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Jelgavā apmeklētākais
objekts – tornis
18 008
+24%

Ģederta Eliasa
Jelgavas Vēstures
un mākslas muzejs

3208

4694

+35%

 Ritma Gaidamoviča

+12%

Ādolfa Alunāna memoriālais muzejs

1216

2134

+ 240%

-19%
Svētās Trīsvienības
baznīcas tornis

+10%
A/s «Amo Plant»

LLU muzejs
Jelgavas pilī

10 756

«Keramika LV»

+16%

4736

BEZMAKSAS	

+2%

Kurzemes hercogu
kapenes Jelgavas pilī

Grupa «Tirkizband» aicina Jelgavas skolēnus,
kuri prot dziedāt un ir
savas pilsētas patrioti, piedalīties atlasē,
lai kopīgi iedziedātu
dziesmas «Satiksimies
Jelgavā» kora versiju
un piedalītos tās videoklipa ierakstā.
Dziedātāju atlase notiks 14.
martā no pulksten 16 Zemgales
reģiona Kompetenču attīstības
centrā Svētes ielā 33. Uz atlasi aicināti jaunieši, kuri vēlas
piedalīties pilsētas dziesmas
popularizēšanā, dažādos pilsētas pasākumos un muzikālos
projektos.
Atlases dalībniekiem būs jānodzied Jelgavas pilsētas dziesmas

 Ilze Knusle-Jankevica

Jelgavas reģionālais Tūrisma centrs (JRTC) šonedēļ
informēja par aizvadīto
tūrisma sezonu. Apkopojot datus, pērn apmeklētākais objekts Jelgavā
bijis Svētās Trīsvienības
baznīcas tornis, kuru apmeklējuši 32,5 tūkstoši
cilvēku. Seši procenti jeb
1988 apmeklētāji bijuši
ārzemnieki no Lietuvas
(636), Krievijas (306),
Vācijas (194), ASV (94),
Polijas (90), Igaunijas (86)
un citām valstīm.
Runājot par aizvadīto gadu, JRTC
Tūrisma informācijas nodaļas vadītāja Vita Kindereviča atzīmē, ka
palielinājusies individuālo Jelgavas
un Latvijas iedzīvotāju interese par

Jelgavas muzejiem un audzis arī
skolēnu grupu skaits, bet vienlaikus tūristi ir kļuvuši prasīgāki un
objektos vēlas vairāk aktivitāšu.
Kopumā Jelgavu visvairāk apmeklējuši ārvalstu tūristi no Lietuvas,
Krievijas, Vācijas, Igaunijas, Zviedrijas, Polijas, Francijas, bet vislielākais
ārvalstu tūristu īpatsvars ir Kurzemes hercogu kapenēs – 37 procenti.
«Analizējot naktsmītņu informāciju,
ir redzams, ka palielinājies gan
Jelgavas viesnīcu noslogojums, gan
vidējais nakšņošanas ilgums Jelgavā – tas pērn bija 2,7 naktis. Tam
ir tendence palielināties, un tas ir
pozitīvi,» tā V.Kindereviča.
JRTC speciālisti pozitīvi vērtē
arī to, ka beidzot ir «pamodušies»
pilsētas ēdināšanas uzņēmumi, kuri
vairāk piedomā gan par tūristiem,
gan par uzņēmumu kopumā. «Liela loma bija arī tam, ka tika radīti
Jelgavas īpašie ēdieni – «Hercoga

bura» un «Šarlotes skūpsts» –, jo
gan jelgavnieku, gan pilsētas viesu
interese par tiem bijusi liela. Ņemot
to vērā, mūsu ieteikums ēdināšanas
uzņēmumiem būtu veidot gardēžu–degustāciju taku, iekļaujot tajā
vairākus Jelgavas pilsētas un tuvējo
novadu ēdināšanas uzņēmumus,»
norāda JRTC pārstāve.
Vēl, runājot par gaidāmo tūrisma
sezonu, V.Kindereviča piebilst, ka
joprojām turpināsies darbs pie ekskursiju popularizēšanas, izstrādes,
gidu apmācības – pagājušajā gadā
iespēju doties ekskursijā pa Jelgavu izmantojuši ap 2000 cilvēku.
«Aicinām iesaistīties arī ražošanas
uzņēmumus un parādīt plašākai
auditorijai ražošanas procesus. Uz
to ir atsaucies «Evopipes» un «Latvijas piens», kas sola līdz maijam
izstrādāt ekskursijas plānu. Tāpat
nākamsezon jādomā par aktīvo
tūrismu, piemēram, velosipēdu un
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cita inventāra nomu, arvien vairāk
pilsētas viesi izrāda interesi par
objektiem ar militāru vēsturi, arī
par bijušo Pārlielupes cietuma teritoriju, bet, raugoties tālākā nākotnē,
aicinām uzņēmējus veidot ūdenstūrisma piedāvājumus, jo Jelgavā
ir jauns apskates objekts – Mītavas
tilts – un tiek sakārtoti upju krasti,»
tā viņa. Tāpat aktuāla būs atpūta
dabā un piedāvājumi ģimenēm ar
bērniem.
JRTC, gatavojoties jaunajai tūrisma sezonai, tūrisma pakalpojumu
sniedzējiem iesaka pārbaudīt un
aktualizēt informāciju mājas lapā un
par jebkurām izmaiņām – gan darba
laikā, gan piedāvājumā, gan par plānotiem pasākumiem – informēt arī
JRTC, kas savukārt uztur tūrisma
informācijas mājas lapu www.visit.
jelgava.lv. Sazināties ar JRTC var pa
tālruni 63005447 vai e-pastu: tic@
tornis.jelgava.lv.

«Satiksimies Jelgavā» piedziedājums un viena dziesma pēc
paša izvēles. Izpildījums var
būt a capella (bez pavadījuma)
vai ar pavadījumu, izmantojot
fonogrammu, kas ierakstīta audio CD vai USB zibatmiņā. Būs
pieejamas arī klavieres.
Pēc atlases grupas «Tirkizband» dalībnieki jelgavnieki
Erita Karlsone, Madara Rubene,
Uldis Timma un Gundars Caune
uz sadarbību aicinās 20 dziedātājus. Erita un Uldis ir pilsētas
dziesmas «Satiksimies Jelgavā»
autori.
Pieteikties atlasei var līdz
10. martam pa e-pastu: satiksimies@tirkizband.lv, norādot
dalībnieka vārdu, uzvārdu, skolu, klasi un kontaktinformāciju.
Papildu informāciju interesenti
var saņemt, zvanot pa tālruni
25643116.

Maksājot NĪN, korekti
jānorāda nepieciešamā
informācija
 Sintija Čepanone

2012. gadā apmeklētākie Jelgavas tūrisma objekti – apmeklētāju skaits un procentuālā attiecība pret 2011. gadu
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«Tirkizband» skolēnus aicina
iedziedāt pilsētas dziesmu
«Satiksimies Jelgavā»

Latvijas Dzelzceļa
vēstures muzeja
Jelgavas ekspozīcija

32 552

Laikrakstu iespējams
saņemt arī redakcijā
Pasta ielā 47 – 214.

Iedzīvotāji, veicot nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) samaksu
par 2013. gadu internetbankā, aicināti pārliecināties, vai
pārskaitījums tiešām
adresēts pašvaldībai,
kas izsūtījusi paziņojumu par NĪN nomaksu, un korekti norādīt
maksājuma veikšanai
nepieciešamo informāciju. Pēdējā laikā
fiksēti gadījumi, kad
Jelgavas domes Finanšu nodaļas kontā ieskaitīti NĪN maksājumi
par ēkām un zemi, kas
ir Jelgavas novadā.
«Visbiežāk fakts, ka NĪN nomaksāts Jelgavas pilsētas, nevis
Jelgavas novada pašvaldībai, atklājas brīdī, kad cilvēks novadā
saņēmis NĪN maksājuma pazi-

ņojumu un tajā norādīts parāds
par iepriekšējo gadu. Kad NĪN
maksātājs vēršas pašvaldībā,
izrādās, ka viņš neatšķir, kas ir
Jelgavas pilsētas un kas ir Jelgavas novada pašvaldība, līdz
ar to NĪN pārskaitījis pilsētas
pašvaldībai, lai gan paziņojums
saņemts par mājokli un zemi
novadā un to izsūtījusi Jelgavas
novada pašvaldība,» situāciju
komentē Jelgavas pilsētas domes Finanšu nodaļas vadītāja
Ināra Krīgere.
NĪN maksājumi, kas neuzmanības dēļ pārskaitīti uz kādu
no Jelgavas pilsētas pašvaldības
kontiem, gada griezumā veido
aptuveni 1000 – 1200 latus.
Kaut arī summa nav pārāk liela,
gan pašiem NĪN maksātājiem,
gan pašvaldības speciālistiem
tas rada liekas neērtības, jo
kļūdaini pārskaitītā nauda tiek
atgriezta uz nodokļa maksātāja
iesnieguma pamata, kas, protams, prasa papildu laiku.
Turpinājums 3.lpp.

Noslēgusies pirmklasnieku reģistrācija Tehnoloģiju vidusskolā
 Ilze Knusle-Jankevica

2013./2014. mācību gadā plānots
uzņemt 650 izglītojamos. ŠoPirmklasnieku reģisbrīd reģistrēts 541 izglītojamais.
trācija jaunajam mācīJelgavas Izglītības pārvaldes
bu gadam noslēgusies
vadītāja Gunta Auza norāda, ka
Jelgavas Tehnoloģiju
skolēnu reģistrācija noslēgusies
vidusskolā (šobrīd – JelJelgavas Tehnoloģiju vidusskolā
gavas 1. ģimnāzija),
– tur jaunajā mācību gadā plānots
bet pārējās skolās izuzņemt 60 pirmklasniekus, un
glītojamo reģistrēšana
skola ir saņēmusi 60 iesniegumus
mācībām 1. klasē vēl
par bērnu uzņemšanu 1. klasē.
turpinās.
Pārējās skolās, kurās skolēni tiek
uzņemti no 1. klases, reģistrācija
Jelgavas pilsētā 1. klasē vēl turpinās.

Izglītības pārvalde informē,
ka 2013./2014. mācību gadā mācības 1. klasē uzsāks 2006. gadā
dzimušie bērni: Jelgavas pilsētā
reģistrēti 635 bērni. Turpmākajos
trīs mācību gados – 2014./2015.,
2015./2016. un 2016./2017. –
Jelgavā plānots skolēnu skaita
pieaugums gan 1. klasē, gan sākumskolā kopumā: 2007. gadā reģistrēti 744 dzimuši bērni, 2008.
gadā – 811 bērni, 2009. gadā – 725
bērni. «Skolēnu skaita pieaugums
sākumskolā ilgtermiņā sekmēs

skolēnu skaita pieaugumu pamatskolā un vidusskolā. Jelgavas
pilsētā katru mācību gadu stabils
ir arī izglītojamo skaits no citām
pašvaldībām – tas pārsniedz 1000
izglītojamos,» piebilst G.Auza.
Jāatgādina, ka bērnu mācībām
1. klasē var reģistrēt izraudzītajā
skolā – vienam no vecākiem ar
bērna dzimšanas apliecību un
savu personu apliecinošu dokumentu (pasi vai identifikācijas
karti) jādodas uz izvēlēto skolu
un jāraksta iesniegums.

Uzņemšana 1. klasē 2013./2014. mācību gadā
Izglītības iestāde

Uzņemamo skaits
1. klasē 2013./2014. m.g.
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Vairāki simti tūkstoši cilvēku Latviju pametuši labākas dzīves meklējumos, taču tajā pašā laikā virkne citu valstu iedzīvotāju savu nākotni saista ar Latviju un pārcēlušies uz
dzīvi šeit. Arī Jelgava kļuvusi par daudzu ārzemnieku dzīvesvietu, turklāt visi «Jelgavas Vēstneša» uzrunātie ārzemnieki uz Jelgavu pārcēlušies mīlestības dēļ, nevis cerībā atrast
labāk atalgotu darbu. Kā Jelgavā jūtas citu valstu iedzīvotāji?

«Dažreiz pietrūkst milāniešu histērijas»

Stefano Kjussi, 44 gadi, uz
Jelgavu pārcēlies no Itālijas:
«Biju noguris no Milānas straujā
dzīves ritma, gribējās pārmaiņas.
Esmu precējies ar latvieti, un mana
sieva Linda astoņus gadus nodzīvoja
Itālijā, bet pirms gadiem četriem
pieciem viņai bija iespēja Latvijā
turpināt ģimenes biznesu, bet es
vēlējos te izveidot savu uzņēmumu.
Jau iepriekš, viesojoties Latvijā,
man šķita, ka te varētu dzīvot, tāpēc pārcelšanās nebija gluži lēciens
tumsā. Itālijā man bija uzņēmums,
kas sniedza biznesa konsultācijas,
bet Latvijā to neturpināju – sāku
attīstīt biomasas eksportu uz Itāliju, un tas tad arī pašlaik ir mans
bizness. Tāpat esmu arī oficiālais
futbola kluba «AC Milan» pārstāvis
Baltijas valstīs, tāpēc paralēli vēl
sadarbojos ar Rīgas, Viļņas futbola
klubiem, organizējot treniņnometnes un citas aktivitātes.
O, latvietis biznesā?! Es tiešām
negribu teikt neko sliktu par
latviešiem – man ir patīkami
šeit tikties ar cilvēkiem, veidot
sakarus –, taču esmu pieradis pie
cita tempa un attieksmes. Man ir
tāda sajūta, ka no viena grāvja – no
milāniešu histēriskā darba stila,
no tās milzīgās steigas, kādā tur
viss notiek, – esmu iebraucis otrā
grāvī. Gribas sajust lielāku mērķ-

tiecību, neatlaidību, atbildību par
padarīto, jā, arī straujāku ritmu
un augstākas prasības pašiem
pret sevi. Principā ir tā, ka Itālijā
kā ģimenes dzīvē, tā biznesā cilvēki ir tādi ekspansīvi, histēriski,
bet Latvijā – nosvērti, mierīgi,
un, jāatzīst, mazliet traucē tas,
ka to mierīgumu viņi pārnes arī
uz darbu. Bet ceļu satiksmē gan
tas ir patīkami – situācijā, kurā
itālietis jau sen desmit reizes būtu
uzpīpinājis, latvietis ir mierīgs un
nosvērts... Tas ir skaisti!
Vienu gan es Latvijā nevaru pārdzīvot. Ēdienu. Šajā jomā es tiešām
ciešu. Man pietrūkst Itālijā pierasto
produktu, garšu – pēdējā laikā jau šo
to veikalā var salasīt, bet vienalga
nav tas. Sieva jau arī smejas, ka
viņai tās manas pastas ir līdz kaklam. Bet es ēdu arī zupas – tās man
Latvijā garšo. Un biezpienu. Itālijā
tādu produktu vispār nepazīst.
Sākumā man bija grūti pierast
pie Latvijas laikapstākļiem – likās,
ka ziemā ir pārāk auksts. Bet te
ir svaigs gaiss, tīras debesis – nav
tāda smoga kā virs Milānas –, te
ir daudz gaismas, daudz mežu.
Tiešām skaisti. Man patīk Jelgavas
dzīves mierīgais ritējums. Sarunās
ar vietējiem izjūtu ļoti pozitīvu
attieksmi pret Itāliju kā valsti, lai
gan pašreizējos apstākļos vairāk
novērtēju Latviju un to, kā tā spējusi
pārdzīvot ekonomisko krīzi. Malači
latvieši! Krīzi viņi pārvarēja ar lielu
drosmi, pieņemot pareizus lēmumus, un tagad jūtu, kā Latvija atkal
aug un veidojas. Pretēji Itālijai – tur
vēl aizvien valdība tēlo, ka nekādas
krīzes nav, izšķērdē miljonus un to
visu dara uz iedzīvotāju rēķina.»

«Mēnesī vajadzēja 5 000 000 rubļu»
Irina Pauls, 36 gadi, uz Jelgavu pārcēlās no Baltkrievijas:
«Ar Latviju man nebija nekādas
saiknes, tāpēc pat neinteresējos
par šeit notiekošo – iedomāties nevarēju, ka kādreiz dzīvošu Jelgavā!
Bet dzīvē tā sagadījās, ka, strādājot
lielā kompānijā Brestā, iepazinos ar
tālbraucēju no Jelgavas. Un pērn
Baltkrievijā nosvinējām kāzas.
Latvijā ir brīvība, Latvija ir Eiropā,
Baltkrievijā tā visa nav – tie bija
galvenie argumenti, kāpēc vīrs negribēja dzīvot Baltkrievijā, un jūlijā
kopā ar dēlu uzticīgi sekoju viņam
uz Latviju. Varbūt pagājis pārāk
mazs laiks, lai es apjaustu to atšķirīgo starp Latviju un Baltkrieviju
– pagaidām situācija šķiet līdzīga,
bet vienalga jāpierod pie jauniem
apstākļiem. Būtiskākais šķērslis ir
valoda – apzinos, ka iedzīvoties citās
valstīs, kur nav tik daudz krieviski
runājošo, būtu vēl grūtāk, taču
valodas barjeru ļoti izjūtu, tāpēc
intensīvi apgūstu latviešu valodu.
Šķiet, līdz šim tikai vienu reizi esmu
izjutusi nicinošu attieksmi tādēļ, ka
esmu iebraucēja, – Rīgā pie ārsta,
bet kopumā šeit ir ļoti atvērti un
pretimnākoši cilvēki.
Sākumā visas cenas pārrēķināju
dolāros, lai saprastu, cik kas maksā.
Bet tagad jau puslīdz esmu pieradusi. Varu salīdzināt – Baltkrievijā,
lai normāli dzīvotu, mēnesī vajag
kādus piecus miljonus rubļu jeb ap
400 dolāru. Protams, ir tādi, kas
saņem krietni vairāk, un arī tādi,
kas saņem 200 dolārus un mazāk,
bet atalgojuma proporcija ar cenām
ir līdzīga kā Latvijā. Tiesa, nesen
Baltkrievijā cenas paaugstināja teju
divas reizes, tāpēc dzīvot kļuva grūtāk, īpaši jau pensionāriem, kuriem,
tāpat kā Latvijā, vairumā gadījumu
pensijas ir niecīgas, izņemot varbūt
bijušos armijniekus. Toties mani
šokēja augstie komunālie rēķini

Latvijā. Baltkrievijā dzīvoju nelielā
pilsētiņā netālu no Brestas, un vidēji
mēnesī par komunālajiem pakalpojumiem maksāju 40 – 50 dolārus.
Taču jāatzīst, ka pašlaik mani
visvairāk uztrauc tas, kā Latvijā
iedzīvojas mans 13 gadus vecais
dēls – par laimi, Jelgavā ir arī krievu
skolas, taču mācīties vienalga nav
viegli. Izglītības sistēma kopumā ir
atšķirīga no mums ierastās, arī prasības atšķiras – teiksim, Baltkrievijā
skolā sāk iet no sešiem gadiem, te
– no septiņiem. Sanāk, ka pēc vecuma dēlam te vajadzēja mācīties 6.
klasē, bet palaidām tomēr septītajā.
Piemēram, fiziku, ko te sāk apgūt
tikai 8. klasē, dēls jau ir mācījies.
Citādi gan ir ar angļu valodu – lai
gan skolā to mācīja, līmenis krietni
atšķiras, jo Baltkrievijā tai nepievērš
tik lielu uzmanību. Te ir Eiropa! Un
mācību grāmatas ir latviešu valodā
– kad vīrs ir reisā, jūtos bezspēcīga:
es pat, piemēram, Latvijas vēsturē
dēlam vēl nespēju palīdzēt...
Tas, ko Latvijā līdz šim esmu
redzējusi, man ļoti patīk, arī Jelgavā
man patīk dzīvot – dzīvoklis mums
ir RAF masīvā, un te viss šķiet tik
kompakts! Viss, kas dzīvošanai
nepieciešams, ir pie rokas.
Ļoti ceru, ka pārskatāmā nākotnē varēšu sākt strādāt. Cik esmu
skatījusies, manā profesijā vakanču
nav daudz, arī bezdarba līmenis,
šķiet, Latvijā tomēr ir augstāks
nekā Baltkrievijā, līdz ar to darbu
atrast būs grūtāk. Bet tas noteikti
nav neiespējami!»

«Retais aizdomājas, kas ir Vācijas
stabilitāte – tā ir iedzīvotāju
attieksme»

Renate Belaja, 27 gadi, uz
Jelgavu pārcēlās no Vācijas:
«Esmu uzaugusi vidē, kur pats
par sevi saprotams šķiet tas, ka, ja
kaut gribi sasniegt, ir smagi jāstrādā
un tas ir ilglaicīgs process – nevar
visu dabūt uzreiz. Es, piemēram,
strādāt sāku 15 – 16 gados, strādāju arī paralēli studijām un visu
šo laiku maksāju nodokļus. Un

man nebija ne mazāko šaubu, ka,
ja būs tāda nepieciešamība, es no
valsts saņemšu atbalstu. Bet te,
Latvijā, šķiet, daudzi cilvēki nav
gatavi smagi strādāt, viņi, cerot uz
vieglāku dzīvi, izvēlas aizbraukt.
Latvijā man ļoti pietrūkst tā Vācijas
pamatīguma, domāšana ilgtermiņā.
Sarunās ar latviešiem jūtu, ka par
Vāciju ir pozitīvs priekšstats – kā

par labklājīgu valsti, taču tikai retais
aizdomājas, kas ir šīs stabilitātes
pamatā. Tā ir iedzīvotāju attieksme,
kas to labklājību veido. Bet Latvijā
cilvēki labākas dzīves meklējumos
dodas strādāt uz ārzemēm, it visā
vaino savu valsti, lai gan paši aizbraucot to vājina.
Es noteikti negribu kādu mācīt
un apgalvot, ka visiem tā jādara,
taču varu teikt pēc savas pieredzes. Ar vīru iepazināmies Vācijā
– mēs kopā studējām. Tā kā vīrs
ir no Latvijas, bija skaidrs, ka
arī mūsu ģimene dzīvos Latvijā.
Pirmais bērniņš Elias piedzima
Vācijā, otrs dēls Tobiass – jau
Latvijā. Visvairāk šeit mani samulsināja slimnīcas personāla
attieksme – kad pēc dzemdībām
pasaucu māsiņu, viņa ieradās
labi ja pēc piecpadsmit minūtēm
un tad vēl bija neapmierināta, ka
viņu traucēju. Es sajutos kā tāda
nasta un nespēju iedomāties, ka
kaut ko tādu varētu piedzīvot
Vācijā. Tāpat arī valsts atbalsts
– Vācijā pat tās mammas, kuras

nav strādājušas, var būt drošas, ka
pietiks naudiņas, lai mazo uzturētu. Bet šeit ir ļoti daudz ģimeņu,
kam līdzekļu pietrūkst, bet valsts
atbalsts ir niecīgs. Bet tā jau nav
tikai valsts vaina. Kad Latvijā sāku
strādāt, man pat prātā neienāca,
ka varētu nemaksāt nodokļus, lai
tikai pašai vairāk paliktu! Un arī
tagad man ir tā apziņa: es dzīvoju
šeit, Latvijā, un es varu šo vietu
padarīt labāku.
Vēl ko esmu ievērojusi: ja vācietim jāizvēlas māja vai mašīna, viņš
izvēlēsies investēt dzīvesvietā un
brauks ar vienkāršāku auto. Es
tiešām nebiju redzējusi tik daudz
dārgu mašīnu vienuviet, kā tas
ir Latvijā! Bet tā jau laikam ir tā
mūsu atšķirīgā mentalitāte.
Taču man tiešām nav ne mazākās nožēlas, ka vairs nedzīvoju
Vācijā. Mana vieta ir te. Jā, varbūt
pietrūkst atsevišķu preču, arī man
šeit, teiksim, apģērba vai bērnu
preču cenas šķiet neadekvātas
kvalitātei, tāpēc esmu priecīga, kad
sanāk aizbraukt uz Vāciju.»

«Mana ģimene smējās, ka, vēlākais, pēc
gada būšu atpakaļ Lietuvā, bet – nekā!»
Linas Kaikaris, 27 gadi, uz
Jelgavu pārcēlies no Lietuvas:
«Pirms kādiem gadiem četriem
Jonišķos iepazinos ar meiteni Ievu,
kura bija atbraukusi ciemos pie
vecmāmiņas. Izrādījās, viņa ir no
Jelgavas. Sākām draudzēties un
pavisam drīz sapratām, ka gribam
būt kopā vienmēr. Godīgi sakot, mēs
pat ilgi neanalizējām, kur dzīvosim
– es universitāti jau biju beidzis un
ieguvis fitnesa trenera diplomu, bet
viņa vēl mācījās, tāpēc šķita tikai
loģiski, ka tas, kurš pārceļas, būšu
es. Jā, bija jau bail gan par valodu,
gan par to, vai atradīšu darbu, bet
mīlestība bija stiprāka. Tā pirms
trīsarpus gadiem sāku dzīvot Jelgavā. Mana ģimene sākumā smējās,
ka, vēlākais, pēc gada būšu atpakaļ
Lietuvā, bet – nekā! Pamazām
arī sirdī kļūstu par latvieti un pat
apsveru domu ar laiku iegūt Latvijas pilsonību. Jāatzīst gan, ka tīri
finansiāli pašlaik mani uztur mana
meitene, jo valodas dēļ ar darbu
man ir, kā ir – diemžēl latviešu

valodas zināšanas vēl nav pietiekami labas, lai strādātu, bet es tieši
pašlaik to apgūstu kursos. Domāju,
savā specialitātē darbu atradīšu un
tad ģimeni uzturēšu es.
Ja agrāk pie savas ģimenes Lietuvā braucu katru nedēļu, tad pašlaik
to daru jau retāk. Arī draugu Lietuvā nav palicis daudz, jo liela daļa
tāpat devušies peļņā uz Angliju un
Īriju. Arī es savulaik aizbraucu uz
Angliju, bet pēc mēneša biju atpakaļ
– nepatika man tas viss. Bet te, Latvijā, jūtos kā mājās. Varbūt tāpēc, ka
Lietuva ir pavisam tuvu, bet varbūt
tāpēc, ka latvieši man šķiet atsaucīgāki un atvērtāki nekā lietuvieši un
latviešu kultūra – interesantāka un
sirdij tuvāka. Latviešiem jau droši
vien šķiet otrādi, bet tas tāpēc, ka
vietējie bieži nenovērtē to, kas
viņiem ir. Kaut vai Līgo svētki – Lietuvā Jāņus svin vienu dienu, Latvijā
– veselas trīs! Lietuvā vārdadienas
nav nekas īpašs, bet te – īsti svētki!
Latvijas dzimšanas diena iedzīvotājiem ir notikums – ar dažādiem

pasākumiem,
vērienīgu salūtu, bet Lietuvā
– tikai parasta brīvdiena...
Manuprāt,
latvieši māk
svinēt, vienīgi
valstī noteikto
brīvdienu te ir
mazāk nekā
Lietuvā.
Citādi būtiskas atšķirības starp mūsu valstīm
nejūtu. Latvieši nez kāpēc uzskata,
ka Lietuvā dzīvošana ir lētāka, bet
es to, dzīvodams Latvijā, nejūtu.
Jā, varbūt kartupeļus Lietuvā
var nopirkt lētāk un dažas preces
Šauļu tirgū, taču Latvijā arī algas,
manuprāt, ir lielākas, tāpēc paši
lietuvieši neuzskata, ka pie viņiem
dzīvošana sanāk lētāka. Vienu gan
esmu pamanījis – privātmājas uzturēšana varbūt Lietuvā izmaksā
nedaudz lētāk, jo tur elektrība
maksā mazāk un arī nekustamā

īpašuma nodoklis jāmaksā tikai
par zemi, bet te – gan par zemi,
gan ēkām. Bet tās ir tikai atsevišķas izdevumu pozīcijas – kopumā
Latvijā, manuprāt, labklājības
līmenis ir augstāks. Ceļi? Nu, jā,
no Lietuvas iebraucot Elejā, uzreiz atšķirību var just, taču es to
neuztveru pārāk traģiski, jo ir tik
daudz sakārtotu lietu, par ko Latvijā var priecāties. Draugi Lietuvā
jau saka, lai beidzu ākstīties un
braucu mājās, bet... manas mājas
tagad ir Latvijā.»

«Kā mamma slavē jūsu miltus, par maizi nemaz nerunājot!»
Pāvels Gornašs, 33 gadi, uz
Jelgavu pārcēlies no Polijas:
«Kaut arī Latvijā nokļuvu apstākļu sakritības dēļ, šeit es jūtos īstajā
vietā. 1. maijā apritēs divi gadi, kopš
dzīvoju Jelgavā. Strādāt katru dienu
braucu uz Dobeli – esmu vadošais
pētnieks Latvijas Valsts augļkopības
institūtā –, un man ir paveicies, ka
darbs ir arī mana aizraušanās. Tas
ir vēl viens apliecinājums – ja vien
vēlies, vari sasniegt ļoti daudz.
Dzīvojot Polijā, desmit gadus
studēju Poznaņas universitātē, bet
pēdējos sešus gadus ik vasaru braucu strādāt uz Angliju. Tur iepazinos
ar jelgavnieci Lilitu, un apstākļi tā
iegrozījās, ka vienīgā iespēja būt
kopā bija dzīvot Latvijā. Ģimene bija
pārsteigta par manu lēmumu – es
taču nezināju latviešu, pat ne krievu valodu! Taču tagad gan mana
ģimene, gan draugi par manu izvēli
priecājas. Vecāki jau divas reizes
mani ir apciemojuši, un arī viņiem
ļoti patīk Latvija. Ļoti spilgti atceros

pirmo braucienu uz darba interviju
Dobelē – maldoties pa pilsētu, es ļoti
izteikti izjutu, ka Rīga un pārējā
Latvija ir divas atšķirīgas vides. Rīgā
sazināties angliski nav problēmu,
ārpus Rīgas – ļoti grūti.
Es tiešām apstāklī, ka Latvija salīdzinājumā ar Poliju ir maza valsts,
saskatu vairāk pozitīvā – manuprāt,
tas ļauj daudzus lēmumus pieņemt
ātrāk. Piemēram, Latvijā īsā laikā
notika pāreja no analogās uz digitālo
televīziju – Polijā digitalizāciju uzsāk

tikai šogad. Tāpat pāreja uz eiro nezin kāpēc tas netiek pienācīgi
– šeit tā plānota jau nākamgad, bet izmantots...»
Polija kavējas lēmumu pieņemt. Es
tiešām uzskatu, ka Latvijai ir liels
Sagatavoja Sintija Čepanone,
potenciāls, te ir iespējas darīt, attīsfoto Ivars Veiliņš
tīties. Jā, varbūt latviešiem mazliet
un no personīgā arhīva
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Maksājot NĪN, korekti
jānorāda nepieciešamā
informācija
No 1.lpp.

Jelgavas novada pašvaldības
Finanšu nodaļas vadītāja Sandra
Kalvāne gan norāda, ka līdz šim
nav bijis precedenta, kad novada
pašvaldības kontā pārskaitīts NĪN
maksājums par ēkām un zemi Jelgavas pilsētā, taču to, ka nodokļu
maksātāji kļūdaini norāda NĪN
saņēmēju un kontu, lai gan tas
minēts izsūtītajā paziņojumā, gan
nācies fiksēt.
Tieši tādēļ iedzīvotāji, pirms
veikt NĪN maksājumu internetbankā, aicināti pārliecināties, vai
pārskaitījums tiešām adresēts
pašvaldībai, kas izsūtījusi paziņojumu par NĪN nomaksu, un
pārskaitījumu veikt uz kādu no
tiem pašvaldības kontiem, kas
norādīts sagatavotajā maksāšanas
paziņojumā.
I.Krīgere piebilst, ka drošākais
veids nomaksāt NĪN ir portālā www.epakalpojumi.lv, jo tur
maksātājam automātiski parādās
visa nepieciešamā informācija, to
var izdarīt arī Jelgavas Nekustamā īpašuma pārvaldes norēķinu
punktos vai bankā – tad maksājuma uzdevuma precīza norādīšana ir operatora kompetencē.
Savukārt, maksājumu veicot caur
internetbanku, būtiski ir maksāju-

 Ilze Knusle-Jankevica

4. un 5. martā Latvijā
notiks Notāru dienas,
kuru laikā notāri iedzīvotājiem sniegs bezmaksas
konsultācijas: šogad aktuālā tēma ir nekustamo
īpašumu īres un nomas
darījumi. Jelgavā konsultācijas sniegs četri
notāri.
Latvijas Zvērinātu notāru padomes rīkotājdirektore Vija Piziča
norāda, ka jelgavnieku aktivitāte
Notāru dienās ir ļoti liela – pērn
klātienē konsultācijas sniegtas ap
200 cilvēku, kas ir tuvu maksimālajam iespējamajam skaitam, ko
notāri fiziski var apkalpot. Vēl atbildes uz jautājumiem tiks sniegtas
elektroniski.
Šī gada tēma: īres un nomas darījumi. «Šis jautājums aktualizējās,
beidzoties aktīvajam hipotekārās
kreditēšanas posmam – miteklis
cilvēkam ir vajadzīgs vienmēr.
Piesakot tēmu, sapratām, ka šie
jautājumi ir ļoti aktuāli, bet joma
– nesakārtota, tāpēc skaidrosim,
kāpēc jābūt līgumam, kādam tam
jābūt un kādi ir būtiskākie līguma
nosacījumi, lai abas puses izvairītos
no iespējamām problēmām. Savstarpējā līgumattiecību kultūra ir
kritiska, un parādās arvien vairāk
gadījumu, kad izīrētājs nepieņem
īres maksu, tādējādi savdabīgā veidā

ziņas

Biznesa inkubatorā
radīta spēle draugiem.lv

ma mērķī precīzi norādīt nodokļa
maksātāja personīgā konta numuJau drīzumā portālā draugiem.lv
ru par zemi un personīgā konta
būs pieejama spēle «Brīnumnumuru ēkām, kā arī termiņu,
zeme», ko izstrādājis Jelgavas
par kuru veikts maksājums. «Ja
biznesa inkubatora uzņēmums
šī informācija norādīta korekti,
«DreamBit Studios». Lai gan
pārpratumiem nevajadzētu rasspēle ir piedzīvojumu pilna, tās
ties,» tā viņa.
radītājs Igors Buhovecs sola,
Jāatgādina, ka NĪN par zemi un
ka vardarbības tajā
mājokli aprēķina uz gadu un tas
nebūs un, kaut
tiek sadalīts četros maksājumos:
gan mērķauditošogad NĪN maksāšanas termiņi
rija ir pieaugušie,
noteikti 2. aprīlis, 15. maijs, 15.
to varēs spēlēt
augusts un 15. novembris. Maksāarī kopā ar
jumu var veikt gan pa daļām, gan
bērniem.
arī avansa veidā, līdz pirmajam
maksājuma termiņam – 2. aprīlim
– samaksājot visu summu.
«Jelgavas Vēstnesis» jau rakstīja, ka Jelgavas pilsētas pašvaldība
izsūtījusi vairāk nekā 32 tūkstošus maksāšanas paziņojumu par
NĪN 2013. gadam. Ja kaut kādu
iemeslu dēļ līdz 15. februārim tas
nav saņemts, nodokļa maksātāja
pienākums ir vērsties pašvaldības
Finanšu nodaļā, lai noskaidrotu  Ilze Knusle-Jankevica
tā apmēru. Jautājumus par NĪN
Mēneša laikā sociālajā
nomaksu var precizēt Jelgavas
tīklā draugiem.lv tiks
pilsētas domes Finanšu nodaļā
«palaista» jauna spēle
Lielajā ielā 11, 106., 107. un 108.
– «Brīnumzeme», kas
kabinetā, vai pa tālruni 63005589,
tapusi Jelgavas biznesa
63005491, 63005596, 63005552,
inkubatora uzņēmumā
63005550.

Notāru dienu tēma –
īres un nomas līgumi
mēģinot uzteikt līgumattiecības.
Tāpat nereti rodas konflikti par to,
kādā stāvoklī īrnieks atstāj īpašumu. Par šiem tiesiskās aizsardzības
instrumentiem, ko var iekļaut īres
līgumos, tad arī šogad runāsim,»
stāsta V.Piziča. Viņa norāda, ka
šobrīd Saeimā tiek skatīti grozījumi
normatīvajos aktos, kas daļai līgumu piešķirs izpilddokumenta statusu. «Tas nozīmē – ja īres līgums ir
noslēgts notariālā kārtā un izpildās
tajā paredzētie nosacījumi, notārs
varēs sastādīt aktu un nodot to
uzreiz tiesu izpildītājam – šāda veida
lietas vairs netiks skatītas tiesā, līdz
ar to šie strīdi tiks atrisināti daudz
ātrāk,» skaidro Zvērinātu notāru
padomes rīkotājdirektore.
Lai gan Notāru dienām ir tēma,
iedzīvotāji tiks konsultēti arī citos
jautājumos. Ierasti visvairāk cilvēkus interesē mantojuma tiesības,
dāvinājuma līgumi, testamenti un
citi ar nekustamo īpašumu saistīti
jautājumi.
Jelgavā konsultācijas sniegs četri
notāri: Daina Andersone (Mātera
iela 23/25 – 75, tālrunis 29460827),
Pēteris Ducmanis (Pasta iela 45,
tālrunis 63023360, 63021955),
Vita Krekle-Muižniece (Pasta iela
47, 3. stāvs, tālrunis 63025517,
20626192), Ilga Tauriņa (Lielā
iela 16 – 2 (ieeja no Mātera ielas),
tālrunis 63048550). Jautājumus
var arī uzdot skaipā (lietotājvārds:
Notaru_dienas) vai tviterī (@NotaruDienas).

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

«DreamBit Studios».
«Biznesa modelis ir vienkāršs: spēle ir bezmaksas,
bet, lai sasniegtu labāku
rezultātu, lietotājs par
naudu varēs iegādāties
dažādas papildu iespējas.
Tas ir pārbaudīts modelis,
kas darbojas,» norāda
uzņēmuma valdes loceklis Igors Buhovecs.

«Darbība notiek pasaulē, kas ir
pietuvināta realitātei: kad pasaule
tika radīta, tā bija absolūti laba, bet
daudz kas ir noticis un nu jau to gribas uzskatīt drīzāk par sliktu. Spē-

Foto: Ivars Veiliņš
lētāju uzdevums ir izmainīt pasauli
uz labu,» ieskicē spēles izstrādātājs.
Šajā spēlē nav uzvarētāju, jo process
ir bezgalīgs – to var spēlēt gadiem,
līdzīgi kā popularitāti iemantojušo
spēli «Ferma», kas arī darbojas
sociālajā tīklā draugiem.lv.
«Brīnumzemē» mīt dažādi pasaku tēli – Sarkangalvīte, Pelnrušķīte,
Sniegbaltīte un citi. «Šādus tēlus
izraudzījāmies, lai spēli padarītu
saprotamāku lietotājiem, kā arī
lai vieglāk to būtu pārdot,» neslēpj
uzņēmuma pārstāvis. Jautāts, kas
ir grūtākais datorspēļu izstrādē,
I.Buhovecs atzīst: izveidot tādu
spēli, lai tā būtu populāra un ar inovācijām. Lai no idejas nonāktu līdz
gatavam produktam, pagāja apmēram gads – spēles tehniskā izstrāde
aizņēma pusi no laika. «DreamBit
Studios» vadītājs un spēles autors
stāsta, ka datorspēļu izstrāde krasi
atšķiras no darba pie citiem web
bāzētiem produktiem – gan pro

grammēšanā, gan stratēģiski.
Ar laiku spēli «Brīnumzeme»
plānots integrēt arī citos sociālajos
tīklos, piemēram, odnoklasniki.
ru, vkontakte.ru un facebook.com.
Plānots izstrādāt arī bezmaksas
mobilo spēles aplikāciju. «Domāju,
ka mūsu spēli vieglāk varētu pārdot
Austrumeiropā un arī Rietumeiropā,» spriež I.Buhovecs, norādot, ka
katrai valstij plānots izstrādāt spēles
lokalizāciju, gan nomainot valodu,
gan iekļaujot citas kultūras nianses.
«Šajā nozarē runāt par konkurenci
nav īsti pareizi, jo vienlaicīgi var spēlēt pat vairāk nekā desmit spēles, un
tas ir pilnīgi normāli, tāpēc mums ir
svarīgi nevis tas, ar ko būsim labāki,
bet gan tas, kāpēc cilvēki gribēs spēlēt tieši mūsu spēli,» tā viņš.
Uzņēmums biznesa inkubatorā ir
no 2012. gada 1. jūlija. Lai īstenotu
savu ideju, tika piesaistīts ES finansējums programmatūras izstrādei.
Tā izmaksāja līdz 50 000 latu.

Labākie Jelgavas deju kolektīvi skatē saņem augstāko pakāpi
 Ritma Gaidamoviča

Latvijas jauniešu deju
ansambļu jeb A grupas
kolektīvu skatē noteikta
to gatavība piedalīties
Dziesmu un deju svētkos. Skatē piedalījās arī
četri Jelgavas A grupas
kolektīvi, no kuriem trīs
– «Lielupe», «Kalve» un
«Diždancis» – saņēma
augstāko pakāpi, bet
«Jaunībai» – 1. pakāpes
diploms. Viņi visi vasarā
dosies uz Dziesmu un
deju svētkiem.
A grupas deju skatē piedalījās
32 Latvijas kolektīvi, tostarp četri
Jelgavas. Maksimālais punktu
skaits, ko varēja iegūt, bija 65.
Labāko rezultātu uzrādīja Rīgas
tautas deju ansamblis «Dancis»,
kuru vada Jelgavas tautas deju

kolektīvu virsvadītājs Rolands
Juraševskis, kopsummā iegūstot
64,9 punktus. Pavisam augstākā
pakāpe piešķirta 15 A grupas deju
kolektīviem. No Jelgavas labāko
rezultātu uzrādīja «Lielupe» (63,6
punkti un 5. vieta kopvērtējumā),
«Kalve» (62 punkti un 11. vieta)
un «Diždancis» (61,3 punkti un
13. vieta). Savukārt «Jaunībai» – 1.
pakāpe ar 57,3 punktiem. Šī bija
Latvijas labāko kolektīvu skate, līdz
ar to visi kolektīvi nokļūs Dziesmu
un deju svētkos – punktu skaits vien
palīdz noteikt, kurā vietā lielajā deju
laukumā kolektīvs dejos.
Ar mūsu dejotāju sniegumu ir apmierināts virsvadītājs R.Juraševskis.
«Nevienu šoreiz nevaru pelt, jo visi
Jelgavas kolektīvi ir saņēmuši augstāku punktu skaitu nekā pērn. Tas
nozīmē, ka ir izaugsme. Īpaši prieks,
protams, par «lielupiešiem», kuri
atzīti par piekto labāko kolektīvu
Latvijā un svētku laikā sacentīsies

laureātu konkursā, kur noteiks
pašus labākos dejotājus,» atzīst
R.Juraševskis, uzteicot arī «Jaunību», kas tikai otro sezonu startē pie
A grupas kolektīviem.
Par rezultātu gandarīta arī «Liel
upes» vadītāja Elita Simsone. «Skatei bija ļoti augsts līmenis, un to
saku ne tikai es, bet arī žūrija un
citu kolektīvu vadītāji. Tam izskaidrojumu rodu fanātiskajos vadītājos,
kuri strādā ar jauniešiem, iemācot
attieksmi pret deju,» tā E.Simsone.
Skati aizvadījuši arī «Lielupes»
vidējās paaudzes dejotāji, kuri šogad
startēja pie Rīgas reģiona kolektīviem. Arī viņi saņēmuši augstākās
pakāpes diplomu un 6. vietu. Pārējiem Jelgavas deju kolektīviem skate
notiks 12. aprīlī. Aprīlī norisināsies
arī koru skate, kurā par nokļūšanu
Dziesmu un deju svētkos sacentīsies
mūsu dziedātāji.
Dziesmu un deju svētki būs šovasar no 30. jūnija līdz 7. jūlijam.

«Latvenergo» dāvanu kartes izsniegs līdz marta beigām
 Ilze Knusle-Jankevica

decembrī, un Jelgavas pilsētas
pašvaldībai tika piešķirtas 1500
31. martā noslēgsies
kartes. Kampaņa noslēgsies
«Latvenergo» rīkotā
jau pēc mēneša, bet vēl nav izkampaņa – elektrības
sniegtas 969 kartes. «Kampaņas
norēķinu karšu izlaikā viena ģimene var saņemt
sniegšana atsevišķām
tikai vienu elektrības norēķinu
iedzīvotāju grupām.
karti. Domāju, ka tie, kuriem tā
Jelgavai tika piešķirtas
tiešām bija nepieciešama, to jau
1500 kartes, bet līdz
saņēma, bet daļai šo palīdzību
šim izsniegta ir tikai
saņemt liedz striktie līguma
531 karte.
nosacījumi,» spriež Jelgavas
Sociālo lietu pārvaldes Sociālās
Kampaņa sākās 2011. gada palīdzības administrēšanas no-

daļas vadītāja Mārīte Liepiņa.
Viņa atgādina, ka saskaņā ar
līgumu karti var saņemt trūcīgās ģimenes, ģimenes, kurās
ir bērns invalīds, audžuģimenes, ģimenes, kuras audzina
aizbildnībā esošos bērnus, un
daudzbērnu ģimenes. Dāvanu
karte tiek izsniegta, uzrādot
«Latvenergo» elektrības piegādes līguma numuru, kas slēgts
par adresi, kurā dāvanu kartes
saņēmējs deklarēts, dzīvo un
lieto elektroenerģiju. Aizbildņu

ģimenēm un audžuģimenēm vēl
ir jāuzrāda Jelgavas pilsētas Bāriņtiesas lēmums par aizbildņa
vai audžuģimenes pienākumu
pildīšanu, bet ģimenēm, kurās
ir bērns invalīds, jāuzrāda apliecība, kas apliecina invaliditātes
statusu. Savukārt personai,
kura saņem dāvanu karti, jāuzrāda pase. «Latvenergo» dāvinājums ir elektrības norēķinu
karte 53,7 latu vērtībā jeb 500
kilovatstundas bez maksas.
Dāvanu kartes var saņemt

Jelgavas Sociālo lietu pārvaldē
Pulkveža Oskara Kalpaka ielā
9, 104. un 106. kabinetā. Pieņemšanas laiks: pirmdienās no
pulksten 9 līdz 12 un no 15 līdz
19 rindas kārtībā; otrdienās no
pulksten 9 līdz 12 pēc iepriekšēja pieraksta; trešdienās no pulksten 9 līdz 12 rindas kārtībā; ceturtdienās no pulksten 9 līdz 12
pēc iepriekšēja pieraksta. Papildu informācija un iepriekšējais
pieraksts – 115. kabinetā vai pa
tālruni 63048914, 63007224.
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Īsi
 Policijas darbinieki kriminālprocesa ietvaros, kas ierosināts
par narkotisko/psihotropo vielu
realizāciju un glabāšanu, sestdien
Jelgavā, Garozas ielā, veikalā
aizturēja divas personas. Izņemti
466 maisiņi ar narkotikām. Policijas pārstāve Ieva Sietniece informē,
ka policisti aizturēja 1983. dzimušu
vīrieti un 1987. gadā dzimušu sievieti. Pirmstiesas izmeklēšanas laikā
izņemti 466 polietilēna maisiņi ar
zaļganbrūnu augu valsts izcelsmes
vielu, kas nosūtīta Valsts policijas
Kriminālistikas pārvaldei ekspertīzes
veikšanai.
 Šonedēļ oficiāli atklāts ātrās ēdināšanas restorāns «McDonald’s»,
kurš darbu pilsētā sāka pagājušo
piektdien. Uzņēmums atklāj,
ka četrās dienās restorānu apmeklējuši gandrīz 15 tūkstoši
apmeklētāju, un ir pārliecināts, ka
1,4 miljonus eiro lielās investīcijas
atpelnīsies. To, ka uzņēmums radījis
45 jaunas darba vietas, atzinīgi vērtē
arī pašvaldība. «Pilsētas ekonomiskās izaugsmes rādītājs ir investīciju
ienākšana un jaunas darbavietas. Tā
ir Jelgavas pilsētas prioritāte,» uzsver Jelgavas domes priekšsēdētāja
vietnieks Vilis Ļevčenoks. Restorāna
vadītājs Kristaps Vidriks stāsta, ka
praktiski štati ir nokomplektēti, vienīgi vēl tiek meklēti darbinieki darbam nakts maiņās. Pēc viņa teiktā,
administratīvajā aparātā lielākoties
strādā rīdzinieki, bet 96 procenti
apkalpojošā personāla Jelgavas ēstuvē ir jelgavnieki, tostarp studenti.
«McDonald’s» darbinieki saņem
2,10 latus stundā pirms nodokļu nomaksas, bet par nakts stundām un
darbu svētku dienās tiek piemaksāts
saskaņā ar Latvijas likumdošanu. Atklāšanā piedalījās arī ASV vēstnieka
Latvijā vietniece Karina Maklelanda.
«Pirmā «McDonald’s» restorāna
atvēršana Jelgavā ir apliecinājums
ASV un Latvijas dinamiskajai un
augošajai sadarbībai biznesa jomā.
Lai gan «McDonald’s» ir globāls
uzņēmums, jaunatvērtais restorāns
nozīmē investīcijas mazā vietējā
biznesā, radot jaunas darba vietas
Jelgavas iedzīvotājiem. Šāds uzņēmējdarbības gars ir nepieciešams
gan ASV, gan Latvijā,» atklāšanā
uzsvēra K.Maklelanda.
 SIA «Jelgavas Nekustamā īpašuma pārvalde» (JNĪP) daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašniekus
aicina uz kopsapulcēm, lai kopīgi
pārrunātu kopīpašuma pārvaldīšanas un uzturēšanas jautājumus,
atskatītos uz paveikto un apzinātu
tuvākajā laikā veicamos darbus.
Uzņēmuma mājas lapā www.nip.lv
pieejams dzīvokļu īpašnieku sapulču
grafiks visās JNĪP apsaimniekotajās
daudzdzīvokļu mājās – tam var
piekļūt reģistrētie informatīvās sistēmas lietotāji. Taču par plānotajām
sapulcēm dzīvokļu īpašnieki tiks
informēti arī individuāli, pastkastītē
saņemot rakstisku paziņojumu par
kopsapulces norises vietu, laiku un
kopsapulces darba kārtību. JNĪP
dzīvokļu īpašniekus aicina būt
atsaucīgiem un aktīvi piedalīties
organizētajās sapulcēs.
 Jelgavas reģionālais Tūrisma
centrs šogad izstrādājis velomaršrutus Zemgalē un Jelgavas
apkārtnē. Šobrīd izstrādāti divi
jauni materiāli – velomaršrutu
karte un velomaršrutu ceļvedis. Zemgalei ir izstrādāti 24
velomaršruti, no kuriem trīs ved
caur Jelgavu. Velomaršrutu kartē
iekļauts maršruts «No Jelgavas uz
Tērveti» – tas ir 70 kilometrus garš.
Jelgavas pilsētas teritorijā tas ved
pa veloceliņiem, bet ārpus pilsētas
robežas ir iespējams baudīt Zemgales līdzenumus. Pa ceļam iespējams apskatīt arī Jelgavas Svētās
Trīsvienības baznīcas torni. Ceļvedī
iekļauts arī atsevišķs maršruts pa
Jelgavas pilsētu un 30 kilometrus
garš maršruts pa Ozolnieku novadu. Tas ved apmēram pa vecā
Jelgava–Rīga ceļa vietu. Jaunās
velomaršrutu kartes bez maksas
pieejamas Svētās Trīsvienības baznīcas tornī.

Ritma Gaidamoviča
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www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

atbildam

Slidotavas darbiniekam
izteikts rājiens
Viņš saniknots mums sāk kaut ko bļaut un
vēl ņirgāties. Es stāvēju izmisusi, paskatījos
uz cilvēkiem un redzēju, ka slido arī jaunas
un mazas meitenes, kam ir mazi izmēri.
Mans vīrs sadusmojās un jau nolamājās,
bet darbinieks pagrūda viņa roku un mēģināja aiztaisīt lodziņu. Vīrs pamēģināja
attaisīt to un vēlreiz parunāt, jo mēs vispār
nesapratām šādu viņa uzvedību, bet viņš
pavisam aiztaisīja lodziņu un vairs tā arī
neattaisīja! Gandarījuma vietā es dabūju
asarām acīs iet mājās. «Forši paslidojām,»
vēstulē raksta sieviete.

Pēc publiskās slidotavas darbinieka nekorektās attieksmes ar viņu veiktas pārrunas. Citas sūdzības par viņa darbu vairs nav saņemtas. Foto: Ivars Veiliņš
«Laikā, kad visi slavē mūsu jauno bezmaksas publisko slidotavu, es tajā vīlos. Tik
tiešām sajūta ir tāda: kāda maksa, tāda arī
attieksme!» laikrakstam «Jelgavas Vēstnesis» raksta jelgavniece Viktorija Laviša.
«Ar vīru janvārī bijām aizgājuši uz slidotavu. Nostāvējām salā stundu, pie slidām tā
arī netikām un aizgājām mājās. Tas nieks.
Nolēmām iet citu reizi – varbūt sanāks. Pēc
dažām nedēļām sarunājām ar manu mammu, lai brīvdienās mazliet pasēž ar mūsu
piecus mēnešus veco bērnu, lai mēs vismaz

mazliet izvēdinātos un atpūstos no ikdienas
rūpēm. Pienāca tā diena – 19. janvāris,
sestdiena, kad, visu nedēļu gaidot, beidzot
tikām ārā! Slidošana sākās pulksten 19,
un mēs ap to laiku pienācām. Piegājām pie
lodziņa un ar smaidu jautājām man 37.
izmēra slidas. Vīrietis gados, kurš tajā brīdī
tur strādāja, ļoti, ļoti rupjā balsī mums ar
izsmieklu atbildēja, ka tādas te nekad nav
bijušas. Mēs nesaprašanā jautājam: «Kā
– nav?» Viņš mums atkal: «Tā – nav.» Mēs
vēlreiz prasām, vai tad varbūt sieviešu 37. ir.

Ar lasītājas vēstuli tika iepazīstināta
Zemgales Olimpiskā centra (ZOC), kas ir
slidotavas uzturētājs, vadība. Kā norāda
ZOC sabiedrisko attiecību vadītāja Sanda
Andersone, ar minēto darbinieku nekavējoties tika veiktas pārrunas un centra vadība,
ja kas tamlīdzīgs atkārtotos, bija gatava
pārskatīt darbinieka palikšanu amatā. «Nekādas citas sūdzības par šo darbinieku vairs
neesam saņēmuši,» norāda S.Andersone.
ZOC vadība sazinājās arī ar vēstules
autori un viņai personiski atvainojās, piedāvājot nepatīkamo gadījumu kompensēt,
ļaujot slidas iznomāt bez maksas.
Jāpiebilst, ka publiskajā bezmaksas
slidotavā, kas atrodas skvērā aiz kultūras nama, ir pieejami 40 jauni slidu
pāri un, kā norāda S.Andersone, tostarp
mazie izmēri.

Ceturtdiena, 2013. gada 28. februāris

Tirgoņu iela 1 jau iekļauta
kritisko ēku reģistrā
«Vai ir kāda vieta Jelgavā, kur var
pieteikt potenciālos graustus? Tirgoņu
iela 1 patlaban ir labs kandidāts,» «Jelgavas Vēstnesim» raksta Ivars.
Jelgavas pilsētas pašvaldības Būvvalde norāda, ka ēka Tirgoņu ielā 1 jau ir
iekļauta kritisko ēku reģistrā. «2012.
gada 10. jūlijā sastādīts atzinums
par būves pārbaudi un uzdots veikt
teritorijas iežogošanu, ēkas nesošo
konstrukciju nostiprināšanu vai nojaukšanu sētas pusē, veikt ēkas fasādes

Kā uzsver pirmsskolas izglītības iestādes «Lācītis» vadītāja Ilze Strautniece,
lēmums par stārķa ligzdas demontāžu
pieņemts, izvērtējot tās neatbilstošo atrašanās vietu. «Stārķa ligzda bija uzvīta
uz vecās kurtuves skursteņa, kurš jau
vairākus gadus netika izmantots. Taču
skurstenis bija sašķiebies, tāpēc kļuva
bīstams bērniem – tas jebkurā brīdī
varēja sagāzties, turklāt smagā ligzda
to tikai veicinātu. Putni skursteni par
ligzdas vīšanas vietu bija izraudzījušies
paši – speciāla pamatne ligzdai nebija
uzbūvēta, tādēļ līdz ar skursteni bija
sašķiebusies arī pati ligzda,» situāciju
raksturo iestādes vadītāja, uzsverot, ka

pirmajā vietā ir bērnu un bērnudārza
darbinieku drošība.
Būtiski, ka pagājušā gada nogalē
bērnudārza teritorijā arī sākti sagatavošanās darbi, lai rekonstruētu katlumāju.
Tā kā ēkas daļu ar veco skursteni kritiskā stāvokļa dēļ nav plānots turpmāk
izmantot, pieņemts lēmums to kopā ar
visu skursteni demontēt. «Šī iemesla
dēļ arī bijām spiesti noņemt stārķa
ligzdu. Sākotnēji izskatījām iespējas to
pārvietot citur, taču piemērotu vietu
bērnudārza teritorijā, lai perspektīvā tā
neapdraudētu bērnus un darbiniekus,
neatradām,» piebilst I.Strautniece.
Kā skaidro Dabas aizsardzības pārvaldes Sabiedrisko attiecību nodaļas
vadītāja Rita Jakovļeva, šajā situācijā,
iespējams, ligzdas demontāža nav uzskatāma par pārkāpumu, taču līdzīgos
gadījumos šāda darbība jāsaskaņo Dabas
aizsardzības pārvaldē.
«Sugu un biotopu aizsardzības likums
un Ministru kabineta noteikumi «Kārtība, kādā izsniedz atļaujas nemedījamo
sugu indivīdu iegūšanai, ievieš Latvijas
dabai neraksturīgas savvaļas sugas (introdukcija) un atjauno sugu populāciju

«Pēdējā laikā Jelgavas interneta portālos un laikrakstos izskan informācija,
ka pilsētā tiek paplašināti ūdensvada un
kanalizācijas tīkli. Labprāt uzzinātu, kad
pilsētas kanalizācija tiks ievilkta Zirgu
ielā no Tērvetes ielas uz Dobeles šosejas
pusi un Madaru ielā. Cik man zināms,
kanalizācijas projekts Madaru ielai tika
izstrādāts jau tā sauktajos treknajos
gados, bet līdz pat šim brīdim nekas nav
mainījies. Ir sajūta, ka projekts pazudis
dokumentu kaudzēs,» raksta Ilze, vēloties
šo jautājumu noskaidrot ar «Jelgavas
Vēstneša» palīdzību.

SIA «Jelgavas ūdens» tehniskais direktors Viktors Juhna, iepazīstoties ar
lasītājas vēstuli, norāda, ka saimnieciski
fekālās kanalizācijas tīkli Zirgu ielā ir
izbūvēti visā ielas garumā – no Pasta
ielas līdz pat Smilšu ielai. Savukārt par
dabā (reintrodukcija)» nosaka, ka īpaši faktu, ka tas netika izdarīts Madaru ielā,
aizsargājamu sugu ieguvei nepieciešama
atļauja. Atļauja nepieciešama arī putnu
ligzdu ieguvei, līdz ar to arī balto stārķu ligzdu nojaukšanai ir nepieciešama
atļauja. Piemēram, katru gadu šādu
atļauju Dabas aizsardzības pārvaldē
saņem uzņēmums «Latvenergo», lai
demontētu bīstamās ligzdas uz elektropārvades līniju balstiem,» norāda
R.Jakovļeva.
Tiesa, saskaņā ar noteikumiem atsevišķos gadījumos atļauja nav nepieciešama. «Arī šajā situācijā, iespējams,
skurstenis un ligzda radīja draudus
iedzīvotājiem, līdz ar to nebija nepieciešams saņemt Dabas aizsardzības
pārvaldes atļauju ligzdas nojaukšanai,»
tā R.Jakovļeva, piebilstot: tā kā ligzda
nojaukta ziemas sezonā, tad tas nekādus
tiešus draudus stārķu veselībai vai dzīvībai neradīs – putni pavasarī tuvākajā
piemērotajā vietā sāks vīt jaunu ligzdu.
«Palīdzēt var, izvietojot mākslīgu ligzdas
pamatni, tomēr ne vienmēr stārķi izvēlas šādu palīdzību pieņemt,» tā viņa.
Sagatavoja Ilze Knusle-Jankevica

«Neskatoties uz stabilajiem rādītājiem
darba tirgū, diemžēl mazumtirdzniecībā
regulāri novērojama darbinieku rotācija.
Tā rezultātā SIA «Palink» nākas pielāgoties
apstākļiem, kas nereti ir regulāra darbinieku meklēšana vienā un tajā pašā pozīcijā,»
Ivara atspoguļoto situāciju komentē SIA
«Palink» mārketinga un komunikāciju
vadītājs Raimonds Janševskis, skaidrojot,
ka dažkārt nākas piedzīvot situāciju, kad
darbinieks konkrētai vakancei atrasts,
bet, uzsākot darba gaitas, nākas piedzīvot
vilšanos – teiksim, viņš netiek galā ar
darba pienākumiem, darba devējs nav
apmierināts ar padarītā kvalitāti, pats
uzsaka darbu.
R.Janševskis skaidro, ka šādos gadījumos SIA «Palink» par katru vakanto vietu
izsludina jaunu konkursu, kas nozīmē
– pieteikšanās katru reizi tiek sākta no

atbildīgi iedzīvotāji: projekts nav «pazudis
dokumentu kaudzēs» – paši Madaru ielas
iedzīvotāji savulaik atteicās to īstenot.
«Pamatojoties uz 2008. gada 6. jūlija
Madaru ielas iedzīvotāju iesniegumu,
SIA «Jelgavas ūdens» lietvedībā ar Nr.0103/455kol 2008. gada 31. jūlijā ir sagatavoti tehniskie noteikumi Nr.313/03-01 un
SIA «Jelgavas komunālprojekts» 2008.
gada 1. oktobrī izstrādātais tehniskais
projekts ūdensvada un saimnieciski
fekālās kanalizācijas izbūvei Madaru
ielā posmā no ēkas Nr.19 līdz Emīla
Dārziņa ielai. Projektā bija paredzēts 50
procentu Jelgavas domes finansējums
un 50 procentu Madaru ielas iedzīvotāju
līdzfinansējums. Projekta risinājumā
paredzētie tīkli netika izbūvēti, jo Madaru
ielas iedzīvotāji atteicās projektu īstenot,»
informē V.Juhna.
Sagatavoja Sintija Čepanone

Apgaismojums Rogu ceļā
ir privātpersonas pārziņā

Sagatavoja Sintija Čepanone

Regulāra darbinieku meklēšana vienā un tajā
pašā pozīcijā mazumtirdzniecībā esot raksturīga
Ivars Nodarbinātības valsts aģentūrā
(NVA) reģistrējies kā darba meklētājs un,
kā pats apgalvo, aktīvi iesaistās darba
meklēšanā. Taču līdz šim darbu tā arī
nav izdevies atrast. «Es nesaprotu, kāpēc
uzņēmumi NVA paziņo par vakanci, ja
darbinieks viņiem acīmredzot nemaz nav
vajadzīgs!» saka Ivars, atklājot, ka pirms
laika komplektēšanas darbinieka vakance
bija izsludināta veikalā «Iki» Jelgavā. Ivars
tai pieteicies, taču atbildi tā arī nav saņēmis.
Vēlāk šī pati vakance izsludināta atkal.
«Man ir līdzīga darba pieredze šūšanas
uzņēmumā, esmu beidzis aprūpētāja kursus
– uzskatu, ka varētu strādāt par komplektēšanas darbinieku arī «Iki» veikalā. Taču,
neraugoties uz to, ka trīs reizes šim uzņēmumam esmu nogādājis savu CV, atbildi tā arī
neesmu sagaidījis, bet uzņēmums atkal un
atkal izsludina to pašu vakanci,» tā viņš.

Sagatavoja Sintija Čepanone

Kanalizācijas tīklus Madaru
ielā neizbūvēja, jo iedzīvotāji
atteicās īstenot projektu

Ligzdu nojauca drošības apsvērumu dēļ
Tuvējo māju iedzīvotāji satraukušies
par faktu, ka līdz ar veco skursteni bērnudārzā «Lācītis» demontēta arī stārķa
ligzda, kurā ik pavasari uz dzīvi iekārtojās stārķu ģimene. «Bērni jau bija pieraduši pie šiem stārķiem un katru pavasari
gaidīja tos atgriežamies. Tagad ligzda
ir iznīcināta – vai tiešām to nevarēja
pārlikt citā vietā, ja reiz skurstenis bija
jānojauc?» vēlas noskaidrot «Jelgavas
Vēstneša» lasītāji no Māras ielas.

aizsargtīkla uzstādīšanu. 2012. gada
23. augustā ēkā izcēlās ugunsgrēks,
bet 24. augustā sastādīts atzinums par
būves pārbaudi,» informē Būvvalde.
Jāpiebilst, ka īpašumam notiek
maksātnespējas process, bija izsole un
mainās īpašnieks. «Reģistrā ir piezīme,
ka jaunais īpašnieks būs reģistrēts
Zemesgrāmatā līdz 31.12.2012., bet
pagaidām Zemesgrāmatā izmaiņu nav,»
norāda Būvvaldē.

jauna. SIA «Palink» Personāldaļa ievēro
šādu pieeju jau ilgstoši, lai izvairītos no
situācijas, kad citi kandidāti uz kādu no
vakantajām pozīcijām uzņēmumā ir jau
atraduši darba vietu.
«Darbinieku atlase mūsu uzņēmumā,
protams, norit pēc kandidātu atbilstības vakantajam amatam. SIA «Palink»
katru reizi rūpīgi izskata visus iesūtītos
pieteikumus, lai pēc tam visatbilstošākos
kandidātus aicinātu uz individuālām darba
pārrunām. Tāpēc vēlos aicināt cilvēkus
turpināt izrādīt aktivitāti un iesūtīt savus
dzīves gājuma aprakstus (CV). Tas, ka kāds
nav uzaicināts uz darba interviju vienreiz,
nenozīmē, ka konkrētā cilvēka kandidatūra darbam mūsu uzņēmumā ir izslēgta uz
visiem laikiem,» tā viņš.
Sagatavoja Sintija Čepanone

Pašlaik ielu apgaismojuma darbība Rogu ceļā 9, 9a, 9b, 9c, 9d, 9e, 9f, 9g ir
tā tiesiskā valdītāja – privātpersonas – pārziņā, līdz ar to «Pilsētsaimniecībai»
nav tiesību veikt šī tīkla apkalpošanu.
Foto: Ivars Veiliņš
«Mana ģimene dzīvo Jelgavā, Rogu
ceļa privātmāju apkaimē. Mūsu māja
– 9d – atrodas Rogu ceļa atsevišķā
ielokā, kas tika izbūvēts pirms gadiem
pieciem. Jau sākotnēji bija paredzēts
izgaismot mūsu ielu, tika izveidots
būvniecības plāns, viss, cik saprotu,
tika saskaņots, kabelis ierakts zemē,
laternas uzliktas, toties gaisma tā arī
neparādījās,» problēmu klāsta Arkādijs, norādot, ka jau ilgu laiku jūtas tā,
it kā dzīvotu laukos, lai gan Rogu ceļš
ir pilsētas sastāvdaļa, turklāt ieliņa
tagad pilnībā apdzīvota – katrai mājai parādījies savs saimnieks. «Gribu
saprast, kurš ir atbildīgs par Rogu ceļa
9, 9a, 9b, 9c, 9d, 9e, 9f, 9g ielas apgaismojumu, kam adresēt lūgumus par
pieslēgšanu, jo infrastruktūra netiek
lietderīgi izmantota,» tā jelgavnieks,
lūdzot viest skaidrību par iespējām
pieslēgt apgaismojumu Rogu ceļā.

Pašvaldības iestāde «Pilsētsaimniecība» informē, ka ielu apgaismojuma
tīkls Rogu ceļā 9, 9a, 9b, 9c, 9d, 9e,
9f, 9g neatrodas «Pilsētsaimniecības»
bilancē, līdz ar to pašvaldības iestādei
nav tiesību veikt šī tīkla apkalpošanu
vai to pieslēgt pie «Pilsētsaimniecības»
apkalpošanā esošiem tīkliem.
«Lai nodrošinātu pieslēgumu pie
pilsētas apgaismojuma tīkla, ir nepieciešams, lai Rogu ceļa ielu apgaismojuma tiesiskais valdītājs, kas ir
privātpersona, noslēdz apkalpošanas
līgumu, pārdod vai nodod esošos
tīklus «Pilsētsaimniecībai»,» norāda
iestādes elektrotīklu inženieris Andrejs
Bobikins. Viņš akcentē, ka pašlaik
ielu apgaismojuma darbība Rogu ceļā
minētajā posmā ir tā tiesiskā valdītāja
pārziņā.
Sagatavoja Sintija Čepanone

Ceturtdiena, 2013. gada 28. februāris

Jelgavas kērlingistiem –
sudrabs

Gan Jelgavas Kērlinga
kluba vīriešu
komanda
«Junkers»/
Smilga, gan
sieviešu komanda «JKK»/Staša-Šaršūne
Latvijas čempionātā tikušas pie sudraba
godalgām. Vīru komanda finālā deviņos
endos piekāpās daudzkārtējiem Latvijas
čempioniem «A41»/Gulbis, savukārt dāmas – sporta klubu «OB» pārstāvošajai
komandai «Nicoll»/Regža. Jāpiebilst,
ka vīriešu konkurencē par bronzas medaļām cīnījās otra Jelgavas komanda
– «JKK»/Bušmanis –, kas tomēr piekāpās
pretiniekiem no «OB»/Regža.

«Baltijas puķē» –
četras medaļas

Starptautiskajā mākslas vingrošanas turnīrā
«Baltijas puķe 2013», kas nedēļas nogalē
notika ZOC, jelgavnieces ieguva četras medaļas. Zelta godalgu izcīnīja Zlata Karpoviča un
Anna Murikova, sudrabs – Karolīnai Mizūnei,
bronza – Alisei Lazarevai. «No šī gada ir mainīti sacensību noteikumi, kas būs spēkā visu
nākamo olimpisko ciklu līdz spēlēm Brazīlijā,
tāpēc vairākas komandas uz sacensībām
neatbrauca, jo vēl nav sagatavota atbilstoša
programma. Arī mūsu meitenēm bija daudz
kļūdu gan tāpēc, ka prasības kļuvušas sarežģītākas, gan tāpēc, ka programmas nav pieslīpētas un atstrādātas,» tā organizatore un
trenere Irina Smelova. Sacensībās piedalījās
190 sportistes no Latvijas, Igaunijas, Krievijas,
Baltkrievijas, Ukrainas un Beļģijas.

www.jelgavasvestnesis.lv
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sports

Vineta Mežaraupe – Latvijas Džudistiem divas medaļas
čempione
Latvijas čempionātā džudo U-21 vecuma
Vienīgo zelta medaļu jelgavniekiem Latvijas Ziemas čempionātā peldēšanā izcīnījusi Vineta Mežaraupe (attēlā) 400 m
kompleksajā peldējumā.
Viņa izcīnīja arī sudrabu
200 metros kompleksā un abās meiteņu
stafetēs. Sudraba godalga Zanei Tīrumniecei, Jānim Maniņam, Gundegai Jankovskai
un meiteņu komandai 4x100 brīvā stilā
un 4x100 kompleksajā stafetē. Bronzas
– Agnesei Bikovičai, Dmitrijam Žigunovam,
Jānim Freimanim, J.Maniņam un puišiem
4x100 brīvā stila stafetē. Komandu vērtējumā Jelgavas Specializētā peldēšanas skola
ieguva 3. vietu.

grupā sudraba medaļu svarā līdz 90 kilogramiem izcīnījis Andrejs Rebrovs, bet
bronza svarā līdz 66 kilogramiem – Robertam Kabanovam (attēlā). «Konkurenti bija
spēcīgi. Piemēram, Andrejs cīnījās ar diviem
sportistiem, kuri ieguvuši godalgotas vietas
Eiropas čempionātos,» tā BJSS direktors un
treneris Guntis Malējs.
Pavisam čempionātā
startēja septiņi BJSS
džudisti. Jau šo sestdien sportistiem sāksies
starptautisko sacensību
maratons, lai sakrātu
reitinga punktus un varētu piedalīties Eiropas
meistarsacīkstēs.

Uzvarai pietiek ar 240
gramu asari
 Ilze Knusle-Jankevica

Lai uzvarētu Jelgavas atklātajā čempionātā zemledus
makšķerēšanā, vajadzēja
noķert vislielāko ķīsi vai asari.
Tas izdevās Krišjānim Lisovskim, kurš makšķerē kopš trīs
gadu vecuma: viņš noķēra
240 gramus smagu asari.
«Sacenšos bieži – arī zemledus makšķerēšanā. Šīs ziemas sacensību lielākais loms man ir Lielupes asaris. Nedēļu
pirms Jelgavas sacensībām Dūņezerā
arī noķēru apmēram 200 gramu asari,
bet ar to medaļām ne tuvu netiku,» tā
uzvarētājs.
Šogad uzvarētājs tika noteikts pēc
jaunas sistēmas – izlozējot zivis, kuras
tika vērtētas ieskaitē: ķīši un asari.
Tie, kuriem nebija ķīšu un asaru, svēra
savu lielāko zivi. Lielāko asari izvilka
rīdzinieks K.Lisovskis, kurš makšķerē
jau 22 gadus. «Pirmo reizi makšķerēju
kopā ar tēti un tieši uz ledus,» stāsta
K.Lisovskis. Veiksmīgo lomu viņš izvilka apmēram stundu pirms sacensību
beigām – ap pulksten 13. «Gribēju upes
vidū pameklēt vimbu, bet atradu asari,»
tā viņš, norādot, ka vispār ķēries slikti
un, viņaprāt, šoreiz vienkārši paveicies.
Šīs ziemas lielākais loms Krišjānim ir
600 gramu rauda Peipusa ezerā, un tā
bija viena no retajām reizēm, kad viņš

Jelgavas atklātajās
zemledus makšķerēšanas sacensībās
uzvarēja rīdzinieks
Krišjānis Lisovskis,
kurš noķēra vislielāko asari – 240
grami.
Foto: Ivars Veiliņš
nepiedalījās sacensībās. Uzvarētājs par
lielāko lomu ieguva dāvanu karti 200
latu vērtībā.
2. vietu ar 280 gramu ruduli izcīnīja
Jevgeņijs Borisovs. 3. vietu ar 230 gramu sapalu ieguva Artis Damlics. 4. vietā
– sacensību jaunākais dalībnieks (9 gadi)
Rolands Posmaniks ar 215 gramu asari.
5. vieta Sergejam Bičunam (175 gramu
asaris), 6. vieta Ivaram Krūmiņam (165
gramu asaris). Speciālbalvu saņēma arī

Boksa čempionātā sadalīs 23 medaļu komplektus
 Ilze Knusle-Jankevica

Nedēļas nogalē, no 1. līdz 3.
martam, Zemgales Olimpiskajā
centrā norisināsies Jelgavas pilsētas atklātās meistarsacīkstes
boksā. Tajās startēs ap 130 dalībnieku, kuri sadalīs 23 medaļu
komplektus.
Sacensības organizēs Jelgavas Cīņas
sporta veidu centrs. Centra pārstāvis un
boksa treneris Aleksandrs Knohs stāsta,
ka šogad pieteikušies dalībnieki ne tikai
no visām Latvijas pilsētām, kurās ir
boksa tradīcijas – Daugavpils, Liepājas,
Ventspils, Olaines, Rīgas, Jūrmalas un,
protams, Jelgavas –, bet arī ārvalstīm.
«Mums ir pieteikušies dalībnieki no Krievijas, Polijas, Lietuvas, Igaunijas. Gaidām
arī zviedrus,» tā A.Knohs.
Bokseri tiks sadalīti četrās vecuma
grupās: A (pieaugušie jeb 18+), B (16 – 17
gadi), C (14 – 15 gadi), D (13 – 14 gadi).
Visplašāk pārstāvēta būs A un C grupa.
«Šajās sacensībās startēs gandrīz visi Latvijas izlases dalībnieki, izņemot Latvijas
čempionu pieaugušajiem svarā līdz 69
kilogramiem Andreju Ahmedovu,» stāsta
organizators, piebilstot, ka bija arī doma
uzaicināt vienu no šobrīd atpazīstamākajiem Latvijas bokseriem policistu Mairi
Briedi, bet, tā kā viņš ir profesionālis un

cīnās par naudu, neizdevās vienoties. «Vēl
sacensībās piedalīsies divi Eiropas čempionāta godalgoto vietu ieguvēji no Olaines,»
papildina treneris.
Jelgavu pārstāvēs spēcīgākie bokseri
no visiem klubiem. Kā norāda A.Knohs,
pagājušā gada Jelgavas čempioni Ralfs
Aušmanis un Raitis Sinkevičs šogad
pārstāvēs Rīgu, savukārt perspektīvais
smagsvars Jānis Rende, kuram pagājušajā
gadā uzvarēt traucēja trauma – viņš salauza roku –, vairs netrenējas un sacensībās
nepiedalīsies vispār.
«Starptautiskā Boksa federācija nolēma,
ka no šā gada pieaugušie cīnīsies bez aizsargmaskām, un šīs būs pirmās sacensības
Latvijā, kuras tiks aizvadītas pēc jaunajiem
noteikumiem. Patiesībā jau tā aizsargmasku lietošana ir tikai tāda pēdējo gadu mode
– agrāk bokseri tās nelietoja. Kā sāka likt
maskas, sportisti aizvien mazāk domāja
par aizsardzību: saiet tik kopā un ringā
mīcās,» komentē A.Knohs.
Sacensību atklāšana notiks piektdien, 1.
martā, pulksten 17, un pēc tās sekos jau
pirmās cīņas. Sestdien, 2. martā, sacensības sāksies pulksten 13, bet svētdien,
3. martā, pulksten 11 sāksies fināli: tiks
aizvadītas visu vecuma un svara kategoriju finālcīņas, noskaidrojot 23 zelta un
sudraba medaļu ieguvējus. Čempioni tiks
apbalvoti pēc katras cīņas.
Ieeja skatītājiem – bez maksas.

vienīgā dalībniece sieviete Māra Ķenģe.
Makšķernieki norādīja, ka laika apstākļi
nav bijuši piemēroti makšķerēšanai
– traucējusi laika maiņa.
Šogad Jelgavas atklātās sacensības
zemledus makšķerēšanā notika uz
Lielupes no šosejas tilta vienu kilometru pa straumi uz leju. Tās pulcēja 51
dalībnieku. Pagājušajā gadā zemledus
makšķerēšanas sacensībās, kas norisinājās uz Ozolnieku dīķa, piedalījās

38 makšķernieki. Sacensības organizēja Sporta servisa centrs sadarbībā ar
makšķerēšanas sporta klubu «Lielupes
brekši», atbalstīja veikals «Sportiskais
stils». «Makšķernieki ir izteikušies, ka
ar divām sacensībām gadā ir par maz,
tāpēc plānojam jūnijā sarīkot vēl vienas
sacensības – «Lielupes zandarts». Un
oktobrī, kā ierasts, būs «Lielupes līdaka»,» norāda Jelgavas Sporta servisa
centra vadītājs Juris Kaminskis.

«Biolars/Jelgava»
volejbolisti finālā neiekļūst
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Sporta pasākumi
 28. februārī pulksten 14 – Jelgavas skolēnu 42. spartakiāde: volejbols
(Sporta hallē).
 1. martā pulksten 13 – Jelgavas 42.
spartakiāde: stafetes «Drošie un veiklie»
(Sporta hallē).
 2. martā – Latvijas Sporta veterānu
50. sporta spēles: volejbols – Jelgavas
Sporta hallē un Ozolnieku vidusskolā,
peldēšana – LLU baseinā, basketbols
– LLU sporta namā (Raiņa ielā 1) un
sporta zālē (Tērvetes ielā 91d), Jelgavas
novada Sporta centra zālē (Aviācijas ielā
8), brīvā cīņa – cīņas zālē Raiņa ielā 6.
 3., 9., 10., 17. martā pulksten 10
– Jelgavas čempionāts basketbolā vīriešiem (Sporta hallē).
 3., 10., 24. martā pulksten 15
– Jelgavas čempionāts telpu futbolā
(Sporta hallē).
 5., 8., 12. un 15. martā pulksten
21 – Jelgavas čempionāts telpu futbolā
(ZOC).
 6. martā pulksten 14 – Jelgavas 42.
spartakiāde: volejbols (Sporta hallē).
 6. martā pulksten 18.30 – basketbols: BK «Jelgava 2» – BK «Ventspils
augstskola» (ZOC).
 6. martā pulksten 19.30 – hokejs:
HK «Zemgale/JLSS» – HS «Prizma/Rīga»
(ledus hallē).
 8. un 9. martā pulksten 10 – Jelgavas Ledus sporta skolas kauss (ledus
hallē).
 9. martā pulksten 10 – Jelgavas
čempionāta biljardā 3. kārta; Kauss par
piemiņu A.Maskim (6. vidusskolā).
 9. martā pulksten 11 – Jelgavas atklātais čempionāts svara stieņa spiešanā
guļus ar ekipējumu (Sporta hallē).
 14. martā pulksten 19.30 – basketbols: BK «Jelgava» – BK «Jūrmala/Fēnikss»
(ZOC).
 16. martā pulksten 10 – sporta
deju sacensības «Jelgavas domes kauss
2013» (ZOC).

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

Meklē darbu
Grāmatvede. Tālrunis 29360505.
Meklēju mājkalpotājas vai apkopējas
darbu. Tālrunis 28928515.
Celtnieks. Tālrunis 29674324.
Vecu slimu cilvēku aprūpes darbu.
Izskatīšu arī citus piedāvājumus.
Tālrunis 25965958.

Vēlas īrēt
Vēlos īrēt istabu Romas ielas rajonā.
T.22356186

Pērk
Pērk lauksaimniecības zemi 20 km rādiusā
no Zaļeniekiem. Tel.29234911
Pērk meža un zemes īpašumus visā Latvijā
T.29884983

Pārdod
Lauksaimniecībā izmantojamu zemi, 16
ha, Garozā. T.29191144.
Šāļus, dēļus, malku, briketes. T.26488881
Malku 3 m 18 Ls/m3, melnalksnis 20 Ls/m3
ar piegādi. T.22448252
Kantainās ozola skaidu briketes ar piegādi
125 Ls/t. Bērzs 110. T.29907466

Dažādi
Konsultācijas par privātpersonas maksātnespēju. T.27805582
Kravu pārvadājumi, auto evakuācija.
T.25904905.
Ūdens skaitītāju nomaiņa no Ls 10. Akti,
sertifikāti, plombas. T.25929297

Šajā nedēļas nogalē Pērnavā tiks noskaidrots «Schenker» volejbola līgas
uzvarētājs. Finālā piedalīsies tikai viena Latvijas komanda – «Lāse-R», kas
divās izslēgšanas spēlēs pārspēja «Biolars/Jelgava». Izslēgšanas spēlēs komandas spēlēja līdz divām uzvarām. Mājas spēlē jelgavnieki pretiniekiem
piekāpās ar 1:3, bet atbildes mačā Rīgā izrādīja mazliet sīvāku pretestību
– 2:3. Viens no zaudējuma iemesliem – komandai nevarēja palīdzēt 1. tempa uzbrucēji Edgars Baiks un Pēteris Aukmanis. Lai gan dalība «Schenker»
līgā «Biolars/Jelgava» beigusies, ar «Lāse-R» volejbolistiem viņi atkal tiksies
Foto: Ivars Veiliņš
Latvijas čempionāta finālā.

SIA «Velis – A» – apbedīšanas pakalpojumi, piederumi un konsultācijas, nelaiķu
nogādāšana morgā. Diennakts tālruņi:
63020151 un 28651582 vai ierodoties
personīgi SIA «Velis – A» biroja telpās
Sakņudārza ielā 5a, Jelgavā.

Aizsaulē aizgājuši
MIRDZA UPMALE (dz. 1936. g.)
VALENTĪNA JEREMENOKA (dz. 1940. g.)
ZINAIDA BABINCEVA (dz. 1940. g.)
JURIS JANČUKS (dz. 1967. g.).
Izvadīšana 02.03. plkst.13 Bērzu kapsētā.
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

4. marts, pirmdiena
LTV1
6.45 «Nellija un Cēzars». Daudzsēr. anim. f. 26.sērija.
6.52 «Labrīt, Latvija!»
8.30  «Mīlas viesulis 7». 1573.sērija.
9.25 «Tas notika Rīgā». LTV seriāls. 15.sērija.
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20  «Alpu klīnika» (ar subt.). Daudzsēr. melodr. 5.sērija.
12.00 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.15  «Dzīvība» (ar subt.). BBC dok. f. 6.sērija Kukaiņi.
13.15 «Ielas garumā». Stabu iela. 5.daļa.*
13.45 «Eirobusiņš».*
14.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
14.30 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».*
15.30 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.45 «Dabas grāmata».*
16.15  «Mežainīši». Animācijas seriāls. 9.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05  «Mīlas viesulis 7». Vācijas seriāls. 1573.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.29 «Naudas zīmes. Ekonomikas ABC».
18.30 «Likteņa līdumnieki». LTV videofilma. 34.sērija.
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «Latvijas teātru vēsture». Liepājas teātris. 4.daļa.*
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 «De facto».*
23.55 «100 g kultūras».*

LTV7
7.35 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs» (ar subt.).
8.15 «Praktiski padomi». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Komercdarbība šodien». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Automoto raidījums nr.2». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «Vienmēr formā!» Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
9.45 «Radošā darbnīca Stremsē». Dok. filma. 5.sērija.
10.25 «Mana virtuālā sirds». Dok. filma.
10.40 «Hārtlenda». Seriāls. 28.sērija.
11.30  «Nomadi». Dok. seriāls. 13.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Kurzemes televīzija*.
13.15 «Labākais no Euromaxx». Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
13.45 VTB Vienotās līgas spēle. Tsmoki Minsk – VEF Rīga.*
15.45 «Hārtlenda». Seriāls. 29.sērija.
16.35  «Nomadi». Dokumentāls seriāls. 14.sērija.
17.35 «Zveja» (ar subt.).*
18.05 «Ģimenes detektīvs» (ar subt.). Seriāls. 40.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 Tiešraide! JHL spēle. HK Rīga – Russkije vitjazi.
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā Talsu TV.
22.55  «Vulkāns». Spraiga sižeta filma. 2009.g. 2.sērija.
0.35 «Montānas debesis». Romantisks trilleris. 2007.g.

LNT
5.00 «Maiami neatliekamā palīdzība». 7.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.30 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».*
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
9.00 «Degpunktā».
9.35 «Televeikala skatlogs».
10.00 «Mīla plakankalnē». Vācijas melodrāma. 2010.g.
12.00 «Manas lielās čigānu kāzas». Realitātes šovs. 3.sērija.
13.00 «Mans mīļais draugs 4».
13.30 «Esi gardēdis 3».*
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Degpunktā».
14.45 «Televeikala skatlogs».
15.00 «Patiesā dzīve». Krievijas seriāls. 15.sērija.
16.00 «Asaru kronis». Meksikas seriāls. 11. un 12.sērija.
18.00 «Ziņas sešos».
18.10 «Labvakar, Latvija!» Informatīvi izklaidējošs raidījums.
19.00 «Precamies!?! 2». 17.raidījums.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā».
21.10 «Rūdolfa mantojums». Latvijas traģikomēdija. 2010.g.
23.30 LNT ziņu Top 10.
0.25 «Laimīgs un vesels».
0.55 «Likums un kārtība 4». Seriāls. 1. un 2.sērija.
2.30 «Labvakar, Latvija!»
3.00 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
3.25 «Asaru kronis». Meksikas seriāls. 11. un 12.sērija.

TV3
5.00 «Zaudējumi 3». 7.sērija.
5.45 «Ekstrasensu cīņas 11» (ar subt.). 9.sērija.
6.40 «Gormiti 2». Anim. ser. 2.sērija.
7.05 «Bakugani». Anim. ser. 25.sērija.
7.35 «Šīna planēta». Anim. ser. 1.sērija.
8.00 «Voroņini 2» (ar subt.). 1. un 2.sērija.
9.00 «Garšu ekspresis».*
9.30 «Mūsdienu Latvijas garša 2».*
10.05 «Māmiņu klubs».*
11.00 «Ekstrasensu cīņas 4» (ar subt.). 10.sērija.
12.05 «Televeikala skatlogs».
12.20 «Mana mīļā aukle 3» (ar subt.). Seriāls. 22. un 23.sērija.
13.30 «Bakugani». Animācijas seriāls. 26.sērija.
14.00 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 7». Anim. ser. 3.sērija.
14.25 «Mīlestības sirdspuksti 2». Seriāls. 105.sērija.
15.30 «UgunsGrēks 9». Latvijas seriāls. 596. un 597.sērija.
16.40 «Voroņini 3» (ar subt.). Seriāls. 23. un 24.sērija.
17.45 «Radu būšana 5» (ar subt.). Seriāls. 13.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.30 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 9». Latvijas seriāls. 2013.g. 597.sērija.
21.00 «Īpašo uzdevumu vienība Hawaii 5-0 2». 17.sērija.
22.00 «Svešais starp savējiem». ASV seriāls. 9.sērija.
23.05 «Radīti skatuvei 3». ASV seriāls. 19.sērija.
0.05 «Nekā personīga».

1.00 «Pats sev ienaidnieks». ASV seriāls. 8.sērija.
1.50 «Ektrasensu cīņas 11». 9.sērija.
2.45 «Mīlestības sirdspuksti 2». Seriāls. 105.sērija.
3.30 «Mana mīļā aukle 3» (ar subt.). Seriāls. 22. un 23.sērija.
4.20 «Bez tabu».

5. marts, otrdiena
LTV1
6.45 «Nellija un Cēzars». Daudzsēr. anim. f. 27.sērija.
6.52 «Labrīt, Latvija!»
8.30  «Mīlas viesulis 7». 1574.sērija.
9.25 «Tas notika Rīgā». LTV seriāls. 16.sērija.
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20  «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 97.sērija.
11.10  «Spožā zvaigzne». Drāma. 2009.g.
13.20 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.35  «Laosas brīnumzeme» (ar subt.). Dok. filma.
14.35 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
14.50 «Viss notiek!»*
15.20 «Latvijas zelts». Dokumentāla filma.
15.30 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.50 «Mārvijs Hemmers. Nacionālās ģeogrāfijas pasaule»
(ar subt.). Populārzinātnisks seriāls bērniem. 4.sērija.
16.15  «Mežainīši». Animācijas seriāls. 10.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05  «Mīlas viesulis 7». Vācijas seriāls. 1574.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.29 «Naudas zīmes. Ekonomikas ABC».
18.30 «Likteņa līdumnieki». LTV videofilma. 35.sērija.
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «Eņģeļu māja». LTV seriāls. 87.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.13 «Naudas zīmes. Ekonomikas ABC».*
21.15 «Aculiecinieks». Andris Bērziņš. Viena diena.
21.30 «Eiropa. Mīti un realitāte».
22.20  «No Austrumiem uz Rietumiem». Dok. f. 3.sērija.
23.25 Nakts ziņas.
23.40 «Laika dimensija».*
0.10 «Kopā» (ar subt.).*
0.25 «100 g kultūras».*

LTV7
7.35 «Reģionālā attīstība Latvijā. Agro 2013».
«Televeikala skatlogs».*
7.55 «Nedēļas apskats». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Iespējas un risinājumi». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «Globalizācija 3000». Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
9.45 «Ģimenes detektīvs» (ar subt.). 40.(noslēguma) sērija.
10.40 «Hārtlenda». Seriāls. 29.sērija.
11.30  «Nomadi». Dokumentāls seriāls. 14.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Talsu TV*.
13.15 «Vienmēr formā!» Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
13.45 JHL spēle. HK Rīga – Russkije vitjazi.*
15.45 «Hārtlenda». Seriāls. 30.sērija.
16.35  «Nomadi». Dokumentāls seriāls. 15.sērija.
17.35 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
18.05 «Ģimenes detektīvs 2» (ar subt.). Seriāls. 1.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Aktuālais jautājums» (krievu val.). Diskusiju raidījums.
20.00 JHL spēle. HK Rīga – Russkije vitjazi.
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā Ogres TV.
22.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
23.10 «Tavs auto».
23.40 «Autosporta programma nr.1».
0.10 «SeMS. Laboratorija».*
0.40 «Bīstamā robeža 3». Spraiga sižeta seriāls. 7.sērija.

LNT
5.00 «Patiesā dzīve». 15.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.15 «Universitāte 2» (ar subt.). 68.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes».
9.00 «Degpunktā».
9.35 «Televeikala skatlogs».
10.00 «Laimes vēstneši». Vācijas melodrāma. 2010.g.
12.00 «Manas lielās čigānu kāzas». Realitātes šovs. 4.sērija.
13.00 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 27.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Degpunktā».
14.45 «Televeikala skatlogs».
15.00 «Patiesā dzīve». Krievijas seriāls. 16.sērija.
16.00 «Asaru kronis». Meksikas seriāls. 13. un 14.sērija.
18.00 «Ziņas sešos».
18.10 «Labvakar, Latvija!» Informatīvi izklaidējošs raidījums.
19.00 «Precamies!?! 2». 18.raidījums.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā».
21.10 «Pagātnes pēdās». Vācijas melodrāma. 2012.g.
23.10 «Intrigante 5». ASV seriāls. 5.sērija.
0.05 «Elles vārti». ASV seriāls. 9.sērija.
1.05 «Likums un kārtība 4». Seriāls. 3.sērija.
1.55 «Universitāte 2» (ar subt.). Krievijas seriāls. 68.sērija.
2.25 «Labvakar, Latvija!»
3.10 «Šodien novados».
3.25 «Asaru kronis». Meksikas seriāls. 13. un 14.sērija.

TV3
5.00 «Zaudējumi 3». 8.sērija.
5.45 «Ekstrasensu cīņas 11» (ar subt.). 10.sērija.
6.40 «Gormiti 2». Anim. ser. 3.sērija.
7.05 «Bakugani». Anim. ser. 26.sērija.
7.35 «Šīna planēta». Anim. ser. 2.sērija.
8.00 «Voroņini 2» (ar subt.). 3. un 4.sērija.
9.00 «Kobra 10». 14.sērija.
10.00 «Īpašo uzdevumu vienība Hawaii 5-0 2». 17.sērija.
11.00 «Ekstrasensu cīņas 4» (ar subt.). 11.sērija.
12.05 «Televeikala skatlogs».
12.20 «Mana mīļā aukle 3» (ar subt.). Seriāls. 24. un 25.sērija.
13.30 «Bakugani». Animācijas seriāls. 27.sērija.
14.00 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 7». Anim. ser. 4.sērija.
14.25 «Mīlestības sirdspuksti 2». Seriāls. 106.sērija.
15.30 «UgunsGrēks 9». Latvijas seriāls. 597. un 598.sērija.
16.40 «Voroņini 3» (ar subt.). Seriāls. 25. un 26.sērija.

tv programma
17.45 «Radu būšana 5» (ar subt.). Seriāls. 14.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.30 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 9». Latvijas seriāls. 598.sērija.
21.00 «Kāsla metode 3». Seriāls. 8.sērija.
22.00 «Doktors Hauss 8». Seriāls. 11.sērija.
23.00 «Mahinatori 3». Seriāls. 8.sērija.
24.00 «C.S.I. Ņujorka 8». Seriāls. 163. un 164.sērija.
1.45 «Kobra 10». Seriāls. 14.sērija.
2.35 «Mīlestības sirdspuksti 2». Seriāls. 106.sērija.
3.20 «Mana mīļā aukle 3» (ar subt.). Seriāls. 24. un 25.sērija.
4.10 «Bez tabu».

6. marts, trešdiena
LTV1
6.45 «Nellija un Cēzars». Anim. ser. 28.sērija.
6.52 «Labrīt, Latvija!»
8.30  «Mīlas viesulis 7». 1575.sērija.
9.25 «Eņģeļu māja». LTV seriāls. 87.sērija.
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20  «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 98.sērija.
11.10 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle.*
12.00 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.15 «Eiropa. Mīti un realitāte».*
13.10 «Vertikāle».*
13.40 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.55 «100.panta preses klubs».*
14.55 «Latvija var!»*
15.25 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.45 «Kas te? Es te!»*
16.15 «Vipo piedzīvojumi Laika salā». Anim. ser. 25. un 26.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05  «Mīlas viesulis 7». Vācijas seriāls. 1575.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.29 «Naudas zīmes. Ekonomikas ABC».
18.30 «Likteņa līdumnieki». LTV videofilma. 36.sērija.
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «Eņģeļu māja». LTV seriāls. 88.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 «Nākotnes parks».
22.45 «Zebra».
23.00 Nakts ziņas.
23.15 «Vides fakti» (ar subt.).*
23.45 «100 g kultūras».*

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».*
9.15 «Projekts Nākotne». Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
9.45 «Ģimenes detektīvs 2» (ar subt.). 1.sērija.
10.40 «Hārtlenda». Seriāls. 30.sērija.
11.30  «Nomadi». Dokumentāls seriāls. 15.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Ogres TV*.
13.15 «Globalizācija 3000». Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
13.45 JHL spēle. HK Rīga – Russkije vitjazi.*
15.45 «Hārtlenda». Seriāls. 31.sērija.
16.35  «Nomadi». Dokumentāls seriāls. 16.sērija.
17.35 «Autosporta programma nr.1».*
18.05 «Ģimenes detektīvs 2» (ar subt.). Seriāls. 2.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 Jaunums! «Tie esam mēs!» (ar subt.).
20.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».
20.30 «Ātruma cilts».
21.00  «Liels, lielāks, lielākais 3». Dok. daudzsēr. f. 2.sērija.
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Prāta vētras». Dokumentāla filma. 5.sērija.
22.40 «Spilgtie ekrāni». Dokumentāla filma.
22.55 «SeMS piedāvā...» Mūzikas grupu konkurss Troksnis 4.*
0.10 «SOKO Vismāra». Seriāls. 70.sērija.

LNT
5.00 «Patiesā dzīve». 16.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.15 «Universitāte 2» (ar subt.). Seriāls. 69.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes».
9.00 «Degpunktā».
9.35 «Televeikala skatlogs».
10.00 «Pagātnes pēdās». Vācijas melodrāma. 2012.g.
12.00 «Intrigante 5». ASV seriāls. 5.sērija.
13.00 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 28.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Degpunktā».
14.45 «Televeikala skatlogs».
15.00 «Patiesā dzīve». Krievijas realitātes šovs. 17.sērija.
16.00 «Asaru kronis». Meksikas seriāls. 15. un 16.sērija.
18.00 «Ziņas sešos».
18.10 «Labvakar, Latvija!» Informatīvi izklaidējošs raidījums.
19.00 «Precamies!?! 2». 19.raidījums.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā».
21.10 «Dzimuši policisti». ASV seriāls. 9.sērija.
22.10 «88 minūtes». Krimināltrilleris. 2007.g.
0.20 «Elles vārti». ASV seriāls. 10.sērija.
1.15 «Likums un kārtība 4». ASV seriāls. 4.sērija.
2.05 «Universitāte 2» (ar subt.). Seriāls. 69.sērija.
2.35 «Labvakar, Latvija!»
3.15 «Šodien novados».
3.25 «Asaru kronis». Meksikas seriāls. 15. un 16.sērija.

TV3
5.00 «Zaudējumi 3». 9.sērija.
5.45 «Ekstrasensu cīņas 11» (ar subt.). 11.sērija.
6.40 «Gormiti 2». Anim. ser. 4.sērija.
7.05 «Bakugani». Anim. ser. 27.sērija.
7.35 «Šīna planēta». Anim. ser. 3.sērija.
8.00 «Voroņini 2» (ar subt.). 5. un 6.sērija.
9.00 «Kobra 10». 15.sērija.
10.00 «Kāsla metode 3». Seriāls. 8.sērija.
11.00 «Ekstrasensu cīņas 4» (ar subt.). 12.sērija.

Ceturtdiena, 2013. gada 28. februāris
12.05 «Televeikala skatlogs».
12.20 «Mana mīļā aukle 3» (ar subt.). Seriāls. 26. un 27.sērija.
13.30 «Bakugani». Animācijas seriāls. 28.sērija.
14.00 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 7». Anim. ser. 5.sērija.
14.25 «Mīlestības sirdspuksti 2». Seriāls. 107.sērija.
15.30 «UgunsGrēks 9». Latvijas seriāls. 598. un 599.sērija.
16.40 «Voroņini 3» (ar subt.). Seriāls. 27. un 28.sērija.
17.45 «Radu būšana 5» (ar subt.). Seriāls. 15.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.30 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 9». Latvijas seriāls. 599.sērija.
21.00 «Ekstrasensi kā detektīvi» (ar subt.). Realitātes šovs.
22.05 «Ievas pārvērtības 4». 11.sērija.
22.55 «Kinomānija».
23.30 «Firma». Seriāls. 10.sērija.
0.25 «Purvāji 2». ASV seriāls. 26.sērija.
1.15 «Kobra 10». Seriāls. 15.sērija.
2.10 «Mīlestības sirdspuksti 2». Seriāls. 107.sērija.
3.00 «Ekstrasensu cīņas 11» (ar subt.). 11.sērija.
3.50 «Mana mīļā aukle 3» (ar subt.). Seriāls. 26.sērija.
4.15 «Bez tabu».

7. marts, ceturtdiena
LTV1
6.45  «Luijs». Anim. ser. 36.sērija.
6.52 «Labrīt, Latvija!»
8.30  «Mīlas viesulis 7». 1576.sērija.
9.25 «Eņģeļu māja». LTV seriāls. 88.sērija.
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20  «Tieši sirdī». 99.sērija.
11.10 «Province» (ar subt.). Nacionālais sports.*
11.40 «Kas var būt labāks par šo?» (ar subt.).*
12.10 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.25 «Sastrēgumstunda» (ar surdotulk.).*
13.35 «De facto» (ar subt.).*
14.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
14.30 «Laiks vīriem?»*
15.05 «Zebra».*
15.20 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.40 «Kas te? Es te!»*
16.10  «Luijs». Animācijas seriāls. 52.sērija.
16.17 «Rezgalības 3». Animācijas filma.
16.25 «Rezgalības 4». Animācijas filma.
16.34 «Avārijas brigāde. Kaķi». Animācijas filma.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05  «Mīlas viesulis 7». Vācijas seriāls. 1576.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.25 Laika ziņas.
18.29 «Naudas zīmes. Ekonomikas ABC».
18.30 «Likteņa līdumnieki. 4. daļa. Mantinieki». LTV
videofilma. 37.sērija.
19.30 «100 g kultūras iesaka... Kinotēka».
20.00 «Eņģeļu māja». LTV seriāls. 89.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.13 «Naudas zīmes. Ekonomikas ABC».
21.15 «Sirmais. Kulta ēdieni». Misija Pica Itālijā.
22.10 «Tilts». Zviedrijas un Dānijas detektīvseriāls. 3.sērija.
23.15 Nakts ziņas.
23.30 «100 g kultūras iesaka... Kinotēka».*
24.00 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi»*.

LTV7
7.35 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «TV mozaīka». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Darbs. Izglītība. Karjera». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Vārds uzņēmējiem». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «Pie stūres». Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
9.45 «Ģimenes detektīvs 2» (ar subt.). 2.sērija.
10.40 «Hārtlenda». Seriāls. 31.sērija.
11.30  «Nomadi». Dokumentāls seriāls. 16.sērija.
12.30 «Prāta vētras». Dokumentāla filma. 5.sērija.
13.00 «Sprādzienizturīgs audums». Dokumentāla filma.
13.15 «Projekts Nākotne». Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
13.45 LBL spēle. Ventspils – VEF Rīga.*
15.45 «Hārtlenda». Seriāls. 32.sērija.
16.35  «Nomadi». Dokumentāls seriāls. 17.sērija.
17.35 «Ātruma cilts».*
18.05 «Ģimenes detektīvs 2» (ar subt.). Seriāls. 3.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 Tiešraide! JHL spēle. HK Rīga – Kapitan.
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Latvijas stāsti». «Cilvēki, darbi, tradīcijas Lejaskurzemē».
22.55 «Makšķerē kopā ar Olti!»
23.25 «Lidojuma plāns».
23.55  «Liels, lielāks, lielākais 3». Dok. daudzsēr. f. 2.sērija.

LNT
5.00 «Patiesā dzīve». 17.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.15 «Universitāte 2» (ar subt.). 70.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes».
9.00 «Degpunktā».
9.35 «Televeikala skatlogs».
10.00 «Herietes sapnis». Vācijas melodrāma. 2011.g.
12.00 «Dzimuši policisti». ASV seriāls. 9.sērija.
13.00 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 29.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Degpunktā».
14.45 «Televeikala skatlogs».
15.00 «Patiesā dzīve». Seriāls. 18.sērija.
16.00 «Asaru kronis». Meksikas seriāls. 17. un 18.sērija.
18.00 «Ziņas sešos».
18.10 «Labvakar, Latvija!» Informatīvi izklaidējošs raidījums.
19.00 «Precamies!?! 2». 20.raidījums.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Basketbols TV».
20.40 «Degpunktā».
21.15 «Dzīves krustcelēs 2». Dokumentāls raidījums. 2013.g.
22.15 «Brīnumu paralēles». Dokumentālu filmu cikls. 9.sērija.
22.45 «Viņpus 2». Kanādas un ASV seriāls. 37.sērija.
24.00 «Atnācēji 2». Kanādas un ASV seriāls. 8.sērija.
1.00 «Vienpadsmitā stunda». Dokumentāla filma. 2007.g.
1.50 «Likums un kārtība 4». ASV seriāls. 5.sērija.
2.40 «Labvakar, Latvija!»
3.15 «Šodien novados».

3.25 «Asaru kronis». Meksikas seriāls. 17. un 18.sērija.

TV3
5.00 «Zaudējumi 3». 10.sērija.
5.45 «Ekstrasensu cīņas 11» (ar subt.). 12.sērija.
6.40 «Gormiti 2». Anim. ser. 5.sērija.
7.05 «Bakugani». Anim. ser. 28.sērija.
7.35 «Šīna planēta». Anim. ser. 4.sērija.
8.00 «Voroņini 2» (ar subt.). 7. un 8.sērija.
9.00 «Kobra 10». 16.sērija.
10.00 «Ekstrasensi kā detektīvi» (ar subt.).
11.00 «Ekstrasensu cīņas 5» (ar subt.).
12.05 «Televeikala skatlogs».
12.20 «Mana mīļā aukle 3» (ar subt.). Seriāls. 28. un 29.sērija.
13.30 «Bakugani». Animācijas seriāls. 29.sērija.
14.00 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 7». Anim. ser. 6.sērija.
14.25 «Mīlestības sirdspuksti 2». Seriāls. 108.sērija.
15.30 «UgunsGrēks 9». Seriāls. 599. un 600.sērija.
16.40 «Voroņini 3» (ar subt.). Seriāls. 29. un 30.sērija.
17.45 «Radu būšana 5» (ar subt.). Seriāls. 16.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.30 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 9». Latvijas seriāls. 600.sērija.
21.00 «Slepkavība». Seriāls. 12.sērija.
22.00 «Aplaupīšana». Krimināltrilleris. 2008.g.
0.10 «Overtime TV». Latvijas raidījums par sportu.
1.10 «Dragnets 2». Seriāls. 22.sērija.
2.00 «Pārkāpt robežu 2». Seriāls. 12.sērija.
2.50 «Kobra 10». Seriāls. 16.sērija.
3.35 «Mīlestības sirdspuksti 2». Seriāls. 108.sērija.
4.20 «Bez tabu».

8. marts, piektdiena
LTV1
6.45  «Luijs». Animācijas seriāls. 37.sērija.
6.52 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Atgriešanās». Seriāls. 2.sērija.
9.25 «Eņģeļu māja». LTV seriāls. 89.sērija.
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20  «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 100.sērija.
11.10  «Pokers ar Pīķa dāmu». Seriāls. 2. un 3.sērija.
12.55 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.10  «No Austrumiem uz Rietumiem». Dok. f. 3.sērija.
14.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
14.30 «Elfu dejas». Dokumentāla filma.
15.00 «Sveika, Robij!» Seriāls. 34.sērija.
15.50  «Luijs». Animācijas seriāls. 53.sērija.
15.57 «Jāņtārpiņš». Animācijas filma.
16.08 «Pasmaidi, draugs!» Animācijas filma.
16.25 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05 «Atgriešanās». Seriāls. 2.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.29 «Naudas zīmes. Ekonomikas ABC».
18.30  «Greisa Kellija. Monako princese». Dok. f.
19.35  «Ceļojums cilvēka ķermenī». Dok. daudzsēr. f. 2.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.13 «Naudas zīmes. Ekonomikas ABC».*
21.15 «100.panta preses klubs».
22.10  «Midsomeras slepkavības 10». Detekt. 7.sērija
23.55 Nakts ziņas.
0.10 «Tilts». Detektīvseriāls. 3.sērija.

LTV7
7.35 «Sadarbības partneri». «Televeikala skatlogs».
7.55 «Aktualitātes». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «Skatpunkti». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Tādas lietas». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Attīstības kods». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «Labākais no Euromaxx». Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
9.45 «Ģimenes detektīvs 2» (ar subt.). 3.sērija.
10.40 «Hārtlenda». Seriāls. 32.sērija.
11.30  «Nomadi». Dokumentāls seriāls. 17.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti».
«Cilvēki, darbi, tradīcijas Lejaskurzemē»*.
13.15 «Pie stūres». Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
13.45 JHL spēle. HK Rīga – Kapitan.*
15.45 «Hārtlenda». Seriāls. 33.sērija.
16.35  «Nomadi». Dokumentāls seriāls. 18.sērija.
17.35 «Tavs auto».*
18.05 «Ģimenes detektīvs 2» (ar subt.). Seriāls. 4.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 TIEŠRAIDE! JHL spēle. HK Rīga – Kapitan.
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā Jūrmalas TV.
22.55 «Zveja» (ar subt.).
23.25 «Pēdējais liecinieks». Seriāls. 26. un 27.sērija.

LNT
5.00 «Patiesā dzīve». 18.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.15 «Universitāte 2» (ar subt.). 71.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes».
9.00 «Basketbols TV».
9.05 «Degpunktā».
9.35 «Televeikala skatlogs».
10.00 «Ne akmens uz akmens». Melodrāma. 2011.g.
12.00 «Viņpus 2». Seriāls. 37.sērija.
13.00 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 30.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Degpunktā».
14.45 «Televeikala skatlogs».
15.00 «Patiesā dzīve». Krievijas seriāls. 19.sērija.
16.00 «Asaru kronis». Meksikas seriāls. 19. un 20.sērija.
18.00 «Ziņas sešos».
18.10 «Labvakar, Latvija!» Informatīvi izklaidējošs raidījums.
19.00 «Dzīves krustcelēs 2». Dokumentāls raidījums. 2013.g.
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Degpunktā».
21.05 Itāļu maestro Al Bano koncerts.
23.10 «Mīlas gadi». Itālijas romantiska komēdija. 2011.g.
1.40 «Universitāte 2» (ar subt.). Seriāls. 70. un 71.sērija.
2.35 «Labvakar, Latvija!»
3.15 «Šodien novados».

Ceturtdiena, 2013. gada 28. februāris
3.25 «Asaru kronis». Meksikas seriāls. 19. un 20.sērija.

TV3
5.00 «Zaudējumi 3». 11.sērija.
5.45 «Slepenā dzīve 3». 1.sērija.
6.40 «Gormiti 2». Anim. ser. 6.sērija.
7.05 «Bakugani». Anim. ser. 29.sērija.
7.35 «Šīna planēta». Anim. ser. 5.sērija.
8.00 «Voroņini 2» (ar subt.). 9. un 10.sērija.
9.00 «Kobra 11». 1.sērija.
10.00 «Slepkavība». 12.sērija.
11.00 «Ekstrasensu cīņas 5» (ar subt.).
12.05 «Televeikala skatlogs».
12.20 «Mana mīļā aukle 3» (ar subt.). Seriāls. 30. un 31.sērija.
13.30 «Bakugani». Animācijas seriāls. 30.sērija.
14.00 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 7». Anim. ser. 7.sērija.
14.25 «Skunksa kungfu». Animācijas seriāls. 14.sērija.
14.40 «Mīlestības sirdspuksti 2». Seriāls. 109. un 110.sērija.
16.40 «Voroņini 3» (ar subt.). Seriāls. 31. un 32.sērija.
17.50 «Mitjaja stāstiņi» (ar subt.). Seriāls. 1. un 2.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.30 «Bez tabu».
20.20 «Tikai ar ielūgumiem». Izklaidējošs raidījums.
21.00 «Spogulīt, spogulīt: Sniegbaltītes stāsts». Kom. 2012.g.
23.10 «Šaubas». ASV drāma. 2008.g.
1.10 «Virtuozitāte». Fantastikas spraiga sižeta filma. 1995.g.
2.55 «Mīlestības sirdspuksti 2». Seriāls. 109. un 110.sērija.
4.25 «Bez tabu».

9. marts, sestdiena
LTV1
8.00 «Tillija un draugi». Animācijas filma. 1. un 2.sērija.
8.22  «Luijs». Anim. ser. 54.sērija.
8.35  «Dinozauru vilciens 2». Anim. ser. 23.sērija.
9.05 «Kas te? Es te!»
9.35  «Mežainīši». Anim. filma. 11.sērija.
10.00 «Ķepa uz sirds».
10.30 «Kas var būt labāks par šo?»
11.00 «Manas māsas bērni karā». Ģimenes filma. 2010.g.
12.30 «Teātris.zip. iesaka...» J.Zeibolts. «Dullais barons
Bunduls» (ar subt.). Latvijas Nacionālā teātra izrāde.
15.00 «Kilograms kultūras». 100 g kultūras gada balva.*
16.00 «Nākotnes parks».*
16.15 «Laiks vīriem?»
16.45  «Ceļojums cilvēka ķermenī» (ar subt.). Dok. f. 2.sērija.
17.45 «Kopā» (ar subt.).
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Es – savai zemītei».
19.00 «Vides fakti».
19.30 «Latvijas šlāgeraptauja 2013».
20.30 «Panorāma».
21.12 «Latloto. Eurojackpot».
21.25 «Teātris.zip». I.Ābele. «Tumšie brieži». Valmieras
drāmas teātra izrāde.
23.20 Nakts ziņas.
23.30 «Sievietes». ASV traģikomēdija. 2008.g.

LTV7
7.50 «Komercdarbība šodien». «Televeikala skatlogs».
8.10 «Rīta intervija». «Televeikala skatlogs».
8.30 «Skatpunkti». «Televeikala skatlogs».
8.50 «Automoto raidījums nr.2». «Televeikala skatlogs».
9.10 «TV mozaīka». «Televeikala skatlogs».
9.30 «Brīvdienu ceļvedis». «Televeikala skatlogs».
9.50 «Tādas lietas». «Televeikala skatlogs».
10.10 «Attīstības kods». «Televeikala skatlogs».
10.30 «Ātruma cilts».*
11.00 «Zveja» (ar subt.).*
11.30 «Lidojuma plāns».*
12.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
12.30 «Tie esam mēs!» (ar subt.).*
13.00 Jaunatnes hokeja līgas spēle. HK Rīga – Kapitan.*
14.55 «Olimpieša portrets».
15.10 «Duelis» (ar subt.). Krievijas melodrāma. 2011.g.
16.50 «Tikai mīlestība» (ar subt.). Melodrāma. 2011.g.
18.30  «Zibens, uzlādēts». Dokumentāla filma.
19.30 «Saules garša». Dokumentāla filma. 2.sērija.
20.00 «SeMS piedāvā...» Mūzikas grupu konkurss Troksnis 4.
21.15 «Pavērsiens». Daudzsēriju drāma. 2007.g. 3.sērija.
22.10 «Zilie dūmi». ASV romantisks trilleris. 2007.g.
23.55  «Maiju noslēpums». Piedzīvojumu filma. 2011.g.

LNT
5.00 «Patiesā dzīve». 19.sērija.
5.50 «Luī 2». 6.sērija.
6.15 «Ceļojošais bruņinieks 3». 64.sērija.
7.15 «Degpunktā».
7.45 Animācijas filmu rīts.
9.25 «Esi gardēdis 3».
10.00 «Laimīgs un vesels».
10.30 «Galileo».*
11.00 «Precamies!?! 2».*
13.00 «Detektīve Veronika Marsa 3». 54.sērija.
13.55 «Smolvila. Leģenda par Supermenu 3».
ASV seriāls. 59.sērija.
14.55 «Misters Labais». ASV, Honkongas un Austrālijas
spraiga sižeta komēdija. 1997.g.
17.00 «Herijas likums». ASV seriāls. 8.sērija.
18.00 «Ziņas sešos».
18.10 «Pēc sērkociņiem» (ar subt.).
Krievijas un Somijas komēdija. 1980.g.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Degpunktā».
21.00 «Erkils Puaro 2».
Lielbritānijas detektīvseriāls. 1. un 2.sērija.
23.10 «Greizais spogulis» (ar subt.). Humora šovs.
1.15 «Tīģerzeme». ASV kara drāma. 2000.g.
2.55 «Detektīve Veronika Marsa 3». 54.sērija.
3.45 «Ceļojošais bruņinieks 3». Seriāls. 64.sērija.
4.35 «Luī 2». Seriāls. 6.sērija.

TV3
5.00 «Zaudējumi 3». 12.sērija.
5.50 «Slepenā dzīve 3». 2.sērija.
6.40 «Boba burgeri 2». 1. un 2.sērija.
7.35 «Maģiskās laumiņas». Anim. ser. 37. un 38.sērija.
8.05 «Dinozauru mednieki 5». 6.sērija.

9.05 «Simpsoni 20». Anim. ser. 9. un 10.sērija.
10.00 «Autoziņas 2». 9.raid.
10.30 «Ievas pārvērtības 4».*
11.15 «Kinomānija».
11.55 «Televeikala skatlogs».
12.10 «Peļu stāsti: Manhetenas dārgumi». Anim. f.
13.45 «Koru kari 3». Televīzijas šovs.*
17.00 «Trakais basketbols». ASV komēdija. 1998.g.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 TV3 ziņas piedāvā... «ES un mēs. Normas».
20.00 «Bagātību planēta». ASV animācijas filma. 2002.g.
21.55 TV pirmizrāde! «Viņa ir pārāk laba man».
ASV romantiska komēdija. 2010.g.
24.00 «Sjūzenas dienasgrāmata». ASV drāma. 2005.g.
1.40 «Dinozauru mednieki 5». Seriāls. 6.sērija.
2.35 «Slepenā dzīve 3». Seriāls. 2.sērija.
3.20 «Zaudējumi 3». Seriāls. 12.sērija.
4.00 «Simpsoni 20». Animācijas seriāls. 9. un 10.sērija.

10. marts, svētdiena
LTV1
8.00 «Tillija un draugi». Animācijas filma. 3. un 4.sērija.
8.22  «Luijs». Anim. ser. 55.sērija.
8.35  «Dinozauru vilciens 2». Anim. ser. 24.sērija.
9.05 «Kas te? Es te!»
9.35  «Mežainīši». Anim. filma. 12.sērija.
10.00 «Mārvijs Hemmers. Nacionālās ģeogrāfijas
pasaule» (ar subt.). Populārzin. ser. 5.sērija.
10.30 «Dabas grāmata».*
11.00 «Sirmais. Kulta ēdieni. Misija Pica Itālijā».*
12.00 Dievkalpojums.
Tiešraide no Rīgas Mateja baptistu draudzes.
13.00 «Vertikāle».
13.30 «Daudz laimes!»
14.25 «Latvijas šlāgeraptauja 2013».*
15.25 «Ķepa uz sirds».*
16.00 «Kas var būt labāks par šo?»*
16.30 «Eirobusiņš».
17.00  «Dzīvība» (ar subt.). BBC dokumentāla filma.
7.sērija Mednieki un medījumi.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.20 «Province». „Patērētāju biedrība”.
18.50  «Alpu klīnika» (ar subt.). Vācijas un Austrijas
daudzsēriju melodrāma. 2008.g. 6.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.40 «100 g kultūras speciālizlaidums».
21.55  «Zaldāti» (ar subt.). Operas iestudējums Alvja
Hermaņa režijā.
24.00 Nakts ziņas.
0.10  «Midsomeras slepkavības 10» (ar subt.).
Detektīvseriāls. 7.sērija.

TV programma

LNT
5.00 «Smolvila. Leģenda par Supermenu 3». 59.sērija.
5.50 «Luī 2». 7.sērija.
6.15 «Ceļojošais bruņinieks 3». 65.sērija.
7.10 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
7.40 Animācijas filmu rīts.
9.30 «Mans mīļais draugs 4».
10.00 «Precamies!?! 2».*
12.00 «Herijas likums». ASV seriāls. 8.sērija.
13.00 «Aģents Čaks 4». Seriāls. 15.sērija.
14.00 A.Kristi. «Erkils Puaro 2».
Lielbritānijas detektīvseriāls. 1. un 2.sērija.
16.00 «Maiami neatliekamā palīdzība». ASV seriāls. 8.sērija.
18.00 «Ziņas sešos».
18.10 «Greizais spogulis» (ar subt.). Humora šovs.
20.00 LNT ziņas.
20.10 LNT ziņu Top 10.
21.00 «Frosts pret Niksonu». Drāma. 2008.g.
23.30 «Sekta». ASV trilleris. 2007.g.
1.35 «Mirdzums». ASV miniseriāls. 1. un 2.sērija.
3.10 «Aģents Čaks 4». Seriāls. 15.sērija.
3.50 «Ceļojošais bruņinieks 3». Seriāls. 65.sērija.
4.40 «Luī 2». Seriāls. 7.sērija.

«Vārds uzņēmējiem»
Bērnu apģērbu un mantu tirdziņš!
10. martā no plkst.10 līdz 14 ģimenes restorānā «Hercogs» – bērnu apģērbu un
mantu tirdziņš! Jauni un lietoti bērnu apģērbi un apavi pavasarim, aprūpes piederumi
un rotaļlietas, lietas un apģērbi grūtniecēm.
Stūrītis «Dāvinu»: atnes lietas, kuras tev vairs nav
nepieciešamas – kādam citam tās noderēs!
Tirgotājiem pieteikšanās līdz 1. martam, sūtot
e-pastu uz adresi: c.sanita@inbox.lv. Informācija pa tālruni 26456942.
Valodu centrs «PASSWORD»
izsludina uzņemšanu šādās grupās
pieaugušajiem:
- Franču valoda iesācējiem: Pk., 17.30 – 19.30
(25 LVL/mēn.);
- Vācu valoda ar pamatzināšanām: S., 10 – 12
(25 LVL/mēn.).
Pieteikšanās un tuvāka informācija –
pa tālruni 28816925; e-pastu:
passwordkursi@inbox.lv; www.password.lv.

Aicina darbā
pasniedzēju-instruktoru ar savu
autobusu.
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VSAC «Zemgale» izsludina konkursu uz vakanto amata vietu –
vecākais eksperts veselības aprūpes jautājumos VSAC «Zemgale» (uz nenoteiktu laiku).
Prasības pretendentam:
• sertificēta ārstniecības persona vai speciālists ar 2.
līmeņa augstāko medicīnisko izglītību;
• darba pieredze sociālās palīdzības sistēmā vai ar sociālo
palīdzību saistītā jomā (medicīna, psiholoģiskā palīdzība
u.c.) ne mazāka par 1 gadu;
• organizatora spējas, pieredze un iemaņas personāla
vadīšanā;
• datorzināšanas lietotāja līmenī, «Office» lietojumpro
grammu pārzināšana;
• prasme strādāt psiholoģiski sarežģītās situācijās;
• organizatora spējas, iniciatīva, komunikācijas prasmes;
• prasme vērtēt faktus, analizēt datus, paredzēt un
novērtēt riskus;
• spēja atzīt un identificēt problēmas, izprast to rašanās
cēloņus un piedāvāt risinājumu;
• prasme analizēt situāciju, pilnveidot darbību perspektīvā
skatījumā.
Galvenie pienākumi:
• organizēt un vadīt filiāļu atbildīgo darbinieku darbu,
kas saistīts ar veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu
klientiem;
• izstrādāt iekšējās kontroles sistēmu un veikt izveidotās
iekšējās kontroles sistēmas novērtēšanu, kontrolējot centra
filiāļu sniegto veselības aprūpes pakalpojumu atbilstību
normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

• izstrādāt ieteikumus filiālēm konstatēto trūkumu novēršanai, nosakot izpildes termiņus;
• veikt neplānotas pārbaudes, pēc vajadzības un atsevišķa centra direktora ierosinājuma;
• nodrošināt un pārraudzīt vienotu pieeju, novērtējot un
kontrolējot klientiem sniegto veselības aprūpes pakalpojumu centra filiālēs;
• organizēt vienotu veselības aprūpes procesu ieviešanu
centra filiālēs saskaņā ar centra reglamentā noteikto
uzdevumu izpildi.
Piedāvājam:
• atalgojumu un sociālās garantijas atbilstoši valsts
pārvaldē noteiktajam;
• darba pieredzi valsts pārvaldē;
• labus darba apstākļus;
• draudzīgus, atsaucīgus un profesionālus kolēģus.
Pieteikumu konkursam uz VSAC «Zemgale» vecākā eksperta veselības aprūpes jautājumos amatu, profesionālās
darbības aprakstu ( CV) un izglītību apliecinoša dokumenta
kopiju sūtīt uz adresi: VSAC «Zemgale», «Smiltaiņi»,
Dārtija, Iecavas novads, LV–3913 (ar norādi «Konkursam
uz vakanto VSAC «Zemgale» vecākā eksperta veselības
aprūpes jautājumos amatu»), pa e-pastu: zemgale@
vsaczemgale.gov.lv vai iesniegt personīgi VSAC «Zemgale»
Personāla nodaļā «Smiltaiņi», Dārtija, Iecavas novads,
LV–3913, darba laikā, iepriekš sazinoties pa tālruni
63963982, līdz 2013. gada 15. martam.

Lielajā ielā 19.
Tālrunis 29641277, 63024355.

PIEDĀVĀ KURSUS FEBRUĀRĪ UN MARTĀ
Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetence
5. martā

Jelgavas 1. ģimnāzija
(Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola)

Kursu nosaukums (mācību stundu skaits)

Mācības uzsāk

Datorzinības senioriem (bez priekšzināšanām) (36 māc.st.)

06.03.2013.

Senioru - datorfanu klubiņš (36 māc.st.)

06.03.2013.

Uzņēmējdarbības kompetence
Publiskā runa un uzstāšanās (16 māc.st.)

28.02.2013.

14. martā plkst.18 aicina uz atraktīvu atvērto durvju
pēcpusdienu 2013./2014. m.g. 5. un 6. klašu skolēnus
un viņu vecākus, lai iepazītos ar skolā piedāvātajām
izglītības programmām, interešu izglītības un fakultatīvajām nodarbībām.

Grāmatvedības uzskaites pamati (160 māc.st.)

04.03.2013.

Jelgavas pilsētas,
Jelgavas un Ozolnieku novadu tūrisma gids (72 māc.st.)

18.03.2013.

Uzņemšana 5., 6. un 7. klasē Jelgavas Tehnoloģiju
vidusskolā sāksies 3. jūnijā.

Mājokļa interjers komfortam un labsajūtai (32 māc.st.)

11.03.2013.

Skola piedāvā 1., 5., 6., 7. klašu skolēniem mācīties
gan profesionāli orientētā, gan matemātikas novirziena
klasē.

Daiļdārza ierīkošana un kopšana (60 māc.st.)

12.03.2013.

Zīda apgleznošana (40 māc.st.)

13.03.2013.

Pērļu rotas un greznumlietas (40 māc.st.)

18.03.2013.

Citas kompetences

Bezdarbniekiem un darba meklētājiem

TV3
5.00 «Zaudējumi 3». 13.sērija.
5.50 «Slepenā dzīve 3». 3.sērija.
6.40 «Boba burgeri 2». Anim. ser. 3. un 4.sērija.
7.30 «Naskais Andželo». Anim. ser. 38.sērija.
7.45 «Maģiskās laumiņas». Anim. ser. 39. un 40.sērija.
8.15 «Kinomānija».
8.50 «Māmiņu klubs».
9.25 «Garšu ekspresis».
10.00 «Superbingo». TV spēle.
11.00 «Tikai ar ielūgumiem!»*
11.30 «Bagātību planēta». Anim. f.
13.25 «Televeikala skatlogs».
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13.40 «Smieklīgākie videokuriozi 21».
14.10 «Spogulīt, spogulīt: Sniegbaltītes stāsts». ASV
komēdija. 2012.g.
16.25 «Zvejas nacionālās īpatnības» (ar subt.). Krievijas
komēdija. 1998.g.
18.30 «Mūsdienu Latvijas garša 2».
19.00 «Nekā personīga».
20.00 «Koru kari 3». Televīzijas šovs.
23.15 «Teksasas reindžers». Spraiga sižeta filma. 2005.g.
1.05 «Zvejas nacionālās īpatnības» (ar subt.). Komēdija.
2.50 «Slepenā dzīve 3» (ar subt.). 3.sērija.
3.30 «Zaudējumi 3». Seriāls. 13.sērija.
4.30 «Smieklīgākie videokuriozi 21».

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 «Laiks uzņēmējiem». «Televeikala skatlogs».
9.50 «Aktualitātes». «Televeikala skatlogs».
10.10 «Vārds uzņēmējiem». «Televeikala skatlogs».
10.30 «Tavs auto».*
11.00 Makšķerē kopā ar Olti!»*
11.30 «Autosporta programma nr.1».*
12.00 «Zebra» (ar subt.).*
12.15 «SeMS piedāvā...» Mūzikas grupu konkurss Troksnis 4.*
13.30 «Ceļojumi uz pasaules malu».
Dokumentāla filma. 4.sērija.
14.30 «Zilie dūmi». ASV romantisks trilleris. 2007.g.
16.15 «SeMS. Laboratorija».
16.45 Tiešraide! VTB Vienotās līgas spēle.
VEF Rīga – Ņižņij Novgorod.
19.00 «Eiropas vidū – pasaules malā».
Dokumentāla filma.
19.35  «Maiju noslēpums». Piedzīvojumu filma. 2011.g.
21.15 «Bīstamā robeža 3». Spraiga sižeta seriāls. 8.sērija.
22.05 «Krāpnieki». ASV trilleris. 1990.g.
0.05 «Pavērsiens». Lielbritānijas daudzsēriju drāma.
2007.g. 3.(noslēguma) sērija.
0.55 «Tikai mīlestība» (ar subt.). Melodrāma. 2011.g.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

DŽEMMA SKULME

Valsts valoda - zemākais līmenis (120 māc.st.)

01.03.2013.

Vācu valoda (bez priekšzināšanām) (150 māc.st.)

11.03.2013.

Angļu valoda, Intermediate (ar priekšzināšanām) (100 māc.st.)

18.03.2013.

Datorzinības (bez priekšzināšanām) (120 māc.st.)

18.03.2013.

Datorzinības (ar priekšzināšanām) (120 māc.st.)

18.03.2013.

Valsts valoda - vidējais līmenis (120 māc.st.)

25.03.2013.

Valsts valoda - augstākais līmenis (120 māc.st.)

25.03.2013.

Uzzināt vairāk un pieteikties uz šiem un citiem kursiem, Jūs varat:
Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001
Tālrunis: 63082101, fakss: 63007033
E-pasts: birojs@zrkac.jelgava.lv

“Sievietes. Pavedieni.”
1.marts - 30.aprīlis

Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas torņa izstāžu zāle
Akadēmijas iela 1, Jelgava, 63005445
www.tornis.jelgava.lv

www.zrkac.lv
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notikumi

Kultūras pasākumi
 28. februārī pulksten 18 – tematisks tūrisma vakars «Zemgale – maizes klēts. Vai
tikai?». Vakara viesis Janīna Kursīte-Pakule klātesošajiem atklās, cik unikāls ir Zemgales
novads un cik daudz iepriekš nezināmu šķautņu tam piemīt. Ieejas maksa – Ls 2; skolēniem – Ls 1,50 (Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīcas tornī).
 1. martā pulksten 13.50 – Kurzemes un Zemgales novada izglītības iestāžu pūtēju
orķestru skate (Jelgavas 4. vidusskolā).
 1. martā pulksten 19 – grupas «Melo M» koncerts. Koncerta programmā – atpazīstamas melodijas. Aranžējumu autors Kārlis Auzāns. Biļešu cena – Ls 7; 5 (kultūras namā).
 2. martā pulksten 15 – koncerts «Balta mūzika baltā pilsētā» par godu Lietuvas
un Igaunijas neatkarības dienām. Koncertā skanēs Baltijas valstu komponistu mūzika.
Piedalās Auguste Emilija Janonīte (vijole, Šauļi); Baiba Berķe (mecosoprāns, Rīga); Aigars
Reinis (ērģeles, Rīga); jauktais koris «Zemgale», diriģenti G.Pavilons un Z.Stafecka. Ieeja
– par ziedojumiem Svētās Annas baznīcas ērģeļu uzturēšanai (Svētās Annas baznīcā).
 2. martā pulksten 17 – Agra Krūmiņa Ventspils teātra viesizrāde «Kāds, kas slēpjas
tumsā» pēc M. Zīverta lugas «Cenzūra» (Jelgavas Studentu teātrī Čakstes bulvārī 5a).
 3. martā pulksten 14 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra izrāde A.Brigadere «Sprīdītis».
Režisore L.Ņefedova. Biļešu cena – Ls 2 (kultūras namā).
 7. martā pulksten 17.05 – muzikāli literārs vakars «Viss sievietei», veltīts Starptautiskajai Sieviešu dienai. Rīko Jelgavas baltkrievu biedrība «Ļanok». Ieeja – bez maksas
(Sabiedrības integrācijas pārvaldē Sarmas ielā 4).
 7. martā pulksten 20 – improvakars kopā ar «Improvīnu». Ieejas maksa – Ls 2
(Jelgavas Studentu teātrī Čakstes bulvārī 5a).
 8. martā no pulksten 16 līdz 18 – ekskursija Starptautiskajā Sieviešu dienā «Jelgavas cēlās rozes un draiskās peonijas». Pastaiga pa Jelgavu ar stāstiem par ievērojamām
Jelgavas sievietēm. Pieteikšanās pa tālruni 63005447. Dalības maksa – Ls 2,50 (sākums
– no Svētās Trīsvienības baznīcas torņa).
 9. martā pulksten 16 – Jelgavas 2. pamatskolas kora «Zvonņica» 15 gadu jubilejas koncerts. Kolektīva mākslinieciskā vadītāja J.Vavilova. Ieeja – bez maksas (kultūras namā).
 10. martā pulksten 16 – koncerts «Bugi – lai skan bugi». Piedāvā N.Bumbieres fonds.
Koncertā piedalās: M.Vilcāne, V.Lapčenoks, O.Grinbergs, I.Krauja-Dūduma, D.Petkēviča,
N.Jakušonoks, Ž.Siksna, Z.Muktupāvels, Jelgavas bigbends R.Ašmaņa vadībā, Jauno
izpildītāju konkursa laureāti, Jelgavas novada un pilsētas jauniešu bigbends, deju studija
«Benefice». Biļešu cena – Ls 7; 6; 5; 4 (kultūras namā).
 15. martā pulksten 12 – Zemgales novada bērnu folkloras ansambļu sarīkojums
«Pulkā eimu, pulkā teku». Ieeja – bez maksas (k/n «Rota»).
 16. martā pulksten 14 – Jelgavas Jaunā teātra izrāde «Paralēlā pietura». Masku
komēdija. Režisors R.Svjatskis. Biļešu cena – Ls 1; 0,50 (k/n «Rota»).
 16. martā pulksten 16 – koncerts «Mīlestības pieskāriens». Dziesmas sievietei,
mīlestībai un pavasarim izdziedās A.Ērglis, Anmary, Dons, E.Rezgale un Oranžā kora
dziedātāji O.Stupiņa, A.Levša, I.Ļaksa un S.Ivanovs. Instrumentālā grupa: J.Strazds,
M.Kupčs, A.Meijers, G.Lintiņš. Biļešu cena – Ls 7; 6; 5 (kultūras namā).
 16. martā pulksten 18 – Jelgavas 4. vidusskolas mūzikas novirziena kolektīvu
koncerts kopā ar Raimondu Paulu «Mēs Maestro mūzikā». Ielūgumus uz koncertu par
ziedojumiem var saņemt skolas kancelejā (4. vidusskolas koncertzālē).

Izstādes
 No 1. marta līdz 30. aprīlim – Džemmas Skulmes gleznu izstāde «Sievietes. Pavedieni». Izstādes atklāšana – 1. martā pulksten 16 (Svētās Trīsvienības baznīcas tornī).
 4. martā pulksten 17 – Ļubavas Taradаi gleznu izstādes atklāšana. Ukraiņu kultūras dienu gaitā. Apskatāma līdz 22. martam (Sabiedrības integrācijas pārvaldē Sarmas ielā 4).
 No 5. līdz 7. martam – rokdarbu izstāde par godu Sieviešu dienai «Dažu skaistu
ziedu». Izstādes noslēgums – 7. martā pulksten 14 ar rokdarbu izsoli pārdošanu (centrā
«Sadraudzība» Dobeles ielā 62a).
 Līdz 10. martam – gleznotāja Ulda Zutera izstāde «Viena vasara» (Ģ.Eliasa Jelgavas
Vēstures un mākslas muzejā).
 Līdz 10. martam – izstāde «Kārlis Dobrājs. Gleznas» (Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un
mākslas muzejā).

Tehnikuma audzēkņi veido
dekoru 2. pamatskolas aktu zālei
 Ritma Gaidamoviča

Jelgavas tehnikuma 4. kursa
topošie galdnieki Oļegs Fjodorovs un Andrejs Zdankovičs
šobrīd strādā pie skolas beigšanas kvalifikācijas darba.
Ierasto galdu, kumožu un
skapju vietā puiši izgatavo
koka sienas dekoru – oša
koka sauli, kas vēlāk nonāks
Jelgavas 2. pamatskolas aktu
zālē. Tās diametrs ir trīs metri,
bet saules stari stiepsies 2,5
metru garumā. Plānots, ka
dekors būs gatavs aprīlī.
«Vasarā vērienīgas pārmaiņas piedzīvoja mūsu skolas aktu zāle – tā ir
kļuvusi daudz gaišāka un modernāka.
Pēc remonta atskārtām, ka zālē tomēr
kaut kā pietrūkst – kāda dekora, kas
to atdzīvinātu. Sākotnēji pavīdēja ideja
par sienas dekoriem vārpām, jo Zemgale
ir maizes klēts, taču rezultātā tomēr
palikām pie stilizētas saules.
Māksliniekus nolīgt šim darbam
ir pārāk dārgi, tāpēc domājām
citus variantus, līdz nonācām pie
topošajiem galdniekiem Jelgavas
tehnikumā,» stāsta 2. pamatskolas direktore Ināra Pampe.
Jelgavas tehnikuma direktore
Janīna Rudzīte piebilst, ka šis
laiks veiksmīgi sakritis ar to, kad
4. kursa audzēkņiem jāizstrādā
diplomdarbi. «Interesanti, ka
starp 4. kursa topošajiem galdniekiem ir divi puiši, kuri paši

beiguši tieši 2. pamatskolu. Viņi arī uzņēmās izgatavot dāvanu bijušajai skolai,»
piebilst J.Rudzīte.
Oļega un Andreja skolotājs Andrejs
Kopilovs stāsta, ka puiši pēc 2. pamatskolas vizuālās mākslas pulciņa skolotājas
Solvitas Romanovas skices izveidojuši
saules maketu no putuplasta, kas jau
«pielaikots» aktu zālei, bet nu ķērušies
klāt oriģināla izgatavošanai – tas būs
no oša. «Saules diametrs realitātē ir trīs
metri, bet tās stari būs pat 2,5 metru garumā,» stāsta pedagogs, piebilstot, ka šis
darbs puišiem ir liels izaicinājums. «Skolā
galvenokārt mācām izgatavot korpusa
mēbeles, tāpēc dekors ir kaut kas jauns.
Taču tas noteikti ir interesantāk, jo darbs
nav tik vienmuļš. Šeit vairāk jāskicē, jākonstruē, var vairāk radoši izpausties un
pārbaudīt savas spējas,» tā A.Kopilovs.
Plānots, ka kvalifikācijas darbi tehnikuma audzēkņiem jāaizstāv aprīļa
sākumā, tas nozīmē, ka jau aprīļa otrajā pusē oša saule sāks dzīvi jaunajās
mājās – 2. pamatskolā.
Foto: Ivars Veiliņš

Ceturtdiena, 2013. gada 28. februāris

Arī jelgavnieki
svētdien sāks «karot»

Sākot ar svētdienu, 3. martu, pulksten 20 kanālā TV3 ikvienam būs iespēja sekot līdzi šovam «Koru kari 3», kurā
pretējās frontēs spēkiem mērosies arī astoņi jelgavnieki, pārstāvot kaimiņu pilsētas. Dobeles korī «karos» Kaspars
Brūvelis (no kreisās), Linda Dambīte, Edgars Sondors un Emīls Noviks, bet Rīgas kreisā krasta korī cīnīsies Katrīne
Foto: Ivars Veiliņš
un Edgars Kreiļi, Jānis Liepiņš un Santa Šillere.
 Ritma Gaidamoviča

Jau svētdien, 3. martā, iesildoties vasarā gaidāmajiem
Dziesmu un deju svētkiem,
kanālā TV3 sāksies tautā
iemīļotais šovs «Koru kari
3». Lai gan Jelgavas koris
tajā netiks pārstāvēts, jelgavnieki tik un tā ir gatavi
«karot». Proti, četri mūsu
pilsētas jaunieši pārstāvēs
Rīgas kreisā krasta kori,
kuru «stūrēs» «Labvēlīgā
tipa» taustiņinstrumentālists Normunds Jakušonoks,
bet četri dziedās Dobeles
korī, kura patronese ir Ieva
Sutugova. Un izrādās, ka
Dobeles kora kormeistars arī
ir jelgavnieks Ingus Leilands,
bet horeogrāfijas veidos
deju studijas «Benefice»
meitenes.
Rīgas kreisā krasta korī, uz kuru
pretendēja 180 jaunieši, pieņemti četri
jelgavnieki – «Mis un misters Jelgava
2012» titula «Misters foto» ieguvējs Edgars Kreilis un viņa sieva Katrīne, kura
«Koru karos» jau dziedāja Jelgavas
Tirkīzzilā kora sastāvā. Nu abi jaunieši
turpina dziedāt Tirkīzzilā kora ansamblī Žorža Siksnas vadībā, viņiem ir sava
grupa un kā ģimene viņi mēģināja arī
piedalīties šovā «Dziedošās ģimenes».
Vēl Rīgas korī darbosies divi Jelgavas
Mūzikas vidusskolas topošie diriģenti
– Santa Šillere un Jānis Liepiņš. Bet
Dobeles korī, kur par iekļūšanu sacentās 60 dziedātāji, dziedās Ādolfa Alunāna teātra dziedošie aktieri Edgars
Sondors un Kaspars Brūvelis, kurš
dejo arī «Lielupē». Abi puiši jau līdz
šim iesaistījušies dažādos muzikālos
projektos. Dobeles kora sastāvā ir arī
Jelgavas tehnikuma 4. kursa audzēknis
Emīls Noviks un konditore Jelgavas
rokmūziķu skolas audzēkne Linda
Dambīte. Katram no viņiem ir dažāda
muzikālā pieredze.

Dobeles koris
šovam gatavosies Jelgavā

Dobeles kori mēs gandrīz jau varētu
saukt par savējo – tajā ir mūsu dziedātāji, mūsu kormeistars, horeogrāfi.
Izrādās, koris arī «kariem» gatavojas
tieši mūsu pilsētā – Jelgavas 4. vidus-

skolā. I.Leilands, kurš jau dziedāja
un arī bija pie vadības pults Jelgavas
korī, atzīst, ka jaunai avantūrai – vadīt Dobeles kori – piekritis vairāku
iemeslu dēļ. «Pēc pieredzes varu teikt,
ka «karošana» ir tāds foršs pasākums,
kas dod pozitīvas emocijas. Tāpat tā
ir iespēja man pašam izpausties kā
diriģentam. Proti, šovs nevar iztikt bez
pašu aranžējumiem, līdz ar to man ir
iespēja likt lietā savas prasmes, radot
ko jaunu, ko ikdienā ar ierindas koriem
nevaru,» saka I.Leilands, piebilstot
– piekritis arī tādēļ, ka šoreiz izdevies
izvairīties no tā, ka pašam uz skatuves
jādejo kā dalībniekam. «Būšu tikai
kormeistars. Savus liekos kilogramus
dedzināšu mēģinājumos,» smaidot
nosaka I.Leilands.

Jakušonoks kļūs
par jelgavnieka krusttēvu

Runājot ar dziedātājiem, kālab viņi
gatavi piedalīties šovā, turklāt vēl zem
citas pilsētas karoga, domas atšķiras.
Vieni grib pamēģināt, kā tas ir, un, tā
kā mūsu pilsētai nav sava kora, mēģinājuši, kur var. Citi vēlas izbaudīt šova
veidošanas aizkulises, citi uzskata, ka
šī ir laba iespēja sevi attīstīt un iegūt
atpazīstamību. Par to pārliecināti arī
Katrīne un Edgars. «Televīziju skatās
daudzi, un droši varu teikt, ka «Koru
kari» ir neatsverams ieguvums. Vispirms jau vokāli attīstījos – man bija
iespēja strādāt ar pazīstamu estrādes
dziedātāju, mēs izveidojām Tirkīza
kora ansambli, ar kuru joprojām
daudz kopā koncertējam, bijām arī
Kirovā, Viļņā. Tā ir iespēja mums sevi
muzikāli pierādīt un gūt atpazīstamību. Tā ir iespēja apgrozīties mūziķu
vidū,» spriež Katrīne, uzsverot, ka,
to sapratuši, viņi piedalījās arī «Dziedošajās ģimenēs». «Pēc šiem šoviem
esam saņēmuši dažādus piedāvājumus
uzstāties,» piebilst Edgars. Jāteic gan,
ka Rīgas korī patiesībā būs par vienu
dziedātāju vairāk, jo Katrīne ir bērniņa gaidībās. Mazulim jādzimst ap
8. martu, bet raidījums ir 10. martā.
«Jā, es zinu, ka pirmajā sezonā koros
jau bija grūtnieces, bet viņas visas
dzemdēja pēc šova. Mēs būsim daudz
progresīvāki – esam visu izplānojuši,
lai sarīkotu reālas dzemdības tiešraidē
online režīmā,» nopietnā balsī «Vakara Ziņām» jokoja N.Jakušonoks. Paši
vecāki smaidot nosaka: «Jakušonoks

būs mūsu mazuļa krusttēvs.»

Izvēlē svarīga autoritāte un ceļš

Kāpēc vieni izvēlējušies Dobeli, bet
citi – Rīgu? Tas lielā mērā esot atkarīgs
no diviem iemesliem: no kora patrona
un izdevīguma, braukājot uz mēģinājumiem. «Es gāju uz N.Jakušonoka kori,
jo uzskatu viņu par lielāku autoritāti.
Viņš noteikti ir pieredzes bagātāks
nekā pārējo koru jaunie vadītāji,»
spriež Santa. Viņa kā topošā diriģente
šajā projektā iesaistījusies, lai sevi
pilnveidotu. «Televīzija – tas ir kaut
kas jauns, gribas redzēt, cik cieta tad
ir tā maizes garoziņa, lai līdz pašai
maizei svētdienās tiktu. Kas zina,
varbūt tā ir mana iespēja «izsisties»,»
tā Santa. Kaspars kopā ar E.Sondoru
gājuši uzkrāt pieredzi. «Alunāna teātrī
ir doma veidot aktieru ansambli, tāpēc
uzskatu, ka šī ir laba iespēja attīstīt sevi
vokālā ziņā, ir izaugsmes iespējas. Arī
dziedātāja Aija Andrejeva izauga no
šova. Turklāt ar Ingu esmu sadarbojies
citos projektos, zinu viņa meistarību,
un man ir iespēja mācīties,» tā Kaspars.
Taujāti, kā pašiem dalībniekiem šķiet,
vai tas ir godīgi, ka dzied citas pilsētas
korī, Linda uzreiz attrauc: «Sakiet, kas
šai dzīvē ir godīgi?! Kad braucu mājās
no atlases, sirdsapziņa mazliet grauza,
tur bija sabraukuši daudz dobelnieku,
taču viņi korī netika. Bet katram jau ir
jāizmanto sava iespēja.» Vairāki mūziķi
gan uz to atbild: «Arī Jelgavas korī
dziedāja rīdzinieki.»

Cer uz jelgavnieku atbalstu

Jau šobrīd jauniešiem notiek vairāki
mēģinājumi nedēļā, un viņi atzīst, ka
nebūs viegli, taču ir pārliecināti, ka šovs
sniegs daudz labumu – jaunus draugus,
pieredzi, iespēju sevi parādīt, izkopt
savu talantu. Ieguvumu būšot vairāk.
Dobeles koris svētdien uzstāsies ar
Raimonda Paula dziesmu «Atdziedi,
dvēsele», kas tiek dziedāta arī katros
Dziesmu svētkos, bet Rīgas kreisā
krasta koris startēs ar «Labvēlīgā
tipa» dziesmu «Eiropa mūs nesapratīs». Rīgas kora pārstāvji gan mazliet
satraukušies par dalību šovā, jo parasti
esot tā, ka šie kori aiziet pirmie... Vienmēr saliedētāki un lielāki balsotāji ir
mazāku pilsētu skatītāji. Tāpēc šajā
reizē abi kori – gan Dobeles, gan Rīgas
kreisā krasta – cer arī uz jelgavnieku
atbalstu.

