgu. R.Stūrāne skaidro, ka
ģimene pati var izvēlēties personu, kurai tā uzticas. «Mums,
pārvaldei, nav tādu resursu, lai
mēs nodrošinātu speciālistus,
kas palīdz ģimenēm, tāpēc ģimenes varēs izvēlēties pašas, bet
pašvaldība palīdzēs finansiāli.
Piemēram, tas var būt arī kāds
radinieks. Tiesa, pirms palīgs
sāks strādāt, viņš izies īsu apmācību pie mūsu speciālistiem
par pirmo palīdzību, tiksies ar
psihologu, veiks veselības pārbaudes un tikai tad mēs dosim
atzinumu, vai viņš var strādāt
ar bērniem,» stāsta R.Stūrāne.
Kad palīgs apstiprināts, vecāki
paši varēs izvēlēties sadarbības
formu – vai viņi atstāj mazos
palīga uzraudzībā, vai tas strādā ar bērniem tikai vecāku
klātbūtnē. Ģimenei ir tiesības
saņemt pakalpojumu ne vairāk
kā 40 stundas mēnesī. Samaksa
atbalsta personai tiek veikta proporcionāli nostrādātajām stundām, maksājot 1,20 latus par
stundu, bet ne vairāk kā 48 latus
mēnesī. Starp vecākiem, Sociālo
lietu pārvaldi un ģimeni tiks
slēgts līgums, kurā paredzēta arī
virkne gadījumu, kad sadarbība
tiks pārtraukta. «Šādu palīdzību
ģimenes varēs saņemt līdz pat
bērnu desmit gadu vecumam.
Tas nozīmē, ka, ja arī ģimene
līdz bērnu gada vecumam būs
saņēmusi šādu pakalpojumu, bet
vēlāk viņiem to vairs nevajadzēs,
taču septiņu gadu vecumā atkal
rodas tāda vajadzība, ģimene var
pieteikties atbalstam atkārtoti,»
skaidro R.Stūrāne.
Lai saņemtu šādu pakalpojumu, vecākiem ar iesniegumu
jāvēršas Jelgavas Sociālo lietu
pārvaldē, norādot vēlamo atbalsta personu ģimenei. Iesniegumam jāpievieno bērnu
dzimšanas apliecību kopijas,
uzrādot oriģinālu.

Konkursa «Atrodi
Jelgavas pilsētas
saukli» rezultāti
Paldies visiem 109 aktīvajiem jelgavniekiem, kuri piedalījās konkursā
laikrakstā «Jelgavas Vēstnesis», kur bija jāatrod un jāsaskaita, cik pilsētas
saukļu ir publicēti 23. februāra laikrakstā.
Pareizā atbilde – šoreiz laikrakstā bija publicēts 21 pilsētas sauklis. Pareizi
atbildēja 81 dalībnieks.
Pirmie desmit pareizās atbildes autori ir: Uģis Bāliņš, Inese Kužņika, Solvita
Ostrovska, Agija Pavilona, Aija Hercmane, Marina Vorovjova-Vaišļa, Agnese Gaspersone, Valērija Jurēvica, Sergejs Gerasimčiks un Ilga Liepa.
Pirmo desmit pareizo atbilžu autori balvu no Jelgavas pilsētas pašvaldības
var saņemt, iepriekš piesakoties pa tālruni 63005556 vai 63005574.
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17 gadu laikā no Jelgavas bērnunama
Latvijā adoptēts tikai viens bērns
 Kristīne Langenfelde

«Diemžēl tāda ir realitāte
– mūsu bērni vai nu pilngadību sasniedz tepat,
mūsu iestādē, vai nonāk
ārzemnieku ģimenēs.
Kopš 1994. gada no Jelgavas bērnunama tikai
viens bērns ir adoptēts
ģimenē Latvijā,» atzīst
Jelgavas Bērnu sociālā
aprūpes centra vadītāja
Maija Neilande.

viens pat ar ļoti smagu iedzimtu
sirds kaiti. Ārzemniekus tas, atšķirībā no latviešiem, nebaida – viņi
ir gatavi uzņemties rūpes par slimu bērnu. Tāpat pagājušajā gadā
tika adoptēti divi čigānu tautības
bērni – viņus pieņēma ģimene no
Francijas.
Kuras ir tās valstis, kuru
ģimenēs biežāk nonāk Jel
gavas bērni?
Visbiežāk tā ir jau pieminētā
Francija, Itālija, ASV. Mums svarīgs notikums ir uzsāktais process
par vēl viena bērna adopciju
Latvijā, un, iespējams, jau šogad
varēsim teikt, ka no mūsu iestādes
Latvijā ir adoptēts otrais bērns.

Šobrīd Jelgavas Bērnu sociālās
aprūpes centrā ir 84 audzēkņi vecumā no 2 līdz 22 gadiem. Deviņi no
viņiem šeit uzturas īslaicīgā aprūpē
jeb tā sauktajā krīzes grupā, bet
pārējie 75 ir ilglaicīgā aprūpē. JāpieVadoties no jūsu pieredzes,
bilst, ka viņi visi šeit nonākuši tikai vai jūs redzat kādu instru
un vienīgi no Jelgavas ģimenēm.
mentu, kas ļautu mazināt
bērnu skaitu sociālās aprū
Jau gadiem valstī runā par pes centrā?
nepieciešamību mazināt bērnu
Manuprāt, valstiski daudz noskaitu sociālās aprūpes cent pietnāk būtu jāattiecas pret audžuros, ir reorganizācijas plāni, ģimeņu sagatavošanu – tā šobrīd
stratēģijas, idejas... Vai jūs, Latvijā ir ļoti zemā līmenī. Ļoti
ikdienā strādājot, izjūtat šo bieži ir gadījumi, kad pusaudžu veplānu realizāciju, kas tiešām cumā bērns no audžuģimenes tiek
palīdzētu mazināt bērnu skaitu atgriezts iestādē, jo ar viņu netiek
iestādē?
galā. Un te vēl ir svarīgi piebilst,
Godīgi sakot, nē. Protams, izskan ka šobrīd pusaudžu vecums sākas
frāzes valstiskā līmenī, bet patiesībā jau no 10 gadiem, nevis 14, kā tas
tās mūsu ikdienas darbu būtiski bija agrāk. Un, ja šāds bērns, no
nav ietekmējušas – jau gadiem kura savulaik ir atteikusies paša
audzēkņu skaitam nav tendences ģimene un pēc tam vēl arī audžuievērojami mainīties, tas svārstās ģimene, nonāk atpakaļ pie mums,
ap 70 līdz 80 audzēkņiem, kas pie strādāt ar viņu ir ļoti smagi – bērns
mums uzturas ilglaicīgā aprūpē. jūtas divkārt nodots. Mūsu valstī
Manuprāt, tas vien jau pierāda – lai bieži vien jau pašos pamatos bērna
cik kāds to vēlētos, bērnunami Lat- nonākšana audžuģimenē notiek
vijā tik ātri nepazudīs. Un patiesībā kaut kā mākslīgi: ģimene ir gatava
tie nepazūd arī citās valstīs. Var jau bērnu pieņemt, un viņš tā arī bez
minēt vienas vai otras valsts piemē- iepazīšanās un pārbaudes laika
ru, kur it kā neesot šādu iestāžu, tajā var nonākt – tā pilnīgi mākslīgi
taču, paskatoties dziļāk, ir skaidrs, bērns pēkšņi tiek iestādīts citā vidē...
ka arī tur bērnunami eksistē, tikai Tas ir ļoti grūti, un, ja audžuģimene
tiem dots citādāks nosaukums – arī tam nav pienācīgi sagatavota, sākas
Latvijā tos sauc par sociālās aprūpes problēmas. Esam apguvuši citu
centriem. Tāpat tapusi vēl virkne valstu pieredzi, un tur šāda situācija
citu institūciju – SOS jauniešu nebūtu iedomājama, piemēram,
ciemati, dažādi centri, kur arī tiek Zviedrijā paiet pat pusgads, kamēr
aprūpēti bērni, kas palikuši bez notiek iepazīšanās starp potenciālo
vecāku gādības.
audžuģimeni un bērnu. Tāpat tur
audžuģimenei tiek nodrošināta
75 bērni ilglaicīgā aprūpē diennakts palīdzība krīzes situācijās
Jelgavā vien – tas ir ievērojams – jebkurā brīdī audžuģimene var
skaits. Taču cik no šiem bēr sazināties ar speciālistiem, kas neniem kaut šodien varētu nodot kavējoties sniegs
adopcijai?
nepieciešamo
Juridiski brīvi ir tikai 28 bērni palīdzību. Latvi– tas nozīmē, ka šo bērnu vecā- jā šāda atbalsta
kiem aizgādības tiesības ir pilnībā nav... Manuprāt,
atņemtas un viņus varētu adoptēt pats būtiskākais,
jauna ģimene.
ko īsti neizprot
mūsu sabiedrība,
Taču adopcijas gadījumi ir ir tas, ka audžušokējoši zemi – it sevišķi Latvi ģimene ir pilna
jā. Vai, jūsuprāt, tam galvenais laika darbs – tā
iemesls ir materiālie apstākļi? nav žēlsirdība vai
Noteikti nē – lai arī kā ģimenes fi- izpalīdzēšana kānansiālās iespējas kāds gribētu izvir- dam – tas ir kādas
zīt priekšplānā, patiesībā būtiskākie ģimenes apzināts
iemesli tam, kāpēc Jelgavas Bērnu lēmums strādāt
sociālās aprūpes iestādes audzēkņus šāda veida darbu.
neizvēlas adopcijai, ir pavisam citi. Un tieši tā to arī
Adopciju Latvijā kavē tas, ka bēr- vajadzētu uztvert
niem ir veselības problēmas, daļa no – audžuģimene ir
viņiem ir čigānu tautības bērni, bet tāds kā bērnunadaļa – vairāki vienas ģimenes bērni, ma miniatūras modelis. Neapšaukurus adopcijai nodotu tikai visus bāmi, izpildot visus nosacījumus
kopā. Praktiski mūsu institūcijā un labi sagatavojot audžuģimeni,
šobrīd visi 28 juridiski brīvie bērni bērns nonāk patīkamākā vidē nekā
pieder kādai no minētajām grupām, bērnunamā – tur tomēr ir vairāk šīs
tāpēc arī latviešu ģimenes viņus mājas sajūtas, un viena liela iestāde
adopcijai neizvēlas.
nekad to nespēs nodrošināt. Tieši
tāpēc es uzskatu, ka šis virziens
Bet ārzemnieki tomēr iz būtu vairāk jāattīsta.
vēlas.
Jā, pagājušajā gadā deviņi mūsu
Bet viens skaudīgais latvietis
bērni tika nodoti adopcijai uz ār- arvien pamanīsies piebilst, ka
zemēm. Divi no viņiem ir invalīdi, audžuģimene jau tikai pelna uz

«Vienmēr ir pastāvējusi diskusija – cik labi ir
sagatavoti mūsu bērni dzīvei pēc centra. Es
gribētu apgalvot, ka viņi ir sagatavoti labāk
nekā dažs labs ģimenes bērns. Mūsu bērni jau
no trīs gadu vecuma paši klāj savas gultiņas
– ģimenēs padsmitgadniekus vēl nereti apčubina mammas. Nemaz nerunājot, ka mūsu lielākie bērni paši kārto istabas, nedēļas nogalēs
gatavo ēst, mazgā veļu un dara citus darbus
patstāvīgi,» uzskata Jelgavas Bērnu sociālās
aprūpes centra vadītāja Maija Neilande.
Foto: Ivars Veiliņš

pieņemtajiem bērniem...
Tam skaudīgajam latvietim uzreiz var piedāvāt pašam kļūt par audžuģimeni. Tā ir mūsu neizglītotība
– ja cilvēks strādā, tad viņa mērķis
ir nopelnīt sev algu, un tieši tāpat
audžuģimene strādā, lai pelnītu
sev algu. Es vēlreiz uzsveru – tas
ir darbs, un tā tas arī ir jāuztver.
Tikai jautājums, cik atbildīgi katrs
no mums attiecas pret savu darbu
– var jau uz to iet un tā arī atsēdēt
darbā noteiktās stundas, bet var
strādāt ar mīlestību un ārkārtīgi
augstu atbildības sajūtu. Tāpat
kā jebkurā citā, arī audžuģimeņu
darbā, ir nepieciešams mīlēt to, ko
tu dari.
Pagājušajā gadā audžuģimenēs
no mūsu iestādes ievietoti septiņi bērni un tajā pašā laikā seši
atgriezti atpakaļ iestādē, 2010.
gadā šis skaits bija vēl lielāks
– iestādē atgriezās 10 bērni.

pie tā, ka ģimenes bērni nonāk mūsu
centrā. Taču es gribētu uzsvērt vēl
kādu pēdējā laika tendenci, kas ir
jauna un tāpēc īpaši skaudra. Pie
mums nokļūst bērni, kuru vecāki ir
devušies peļņā uz ārzemēm. Vecāki
aizbrauc, bet bērnu atstāj pieskatīt
draudzenēm, vecvecākiem, kuri
pēc laika vienkārši netiek galā ar
šo atbildību un... bērns nonāk mūsu
centrā. Un tās ir ģimenes, kurās
pirms tam nav bijuši nekādi signāli
par nelabvēlīgu situāciju. Taču te
jāuzteic mūsu pilsētas Bāriņtiesa,
kas ļoti rūpīgi seko līdzi šādiem gadījumiem. Trakākais tādās situācijās
ir tad, ja pat pēc bērna nokļūšanas
mūsu iestādē vecāks mierīgi turpina
strādāt peļņas darbu ārvalstī un
par bērnu vairs neliekas ne zinis.
Diemžēl mūsu praksē ir bijuši arī
šādi pirmie gadījumi. Taču visbiežāk
šādās reizēs bērns pie mums nonāk
īslaicīgā aprūpē un vecāki, uzzinot
par radušos situāciju, nekavējoties
Jelgavā ir tikai pāris audžu atgriežas mājās.
ģimeņu. Kādās ģimenēs tad
Pēdējā laikā pie mums ir nonākunonāk jūsu iestādes bērni?
ši pieci bērni, kuru vecāki devušies
Visbiežāk tās ir audžuģimenes no peļņā uz ārzemēm.
laukiem, jo tur to skaits vienkārši
ir lielāks. Un paVairāk nekā 45 bērnu, kas
tiesībā tas ir arī šobrīd uzturas pie jums, vecā
tikai saprotami, kiem aizgādības tiesības nav
jo laukos darba atņemtas. Cik no viņiem šobrīd
iespēju ir mazāk, regulāri apmeklē un tiekas ar
tad nu tur biežāk saviem bērniem?
apsver iespēju
Diemžēl tie nav vairāk kā piecu
kļūt par audžu- bērnu vecāki... Un arī pēc šīm tikšaģimeni. Tam, ka nās reizēm bieži vien bērnam paliek
šādu ģimeņu ir tikai tukši solījumi «pacieties, es drīz
ļoti maz pilsētās, nākšu tev pakaļ...», kas visbiežāk tā
protams, ir savs arī nenotiek.
mīnuss, jo mūsu
bērni ir pilsētBet ir taču gadījumi, kad
nieki un, pēkšņi tomēr notiek?
nonākot audžuIr, un, lai arī šis skaits ir mazs,
ģimenē lauku gandarījums ir dubultliels. Pa šiem
vidē, viņi var iz- gadiem mums pat ir bijuši trīs gajust diskomfortu, dījumi, kad vecākiem jau pilnībā ar
nerodot to, pie kā tiesas lēmumu ir atņemtas vecāku
ir pieraduši pil- aizgādības tiesības un bērns ir
sētā – nu kaut vai pie labierīcībām, kļuvis juridiski brīvs, bet te pēkšņi
kas atrodas ārpus mājas, pierast vecāku dzīve mainās un viņi ir ganav viegli.
tavi iet pilnu ceļu, lai atgūtu savu
bērnu. Un, ja vecāks šādu lēmumu
Bet, ja mēs runājam par bēr ir pieņēmis pats, tad praktiski nav
niem, kas pirmreizēji nonāk gadījumu, kad pēc bērna atgūšapie jums, vai joprojām visbie nas viņš atkārtoti nonāktu mūsu
žāk tās ir alkohola problēmas centrā.
ģimenē, kas tai vairs neļauj
pienācīgi rūpēties par saviem
Taču tajā pašā laikā ir bērni,
bērniem?
kas pie jums dzīvo pat līdz 20
Jā, noteikti, alkoholu var minēt gadiem.
kā galveno, kas gala rezultātā noved
Jā, un, lai gan likums paredz, ka

«Pēdējā laika skaudrākā tendence – pie
mums nokļūst bērni,
kuru vecāki ir devušies
peļņā uz ārzemēm. Trakākais – pat pēc bērna
nokļūšanas mūsu iestādē vecāks mierīgi
turpina strādāt ārzemēs un par bērnu vairs
neliekas ne zinis.»

centrā var uzturēties līdz pilngadības sasniegšanai – 18 gadiem –,
Jelgavas pašvaldība nodrošina šeit
mājas jebkuram bērnam, kurš
turpina sekmīgi mācīties, arī pēc 18
gadu sasniegšanas. Un, ticiet man,
tas ir liels atbalsts, jo, runājot ar
saviem kolēģiem citās pašvaldībās,
labi zinu, ka daudzviet strikti ievēro
noteikumus – 18 gadi un bērnunams jāpamet! Tādos gadījumos
jaunietim turpināt izglītoties un
pašam sevi uzturēt būtu praktiski
neiespējami. Protams, pašvaldībai
ir jāpiešķir viņam dzīves telpa, bet
arī par to pēc pieredzes ir dzirdēti visādi stāsti no dažādām pašvaldībām
– jaunietim ierāda kādu ūķi, kurā
dzīvot pat nav iespējams. Tāpēc
patiešām mūsu bijušie audzēkņi var
tikai pateikties Jelgavas pašvaldībai,
kas vienmēr ir piedāvājusi tiešām
labas un apdzīvojamas telpas. Neapšaubāmi, pašvaldībai centra
uzturēšana neizmaksā lēti – vidēji
viena bērna uzturēšanās šeit dienā
izmaksā 16 latus.
Kā ir ar bijušajiem audzēk
ņiem – viņi aiziet, durvis aiz
cirzdami, vai tomēr mēdz savās
mājās arī atgriezties?
Mēdz gan, un tas ir patīkami. Ziniet, kamēr viņi ir šeit, frāzes par
to, ka tiklīdz tikšu no šejienes ārā,
tā savu kāju te vairs nesperšu, var
dzirdēt bieži, bet, tiklīdz viņi ir ārā,
tā tomēr daudzus velk atpakaļ. Un
arī tos lielākos delverus – jā, dzīve
var visādi iegrozīties, un nav ko
slēpt, ir mūsu bijušie audzēkņi,
kas jau nokļuvuši ieslodzījuma
vietās, bet pat tie mēdz atrakstīt.
Tāda ir dzīve... Pa šiem gadiem
bērns jau nav mainījies – kāds
viņš bija pirms 15 gadiem, tāds
ir arī šodien, vienīgi darba tirgū
viņam šobrīd ir mazāk iespēju. Bet
tik un tā, kamēr daudzi saka «Es
par 200 latiem strādāt neiešu»,
mūsu bijušie audzēkņi iet, jo viņi
nav bijuši apčubināti un izlutināti
– viņiem viss ir bijis jāsasniedz
pašiem. Mūsu audzēkņi pārsvarā
gadījumu augstskolās nestudēs un
visbiežāk darīs vienkāršu darbiņu
vai apgūs kādu arodu, jo pacelties
augstāk liedz veselības problēmas
– lielākā daļa no viņiem ir speciālo
skolu audzēkņi. Tāpēc par labākajiem audzēkņiem patiešām ir
prieks – tu ieej vienā vai otrā pilsētas lielveikalā un pie kases redzi
savu bijušo audzēkni...

Pilsētnieks vērtē

Vai jūs joprojām par
elektrību maksājat
pēc starta tarifa?
Jānis, policijas
darbinieks:
– Vēl pēdējā
reizē norēķinājos par starta tarifu, taču
šķiet, ka limits
tūlīt būs izsmelts. Tiesa, drīz jau sāks
skaitīt no jauna. Domājam, kā paši
vairāk varam ekonomēt, lai daudz
netērētu. Sekojam līdzi, vai gaisma
nedeg velti, tik daudz ventilatoru
vannas istabā nelietojam, datoru
pa nakti tagad izslēdzam.
Alla, mājsaimniece:
– Par laimi, vēl
norēķināmies
pēc starta tarifa. Mēnesī
iztērējam nepilnus 100 kilovatus elektrības,
vasarā pat mazāk. Mājās lietojam
ekonomisku tehniku, arī pērkot
jaunas elektropreces, ļoti sekoju
līdzi tam, vai tās ir taupīgas. Taču
tāpat ir divi televizori, veļasmašīna, plīts, mikroviļņu krāsns,
tējkanna.
Tatjana, juriste:
– Ko jūs?! Jau
sen kā iztērēti
šie 1200 kilovati par lētāku
cenu. Mums ir
privātmāja, un mēnesī patērējam
vidēji 400 kilovatus. Šī situācija
krietni ietekmējusi ģimenes budžetu. Tieši šodien par elektrību
samaksāju 45 latus. Manuprāt,
nav godīga šī kārtība. Cilvēks jau
nav vainīgs, ka viņam ir privātmāja, kurā elektrības patēriņš vienmēr būs lielāks nekā dzīvoklī.
Gatis, meistars:
– Tie 1200 kilovati pietika
tikai četriem
mēnešiem.
Mēnesī privātmājā patērējam vismaz 300
kilovatus. Apkures katlam vajadzīga elektrība, mājās mazi bērni un
veļasmašīna tiek darbināta katru
dienu. Tāpat trauku mašīna, visa
virtuves tehnika. Nu, lai kā gribētu
taupīt, nav iespējams iekļauties
tajos 1200 kilovatos. Par elektrību
pēc jaunās kārtības tagad maksājam uz pusi vairāk nekā agrāk.
Normunds,
datorspeciālists:
– Atzīšos godīgi – es nezinu.
Katru mēnesi
«Latvenergo»
internetā pārskaitu par elektrību
desmit latus, un šķiet, ka parādā
neesmu. Tāpēc arī nezinu, cik
kilovatus notērēju. Taču nekādu
vēstuli neesmu saņēmis, ka būtu
ko pārtērējis vai parādā. Vien nesen zvanīja no «Latvenergo», ka
atnākšot skaitītāju norakstīt.
«Jelgavas Vēstnesis»
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Palielina dienas uztura
pabalstu bērnam audžuģimenē
 Ritma Gaidamoviča

Ar domu motivēt vairāk
ģimeņu kļūt par audžuģimenēm un ņemot
vērā cenu pieaugumu
pārtikai, Jelgavas domes deputāti pagājušās
nedēļas domes sēdē
lēma palielināt uztura
pabalstu audžubērnam
no 2,5 latiem uz 3 latiem dienā.
Jelgavas Sociālo lietu pārvaldes
vadītāja Rita Stūrāne skaidro, ka
konkrētās izmaiņas spēkā stāsies,
līdzko grozījumi pašvaldības saist
ošajos noteikumos tiks publicēti
«Latvijas Vēstnesī». «Visi pārējie
pabalsti, kuri pienākas audžubērniem, tiks nodrošināti tādā pašā
apmērā kā līdz šim – pabalsts
apģērbam, apaviem un citām lie-

tām. Par 50 santīmiem palielināts
pabalsts bērna uzturam,» skaidro
R.Stūrāne, piebilstot, ka audžuģimeņu bērniem, mācoties pilsētas
izglītības iestādēs, ir iespēja arī
saņemt brīvpusdienas un pabalstu
skolas piederumu iegādei.
R.Stūrāne skaidro, ka jaunās
izmaiņas ieviestas arī ar domu,
ka tās varētu motivēt vairāk jelgavnieku kļūt par audžuģimenēm
un savā ģimenē pieņemt audžubērnus. «Šis ir viens no iemesliem,
kāpēc uztura pabalsta summa
tiek palielināta. Vai tas motivēs,
to rādīs laiks,» tā R.Stūrāne.
Pašvaldības budžetā 2012. gadā
pabalstam Jelgavas pilsētas bērna
uzturam audžuģimenēs atvēlēti
30 678 lati. Šobrīd no Jelgavas
26 bērni dzīvo dažādās audžuģimenēs: viens – Jelgavā, pārējie
– citur Latvijā. Mūsu pilsētā ir trīs
audžuģimenes.

Ugunsdzēsējiem jauns
komandieris no Bauskas

Foto: VUGD

 Ilze Knusle-Jankevica

No šodienas, 1. marta,
VUGD Jelgavas daļai ir
jauns komandieris – Vadims Kuzmičs. VUGD
Zemgales reģiona brigādes komandieris Ints Sēlis norāda, ka V.Kuzmičs,
izvērtējot viņa zināšanas
un prasmes, ir vispiemērotākais kandidāts šim
amatam.
Līdzšinējais komandieris Artūrs
Hroļenko ģimenes apstākļu dēļ
pāries uz darbu Rīgā, kur pats arī
dzīvo.
Jaunais Jelgavas ugunsdzēsēju
priekšnieks V.Kuzmičs ir 31 gadu
vecs baušķenieks un dienestā strādā gandrīz 12 gadus, turklāt visu
šo laiku – Bauskas nodaļā. Viņš
ir gatavs jaunam izaicinājumam
un nebaidās, ka arī viņu Jelgavā
varētu sagaidīt «ūdenskristības»
– pirms diviem gadiem, kad darbā stājās A.Hroļenko, Jelgava
piedzīvoja vienus no lielākajiem
pavasara plūdiem. «Arī Bauskā ir
plūdi, esmu tādos apstākļos strādājis, tāpēc tas mani nebaida,» tā
V.Kuzmičs. Viņam ir arī pieredze

vadošā amatā, jo pildījis Bauskas
daļas komandiera pienākumus
un spēj sadarboties ar kolektīvu,
turklāt, viņaprāt, «Jelgavā darbinieki ir saprotoši un problēmām
nevajadzētu rasties».
Līdzšinējais Jelgavas daļas
komandieris A.Hroļenko no šodienas strādā Ugunsdrošības
un civilās aizsardzības koledžas
Praktiskajā nodaļā par vecāko
inspektoru un studentiem māca,
kā pareizi izvilkt kāpnes, izritināt
šļūtenes un tamlīdzīgas lietas.
Paralēli tam viņš strādās arī par
ugunsdzēšanas un glābšanas
darbu vadītāju. «Man bija prieks
strādāt Jelgavā, jo operatīvie dienesti strādā ļoti atbildīgi un augstā līmenī. Savukārt ugunsdzēsēji
Jelgavā dara savu sirdslietu, tāpēc
iedzīvotāji var justies drošībā,» tā
viņš, sakot paldies par veiksmīgu
sadarbību Jelgavas Pašvaldības
policijas priekšniekam Viktoram
Vanagam un priekšnieka vietniekam Andrim Lakstīgalam, Valsts
policijas Jelgavas iecirkņa priekšniecei Tatjanai Flanderei, Kriminālpolicijas nodaļas priekšniekam
Uldim Markum un Kārtības
policijas nodaļas priekšniekam
Romanam Dikovam.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Par «nulles deklarāciju»
interese maza

 Ilze Knusle-Jankevica

28. un 29. februārī visā
Latvijā notika septītās
Notāru dienas, kad notāru konsultācijas bez
maksas varēja saņemt
ikviens interesents. Lai
gan šī gada tēma bija par
tā saukto «nulles deklarēšanos», Jelgavas notāri
atzīst – tas interesēja tikai
reto, turklāt apzinīgākie
atkal izrādās pensionāri.
Galvenokārt cilvēkiem
interesē viss, kas saistīts
ar mantojuma lietām.
Notāru dienas Jelgavā apmeklēja
ap 200 cilvēku, un notāri vērtē, ka
aktivitāte bijusi mazāka nekā citus
gadus. Viņi pieļauj – tas tāpēc, ka
Fizisko personu mantiskā stāvokļa
un nedeklarēto ienākumu deklarēšanas likums jeb tā sauktais Sākumdeklarēšanas likums stājas spēkā
tikai ar 1. martu un vēl ir daudz
neskaidrību ap to. «Gatavojoties

Notāru dienām, lasīju informāciju
gan latviešu, gan krievu valodā,
un jāsaka, ka tā ir visai pretrunīga,
tāpēc arī iedzīvotājiem ieteiktu nesteigties ar deklarācijas iesniegšanu,
jo laika gaitā nianses noskaidrosies,
turklāt deklarāciju vēlāk varēs arī
papildināt,» tā notāre Ināra Dzene,
piebilstot, ka arī pati ir starp tiem,
kam jāiesniedz šī deklarācija. «Arī es
pati nogaidu. Man pieder jaunbūve,
kas ir praktiski pabeigta, bet nav
nodota ekspluatācijā. Deklarācijā ir jānorāda mans ieguldījums
jaunbūvē, bet es to nevaru pateikt
– māja celta padsmit gadus, čeki par
materiāliem nav krāti. Arī vērtētājs
labākajā gadījumā noteiks tikai šā
brīža tirgus vērtību, nevis ieguldīto,
turklāt īpašuma vērtētāju pakalpojumi ir samērā dārgi,» tā notāre.
Apkopojot apmeklētāju jautājumus,
notāri rezumē: šobrīd iedzīvotāji vēl
tikai cenšas saprast, vai viņiem ir vai
nav jāiesniedz «nulles deklarācija».
«Divi klienti gribēja noskaidrot,
vai viņiem jāiesniedz deklarācija,
ja ir skaidras naudas uzkrājumi

Lai gan šogad Notāru dienu tēma bija
par «nulles deklarāciju», jelgavniekus
vairāk interesē
mantojuma lietas
un viss, kas saistīts
ar nekustamo īpašumu. Arī Dace Notāru
dienās apmeklēja
notāru, lai bez maksas pakonsultētos
par nekustamā īpašuma lietām. «Vēlos
pārdot māju, līgums
jau ir sastādīts, un
vajadzēja pārliecināties, vai viss ir
korekti,» tā viņa.
Foto: Ivars Veiliņš
– vienā gadījumā tie bija 3000 latu,
otrā – 9000 latu. Abos gadījumos
atbilde ir viena: saskaņā ar likumu
deklarācija jāiesniedz un nauda
jāieskaita bankā tad, ja uzkrājums
pārsniedz 10 000 latu,» stāsta notāres Dainas Andersones palīgs Ingus
Simonovs.
Tomēr daudz vairāk iedzīvotājus
interesē mantojuma lietas, un daudzi Notāru dienās dodas pie speciālista, lai bez maksas konsultētos,
kā labāk nodot īpašumu ģimenes
locekļiem, kā noformēt pirkšanas
un pārdošanas līgumu, vai pareizi
sastādīts testaments. «Vēlos meitai
atstāt dzīvokli un jau esmu uzrakstījusi testamentu. Gribu parādīt
notāram, vai viss ir pareizi,» tā
pensionāre Irina. Savukārt Inna
vēlas zemes gabalu noformēt uz
meitas vārda. «Nezinu, vai labāk
formēt kā pirkšanas–pārdošanas
līgumu, rakstīt testamentu, noformēt dāvinājumu. Galvenais, lai ir
pēc iespējas mazāki izdevumi, jo
īpašums jau paliek pašu ģimenē,»
tā sieviete.

Visvairāk izsaukumu – uz
ģimenes un kaimiņu konfliktiem
 Ilze Knusle-Jankevica

Pagājušajā gadā Pašvaldības policija saņēmusi 9069
izsaukumus, kas ir par 9,4 procentiem vairāk nekā 2010.
gadā. Pašvaldības policijas priekšnieks Viktors Vanags
izsaukumu skaita pieaugumu saista ar to, ka iedzīvotāji vairāk uzticas policijas darbiniekiem. «Mums zvana
ne tikai konfliktsituācijās, bet lai atrisinātu arī dažāda
rakstura problēmas, piemēram, jautā, kā rīkoties, ja
nopludināts dzīvoklis, sūdzas, ka nevar atvērt durvis. Lai
gan mēs šādus pakalpojumus nesniedzam, sazināmies ar
atbildīgajiem dienestiem un palīdzam. Cilvēkam atteikt
nedrīkst, bet vairāk sabiedrībai jāskaidro, kas ir policija,
kas ir mūsu darbs,» tā viņš.
Pagājušā gadā pašvaldības policijai nāca klāt papildu pienākumi
līdz ar pludmales izveidošanu, jo
peldsezonā vajadzēja nodrošināt sabiedrisko kārtību objektā – speciāli
tika apmācīti pieci glābēji. Tāpat
pērn ir pirmais gads, kad pilsētā
sākās videonovērošana – tā ļāvusi
strādāt daudz efektīvāk un radījusi
pilsētniekiem un Jelgavas viesiem
lielāku drošības sajūtu. «Patiesībā
videonovērošanu sākām jau 2010.
gada nogalē, un efekts ir ļoti labs.
Esam palīdzējuši Valsts policijai
– izsniegtie videoieraksti palīdzējuši
gan atklāt kriminālnoziegumus,
gan konstatēt administratīvos
pārkāpumus. Tomēr būtiskākais
ir tas, ka iedzīvotājiem ir radusies
drošības sajūta – sabiedriskās kārtības novērošana ļauj novērst uzbrukumus, aplaupīšanas uz ielām un
tamlīdzīgus pārkāpumus,» uzsver
V.Vanags.
Policijas dati liecina, ka pagājuša-

jā gadā lielāko izsaukumu īpatsvaru
veido ģimenes un kaimiņu konflikti
– tādi bijuši 1173 izsaukumi, kas ir
vairāk nekā pēdējos divos gados.
312 izsaukumus (vidēji mēnesī 26)
pērn pašvaldības policija saņēma no
Pašvaldības operatīvās informācijas
centra (POIC), kurā notiek videonovērošana – 55 bija par iereibušām
personām sabiedriskā vietā, 86
par alkohola lietošanu sabiedriskā
vietā, 72 ceļu satiksmes noteikumu
pārkāpumi, 11 kautiņi. 2011. gadā
kopā sastādīti 2750 administratīvā
pārkāpuma protokoli, kas ir par
17,2 procentiem mazāk nekā 2010.
gadā. Visvairāk grēkots ar zāles
pļaušanu, valsts karoga pacelšanu
un gājēju pienākumu ievērošanu.
Šogad videonovērošanas kameru
skaitu pilsētā plānots palielināt
– līdz ar rekonstrukcijas pabeigšanu kameras tiks izvietotas Raiņa
ielā un arī Pasta salā, kas ļaus
uzraudzīt arī jau esošo pludmali.

Tāpat, lai nodrošinātu kārtību un
drošību peldvietās, šogad pašvaldības policija plāno apmācīt vēl piecus
glābējus. «Arī šogad uzsvaru liksim
uz personāla apmācību, kas jo īpaši
būtiski ir jaunajiem darbiniekiem,»
tā pašvaldības policijas priekšnieks.
Viņš norāda, ka jaunajiem darbiniekiem ir jāattīsta saskarsmes
kultūra, konfliktu risināšanas
spēja, jāskaidro policijas darba
psiholoģiskie aspekti un jāmodelē
krīzes situācijas, lai policijas darbinieki zinātu, kā rīkoties. Vēl šogad
prioritātes ir personāla politikas
pārplānošana, piemēram, pastiprināta apmācība – ar kvalitātes, ne
tik daudz kvantitātes zīmi –, kā arī
personāla kontroles uzlabošana,
neakcentējot vienīgi fizisko sagatavotību, bet vēršot uzmanību uz
ētikas un morāles normu ievērošanu ikdienas darbā. «Plānojam arī
pastiprināti informēt sabiedrību,
izskaidrojot policijas funkcijas un
uzdevumus. Mūsuprāt, ir nepieciešama arī policijas darba kvalitātes
novērtēšana, tai skaitā sabiedrības
un darbinieku viedokļa noskaidrošana, racionālākai un efektīvākai
resursu izmantošanai. Tāpat plānojam pievērst pastiprinātu uzmanību bērnu drošībai pilsētā, gan
vadot lekcijas izglītības un interešu
iestādēs par bērnu drošību uz ielas
un citās sabiedriskās vietās, par
bērnu tiesībām, pienākumiem un
atbildību, gan apzinot un apsekojot
bērnu un jauniešu iecienītās pulcēšanās vietas,» tā V.Vanags.
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Īsi
 Jelgavas pašvaldība un aģentūra «Kultūra» īpašā pasākumā
pateicās 44 jauniešiem, kuri kā
brīvprātīgie pirmo reizi piedalījās Ledus skulptūru festivālā.

«Kultūras» direktors Mintauts Buškevics atzīst, ka šādu sadarbības formu
izmantoja pirmo reizi un ir ļoti apmierināts. «Priecē atsaucība un tas,
ka jaunieši gribēja palīdzēt ne tikai
vārdiski, bet to tiešām darīja praktiski. Neviens nebija nācis «ķeksīša
pēc»,» tā M.Buškevics. Paši jaunieši
atzīst, ka ar paveikto ir apmierināti
un priecājas par iegūto pieredzi, strādājot tik liela mēroga pasākumā, kā
arī izsaka gatavību palīdzēt arī turpmāk, ja aicinās. «Mums, jaunajiem, ir
jākrāj pieredze, ja mēs dzīvē gribam
kaut kur tikt uz augšu, iegūt labu
darbu. Manuprāt, brīvprātīgais darbs
ir viena no lieliskākajām iespējām kā
paplašināt savu redzesloku, dibināt
jaunus kontaktus, iegūt jaunas zināšanas,» tā 4. vidusskolas 10. klases
audzēkne Vaiva Ribaka. Jaunieši
saņēma apliecinājumu, ka strādājuši
brīvprātīgo darbu, un ielūgumus uz
kultūras pasākumiem.
 Rekordliels skaits cilvēku Jelgavā piedalījušies Krievijas prezidenta vēlēšanu priekšlaicīgajā
balsošanā, kas Jelgavā notika 23.
februārī, – 603 Krievijas pilsoņi.
Krievijas prezidenta vēlēšanas gaidāmas tikai šajā nedēļas nogalē, 4.
martā, taču priekšlaicīgajā balsošanā
Jelgavā Krievijas pilsoņi savu viedokli
jau izteica. Lai arī Krievijas vēstniecības Latvijā pārstāvji prognozēja, ka
visas dienas laikā Jelgavā nobalsos
vismaz 500 Krievijas pilsoņu, aktivitāte ir pārsniegusi prognozes. Jelgavas
Sabiedrības integrācijas pārvalde
informē, ka Jelgavā par nākamo
Krievijas prezidentu nobalsojuši
vairāk nekā 600 Krievijas pilsoņu.
Jāpiebilst, ka šis ir jauns rekords
– decembrī notikušajās Krievijas
domes vēlēšanās Jelgavā nobalsoja
teju 500 Krievijas pilsoņu.
 No 1. līdz 4. martam izstāžu
centrā «Ķīpsala» notiek izglītības
izstāde «Skola 2012», kurā pārstāvētas arī Jelgavas izglītības
iestādes. Izstādē ar savu stendu
piedalās LLU, kas prezentēs savas
deviņas fakultātes un piedāvās arī
muzikālus priekšnesumus. Izstādes
laikā jau ceturto reizi notiks profesionālās meistarības konkurss
«Jaunais profesionālis 2012», kurā
piedalīsies arī Jelgavas Amatu un
Amatniecības vidusskolu audzēkņi.
No Amatu skolas konkursā sacentīsies topošā tērpu stila speciāliste,
frizieris, konditors, pavārs un ciparu
vadības galdu iestatītājs, bet no
Amatniecības skolas par uzvarām
cīnīsies būvnieki, kokizstrādājumu
izgatavotāji, datorsistēmu programmētāji un automehāniķi. Abu skolu
audzēkņi dažādās dienās arī rādīs
savus meistarstiķus, demonstrējot
prasmes izstādes apmeklētājiem.
Izstādē piedalās arī ZRKAC Metālapstrādes mācību parks, kas palīdzēs
organizēt jauno profesionāļu konkursus, savukārt tā vadītājs Māris
Ernstsons darbosies žūrijā.

Ritma Gaidamoviča
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saistošie noteikumi

Apstiprināti ar Jelgavas pilsētas domes 26.01.2012. lēmumu Nr.2/8
JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2012. GADA 26. JANVĀRA SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 12-4

«KĀRTĪBA, KĀDĀ TIEK SASKAŅOTA UN ORGANIZĒTA
IELU TIRDZNIECĪBA PUBLISKĀS VIETĀS»
Izdoti saskaņā ar likuma «Par pašvaldībām» 43. panta pirmās daļas 3. punktu, Ministru kabineta 2010. gada 12. maija noteikumu Nr.440
«Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību» 9. punktu, Alkoholisko
dzērienu aprites likuma 8. panta pirmo daļu
1. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi)
nosaka:
1.1. kārtību, kādā tirdzniecības dalībnieks vai
tirdzniecības organizators saskaņo ar Jelgavas
pilsētas pašvaldību (turpmāk – pašvaldība) tirdzniecības vietas iekārtošanu un saņem atļauju ielu
tirdzniecībai publiskā vietā vai ielu tirdzniecības
organizēšanai publiskā vietā;
1.2. kārtību, kādā izsniedz atļauju ielu tirdzniecībai
pašvaldības iekārtotās ielu tirdzniecības vietās;
pašvaldības iekārtotās ielu tirdzniecības vietās
realizējamo preču grupas;
1.3. tirdzniecības dalībnieka un tirdzniecības organizatora pienākumus kārtības nodrošināšanai;
1.4. ielu tirdzniecības vietās realizējamo preču
grupas;
1.5. kārtību, kādā ar pašvaldību saskaņojama
sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana
ielu tirdzniecības jomā;
1.6. nosacījumus pašvaldības izsniegtās ielu tirdzniecības vai ielu tirdzniecības organizatora atļaujas
darbības apturēšanai uz laiku;
1.7. gadījumus un nosacījumus, kad tirdzniecības
organizators ir tiesīgs noteikt tirdzniecības dalībniekam maksu par ielu tirdzniecības organizēšanas
nodrošināšanu;
1.8. alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības
kārtību izbraukuma tirdzniecībā sabiedrisko pasākumu norises vietās.
2. Noteikumos lietotie termini atbilst Ministru
kabineta 2010. gada 12. maija noteikumos
Nr.440 «Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas
saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību» lietotajiem terminiem.
3. Nodarboties ar tirdzniecību publiskās vietās var
tikai ar pašvaldības izsniegtu rakstisku atļauju.
4. Tirdzniecības dalībnieks vai tirdzniecības
organizators nav tiesīgs nodot ielu tirdzniecības
vai ielu tirdzniecības organizēšanas atļauju citai
personai.
5. Pašvaldības iekārtoto ielu tirdzniecības vietu
saraksts, kā arī noteikumu 14.3. un 14.4. punktā
noteikto realizējamo preču grupu tirdzniecības
vietas apskatāmas Jelgavas pilsētas pašvaldības
portālā www.jelgava.lv sadaļā «Pašvaldība»,
Jelgavas pilsētas pašvaldības aģentūras «Pilsētsaimniecība» portālā www.pilsetsaimnieciba.
lv un Jelgavas pilsētas domes administrācijas
Administratīvās pārvaldes Informācijas aģentūrā (turpmāk – Informācijas aģentūra), Jelgavā,
Lielā ielā 11.
2. Kārtība, kādā tirdzniecības dalībnieks vai
tirdzniecības organizators saskaņo ar pašvaldību tirdzniecības vietas iekārtošanu un saņem
atļauju ielu tirdzniecībai publiskā vietā vai ielu
tirdzniecības organizēšanai publiskā vietā
6. Lai saskaņotu ielu tirdzniecības vietas iekārtošanu un saņemtu atļauju ielu tirdzniecībai publiskā
vietā vai ielu tirdzniecības organizēšanai publiskā
vietā, persona Informācijas aģentūrā iesniedz iesniegumu (vai elektroniski e-pastā dome@dome.
jelgava.lv), kurā norāda:
6.1. fiziskās personas vārdu, uzvārdu un personas
kodu vai juridiskās personas nosaukumu, nodokļu
maksātāja reģistrācijas numuru, kontakttālruni;
6.2. paredzētās ielu tirdzniecības vietas adresi un
vietu skaitu;
6.3. tirdzniecībai paredzēto preču grupu uzskaitījumu;
6.4. tirdzniecības norises laiku un ilgumu (pārvietojamo mazumtirdzniecības punktu gadījumā
– tirdzniecības laiku katrā pieturvietā).
7. Noteikumu 6. punktā minētajam iesniegumam
pievieno šādus dokumentus (pēc nepieciešamības):
7.1. ielu tirdzniecības vietas projektu (vietas fotofiksāciju, objekta izvietojumu situācijas plānā vai
zemesgabala robežu plānā; tirdzniecības vietas iekārtojuma izvietojumu; objekta vizualizāciju vides
kontekstā un detalizētu dizaina risinājumu);
7.2. ja tirdzniecība tiek veikta no pārvietojamā
mazumtirdzniecības punkta – autotransporta
izvietojumu un kustības maršrutu, norādot pieturvietas tirdzniecības veikšanai;
7.3. saskaņojumu ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju par paredzēto tirdzniecību,
ja tirdzniecība tiks veikta minētajā nekustamajā
īpašumā;
7.4. saskaņojumu ar pasākuma rīkotāju par tirdzniecības veikšanu pasākuma norises laikā un vietā,
ja tirdzniecība paredzēta attiecīgā pasākuma norises laikā un vietā, izņemot gadījumu, ja pasākuma
rīkotājs ir pašvaldība vai pašvaldības iestāde;

7.5. tirdzniecības organizators – tirdzniecības
dalībnieku sarakstu.
8. Ja ir izmaiņas dalībnieku sarakstā, tirdzniecības
organizators trīs darbdienu laikā pēc pasākuma
norises iesniedz precizētu tirdzniecības dalībnieku
sarakstu.
9. Ja tirdzniecība paredzēta pašvaldības nekustamajā īpašumā, tad par ielu tirdzniecību ir jāmaksā
pašvaldības nodeva. Ielu tirdzniecības atļauja tiek
izsniegta pēc pašvaldības nodevas samaksas.
10. Pašvaldība piecu darbdienu laikā izskata
iesniegumu un izsniedz atļauju tirdzniecībai publiskās vietās (ielu tirdzniecībai vai ielu tirdzniecības
organizēšanai) vai pieņem lēmumu par atteikumu
izsniegt atļauju un rakstiski informē par to iesnieguma iesniedzēju.
11. Atļauju ielu tirdzniecībai publiskā vietā (1.
pielikums) vai ielu tirdzniecības organizēšanai
publiskā vietā (2. pielikums) izsniedz uz iesniegumā norādīto laika periodu, bet ne ilgāk kā uz
vienu kalendāro gadu.
3. Kārtība, kādā izsniedz atļauju ielu tirdzniecībai pašvaldības iekārtotās ielu tirdzniecības
vietās, pašvaldības iekārtotās ielu tirdzniecības
vietās realizējamo preču grupas
12. Lai saņemtu atļauju ielu tirdzniecībai publiskā vietā pašvaldības iekārtotā ielu tirdzniecības
vietā, tirdzniecības dalībnieks Jelgavas pilsētas
pašvaldības aģentūrā «Pilsētsaimniecība» iesniedz
iesniegumu, kurā norāda:
12.1. fiziskās personas vārdu, uzvārdu un personas kodu vai juridiskās personas nosaukumu un
nodokļu maksātāja reģistrācijas numuru;
12.2. tirdzniecības vietu, laiku un ilgumu;
12.3. realizējamo preču grupu uzskaitījumu;
12.4. iesniegumam pievieno saimnieciskās darbības reģistrācijas apliecības kopiju vai fiziskas
personas apliecinājumu, ka tā neveic saimniecisko
darbību.
13. Jelgavas pilsētas pašvaldības aģentūra «Pilsētsaimniecība» iekasē pašvaldības nodevu no
tirdzniecības dalībnieka un izsniedz atļauju ielu
tirdzniecībai publiskā vietā pašvaldības iekārtotās
ielu tirdzniecības vietās (3. pielikums).
14. Pašvaldības iekārtotās ielu tirdzniecības vietās
realizējamo preču grupas:
14.1. pašu ražotā lauksaimniecības produkcija:
14.1.1. izmantošanai pārtikā paredzētie augkopības produkti nelielos apjomos saskaņā ar normatīvo aktu prasībām par primāro produktu apriti
nelielos apjomos un biškopības produkti;
14.1.2. grieztie ziedi, zari, no tiem gatavotie
izstrādājumi;
14.2. savvaļas ogas, augļi, rieksti, sēnes un savvaļas ziedi;
14.3. saldējums (saldējuma tirdzniecības vietās);
14.4. skujkoki un zari (egļu tirdzniecības vietās);
14.5. pašu izgatavoti amatniecības darinājumi.
4. Tirdzniecības dalībnieka un tirdzniecības
organizatora pienākumi kārtības nodrošināšanai
15. Tirdzniecības dalībnieks un tirdzniecības orga-

nizators (turpmāk – atļaujas saņēmējs) nodrošina
ielu tirdzniecībā izmantojamo speciālo iekārtu un
objektu atbilstību normatīvo aktu prasībām.
16. Atļaujas saņēmējs pirms pārtikas preču pārdošanas nodrošina pārtikas apriti reglamentējošo
normatīvo aktu prasību izpildi.
17. Atļaujas saņēmējam ir pienākums uzturēt
tirdzniecības vietu tīrībā un kārtībā, kā arī pēc
tirdzniecības pabeigšanas sakārtot tirdzniecības
vietas apkārtni.
18. Atļaujas saņēmējs nodrošina, ka tirdzniecības
vietā ir šādi dokumenti:
18.1. pašvaldības izsniegtā ielu tirdzniecības vai
ielu tirdzniecības organizēšanas atļauja;
18.2. juridiskās personas vai saimnieciskās
darbības veicēja reģistrācijas apliecība vai tās
kopija un fiziskai personai personu apliecinošs
dokuments;
18.3. atsevišķu komercdarbības veidu veikšanai
vai preču tirdzniecībai nepieciešamās licences
kopija;
18.4. citi normatīvajos aktos noteiktie dokumenti;
18.5. Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes «Jelgavas pilsētas pašvaldības policija» (turpmāk – Jelgavas pilsētas pašvaldības policija) darbiniekiem ir tiesības pēc nepieciešamības pieprasīt tirdzniecības
dalībniekam preču izcelsmes dokumentus.
19. Atļaujas saņēmējs ir atbildīgs:
19.1. par ielu tirdzniecības vai ielu tirdzniecības
organizēšanas atļaujā norādīto nosacījumu
ievērošanu;
19.2. par tirdzniecības vietas izvietojuma un
platības ievērošanu;
19.3. par tirdzniecības vietas vizuālā risinājuma
ievērošanu.
20. Atļaujas saņēmējam aizliegts:
20.1. veikt ielu tirdzniecību ārpus ielu tirdzniecības
vai ielu tirdzniecības organizēšanas atļaujā noteiktās vietas un laika, kā arī realizēt preču grupas,
kuras nav norādītas saņemtajā atļaujā;
20.2. reklamēt savu darbību, izmantojot skaņas
reklāmu;
20.3. aizsegt satiksmes organizācijas tehniskos
līdzekļus, pasliktinot to redzamību un uztveršanu;
20.4. izvietot ar realizējamo preču grupām nesaistītu reklāmu.
21. Veicot ielu tirdzniecību, jāievēro spēkā esošie
tirdzniecību reglamentējošie normatīvie akti un
pašvaldības saistošie noteikumi.
5. Ielu tirdzniecības vietās realizējamo preču
grupas
22. Ar pašvaldību saskaņojamās ielu tirdzniecības
vietās realizējamas šādas preču grupas:
22.1. pašu ražotā lauksaimniecības produkcija:
22.1.1. izmantošanai pārtikā paredzētie augkopības, biškopības, lopkopības un svaigas zvejas
produkti;
22.1.2. grieztie ziedi, zari, no tiem gatavoti
izstrādājumi, Ziemassvētkiem paredzēti nocirsti
vai podos augoši dažādu sugu skuju koki, puķu
un dārzeņu stādi, dēsti, sīpoli, gumi, ziemcietes

1.pielikums
Jelgavas pilsētas pašvaldības 2012. gada 26. janvāra
saistošajiem noteikumiem Nr.12- 4
«Kārtība, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu
tirdzniecība publiskās vietās»

5-51.2

5-51.2

JELGAVAS PILSĒTAS DOMES ADMINISTRĀCIJA

Ceturtdiena, 2012. gada 1. marts

un sēklas;
22.1.3. augļu koki un ogulāju stādi, dekoratīvo
koku un krūmu stādmateriāli;
22.1.4. mājas apstākļos ražoti pārtikas produkti no
pašu ražotās lauksaimniecības produkcijas;
22.2. visa veida lauksaimniecības (augkopības,
lopkopības, zivkopības, biškopības) un tās pārstrādes produkcija;
22.3. saldējums;
22.4. karstās uzkodas;
22.5. bezalkoholiskie dzērieni;
22.6. savvaļas ogas, augļi, rieksti, sēnes un savvaļas ziedi;
22.7. ziedi, stādi, gumi un sēklas;
22.8. skuju koki un zari;
22.9. pašu izgatavoti amatniecības darinājumi;
22.10. pašu izgatavoti mākslas priekšmeti;
22.11. saimniecības preces;
22.12. tekstilpreces;
22.13. sporta un atpūtas inventārs.
23. Pašvaldības iekārtotās ielu tirdzniecības vietās
atļauts realizēt noteikumu 14. punktā minētās
preču grupas.
6. Kārtība, kādā ar pašvaldību saskaņojama
sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana ielu tirdzniecības jomā
24. Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana pašvaldībā jāsaskaņo, ja tās darbība tiek veikta
publiskā vietā un nav attiecināma uz teritorijām,
kurām piešķirts tirgus statuss.
25. Lai saskaņotu sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu un saņemtu atļauju ielu
tirdzniecībai publiskā vietā (1. pielikums), persona
Informācijas aģentūrā iesniedz iesniegumu (vai
elektroniski e-pastā dome@dome.jelgava.lv),
kurā norāda:
25.1. juridiskās personas nosaukumu, nodokļu
maksātāja reģistrācijas numuru, kontakttālruni;
25.2. sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietu, laiku un ilgumu;
25.3. preču sortimentu.
26. Noteikumu 25. punktā minētajam iesniegumam pievieno šādus dokumentus (pēc nepieciešamības):
26.1. saskaņojumu ar nekustamā īpašuma
īpašnieku vai tiesisko valdītāju par paredzēto ielu
tirdzniecību, ja tirdzniecība tiks veikta minētajā
nekustamajā īpašumā;
26.2. saskaņojumu ar Jelgavas pilsētas domes
administrācijas Būvvaldi par objekta novietni
situācijas plānā vai zemes robežu plānā un vietas
vizualizāciju vai fotofiksāciju.
27. Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana ir veicama atbilstoši gadalaikam pavasara/vasaras sezonā vai rudens/ziemas sezonā.
7. Nosacījumi pašvaldības izsniegtās ielu
tirdzniecības vai ielu tirdzniecības organizatora
atļaujas darbības apturēšanai uz laiku
28. Pašvaldība var pieprasīt, lai ielu tirdzniecības
dalībnieks vai ielu tirdzniecības organizators pārtrauc darbību un atbrīvo tirdzniecības darbības
vietu uz laiku šādos gadījumos:
28.1. sakarā ar pilsētā veicamajiem remontdarbiem (ietves un ielas seguma remonts, ūdensvada
remonts, ēkas remonts u.c.);
28.2. sakarā ar projektu realizāciju pilsētā;
28.3. sakarā ar publiskajiem pasākumiem.
8. Gadījumi un nosacījumi, kad ielu tirdzniecības organizators ir tiesīgs noteikt tirdzniecības
dalībniekam maksu par ielu tirdzniecības
organizēšanas nodrošināšanu
29. Ja ielu tirdzniecība tiek organizēta pašvaldības
īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošajā nekustamajā īpašumā, tirdzniecības organizators ir tiesīgs
noteikt tirdzniecības dalībniekam maksu par ielu
tirdzniecības organizēšanas nodrošināšanu šādos
gadījumos:
29.1. ja pasākuma organizators ir pašvaldība vai
pašvaldības iestāde;
29.2. ja par pasākuma rīkošanu ir noslēgts sadar-

bības līgums ar pašvaldību.
9. Alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības
kārtība izbraukuma tirdzniecībā sabiedrisko
pasākumu norises vietā
30. Tirdzniecības atļauju alkoholisko dzērienu
mazumtirdzniecībai izbraukuma tirdzniecībā sabiedrisko pasākumu norises vietā Jelgavas pilsētas
pašvaldība izsniedz uz pieprasīto laika periodu, bet
ne ilgāk par pasākuma norises laiku.
31. Lai saņemtu ielu tirdzniecības atļauju tirdzniecībai publiskā vietā alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai izbraukuma tirdzniecībā sabiedrisko
pasākumu norises vietā (1. pielikums), juridiskā
persona Informācijas aģentūrā iesniedz iesniegumu (vai elektroniski e-pastā dome@dome.jelgava.
lv), kurā norāda:
31.1. juridiskās personas nosaukumu, nodokļu
maksātāja reģistrācijas numuru, kontakttālruni;
31.2. tirdzniecības norises vietu, laiku un ilgumu;
31.3. tirdzniecības vietu skaitu.
32. Noteikumu 31. punktā minētajam iesniegumam pievieno šādus dokumentus (pēc nepieciešamības):
32.1. normatīvajos aktos noteiktā kārtībā izsniegtās speciālās atļaujas (licences) alkoholisko
dzērienu mazumtirdzniecībai kopiju (uzrādot
oriģinālu) un/vai alus mazumtirdzniecības licences
kopiju (uzrādot oriģinālu);
32.2. saskaņojumu ar nekustamā īpašuma
īpašnieku vai tiesisko valdītāju par paredzēto
tirdzniecību, ja tirdzniecība tiks veikta minētajā
nekustamajā īpašumā;
32.3. saskaņojumu ar pasākuma rīkotāju par
tirdzniecību pasākuma norises vietā un laikā.
10. Administratīvā atbildība par noteikumu neievērošanu un noteikumu izpildes kontrole
33. Par noteikumu neievērošanu vainīgās personas var saukt pie administratīvās atbildības.
34. Par noteikumu neievērošanu sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolu un piemērot
naudas sodu ir tiesīgi Jelgavas pilsētas pašvaldības
policijas darbinieki.
35. Jelgavas pilsētas pašvaldības policijas darbinieki pārkāpējam pārkāpuma izdarīšanas vietā bez
protokola sastādīšanas ir tiesīgi izteikt brīdinājumu
vai uzlikt un iekasēt naudas sodu līdz 20 (divdesmit) latiem, izsniedzot noteikta parauga kvīti, ja
pārkāpējs neapstrīd piemēroto sodu.
36. Par noteikumu pārkāpšanu tiek piemērots
brīdinājums vai naudas sods – fiziskām personām no 5 (pieciem) līdz 100 (viens simts) latiem,
juridiskām personām no 50 (piecdesmit) līdz 500
(pieci simti) latiem.
37. Ieņēmumi no naudas sodiem par noteikumu
pārkāpumiem tiek ieskaitīti Jelgavas pilsētas pašvaldības pamatbudžetā.
38. Noteikumu ievērošanas uzraudzību un kontroli veic Jelgavas pilsētas pašvaldības policija.
11. Administratīvo aktu apstrīdēšanas un
pārsūdzēšanas kārtība
39. Jelgavas pilsētas pašvaldības izpilddirektora
vai Jelgavas pilsētas pašvaldības aģentūras «Pilsētsaimniecība» direktora izdoto administratīvo
aktu vai faktisko rīcību var apstrīdēt Jelgavas
pilsētas domē.
40. Jelgavas pilsētas domes izdoto administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā tiesā
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
12. Pārejas noteikumi
41. Atļauja ielu tirdzniecības organizēšanai
publiskā vietā, kas izsniegta līdz noteikumu
spēkā stāšanās brīdim, ir spēkā līdz derīguma
termiņa beigām, bet ne ilgāk kā līdz 2012. gada
30. jūnijam.
42. Atzīt par spēku zaudējušiem Jelgavas pilsētas pašvaldības 2002. gada 13. jūnija saistošos
noteikumus Nr.48 «Par tirdzniecību publiskās
vietās Jelgavas pilsētā».
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Tirdzniecības organizators _________________________________________________
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Realizējamo preču grupas _________________________________________________
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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Jelgavas pilsētas pašvaldības aģentūras «Pilsētsaimniecība» direktors

Jelgavas pilsētas pašvaldības izpilddirektors
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Atļaujai jāatrodas tirdzniecības vietā!
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Piedāvā sporta foto izstādi

Martā Zemgales Olimpiskajā centrā iespējams apskatīt sporta
fotogrāfiju izstādi
«Sports. Atšķirīgi un
līdzīgi». Tās autors ir
žurnāla «Sports» fotogrāfs Juris BērziņšSoms. Autora mērķis ir
caur fotogrāfijām popularizēt olimpisko
un paralimpisko sportistu atšķirību un
līdzību – īpaši aktuāli tas būs šī gada
vasarā, kad Londonā sāksies Olimpiskās
un Paralimpiskās spēles. 50 fotogrāfijās
iemūžināti gan čempioni, gan olimpiskie
vicečempioni, gan jaunās zvaigznes, un šī
ir pirmā izstāde Latvijā, kurā ir atainoti gan
olimpiskie, gan paralimpiskie sportisti.

Alīna iekļūst pamatsacensībās

JLSS daiļslidotāja Alīna Fjodorova devusies uz Minsku, kur
notiek 2012. gada pasaules
čempionāts junioriem. Viņa
kvalifikācijas sacensībās izvēles
programmā izcīnīja 11. vietu
36 dalībnieču konkurencē un
nodrošināja sev tiesības startēt čempionāta pamatsacensībās. Pamatsacensībās
piektdien īsajā programmā
Alīnai būs 30 pretinieces. Lai
iegūtu tiesības piedalīties izvēles programmā sestdien,
mūsu daiļslidotājai īsajā
programmā piektdien
jāierindojas vismaz 24.
vietā.

Kērlingistes atgriežas elitē

Par Latvijas
čempionēm
kērlingā sieviešu
konkurencē kļuvušas «Jelgavas
kērlinga kluba»
meitenes: Iveta
Staša-Šaršūne (skips), Ieva Krusta, Zanda
Bikše, Dace Munča, Una Ģērmane. Līdz ar
to viņas ieguva tiesības pārstāvēt Latviju
Eiropas kērlinga čempionātā, kurš 2012.
gada decembrī notiks Zviedrijā. Tāpat viņas ieguva arī tiesības kā organizētājvalsts
pārstāves piedalīties 2013. gada pasaules
sieviešu kērlinga čempionātā, kurš norisināsies Rīgā. Vīriešu konkurencē uzvarēja
«A41» (Gulbis), bet «Jelgavas kērlinga
klubam» (Bušmanis) 3. vieta.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv
«Apolonam» septiņi čempioni

Jelgavas un Latvijas atklātajā čempionātā svaru stieņa spiešanā guļus
ar ekipējumu, kas notika
Jelgavā, komandu kopvērtējumā uzvarēja «Apolons», kura kontā ir
22 medaļas. Zelta medaļu un čempiona titulu izcīnīja Ints Dedelis, Artjoms Melkumjans,
Ainārs Maske, Ēriks Dumarovs, Aleksandrs
Smelovs (attēlā), Jana Jansone un Kristīne
Krūze. Sudraba medaļa Endijam Klovam,
Edvīnam Ceplītim, Artjomam Černovam,
Oļegam Illarionovam, Ivanam Raukenam,
Mārim Markevicam, Evitai Sterļadkinai.
Bronza – Maksimam Kuņejevam, Mārcim
Netenbergam, Edvīnam Melnim, Denisam
Trestjanam, Gintam Bitēnam, Jānim Lasmanim, Mārim Neideram, Dacei Bogdanovai.

Zemledus makšķernieki Boksa čempionātā – 130
sacentīsies uz Lielupes dalībnieku no 7 valstīm
 Ilze Knusle-Jankevica

Sestdien, 3. martā, notiks Jelgavas pilsētas atklātais čempionāts zemledus makšķerēšanā.
«Tās būs šīs sezonas pēdējās
zemledus makšķerēšanas sacensības Latvijā, tāpēc ceram,
ka dalībnieki būs ne tikai no
Jelgavas un tuvākās apkārtnes,» tā Sporta servisa centra
direktors Juris Kaminskis.
Sacensības notiks uz Lielupes pie airēšanas bāzes Pilssalas ielā 8 un sāksies
pulksten 9. Reģistrēšanās – no pulksten
8.30. «Šogad, lai izbēgtu no šmaukšanās,
sacensības rīkosim divās kārtās – vispirms
būs priekšsacīkstes, kas ilgs trīs stundas,
bet pēc tam – divas stundas ilgs fināls,
kurā sacentīsies 12 labākie, visu sākot no
nulles,» stāsta J.Kaminskis. Tomēr arī visi
pārējie sacensību dalībnieki varēs turpināt
copēt, jo sacensību beigās tiks noskaidrots
lielākās zivs īpašnieks – te netiks ņemts
vērā, dalībnieks ir vai nav finālists.
Saskaņā ar sacensību nolikumu katrs
sacensību dalībnieks vienlaicīgi drīkst aizņemt divus āliņģus, taču ne tuvāk par pieciem metriem no cita dalībnieka aizņemtā
āliņģa. Makšķerēt ir atļauts ar vienu ziemas
makšķeri, un drīkst izmantot jebkuru ēsmu,
izņemot dzīvas un beigtas zivtiņas. Sacensī-

bu laikā zivis atļauts piebarot. Sacensības
notiks individuālā konkurencē, neizdalot
ne vecuma, ne dzimuma grupas. Vienīgais
nosacījums: dalībniekam jāuzrāda derīga
makšķerēšanas atļauja. Sacensības notiks
ierobežotā teritorijā, apmēram kilometru
garā Lielupes posmā, sākot no tilta.
Starp pamatsacensībām un finālu būs
arī neliels konkurss – āliņģa ātrurbšanas
sacensības. Te galvenais ir tas, kurš pirmais
izurbsies cauri ledum, neatkarīgi no ledus
bora diametra. Ātrākais saņems balvu.
Sacensību mērķis ir popularizēt makšķerēšanas sportu un iesaistīt iedzīvotājus
masu sporta aktivitātēs. Lai piesaistītu pēc
iespējas plašāku interesentu loku un vienlaikus palielinātu konkurenci, informācija
par sacensībām izplatīta arī žurnālā «Copes
Lietas». «Apzināti sacensību norisei izvēlējāmies laiku, kad paralēli nenotiek citas
zemledus makšķerēšanas sacensības. Arī
Latvijas izlase atgriezusies no Kazahstānas, Treneris Aleksandrs Knohs dod norādījumus savam audzēknim Jānim Renkur pasaules čempionātā izcīnīja 4. vietu,» dem, kurš startēs pieaugušo grupā supersmagajā kategorijā un uzskatāms
par vienu no favorītiem uz Jelgavas čempiona titulu. Starp citu, treneris tieši
piebilst J.Kaminskis.
Jelgavas atklātā boksa čempionāta laikā, kas notiks no 9. līdz 11. martam
Pamatsacensības:
Zemgales Olimpiskajā centrā, atzīmēs savu 70. jubileju.
Foto: JCSVC

no pulksten 9 līdz 12

Āliņģa ātrurbšana:
no pulksten 12.15 līdz 12.30
Fināls:
no pulksten 13 līdz 15

Volejbolistes
cīnīsies par vājāku pretinieku
 Ilze Knusle-Jankevica

sabraukumā visvairāk jāsaņemas spēlēs
pret Pērnavas un Tartu universitātes koNo 9. līdz 11. martam Jelgavas
mandām – tās ir komandas, kurām pirmajā
Sporta hallē notiks Baltijas sieaplī jelgavnieces Igaunijā zaudēja. «Diemžēl
viešu volejbola līgas regulārā
mūsu niknākā uzbrucēja Ance Auziņa ir
čempionāta pēdējais sabrausatraumējusies – viņai tika veikta ceļa un
kums, kurā tiksies Latvijas un
pleca operācija – un līdz sezonas beigām
Igaunijas komandas. Pēc tā tiks
vairs nespēlēs, bet, ja parādīsim savu labāko
noskaidrotas astoņas labākās
spēli, nospēlēsim ar maksimālu pašatdevi un
volejbola komandas, kas mēnekļūdīsimies pamatelementos – servē un
neša beigās tiksies jau izspēlēs
serves uzņemšanā –, uzvarēt šīs komandas
par medaļām.
varam,» tā treneris, piebilstot, ka, ja arī
igaunietes parādīs savu labāko sniegumu,
«Labāko astoņniekā esam jau tagad, par tad gan, visticamāk, nāksies pretiniecēm
to šaubu nav, bet mūsu uzdevums ir turnīra piekāpties.
tabulā izcīnīt pēc iespējas augstāku vietu, lai
Spēļu kalendārs
vismaz pirmajā spēlē dabūtu pēc iespējas 09.03.
vājāku pretinieku,» tā komandas «Jelgava/ 17 «Jelgava/LU» – Pērnava
LU» galvenais treneris Jānis Leitis. Viņš
Latvijas junioru izlase – Tallinas universitāte
stāsta, ka izspēlē par medaļām komandas 19 Ropaži/MSĢ – Tartu universitāte/Eden
tiksies pēc principa «stiprākā pret vājāko»,
«Ezerzeme» – «Viru»
tas ir, 1. vietas ieguvējas – ar 8. vietas iegu- 10.03.
vējām, otrās – ar septītās, trešās – ar sestās, 10 Ropaži/MSĢ – «Viru»
ceturtās – ar piektās.
Latvijas junioru izlase – Pērnava
Baltijas čempionāts notiek pirmo gadu 12 «Jelgava/LU» – Tallinas universitāte
«Ezerzeme» – Tartu universitāte/Eden
– pirms tam bija Latvijas un Lietuvas atklātais čempionāts –, un par vietu turnīra tabu- 17 «Jelgava/LU» – Tartu universitāte/Eden
«Ezerzeme» – Tallinas universitāte
las augšgalā vissīvākās konkurentes mūsu
volejbolistēm ir tieši igauņu komandas. 19 Ropaži/MSĢ – Pērnava
Latvijas junioru izlase – «Viru»
«Igaunijā gan sieviešu, gan vīriešu volejbolā
ir sakārtoti saimnieciskie jautājumi, stabi- 11.03.
litāte un pārliecība par rītdienu, viņi labāk 10 «Jelgava/LU» – «Viru»
«Ezerzeme» – Pērnava
un organizētāk trenējas, un tas atspoguļojas
viņu sniegumā, bet es neuzskatu, ka mūsu 12 Ropaži/MSĢ – Tallinas universitāte
Latvijas junioru izlase – Tartu universitāte/Eden
spēlētāji būtu sliktāki,» tā J.Leitis. Pēdējā

 Ilze Knusle-Jankevica

No 9. līdz 11. martam Zemgales Olimpiskajā centrā
notiks Jelgavas atklātais
čempionāts boksā. Spriežot pēc saņemto pieteikumu skaita, plānots, ka
būs 130 dalībnieku no
septiņām valstīm, bet galīgais skaits būs zināms
tikai pirms sacensībām.
«Izredzes uzvarēt ir arī jelgavniekiem, bet pretinieki
būs spēcīgi,» tā viens no
sacensību organizatoriem,
«Jelgavas Cīņas sporta
veidu centra» (JCSVC) boksa treneris, Aleksandrs
Knohs.
Sacensību dalībnieki startēs vecuma grupās – jaunieši (1998. – 1999.
dz.g.), kadeti (1996. – 1997.), juniori
(1994. – 1995.), pieaugušie (1993.
dz.g. un vecāki) un svara kategorijās. Jelgava tiks pārstāvēta visās
vecuma grupās – no kluba «Madara» saņemti deviņi pieteikumi, no
«Jelgavas ringa» – 11, no «Juniora»
– trīs, no JCSVC – 11. «Domāju, ka

favorīti ir Artjoms Haņevičs un Ralfs
Aušmanis kadetu grupā, Andrejs
Makreckis junioru grupā, Jānis
Rende un Raitis Sinkevičs pieaugušo
grupā,» tā A.Knohs, piebilstot, ka
spēcīgi būs arī pretinieki no Zviedrijas, Čehijas, Krievijas, Polijas,
Lietuvas, Igaunijas.
Sacensības notiks trīs dienas.
Piektdien, 9. martā, pulksten 17
sāksies priekšsacīkstes (cīnīsies apmēram 27 pāri). Sestdien, 10. martā,
pulksten 11 sāksies pusfināli (plānots vairāk nekā 40 cīņu). Svētdien,
11. martā, no pulksten 10 sāksies
finālcīņas 27 svara kategorijās, un
pēc katras cīņas sekos čempiona apbalvošana. «Lai būtu interesantāk,
uzvarētājiem balvas pasniegs cīņas
sporta veidu pārstāvji. Piemēram,
esam jau uzrunājuši Latvijas titulētāko profesionālo bokseri Mairi
Briedi,» tā JCSVC vadītājs Andris
Vasiļjevs. Turnīra laikā tiks izvērtēts
arī, kuram bokserim ir labākā tehnika, lielākais cīņas spars. Vēl boksa
federācijas pārstāvji plāno sveikt
A.Haņeviču un R.Sinkeviču, kuri
attiecīgi kļuvuši par sporta meistara
kandidātu un sporta meistaru. Ieeja
uz sacensībām – bez maksas.
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Sporta pasākumi
 2. martā pulksten 21 – Jelgavas
čempionāts telpu futbolā (ZOC).
 3. martā pulksten 10 – triādes «NODO-MO» priekšsacīkstes «Monopoly».
Pieteikšanās no pulksten 9 (1. ģimnāzijā).
 3. martā pulksten 10 – Sporta servisa centra balvas izcīņa volejbolā veterāniem – senioriem (Sporta hallē).
 3. martā pulksten 10 – galda tenisa
sacensības «Veselības dienas 2012»
(Sporta hallē).
 3. martā pulksten 12 – atklātais MMA
rings (Raiņa ielā 6).
 4. martā pulksten 10 un 5. martā
pulksten 18.30 – Jelgavas atklātais
čempionāts basketbolā vīriešiem
(Sporta hallē).
 6. un 7. martā pulksten 21 – Jelgavas
atklātais čempionāts telpu futbolā (ZOC).
 9. martā pulksten 10 – Latvijas skolēnu 65. spartakiādes finālsacensības
tautas bumbā (Sporta hallē).
 10. martā pulksten 10 – triādes
«NO-DO-MO» pusfināls un play off
fināls «Monopoly» (1. ģimnāzijā).
 10. martā pulksten 10 – Jelgavas
čempionāta biljardā 3. kārta, A.Maska
piemiņas kauss (6. vidusskolā).
 12. martā pulksten 10 – «Lielā balva»
(Sporta hallē).
 13. martā pulksten 9 – «Lielā balva»
pirmsskolas iestādēm (Sporta hallē).
 13. martā pulksten 21 – Jelgavas atklātais čempionāts telpu futbolā (ZOC).
 14. martā pulksten 17 – LBL 2. divīzijas
spēle: BK «Jelgava/LLU» – «VEF kadeti».
Pulksten 19.30 – 1. divīzijas spēle: BK
«Jelgava» – BK «Valmiera» (ZOC).

www.jelgavas
vestnesis.lv
Plašāk – portāla
www.jelgavasvestnesis.lv
sadaļā «Pasākumi»

Meklē darbu
Vīrietis meklē darbu (steidzami).
Tālrunis 63028129, 20333489.
Celtnieks. Varu veikt arī remontdarbus.
Tālrunis 29987357.
Krāšņu podnieks. Mūrēju krāsnis, kamīnus,
plītis, siltummūrus, skursteņus, pirtskrāsnis. Tālrunis 28893830.
Celtnieks ar lielu pieredzi meklē darbu.
Tālrunis 28873130.
Masieris meklē darbu. Tālrunis 29649375.
Divi jauni vīrieši meklē jebkādu darbu.
Izskatīsim visus piedāvājumus.
Tālrunis 28866836.

Pērk
Automašīnu ar TA. T.22367750
Pērk meža īpašumus ar zemi un cirsmas.
T. 26477135

Pārdod
1-ist. dzīvokli ar visām ērtībām vai mainu
pret lielāku. T. 22367750
Apkures briketes. Cena 100 Ls/t vai 1,15
Ls/iepak. (10 kg). Pirkumam virs 30 Ls
piegāde bez maksas. T. 25448677.
Ozola briketes. Cena ar piegādi Ls 120.
Bērzs Ls 105. T. 29907466
Malku. Alksnis, ozols. Iepakojums (40 l)
– Ls 1,50; berkubs – Ls 20; sterā – Ls 25.
Pirkumam virs Ls 30 piegāde bez maksas.
T. 25448677.
Slapju, sausu un skaldītu malku. T. 27715117

Dažādi
Kravu pārvadājumi. T. 25970999
Kravu, mēbeļu pārvadājumi, auto evakuācija. T. 25904905
Saremontēsim Jūsu datoru.
www.lpcomputer.lv T.25543333

Aizsaulē aizgājuši
NIKOLAJS BORODAVKA (dz. 1941. g.)
VALENTĪNA PEĻŅIKA (dz. 1948. g.)
JĀNIS STABIŅŠ (dz. 1935. g.)
LEONTĪNA MARKUS (dz. 1923. g.)
JONS ZAVIŠJUS (dz. 1932. g.).
Izvadīšana 06.03. plkst. 14 no Zanderu
kapsētas Sēru nama uz Bērzu kapsētu.
STAŅISLAVA ŽALEIKO (dz. 1936. g.)
LĪZE VALIJA STŪRE (dz. 1927. g.).
Izvadīšana 01.03. plkst. 15.30 Baložu kapsētā.
ĀDOLFS VILIMS (dz. 1930. g.).
Izvadīšana 06.03. plkst. 12 Baložu kapsētā.
KAZIMIRA IEVA CINE (dz. 1916. g.).
Izvadīšana 02.03. plkst. 14 Zanderu kapsētā.
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5. marts, pirmdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1370.sērija.
9.25 «Piecas māsas». Seriāls. 43.sērija.
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20 «Mīlas krāsas» (ar subt.). Daudzsēriju mākslas
filma. 2010.g. 3.sērija.
12.05 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.20 «Krievijas neskartā daba». Dok. f. seriāls. 5.sērija.
13.20 «Ielas garumā».*
13.50 «Eirobusiņš».*
14.20 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
14.35 «Šeit un tagad».*
15.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.35 «Vipo piedzīvojumi Laika salā». Anim. f. ser. 1.sērija.
15.50 «Lemuru iela». Dok. seriāls. 7.sērija.
16.15 «Lauku peles un pilsētas peles piedzīvojumi». 15.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1370.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.29 «Naudas zīmes. Ekonomikas ABC».
18.30 «Neprāta cena». LTV seriāls. 59.sērija.
19.00 «100 g kultūras».
19.30 JAUNUMS! «Savējie». Latvijas seriāls. 1.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.13 «Naudas zīmes. Ekonomikas ABC».*
21.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle.
22.00 «Viss notiek».
22.30 «Latvija var!»
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Garīgā dimensija».
23.45 «De facto».*
0.25 «100 g kultūras».*

LTV7
7.35 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs»
(krievu val.).
8.15 «Praktiski padomi». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Rīta karuselis». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Automoto raidījums nr.2». «Televeikala skatlogs».*
9.20 «Vienmēr formā!» Deutsche Welle žurnāls (angļu
val., ar subt. latviešu val.).
9.50 «Steidzami publicēt! 3» (ar subt.). Seriāls. 13.sērija.
10.40 «Šērvudas Robins». Seriāls. 16.sērija.
11.40 «Burvju mākslinieku noslēpumi. Beidzot atklāti». 2.sērija.  
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Kurzemes TV*.
13.20 «Labākais no Euromaxx». Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).*
13.50 Jaunatnes hokeja līgas spēle. HK Rīga – Čeļabins
kas Belije medvedi.*
15.45 «Šērvudas Robins». Seriāls. 16.sērija.
16.40 «Burvju mākslinieku noslēpumi. Beidzot atklāti». 2.sērija.  
17.30 «Zveja» (ar subt.).*  
18.05 «Steidzami publicēt! 3» (ar subt.). Seriāls. 13.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Savvaļas mazuļu aukles». Dok. f. ser. 26.sērija.
20.00 «Uguns kaimiņi». Dokumentāla filma. 3.sērija.
21.00 «Lidojuma plāns».
21.35 «Ledus skaņas». Dinamo Davosā.*
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā Talsu TV.
22.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).  
23.10 «Krējums... saldais».*
23.40 «Iedziļinoties klimata pārmaiņās». Dokumentāla filma.
0.10 «Eiropas neskartā daba». Dokumentāla filma.

LNT
6.00 «Ticīgo uzvaras balss».
6.30 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
9.00 «Basketbols TV».*
9.05 «Supernatural». ASV seriāls. 13.sērija.
10.05 «Ērkšķi ziedu ielejā». Vācijas melodrāma. 1998.g.
12.00 «Lapsa virtuvē».*
12.35 «Mans mīļais draugs».*
13.05 «Toma un Džerija piedzīvojumi». Animācijas filma;
«Lazlo nometne 2». Animācijas seriāls. 2.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «OKartes skatuve. Dzimuši mūzikai». Seriāls.
15.00 «Daiļā neveiksminiece». Seriāls. 42. un 43.sērija.
17.00 «Viss notiek uz labu». Seriāls. 184. un 185.sērija.
18.55 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Amerikas ekstrasensu cīņas». Realitātes šovs. 2.sērija.
21.40 «Tikai nesaki man Bizu 2». Latvijas seriāls. 6.sērija.
22.40 «Dzīvs pēc pieprasījuma 2». ASV seriāls. 5.sērija.
23.35 «Terminators. Sāras Konoras hronikas». Seriāls. 1.sērija.
0.35 «LNT ziņu Top 10».*
1.25 «Veiklie zēni». ASV komēdija. 1986.g.
3.00 «Ekstrēms tuvplānā».
3.50 «Daiļā neveiksminiece». Seriāls. 42. un 43.sērija.
5.20 «Viss notiek uz labu». Krievijas seriāls. 181.sērija.

TV3
5.00 «Likums un kārtība 3». 10.sērija.
5.50 «Mīlestība. Aizspriedumi. Indija». 135.sērija.
6.45 «Zinātkārā Dora». Anim. ser. 20.sērija.
7.10 «Ziņkārīgais Džordžs 2». Anim. ser. 19.sērija.
7.40 «Gormiti 2». Anim. ser. 19.sērija.
8.00 «Tētuka meitiņas 7» (ar subt.). 7. un 8.sērija.
9.00 «Smieklīgākie videokuriozi 20».
10.00 «Televeikala skatlogs».
10.15 «Divi buras».*
10.55 «Māmiņu klubs».*
11.30 «10 gadu jaunāka 5». 12. un 13.sērija.
12.25 «Televeikala skatlogs».
12.40 «Visi mīl Reimondu 5». Seriāls. 101.sērija.
13.15 «Gormiti 2». Animācijas seriāls. 20.sērija.
13.45 «Ziņkārīgais Džordžs 2». Anim. ser. 20.sērija.
14.15 «UgunsGrēks 7». Latvijas seriāls. 470.sērija.
14.50 «Vārds sievietei 2» (ar subt.). Seriāls. 111.sērija.
15.50 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 57.sērija.
16.50 «Sirds kaislības». ASV seriāls. 16.sērija.
17.50 «Slēgtā skola» (ar subt.). Krievijas seriāls. 46.sērija.
19.00 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks 7». Latvijas seriāls. 470.sērija.

21.00 «Īpašo uzdevumu vienība Hawaii 5-0». Seriāls. 19.sērija.
22.00 «C.S.I. Ņujorka 7». Seriāls. 157.sērija.
23.00 «Radīti skatuvei 2». Seriāls. 22.sērija.
24.00 «Nekā personīga».
1.00 «Sarežģītais prāts». Seriāls. 8.sērija.
1.50 «Likums un kārtība 3». Seriāls. 10.sērija.
2.40 «Mīlestība. Aizspriedumi. Indija». Seriāls. 135.sērija.
3.30 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 57.sērija.
4.10 «10 gadu jaunāka 5». 13.sērija.
4.30 «Nakts joki».

6. marts, otrdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1371.sērija.
9.25 «Piecas māsas». Seriāls. 44.sērija.
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20 «Savējie». Seriāls. 1.sērija.
11.20 «Sirds mūzika». Romantiska muzikāla drāma. 2007.g.
13.25 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.40 «Starp debesīm un zemi... Aizmirstās pasaules 2».
Dokumentāla filma. 4.sērija.
14.40 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.00 «Viss notiek».*
15.30 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.50 «Mārvijs Hemmers. Nacionālās ģeogrāfijas pasau
le». Populārzinātnisks seriāls bērniem. 59.sērija.
16.15 «Lauku peles un pilsētas peles piedzīvojumi». 16.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1371.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.29 «Naudas zīmes. Ekonomikas ABC».
18.30 «Neprāta cena». Latvijas TV seriāls. 60.sērija.
19.00 «Lielā Mūzikas balva 2011».
20.30 «Panorāma».
21.13 «Naudas zīmes. Ekonomikas ABC».*
21.15 «Lielā Mūzikas balva 2011».
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Elīna Garanča. Dzimusi, lai dziedātu». Dok. f. 2006.g.

LTV7
7.35 «Reģionālā attīstība Latvijā. Agro 2012». «Televei
kala skatlogs».*
7.55 «Nedēļas apskats». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs»
(krievu val.).*
8.55 «Iespējas un risinājumi». «Televeikala skatlogs».*
9.20 «Globalizācija 3000». Deutsche Welle žurnāls (angļu
val., ar subt. latviešu val.).
9.50 «Steidzami publicēt! 3» (ar subt.). seriāls. 14.sērija.
10.40 «Šērvudas Robins». Seriāls. 17.sērija.
11.40 «Burvju mākslinieku noslēpumi. Beidzot atklāti». 3.sērija.  
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Talsu TV*.
13.15 Pasaules meistarsacīkšu skeletonā apskats. 2012.
gada 24. un 25.februāris.*
15.05 «Vienmēr formā!» Deutsche Welle žurnāls (angļu
val., ar subt. latviešu val.).*
15.35 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
16.05 Tiešraide! Pasaules meistarsacīkstes biatlonā. 20
km distance vīriešiem.
18.05 «Steidzami publicēt! 3» (ar subt.). seriāls. 14.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).  
19.30 «Savvaļas mazuļu aukles». Dok. f. ser. 27.sērija.
20.00 «Tavs auto».
20.30 «Autosporta programma nr.1».
21.00 «Bišu karaliene». Dokumentāla filma.
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).  
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā Ogres televīzija: «Post scriptum».
22.55 «SeMS. Laboratorija».*
23.25 «Savvaļas mazuļu aukles». Dok. f. ser. 27.sērija.
23.55 «Uguns kaimiņi». Dokumentāla filma. 3.sērija.  

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss».
6.35 «Toms un Džerijs 2». Animācijas filma.
6.50 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
9.00 «Supernatural». Seriāls. 14.sērija.
10.00 R.Pilčere. «Mīlas maģija». melodrāma. 1998.g.
11.55 «Mājokļa jautājums 4».*
12.50 Bērnu stunda. «Toms un Džerijs». Animācijas filma;
«Trakie Tūņi brīvībā». Animācijas seriāls. 1.sērija;
«Lazlo nometne 2». Animācijas seriāls. 3.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «OKartes skatuve. Dzimuši mūzikai». Seriāls.
15.00 «Daiļā neveiksminiece». Seriāls. 44. un 45.sērija.
17.00 «Viss notiek uz labu». Seriāls. 186. un 187.sērija.
18.55 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Vasaras mēness». Melodrāma. 2009.g.
22.35 «Mazās jaukās meles». ASV seriāls. 5.sērija.
23.35 «Aklums». Trilleris. 2008.g.
1.50 «Atriebēji». Piedzīvojumu komēdija. 1998.g.
3.20 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
3.50 «Daiļā neveiksminiece». Seriāls. 44. un 45.sērija.
5.20 «Viss notiek uz labu».Seriāls. 182.sērija.

TV3
5.00 «Likums un kārtība 3». 11.sērija.
5.50 «Mīlestība. Aizspriedumi. Indija». 136.sērija.
6.45 «Zinātkārā Dora». Anim. ser. 21.sērija.
7.10 «Ziņkārīgais Džordžs 2». Anim. ser. 20.sērija.
7.40 «Gormiti 2». Anim. ser. 20.sērija.
8.00 «Tētuka meitiņas 7» (ar subt.). 9. un 10.sērija.
9.00 «Kobra». 6.sērija.
10.00 «Televeikala skatlogs».
10.15 «Īpašo uzdevumu vienība Hawaii 5-0». 19.sērija.
11.20 «10 gadu jaunāka 5». 14. un 15.sērija.
12.25 «Televeikala skatlogs».
12.40 «Visi mīl Reimondu 5». Seriāls. 102.sērija.
13.15 «Gormiti 2». Animācijas seriāls. 21.sērija.
13.45 «Imperatora jaunā skola». Anim. ser. 1.sērija.
14.15 «UgunsGrēks 7». Latvijas seriāls. 471.sērija.
14.50 «Vārds sievietei 2» (ar subt.). Seriāls. 112.sērija.
15.50 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 58.sērija.
16.50 «Sirds kaislības». ASV seriāls. 17.sērija.
17.50 «Slēgtā skola» (ar subt.). Krievijas seriāls. 47.sērija.

tv programma
19.00 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks 7». Latvijas seriāls. 471.sērija.
21.00 JAUNUMS! «Bez tabu māju sajūta».
22.00 «Doktors Hauss 7». ASV seriāls. 22.sērija.
23.00 «Mahinatori». Seriāls. 8.sērija.
24.00 «Sarežģītais prāts». Seriāls. 9.sērija.
0.55 «Būt par papucīti». Komēdijseriāls. 9. un 10.sērija.
1.50 «Likums un kārtība 3». Seriāls. 11.sērija.
2.40 «Mīlestība. Aizspriedumi. Indija». Seriāls. 136.sērija.
3.25 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 58.sērija.
4.05 «10 gadu jaunāka 5». 15.sērija.
4.35 «Nakts joki».

7. marts, trešdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1372.sērija.
9.25 «Eņģeļu māja». LTV seriāls. 28.sērija.
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20 «100 g kultūras». «Nacionālie dārgumi» (ar subt.).*
11.20 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle.*
12.05 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.20 «Stacijas». Dokumentāla filma.
13.00 «Zini. Vari. Dari».*
13.15 «Latvji, brauciet jūriņā!»*
13.45 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
14.00 «100.panta preses klubs».*
15.00 «Kopā» (ar subt.).*
15.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.30 «Vipo piedzīvojumi Laika salā». Anim. f. ser. 2.sērija.
15.45 «Kas te? Es te!»*
16.15 «Džeronīmo Stiltons 2». Anim. f. ser. 11.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1372.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.29 «Naudas zīmes. Ekonomikas ABC».
18.30 «Neprāta cena». LTV seriāls. 61.sērija.
19.00 «100 g kultūras».
19.30 «Sacīkšu auto Rūciņš». Anim. f. ser. 1.sērija.
19.45 Ziņas.
20.00 «Eņģeļu māja». LTV seriāls. 28.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.12 «Latloto. Viking Lotto».
21.18 «Naudas zīmes. Ekonomikas ABC».*
21.20 «Sastrēgumstunda». Diskusiju tiešraidē vada G.Rēders.
22.30 «Zini. Vari. Dari».*
22.45 «Zebra».
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Vides fakti» (ar subt.).*
23.45 «100 g kultūras».*
0.15 «Vertikāle».*

LTV7
7.35 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs».
8.15 «Veiksmīgas idejas». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Pie rīta kafijas». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Brīvdienu ceļvedis». «Televeikala skatlogs».*
9.20 «Projekts Nākotne». Deutsche Welle žurnāls (angļu
val., ar subt. latviešu val.).
9.50 «Steidzami publicēt! 3» (ar subt.). Seriāls. 15.sērija.
10.40 «Šērvudas Robins». Seriāls. 18.sērija.
11.40 «Burvju mākslinieku noslēpumi. Beidzot atklāti». 4.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». «Post scriptum»*.
13.15 Pasaules meistarsacīkšu bobslejā apskats. Divnieki.
18. un 19.februāris.*
15.05 «Globalizācija 3000». Deutsche Welle žurnāls (angļu
val., ar subt. latviešu val.).*
15.35 «Autosporta programma nr.1».*
16.05 Tiešraide! Pasaules meistarsacīkstes biatlonā. 15
km distance sievietēm.
18.05 «Steidzami publicēt! 3» (ar subt.). Seriāls. 15.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.15 Tiešraide!  VTB Vienotās līgas spēle. VEF – Kalev.
21.35 «Ātruma cilts».
22.10 «Horvātijas neskartā daba». Dokumentāla filma.
22.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).  
23.10 «Makšķerēšanas noslēpumi».
23.40 «Mafijas klans». Seriāls. 7.sērija.
0.35 «SeMS».*

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss».
6.35 «Toms un Džerijs 2». Animācijas filma.
6.50 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
9.00 «Supernatural». ASV seriāls. 15.sērija.
10.00 «Sirds melodija». Melodrāma. 1998.g.
11.55 «Mājokļa jautājums 4».*
12.50 Bērnu stunda. «Toms un Džerijs». Animācijas filma;
«Trakie Tūņi brīvībā». Animācijas seriāls. 2.sērija;
«Lazlo nometne 2». Animācijas seriāls. 4.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «OKartes skatuve. Dzimuši mūzikai». Seriāls.
15.00 «Daiļā neveiksminiece». Seriāls. 46. un 47.sērija.
17.00 «Viss notiek uz labu». Seriāls. 188. un 189.sērija.
18.55 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Cilvēki ar pārdabiskām spējām». Dok. raid. 7.sērija.
21.40 «Viltus līgums». Krimināldrāma. 1999.g.
24.00 «Tango un Kešs». ASV spraiga sižeta filma. 1989.g.
1.55 «Aģents Čaks 2». ASV seriāls. 4.sērija.
2.40 «Smolvila. Leģenda par Supermenu». Seriāls. 5.sērija.
3.30 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
3.50 «Daiļā neveiksminiece». Seriāls. 46. un 47.sērija.
5.20 «Viss notiek uz labu». Seriāls. 183.sērija.

TV3
5.00 «Likums un kārtība 3». 12.sērija.
5.50 «Mīlestība. Aizspriedumi. Indija». 137.sērija.
6.45 «Zinātkārā Dora». Anim. ser. 22.sērija.
7.10 «Dusmīgie bebri». Anim. ser. 1.sērija.
7.40 «Gormiti 2». Anim. ser. 21.sērija.
8.00 «Tētuka meitiņas 7» (ar subt.). 11. un 12.sērija.
9.00 «Kobra». 7.sērija.
10.00 «Televeikala skatlogs».
10.15 «Doktors Hauss 7». 22.sērija.

Ceturtdiena, 2012. gada 1. marts
11.20 «10 gadu jaunāka 5». 16. un 17.sērija.
12.25 «Televeikala skatlogs».
12.40 «Visi mīl Reimondu 5». Seriāls. 103.sērija.
13.15 «Gormiti 2». Animācijas seriāls. 22.sērija.
13.45 «Imperatora jaunā skola». Anim. ser. 2.sērija.
14.15 «UgunsGrēks 7». Latvijas seriāls. 472.sērija.
14.50 «Vārds sievietei 2» (ar subt.). Seriāls. 113.sērija.
15.50 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 59.sērija.
16.50 «Sirds kaislības». ASV seriāls. 18.sērija.
17.50 «Slēgtā skola» (ar subt.). Krievijas seriāls. 48.sērija.
19.00 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks 7». Latvijas seriāls. 472.sērija.
21.00 «Ekstrasensu cīņas 11» (ar subt.). Real šovs. 10.sērija.
22.00 JAUNA SEZONA! «Ievas pārvērtības 3». 1.raidījums.
22.50 «Izmeklēšanas noslēpumi 9». Seriāls. 17. un 18.sērija.
0.50 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Seriāls. 1. un 2.sērija.
2.45 «Likums un kārtība 3». Seriāls. 12.sērija.
3.30 «Mīlestība. Aizspriedumi. Indija». Seriāls. 137.sērija.
4.20 «10 gadu jaunāka 5». 17.sērija.
4.40 «Nakts joki».

8. marts, ceturtdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1373.sērija.
9.25 «Eņģeļu māja». LTV seriāls. 29.sērija.
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20 «Province» (ar subt.).*
10.50 «Kas var būt labāks par šo?»*
11.20 «Sastrēgumstunda» (ar surdotulkojumu).*
12.30 «De facto» (ar subt.).*
13.10 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.25 «Laiks vīriem?»*
13.55 «Zebra».*
14.10 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
14.25 «Latvija var!»*
14.55 «Zini. Vari. Dari».*
15.10 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.30 «Vipo piedzīvojumi Laika salā». Anim. f. ser. 3.sērija.
15.45 «Kas te? Es te!»*
16.15 «Džeronīmo Stiltons 2». Anim. f. seriāls. 12.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs». Vai viegli būt
dzejnieka sievai? Nacionālā eposa Lāčplēsis
autora, dzejnieka Andreja Pumpura sievas Edes
liktenis – jaunākajā literatūrā. Tikšanās Grāmatu
svētkos ar rakstnieci Ingunu Baueri, Vecpiebalgas
aktieriem un Pumpura muzeja kolektīvu. Sarunas
vada Andris Bulis un Vija Kilbloka.
17.05 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1373.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.29 «Naudas zīmes. Ekonomikas ABC».
18.30 «Neprāta cena». LTV seriāls. 62.sērija.
19.00 «100 g kultūras» iesaka… «Kinotēka».
19.30 «Sacīkšu auto Rūciņš». Animācijas filmu seriāls. 2.sērija.
19.45 Ziņas.
20.00 «Eņģeļu māja». LTV seriāls. 29.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.13 «Naudas zīmes. Ekonomikas ABC».*
21.15 «Eiropa. Mīti un realitāte».
22.00 «Valdība». Seriāls. 3.sērija.
23.05 Nakts ziņas.
23.20 «Šeit un tagad». «8. marts». Tiešraide.
24.00 «Kinotēka».*

5.20 «Viss notiek uz labu». Krievijas seriāls. 184.sērija.

TV3
5.00 «Likums un kārtība 3». 13.sērija.
5.50 «Mīlestība. Aizspriedumi. Indija». 138.sērija.
6.45 «Zinātkārā Dora». Anim. ser. 23.sērija.
7.10 «Dusmīgie bebri». Anim. ser. 2.sērija.
7.40 «Gormiti 2». Anim. ser. 22.sērija.
8.00 «Tētuka meitiņas 7» (ar subt.). 13. un 14.sērija.
9.00 «Kobra». 8.sērija.
10.00 «Televeikala skatlogs».
10.15 «Ekstrasensu cīņas 11» (ar subt.).*
11.20 «10 gadu jaunāka 5». 18. un 19.sērija.
12.25 «Televeikala skatlogs».
12.40 «Visi mīl Reimondu 5». Seriāls. 104.sērija.
13.15 «Gormiti 2». Animācijas seriāls. 23.sērija.
13.45 «Imperatora jaunā skola». Animācijas seriāls. 3.sērija.
14.15 «UgunsGrēks 7». Latvijas seriāls. 473.sērija.
14.50 «Vārds sievietei 2» (ar subt.). Seriāls. 114.sērija.
15.50 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 60.sērija.
16.50 «Sirds kaislības». ASV seriāls. 19.sērija.
17.50 «Slēgtā skola» (ar subt.). Krievijas seriāls. 49.sērija.
19.00 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks 7». Latvijas seriāls. 473.sērija.
21.00 «Mamma Mia!» Muzikāla komēdija. 2008.g.
23.15 «Kinomānija».
23.55 «Zvērinātie». ASV drāma. 2003.g.
2.20 «Likums un kārtība 3». Seriāls. 13.sērija.
3.05 «Mīlestība. Aizspriedumi. Indija». Seriāls. 138.sērija.
3.50 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 60.sērija.
4.30 «Nakts joki».

9. marts, piektdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Rožu dārzs». Seriāls. 22.sērija.
9.30 «Eņģeļu māja». LTV seriāls. 30.sērija.
10.05 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.25 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
10.45 «Eiropa. Mīti un realitāte».*
11.30 «Šeit un tagad».*
12.10 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.25 «Māte Terēze. Tumsas svētā». Dokumentāla filma.
13.25 «Apeirona stāsti».*
13.40 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.55 «Rožu dārzs». Seriāls. 22.sērija.
14.55 Dienas izrāde. «Didriķa Taizeļa brīnišķīgie piedzīvoju
mi». Nacionālā teātra izrāde. 1985.gada ieraksts.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.29 «Naudas zīmes. Ekonomikas ABC».
18.30 «100 g kultūras». «Nacionālie dārgumi».
19.30 «Dzīvība». BBC dokumentāla daudzsēriju filma.
2.sērija Rāpuļi un abinieki.
20.30 «Panorāma».
21.13 «Naudas zīmes. Ekonomikas ABC».*
21.15 «100. panta preses klubs».
22.10 «Mazie noziegumi». Detektīvseriāls.
23.55 «Nakts ziņas».
0.10 «Valdība». Seriāls. 3.sērija.

LTV7

7.35 «Aktualitātes». «Televeikala skatlogs».*
7.55 «Skatpunkti». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «Tādas lietas». «Televeikala skatlogs».*
LTV7
8.35 «Attīstības kods». «Televeikala skatlogs».*
7.35 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Labākais no Euromaxx». Deutsche Welle žurnāls
8.15 «TV mozaīka». «Televeikala skatlogs».*
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
8.35 «Darbs. Izglītība. Karjera». «Televeikala skatlogs».*
9.25 Tiešraide! Pasaules meistarsacīkstes vieglatlētikā
8.55 «Vārds uzņēmējiem». «Televeikala skatlogs».*
telpās. Pārraide no Stambulas.
9.20 «Pie stūres». Deutsche Welle žurnāls (angļu val., ar 14.20 «Sievietes ceļš Zanskarā». Dokumentāla filma.
subt. latviešu val.).
15.25 «Manas zaļās mājas». Dokumentāla filma.
9.50 «Steidzami publicēt! 3» (ar subt.). Seriāls. 16.sērija. 15.35 «Tavs auto».*
10.40 «Šērvudas Robins». Seriāls. 19.sērija.
16.05 Tiešraide! Pasaules meistarsacīkstes biatlonā.
11.40 «Burvju mākslinieku noslēpumi. Beidzot atklāti». 5.sērija.
4x7,5 km stafete vīriešiem.
12.30 «Horvātijas neskartā daba». Dokumentāla filma.
17.50 Pasaules meistarsacīkstes vieglatlētikā telpās.
13.20 «Projekts Nākotne». Deutsche Welle žurnāls (angļu
20.30 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
val., ar subt. latviešu val.).*
21.00 Jaunatnes hokeja līgas spēle. HK Rīga – Popradas
13.50 VTB Vienotās līgas spēle. VEF – Kalev.*
Tatranskije volki.
15.45 «Šērvudas Robins». Seriāls. 19.sērija.
23.00 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).  
16.40 «Burvju mākslinieku noslēpumi. Beidzot atklāti». 5.sērija.   23.15 «Zveja» (ar subt).
17.30 «Ātruma cilts».*
23.45 «Darījums». Daudzsēriju mākslas filma. 7. un 8.sērija.
18.05 «Steidzami publicēt! 3» (ar subt.). Seriāls. 16.sērija. 1.25 Jaunatnes hokeja līgas spēle. HK Rīga – Popradas
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
Tatranskije volki.*
19.30 «Savvaļas mazuļu aukles». Dok. f. ser. 28.sērija.
20.00 «Piedzīvojums dabā».
LNT
20.30 «Sievietes ceļš Zanskarā». Dokumentāla filma.
6.05 «Ticīgo uzvaras balss».
21.35 «SeMS».
6.35 «Toms un Džerijs 2». Animācijas filma.
22.10 «Latvijas stāsti». «Cilvēki, darbi, tradīcijas Lejaskurzemē».
6.50 «Šodien novados».
22.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).  
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
23.10 «Bišu karaliene». Dokumentāla filma.
9.00 «Supernatural». ASV seriāls. 17.sērija.
0.05 «Savvaļas mazuļu aukles». Dok. f. ser. 28.sērija.
10.00 «Kaijas vējā». Melodrāma. 1999.g.
11.55 «Mājokļa jautājums 4».*
LNT
12.50 Bērnu stunda. «Toms un Džerijs». Animācijas filma;
6.05 «Ticīgo uzvaras balss».
«Trakie Tūņi brīvībā». Animācijas seriāls. 4.sērija;
6.35 «Toms un Džerijs 2». Animācijas filma.
«Lazlo nometne 2». Animācijas seriāls. 6.sērija.
6.50 «Šodien novados».
14.00 LNT dienas ziņas.
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
14.20 «OKartes skatuve. Dzimuši mūzikai». Seriāls.
9.00 «Supernatural». ASV seriāls. 16.sērija.
15.00 «Daiļā neveiksminiece». Seriāls. 50. un 51.sērija.
10.00 «Rozes vējā». Vācijas melodrāma. 1998.g.
17.00 «Viss notiek uz labu». Seriāls. 192. un 193.sērija.
11.55 «Mājokļa jautājums 4».*
18.55 «Tautas balss».
12.50 Bērnu stunda. «Toms un Džerijs». Animācijas filma; 20.00 LNT ziņas.
«Trakie Tūņi brīvībā». Animācijas seriāls. 3.sērija; 20.30 Sporta un laika ziņas.
«Lazlo nometne 2». Animācijas seriāls. 5.sērija.
20.40 «OKartes skatuve». Koncerts.
14.00 LNT dienas ziņas.
23.00 «Nākamās dienas reiss». Kriminālkomēdija. 2009.g.
14.20 «OKartes skatuve. Dzimuši mūzikai». Seriāls.
0.45 «Muļķu svīta». Kriminālkomēdija. 2000.g.
15.00 «Daiļā neveiksminiece». Seriāls. 48. un 49.sērija.
2.25 «Ekstrēms tuvplānā».
17.00 «Viss notiek uz labu». Seriāls. 190. un 191.sērija.
3.15 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
18.55 «Tautas balss».
3.50 «Daiļā neveiksminiece». Seriāls. 50. un 51.sērija.
20.00 LNT ziņas.
5.20 «Viss notiek uz labu». Krievijas seriāls. 185.sērija.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā. Slepenās lietas».
TV3
21.20 «Krēsla. Jauns mēness». Fantāzijas melodrāma. 2009.g.
5.00 «Likums un kārtība 3». 14.sērija.
24.00 «Supernatural 4». ASV seriāls. 9.sērija.
5.50 «Mīlestība. Aizspriedumi. Indija». 139.sērija.
0.55 «Krēslas stunda». ASV seriāls. 3.sērija.
6.45 «Zinātkārā Dora». Anim. ser. 24.sērija.
1.45 «Dzīvs pēc pieprasījuma 2». ASV seriāls. 5.sērija.
7.10 «Dusmīgie bebri». Anim. ser. 3.sērija.
2.30 «Ekstrēms tuvplānā».
7.40 «Gormiti 2». Anim. ser. 23.sērija.
3.20 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
8.00 «Tētuka meitiņas 7» (ar subt.). 15. un 16.sērija.
3.50 «Daiļā neveiksminiece». Seriāls. 48. un 49.sērija.
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9.00 «Mamma Mia!» Muzik. komēdija.
11.10 «Televeikala skatlogs».
11.25 «10 gadu jaunāka 5». 20. un 21.sērija.
12.30 «Televeikala skatlogs».
12.45 «Visi mīl Reimondu 5». Seriāls. 105.sērija.
13.15 «Gormiti 2». Animācijas seriāls. 24.sērija.
13.45 «Imperatora jaunā skola». Animācijas seriāls. 4.sērija.
14.15 «Simpsoni 12». Animācijas seriāls. 10.sērija.
14.50 «Vārds sievietei 2» (ar subt.). Seriāls. 115.sērija.
15.50 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 61.sērija.
16.50 «Sirds kaislības». ASV seriāls. 20.sērija.
17.50 «Slēgtā skola» (ar subt.). Seriāls. 50.sērija.
19.00 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Doktors Dūlitls 2». ASV komēdija. 2001.g.
22.00 «Greizais spogulis» (ar subt.).
0.35 «Jautā putekļiem». ASV romantiska drāma. 2006.g.
2.45 «Likums un kārtība 3». Seriāls. 14.sērija.
3.30 «Mīlestība. Aizspriedumi. Indija». Seriāls. 139.sērija.
4.15 «10 gadu jaunāka 5». 21.sērija.
4.40 «Nakts joki».

10. marts, sestdiena
LTV1
8.00 «Latvji, brauciet jūriņā!»
8.30 «Dinozauru vilciens». Animācijas filmu seriāls. 2.sērija.
9.05 «Kas te? Es te!»
9.35 «Lauku peles un pilsētas peles piedzīvojumi». 17.sērija.
10.00 «Ķepa uz sirds».
10.30 «Kas var būt labāks par šo?»
11.00 «Mazie noziegumi». Detektīvseriāls.
12.45 Dienas izrāde. «Sieviets, sievietes...» Dailes teātra izrāde.*
16.10 «Laiks vīriem?»
16.40 «Dzīvība». BBC dokumentāla daudzsēriju filma.
2.sērija Rāpuļi un abinieki (ar subt.).
17.45 «Kopā» (ar subt.).
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.30 «Es – savai zemītei».
19.00 «Vides fakti».
19.30 «Latvijas šlāgeraptauja 2012».
20.30 «Panorāma».
21.12 «Latloto».
21.20 «Anna Boleina». Vīnes Valsts operas iestudējums. 2011.g.
0.40 «Nakts ziņas».

LTV7
7.45 «Rīta karuselis». «Televeikala skatlogs».
8.05 «Rīta intervija». «Televeikala skatlogs».
8.25 «Skatpunkti». «Televeikala skatlogs».
8.45 «Automoto raidījums nr.2». «Televeikala skatlogs».
9.05 «TV mozaīka». «Televeikala skatlogs».
9.25 Tiešraide! Pasaules meistarsacīkstes vieglatlētikā tel
pās. Kvalifikācijas dažādās disciplīnās, arī tāllēkšanā
sievietēm, turpināsies arī daudzcīņa vīriešiem.
13.30 «Tādas lietas». «Televeikala skatlogs».
13.50 «Attīstības kods». «Televeikala skatlogs».
14.10 «Brīvdienu ceļvedis». «Televeikala skatlogs».
14.35 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
15.05 «Ātruma cilts».*
15.35 «Zveja» (ar subt.).*
16.05 Tiešraide! Pasaules meistarsacīkstes biatlonā. 4x6
km stafete sievietēm.
17.45 Pasaules meistarsacīkstes vieglatlētikā telpās.
21.00 Jaunatnes hokeja līgas spēle. HK Rīga – Popradas
Tatranskije volki.
23.05 «Lidojuma plāns».*
23.35 «Krējums... saldais».*
0.05 «Nāvējošais ātrums». ASV piedzīvojumu filma. 2010.g.
2.00 «SeMS».*

LNT
6.05 «Mīlestības vārdā». Seriāls. 153.sērija.
6.55 Animācijas filmu rīts. «Pankūciņa lieliskie negadī
jumi 2». 8.sērija; «Toma un Džerija piedzīvojumi»;
«Silvestra un Tvītija piedzīvojumi». 10.sērija; «Pīle
Dodžers 2». 6. un 7.sērija; «Flintstonu ģimene.
Speciālizlaidums». 2.sērija.
9.30 «Rīta mikslis».
10.25 «Mūnakra noslēpums». Fantāz. piedzīv. f. ģimenei.
12.25 «Latvijas zelta talanti 2012».*
15.05 «Smolvila. Leģenda par Supermenu». Seriāls. 6.sērija.
16.05 «Cilvēki ar pārdabiskām spējām». Dok. raid. 6.sērija.
17.05 «Vienkārši neatvairāma». Romantiska komēdija. 1999.g.
19.00 «Starptautiskās ekstrasensu cīņas». Real. šovs. 4.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Pelnrušķīte». Realitātes šovs. 5.sērija.
21.40 «P.S. Es tevi mīlu». ASV romantiska drāma. 2007.g.
0.15 «Kādas mātes dēls». Laikmeta drāma. 1996.g.
2.10 «Tango un Kešs». ASV spraiga sižeta filma. 1989.g.
4.00 «Muļķu svīta». Kriminālkomēdija. 2000.g.
5.35 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».

TV3
5.00 «Likums un kārtība 3». 15.sērija.
5.50 «Mīlestība. Aizspriedumi. Indija». 140.sērija.
6.40 «Uz priekšu, Ted!» 3.sērija.
7.10 «Robinsons Krūzo». 12.sērija.
8.00 «Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums». 9.sērija.
8.40 «Pērtiķu karalis». Anim. ser. 49.sērija.
9.00 «Simpsoni 12». Anim. ser. 10. un 11.sērija.
10.00 «Smieklīgākie videokuriozi 20».
10.30 «Smieklīgākie videokuriozi 21». 1.sērija.
11.00 «Bez tabu māju sajūta». 1.raid.*
12.00 «Televeikala skatlogs».
12.20 «Ievas pārvērtības 3». 1.raidījums.*
13.10 «Kinomānija».
13.45 «Greizais spogulis» (ar subt.).
16.10 «Doktors Dūlitls 2». ASV ģimenes komēdija. 2001.g.
18.00 «Pārsteigums». Komiska spraiga sižeta filma. 2007.g.
19.50 TV3 ziņas.
20.20 «Dinozaurs». ASV animācijas filma. 2000.g.
21.50 «Lepnums un aizspriedumi». Rom. drāma. 2005.g.
0.25 «Pazudusī». ASV krimināldrāma. 2007.g.
2.25 «Likums un kārtība 3». Seriāls. 15.sērija.
3.20 «Mīlestība. Aizspriedumi. Indija». Seriāls. 140.sērija.
4.00 «Robinsons Krūzo». Seriāls. 12.sērija.
4.45 «Nakts joki».

11. marts, svētdiena
LTV1
8.00 «Garīgā dimensija».*
8.30 «Dinozauru vilciens». Anim. ser. 3.sērija.
9.05 «Kas te? Es te!»
9.35 «Lauku peles un pilsētas peles piedzīvojumi». 18.sērija.
10.05 «Mārvijs Hemmers. Nacionālās ģeogrāfijas pasau
le». Populārzinātnisks seriāls bērniem. 60.sērija.
10.30 «Lemuru iela». Dok. seriāls. 8.sērija.
10.55 «Skatienam apslēptais Vatikāns». Dok. f.
12.00 Dievkalpojums.
13.00 «Vertikāle».
13.30 «Daudz laimes!»
14.25 «Latvijas šlāgeraptauja 2012».*
15.30 «Ķepa uz sirds».*
16.00 «Kas var būt labāks par šo?»*
16.30 «Eirobusiņš».
17.00 «Krievijas neskartā daba». Dok. f. ser. 6. sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.20 «Province».
18.50 «Mīlas krāsas» (ar subt.). Daudzsēr. māksl. f. 2010.g. 4.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.33 Laika ziņas.
21.40 «Līgavu reiss». Vēsturiska drāma. 2011.g.
24.00 «Nakts ziņas».
0.10 «Saldā pēcgarša». Kanādas drāma. 1997.g.

LTV7
7.50 «Veiksmīgas idejas». «Televeikala skatlogs».
8.10 «Pie rīta kafijas». «Televeikala skatlogs».
8.30 «Vide, veselība un mēs». «Televeikala skatlogs».
8.50 «Iespējas un risinājumi». «Televeikala skatlogs».
9.10 «Nedēļas apskats». «Televeikala skatlogs».
9.30 «Darbs. Izglītība. Karjera». «Televeikala skatlogs».
9.50 «Aktualitātes». «Televeikala skatlogs».
10.10 «Vārds uzņēmējiem». «Televeikala skatlogs».
10.30 «Tavs auto».*
11.00 «Piedzīvojums dabā».*
11.30 «Autosporta programma nr.1».*
12.00 «Zebra» (ar subt.).*
12.20 Jaunatnes hokeja līgas spēle. HK Rīga – Popradas
Tatranskije volki.*
14.20 Tiešraide! Pasaules meistarsacīkstes biatlonā. 15
km distance ar kopēju startu vīriešiem.
15.20 Pasaules meistarsacīkstes vieglatlētikā telpās.
16.50 Tiešraide! Pasaules meistarsacīkstes biatlonā. 12,5
km distance ar kopēju startu sievietēm.
17.50 Pasaules meistarsacīkstes vieglatlētikā telpās.
20.05 «Krējums... saldais».
20.35 «SeMS. Laboratorija».
21.10 «Pēdējais liecinieks». Seriāls. 49.sērija.
22.00 «Tenkas». ASV drāma. 2007.g.
23.35 Pasaules meistarsacīkstes bobslejā. Četrinieki.
2012.gada 25. un 26.februāris.*
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TV programma
Vienīgās Latvijā sertificētās
pretuzlaužamās tērauda

AKCIJA
līdz
mēneša
beigām!

DURVIS

Zemgales NVO Centrs PIEDĀVĀ

Sertificētas Vācijas institūtā «IFT Rosenheim».

Durvis – locīta – metināta konstrukcija, no abām pusēm apšūtas ar
mēbeļu laminātu, biezums 70 mm, slēdzenes «zirneklis» MOTTURA
40705 (Itālija) + NEMEF (Holande). Pietiek ar vienām durvīm.

Lsmo2n2tā0ža.
+

+ akcijas cenas «Skydas Standart» un «Skydas Standart 3» durvīm

jelgava@skydas.lv

www.skydas.lv

Labākās durvis pilsētā!

Jelgava, Rīgas iela 2. Tālrunis 63081745, 28612596

Rīga, Hanzas iela 6, tālrunis 67704154, 26668000
Rīga, Slokas iela 111, tālrunis 67871914, 26661117

Akcija – MAKSA TIKAI par BRAUKŠANU!

Driksas iela 1, Jelgava.
Tālrunis 63050777,
26950404.

Akcija attiecas tikai uz grupām,
kas sākas 3. un 6. martā!

www.citaautoskola.lv

s
Nāc un mācie
!
u
k
e
ri
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ar

AKCIJA autoskolā «AUTO PRIEKS»!
Mācies autoskolā
un maksā TIKAI par braukšanu 5 Ls/stundā!
Reģistrācija, teorija, dokumentu
noformēšana un eksāmens – BEZ MAKSAS!!!

Sarmas ielā 2, 79. kab. (2. pamatskolā),
tālrunis 29881119, 67210099.

VALODU APMĀCĪBA
JELGAVAS CENTRĀ

IESĀCĒJIEM UN AR PRIEKŠZINĀŠANĀM:

ANGĻU, FRANČU, ITĀĻU un
SPĀŅU VALODA

DALĪBAS MAKSA: 25 LVL/mēn. / 2 stundas
nedēļā
Lielā iela 15-2, Jelgava, 63021910, 29802373,
INFO@zemgalei.lv

www.zemgalei.lv/valodas

Jelgavas Valsts ģimnāzija aicina
skolēnu vecākus apmeklēt atvērto
durvju dienas 6.,7.,8. martā.
Jums būs iespēja apmeklēt stundas, tikties
ar priekšmetu skolotājiem, klases
audzinātājiem un skolas administrāciju.
8. martā gaidīsim Jūs skolā
līdz plkst. 18.30.
Ģimnāzijas padome un administrācija

www.autoprieks.lv

SIA «Svešvalodu aģentūra»
aicina uz valodu kursiem:
• vācu valoda iesācējiem un 2. līmenim;
• franču valoda pusaudžiem iesācēju grupā piekt
dienās – 12 Ls/mēn.;  

• angļu valoda eksāmenam 12. klašu skolēniem;
• franču valoda 2. līmenim un iesācējiem;
• angļu valoda pieaugušajiem, bērniem un pusaudžiem
visiem līmeņiem.

Tālr. 26369988, 29166866 (Dzintra Vintermane)

Autoskola «Mustangs» –
apmācība vakaros un brīvdienās.
Teorija, reģistrācija, dokumentu noformēšana, apmācības karte, ieskaite

– bez maksas.

LNT

Maksā tikai par braukšanas apmācību –
5 Ls/45 min. Pasta iela 43, Jelgava.
Tālrunis 63026392.

6.05 «Mīlestības vārdā». 154.sērija.
6.55 «Dabas stihiju varā».
7.20 «Biezenīša piedzīvojumi». 3.sērija; «Toma un Džerija
piedzīvojumi»; «Lācītis Padingtons». 4.sērija;
«Supervaroņu leģions». 2.sērija.
9.00 «Autoziņas».
9.30 «Mans mīļais draugs».
10.00 «Lapsa virtuvē».
10.35 «Tikai nesaki man Bizu 2». Seriāls. 6.sērija.
11.35 «Pelnrušķīte». Real. šovs.*
12.30 «Aģents Čaks 2». ASV seriāls. 5.sērija.
13.30 «Vienkārši neatvairāma». Romantiska komēdija. 1999.g.
15.25 «Dzelzs milzis». ASV animācijas filma. 1999.g.
17.10 «Melnais bruņinieks». Piedzīvojumu komēdija. 2001.g.
19.10 LNT ziņu Top 10.
20.00 LNT ziņas.
20.15 «Basketbols TV».
20.20 «Latvijas zelta talanti 2012».
23.30 «Īstie veči». ASV komēdija. 1993.g.
1.10 «P.S. Es tevi mīlu». ASV romantiska drāma. 2007.g.
3.20 «Kādas mātes dēls». Laikmeta drāma. 1996.g.
5.10 «Ekstrēms tuvplanā».

YAMAHA mūzikas skolas klase aicina
pieteikties dalībniekus blokflautas un
sintezatora spēles apmācībā no 6 gadu
vecuma.
Mīļi gaidīsim arī mazuļus no 4 līdz 18 mēnešiem.
Aizrautīgā ceļojumā «Mūzikas pasaulē»
aizvedīsim bērnus no 1,5 līdz 5 gadu vecumam.
Mob. tālr. 26010105
www.yamahaskola.lv

MARTA PIEDĀVĀJUMS:
sieviešu matu griezums ar
veidošanu – Ls 5.50,
pedikīrs ar gēllakas
uzklāšanu – Ls 9.90,
permanentais make up
uzacīm – Ls 55 (cenā profilakse).

TV3
5.00 «Likums un kārtība 3». 16.sērija.
5.50 «Mīlestība. Aizspriedumi. Indija». 141.sērija.
6.40 «Uz priekšu, Ted!» 4.sērija.
7.00 «Mazie kloni». Anim. ser. 14. un 15.sērija.
7.30 «Zinātkārā Dora». Anim. ser. 24.sērija.
8.00 «Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums». 10.sērija.
8.20 «Kinomānija».
8.50 «Māmiņu klubs».
9.25 «Divi buras».
10.00 «Superbingo». TV spēle.
11.00 «Ģeniālais Džimijs Neitrons». Anim. f.
12.45 «Televeikala skatlogs».
13.00 «Anguss, stringi un ciešais skūpsts». Komēdija. 2008.g.
15.00 «Šurpu turpu». ASV komēdija. 1997.g.
16.55 «Bermudu trijstūris». ASV un Lielbritānijas mistikas
miniseriāls. 2005.g. 2.sērija. Četri pētnieki pa
mostas Maiami krastā. Brūss un Emīlija turpina
pārbaudīt metereoloģiskās liecības par Bermudu
trijstūri, savukārt Hovards un Stens kopā ar bijušo
ASV militāro zinātnieku iekļūst nelaimē.
18.50 «Neiespējamā misija 4».
19.50 «Nekā personīga».
20.40 «Mirsti citu dienu». ASV spraiga sižeta filma. 2002.
g. Lomās: P.Brosnans, H.Berija, R.Paika, Madonna
u.c. Pildot misiju Ziemeļkorejā, Džeimss Bonds
tiek sagūstīts un spīdzināts. Pēc 14 mēnešiem
britu valdība iemaina viņu pret psihopātisku
teroristu vārdā Zao, bet uzreiz pēc tam apsūdz
slepenas informācijas izplatīšanā. Bonds aizbēg
un sāk pats uz savu roku meklēt Zao, kurš zina
īstā nodevēja vārdu. Pavedieni aizved Aģentu
007 pie noslēpumaina miljardiera, kurš plāno
pārmainīt pasauli.
23.25 «Ceļvedis». Spraiga sižeta piedzīvojumu filma. 2007.g.
1.20 TV pirmizrāde! «Aizbildnība». ASV drāma. 2007.g.
3.00 «Likums un kārtība 3». Seriāls. 16.sērija.
3.45 «Mīlestība. Aizspriedumi. Indija». Seriāls. 141.sērija.
4.30 «Nakts joki».
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Lielā iela 49, Jelgava, tālrunis
26595681, 63048239

V/a «Valsts tehniskās uzraudzības
aģentūra» informē,

JELGAVAS PILSĒTAS KULTŪRAS NAMĀ
3. martā plkst. 14 – Dailes teātra viesizrāde: R.Staprāns «Gūsteknis pilī». Dokumentāldrāma 2 daļās. Kārļa
Ulmaņa lomā – J.Kalniņš. Biļešu cena: Ls 7, 6, 5. Studentiem, skolēniem un pensionāriem – 50% atlaide!

ka ar šā gada 1. martu klientus pieņems
jaunās telpās – Dobeles ielā 41a,
3. stāvā, Jelgavā
(kopēja ēka ar LAD, LLKC, LDC un VAAD).
Kontaktinformācija iepriekšējā.
www.vtrua.gov.lv

11. martā plkst. 16 – koncerts «Bez skaistām sievietēm nav dzīvot vērts». Piedalās: D.Skutelis, E.Rezgale,
A.Ērglis, I.Sutugova, A.Levša, I.Ļaksa, O.Stupiņa un instrumentālā grupa. Biļešu cena: Ls 7, 6, 5.
21. martā plkst. 19 – izrāde «Kailie brieži». Patiess stāsts par to, kā latviešu vīri striptīzu dejoja. Režisors
O.Šapošņikovs. Lomās: A.Daņiļevičs, J.Vimba, J.Jarāns, A.Krūzkops, L.Reiniks, R.Meloni, A.Kurusova. Biļešu cena:
Ls 10, 8, 7, 6, 5, 4.
24. martā plkst. 16 – kamerorķestra «Sinfonietta Rīga» un vijolnieces Vinetas Sareikas koncerts. Pro
grammā: A.Vivaldi «Gadalaiki», F.Šūberta «Otrā simfonija», A.Šnelcera «A Freak in Burbank». Diriģents N.Šnē.
Biļešu cena: Ls 4, 3, 2.

Kases darba laiks: no otrdienas līdz piektdienai 14 – 19, sestdienā 9 – 14
un stundu pirms sarīkojuma! Kases tālrunis: 63084679.

30%

Matu ārstnieciskā griešana + atveseļojoša procedūra
salonā "Rebeka" 14.00 Ls
Limfodrenāžas zābaku procedūra un karsējoša
pretcelulīta ietīšana salonā Rebeka tikai 6.50 Ls
Vēžu astīšu salāti un vīna glāze ģimenes restorānā
Hercogs 4.60 Ls
Pārmērīga alkohola lietošana ir kaitīga veselībai.
Abonements 8 reizēm uz
Veselības un fitnesa klubu
„Fitland” tikai 17.00 Ls
Manikīrs+uzacu
krāsošana un
korekcija+parafīna
vanniņa rokām CHI Studio
tikai 9.00 Ls
VISU AKCIJU KUPONUS IESPĒJAMS IEGĀDĀTIES

45%

40%

50%

50%

www.platinumsales.lv
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Kultūras pasākumi
 1. martā pulksten 19 – Marijas Naumovas solo koncerts «Pusnakts Parīzē».
Piedalās: Vidzemes kamerorķestris, diriģents A.Veismanis un mūziķu grupa.
Īpašie viesi no Francijas – Francois Parisi un Tony Bonfils. Biļešu cena – Ls 12; 10;
7; 5; 4 (kultūras namā).
 3. martā pulksten 14 – Dailes teātra viesizrāde: R.Staprāns «Gūsteknis pilī».
Dokumentāldrāma deviņās ainās ar vienu starpbrīdi. Lomās: J.Kalniņš (Kārlis Ulmanis, valsts un ministru prezidents), G.Grāvelis, J.Bartkevičs, P.Liepiņš, L.Dzelzītis,
P.Šogolovs. Biļešu cena – Ls 7; 6; 5 (kultūras namā).
 4. martā pulksten 13 – seno jelgavnieku klubiņa «Sendienas» sarīkojums, kas
veltīts Starptautiskajai sieviešu dienai. Tā kā tas būs karnevāls, vēlams ierasties
maskās, līdzi ņemot groziņu (kultūras nama Mazajā zālē).
 4. martā pulksten 14 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra izrāde: Ustinovs «Sniegbaltīte un septiņi rūķīši» (latviešu valodā). Režisore L.Ņefedova. Biļešu cena – Ls
1,50; 1 (kultūras namā).
 4. martā pulksten 16 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra izrāde: Ustinovs «Sniegbaltīte un septiņi rūķīši» (krievu valodā). Režisors A.Matisons. Biļešu cena – Ls
1,50; 1 (kultūras namā).
 10. martā pulksten 17 – Jelgavas pilsētas deju kolektīvu skate. Ieeja – bez
maksas (kultūras namā).
 11. martā pulksten 16 – koncerts «Bez skaistām sievietēm nav dzīvot vērts».
Programmā: melodijas no dziesmu spēlēm, operām un operetēm, teātru izrādēm, mūzikliem, neapolitāņu dziesmas. Piedalās: D.Skutelis, E.Rezgale, A.Ērglis,
I.Sutugova, A.Levša, I.Ļaksa, O.Stupiņa un instrumentālā grupa. Biļešu cena – Ls
7; 6; 5 (kultūras namā).
 16. martā pulksten 18 – dzejas vakars «Mīlai ir rokā divi svari...». Aspazijas
vēstules un dzeju lasa A.Jansone, Z.Zariņa, A.Rokjāne, flautu spēlē S.Bērziņa.
Ieejas maksa pieaugušajiem – Ls 0,80; skolēniem, studentiem un pensionāriem
– Ls 0,40 (Svētās Trīsvienības baznīcas tornī).
 17. martā pulksten 17 – Liepājas teātra viesizrāde: Robins Hodons «Šikās
kāzas». Komēdija ar aizkustinoša mīlas stāsta motīviem. Lomās: M.Kalita,
G.Maliks, S.Ruicēna, A.Berķe, A.Jēkabsone, I.Būde. Biļešu cena – Ls 6; 5; 4; 3
(kultūras namā).
 18. martā pulksten 16 – kluba «Pīlādzītis» sarīkojums (kultūras namā).
 20. martā pulksten 17.30 – Jelgavas Latviešu biedrības organizēts sarīkojums
– koncertuzvedums «Latviešu valoda un kultūra cauri gadsimtiem». Piedalās Jelgavas skolu interešu izglītības pulciņu dalībnieki un LLU studentu amatiermākslas
kolektīvi. Ieeja – bez maksas (kultūras namā).

Izstādes
 No 5. līdz 8. martam – Pensionāru biedrības rokdarbnieču darbu izstāde. Piedalās
arī Jelgavas Speciālā pamatskola. Izstāde apskatāma centra darba laikā: pirmdien,
otrdien, ceturtdien no pulksten 10 līdz 17, trešdien no pulksten 12 līdz 19 (dienas
centrā «Sadraudzība» Dobeles ielā 62a).
 7. martā pulksten 16 – Gunas Oškalnas-Vējiņas fotogrāfiju izstādes «FanFans
Tulpe» atklāšana. Izstāde apskatāma līdz 31. martam (kultūras namā).
 No 7. marta – Izraēlas vēstniecības izstāde «Bībele miniatūrās». Izstāde apskatāma līdz 30. aprīlim. Ieeja pieaugušajiem – Ls 0,80; skolēniem, studentiem un
pensionāriem – Ls 0,40 (Svētās Trīsvienības baznīcas tornī).
 Līdz 7. martam – izstāde «PET pudeļu pārvērtības» (Jelgavas Zinātniskās bibliotēkas galerijā).
 Līdz 8. martam – ukraiņu mākslinieces Ļubavas Taradai darbu izstāde «Batikas
elēģija» (Sabiedrības integrācijas pārvaldē Sarmas ielā 4).
 Līdz 11. martam – izstāde «Uz tikšanos Ciano...» (Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 Martā – sporta fotogrāfiju izstāde «Sports. Atšķirīgi un līdzīgi». Autors – žurnāla
«Sports» fotogrāfs Juris Bērziņš-Soms (Zemgales Olimpiskajā centrā).
 Līdz 31. martam – Anitas Savickas personālizstāde «Sieviete kaleidoskopā»
(rokdarbi, gleznas, floristika) (kultūras namā).

Sievietēm velta «vitamīnu» mūziku
 Ritma Gaidamoviča

Jelgavas kultūras namā 11.
martā pulksten 16 notiks koncerts «Bez skaistām sievietēm
nav dzīvot vērts», kas veltīts
Starptautiskajai sieviešu dienai. «Tā ir tik efektīga mūzika,
kas pieskaras visiem dvēseles noskaņojumiem. Te varēs
gan līdzi dziedāt, gan ļauties
romantikai un nobirdināt pa
asarai...» tā par koncertu saka
dziedātāja Ieva Sutugova, kura
izdziedās Marijas Magdalēnas
āriju no Endrū Loida-Vēbera
mūzikla «Jēzus Kristus superzvaigzne», Raimonda Paula hitus
– smeldzīgo «Kerijas dziesmu»
un «Krodzinieces Lēnes dziesmu» –, kā arī mazliet piemirsto
«Draiskuļu songu» no muzikālās izrādes «Šveiks».
«Visos laikos viņas spējušas visu – sargāt pavardu, audzināt bērnus, iedvesmot
uzvarētājus un mierināt zaudētājus. Viņu
skatiens spējis pazudināt un spārnot. Tāpēc
visi pavedieni allaž noved pie viņām, jo ar
viņām viss sākas, bet nebeidzas nekad.
«Bez skaistām sievietēm nav dzīvot vērts,»
dzied operetes «Silva» varoņi, un šādu nosaukumu pavasarīgai koncertprogrammai
esam devuši arī mēs. Tie būs stāsti par
pavasari, mīlestību, sapņiem un kaisli,
kas tiks stāstīti skaistākajā no valodām
– mūzikā,» tā par koncertu saka «Izklaides
producentu apvienība 7» vadītājs Aigars
Dinsbergs. Dziesmas izdziedās Latvijas

Nacionālās operas mākslinieks Dainis
Skutelis, dziedātājas I.Sutugova, Endija
Rezgale un Oranžā kora meitenes – Olga
Stupiņa, Anita Levša un Inta Ļaksa –, bet
pirmoreiz šai kompānijai pievienosies Andris Ērglis. Dziesmas instrumentālās grupas
pavadījumam aranžējis Atis Auzāns, bet
jaunā dziesmu stāsta režisors ir Jelgavas
bērnu un jauniešu centra «Junda» bijušais
pedagogs Valdis Pavlovskis.
D.Skutelis, kuram koncertā būs jāizdzied
visplašākais arsenāls, par koncertu prāto:
«Tā ir tik līksma, melodiska mūzika, kas
īstajā vietā un pareizajā laikā der labāk nekā
vitamīni.» Savukārt A.Ērglis mūziku, kas
skanēs koncertā, sauc par mīļo mammu
un vecmāmiņu jaunības gadu mūziku,
kuru der iepazīt arī mūsdienu jauniešiem.
«Izspēlēsim un izdziedāsim fragmentus no
savulaik ļoti populārām dziesmu spēlēm,
ko vairākas paaudzes zina no galvas,» tā
A.Ērglis.
Klausītājiem būs iespēja dzirdēt fragmentus no tādiem mūzikliem kā «Operas
spoks», «Kaķi», «Jēzus Kristus super
zvaigzne», «Parīzes Dievmātes katedrāle»,
operetēm «Silva», «Jautrā atraitne», «Sikspārnis» un operām «Traviata», «Rigoleto»,
bet nostalģiski romantisko atmiņu lādītei
vāku pavērs dziesmas gan no latviešu kinofilmām, gan dziesmu spēlēm, kas iestudētas dažādos Latvijas teātros un kļuvušas
nemirstīgas radio ierakstos – «Īsa pamācība
mīlēšanā», «Mucenieks un muceniece»,
«Trīnes grēki», «No saldenās pudeles»,
«Tobago», «Šveiks».
Biļetes iepriekšpārdošanā var iegādāties
Jelgavas kultūras namā un «Biļešu paradīzes» kasēs. Biļešu cena – Ls 7; 6; 5.
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«Saksofons par smagu –
spēlēšu flautu»
 Ritma Gaidamoviča

«Mācījos 1. klasē, kad izdomāju
– gribu spēlēt saksofonu. Ar
mammu aizgājām uz instrumentu veikalu, es to pacēlu,
un tas bija tik smags. Ne priekš
manis, mazas. Mūzikas skolas
skolotājs iepazīstināja ar flautu,
un tā nu jau piecus gadus spēlēju šo instrumentu. Tas ir tas,
kas mani aizrauj, un jūtu, ka arī
sanāk,» saka Jelgavas Mūzikas
vidusskolas audzēkne Ketija
Ringa-Karahona, kuras flautas
spēle novērtēta ne vienā vien
Latvijas konkursā. Nesen viņa
XVII Latvijas mūzikas skolu pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu izpildītāju konkursā
51 jaunā flautista konkurencē
atzīta par labāko flautisti.
Nereti dzirdēts, ka lielākoties bērni
mūzikas skolā nonāk, jo vecāki viņus turp
aizveduši. Vai nu viņi paši šādi grib piepildīt
savu bērnības sapni, vai tiešām redz, ka
bērnā ir potenciāls un viņam tikai mazliet
jāpalīdz. Ketija ir viena no tiem retajiem
bērniem, kura pati vecākiem teica: «Gribu
mācīties mūzikas skolā.» Noskatījusies,
ka draudzene spēlē flautu, arī viņa gribot.
Tiesa, atšķirība tā, ka Ketijai viss neaprāvās
tikai ar gribēšanu un viņa to ar panākumiem turpina, bet draudzene flautas spēli
jau pametusi. «Spēlēt flautu sāku mācīties
Valmierā. Atzīšos godīgi – gāju uz stundām,
tikai lai atsēdētu, izdarītu, ko skolotājs
stundā prasa, un viss. Šķita – ar to pietiek,
flautu iemācīšos spēlēt. Mājās netrenējos,
jo neuzskatīju par vajadzīgu. Skolotājs to
neatprasīja, taču, pārnākot uz Jelgavu, viss
mainījās. Sapratu – te nebūs nekāda gurķošanās! Bez darba nekur tālu netikšu. Mani
aizrāva skolotāja un viņas stingrās prasības.
Nu flauta ir kļuvusi par manu labāko draugu,» saka 13 gadus vecā Ketija.

«Nevarēšu, ja flautas vietā
priekšroku došu draudzenēm»

Ketijas skolotāja Ginta Zīģele atceras pirmo tikšanos ar meiteni un viņas mammu.
«Abas bailīgas, kā jau jaunā vietā. Man klasē
sēdēja talantīga meitene, un es Ketijai teicu:
«Redzi, tava vienaudze. Tikko konkursā
«Talants Latvijai» ieguva 3. vietu. Tu arī
tāpat vari.» Ketijai acis iemirdzējās,» tā
skolotāja. Meitene nenoliedz, ka šim teikumam bijusi liela nozīme, tāpat kā skolotājai.
«Skolotājai ir nozīmīga loma tajā, ko tu dari.
Viņa mani aizrāva ar nopietno attieksmi
pret darbu, stingrām prasībām. Sapratu, ka
bez darba uz labu rezultātu necerēt. Man
vajadzēja, lai skolotāja mazliet uzspiež,» tā
Ketija. Lai gan Ketija šobrīd ir vecumā – 13
gadi –, kad jauniešiem parādās citas intereses, prioritātes, un nereti šis vecums ir tas,
kurā mūzikas skolai tiek pielikts punkts,
Ketija atzīst, ka viņai tas nenāk ne prātā.
«Mēs katrs dzīvē meklējam nodarbošanos,
kas patīk. Citiem patīk tusiņi, citiem sportot, man – spēlēt flautu. Noteicošākais visā
ir patikšana un, protams, tas, vai tev sanāk.

Jaunā flautiste Ketija Ringa-Karahona atzīst, ka grūtākais vienmēr pirms katra
konkursa ir pārvarēt uztraukumu. «Man pirms katras uzstāšanās ir ļoti bail. Trīc
kājas un rokas. Taču kā zāles ir skolotājas dotie vingrinājumi un ieteikumi stresa
mazināšanai,» tā Ketija. Šobrīd viņa gatavojas Kārļa Štrāla starptautiskajam jauno
izpildītāju konkursam «Jaunais flautists», kas notiks aprīļa vidū. Foto: Ivars Veiliņš
Gribu sasniegt augstus rezultātus un reiz
spēlēt kādā simfoniskajā orķestrī uz lielas
skatuves, tāpēc apzinos, ka to nevarēšu,
ja flautas vietā priekšroku biežāk došu
draudzenēm. Ir grūti, bet šobrīd cenšos
savienot visu. Jo vairāk cilvēks dara, jo viņš
vairāk var paveikt,» tā Ketija. Jāpiebilst, ka
viņai ir ne tikai panākumi, spēlējot flautu,
bet arī teicami rezultāti, mācoties Spīdolas
ģimnāzijā.

Vasarā koncerts uz balkona

Skolotāja atzīst, ka Ketija ir ļoti apzinīga,
kā šobrīd jauniešiem bieži pietrūkst. «Jau
pirmajā nodarbībā redzēju, ka viņa ir ļoti
muzikāla un ar labām dotībām. Protams,
ar talantu jau vien nepietiek. Jāiegulda arī
liels un pacietības pilns darbs. Tāpat kā
sportā. Ketija uz to nav jāpamudina, viņa
zina un dara. Atceros gadījumu, kad, gatavojoties konkursam, izvēlējāmies Ketijai
sarežģītāku programmu, jo šķita, ka viņa ir
gan tehniski, gan psiholoģiski tam gatava.
Pirms konkursa rakstīju pieteikumu, kur
jāieraksta dzimšanas gads. Ak, Dievs!
Viņa ir tik jauna. Taču malacis, tika ar to
visu galā,» tā skolotāja, piebilstot, ka tāpēc
visu laiku prasa vairāk un vairāk. Ketija
flautu spēlē jau piecus gadus un trenējas
katru dienu. «Man nav noteikta laika, cikos
spēlēšu. Piemēram, es pildu mājas darbus,
jūtu, ka gribu paspēlēt – spēlēju,» stāsta
Ketija. Dažkārt šie treniņi arī sanākot kā
koncerts kaimiņiem, par kuriem uzslavas
tiek saņemtas kāpņu telpā un pagalmā.
«Vasarās dodos uz Valmieru, un tur kaimiņi
lūdz sarīkot koncertu uz balkona,» smaidot
atzīstas Ketija.

«Flautas spēle nav teksta
uzdevums ar vienu atbildi»

Viņa spriež, ka, lai sasniegtu augstus
rezultātus, laba motivācija ir konkursi
un koncerti – iespēja uzstāties, parādīt
sevi un sniegt emocijas skatītājiem. Tu

Skolēni var veidot kalendāru

Vēstures stunda teātrī

Lai rosinātu bērnus domāt un rīkoties
videi draudzīgi, SIA «Zemgales EKO» aicina skolēnus iesaistīties vizuālās mākslas
konkursā. Šogad konkursa moto ir «Mana
Jelgava – zaļa un tīra». Mākslinieciski veiks
mīgākie, oriģinālākie un interesantākie
darbi tiks izmantoti «Zemgales EKO»
2013. gada kalendāra izveidei. Konkursa
noslēgumā tiks rīkota izstāde kultūras
namā. Darbi A3 formātā, izpildīti jebkurā tehnikā, jāiesniedz līdz 26. martam
«Zemgales EKO» Uzvaras ielā 8 vai pašvaldības aģentūras «Kultūra» dežurantam
K.Barona ielā 6, vai Jelgavas Izglītības pārvaldē Svētes ielā 22, 203. kabinetā. Sīkāka
informācija par konkursu un tā nolikums
atrodami www.zemgaleseko.lv.

3. martā pulksten 14 kultūras namā viesosies
Dailes teātris ar R.Staprāna dokumentāldrāmu «Gūsteknis pilī» – izrādi, kurā runā par
Latvijai izšķirošiem vēsturiskajiem pagrieziena
punktiem. Teātra kritiķe Gundega Saulīte
«Latvijas Avīzes» 25. novembra numurā
atzīmē, ka «iestudējums vienlīdz spēcīgi
iedarbojas uz prātu un emocijām. Izstāstot
dramaturga piedāvāto stāstu par Kārļa Ulmaņa pēdējām stundām Rīgas pilī 1940. gada
vasarā, izrādes veidotāji ne vien pārcilā senu
notikumu faktus un varoņu rīcības argumentāciju, bet vistiešākajā veidā rosina vēsturiskajos notikumos saskatīt analoģiju ar šābrīža
Latvijas problēmām». Biļetes cena – Ls 7, 6,
un 5. Īpašā akcija: skolēniem, studentiem un
pensionāriem – 50 procentu atlaide.

redzi, ka to visu nedari tikai mammai,
omei, bet arī citiem prieks. «Tiesa, lai arī
labi konkursā veicies, es sevi neslavēju, jo
man šķiet, ka tā var iedzīvoties iedomībā.
Jā, ir patīkami, ka pienāk klāt skatītāji
un saka labus vārdus, bet pati esmu pret
sevi ļoti paškritiska. Neviens taču šajā
dzīvē nav pilnība, mēs visu laiku augam.
Arī skolotāja vienmēr pēc konkursa saka:
«Lielos vilcienos ļoti labi, bet...» Tieši tā
arī es pati pie sevis vienmēr domāju, un
tas mani motivē strādāt. Nekad nebūs tā,
ka nevar vēl labāk. Šis nav kā teksta uzdevums, kurā tikai viena atbilde,» tā Ketija.
Viņa atzīst, lai tiktu uz augšu, sasniegtu
labus rezultātus, svarīgs ir iekšējais cīniņš. «Sev jāiegalvo – man vajag, es gribu,
man jācīnās. Stimulu dod arī iespēja katrā
konkursā paskatīties uz citiem, talantīgākiem. Tad es domāju – jā, es arī tā varētu,
un tiecos uz to,» saka Ketija.

Pirmā flauta
palika uz mašīnas jumta

Ketijai pa šiem pieciem gadiem bijušas
divas flautas jeb kā viņa saka – labākie
draugi. Iespējams, ar pirmo flautu būtu
spēlējusi vēl šodien, taču liktenis lēma,
ka Ketijai vajag labāku. «Skolotāja, novērtējot manu talantu un spējas, ieteica
vecākiem man iegādāties labāku instrumentu. Uzreiz to nevarējām atļauties,
taču krājām. Bet tad vienās brīvdienās
kravājām mantas auto, lai brauktu no
Jelgavas uz Valmieru, mamma uzlika
flautu uz jumta. Ielikām mašīnā visas
mantas, bet flauta tā arī palika uz mašīnas jumta...» stāsta Ketija. Tā tieši īsi
pirms nākamā konkursa Ketija saņēma
jaunu flautu, ar kuru spēlē vēl šodien.
Flauta ir dārgs instruments, kura cena
šobrīd ir no 200 latiem līdz vairākiem
tūkstošiem latu. Viss atkarīgs no tā, cik
daudz dārgmetāla – sudraba, zelta – tajā,
kā arī savu nosaka brends.

Ģitāristu konkurss
«Uzsit pa stīgu»
16. aprīlī organizācija «Zariņš&Lejnieks»
rīko ģitāristu konkursu «Uzsit pa stīgu».
Tā mērķis ir attīstīt ģitārspēles tradīcijas
Jelgavā, dodot iespēju jaunajiem un
pieredzējušajiem ģitāristiem piedalīties
konkursā, izpildot gan savas sacerētās, gan
jau pazīstamas un iemīļotas kompozīcijas.
Konkursā dalībniekiem ir iespēja pieteikties
sev piemērotā grupā pēc grūtības pakāpes.
Pieteikties konkursam var līdz 4. aprīlim,
aizpildot pieteikuma anketu un nosūtot
to uz e-pastu: uzsitpastigu@gmail.com.
Ja ir jautājumi, zvanīt pa tālruni 25970275
vai rakstīt uz e-pastu: uzsitpastigu@gmail.
com. Konkursa nolikums un pieteikuma
anketa pieejami www.zemgalei.lv.

