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Sākas akcija «Pieķer
pilsētas piegružotāju!»

Jelgavas Pētera akadēmijai jeb
«Academia Petrina» Baltijas
reģiona izglītības, zinātnes un
kultūrvēstures kontekstā kopš
tās dibināšanas 1775. gadā
bijusi ievērojama un paliekoša
loma vairāk nekā divus gadsimtus. «Academia Petrina»
idejas autors un dibinātājs bija
hercogs Pēteris (1724 – 1800),
kura izveidotā akadēmija bija
pirmā augstākā tipa mācību
iestāde Latvijas teritorijā. Mācību iestādei paredzēto ēku
Attēls: M.Stumbra glezna
speciāli projektēja hercoga «Hercogs Pēteris Bīrons» (2000)
galma arhitekts dānis Severins
Jensens. «Academia Petrina» svinīgā atklāšana notika 1775. gada
29. jūnijā – Pētera dienā.
Pārdzīvojusi divus pasaules karus un divreiz nodedzināta, «Academia Petrina» ēka stāv stalta un restaurēta Jelgavas vēsturiskā
centra tuvumā un glabā pilsētas un novada vēsturi vārda vistiešākajā
nozīmē, jo tur atrodas Ģederta Eliasa vārdā nosauktais Jelgavas
Vēstures un mākslas muzejs.
Avots: Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs

Jauno bērnudārzu
«Zīļuks» vadīs Inga Donova
 Ligita Vaita

Deputāti februāra domes sēdē lēma par
pirmsskolas izglītības
iestādes «Zīļuks» dibināšanu Skautu ielā 1a,
kā arī par bērnudārza vadītājas apstiprināšanu. No 1. aprīļa
«Zīļuka» vadītājas pienākumus pildīs Inga
Donova.

Šobrīd plānots, ka akcija
«Pieķer pilsētas piegružotāju» sāksies 9. martā un
ilgs līdz 1. novembrim. Akcijas nolikums pieejams SIA
«Zemgales Eko» mājas lapā
www.zemgaleseko.lv.
Foto: Raitis Supe
 Sintija Čepanone

Kaut arī pilsēta pēdējos
gados kļuvusi tīrāka un
sakoptāka, katru gadu
vēl aizvien nepieciešami
ievērojami pašvaldības
līdzekļi, lai likvidētu nelegālās izgāztuves un
savāktu atkritumus, kas
izmesti šim mērķim neparedzētās vietās. Lai situāciju mainītu un vairāk
līdzekļu varētu ieguldīt
labiekārtošanas darbos,
9. martā pilsētā tiek uzsākta akcija «Pieķer pilsētas piegružotāju».
«Ne velti mēdz teikt, ka tīrs ir
nevis tur, kur slauka, bet tur, kur
nemēslo, un tāds tad arī ir šīs akcijas mērķis – panākt, lai mazinātu
bezatbildīgo iedzīvotāju vēlmi no
atkritumiem atbrīvoties, tos izmetot parkos, mežos, upju krastos,
ceļmalās, grāvjos – jebkurā atkri-

tumu izmešanai nepiemērotā vietā
pilsētas teritorijā,» skaidro akcijas
iniciators Jelgavas domes priekšsēdētāja vietnieks Jurijs Strods,
iedzīvotājus aicinot būt vērīgiem
un foto vai video materiālos fiksēt
pilsētā pamanītās situācijas, kas
saistītas ar nesankcionētu atkritumu izmešanu, tas ir, nofotografēt
un nofilmēt cilvēku pārkāpuma
izdarīšanas brīdī un šo materiālu
nosūtīt akcijas organizatoriem.
«Informācija tiks apkopota un
nodota Pašvaldības policijai faktu
pārbaudīšanai, lai iespēju robežās
pārkāpēju sauktu pie atbildības,»
piebilst J.Strods.
Jelgavas Pašvaldības policijas
priekšnieka vietnieks Andris Lakstīgala uzsver – kaut arī fotogrāfija pati par sevi nav pamats, lai
pārkāpēju sauktu pie atbildības,
cilvēks, kurš to iesūtījis, var kļūt
par liecinieku, līdz ar to tas būs
pierādījums administratīvā pārkāpuma lietā. «Tieši tādēļ jo īpaši
būtiski, lai vizuālajās liecībās būtu

fiksētas pēc iespējas vairāk pazīmju
un informācija, pēc kā var identificēt pārkāpēju. Piemēram, ne tikai
pats atkritumu izmešanas process
un pārkāpēja vizuālais izskats,
bet arī, teiksim, transportlīdzekļa
reģistrācijas numurs. Varbūt izdodas piefiksēt adresi, no kuras viņš
izgājis, un arī šo informāciju lūgums
darīt zināmu,» iedzīvotājus aicinot
pievērst uzmanību arī detaļām,
norāda A.Lakstīgala. Būtiski, lai
fotogrāfijai vai videomateriālam,
kas nosūtīts akcijas organizatoriem,
būtu pievienota papildinformācija,
piemēram, fiksētā pārkāpuma izdarīšanas adrese, laiks, citas ziņas, kas
varētu veicināt pārkāpēja atrašanu
un saukšanu pie atbildības.
Iedzīvotāji vizuālās liecības (foto,
video) ar īsu aprakstu aicināti nosūtīt pa e-pastu eko@eko.jelgava.lv vai
poic@poic.jelgava.lv vai izmantojot
mobilo aplikāciju «Jelgavas pilsētsaimnieks». Tāpat lūgums norādīt
savu kontaktinformāciju – tālruņa
numuru, e-pasta adresi, lai nepiecie-

šamības gadījumā varētu sazināties
ar cilvēku, kurš fiksējis pārkāpumu.
Jāuzsver, ka šī informācija netiks
publiskota.
Akciju organizē SIA «Zemgales
Eko» sadarbībā ar Jelgavas pilsētas
domi, Pašvaldības policiju un pašvaldības iestādi «Pilsētsaimniecība».
SIA «Zemgales Eko» valdes loceklis Aleksejs Jankovskis piebilst,
ka saņemtā vizuālā informācija ar
iesūtītajām liecībām tiks iesniegta
Jelgavas pilsētas Pašvaldības policijā faktu pārbaudīšanai un iespējamajai saukšanai pie atbildības.
Savukārt reizi divos mēnešos tiks
izlozēti trīs akcijas dalībnieki, kuri
iegūs veicināšanas balvas, papildus
tiks apbalvots arī viens aktīvākais
akcijas dalībnieks, un ar viņiem
organizatori sazināsies personīgi.
Šobrīd plānots, ka akcija «Pieķer
pilsētas piegružotāju» sāksies 9.
martā un ilgs līdz 1. novembrim.
Akcijas nolikums pieejams SIA
«Zemgales Eko» mājas lapā www.
zemgaleseko.lv.

Plāno izbūvēt jaunus kanalizācijas un ūdensapgādes tīklus
 Sintija Čepanone

Šonedēļ SIA «Jelgavas ūdens» Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijā (VARAM) iesniedza
projekta pieteikumu par ūdenssaimniecības attīstības projekta 4. kārtas īstenošanu Jelgavā. Tīklu
paplašināšana pilsētā varēs sākties pēc apstiprinājuma saņemšanas no ministrijas, un uzņēmums lēš,
ka tas varētu būt aprīļa beigās.

Lai «Jelgavas ūdens» varētu realizēt ES Kohēzijas fonda projektu
«Ūdenssaimniecības pakalpojumu
attīstība Jelgavā, IV kārta», domes
sēdē deputāti apstiprināja galvojumu aizņēmuma ņemšanai Valsts
kasē 694 000 eiro apmērā.
«Jelgavas ūdens» projekta īstenošanas grupas vadītāja Ieva Strode

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

skaidro, ka iespēja izbūvēt papildu
kanalizācijas un ūdensvada tīklus
radās, ņemot vērā iepriekšējā plānošanas periodā (2007. – 2013. gadam)
valstī neapgūtos Kohēzijas fonda
līdzekļus, kā rezultātā deviņām
pašvaldībām, tostarp Jelgavai, pagājušā gada beigās piešķirts papildu
finansējums. Turpinājums 3.lpp.

63048800

I.Donova šobrīd ir pirmsskolas
izglītības iestādes «Vārpiņa» vadītājas vietniece. «Man ir astoņu
gadu pieredze pirmsskolas izglītības darbā, no kuriem pēdējos
trīs esmu bērnudārza vadītājas
vietniece. Patiesībā arī daudzi
apkārtējie cilvēki mani motivēja
pieteikties šim darbam, par ko
esmu pateicīga. Arī pati uzskatu,
ka esmu šim darbam piemērota,
mans personīgais viedoklis un
bērnudārza koncepcija par ekoloģisko jautājumu iedzīvināšanu
un bērnu nepieciešamību darboties tuvāk dabai saskan,» atzīst
«Zīļuka» vadītāja.
Viņa par savu lielāko izaicinājumu sauc spēcīgas un vienotas
komandas izveidi. «Domāju, ka
tas būs visgrūtākais. Sadarbība
ar bērniem un viņu vecākiem
noteikti būs sekmīga, par to
man šaubu nav! Taču grūtākais
būs izveidot tādu komandu, lai
mums visiem šīs ekoloģiskās
lietas būtu tuvas un nozīmīgas.
Lai visi – ne tikai vietnieki, bet
arī katra auklīte un audzinātāja
– ir gatavi meklēt jaunus veidus,
kā bērniem radīt lielāku saikni
ar dabu,» saka I.Donova, piebilstot, ka liela nozīme būs arī

vecāku atsaucībai līdzdarboties
un iesaistīties veselīga dzīvesveida attīstīšanā.
Viņa stāsta, ka jaunajā bērnudārzā plānots pēc iespējas
vairāk ar bērniem uzturēties ārā,
bet tajā pašā laikā «dabu ienest
arī telpās», turpinot dažādas
izzinošas nodarbības par dabas
jautājumiem.
Jaunā «Zīļuka» vadītāja ieguvusi profesionālo bakalaura grādu kā pirmsskolas un sākumskolas skolotāja Rīgas Pedagoģijas
un izglītības vadības augstskolā,
bet pašlaik studē LLU, kur šogad
plānots iegūt izglītības zinātņu
maģistra grādu pedagoģijā.
Iestāde tiks dibināta un jaunā
vadītāja savu darbu sāks pildīt
1. aprīlī. Jaunajā pirmsskolas
izglītības iestādē varēs uzņemt
150 bērnus. Bērnudārzā īpaši
tiks domāts par bērnu veselību
un vispārējo attīstību, akcentējot zaļās domāšanas un veselīga
dzīvesveida lomu.
Jāpiebilst, ka I.Donova tieši
«Zīļuka» vadīšanai konkursā
izraudzīta no septiņiem pretendentiem un lēmums par viņas
apstiprināšanu domes sēdē tika
pieņemts vienbalsīgi.

Konkursa
«Atrodi Jelgavas pilsētas karogu» rezultāti
Paldies 206 aktīvajiem jelgavniekiem, kuri piedalījās konkursā laikrakstā «Jelgavas Vēstnesis»,
kur bija jāatrod un jāsaskaita, cik pilsētas karogu ir publicēti 26. februāra numurā.
Pareizā atbilde: šoreiz laikrakstā bija publicēti 9 pilsētas karogi. Pareizi
atbildēja 175 dalībnieki.
Balvas saņem katrs desmitais pareizās atbildes autors – Rainers Ostrovskis,
Evija Šimanovska, Aleksandrs Punāns, Imants Freibergs, Irēna Smikarste,
Liene Ušvile, Elita Krivjonoka, Lilita Druzika, Artūrs Karlsons, Inga Knostiņa,
Einārs Andāns, Tamāra Skripņikova, Sintija Ivanova, Oksana Rogova,
Dace Stalaža, Ilona Druzjaka un Sigita Tiliševska.
Balvu no Jelgavas pilsētas pašvaldības var saņemt,
iepriekš piesakoties pa tālruni 63005556 vai 63005574.

Laikrakstu iespējams saņemt arī
redakcijā Pasta ielā 47 – 214.
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saistošie noteikumi

Apstiprināti ar Jelgavas pilsētas domes 2015. gada 29. janvāra lēmumu Nr.2/2

JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS
2015. GADA 29. JANVĀRA SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.15-2
«ATVIEGLOJUMU PIEŠĶIRŠANA NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA
MAKSĀTĀJIEM JELGAVAS PILSĒTĀ»
Izdoti saskaņā ar LR likuma «Par pašvaldībām» 14. panta pirmās daļas 3. punktu un likuma «Par nekustamā īpašuma nodokli» 5. panta trešo un ceturto daļu
1. Saistošie noteikumi nosaka nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu apmēru un kārtību, kādā piešķir
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus atsevišķām nodokļa maksātāju kategorijām par Jelgavas pilsētas
administratīvajā teritorijā esošo nekustamo īpašumu.
2. Atvieglojumi no taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas piešķirami šādos
apmēros:
Nodokļa maksātāju kategorijas
2.1. nestrādājošam pensionāram, pirmās un otrās grupas invalīdam, kuram
nav I šķiras likumisko mantinieku un kura ienākumi mēnesī nepārsniedz
Ministru kabineta noteikto minimālo darba algu
2.2. personai, kuras ģimenē nav darba spējīgu personu un kurai I vai II šķiras
likumiskie mantinieki ir pirmās vai otrās grupas invalīdi, kuru ienākumi uz vienu
ģimenes locekli nepārsniedz Ministru kabineta noteikto minimālo darba algu
2.3. personai, kurai noteikta atbilstība trūcīgas vai maznodrošinātas personas vai
ģimenes statusam par likumā «Par nekustamā īpašuma nodokli» 3. panta pirmās
daļas 2. punktā un 1.² daļā minētajiem nekustamā īpašuma objektiem –
dzīvojamām mājām neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav sadalītas dzīvokļu īpašumos,
dzīvojamo māju daļām, telpu grupām nedzīvojamās ēkās, kuru lietošanas veids
ir dzīvošana, kā arī telpu grupām, kuru lietošanas veids ir saistīts ar dzīvošanu
(garāžām, autostāvvietām, pagrabiem, noliktavām un saimniecības telpām),
ja tās netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai, un tiem piekritīgo zemi
2.4. personai likuma «Par nekustamā īpašuma nodokli» 3. panta pirmās daļas
2. punktā minētajiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem – dzīvojamām mājām
neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav sadalītas dzīvokļu īpašumos, dzīvojamo māju daļām,
telpu grupām nedzīvojamās ēkās, kuru lietošanas veids ir dzīvošana, un tām piekritīgo
zemi, ja taksācijas gada 1. janvārī personai šajā objektā ir deklarētā dzīvesvieta
kopā ar trīs vai vairāk bērniem vecumā līdz 18 gadiem (arī aizbildnībā esoši vai
audžuģimenē ievietoti bērni). Minēto atvieglojumu piemēro arī gadījumā, ja
nekustamā īpašuma īpašnieks vai tiesiskais valdītājs ir kāds no minētajiem bērniem
2.5. politiski represētai personai par zemi, kā arī par likumā «Par nekustamā
īpašuma nodokli» 3. panta pirmās daļas 2. punktā un 1.² daļā minētajiem
nekustamā īpašuma objektiem – dzīvojamām mājām neatkarīgi no tā, vai tās ir
vai nav sadalītas dzīvokļu īpašumos, dzīvojamo māju daļām, telpu grupām
nedzīvojamās ēkās, kuru lietošanas veids ir dzīvošana, kā arī telpu grupām, kuru
lietošanas veids ir saistīts ar dzīvošanu (garāžām, autostāvvietām, pagrabiem,
noliktavām un saimniecības telpām), ja tās netiek izmantotas saimnieciskās
darbības veikšanai, kas ir šīs personas īpašumā vai valdījumā vismaz piecus gadus
2.6. personai, kura veic saimniecisko darbību savā īpašumā, ja tā uzsākta Jelgavas
pilsētā ne agrāk kā pirmstaksācijas gadā, izņemot zemes un/vai ēku, ēku daļu nomu (īri)
2.7. personai, kura veic uzņēmējdarbību, īpašumā, kas robežojas ar infrastruktūras
objektu, kurā notiek celtniecības un/vai rekonstrukcijas darbi, kas būtiski ierobežo
uzņēmēja saimniecisko darbību, ar nosacījumu, ka celtniecības un/vai
rekonstrukcijas darbi notiek ilgāk par vienu mēnesi
2.8. personai par īpašumu, kurš tiek izmantots pirmsskolas izglītības
iestādes programmas īstenošanai, kura ir saņēmusi atbilstošu licenci
vai īsteno licencētu programmu
2.9. personai, kura veic saimniecisko darbību savā īpašumā, iznomājot zemi
un/vai ēku uzņēmumam, ar kuru nomas līgums noslēgts līdz taksācijas gada
1. janvārim, kurā vidēji nodarbināti ne mazāk kā 10 darbinieki, par iznomātās
zemes un/ vai ēkas platību, kurā notiek rūpnieciskā ražošana
2.10. biedrībām un nodibinājumiem, kuras apsaimnieko pašvaldības nekustamo
īpašumu platībā, kas pārsniedz 20 000 kv.m

Nodokļa atvieglojums
70% apmērā

50% apmērā

90% apmērā
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3. Personām, kas minētas 2.1. un 2.2. apakšpunktā, piešķir nodokļa atvieglojumus ar šādiem nosacījumiem:
3.1. par nekustamo īpašumu (tā daļu) aprēķinātā nekustamā īpašuma nodokļa apmērs taksācijas gadam
pārsniedz 35 euro;
3.2. nodokļa maksātājam tas ir vienīgais nekustamais īpašums (tā daļa), īpašums ir reģistrēts zemesgrāmatā
un tas netiek izmantots saimnieciskajā darbībā;
3.3. nekustamais īpašums ir nodokļa maksātāja deklarētā dzīvesvieta un tajā savu dzīvesvietu nav deklarējušas citas personas, izņemot 2.2. apakšpunktā minētos nodokļa maksātājus;
3.4. zemes gabala platība, kas piesaistīta individuālās dzīvojamās mājas apbūvē ietilpstošām ēkām,
nepārsniedz 1500 kv.m;
3.5. par nekustamo īpašumu (tā daļu) nav nekustamā īpašuma nodokļa parāda par iepriekšējiem gadiem.
4. Personām, kas minētas 2.6., 2.7., 2.8. un 2.9. apakšpunktā, piešķir nodokļa atvieglojumus ar šādiem
nosacījumiem:
4.1. saimnieciskā darbība notiek nekustamā īpašuma nodokļa maksātājam piederošā īpašumā, kas ir
reģistrēts zemesgrāmatā;
4.2. par nekustamo īpašumu (tā daļu) nav nekustamā īpašuma nodokļa parāda par iepriekšējiem gadiem.
5. Personām nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķir uz nodokļa maksātāja motivētā iesnieguma
pamata (izņemot 8. un 10. punktā minētās personas) par visu taksācijas gadu, izņemot gadījumus, kad
personas statuss, kurš dod tiesības saņemt atvieglojumu, ir piešķirts uz laiku. Šajā gadījumā atvieglojumu
piešķir par periodu, kurā persona atbilst šim statusam.
6. Fiziskās personas iesniegumam pievieno:
6.1. Valsts ieņēmumu dienesta reģistrācijas apliecības kopiju, uzrādot oriģinālu (attiecas uz 2.6. un 2.9.
apakšpunktu);
6.2. noslēgtā nomas līguma kopiju, uzrādot oriģinālu (attiecas uz 2.9. apakšpunktu);
6.3. Valsts ieņēmumu dienesta izziņu par ražošanas uzņēmuma, ar kuru noslēgts nomas līgums, nodarbināto
skaitu (attiecas uz 2.9. apakšpunktu).
7. Juridiskās personas iesniegumam pievieno:
7.1. noslēgtā nomas līguma kopiju, uzrādot oriģinālu (attiecas uz 2.9. apakšpunktu);
7.2. Valsts ieņēmumu dienesta izziņu par ražošanas uzņēmuma, ar kuru noslēgts nomas līgums, nodarbināto
skaitu (attiecas uz 2.9. apakšpunktu).

50% apmērā

70% apmērā

8. Personām kas minētas 2.3. un 2.4. apakšpunktā, nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus piešķir,
pārbaudot pašvaldības rīcībā un valsts nozīmes reģistros esošo informāciju par nodokļa maksātāju un
nosūtot nodokļa maksāšanas paziņojumu. Personai iesniegums atvieglojuma piešķiršanai pašvaldībā nav
jāiesniedz.
9. Ja personai, kas minēta 2.5. apakšpunktā, tiesības uz nodokļa atvieglojumu iestājas taksācijas gada laikā,
tā pašvaldībā iesniedz iesniegumu par nodokļa atvieglojuma piemērošanu ar apliecinājumu, ka zeme vai tās
daļa un individuālā dzīvojamā māja vai tās daļa (telpu grupa) netiek izmantota vai dzīvokļa īpašums netiek
izmantots saimnieciskajā darbībā, pievienojot politiski represētās personas apliecības kopiju.
10. Ja personai, kas minēta 2.5. apakšpunktā, iepriekšējā taksācijas gadā ir piemērots nodokļa atvieglojums,
tad atkārtots iesniegums atvieglojuma piešķiršanai pašvaldībā nav jāiesniedz. Atvieglojumu piešķir, nosūtot
nodokļa maksāšanas paziņojumu.

90% apmērā

25% apmērā

90% apmērā

11. Nepieciešamības gadījumā personai var tikt pieprasīti papildu dokumenti informācijas precizēšanai.
12. Ja persona vienlaicīgi atbilst vairākām šajos saistošajos noteikumos noteiktajām nodokļa maksātāju
kategorijām, atvieglojumu piešķir vienam personai labvēlīgākajam nodokļa atvieglojuma apmēram.
13. Lēmumu par nodokļa atvieglojumu piešķiršanu vai motivētu atteikumu šajos noteikumos un likumā «Par
nekustamā īpašuma nodokli» minētajos gadījumos pieņem Jelgavas pilsētas domes Finanšu nodaļa, kura,
pamatojoties uz Jelgavas pilsētas domes 2011. gada 28. aprīļa lēmumu Nr.5/5 «Par nekustamā īpašuma
nodokļa administrēšanu», atbilstoši likumam «Par nodokļiem un nodevām» noteiktajā kārtībā pilda nodokļa
administrēšanas funkcijas (turpmāk – nodokļa administrācija).
14. Persona nodokļa administrācijas lēmumu var apstrīdēt Jelgavas pilsētas domē.

25% apmērā

15. Persona iesniegumu nodokļa atvieglojuma piešķiršanai taksācijas gadam var iesniegt ne vēlāk kā līdz
taksācijas gada 30. decembrim.

90% apmērā

Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs A.Rāviņš

Paskaidrojuma raksts
Jelgavas pilsētas domes 2015. gada 29. janvāra saistošajiem noteikumiem Nr.15-2
«Atvieglojumu piešķiršana nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Jelgavas pilsētā»
Paskaidrojuma raksta sadaļas
1. Īss projekta satura izklāsts

2. Projekta nepieciešamības pamatojums

Norādāmā informācija
1.1. saistošo noteikumu izdošana paredzēta saskaņā ar likuma
«Par pašvaldībām» 14. panta pirmās daļas 3. punktu un likuma
«Par nekustamā īpašuma nodokli» 5. panta trešo un ceturto daļu;
1.2. saistošo noteikumu izdošanas mērķis ir noteikt atsevišķas
nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijas, kurām piemēro
nodokļa atvieglojumus;
1.3. saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir nekustamā
īpašuma nodokļa atvieglojumus atsevišķām nodokļa maksātāju
kategorijām par Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā
esošo nekustamo īpašumu.
2.1. saistošie noteikumi mazina sociāli neaizsargāto nodokļa
maksātāju grupu iemaksas pašvaldību budžetā, tā uzlabojot šo
personu dzīves kvalitātes rādītājus, savukārt uzņēmējiem rada
pozitīvas attieksmes un uzņēmējdarbības atbalsta nostiprināšanos;
2.2. līdz šim pašvaldībā atvieglojumu piešķiršanu nekustamā
īpašuma nodokļa maksātājiem noteica Jelgavas pilsētas pašvaldības
2014. gada 23. janvāra saistošie noteikumi Nr.14-2 «Atvieglojumu
piešķiršana nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Jelgavas
pilsētā 2014. gadā». Tā kā minētie saistošie noteikumi paredzēja
tiesisko regulējumu nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma

noteikšanai 2014. gadam, tad šobrīd tiek noteikts tiesiskais
regulējums nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma
piešķiršanas turpmākai noteikšanai.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi 3.1. saistošo noteikumu īstenošanas rezultātā paredzama
uz pašvaldības budžetu
pašvaldības budžeta ieņēmumu daļas samazināšanās;
3.2. saistošo noteikumu izpildei nav nepieciešams veidot jaunas
institūcijas vai paplašināt esošo institūciju kompetenci
vai veidot jaunas štatu vietas.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi Galvenās mērķgrupas, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu
uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā tiesiskais regulējums, ir nestrādājoši pensionāri, cilvēki ar
invaliditāti, trūcīgas un maznodrošinātas personas, daudzbērnu
ģimenes un uzņēmēji, kuri uzsākuši darbību vai darbojas
Jelgavas teritorijā un nodrošina darba vietas.
5. Informācija par plānoto projekta ietekmi Privātpersona saistošo noteikumu piemērošanā var vērsties
uz administratīvajām procedūrām
Jelgavas pilsētas pašvaldībā.
6. Informācija par konsultācijām
ar privātpersonām

Speciāli līdzdalības pasākumi sabiedrībā nav veikti, pašvaldības
darbinieki ir regulāri komunicējuši ar nodokļa maksātājiem
un izskatījuši to izteiktos priekšlikumus.
Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs A.Rāviņš

Pilsētnieks vērtē

Vai jūs būtu gatavi
ziņot par pilsētas
piegružotājiem?
Gerds, strādā
kokapstrādē:
– Es nezinu!
Neesmu pamanījis, ka centrā būtu lielas
problēmas ar
piegružotājiem, pilsēta ir sakārtota.
Problēmas gan ir upmalās, kur
atpūtnieki bieži aiz sevis nesavāc
atkritumus. Pats vasarā daudz laika
upmalā pavadu un nereti to redzu.
Varētu jau sūdzēties, bet kurš gan
viņus sodīs? Policija tāpat neizstāvēs visiem klāt, bet man sodīt nav
nekādu tiesību.
Daiga, māmiņa:
– Par nomestu
konfekšu papīru jau noteikti
nesūdzētos,
bet, ja redzētu
kādu izmetam atkritumu maisu tam
neparedzētā vietā, pieļauju, ka to
arī nofotografētu un ziņotu. Es gan
nezinu, kam man par to ir jāziņo.
Pieļauju gan, ka no tā lielas jēgas
nebūtu, jo to cilvēku jau pēcāk būs
grūti atrast.
Marina, bezdarbniece:
– Jā, zvanītu
policijai! Jau
līdz šim esmu
tā rīkojusies.
Pie mūsu mājas
esmu pieķērusi svešus cilvēkus, kuri
mūsu atkritumu konteineros izmet
savus atkritumu maisus. Tā taču nav
godīgi – mēs maksājam, bet citi tos
izmanto bez maksas! Savu bērnu arī
mācu, ka nedrīkst neko uz ielas mest
zemē, tam ir paredzēta miskaste.
Ja redzētu, ka kāds uz ielas nomet,
piemēram, saldējuma papīru, arī
pieietu klāt un aizrādītu.
Jānis, pensionārs:
– Esmu redzējis,
ka šoferi daudz
grēko un izmet
visādus «labumus» pa auto
logu, taču viņus jau nenoķersi. Man
šķiet – ja es arī zvanītu Pašvaldības
policijai, tas zvans «pakārtos kaut kur
gaisā». Ne jau kāds brauks un meklēs
manis pieteikto piegružotāju. Grūti
ir noķert tādus cilvēkus. Vienīgais
risinājums ir cilvēkiem pašiem, kad
redz pārkāpumu, iet klāt un aizrādīt
– varbūt tas ko mainīs.
Va l e n t ī n a ,
mājsaimniece:
– Ja pieķertu
kādu «pie rokas», tad ziņotu policijai. Vispār jau šādus
cilvēkus vajadzētu arī nofotografēt,
publicēt bildes un sodīt ar sabiedriskajiem darbiem pilsētas labā.
Lai tad tīra Jelgavas ielas, ja nemāk
uzvesties. Domāju, ka daudz šādu
piegružotāju varētu atrast depo
rajonā, kur nepārtraukti grāvmalas
pilnas atkritumu maisiem.
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Par prēmiju izmaksu
darbiniekiem A.Ķipuram
piespriež 1800 eiro sodu
 Sintija Čepanone

2. martā Jelgavas tiesa
pasludināja spriedumu
Andrim Ķipuram krimināllietā, kas saistīta ar
prēmiju izmaksu SIA «Jelgavas pilsētas slimnīca»
darbiniekiem. Viņš sodīts
ar naudas sodu piecu
minimālo mēnešalgu
apmērā – 1800 eiro, taču
A.Ķipurs pieļauj, ka spriedumu pārsūdzēs.
Tiesa A.Ķipuram nepiemēroja
papildsodu, kā arī atcēla noteikto drošības līdzekli – aizliegumu
ieņemt slimnīcas valdes locekļa
amatu. Pilns pirmdien pasludinātā
sprieduma teksts būs pieejams 12.
martā, bet pēc tam likumā noteiktajā kārtībā to varēs pārsūdzēt
apelācijas instances tiesā.
A.Ķipurs paudis apņemšanos
visdrīzāk pārsūdzēt notiesājošo

Dzelzceļa muzejā
māca, kā uzvesties
sliežu tuvumā

spriedumu, tomēr galīgo lēmumu
pieņems tikai pēc tam, kad būs iepazinies ar pilnu sprieduma tekstu,
ziņo LETA.
Krimināllieta tika ierosināta
par dienesta stāvokļa ļaunprātīgu
izmantošanu un saistīta ar Valsts
kontroles veikto atzinumu par
2011. un 2012. gadu. Prokuratūra
uzdeva Jelgavas domei veikt auditu
slimnīcā par 2010. gadu, kur tika atklāts, ka no uzņēmuma peļņas, kas
nav valsts budžeta līdzekļi, visiem
darbiniekiem, izņemot pašu valdes
locekli A.Ķipuru, tika izmaksāta
prēmija algas apmērā. A.Ķipurs
savu vainu neatzina, norādot, ka
prēmijas izmaksājis savu darbinieku labā, lai viņiem atlīdzinātu
par smagu darbu, uzskatīdams, ka
viņu darbs nav bijis pietiekami atlīdzināts. «Neesmu darījis neko tādu,  Ritma Gaidamoviča
kas kaitētu valsts pārvaldei, vēl jo
Lai bērniem sniegtu zivairāk – mantkārīgos un savtīgos
nāšanas par to, kā uzvesnolūkos,» iepriekš aģentūrai LETA
ties uz dzelzceļa perona,
pauda A.Ķipurs.

Jelgavas pilsētas pašvaldība (reģ.Nr.90000042516)
izsludina konkursu uz pirmsskolas izglītības iestādes «Vārpiņa»
vadītāja amata vietu (1 vakance).
Galvenie pienākumi:
1. izglītības iestādes darbības organizēšana atbilstoši normatīvo aktu nosacījumiem;
2. pirmsskolas izglītības procesa nodrošināšana, nodrošinot profesionālu darbinieku komandu, veidojot visiem
izglītojamajiem pieejamu attīstības vidi, īstenojot audzināšanas procesu un nodrošinot izglītības programmās
noteikto mērķu un uzdevumu sasniegšanu;
3. pirmsskolas izglītības iestādes iekšējo normatīvo aktu un attīstības plāna izstrādāšana un to izpildes pārraudzīšana;
4. izglītības iestādes interešu pārstāvēšana visās valsts, pašvaldību un citās iestādēs.
Prasības pretendentam:
1. izglītība atbilstoši Izglītības likuma 30. panta ceturtās daļas un Ministru kabineta 2013. gada 2. jūlija noteikumu Nr.363 «Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu
profesionālās kvalifikācijas pilnveides kārtību» nosacījumiem;
2. atbilstība Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72. panta piektās un sestās daļas nosacījumiem;
3. vismaz 3 (trīs) gadu pedagoģiskā darba pieredze vadošā amatā izglītības jomā;
4. pieredze darbā ar pirmsskolas vecuma bērniem izglītības iestādē;
5. valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī un vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas
zināšanas saziņas līmenī;
6. labas prasmes darbā ar datoru («MS Office»);
7. izpratne par izglītības iestādes funkcijām un uzdevumiem atbilstoši Jelgavas pilsētas iedzīvotāju vajadzībām
un Jelgavas pilsētas attīstības stratēģijai;
8. vēlama pieredze:
8.1. darbā ar bērniem ar īpašām vajadzībām un viņu ģimenēm,
8.2. starptautisko projektu īstenošanā un izglītības jomas pasākumu (konferences, semināri u.c.) organizēšanā.
Pieteikuma dokumenti:
1. motivēts pieteikums, nepārsniedzot vienu A4 lapu;
2. Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes «Vārpiņa» attīstības plāns 2 (diviem) gadiem
(sniegts apraksts par šādām darbības pamatjomām: 1) audzināšanas un izglītošanas process; 2) atbalsts
izglītojamajiem; 3) iestādes darba organizācija, vadība un kvalitātes nodrošināšana; 4) nepieciešamie pasākumi
iestādes attīstībā), nepārsniedzot 3 (trīs) A4 lapas;
3. dzīves un iepriekšējās darba un profesionālās pieredzes apraksts (CV);
4. izglītību apliecinošo dokumentu kopijas.
Pieteikuma dokumenti iesniedzami Jelgavas pilsētas domes Klientu apkalpošanas centrā Lielajā ielā 11,
Jelgavā, 131. kabinetā, slēgtā aploksnē ar norādi «Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības
iestādes «Vārpiņa» vadītāja amata konkursam» līdz 2015. gada 27. martam (ieskaitot).
Tālrunis uzziņām – 63005508, e-pasts mara.caniza@dome.jelgava.lv.

Par projekta konkursu 2015. gadam (I kārta)
Biedrību un nodibinājumu atbalsta programmai
Jelgavas pilsētas pašvaldība izsludina projektu konkursu «Biedrību un nodibinājumu atbalsta programma»
2015. gadam (I kārta). Konkursa mērķis ir sekmēt iedzīvotāju aktivitāti un iesaistīšanos pilsētas attīstības un
sociālo problēmu risināšanā, veicināt labdarības tradīcijas un sadarbību starp Jelgavas pilsētas pašvaldību
un biedrībām un nodibinājumiem, kas darbojas Jelgavas pilsētas teritorijā.
Pamatojoties uz Jelgavas pilsētas Biedrību un nodibinājumu atbalsta programmas nolikumu,
Programmas finansējuma fonda līdzekļus piešķir:
1. projektiem, kuri paredz sabiedriski nozīmīgu programmu, projektu un pasākumu realizāciju Jelgavas pilsētā,
2. projektiem, kuri piesaista ievērojamus vietējos resursus un brīvprātīgo darbu sabiedriski nozīmīgos projektos,
3. sabiedrisku objektu būvdarbiem, remontam, remonta materiālu un pamatlīdzekļu iegādei (telpas, aprīkojums,
biroja mēbeles) organizāciju darbības nodrošināšanai, ja tās veic sociāli nozīmīgas funkcijas,
4. sociālu programmu īstenošanai,
5. pašvaldības funkciju īstenošanai, ja tās deleģētas organizācijām,
6. administratīvajiem izdevumiem, kas nepieciešami organizāciju darbības nodrošināšanai mērķprogrammu
īstenošanai, izņemot organizāciju darbinieku atalgojumam;
Programmas finansējuma fonda līdzekļus nepiešķir:
1. nekustamā īpašuma iegādei,
2. organizāciju darbinieku atalgojumam,
3. pasākumiem, kurus saskaņā ar nolikumiem finansiāli atbalsta citas Jelgavas pilsētas pašvaldības
izveidotas programmas,
4. vairāk nekā diviem piešķīrumiem vienam pretendentam budžeta gadā,
5. pretendentiem, kuri projektu pieteikumos nav paredzējuši iesniedzēja ieguldījumu vai pašfinansējumu,
vai līdzfinansējumu.
Projekta pieteikumi jāiesniedz Jelgavas pilsētas domes administrācijas Klientu apkalpošanas centrā
Lielajā ielā 11, 1. stāvā, 131. kabinetā, līdz 07.04.2015. plkst.17 slēgtā aploksnē. Katrs projekts
jāiesniedz atsevišķā aploksnē. Uz aploksnes jānorāda:
1. iesniedzēja nosaukums, juridiskā adrese;
2. adresāts: Jelgavas pilsētas dome «Biedrību un nodibinājumu atbalsta programma».
Ja projekta pieteikumu nosūta pa pastu, pasta zīmoga datumam jābūt ne vēlāk kā 07.04.2015.
Iesniegtie projektu pieteikumi tiks izskatīti un rezultāti paziņoti līdz 08.05.2015.
Projekta pieteikumu sagatavo brīvā formā, ievērojot Jelgavas pilsētas Biedrību un nodibinājumu atbalsta programmas
nolikumu un izmantojot veidlapu «Projekta pieteikums Biedrību un nodibinājumu atbalsta programmai», kuri publicēti
Jelgavas pilsētas pašvaldības mājas lapā www.jelgava.lv, sadaļā «Pašvaldība». Minēto veidlapu var saņemt Jelgavas
pilsētas domes administrācijas Klientu apkalpošanas centrā (131. kabinets) Lielajā ielā 11, Jelgavā.
Sīkāku informāciju var saņemt pie Jelgavas pilsētas Biedrību un nodibinājumu atbalsta programmas komisijas
sekretāres M.Čanižas, tālrunis 63005508.
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sliežu tuvumā, kā šķērsot
sliedes, neapdraudot
drošību, Latvijas Dzelzceļa muzeja Jelgavas
ekspozīcijā pirmsskolas
un skolēnu grupām piedāvā jaunu bezmaksas
izglītojošu pasākumu
– drošības stundu. Drošības stundu muzejā jau
apmeklējuši bērnudārza
«Vārpiņa» piecgadnieki,
atzīstot, ka bija interesanti skatīties multfilmas un runāt par to,
ko varoņi tajās darījuši
nepareizi.

«Bērni nedrīkst spēlēt bumbu
sliežu tuvumā, nedrīkst iet pāri
sliedēm, kur grib, un nedrīkst mest
vilcienam ar akmeņiem,» tūlīt pēc
nodarbības, klāstot, ko drošības
stundā uzzinājis, saka «Vārpiņas»
audzēknis Reinis Muižnieks. Viņa
grupas biedre piebilst, ka nedrīkst
arī staigāt pa sliedēm un dzelzceļa
tuvumā klausīties mūziku austiņās,
jo tad nedzird, kas notiek apkārt.
Drošības stunda ir jaunums
muzeja piedāvājumā, un plānots, ka
turpmāk tāda notiks reizi mēnesī,

Foto: Raitis Supe
lai skolēnu un bērnudārzu grupām
stāstītu, kā pareizi rīkoties dzelzceļa
tuvumā. Nākamā drošības stunda
paredzēta 11. martā.
Tās laikā bērniem ar multi
plikācijas filmu, rotaļu un muzeja
speciālista stāstījuma palīdzību ir
iespēja uzzināt, kā pasargāt sevi un
citus dzelzceļa tuvumā, kā pareizi
uzvesties, lai neapdraudētu savu
drošību, to, kādas sekas var būt
nepārdomātai rīcībai dzelzceļa un
vilcienu tuvumā. Katra redzētā
situācija ar bērniem tiek pārrunāta,
uzdodot dažādus jautājumus un
rosinot pateikt, kā drīkst un kā
nedrīkst rīkoties konkrētā situācijā.
Jāteic, ka «Vārpiņas» bērni bija
zinoši, jo jau visu februāri bērnudārzā runājuši par dažādiem transportlīdzekļiem – gaisa, sauszemes
un ūdens transportu. «Februāris
mums bija Transporta mēnesis,
kad izzinājām dažādus transporta
veidus. Manuprāt, šī muzeja nodarbība bija ļoti vērtīga, lai bērni
nostiprinātu zināšanas un labāk
saprastu jēdzienus. Piemēram, kas
ir perons, kas ir dzelzceļa pārbrauktuve. Mēs jau stāstām, bet šādi – ar
bilžu un multfilmu palīdzību, kur
parādītas dažādas situācijas, un
vēl pārrunājot – uzzinātais labāk
paliek atmiņā,» atzīst audzinātāja
Kristīne Kirfa, piebilstot, ka interesanta bērniem bija arī paša muzeja
apskate, jo daudzi tur bija pirmo

reizi un dzīvē redzēja dažādas lietas,
par kurām iepriekš tikai stāstīts.
Bērniem šis bija liels piedzīvojums,
jo uz muzeju viņi brauca ar pilsētas
autobusu, bet atpakaļ uz «Vārpiņu»
– ar vilcienu, ko liela daļa darīja pirmo reizi, solot, ka būs paklausīgi un
nedarīs kā bērni multfilmās.
Jelgavas ekspozīcijas kuratore
Ilze Freiberga lēš, ka šīs nodarbības
būtu noderīgas pirmsskolas izglītības iestāžu vecākajām grupiņām
un sākumklašu skolēniem, jo īpaši
brīdī, kad tuvojas skolēnu brīvlaiks
un vajadzētu vēlreiz atgādināt par
drošību.
Jāpiebilst, ka piedāvātās nodarbības ir bez maksas, to ilgums
– aptuveni 45 – 50 minūtes, ieskaitot nelielu ekskursiju pa muzeju.
Grupām gan lūgums nodarbībai
iepriekš pieteikties pa tālruni
63096494 vai e-pastu ilze.freiberga@ldz.lv vai liene.murugova@
ldz.lv. Nākamā drošības stunda
plānota 11. martā, taču, piesakoties
nedēļu iepriekš, iespējams vienoties
arī par citu laiku.
Jāpiebilst, ka saskaņā ar Valsts
policijas Zemgales reģiona pārvaldes
datiem 2014. gadā par sliežu šķērsošanu neatļautā vietā sastādīti 105
administratīvā pārkāpuma protokoli, bet šogad – jau 27. Par iešanu pa
sliežu ceļiem ārpus norādītajām vietām izsaka brīdinājumu vai uzliek
naudas sodu līdz septiņiem eiro.

Poliklīnikas vadītājas
pienākumus pilda Ruta Viesture
 Sintija Čepanone

Pēc gandrīz divpadsmit
gadu darba SIA «Jelgavas poliklīnika» vadītājas
amatā Anna Zīverte februāra sākumā iesniegusi
atlūgumu. Par poliklīnikas vadītāja pienākumu
izpildītāju šobrīd iecelta
ķirurģe Ruta Viesture.
A.Zīverte «Jelgavas Vēstnesim»
skaidro, ka lēmumu atteikties no
«Jelgavas poliklīnikas» valdes locekles amata pieņēmusi veselības

problēmu dēļ. Taču viņa turpinās
darbu kā ārste gan poliklīnikā, gan
savā privātpraksē ginekoloģijā un
dzemdniecībā. «Ņemot vērā, ka
vairs neesmu poliklīnikas vadītāja,
mans noslogojums ir samazinājies,
tādēļ paralēli ārstēšanās procesam
bez izmaiņām turpināšu darbu kā
ārste,» saka A.Zīverte. Jāpiebilst,
ka visus šos gadus jau līdz šim
paralēli poliklīnikas valdes locekles
amatam viņa pacientus pieņēma
kā ginekoloģe.
Tā kā SIA «Jelgavas poliklīnika»
ir pašvaldības kapitālsabiedrība, Jelgavas domes priekšsēdē-

tājs Andris Rāviņš, ņemot vērā
A.Zīvertes 10. februāra iesniegumu
un 25. februārī sasaukto dalībnieku sapulci, par poliklīnikas vadītāja pienākumu izpildītāju iecēlis
R.Viesturi.
Pagājušajā nedēļā Zemgales tiesas apgabala prokuratūra, pamatojoties uz Valsts kontroles veiktās
revīzijas materiāliem Jelgavas
poliklīnikā par laiku no 2011. gada
1. janvāra līdz 2012. gada 31. decembrim, bijušo iestādes vadītāju
A.Zīverti saukusi pie kriminālatbildības par dienesta stāvokļa
ļaunprātīgu izmantošanu.

Plāno izbūvēt jaunus kanalizācijas un ūdensapgādes tīklus
No 1.lpp.

«Saskaņā ar izstrādāto projektu
maģistrālie kanalizācijas tīkli mūsu
pilsētā tiks paplašināti par 3,4 kilometriem, savukārt jauns ūdensvads tiks izbūvēts 1,8 kilometru
kopgarumā,» tā viņa, norādot
– piešķirtais finansējums jāapgūst
līdz šī gada 31. decembrim, tādēļ
jau šobrīd paralēli tiek gatavota
dokumentācija iepirkumu izsludināšanai par būvdarbu veikšanu
visos sešos paredzētajos darbu
posmos. Reāli būvdarbi pēc visu
formalitāšu nokārtošanas varētu

sākties maija pirmajā pusē.
I.Strode skaidro, ka, plānojot
ūdenssaimniecības attīstības projekta 4. kārtā iekļautās ielas un
ielu posmus, izvērtēts ne tikai potenciālo pieslēgumu skaits pilsētas
maģistrālajiem ūdenssaimniecības
tīkliem, bet arī tas, lai nodrošinātu
kompleksu rajona attīstību papildus tām vietām, kur šādi darbi
realizēti iepriekšējās kārtās. «Piemēram, Parka ielas apkaimē atsevišķos ielu posmos ūdenssaimniecības komunikācijas izbūvētas jau
iepriekš, un 4. kārtas gaitā gan šajā,

gan piegulošajās ielās darbi tiks
turpināti,» tā I.Strode, piebilstot,
ka kopumā ministrijai iesniegtajā
projektā iekļauta Druvu, Vidus,
Griezes, Palu iela un Parka ielas
rajons, kur plānots izbūvēt gan
ūdensvadu, gan kanalizāciju, kā
arī Dārza ielas rajons un Garozas
iela, kur plānots paplašināt tikai
kanalizācijas tīklus.
Kanalizācijas un ūdensapgādes
tīklu paplašināšana pilsētā projekta 4. kārtas ietvaros varēs sākties,
tiklīdz VARAM sniegs akceptu
plānotajiem darbiem.
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Īsi
 Jelgavas pilsētas domes deputāti
26. februāra sēdē apstiprināja 2015.
gada pašvaldības budžetu. Tas paredz
noteikt Jelgavas pilsētas pašvaldības
pamatbudžeta ieņēmumus un izdevumus 56 904 254 eiro apmērā. Nemainīgas ir pilsētas prioritātes – izglītība, sociālā nodrošināšana un pilsētvide. Jelgavas
pilsētā tiks nodrošināti visi līdzšinējie
atbalsta veidi iedzīvotājiem, tiks pabeigts
infrastruktūras uzlabošanas projekts
dzelzceļa stacijas apkārtnē un Lietuvas
šosejas posma rekonstrukcija, kā arī tiks
sākta Ziemeļu tilta šķērsojuma un Valsts
ģimnāzijas rekonstrukcijas projektēšana.
«Pašvaldība par savu prioritāti izvirza
jomas, kas veicina straujāku pilsētas attīstību. Tieši tāpēc lielākā budžeta daļa tiek
novirzīta izglītības kvalitātes uzlabošanai
Jelgavā. Mūsu prioritāte ir nodrošināt
visu pašvaldības sniegto pakalpojumu
kvalitāti nemainīgi augstā līmenī. Tāpat
atbalsts paredzēts uzņēmējdarbībai
– infrastruktūras labiekārtošanai, lai mēs
būtu pievilcīgi uzņēmējiem, kuri izvēlētos
šeit atvērt savas ražotnes, radīt darbavietas,» uzsver Jelgavas pilsētas domes
priekšsēdētājs Andris Rāviņš.
 Ceturtdien, 5. martā, pulksten 11
ZRKAC Jelgavas domes priekšsēdētāja
vietniece Rita Vectirāne pasniegs pilsētas piemiņas karotītes 130 mazajiem
jelgavniekiem, tostarp trīs dvīņu pāriem,
kuri pasaulē nākuši 2014. gada novembrī
un decembrī.
 Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera apbalvojusi labākos Latvijas eksportētājus. Krišjāņa Valdemāra
balvu «Latvji, brauciet jūriņā!», kas
tiek pasniegta pieredzes bagātam
eksportētājam, saņēma uzņēmums
«PET Baltija». «AS «PET Baltija» pārstrādā
PET pudeles un visu saražoto produkciju
eksportē uz vairāk nekā desmit valstīm. Ik
gadu esam kāpinājuši ražošanas jaudas,
modernizējuši ražošanu un radījuši arī
jaunas darba vietas. PET pudeļu pārstrādē esam līderi Baltijā ar modernāko ražotni. Tāpēc balva «Latvji, brauciet jūriņā!» ir
nozīmīgs novērtējums uzņēmumam un
visiem mūsu darbiniekiem, motivējot vēl
mērķtiecīgāk turpināt iesākto. Vienlaikus
saņemtajai balvai ir arī simboliska nozīme
visai nozarei, novērtējot otrreizējo izejvielu pārstrādes nozīmi un attīstību Latvijā,»
norāda AS «PET Baltija» direktors Kaspars
Fogelmanis.
 15. martā pulksten 13 kultūras
namā «Rota» Garozas ielā 15 notiks
seno jelgavnieku biedru saiets ar
devīzi «Pretī pavasarim», informē Jelgavas Latviešu biedrības priekšsēdētāja
vietnieks Vilis Azevičs. Dalībnieki aicināti
attiecīgi apģērbties, jo 21. martā sākas
pavasaris. Līdzi jāņem groziņš.

Ritma Gaidamoviča
SIA «AKG
THERMOTECHNIK LETTLAND»
(reģ.Nr.40003646836)
aicina darbā

DARBA AIZSARDZĪBAS
VECĀKO SPECIĀLISTU(-I).
Galvenie pienākumi:
• darba aizsardzības sistēmas uzturēšana;
• darba vides iekšējā uzraudzība;
• darba aizsardzības un darba vides uzlabošanas pasākumu plānošana;
• LR normatīvo aktu izpildes kontrole;
• nodarbināto instruktāža darba aizsardzības jomā;
• nodarbināto veselības pārbaužu organizēšana
atbilstoši LR normatīvajiem dokumentiem.
Prasības:
• augstākā izglītība darba aizsardzībā;
• prasme strādāt ar datorprogrammām
(«MS Office»);
• noturība stresa situācijās;
• labas komunikācijas prasmes;
• labas latviešu, vēlams krievu un vācu
valodas zināšanas;
• pieredze ražošanas uzņēmumā un zināšanas par vides pārvaldības sistēmu tiks
uzskatītas par priekšrocību.
Mēs piedāvājam:
• darbu stabilā starptautiskā uzņēmumā;
• labus darba apstākļus un darbu atsaucīgā
kolektīvā;
• kvalifikācijai atbilstošu atalgojumu un sociālās
garantijas.
Pieteikuma vēstuli un CV ar norādi «Darba
aizsardzības vecākais speciālists» lūdzam
sūtīt līdz 2015. gada 27. martam pa e-pastu
ieva.uldrike@akg-gruppe.de,
pa faksu 63012223 vai pa pastu uz adresi
Aviācijas iela 34, Jelgava, LV-3004.
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www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

tēma

Ceturtdiena, 2015. gada 5. marts

Jelgavā tēvs saviem bērniem
parādā jau 22 tūkstošus eiro
 Kristīne Langenfelde

Ar šā gada 1. jūliju valstī
paredzēts sākt publiskot
to cilvēku vārdus, kuri
nemaksā uzturlīdzekļus saviem bērniem –
iespējams, ka tad sabiedrība uzzinās arī to, kā
sauc lielāko uzturlīdzekļu parādnieku Jelgavā.
Grūti aptvert, bet viņa
nesamaksātie alimenti
saviem bērniem jau sasnieguši 22 061 eiro.
Pagaidām par Jelgavas parādnieku-līderi zināms vien tas, ka
vīrietis par saviem bērniem nav
rūpējies jau kopš 2005. gada, kad
viņa vietā bērniem uzturlīdzekļus
sāka maksāt valsts. Iespaidīgais
parāds uzkrājies desmit gadu laikā,
nenodrošinot finansiālu atbalstu
saviem četriem nepilngadīgajiem
bērniem. Šobrīd viņam būtu jāmaksā alimenti vēl par vienu bērnu, jo pārējie, tēva neaprūpēti, jau
paspējuši izaugt. Taču uzkrātais
parāds nekur nepazudīs – kamēr
vien vīrietis savas saistības neizpildīs, viņu vajās tiesu izpildītāji un
pie pirmās iespējas ieturēs naudu
no viņa ienākumiem.

Valstij alimentu nemaksātāji
parādā 22,2 miljonus eiro

2003. gadā Latvijā 11 400 nepilngadīgi bērni nesaņēma no vecākiem
uzturlīdzekļus pietiekamā apmērā.
Lai uzlabotu šo situāciju un nodrošinātu vienlīdzīgas iespējas uzturēt
savus bērnus visiem vecākiem,
tolaik Bērnu un ģimenes lietu
ministrija sāka normatīvo aktu
izstrādi Uzturlīdzekļu garantiju
fonda izveidošanai. Jau 2004. gada
augustā savu
darbību sāka
Uzturlīdzekļu
garantiju fonda
administrācija
(UGFA), garantējot minimālo
uzturlīdzekļu apmēru bērniem,
kurus apgādā
tikai viens no vecākiem. Šā gada
janvārī UGFA uzturlīdzekļus jau
maksāja 28 633
parādnieku vietā. Katru mēnesi
valsts spiesta šo
cilvēku vietā samaksāt ap diviem
miljoniem eiro,
vēlāk no viņiem
piedzīt izdodas
labi ja desmito
daļu jeb 200 000 eiro mēnesī, saka
UGFA Juridiskās nodaļas vadītāja
Linda Sparāne. Tāpēc likumsakarīgi, ka mēnesi no mēneša un gadu
no gada parāds valstij tikai aug, nu
jau sasniedzot 22,2 miljonus eiro.
Tieši tāpēc valsts meklē veidus, kā
piespiest alimentu nemaksātājiem
pildīt savas saistības, cerot, ka viņu
vārdu publiskošana varētu sekmēt
parāda apmaksu.

jau sasniedz 2,3 miljonus eiro.
Savukārt Jelgavas bērnu skaits,
par kuriem šobrīd uzturlīdzekļus
maksā valsts, ir 864.
Ja kādam šķiet, ka mūsu pilsētas «rekordista» nenomaksātais
parāds 22 061 eiro apmērā ir lielākais valstī, tad nāksies sarūgtināt
– L.Sparāne piebilst, ka nemaz
tālu nav jāmeklē, jo tepat Jelgavas
novadā kāds tēvs nav nomaksājis
uzturlīdzekļus saviem bērniem jau
45 500 eiro apmērā. «Šai personai
ir septiņi bērni, un uzturlīdzekļus
viņa vietā mēs maksājam jau sešus
gadus,» saka L.Sparāne.

nereti alimentu nemaksāšana ir
spīts un princips attiecībā pret
bijušo partneri: viņa no manis neko
nedabūs! Bet tad mēs mēģinām cilvēkam likt saprast, ka viņš jau šādi
neieriebj savai bijušajai, bet gan
pats savam bērnam… Reti, bet tas
var nostrādāt, jo gadās, ka cilvēks
pēc izjukušajām attiecībām ir tik
naidīgi noskaņots pret bijušo sievu,
ka par bērnu aizmirst... Ja izdodas
panākt, ka viņš uz lietām paskatās
no cita redzespunkta, tas var dot
rezultātu,» saka A.Celherte.

«Jūs no manis neko
nedabūsiet»

Šķiet, sabiedrībā ir iesakņojies
stereotips, ka tas ir vīrietis, kurš
nerūpējas par saviem bērniem, nemaksā alimentus, taču tas neatbilst
patiesībai. Mūsu valstī uzturlīdzekļus saviem bērniem nemaksā kā
vīrieši, tā sievietes, protams, viņas
ir mazākumā. Piemēram, Jelgavā
uz šo brīdi ir 25 vīrieši, kuri saņem
uzturlīdzekļus no valsts, jo bērna
māte no alimentu maksāšanas
izvairās. Kā atzīst tiesu izpildītāji,
tad visbiežāk tās ir sievietes, kuras,
vienkārši runājot, nogājušas no
ceļa – dažādas atkarības vai pat
cietumsods. Otra kategorija esot
sievietes, kuras devušās peļņā uz
ārzemēm un tur arī palikušas – nodibinājušas jaunu ģimeni, bet par
Jelgavā palikušo vīru un bērniem
aizmirsušas.
Izbraukšana uz ārzemēm ir
diezgan izplatīts alimentu nemaksāšanas iemesls: mūs jau neatradīs,
domā parādnieks. Taču tik vienkārši nav – jā, process esot garāks,
bet piedzīt alimentus no oficiāli
nodarbināta cilvēka ārzemēs šobrīd jau ir reāli.

Tiesu izpildītāji, kas tieši strādā ar alimentu nemaksātājiem,
cenšoties atgūt līdzekļus, ko valsts
samaksājusi bērniem viņu vietā,
atzīst, ka šobrīd no visām piedziņas
lietām labi ja desmitā daļa ir «iekustināmas». «Man nekā nav, jūs
no manis neko nedabūsiet,» tāda
esot nemaksātāju biežākā atbilde
tiesu izpildītājam. «Nāk bijusī sieva
un stāsta, cik labi dzīvo viņas bijušais ar jauno sievu – ir māja, laba
mašīna, bērns no otrās laulības ir
aprūpēts, bet bērns ar bijušo sievu
viņam pat neeksistē, un alimentus
viņš nemaksā. Kad šis pats vīrietis
ierodas pie mums un stāsta, ka
mēs no viņa neko nedabūsim,
jo viņam nekā nav, tad nelīdz
jautājumi par glauno mašīnu, ar
ko viņš pie mums atbraucis. Mēs
jau zinām atbildi – tā esot jaunās
sievas,» atklājot ierastās sarunas ar
parādniekiem, saka Jelgavas tiesu
izpildītāja Indra Andrejeva.
Arī Jelgavas tiesu izpildītāja
Agnese Celherte uzsver, ka parādu piedzīšanai nepalīdz bijušo
sievu stāsti un
kaimiņu redzētais. «Tas ir no
sērijas «viena
tante teica», bet
mums kā tiesu
izpildītājiem ir
vajadzīgi oficiāli
ienākumi, pret
kuriem varam
vērst piedziņu.
Ja darba nav,
īpašumu nav,
mantots arī nav
nekas, tad arī
piedzīt nav no
kā.»
Nemaksātāji
neesot ar pliku
roku ņemami
– viņi labi pārzina likumus,
zina, kad un no
kā viņiem var
atvilkt parādu. «Viņi skrupulozi
seko līdzi likumu izmaiņām, un
mēs jau zinām – ja tiek paaugstināts ienākumu līmenis, no kura
var sākt ieturēt parādu, kā likums,
lielākajai daļai ienākumi būs tieši
šī limita apmērā. Vai arī cilvēks
ilgstoši nav strādājis, atradis darbu, un mēs nekavējoties reaģējam,
sūtām pieprasījumu darbavietai
– varbūt mēnesi vai divus kaut ko
piedzīt izdodas, bet pēc tam uzreiz
viņš darba attiecības pārtrauc,»
alimentu nemaksāšanas shēmas
stāsta I.Andrejeva.

Alimentu
nemaksātāji
skaudri parāda
arī to, cik ēnaina
ir mūsu valsts
ekonomika,
jo diezin vai
30 000 vecāku
nav pietiekamu
ienākumu,
lai uzturētu
savus bērnus.

Valsts maksā uzturlīdzekļus
659 Jelgavas vecāku vietā

L.Sparāne, apkopojot UGFA
datus, stāsta, ka šobrīd no visiem
parādniekiem 659 dzīvesvieta ir
deklarēta Jelgavas pilsētā. Tātad
659 Jelgavas vecāku vietā valsts
šobrīd maksā uzturlīdzekļus viņu
bērniem. Jelgavas neapzinīgo vecāku kopējais uzkrātais parāds valstij

Tu ierieb savam bērnam,
ne viņa mātei

«Man pašam nav ko ēst,» saka
alimentu nemaksātāji, bet par to,
ka ēst nav ko paša bērnam, viņi
uztraucas maz. «Ir jāpiekrīt, ka

Nav tā, ka tikai vīrieši
nemaksā alimentus

Daži nobīstas no vārda
publiskošanas

Jelgavas tiesu izpildītāji neviennozīmīgi vērtē jauno likuma normu
publiskot alimentu nemaksātāju
vārdus. Piemēram, A.Celherte
atzīst, ka pagaidām nejūt nekādu
aktivitāti no parādniekiem un nedomā, ka tā tuvākajā laikā varētu
parādīties. Savukārt I.Andrejevas
praksē gan kaut mazliet, bet sarosīšanās esot jūtama. «Mēnesī atnāk
vismaz divi ilgstoši uzturlīdzekļu
nemaksātāji, kuri paši pēkšņi
– ne no šā, ne no tā – pēc tik ilgu
gadu klusēšanas ir gatavi kaut
daļēji, bet sākt atmaksāt parādu.
Citu izskaidrojumu kā bailes no
datu publiskošanas te grūti atrast. Galvenais, ka starp viņiem

Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija informē, ka ir iespējami
vairāki veidi, kā persona var pieteikties uzturlīdzekļu saņemšanai:
– izmantojot portālā www.latvija.lv
pieejamo e-pakalpojumu «Pieteikšanās uzturlīdzekļu saņemšanai».
Šī pakalpojuma izmantošana ir
iespējama, izmantojot internetbankas pieejas datus (šobrīd atbalsts
nodrošināts no šādām bankām:
«Swedbank», «SEB banka», «Citadele», «Norvikbanka», «Nordea» un
«DnB»), kas dod iespēju personai
elektroniski aizpildīt iesnieguma
veidlapu un to nosūtīt Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijai;
– nosūtīt iesniegumu Uzturlīdzekļu
garantiju fonda administrācijai
pa pastu uz adresi: Uzturlīdzekļu
garantiju fonda administrācija,
Pulkveža Brieža iela 15, Rīga, LV1010;
– iesniegt uzturlīdzekļu izmaksas
iesniegumu klātienē Uzturlīdzekļu
garantiju fonda administrācijā. Iesniegumu var iesniegt katru darba
dienu no pulksten 8.30 līdz 17,
savukārt pirmdienās un trešdienās
no pulksten 8.30 līdz 19.
Lai konstatētu uzturlīdzekļu piedziņas neiespējamību, paliek spēkā
līdzšinējā kārtība: personai tiesā
jāizņem izpildu raksts, jāiesniedz
zvērinātam tiesu izpildītājam un
jālūdz sagatavot izziņa Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijai.
Minēto izziņu zvērināts tiesu izpildītājs pats nosūtīs Uzturlīdzekļu
garantiju fonda administrācijai.
Tiesas nolēmums, kas nepieciešams
lēmuma pieņemšanai par uzturlīdzekļu izmaksu, personai vairs nav
jāiesniedz, bet to Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija iegūst
elektroniski no Tiesu informatīvās
sistēmas, izņemot atsevišķus gadījumus, piemēram, ja ir ārvalsts
tiesas nolēmums par uzturlīdzekļu
piedziņu.

Izmaksājamo
uzturlīdzekļu
apmērs no šā
gada 1. janvāra

Nebaidās pat no
krimināllietas

Galējais solis, kas tiek paredzēts
par ļaunprātīgu alimentu nemaksāšanu, ir krimināllietas ierosināšana, kas var būtiski sabojāt cilvēka
dzīvi. Taču, kā atzīst Jelgavas
tiesu izpildītāji, pat tas neesot
pietiekams bieds nemaksātājiem.
«Ja cilvēkam jau ir savas shēmas
un viņš ļaunprātīgi izvairās no
maksāšanas, tad viņam ir arī labi
advokāti, kas sniegs padomu, kā
līdz krimināllietai nenonākt. Lai
gan valstī ir notiesājoši spriedumi
par uzturlīdzekļu nemaksāšanu,
tik un tā par to uztraucas tikai
retais alimentu nemaksātājs,»
atzīst I.Andrejeva, piebilstot: lai
ierosinātu krimināllietu, tas jādara
iesniedzēja pusei, bet, tā kā šobrīd
valsts nemaksātāja vietā maksā alimentus, tad iesniedzēja pusei esot
pamaz motivācijas uzsākt jaunus
un ilgstošus tiesu darbus.

Kā var pieteikties
uzturlīdzekļu
saņemšanai?

ir tādi, kuriem visu šo laiku nav
bijuši ne ienākumi, ne īpašumi,
ne mantojums, tagad arī nav, bet
nez no kurienes tā nauda uzrodas,
un viņi sāk maksāt,» stāsta tiesu
izpildītājas praksē. Pagājušajā
nedēļā pie viņiem ieradies pat kāds
parādnieks, kurš nav nomaksājis
alimentus 11 500 eiro apmērā.
Tiesu izpildītāji gan spriež, ka,
iespējams, parādniekus vajadzētu
ietekmēt arī ar citiem veidiem,
kas viņiem varētu būt būtiski.
«Protams, tie ir tikai mani pieņēmumi, bet, iespējams, efektīvāk
par vārdu publiskošanu nostrādātu
ierobežojumi saņemt kredītus,
izbraukt no valsts, varbūt liegums
autovadītāja apliecībai – tās būtu
viņu brīvību ierobežojošas lietas,
kas varētu darboties labāk,» spriež
A.Celherte.

kompānijām neizsniegt aizdevumu
personām, kas valstij ir parādā par
uzturlīdzekļu nemaksāšanu. Tieslietu ministrijas pārstāvis Andris
Vitenburgs atzīst, ka ar šo gadu nebanku kreditētājiem jau ir tiesības
pieprasīt un saņemt informāciju no
valsts informācijas sistēmas Uzturlīdzekļu garantiju fonda iesniedzēju
un parādnieku reģistra. Tiesības ir,
bet pagaidām nebanku kreditētāji
diemžēl tās neizmanto. Latvijas Nebanku kredītdevēju asociācijas, kas
pārstāv tādus zīmolus kā SMScredit.lv, VivusLV, OpenCredit, Ondo.lv
un citus, pārstāve Elīna Dobulāne
atzīst, ka asociācijai šobrīd nav
vienotas politikas attiecībā uz klientiem alimentu nemaksātājiem.
«Taču mēs esam gatavi sarunām
– ja valsts redz šādu problēmu, mēs
esam gatavi iesaistīties un ieviest
ierobežojumus kredītņēmējiem
Kredītu liegumu
alimentu nemaksātājiem.» Ja krevarētu izskatīt
ditētāji būtu pretimnākošāki, tas
Jau pagājušajā gadā tā brīža būtu vēl viens veids, kā ietekmēt
tieslietu ministre Baiba Broka alimentu nemaksātājus, ierobežojot
aicināja aktualizēt iespēju kredīt- viņu iespējas.

No Uzturlīdzekļu garantiju fonda
ar šā gada 1. janvāri uzturlīdzekļi
tiek izmaksāti: 90 eiro apmērā par
bērnu līdz 7 gadu vecumam un 108
eiro apmērā bērniem no 7 līdz 18
gadu vecumam. Tas ir tādā gadījumā, ja tiesas nolēmumā ir noteikts
minimālais uzturlīdzekļu apmērs,
tas ir, 25 procentu apmērā no Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša darba algas bērnam līdz
7 gadu vecumam un 30 procentu
apmērā bērnam no 7 līdz 18 gadu
vecumam. Ja tiesas nolēmumā
noteiktais apmērs ir mazāks nekā
noteicis Ministru kabinets, uzturlīdzekļi no Uzturlīdzekļu garantiju
fonda tiek izmaksāti tādā apmērā,
kāds noteikts tiesas nolēmumā, savukārt, ja tiesas nolēmumā noteiktais apmērs ir lielāks nekā noteicis
Ministru kabinets, uzturlīdzekļi tiks
izmaksāti ne lielākā apmērā, kā
noteicis Ministru kabinets.

Kā publiskos
parādnieku
vārdus?
Pieņemtie grozījumi Uzturlīdzekļu
garantiju fonda likumā paredz izveidot publiski pieejamu datu bāzi,
kurā tiktu ietverti uzturlīdzekļu
nemaksātāji – Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas (UGFA)
parādnieki.
Ar šā gada jūliju UGFA mājas
lapā, ja tam piekritīs iesniedzējs
un parādnieks nebūs atzīts par
invalīdu vai nebūs ilgstošā attaisnotā darbnespējā, publiskos ziņas
par parādnieku, minot tā vārdu,
uzvārdu, personas koda otro daļu
un dzimšanas gadu.
Dati netiks publiskoti, ja UGFA būs
saņēmusi no valsts vai pašvaldību
iestādēm informāciju, ka attiecīgo
ziņu publiskošana var kaitēt bērna
interesēm.

Ceturtdiena, 2015. gada 5. marts

Sudrabs Latvijas čempionātā

Jelgavas augstlēcēja Jeļena Feņuka Latvijas čempionātā vieglatlētikā telpās
pieaugušajiem
izcīnījusi sudraba
medaļu. J.Feņuka
pārvarēja 1,73
metrus, un tas
viņai deva otro
vietu septiņu daFoto: Latvijas
lībnieču konkuVieglatlētikas savienība
rencē. Čempione
pārlēca 1,80 metrus. Jāpiebilst, ka Latvijas
čempionātā startēja arī citi Jelgavas sportisti, bet uz goda pjedestāla neviens no
viņiem nekāpa.

Atduras ceturtdaļfinālā

Volejbola komandai «Biolars/Jelgava» dalība «Schenker» līgā beigusies
– mūsu komanda
ceturtdaļfinālā
divu spēļu summā
piekāpās Pērnavas
volejbolistiem. Pirmajā spēlē zaudējums ar 0:3, otrajā spēlē
izdevās vienu setu uzvarēt, bet tik un tā
zaudējums ar 1:3. Marta vidū jelgavnieki
uzsāks cīņu par Latvijas čempionu titulu.
Pusfināla sērijā līdz trīs uzvarām mūsējie
cīnīsies ar kaimiņiem «Poliurs/Ozolnieki».
Zemgales Olimpiskajā centrā notiks sērijas
pirmā spēle 14. martā pulksten 13 un trešā
spēle 22. martā pulksten 16.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

sports
Play off – pret «Rīga/Prizma»

Šonedēļ pēdējo spēli Latvijas hokeja Virslīgas regulārajā čempionātā aizvadījis HK
«Zemgale/LLU». Nākamais etaps – play off,
kur komandas dala pa pāriem pēc vietas
regulārajā čempionātā: 2. – 7., 3. – 6., 4.
– 5. «Izslēgšanas kārtā līdz divām uzvarām
spēlēsim ar «Rīga/Prizma», un var teikt, ka
tas mums ir ērts pretinieks,» vērtē komandas galvenais treneris Jevgeņijs Linkevičs,
gan piebilstot, ka Jelgavas komandai problēmas rada tas, ka vairākiem spēlētājiem ir
traumas. Cīņu
par medaļām
turpinās šo pāru
uzvarētāji un regulārā čempionāta līderi HK
«Mogo».

Konkurss portālā
www.jelgavas
www.jelgavas
vestnesis.lv
vestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv
Šodien un rīt, 5. un 6. martā,
portālā www.jelgavasvestnesis.lv
būs konkurss, kurā varēs laimēt biļetes
uz BK «Jelgava» mājas spēlēm
11. martā pulksten 19 pret BK «Valmiera»;
14. martā pulksten 17
pret «Liepāja/Triobet».

www.jelgavas
vestnesis.lv
Ienāc
www.jelgavasvestnesis.lv ,
atbildi uz
jautājumiem un
laimē divas biļetes
uz basketbola spēli!

5

Meklē darbu
Vīrietis (55 gadi) meklē darbu. Varu aprūpēt
vecu cilvēku un dzīvot uz vietas. Ir pieredze.
Tālrunis 20418581.
Aukles un mājas uzkopšanas darbu.
Tālrunis 28236557.
Celtnieks, kamīnu, krāšņu mūrnieks.
Tālrunis 29422824, 29674324.
Ceļinieks ar lielu pieredzi. Tālrunis 28873130.
Krāšņu mūrnieks – plītis, krāsnis, kamīni,
skursteņi, siltummūri, pirts krāsnis un
dārza kamīni. Tālrunis 28893830.
Elektromontieris. Tālrunis 26077810.
Vīrietis (35 gadi) meklē darbu uz pilnu
slodzi. Ir automašīna. Tālrunis 20084475.
Sieviete (30 gadi) bez kaitīgiem ieradumiem meklē papilddarbu uz nepilnu slodzi. Ir pieredze bērnu auklēšanā. Izskatīšu
visus piedāvājumus. Tālrunis 29749238.

Jelgavas bokseri izcīna 5 no 18
zelta medaļām

Vīrietis – jebkādu darbu. Tālrunis 29870655.

 Ilze Knusle-Jankevica

Visu veidu metāllūžņus. Izbraucam uz
vietas. Asteru 7. T.29718434

Noslēdzies astotais starptautiskais boksa turnīrs «Jelgava
open», kas aizvadītajā nedēļas
nogalē norisinājās Zemgales
Olimpiskajā centrā. No maksimāli iespējamām 18 zelta medaļām Jelgavas bokseri izcīnīja
piecas. Jelgavas boksa izlases
treneris Aleksandrs Knohs jelgavnieku sniegumu vērtē kā
labu.
«Jelgavas bokseri ringā izskatījās labi
– mūsu sportistu meistarība ir augusi.
Šoreiz bija arī diezgan spēcīga konkurence,
cīņas bija skatāmas un skaistas,» pilsētas
bokseru sniegumu vērtē komandas treneris. Jāpiebilst, ka šogad turnīrā piedalījās ap
80 bokseru no Latvijas (Jelgavas, Ozolniekiem, Olaines, Rīgas, Jūrmalas), Lietuvas,
Krievijas, Vācijas, Čehijas, Zviedrijas, Polijas. Lai gan bija plānojuši, neieradās viesi
no Igaunijas un Baltkrievijas.
Pirms turnīra A.Knohs prognozēja, ka
šogad konkurenti būs spēcīgi, tāpēc labi,
ja finālā iekļūs trīs četri jelgavnieki. Viņa
aplēses izrādījās kļūdainas, jo finālā iekļuva
desmit jelgavnieki, kuri gan cīnījās deviņās
svara kategorijās – svara kategorijā līdz 63

Jelgavas bokseru statistika
pirms turnīra «Jelgava open»

Artis Jaudzems (2), Valērijs Redjko, Boriss
Bogdaškins (2), Oļegs Malašenoks (2) un
Nule kā apstiprināts Latvijas
uz pārbaudes laiku komandai pievienojies
futbola Virslīgas jaunās sezofutbolists no Nigērijas.
nas kalendārs, un ir zināms,
«Šajā turnīrā izmēģinājām vairākas
ka FK «Jelgava» 2015. gada
jaunas shēmas, esam izdarījuši secinājusezonu sāks ar spēli izbraumus un izvērtējuši, kurā virzienā mums
kumā pret BFC «Daugavpils»
vairāk jāstrādā. Piemēram, aizsargu
14. martā. Pagaidām gan vēl
sadarbībai jābūt labāk nostrādātai. Tāpat
notiek pēdējie organizatorisredzējām, ka vārtus var iesist gandrīz
kie darbi, bet jau nākamtrešikviens komandas spēlētājs. No vienas
dien, 11. martā, pulksten 18
puses, tas ir labi, bet, no otras puses, tā kā
Zemgales Olimpiskajā centrā
mūsu komandas pagājušā gada labākais
(ZOC) klubs prezentēs jauno
uzbrucējs Vladislavs Kozlovs ir prom,
komandas sastāvu un paziņos
mums nav bombardiera, uz kuru var
izvirzītos mērķus šai sezonai.
paļauties visas sezonas laikā. Pagaidām
mums vēl ir uzbrucēju deficīts,» situāciju
Arī šogad pirmo spēļu praksi esošais raksturo komandas galvenais treneris
komandas sastāvs guva Virslīgas Ziemas Vitālijs Astafjevs.
kausā, kurā izcīnīta 3. vieta. Pirmajā spēlē
FK «Jelgava» nospēlēja neizšķirti (1:1) Virslīgā – 28 spēles
pret FK «Liepāja». Otrajā spēlē mūsējie
Šogad Virslīgā spēlēs astoņas komanspēlēja pret vienu no spēcīgākajām 1. līgas das: FK «Ventspils», «Skonto» FC, FK
komandām Rēzeknes BJSS, ko pieveica «Jelgava», FK «Liepāja», FK «Spartaks
ar 5:1. Arī trešajā spēlē uzvara – ar 4:2 pie- Jūrmala», BFC «Daugavpils», FS «Metta/
veikta Gulbenes komanda. Apakšgrupas LU» un FB «Gulbene». Kopumā čempiopēdējā spēlē FK «Jelgava» atkal tikās ar 1. nāta laikā katrai komandai būs jāizspēlē
līgas komandu – «Valmiera Glass/BSS» –, 28 spēles, no kurām puse – viesos, puse
pret kuru neizšķirts 3:3. Aizvadīto spēļu – mājās. Jelgavas futbolisti sezonu iesāks
bilance ļāva jelgavniekiem cīnīties par ar izbraukumu pret Daugavpils komandu,
bronzas medaļu Ziemas kausā. Šajā spēlē bet nākamās divas mājas spēles aizvadīs
FK «Jelgava» tikās ar BFC «Daugavpils», Olainē, jo ZOC mākslīgā seguma laukums
ko pieveica ar 3:0.
neatbilst Virslīgas prasībām. Pirmā spēle
Kopējā Ziemas kausa bilance liecina, ZOC paredzēta 10. maijā pret Virslīgas
ka FK «Jelgava» piecās spēlēs guva 16 jaunpienācēju FB «Gulbene». «Arī šogad
vārtus, bet ielaida – 7. Ar vārtu guvumu turpināsim strādāt pie izvirzītā mērķa
turnīrā «atzīmējās» Igors Savčenkovs, katru mājas spēli padarīt par nelielu
Mārcis Ošs (2 gūti vārti), Kenedijs Eriba festivālu,» norāda FK «Jelgava» radošais
(3), Gints Freimanis, Antons Dresmanis, direktors Ainārs Tamisārs, atzīstot, ka

Pērk
Pērk meža un zemes īpašumus visā Latvijā
T.29884983

Pirmskara monētas, papīra naudu un
dokumentus. T.27166669

Pārdod
Granti, smilti, šķembas, melnzemi, kūtsmēslus.
T.26816035
Malku. T.22839080
Malka, šāļi, zāģmateriāli, granulas, kokskaidu briketes. T.26488881
Granulas, kokskaidu un kūdras briketes.
Piegāde. Tel.28828288

Vēlas īrēt
Vienu no pārliecinošākajiem sniegumiem demonstrēja jelgavnieks Artjoms Haņevičs (sarkanajā tērpā), kurš aizvadīja divas cīņas un abas uzvarēja. Bokseris pats
gan atzīst, ka viņam nepatīk startēt Jelgavā, jo tad sacensības apmeklē viņa radi
un draugi, kas rada lieku stresu. Jāpiebilst, ka Artjoma tētis Leonīds Haņevičs ir
boksa tiesnesis un arī šajās sacensībās tiesāja citu klubu pārstāvjus, tomēr tēva
klātbūtne Artjomam netraucējot. «Tas, ka tētis ir klāt sacensību norises vietā, man
drīzāk palīdz un ir tāds kā morāls atbalsts,» tā bokseris. Jāpiebilst, ka Artjoms ar
boksu nodarbojas jau astoņus gadus.
Foto: Raitis Supe
kategorijā – virs 91 kilograma – nebija
neviena boksera. Viens lietuvietis gan bija
pieteicies, bet pēdējā brīdī saslima un neieradās,» tā A.Knohs.
Kopumā Jelgavu turnīrā pārstāvēja

apmēram 25 bokseri – daudzi nepiedalījās,
jo gatavojās Latvijas čempionātam, kas šajā
nedēļas nogalē notiks Daugavpilī.
A.Knohs saka paldies visiem, kas palīdzēja noorganizēt turnīru.

FK «Jelgava» pirmā Virslīgas spēle – 14. martā
 Ilze Knusle-Jankevica

Vecai sievietei Jelgavas novadā nepieciešama kopēja. Dzīvošana uz vietas obligāta.
Tālrunis 29186142 (Agris Reinbergs).

Dārgi pērkam apaļas un ovālas dzintara
krelles. T.20323336

• Valentīns Kotosovs – 16 uzvaras 20 cīņās
• Artjoms Haņevičs – 120 uzvaras 140 cīņās
• Artēmijs Judins – 2 uzvaras 3 cīņās
• Artūrs Buls – 11 uzvaras 18 cīņās
• Edgars Ozoliņš – 16 uzvaras 20 cīņās

kilogramiem finālā tikās divi Jelgavas Cīņas sporta veidu centra bokseri: Edmunds
Lindermanis un Valentīns Kotosovs. «Edmunds pusfināla cīņā pret Krievijas bokseri
guva rokas traumu, toties viņam izdevās revanšēties sportistam, kuram nesen Krievijā
zaudēja. Tas gan viņam patraucēja finālā,
līdz ar to šoreiz zelta medaļa Valentīnam,»
norāda A.Knohs.
Vēl zelta medaļu izcīnīja Jelgavas bokseri
Artēmijs Judins (52 kilogrami), kurš cīnījās
neizšķirti ar rīdzinieku; Artjoms Haņevičs
(75 kilogrami), kurš uzvarēja lietuvieti;
Artūrs Buls (75 kilogrami), kurš cīnījās
neizšķirti ar vācieti, un Edgars Ozoliņš (91
kilograms), kurš pieveica jūrmalnieku.
Sudraba medaļu mājās izcīnīja Ruslans
Belahovcevs, Jurijs Radionovs, Ēriks
Balodis un Viesturs Okmanis, bet bronzu
– Maksims Jerofejevs un Marks Biliks.
Diemžēl uz starta tā arī neizgāja Jelgavas
smagsvars Ņikita Petrovs. «Ņikitas svara

Piedāvā darbu

līdz šim nav pieticis spēka noturēt šo
līmeni visas sezonas garumā.
Sezonas pēdējā spēle jelgavniekiem būs
7. novembrī ZOC pret FK «Ventspils».
FK «Jelgava» mērķis šogad ir noturēties pirmajā trijniekā, lai pierādītu
savas tiesības uz Virslīgas medaļām.
Jāatgādina, ka pērn FK «Jelgava» pēc 19
gadu pārtraukuma Virslīgas čempionātā
izcīnīja medaļas – bronzu.

Zināms kausa pretinieks

Tāpat jau notikusi Latvijas kausa
ceturtdaļfināla izloze, kurā noskaidrots,
ka FK «Jelgava» tiksies ar FK «Daugava
Rīga». Spēle notiks 4. vai 5. aprīlī, bet
precīzs laiks tiks paziņots vēlāk. Pārējie
pāri: FK «Liepāja» – «Skonto» FC, FK
«Ogre» – FK «Spartaks», FK «Ventspils»
– BFC «Daugavpils». Pusfinālā savā
starpā tiksies jelgavnieku un liepājnieku
spēļu uzvarētāji. Latvijas kausa izcīņas
pusfināla spēles paredzētas 25. un 26.
aprīlī, bet fināls ieplānots 20. maijā.
Jāatgādina, ka pērn par Latvijas kausa
uzvarētājiem kļuva FK «Jelgava». Klubs
savā tviterkontā raksta: «Kauss joprojām
ir pie mums, un nemaz netaisāmies to
kādam atdot. #cīnīsimieskāzvēri.»
Uzvarot Latvijas kausā, jelgavnieki
ieguva ceļazīmi uz UEFA Eiropas līgu.
UEFA Eiropas līgas kvalifikācijas 1.
kārtas spēles plānotas 2. un 9. jūlijā, bet
pretiniekus un to, kad būs jāspēlē Jelgavā
un kad – viesos, uzzināsim tikai 22. jūnijā,
kad Šveicē notiks 1. un 2. kārtas spēļu
izloze. Ja FK «Jelgava» izdosies iekļūt
kvalifikācijas 2. kārtā, spēles plānotas 16.
un 23. jūlijā.

FK «Jelgava» Virslīgas
kalendārs
Laiks
14. marts pulksten 15
21. marts pulksten 16
10. aprīlis pulksten 19
19. aprīlis pulksten 14
1. maijs pulksten 14
10. maijs pulksten 15
16. maijs pulksten 16
24. maijs pulksten 15
29. maijs pulksten 18
6. jūnijs pulksten 18
19. jūnijs pulksten 19
26. jūnijs pulksten 19
27. jūlijs pulksten 19
2. augusts pulksten 18
9. augusts pulksten 18
15. augusts pulksten 19
19. augusts pulksten 18
24. augusts pulksten 19
29. augusts pulksten 16
11. septembris pulksten 17
16. septembris pulksten 17
19. septembris pulksten 16
26. septembris pulksten 14
2. oktobris pulksten 19
18. oktobris pulksten 14
25. oktobris pulksten 14
31. oktobris pulksten 14
7. novembris pulksten 14

Pretinieks
BFC «Daugava»
«Skonto» FC
FK «Liepāja»
FK «Sprataks
Jūrmala»
FS «Metta/LU»
FB «Gulbene»
FK «Ventspils»
BFC «Daugavpils»
«Skonto» FC
FK «Liepāja»
FK «Spartaks
Jūrmala»
FS «Metta/LU»
BFC «Daugavpils»
«Skonto» FC
FK «Liepāja»
FK «Spartaks
Jūrmala»
FK «Ventspils»
FS «Metta/LU»
FB «Gulbene»
FK «Ventspils»
FB «Gulbene»
BFC «Daugavpils»
«Skonto» FC
FK «Liepāja»
FK «Spartaks
Jūrmala»
FS «Metta/LU»
FB «Gulbene»
FK «Ventspils»

– mājas spēle
Avots: Latvijas Futbola federācija

1-ist. dzīv. vai istabu Jelgavā. T.28215054
Māju vai dzīvokli. T.25852628

Dažādi
Kravu pārvadājumi. Auto evakuācija. T.25904905
Datoru remonts T.26749711
Automātisko veļas mašīnu remonts mājās.
T.29587816
Izgatavojam metāla kāpnes, kāpņu konstrukcijas ar oša vai ozolkoka pakāpieniem, vārtus,
margas, balkonus, sētas, jumtiņus, nojumes,
grilus, soliņus. Sametināsim visu, kas jums nepieciešams, jums izdevīgā laikā un vietā! Piedāvājam
lēti oša, ozola pakāpienus. T.28678242
Izved nolietotu sadzīves tehniku bez maksas. T.28262407.
Kvalitatīva meistaru komanda veiks remonta
darbus jūsu mājoklī vai birojā. T.26881773
Juridiskais birojs ADEMIDE – uzņēmumu
reģistrācija/likvidācija; pamatkapitāla izteikšana eiro; maksātnespējas lietas. Raiņa
14, t.29179847; www.ademide.lv
Maksātnespējas saistību dzēšanas plāna
termiņa samazināšana. Bezmaksas juridiskās
konsultācijas. T.27106096
Datoru remonts. Diennakts. Izbrauc pie
klienta. T.29131852
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.

Līdzjūtība
Izsakām visdziļāko līdzjūtību mūsu
bijušajai darbiniecei Ludmilai Neimanei
sakarā ar mātes aiziešanu mūžībā.
Jelgavas Bērnu un jaunatnes
sporta skolas kolektīvs

Aizsaulē aizgājuši
MARIJA OSE (1942. g.)
LEONTINA DERVINIECE (1923. g.)
GAĻINA BAGDASAROVA (1941. g.)
MAKSIMS KUZMINS (1949. g.)
ANNA KRŪMIŅA (1917. g.)
SILVIJA LEIMANE (1934. g.)
SKAIDRĪTE LAVENIECE (1951. g.)
NATĀLIJA ZAVIDNAJA (1962. g.)
AINA CIMDARE (1928. g.)
RUTA DĀBOLA (1948. g.)
MARIJA PETRENKO (1928. g.)
ANNA BOČKOVA (1929. g.)
IVARS TRIKULIS (1963. g.).
Izvadīšana 05.03. plkst.13 no Zanderu kapsētas
Sēru nama uz Bērzu kapsētu.
ANNA KONDERKO (1938. g.).
Izvadīšana 06.03. plkst.15 Baložu kapsētā.
LAIMA PUZAREVA (1945. g.).
Izvadīšana 06.03. plkst.11 Meža kapsētā.

6

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

Pirmdiena, 9. marts
LTV1
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Ielas garumā».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1981.sērija.
9.35 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 46.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Leones dzīve». Itālijas seriāls (ar subt.). 2.sērija.
12.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
12.55 «Gārfīlda šovs». Animācijas seriāls.
13.25 «Mazie detektīvi un Baltās dāmas noslēpums». Igaunijas
piedzīvojumu filma ģimenei. 2013.g. 6.sērija. (ar subt.).
13.55 «Luijs». Animācijas seriāls.
14.05 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
14.20 «Maklauda meitas». Seriāls. 31.sērija.
15.15 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1981.sērija.
16.15 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 45.sērija.
17.10 «Momentuzņēmums».*
17.25 «Skats no malas».
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 «Aizliegtais paņēmiens».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».
22.00 «Sporta studija».
22.45 «Latvija var!»
23.05 «Nakts ziņas». 23.14 Sporta ziņas. 23.16 Laika ziņas.
23.20 «Valdība 3». Seriāls. 10.sērija.
0.25 ««De facto»».*
1.00 «Melu laboratorija».* (ar subt.).
2.00 «Īrija ar Džeimsu Nesbitu». Dokumentāla filma. 2.sērija.

LTV7
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Mjanmā». 6.sērija.
6.30 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Šorīt». Informatīvi izklaidējošs raidījums (krievu val.).
8.35 ««Troksnis» viss vēl nav bijis...»*
9.30 «Maklauda meitas». Seriāls. 30.sērija.
10.20 «Uz Medžugorji». Dokumentāla filma.
10.55 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
11.10 «Diskusija. 100 g kultūras».*
11.55 «Radīti mūzikai».* Klasiskās mūzikas šovs.
13.35 «Pasaules meistarsacīkšu skeletonā apskats».
05.03.2015.–06.03.2015.
15.40 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».
16.10 «Anekdošu šovs 2».*
17.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 590.sērija.
18.00 «Šovakar». Ziņu raidījums (krievu val.).
18.35 «Izgaršot Brazīliju». Dokumentāls seriāls (ar subt.). 9.sērija.
19.05 «Kalle nāk 4». Seriāls. 1.sērija.
20.00 «Pārmantotās tradīcijas». Dokumentāla filma.
21.00 «Midsomeras slepkavības 11». Seriāls (ar subt.). 4.sērija.
22.45 «Grupas «Sīpoli» koncerts «Kamēr tu šo spēli spēlē...»».*
1.05 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
1.30 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Likums un kārtība». ASV seriāls. 12.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.15 «Bernards». Animācijas seriāls.
6.30 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
7.00 «900 sekundes».
9.00 «Dzīvīte».
9.30 «Televeikala skatlogs».
9.45 «Ūdens ziloņiem». ASV romantiska drāma. 2011.g.
12.00 «Dzintara dziesmas 4».
13.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 7.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Svētās liekules». ASV seriāls. 3.sērija.
15.40 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Nemīlētā». Meksikas seriāls. 2014.g. 31.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Gumušas stāsts». Turcijas seriāls. 165. un 165.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «1/5 – tranzīta aktualitātes».
20.40 «Degpunktā».
21.10 «Ekstrasensi – detektīvi 2». Realitātes šovs.
22.10 «Atgriezties dzīvam». ASV dokumentāls seriāls. 9.sērija.
23.10 «Amerikāņi 2». ASV seriāls. 2014.g. 2.sērija.
0.10 «Dzīvīte».
0.30 «LNT ziņu «Top 10»».
1.20 «Gumušas stāsts». Turcijas seriāls. 165. un 166.sērija.
2.45 «Karamba!» Humora raidījums.
3.10 «900 sekundes».
4.40 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Anarhijas dēli 5». ASV seriāls. 8.sērija.
5.50 «Tētuka meitiņas 3». Seriāls (ar subt.). 31. un 32.sērija.
6.40 «Smurfi». Animācijas seriāls.
7.10 «Transformeri: tālākā cīņa 3». Animācijas seriāls.
7.40 «Rozā pantera un draugi». Animācijas seriāls.
8.00 «Dullās sacensības «Neiespējamā misija» 6».
8.55 «Dullās sacensības «Neiespējamā misija» 5».
9.55 «Būt par papucīti 4». Seriāls. 4. un 5.sērija.
10.55 «Māmiņu klubs 8».
11.30 «Gatavo 3».
12.00 «Visi mīl Reimondu 6». ASV seriāls. 143. un 144.sērija.
13.00 «Transformeri: tālākā cīņa 3». Animācijas seriāls.
13.35 «Dēkaiņi». Animācijas seriāls.
14.10 «Rozā pantera un draugi». Animācijas seriāls.
14.30 «Viņas melo labāk». Latvijas seriāls. 1. un 2.sērija.
15.35 «UgunsGrēks 13». Latvijas seriāls. 2015.g. 28. un 29.sērija.
16.55 «Rozenheimas detektīvi 6». Vācijas detektīvseriāls. 15.sērija.
17.55 «Dzīves krustcelēs 5».
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 13». Latvijas seriāls. 2015.g. 29.sērija.
21.00 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 4». Seriāls. 8.sērija.
22.00 «CSI Lasvegasa 14». ASV seriāls. 2013.g. 307.sērija.
23.05 «Skaistule un briesmonis 2». ASV seriāls. 2013.g. 10.sērija.
0.05 «Lokauts». Spraiga sižeta filma. 2011.g.
1.45 «Nekā personīga».
2.35 «Visi mīl Reimondu 6». ASV seriāls. 143.sērija.
2.55 «Rozenheimas detektīvi 6». Vācijas detektīvseriāls. 15.sērija.
3.40 «TV3 ziņas».
4.10 «Bez tabu».

Otrdiena, 10. marts
LTV1
5.00 «Vides fakti».*
5.30 «Es – savai zemītei».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Ielas garumā».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1982.sērija.
9.35 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 47.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Sapņu viesnīca. Karību salas». Melodrāma.
12.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
12.55 «Jakari». Animācijas seriāls.
13.25 «Kas te? Es te!»*
13.55 «Luijs». Animācijas seriāls.
14.05 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
14.20 «Maklauda meitas». Seriāls. 32.sērija.
15.15 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1982.sērija.

16.15 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 46.sērija.
17.10 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 «Personība. 100 g kultūras».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «1:1. Aktuālā intervija».
22.05 TV PIRMIZRĀDE. «Ziņneša nāve: žurnālistikas patiesā
cena». Dokumentāla filma (ar subt.).
23.10 «Nakts ziņas». 23.19 Sporta ziņas. 23.21 Laika ziņas.
23.25 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
0.10 «Berta un Nobels». Austrijas vēsturiska drāma. (ar subt.).
1.50 «Aculiecinieks».*

LTV7
5.00 «SeMS. Laboratorija».*
5.30 «1000 jūdzes Mjanmā». 6.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Mjanmā». 7.sērija.
6.30 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Šorīt». Informatīvi izklaidējošs raidījums (krievu val.).
8.35 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 590.sērija.
9.30 «Maklauda meitas». Seriāls. 31.sērija.
10.20 «Kalle nāk 4». Seriāls. 1.sērija.
11.10 «Skats no malas».* (ar surdotulk.).
11.40 «Aizliegtais paņēmiens».*
12.35 «Melu laboratorija».* (ar subt.).
13.35 «Pasaules meistarsacīkšu bobslejā četriniekiem apskats».
07.03. 2015.–08.03.2015.
15.40 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».
16.10 «Anekdošu šovs 2».*
17.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 591.sērija.
18.00 «Šovakar». Ziņu raidījums (krievu val.).
18.35 «Kaut kur uz Zemes». Dokumentāla filma. 5.sērija.
19.05 «Kalle nāk 4». Seriāls. 2.sērija.
20.00 «Neatklātie Tuvie Austrumi». Dokumentāla filma (ar subt.). 2.sērija.
21.00 «Selfridžs 2». Seriāls (ar subt.). 9.sērija.
21.50 «Specvienība». Seriāls. 6.sērija.
22.40 «Noziegums 2». Dānijas krimināldrāma. 6.sērija.
23.50 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
1.35 «Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Nemīlētā». Meksikas seriāls. 2014.g. 31.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.10 «Nelabojamais Džims 2». ASV komēdijseriāls. 1.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte».
9.25 «Televeikala skatlogs».
9.40 «Laukā no ligzdas!» ASV romantiska komēdija.
11.35 «Vecpuisis». Realitātes šovs.
13.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 8.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Svētās liekules». ASV seriāls. 4.sērija.
15.40 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Nemīlētā». Meksikas seriāls. 2014.g. 32.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Gumušas stāsts». Turcijas seriāls. 167. un 168.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.10 TV PIRMIZRĀDE. «Mūžīgais pavasaris».
Vācijas romantiska komēdija. 2011.g.
23.10 «Mīlas dēka». ASV seriāls. 2014.g. 5.sērija.
0.25 «Dzīvīte».
0.45 «Gumušas stāsts». Turcijas seriāls. 167. un 167.sērija.
2.10 «Nemelo man!»
2.55 «Nelabojamais Džims 2». ASV komēdijseriāls. 1.sērija.
3.15 «Šodien novados».
3.25 «900 sekundes».

TV3
5.00 «Anarhijas dēli 5». ASV seriāls. 9.sērija.
5.50 «Tētuka meitiņas 3». Seriāls (ar subt.). 33. un 34.sērija.
6.40 «Smurfi». Animācijas seriāls.
7.10 «Transformeri: tālākā cīņa 3». Animācijas seriāls.
7.40 «Rozā pantera un draugi». Animācijas seriāls.
8.00 «Dzīves krustcelēs 5».
9.00 «Dullās sacensības «Neiespējamā misija» 5».
10.00 «Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 4». Seriāls. 8.sērija.
11.00 «Reiz sensenos laikos 2». Seriāls. 13.sērija.
12.00 «Visi mīl Reimondu 6». ASV seriāls. 145. un 146.sērija.
13.00 «Transformeri: tālākā cīņa 3». Animācijas seriāls.
13.35 «Dēkaiņi». Animācijas seriāls.
14.10 «Rozā pantera un draugi». Animācijas seriāls.
14.30 «Viņas melo labāk». Latvijas seriāls. 3. un 4.sērija.
15.35 «UgunsGrēks 13». Latvijas seriāls. 2015.g. 29. un 30.sērija.
16.55 «Rozenheimas detektīvi 6». Vācijas detektīvseriāls. 16.sērija.
17.55 «Dzīves krustcelēs 5».
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 13». Latvijas seriāls. 2015.g. 30.sērija.
21.00 JAUNUMS. «Precos ar svešinieku!»
22.00 JAUNUMS. «24 stundas: dzīvo citu dienu». Seriāls. 2014.g. 1.sērija.
23.05 «Mākslīgais intelekts». ASV seriāls. 2014.g. 12.sērija.
0.05 «Amerikāņu šausmu stāsts 2». ASV seriāls. 3.sērija.
1.00 «Visi mīl Reimondu 6». ASV seriāls. 145.sērija.
1.25 «Anarhijas dēli 5». ASV seriāls. 8. un 9.sērija.
3.10 «Rozenheimas detektīvi 6». Vācijas detektīvseriāls. 16.sērija.
3.55 «TV3 ziņas».
4.25 «Bez tabu».

Trešdiena, 11. marts
LTV1
5.00 «Vides fakti».*
5.30 «Skats no malas».* (ar surdotulk.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Ielas garumā».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1983.sērija.
9.35 «Patvērums mīlestībai». Meksikas seriāls (ar subt.). 48.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Radīti mūzikai».* Klasiskās mūzikas šovs.
12.30 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
12.50 «Jakari». Animācijas seriāls.
13.20 «Kas te? Es te!»*
13.50 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
14.10 «Maklauda meitas». Seriāls. 33.sērija.
15.05 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1983.sērija.
16.05 «Patvērums mīlestībai». Meksikas seriāls (ar subt.). 47.sērija.
17.00 «Personība. 100 g kultūras».*
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 «Īstās latvju saimnieces».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 «Latloto. «Viking Lotto»».
21.20 «Sastrēgumstunda».
22.30 «Zebra».
22.45 «Momentuzņēmums».
23.00 «Nakts ziņas». 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 «Personība. 100 g kultūras».*
0.10 «Ziņneša nāve: žurnālistikas patiesā cena». Dok.filma (ar subt.).
1.15 «Valdība 3». Seriāls. 10.sērija.

LTV7
5.00 «SeMS. Laboratorija».*
5.30 «1000 jūdzes Mjanmā». 7.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Mjanmā». 8.sērija.
6.30 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Šorīt». Informatīvi izklaidējošs raidījums (krievu val.).
8.35 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 591.sērija.

tv programma
9.30 «Maklauda meitas». Seriāls. 32.sērija.
10.20 «Kalle nāk 4». Seriāls. 2.sērija.
11.15 ««De facto»».* (ar subt.).
11.50 «Province».* (ar subt.).
12.20 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».*
12.50 «Aculiecinieks».*
13.05 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
15.40 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».
16.10 «Kalle nāk 4». Seriāls. 3.sērija.
17.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 592.sērija.
18.00 «Šovakar». Ziņu raidījums (krievu val.).
18.35 «Punkts uz i». Diskusiju raidījums (krievu val.).
19.35 «Pasaules meistarsacīkstes biatlonā». 15 km distance sievietēm.
21.35 «Melu laboratorija».* (ar subt.).
22.35 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».*
23.05 «Pēdējais liecinieks». Seriāls. 41.sērija.
0.00 «Kaut kur uz Zemes». Dokumentāla filma. 5.sērija.
0.30 «Pārmantotās tradīcijas». Dokumentāla filma.
1.30 «Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls».

LNT
5.00 «Nemīlētā». Meksikas seriāls. 2014.g. 32.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.10 «Nelabojamais Džims 2». ASV komēdijseriāls. 2.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte».
9.25 «Televeikala skatlogs».
9.40 «Mūžīgais pavasaris». Vācijas romantiska komēdija. 2011.g.
11.35 «Karamba!» Humora raidījums.
12.00 «Atgriezties dzīvam». ASV dokumentāls seriāls. 9.sērija.
13.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 9.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Svētās liekules». ASV seriāls. 5.sērija.
15.40 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Nemīlētā». Meksikas seriāls. 2014.g. 33.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 JAUNUMS. «Fatmagula». Turcijas seriāls. 2010.g. 1.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.10 «Šerloka Holmsa un doktora Vatsona piedzīvojumi».
Krievijas detektīvseriāls. 1980.g.
1.15 «Dzīvīte».
1.35 «Fatmagula». Turcijas seriāls. 2010.g. 1.sērija.
3.20 «Šodien novados».
3.30 «900 sekundes».

TV3
5.00 «Anarhijas dēli 5». ASV seriāls. 10.sērija.
6.00 «Tētuka meitiņas 3». Krievijas seriāls (ar subt.). 35.sērija.
6.30 «Auniņa Šona piedzīvojumi 3». Animācijas seriāls.
6.45 «Smurfi». Animācijas seriāls.
7.10 «Transformeri: tālākā cīņa 3». Animācijas seriāls.
7.40 «Rozā pantera un draugi». Animācijas seriāls.
8.00 «Dzīves krustcelēs 5».
9.00 «Dullās sacensības «Neiespējamā misija» 5».
10.00 «Skaistule un briesmonis 2». ASV seriāls. 10.sērija.
11.00 «Reiz sensenos laikos 2». Seriāls. 14.sērija.
12.00 «Visi mīl Reimondu 6». ASV seriāls. 147.sērija.
13.00 «Transformeri: tālākā cīņa 3». Animācijas seriāls.
13.35 «Dēkaiņi». Animācijas seriāls.
14.10 «Rozā pantera un draugi». Animācijas seriāls.
14.30 «Viņas melo labāk». Latvijas seriāls. 5. un 6.sērija.
15.35 «UgunsGrēks 13». Latvijas seriāls. 2015.g. 30. un 31.sērija.
16.55 «Rozenheimas detektīvi 6». Vācijas detektīvseriāls. 17.sērija.
17.55 «Dzīves krustcelēs 5».
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 13». Latvijas seriāls. 2015.g. 31.sērija.
21.00 ««Ievas» pārvērtības. Tievēšanas sezona».
21.45 «Reiz sensenos laikos 3». ASV seriāls. 2013.g. 12.sērija.
22.50 «Mahinatori 5». ASV seriāls. 6.sērija.
23.50 «Amerikāņu šausmu stāsts 2». ASV seriāls. 4.sērija.
0.45 «Visi mīl Reimondu 6». ASV seriāls. 146. un 147.sērija.
2.00 «Anarhijas dēli 5». ASV seriāls. 10.sērija.
3.05 «Rozenheimas detektīvi 6». Vācijas detektīvseriāls. 17.sērija.
3.50 «TV3 ziņas».
4.20 «Bez tabu».

Ceturtdiena, 12. marts
LTV1
5.00 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».* (ar subt.).
5.30 «Vides fakti».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Ielas garumā».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1984.sērija.
9.35 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 49.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Daudz laimes!»*
11.40 «Latvijas šlāgeraptauja 2015».*
12.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
12.55 «Auniņa Timija laiks». Animācijas seriāls.
13.20 «Zili brīnumi!»*
13.50 «Luijs». Animācijas seriāls.
14.00 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
14.20 «Maklauda meitas». Seriāls. 34.sērija.
15.15 «Mīlas viesulis 9». Vācijas seriāls. 1984.sērija.
16.15 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 48.sērija.
17.10 «Diskusija. 100 g kultūras».
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.53 «Ceturtā studija». 19.17 Sporta ziņas. 19.27 Laika ziņas.
19.30 TV PIRMIZRĀDE. «Kurši». Dokumentāla filma.
20.00 «700 pasaules brīnumi».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «LV jaunatklāšanas raidījums «Te!»».
22.15 «Atgriešanās». Francijas seriāls (ar subt.). 8.sērija.
23.15 «Nakts ziņas». 23.24 Sporta ziņas. 23.26 Laika ziņas.
23.30 «Diskusija. 100 g kultūras».*
0.15 «Sastrēgumstunda».* (ar surdotulk.).
1.25 «1:1. Aktuālā intervija».* (ar surdotulk.).

LTV7
5.00 «SeMS. Laboratorija».*
5.30 «1000 jūdzes Mjanmā». 8.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Mjanmā». 9.sērija.
6.30 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Šorīt». Informatīvi izklaidējošs raidījums (krievu val.).
8.35 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 592.sērija.
9.30 «Maklauda meitas». Seriāls. 33.sērija.
10.20 «Kalle nāk 4». Seriāls. 3.sērija.
11.15 «Sastrēgumstunda».* (ar surdotulkojumu).
12.25 «Es – savai zemītei».* (ar subt.).
12.55 «Latvija var!»*
13.15 «Vides fakti».* (ar subt.).
13.45 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
15.40 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».*
16.10 «Kalle nāk 4». Seriāls. 4.sērija.
17.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 593.sērija.
18.00 «Šovakar». Ziņu raidījums (krievu val.).
18.15 TIEŠRAIDE. «Pasaules meistarsacīkstes biatlonā».
20 km distance vīriešiem.
20.00 «Bez aizvainojumiem». Aktuālās intervijas raidījums (krievu val.).
20.30 «Sirmais. Kulta ēdieni».* (krievu val., ar subt.).
21.00 TV PIRMIZRĀDE. «Dzīvi apliecinošs skats uz nāvi».
Dokumentāla daudzsēriju filma. 1.sērija.
22.00 «Personība. 100 g kultūras».*
23.00 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
23.45 «Sporta studija». (ar surdotulkojumu).
0.30 «Zebra».* (ar subt.).
0.50 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
1.25 «Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls».

Ceturtdiena, 2015. gada 5. marts

LNT
5.00 «Nemīlētā». Meksikas seriāls. 2014.g. 33.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.10 «Nelabojamais Džims 2». ASV komēdijseriāls. 3.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte».
9.25 «Televeikala skatlogs».
9.40 «Roze starp ērkšķiem». Vācijas melodrāma. 2006.g. 1.sērija.
11.40 «Karamba!» Humora raidījums.
12.00 «Atgriezties dzīvam». ASV dokumentāls seriāls. 13.sērija.
13.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 10.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Svētās liekules». ASV seriāls. 6.sērija.
15.40 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Nemīlētā». Meksikas seriāls. 2014.g. 34.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Fatmagula». Turcijas seriāls. 2010.g. 2.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.10 «Profesija – mamma». Latvijas raidījums. 2015.g. 6.sērija.
22.10 «Mistiskās slimības 2». ASV realitātes šovs.
23.10 «Sievietes gribasspēks». Ķīnas un ASV drāma. 2001.g.
1.20 «Dzīvīte».
1.40 «Fatmagula». Turcijas seriāls. 2010.g. 2.sērija.
3.15 «Šodien novados».
3.25 «900 sekundes».

TV3
5.00 «Anarhijas dēli 5». ASV seriāls. 11.sērija.
6.00 «Tētuka meitiņas 3». Krievijas seriāls (ar subt.). 36.sērija.
6.30 «Auniņa Šona piedzīvojumi 3». Animācijas seriāls.
6.45 «Smurfi». Animācijas seriāls.
7.10 «Transformeri: tālākā cīņa 3». Animācijas seriāls.
7.40 «Rozā pantera un draugi». Animācijas seriāls.
8.00 «Dzīves krustcelēs 5».
9.00 «Kobra 17». Vācijas seriāls. 1.sērija.
10.00 «Mahinatori 5». ASV seriāls. 6.sērija.
11.00 «Reiz sensenos laikos 2». Seriāls. 15.sērija.
12.00 «Visi mīl Reimondu 7». ASV seriāls. 148. un 149.sērija.
13.00 «Transformeri: tālākā cīņa 3». Animācijas seriāls.
13.35 «Dēkaiņi». Animācijas seriāls.
14.10 «Rozā pantera un draugi». Animācijas seriāls.
14.30 «Viņas melo labāk». Latvijas seriāls. 7. un 8.sērija.
15.35 «UgunsGrēks 13». Latvijas seriāls. 2015.g. 31. un 32.sērija.
16.55 «Rozenheimas detektīvi 6». Vācijas detektīvseriāls. 18.sērija.
17.55 «Dzīves krustcelēs 5».
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 13». Latvijas seriāls. 2015.g. 32.sērija.
21.00 «Nozieguma skelets 9». ASV seriāls. 2013.g. 15.sērija.
22.00 «Nolaupītā 2». ASV spraiga sižeta filma. 2012.g.
23.55 «Kinomānija 6».
0.30 ««Overtime TV»». Sporta apskats.
1.30 «Kobra 17». Vācijas seriāls. 1.sērija.
2.25 «Anarhijas dēli 5». ASV seriāls. 11.sērija.
3.10 «Rozenheimas detektīvi 6». Vācijas detektīvseriāls. 18.sērija.
3.55 «TV3 ziņas».
4.25 «Bez tabu».

Piektdiena, 13. marts
LTV1
5.00 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».* (ar subt.).
5.30 «Saknes debesīs».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Ielas garumā».*
6.30 «Rīta «Panorāma»».
8.35 «Alpu dakteris 5». Seriāls. 7.sērija.
9.35 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 50.sērija.
10.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
10.50 «Mūsu Čārlijs 15». Seriāls. 9. un 10.sērija.
12.35 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
12.55 «Auniņa Timija laiks». Animācijas seriāls.
13.20 «Brīnumskapja skola».*
13.50 «Luijs». Animācijas seriāls.
14.00 «Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā».
14.20 «Maklauda meitas». Seriāls. 35.sērija.
15.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*
16.05 «Patvērums mīlestībai». Seriāls (ar subt.). 49.sērija.
17.00 «Alpu dakteris 5». Seriāls. 7.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
19.05 «Gudrs, vēl gudrāks».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «Inspektors Lūiss 8». Seriāls (ar subt.). 3.sērija.
23.00 «Nakts ziņas». 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 «Latvijas šlāgeraptauja 2015».*
0.10 «Mūsu Čārlijs 15». Seriāls. 9. un 10.sērija.
1.50 «Atgriešanās». Francijas seriāls (ar subt.). 8.sērija.
2.50 «17. Baltijas valstu studentu dziesmu un deju svētki
«Gaudeamus»». Igaunijas studentu koncerts.
3.40 «Aculiecinieks».*
3.55 «Sporta studija». (ar surdotulkojumu).
4.35 «Aizliegtais paņēmiens».*

LTV7
5.00 «SeMS. Laboratorija».*
5.30 «1000 jūdzes Mjanmā». 9.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.03 «1000 jūdzes Mjanmā». 10.sērija.
6.30 «Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls».
7.00 «Šorīt». Informatīvi izklaidējošs raidījums (krievu val.).
8.35 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 593.sērija.
9.30 «Maklauda meitas». Seriāls. 34.sērija.
10.20 «Kalle nāk 4». Seriāls. 4.sērija.
11.15 «1:1. Aktuālā intervija».* (ar surdotulk.).
12.05 «Personība. 100 g kultūras».*
13.05 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
13.50 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
15.40 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
16.10 «Kalle nāk 4». Seriāls. 5.sērija.
17.05 «Muhtars atgriežas 2». Seriāls (ar subt.). 594.sērija.
18.00 «Šovakar». Ziņu raidījums (krievu val.).
18.35 «Personīga lieta». Informatīvi analītisks raidījums (krievu val.).
19.05 «Pasaules meistarsacīkstes biatlonā». 4 x 6 km stafete sievietēm.
20.50 TV PIRMIZRĀDE. «Leģendārie albumi. Džimijs Hendrikss».
Dokumentāla filma (ar subt.).
22.00 «Parīze». Francijas romantiska traģikomēdija. (ar subt.).
0.25 «Eiropa koncertos». (ar subt.).
1.15 «Raimonda Paula dziedāšanas svētki «Arēnā Rīga»».*
3.45 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
4.30 «Spots».*

LNT
5.00 «Nemīlētā». Meksikas seriāls. 2014.g. 34.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.10 «Nelabojamais Džims 2». ASV komēdijseriāls. 4.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte».
9.25 «Televeikala skatlogs».
9.40 «Roze starp ērkšķiem». Vācijas melodrāma. 2006.g. 2.sērija.
11.40 «Karamba!» Humora raidījums.
12.00 «Ekstrasensi – detektīvi 2». 9.sērija.
13.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 11.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Svētās liekules». ASV seriāls. 7.sērija.
15.40 «Nemelo man!» (ar subt.).
16.50 «Nemīlētā». Meksikas seriāls. 2014.g. 35.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Fatmagula». Turcijas seriāls. 2010.g. 3.sērija.
20.00 «LNT ziņas».

20.35 «Degpunktā».
21.10 «Glābiet mūsu ģimeni! 2». Realitātes šovs (ar subt.).
23.10 «Greizais spogulis». Krievijas humora raidījums (ar subt.).
1.20 «Dzīvīte».
1.40 «Fatmagula». Turcijas seriāls. 2010.g. 3.sērija.
3.05 «Šodien novados».
3.15 «900 sekundes».
4.45 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Anarhijas dēli 5». ASV seriāls. 12.sērija.
6.00 «Tētuka meitiņas 3». Krievijas seriāls (ar subt.). 37.sērija.
6.30 «Auniņa Šona piedzīvojumi 3». Animācijas seriāls.
6.45 «Smurfi». Animācijas seriāls.
7.10 «Transformeri: tālākā cīņa 3». Animācijas seriāls.
7.40 «Rozā pantera un draugi». Animācijas seriāls.
8.00 «Dzīves krustcelēs 5».
9.00 «Kobra 17». Vācijas seriāls. 2.sērija.
10.00 «Nozieguma skelets 9». ASV seriāls. 2013.g. 15.sērija.
11.00 «Reiz sensenos laikos 2». Seriāls. 16.sērija.
12.00 «Visi mīl Reimondu 7». ASV seriāls. 150. un 151.sērija.
13.00 «Transformeri: tālākā cīņa 3». Animācijas seriāls.
13.30 «Dēkaiņi». Animācijas seriāls.
14.00 «Rozā pantera un draugi». Animācijas seriāls.
14.20 «Viņas melo labāk». Latvijas seriāls. 9. un 10.sērija.
15.30 «Vecie ērmi 2». Beļģijas humora raidījums.
16.55 «Rozenheimas detektīvi 6». Vācijas detektīvseriāls. 19.sērija.
17.55 «Dullās sacensības «Neiespējamā misija» 6».
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Bez tabu».
20.20 «Bez tabu: Dzīves smalkumi 2».
20.40 «Sanāciet, sadziediet!» TV šovs.
22.10 «Amerikāņu pīrāgs 4». ASV komēdija. 2005.g.
0.05 «Bērnu spēles 3». ASV un Lielbritānijas mistikas trilleris.
1.50 «Kobra 17». Vācijas seriāls. 2.sērija.
2.45 «Rozenheimas detektīvi 6». Vācijas detektīvseriāls. 19.sērija.
3.30 «Vecie ērmi 2». Beļģijas humora raidījums.
3.55 «TV3 ziņas».
4.25 «Bez tabu».

Sestdiena, 14. marts
LTV1
5.30 «Province».* (ar subt.).
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Ielas garumā».*
6.35 «Vides fakti».*
7.05 «Muks». Animācijas seriāls.
7.30 «Tillija un draugi». Animācijas filma.
8.00 «Luijs». Animācijas seriāls.
8.10 «Pelēns Tips». Animācijas seriāls.
8.30 «Mežainīši». Animācijas seriāls.
9.00 «Kas te? Es te!»
9.30 «Zili brīnumi!»
10.00 «Ķepa uz sirds».
10.30 R.Blaumanis. «No saldenās pudeles»».* Dailes teātra izrāde.
13.20 «Momentuzņēmums».*
13.35 «Tālā zeme – Sibīrija». Krasnojarskas un Tomskas apgabali
1949. Ozjornija un Mullova.
14.05 «700 pasaules brīnumi».*
14.35 «Īstās latvju saimnieces».*
15.35 «Gudrs, vēl gudrāks».*
17.00 «Musonu zemes». Dokumentāla daudzsēriju filma. 2.sērija.
18.00 «(Sestdiena) Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.20 «Aculiecinieks».
18.35 «Ielas garumā».
19.05 «Vides fakti».
19.35 «Latvijas šlāgeraptauja 2015».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 «Latloto. «Eurojackpot»».
21.25 «Dancis pa trim». Latvijas vēsturiska drāma. 2011.g. (ar subt.).
23.35 «Inspektors Lūiss 8». Seriāls (ar subt.). 3.sērija.
1.20 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
2.30 «Momentuzņēmums».*
2.45 «Noziegumu sezona». Mākslas filma. 1.sērija. (ar subt.).
4.20 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras».*
5.05 «LV jaunatklāšanas raidījums «Te!»».*

LTV7
5.00 «Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls».
5.30 «1000 jūdzes Mjanmā». 10.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «Savējie». Seriāls. 6. un 7.sērija.
7.05 «Punkts uz i».* Diskusiju raidījums (krievu val., ar subt.).
8.05 «Bez aizvainojumiem».* Aktuālās intervijas raidījums
(krievu val., ar subt.).
8.35 «1000 jūdzes līdz Eņģeļu pilsētai». 8.sērija.
9.05 «LV jaunatklāšanas raidījums «Te!»».*
10.05 «Province».* (ar subt.).
10.35 «Citādi latviskais (Cytaidi latviskais)».*
11.05 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».*
11.51 «Sporta studija».* (ar surdotulkojumu).
12.40 «Vanags». Seriāls. 1. un 2.sērija.
14.40 «Aizliegtais paņēmiens».* (ar subt.).
15.35 «Eiropa koncertos».* (ar subt.).
16.25 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
16.45 «Latvijas sporta varoņi».* Bronzas komanda.
17.20 TIEŠRAIDE. «Pasaules meistarsacīkstes biatlonā».
4 x 7,5 km stafete vīriešiem.
19.05 TIEŠRAIDE. «VTB vienotās līgas spēle».
«Lokomotiv Kuban» – «VEF Rīga».
21.05 «Sirmais. Kulta ēdieni». (krievu val., ar subt.).
21.30 «Midsomeras slepkavības 11». Seriāls (ar subt.). 5.sērija.
23.15 «SOKO Vismāra». Seriāls. 49.sērija.
0.05 «Parīze». Francijas romantiska komēdija. 2008.g. (ar subt.).
2.25 «Dzīvi apliecinošs skats uz nāvi».
Dokumentāla filma. 1.sērija.
3.20 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*

LNT
5.00 «Nemīlētā». Meksikas seriāls. 2014.g. 35.sērija.
5.40 «Briklberija 2». Animācijas seriāls.
6.00 «Kādas slimības vēsture». Seriāls (ar subt.). 31.sērija.
6.50 «Bernards». Animācijas seriāls.
7.00 «Degpunktā».
7.30 «Šefpavāru cīņas: saldais ēdiens 2». ASV realitātes šovs.
8.30 «Attīstības kods».
9.00 «LNT brokastis».
11.00 «Laimīgs un vesels».
11.30 «Šerloka Holmsa un doktora Vatsona piedzīvojumi». Krievijas detektīvseriāls. 1980.g. Režisors I.Masļeņņikovs.
15.50 «Stāt, mana māte šaus!» ASV komēdija. 1992.g.
17.40 «Atgriezties mājās 2». Austrālijas seriāls. 2014.g. 1.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Atgriezties mājās 2». Seriāls. 2014.g. 1.sērija. Turpinājums.
18.50 «Vecpuisis». Realitātes šovs.
20.00 «LNT ziņas».
20.35 «Dzintara dziesmas 4».
21.35 «Agata Kristi. Erkils Puaro». Seriāls. 5. un 6.sērija.
23.55 «Sargs». ASV trilleris. 2006.g.
1.40 «Roze starp ērkšķiem». Vācijas melodrāma. 2006.g. 1.sērija.
3.10 «LNT brokastis».
4.40 «Briklberija 2». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Anarhijas dēli 5». ASV seriāls. 13.sērija.
6.00 «Saikne 2». ASV seriāls. 6.sērija.
6.50 «Monsuno». Animācijas seriāls.
7.15 «Īpašais aģents Oso 2». Animācijas seriāls.
7.45 «Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums 4». Animācijas seriāls.
8.10 «Šīna planēta». Animācijas seriāls.
9.10 «Madagaskaras pingvīni». Animācijas seriāls.
10.00 «Autoziņas».

Ceturtdiena, 2015. gada 5. marts
10.30 ««Ievas» pārvērtības. Tievēšanas sezona».
11.15 «Vecie ērmi 2». Beļģijas humora raidījums.
11.30 «Rokija un Bulvinkla piedzīvojumi». Animācijas filma.
13.30 «Dejo ar zvaigzni!» TV šovs.
16.55 «Spēļlaukums: atpakaļ mājās». ASV ģimenes filma.
19.00 «TV3 ziņas».
19.35 «Madagaskara 2». ASV animācijas filma. 2008.g.
21.15 «Karību jūras pirāti. Miroņa lāde». ASV piedzīvojumu filma.
0.20 «Rokija un Bulvinkla piedzīvojumi». Animācijas filma.
2.00 «Nolaupītā 2». ASV spraiga sižeta filma. 2012.g.
3.30 «TV3 ziņas».
4.00 «Anarhijas dēli 5». ASV seriāls. 12.sērija.

Svētdiena, 15. marts
LTV1
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Ielas garumā».*
6.35 «Vides fakti».*
7.05 «Muks». Animācijas seriāls.
7.30 «Tillija un draugi». Animācijas filma.
8.00 «Luijs». Animācijas seriāls.
8.10 «Pelēns Tips». Animācijas seriāls.
8.30 «Mežainīši». Animācijas seriāls.
9.00 «Kas te? Es Te!»
9.30 «Gārfīlda šovs». Animācijas seriāls.
10.00 «Kurši». Dokumentāla filma.
10.30 «Izgaršot Brazīliju». Dok. seriāls (ar subt.). 10.sērija.
11.00 «Neatklātie Tuvie Austrumi». Dok.filma (ar subt.). 3.sērija.
12.00 «Dievkalpojums».
13.00 «Saknes debesīs». (ar subt.).
13.26 «Daudz laimes!»
14.15 «Latvijas šlāgeraptauja 2015».*
15.10 «Ķepa uz sirds».*
15.40 «Īrija ar Džeimsu Nesbitu». Dokumentāla filma. 3.sērija.
16.10 «Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras». Aspazija un teātris.
17.00 «Selfridžs 2». Seriāls (ar subt.). 10.sērija.
18.00 «(Svētdiena) Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.20 «Province».
18.50 TIEŠRAIDE. «Radīti mūzikai». Klasiskās mūzikas šovs.
20.30 «Panorāma».
21.20 TV PIRMIZRĀDE. «Vēstules Sofijai».
Vēsturiska drāma. (ar subt.).
23.40 «LV jaunatklāšanas raidījums «Te!»».*
0.40 «Musonu zemes». Dokumentāla daudzsēriju filma. 2.sērija.
1.35 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*
2.30 «Momentuzņēmums».*
2.45 «Noziegumu sezona». Mākslas filma. 2.sērija. (ar subt.).
4.25 «Diskusija. 100 g kultūras».*
5.05 «Personība. 100 g kultūras».*

Floristikas skola –
meistardarbnīca «Grieta»

PIEDĀVĀ:

• 16. martā – jaunas grupas komplektēšana profesionālās pilnveides programmā «Floristika»;
• 18. martā – kvalifikācijas kursi pedagogiem un ne tikai «Formas (trauki un
dzīvnieki) no dabas materiāliem»;
• profesionālos kursus «Dāvanu saiņošana».
Iepriekš pieteikties pa tālruni 26189613.
Uzņēmums SIA «Sporta komplekss
«Zemgale V» (reģ.Nr.43603016668)

piedāvā darbu pavāram(-ei).
Vēlama pieredze. Darbs maiņās.
Tālrunis 26582100.
SIA «Nordic Homes» (reģ.Nr.LV40103336329)

aicina darbā TĀMĒTĀJU

ar pieredzi būvniecības un kokapstrādes nozarēs.
Darba pienākumi:
• tāmju sastādīšana atbilstoši būvniecības darba projektiem;
• darba aprakstu sastādīšana saskaņā ar projektu;
• darba apjomu un specifikāciju sastādīšana;
• materiālu un būvdarbos izmantojamo mehānismu daudzuma noteikšana, cenu pieprasījumu sastādīšana;
• veikt darba patēriņa aprēķinus, ekonomiskos aprēķinus
atbilstoši izvēlētajai tehnoloģijai un iekārtām, aprēķināt
pašizmaksu un peļņu;
• tāmju dokumentācijas noformēšana atbilstoši prasībām.
Prasības pretendentam:
• darba pieredze un izpratne par tāmēšanas darbu;
• spēja patstāvīgi organizēt savu darbu, strādāt komandā,
pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību;
• labas iemaņas darbā ar datoru («Word», «Excel»,
«AutoCad», PDF);
• labas latviešu un angļu valodas zināšanas;
• vēlama pieredze tāmēšanā ar ārvalstu projektiem.
Neto darba alga – no 700 līdz 950 EUR,
pamatojoties uz profesionālo pieredzi un kvalifikāciju.
CV sūtīt līdz 2015. gada 20. martam pa e-pastu
info@nordichomes.lv.

Iznomā telpas viesnīcas
«Jelgava» ēkā ar atsevišķu
ieeju no upes puses – 74 m².
Cena – 8 EUR/m²
(iekļaujot komunālos maksājumus).
Tālrunis 28357481.

Iznomā telpas viesnīcas
«Jelgava» ēkā,
no 22 līdz 27 m².
Cena – 8 EUR/m²
(iekļaujot komunālos maksājumus).
Tālrunis 28357481.
Jelgavas pilsētas Pašvaldības policija
lūdz atsaukties mirušā

Rolanda Miķelsona

(dzimšanas dati: 17.10.1955.,
dzīvoja Lietuvas šosejā 9 – 2, Jelgavā)
radiniekus. Lūdzam personas, kurām
kaut kas zināms par viņa radiniekiem,
pieteikties Jelgavas pilsētas Pašvaldības
policijā vai zvanīt pa tālruni 63028550.

LTV7
5.00 «Drosmīgās pārmaiņas». Dokumentāla filma. 1.sērija.
5.30 «Dabas formas». Dokumentāla filma. 2.sērija.
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «Labākās latviešu mūzikas izlase. «Mikrofona» dziesmas».*
7.40 «Aculiecinieks».*
8.00 «Zebra».* (ar subt.).
8.15 «Latvija var!»*
8.30 «Vides fakti».* (ar subt.).
9.00 «Es – savai zemītei».* (ar subt.).
9.30 «Vanags». Seriāls. 1. un 2.sērija.
11.35 «Olsena bandas bērni». Dānijas ģimenes komēdija. 2001.g.
13.10 «Leģendārie albumi. Džimijs Hendrikss». Dokumentāla filma (ar subt.).
14.20 TIEŠRAIDE. «Pasaules meistarsacīkstes biatlonā».
12,5 km distance ar kopīgu startu sievietēm.
15.30 «Sporta studijas diskusija».*
16.30 «Eiropas vidū – pasaules malā». Dokumentāla filma.
17.05 TIEŠRAIDE. «Pasaules meistarsacīkstes biatlonā».
15 km distance ar kopīgu startu vīriešiem.
18.20 «Rīgas Doma kora skolas 20 gadu jubilejas koncerts».*
20.20 «Eiropa koncertos».* (ar subt.).
21.15 «Specvienība». Seriāls. 7.sērija.
22.05 «Noziegums 2». Dānijas krimināldrāma. 7.sērija.
23.15 «Sapņu viesnīca. Ķīna». Melodrāma.
0.55 «Rīga 2014. 8.Pasaules koru olimpiāde».*
Čempionu koncerts LU Lielajā aulā.
2.05 «LTV – 60. Zelta arhīvs».*

LNT
5.00 «Likums un kārtība». ASV seriāls. 13.sērija.
5.45 «Ķerto līga 4». ASV seriāls. 1.sērija.
6.05 «Kādas slimības vēsture». Seriāls (ar subt.). 32.sērija.
6.55 «Bernards». Animācijas seriāls.
7.05 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
7.30 «Šefpavāru cīņas: saldais ēdiens 2». ASV realitātes šovs.
8.30 «Karamba!» Humora raidījums.
8.45 «Es dzīvoju koka mājā».
9.00 «LNT brokastis».
10.00 «Profesija – mamma». Latvijas raidījums. 2015.g.
11.00 «Veiksmīgs uzņēmējs».
11.30 «Agata Kristi. Erkils Puaro». Seriāls. 5. un 6.sērija.
13.55 «Karamba!» Humora raidījums.
14.35 «Dzintara dziesmas 4».

Jelgavas novada pašvaldības (reģ.Nr.90009118031)
Sociālās aprūpes un rehabilitācijas centra Elejas filiāle

izsludina konkursu uz sociālā darbinieka
amatu Nepilngadīgo nodaļā
uz nenoteiktu laiku.

Prasības pretendentiem:
• 2. līmeņa profesionālā vai augstākā izglītība sociālajā jomā;
• vēlama darba pieredze sociālā darbinieka amatā;
• prasme strādāt komandā, kontaktēties ar cilvēkiem;
• prasme pieņemt lēmumus un izrādīt iniciatīvu;
• prasme sazināties valsts valodā un krievu valodā;
• vēlama B kategorijas autovadītāja apliecība.
Galvenie darba pienākumi:
• klienta sociālo problēmu identificēšana un definēšana;
• sociālā rehabilitācijas plāna uzdevumu izvirzīšana un
gadījuma vadīšana;
• starpprofesionāļu komandas vadīšana, pārraudzība
un kontrole;
• dokumentu noformēšana atbilstoši sociālā darba prasībām;
• klienta interešu pārstāvniecība.
Pretendentiem motivācijas vēstule, profesionālās darbības apraksts (CV) un izglītību apliecinošu dokumentu
kopijas līdz 2015. gada 22. martam jāiesniedz Jelgavas
novada pašvaldības sekretariātā Jelgavā, Pasta ielā 37,
vai elektroniski pa e-pastu sarc@jelgavasnovads.lv
ar norādi «Konkursam uz Jelgavas novada SARC Elejas
filiāles sociālā darbinieka amatu Nepilngadīgo nodaļā».
Kontakttālrunis – 27028431.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

TV programma
15.25 «Greizais spogulis». Krievijas humora raidījums (ar subt.).
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Noziegumam pa pēdām 12». ASV detektīvseriāls. 9. un 10.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.10 «LNT ziņu «Top 10»».
21.00 «Kurts Seits un Šura». Turcijas seriāls. 29. un 30.sērija.
23.30 «Pēdējie Grimmi 2». ASV seriāls. 2012.g. 21.sērija.
0.25 «Pagātnes rēgi». ASV šausmu filma. 2008.g.
1.40 «Roze starp ērkšķiem». Vācijas melodrāma. 2006.g. 2.sērija.
3.10 «Kādas slimības vēsture». Seriāls (ar subt.). 32.sērija.
4.00 «LNT brokastis».

TV3
5.00 «Uz robežas 2». Austrālijas seriāls. 1.sērija.
5.45 «Tētuka meitiņas 3». Seriāls (ar subt.). 38. un 39.sērija.
6.40 «Auniņa Šona piedzīvojumi 3». Animācijas seriāls.
6.55 «Monsuno». Animācijas seriāls.
7.20 «Īpašais aģents Oso 2». Animācijas seriāls.
7.50 «Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums 4». Animācijas seriāls.
8.10 «Kinomānija 6».
8.50 «Māmiņu klubs».
9.25 «Gatavo 3».
10.00 «Superbingo».
11.00 «Precos ar svešinieku!»
12.05 «Vecie ērmi 2». Beļģijas humora raidījums.
12.50 «Karību jūras pirāti. Miroņa lāde». ASV piedzīvojumu filma.
15.50 «Madagaskara 2». ASV animācijas filma. 2008.g.
17.30 «Sanāciet, sadziediet!» TV šovs.
19.00 «Nekā personīga».
20.00 «Dejo ar zvaigzni!» TV šovs.
23.25 TV PIRMIZRĀDE. «Ideāls vīrietis». ASV romantiska drāma. 2013.g.
1.10 «Amerikāņu pīrāgs 4». ASV komēdija. 2005.g.
2.45 «Spēļlaukums: atpakaļ mājās». ASV ģimenes filma.
4.15 «Anarhijas dēli 5». ASV seriāls. 13.sērija.

«Vārds uzņēmējiem»
Pavasara tirdziņš «Hercogā»

Bērnu pavasara apģērbu, apavu un aksesuāru
tirdziņš – 15. martā no plkst.10 līdz 14 ģimenes
restorānā «Hercogs».
Stūrītis «Dāvinu» – dāvini noderīgas lietas citiem!
Tirgoties gribētājiem pieteikties līdz 13. martam, sūtot
pieteikumu pa e-pastu c.sanita@inbox.lv.
Vairāk informācijas – pa tālruni 26456942.

Ādas problēmu ārstēšanu un ādas
veidojumu pārbaudi veic dermatologs
Pauls Ozoliņš.
Jelgavā, Dambja ielā 10, tālrunis 29217661.
SIA «AJM WOOD» (reģ.Nr.LV44103029388)

piedāvā darbu mēbeļu ražotnē Mežciemā:
• maiņas vadītājam(-ai) (meistaram(-ei));
• kokapstrādes iekārtu operatoriem(-ēm);
• apkopējam(-ai)/sētniekam(-cei).
Tālrunis +371 29491995, e-pasts info@ajmwood.lv;
www.avoti.lv.

SIA «VMS Group» (reģ.Nr.44103055677),
kas nodarbojas ar armatūras pārstrādi, aicina darbā

Līdz ar pašvaldības jaunās pirmsskolas
izglītības iestādes «Kāpēcīši» atvēršanu

metālapstrādes darbgaldu operatorus(-es)
un metinātājus(-as), kā arī pieredzējušus(-as)
krāvējus(-as) preču iekraušanai/izkraušanai
ar telferu.

PII «Varavīksne» Vaļņu ielā 6
ir atbrīvojušās vietas,

Darbs Jelgavā, Rūpniecības ielā 39. Interesentus
lūdzam zvanīt pa tālruni 29456739
vai sūtīt CV pa e-pastu jelgava@vms.lv.

un mēs esam gatavi savā pulkā uzņemt
13 mazuļus grupās no 1,5 gadu vecuma.
Interesentus aicinām zvanīt vadītājai
pa tālruni 29337554.

SIA «ZAAO SYSTEMS»

Adrese: Jelgava, Aviācijas iela 18F

iepērk krāsainos metāllūžņus, nolietotu
sadzīves tehniku un elektroniku par
augstām cenām.
Tālrunis 20042026.
Profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestāde

SKAISTUMA SKOLA
Jelgavā
(Latvijas Republikas izglītības iestādes reģistrācijas
apliecība Nr.2860802101)
piedāvā apmācības martā un aprīlī
Vizāžists
10.03., 24.03., 07.04.
Manikīra un pedikīra speciālists 23.03., 30.03., 08.04.
Gēla nagu modelēšana
09.03, 23.03., 08.04.
Aparāta pedikīrs (darbs ar frēzi) 11.03., 25.03., 01.04.
Problemātisku pēdu un nagu aprūpes tehnoloģija
11.03., 25.03., 01.04.
Zīda skropstu pieaudzēšanas tehnoloģija
04.03., 18.03., 01.04.
Skropstu ilgviļņi
04.03., 18.03., 01.04.
Vaksācija
30.03. – 31.03.,
27.04. – 28.04.
Solāriju darbinieku apmācība
09.03., 13.04.
Matu pieaudzēšanas tehnoloģija 09.03., 23.03., 13.04.
Nagu dizains
04.03.,19.03., 02.04.
Nodarbības notiek nelielās grupās.
Mācīties ir iespējams individuāli.
Uzzināt vairāk un pieteikties var pa tālruni 26595681,
63048239; e-pasts info@skaistumanams.lv.
... cerēt nepārtraukt
un augt.
/K.Vērdiņš/

Jelgavas novada pašvaldības (reģ.Nr.90009118031)
Sociālās aprūpes un rehabilitācijas centra Elejas filiāle

izsludina konkursu uz psihologa amatu
uz nenoteiktu laiku (0,5 slodzes).

Prasības pretendentiem:
• augstākā izglītība psiholoģijā;
• vēlama vismaz 2 gadu pieredze darbā ar bērniem un
pusaudžiem;
• augsta psiholoģiskā noturība spriedzes situācijās;
• prasme sazināties valsts valodā un krievu valodā.
Galvenie darba pienākumi:
• darbs ar bērniem, jauniešiem un ģimenēm;
• klientu psiholoģiskās izpētes un izvērtēšanas veikšana;
• klientu psiholoģiskās adaptācijas un attīstības veicināšana, adaptācijas vai attīstības veicināšanas programmas
mērķa un plāna izstrāde un realizēšana;
• grupu nodarbību vadīšana;
• konfliktsituāciju risināšana.
Pretendentiem motivācijas vēstule, profesionālās darbības
apraksts (CV) un izglītību apliecinošu dokumentu kopijas līdz
2015. gada 22. martam jāiesniedz Jelgavas novada pašvaldības sekretariātā Jelgavā, Pasta ielā 37, vai elektroniski pa
e-pastu sarc@jelgavasnovads.lv ar norādi «Konkursam uz
Jelgavas novada SARC Elejas filiāles psihologa amatu».
Kontakttālrunis – 27028431.
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Jelgavas 4. vidusskolas kolektīvs aicina piedalīties
skolas 70 gadu jubilejas svinībās
2015. gada 14. martā Akmeņu ielā 1:

• plkst.15 – dalībnieku reģistrācija;
• plkst.16 – svinīgais pasākums Jelgavas 4. vidusskolas koncertzālē;
• plkst.18 – absolventu, skolotāju, darbinieku tikšanās klasēs.
Lūgums dalību salidojumam iepriekš pieteikt skolas kancelejā pa tālruni 63029555
(darba dienās no plkst.8.30 līdz 15) vai pa e-pastu 4vsk@izglitiba.jelgava.lv.
Precīzāka informācija par norisi un organizatoriskajiem jautājumiem –
pa tālruni 63023378 un skolas mājas lapā www.4vsk.jelgava.lv.
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Pasākumi pilsētā
 6. martā pulksten 9 – 18. Jelgavas pilsētas skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konference (Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā Svētes ielā 33).
 6. martā pulksten 16 – muzikāli literārs vakars «Viss sievietei», veltīts Sieviešu dienai
(Sabiedrības integrācijas pārvaldē Sarmas ielā 4).
 7. martā pulksten 17 – LLU TDA «Kalve» salidojuma koncerts «Kalve pasaules ceļos».
Ieeja – € 1,50 (Jelgavas pils aulā).
 8. martā pulksten 14 – Aspazijas 150. dzimšanas dienas pasākums – Aspazijai veltīto
domrakstu konkursa laureātu godināšana, Aspazijas atdzejojumu izlases «Uguns ledū»
grāmatas atvēršanas svētki, Aspazijas dzejas lasījumi dažādās valodās. Ieeja – bez maksas
(Zinātniskajā bibliotēkā).
 8. martā pulksten 16 – ekskursija «Trausli pavedieni vieno sirdis». Īpaša Sieviešu dienas
ekskursija par ievērojamiem Jelgavas vīriešiem un viņu mīļotajām. Gide – Signe Lūsiņa.
Ekskursijas dalības maksa – € 3, ilgums – 2,5 stundas. Pieteikšanās pa tālruni 28677630
vai e-pastu signe.lusina@inbox.lv (sākums – no Jāņa Čakstes pieminekļa).
 10. martā pulksten 14 – XIX Integratīvā mākslas festivāla reģionālais konkurss koncerts
««Nāc līdzās!» Zemgale». Ieeja – bez maksas (kultūras namā).
 11. martā pulksten 12 – kokļu mūzikas koncerts – atlases skate, gatavojoties XI Latvijas
Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem. Ieeja – bez maksas (kultūras namā).
 12. martā pulksten 18 – lekcija «Liecības par apģērba attīstību Zemgalē 19. gadsimtā»
(Svētās Trīsvienības baznīcas tornī).
 12. martā pulksten 19 – Valdis Melderis interaktīvā monoizrādē komēdijā «Sex guru».
Tikai pieaugušajiem! Šova pamatā – austriešu autora V.Veinbergera luga. Piedāvā starptautiskā teātra kompānija «Domino». Biļešu cena – € 9 – 5 (kultūras namā).
 14. martā pulksten 16 – Jelgavas 4. vidusskolas 70 gadu jubilejas absolventu, skolotāju, darbinieku salidojuma svinīgais pasākums. Plašāka informācija – www.4vsk.jelgava.
lv (Jelgavas 4. vidusskolā).
 14. martā pulksten 18 – muzikālās apvienības «Raxtu raxti» koncerts «Es atradu
tautasdziesmu». Programmā I.Kalniņa dziesmas, latviešu tautas dziesmu versijas un
oriģinālmūzikas skaņdarbi. Piedalās K.Kārkle-Puriņa (balss, vijole, kokle), M.K.Kalniņš
(balss, harmonium, taustiņinstrumenti, oboja), E.Kārklis (bass, dūdas, akordeons, stabule),
K.Auzāns (čells, mandolīna, ģitāra, bazuki), A.Treilihs (bass), A.Orubs (sitamie instrumenti).
Biļešu cena – € 15 – 7 (kultūras namā).
 15. martā pulksten 16 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra izrāde: M.Svīre «Slazdu krogs un
divi nami Rīgā». Režisore L.Ņefedova. Biļešu cena – € 4 – 2 (kultūras namā).
 No 16. līdz 18. martam no pulksten 11.45 līdz 16 – BJC «Junda» brīvlaika akcija
1. – 6. klašu skolēniem «IeJundies brīvdienās». Obligāta iepriekšēja pieteikšanās! Sīkāka
informācija – www.junda.lv. Dalības maksa katrai dienai – € 4,50.
 16. martā pulksten 19 – zelta tenors no Sanktpēterburgas Jevgeņijs Južins koncertā
«Romanču pērles». Pie klavierēm – starptautisko konkursu laureāts Konstantīns Ganšins.
Programmā – senās krievu, čigānu, mūsdienu romances un neapolitāņu dziesmas. Biļešu
cena – € 12,50 – 5 (kultūras namā).
 18. martā pulksten 19 – Jelgavas Studentu teātra izrāde: A.Čehovs «Mežainis». Vietu
skaits ierobežots, tāpēc iepriekš jāpiesakās pa tālruni 26323327. Ieeja – € 5 (Studentu
teātrī Jāņa Čakstes bulvārī 5a).

notikumi

Ceturtdiena, 2015. gada 5. marts

Muzejā marts sākas ar
divām jaunām izstādēm

 Ritma Gaidamoviča

Šonedēļ Ģederta Eliasa Jelgavas
Vēstures un mākslas muzejā
durvis ver divas jaunas izstādes.
Ceturtdien, 5. martā, pulksten
11 tiks atklāta valsts sociālās
aprūpes centra «Zemgale» filiāles «Ziedkalne» klientu radošo
darbu izstāde «Pasaule mūsu
acīm», bet piektdien, 6. martā,
pulksten 15 – Latvijas Tekstilmākslas asociācijas 20 gadu
jubilejas izstāde. Kā vienā, tā
otrā izstādē var pārliecināties,
cik radoši spēj būt cilvēki, no
dažādiem materiāliem atšķirīgās tehnikās radot interesantus
mākslas darbus.
Taureņi un gulbis no pogām, smalki izšūti dabas skati, Lielvārdes jostas fragments,
gleznojumi uz zīda, gleznas, kur bilde
radīta no rīsiem, griķiem un saulespuķu
sēklām – šie ir tikai daži darbi, kas apskatāmi «Ziedkalnes» klientu radošo darbu
izstādē. Pedagoģe Marita Kozule stāsta, ka
šī ir iepazīšanās izstāde, lai parādītu, ar ko
nodarbojas cilvēki ar īpašām vajadzībām,

un muzejā tā eksponēta likumsakarīgi.
«Rudenī braucām uz muzeju ekskursijā,
un nolēmu, ka mēs varētu šeit uz vietas
arī gleznot. Tieši Ģederta Eliasa zālē mani
klienti centās radīt izcilā mākslinieka
gleznu kopijas – tikai savā interpretācijā.
Rezultāts patiešām ir interesants,» stāsta
M.Kozule, piebilstot, ka izstādē skatāmi labākie darbi arī no šīs nodarbības.
Izstādē «Pasaule mūsu acīm» eksponēti
darbi dažādās vizuālās, vizuāli plastiskās
mākslas un rokdarbu tehnikās: zīmēšanas,
gleznošanas, aplikācijas, plastilīna, zīda
apgleznošanas, aušanas, izšūšanas un
filcēšanas. Skatītāju vērtējumam pavisam
nodoti vairāk nekā 130 darbi, kas tapuši
aptuveni trīs gadu laikā. Skolotāja uzsver,
ka visi šie darbi nākuši no sirds un ar lielu
centību. «Tas nav kā skolā – no zvana līdz
zvanam, bet gan brīžos, kad ir iedvesma,
labs garastāvoklis. Tikai tā rodas sirdsdarbi, kuri apskatāmi arī izstādē,» stāsta
M.Kozule, atzīstot, ka «ziedkalnieši» ar
saviem darbiem spēj pārsteigt. Izstāde «Pasaule mūsu acīm» muzejā būs apskatāma
līdz 15. martam.
Savukārt rīt, 6. martā, pulksten 15 muzejā jau tradicionāli pavasarī tiks atklāta
tekstilnieku izstāde, kas šoreiz veltīta 20

No šodienas, 5.
marta, Ģederta
Eliasa Jelgavas
Vēstures un
mākslas muzejā interesenti
aicināti apskatīt sociālās
aprūpes centra
«Ziedkalne»
klientu darbu
izstādi «Pasaule mūsu acīm».
Tajā aplūkojami vairāk nekā
130 darbi, kas
radīti dažādās tehnikās:
zīmēšanas,
gleznošanas,
aplikācijas,
plastilīna, zīda
apgleznošanas, aušanas,
Foto: Raitis Supe izšūšanas un
filcēšanas.
gadiem, kopš Tekstilmākslas asociācijas
biedri piedalās izstādēs. Jāpiebilst, ka
Jelgavu šajā izstādē pārstāvēs asociācijas
biedre tekstilniece Ģ.Eliasa Jelgavas
Vēstures un mākslas muzeja māksliniece
Mārīte Leimane. Latvijas Tekstilmākslas
asociācijas prezidente Aija Baumane stāsta,
ka izstādē apmeklētājus priecēs tekstilnieku jaunumi, kas tapuši pēdējā gada
laikā, ar dažiem izņēmumiem. «Līdzās
pieredzējušiem māksliniekiem varēsim
redzēt tikko akadēmiju absolvējušo un arī
studentu darbus. Jāatzīst, ka šī sadarbība
palīdz tekstildarbos ienākt inovatīvām
tēmām, tehnikām un materiāliem, kas
būs vērojami arī mūsu jubilejas izstādē,»
atzīst A.Baumane. Šoreiz izstādei netiek
dota kopēja koncepcija, ļaujot katram
māksliniekam izvēlēties tēmu, vadoties
pēc iekšējās nepieciešamības. «Apskatīto
tēmu loks ir plašs – līdzās sociāli aktuālu
tēmu risinājumam mākslas darbos skatāma cilvēka iekšējās emocionālās pasaules
atklāsme mūsdienu deformētajā agresīvajā
vidē, dažādu pasaules kultūru pārmantojamības iespēja, asociatīvs dabas motīvu
traktējums krāsu un formu dažādībā,» tā
A.Baumane, aicinot jelgavniekus izstādi
apskatīt līdz 5. aprīlim.

«Benefice» atvērs savu dienasgrāmatu
 Ritma Gaidamoviča

7. martā pulksten 14 un 18 uz
koncertu «Strīminga dienasgrāmata» Jelgavas kultūras namā
ielūdz deju studija «Benefice».
«16 – tieši tik «Beneficei» šogad
paliek, un tas ir īstais vecums,
kad jauniešiem gribas izzināt
visādas jaunas fīčas, ejot līdzi
laikam. Arī mēs šajā koncertā gribam būt moderni un
parādīt, kas mums ir svarīgi.
Lai kļūtu par vienu no mūsējiem, jāiepazīst «Benefices»
dienasgrāmata, ko atvērsim
savā jaunākajā koncertā,» saka
deju studijas vadītāja Annika
Andersone.

«Benefices» dienasgrāmata koncertā
tiks iedalīta septiņos blokos, un zem
katras no sadaļām slēpsies informācija,
kas svarīga un mīļa «beneficiešiem».
A.Andersone stāsta, ka tur slēpsies kaut
kas no vasarā gaidāmā Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku mūsdienu
deju lieluzveduma, kurā A.Andersones
dejas dejos visi Latvijas mūsdienu deju
dejotāji, tāpat varēs novērtēt vairākas
jaunas studijas vadītājas radītās dejas
un, kā viņa pati nosaka, «dejotāji izlūdzās
arī kaut ko no vecā repertuāra». Vadītāja
uzsver, ka šajā koncertā skatītāji noteikti
varēs novērtēt, cik daudz ar ķermeni var
izdarīt. Maksimālo varēšanu parādīs tie
studijas dejotāji, kuri «Beneficē» dejo
jau no četru gadu vecuma un šobrīd
mācās 3. klasē. «Šajā koncertā būs ļoti

daudz emocionāli piesātinātu deju,» sola
A.Andersone.
Atverot vēl vienu bloku, skatītājiem
«Strīminga dienasgrāmatā» būs iespēja
ielūkoties arī nākamajā koncertā, kas
būšot pilnīgs «atrāviens no ķēdes». Proti,
«Benefice» gatavo ielu deju koncertu, kur
būs hiphops, breiks, arī grafiti māksla un
daudz kas cits. «Pa mazu atslēgas caurumiņu ļausim ielūkoties mūsu trakulībās,
parādot, cik dažādi mēs spējam būt,»
tā A.Andersone, aicinot jelgavniekus 7.
martā kādā no abiem koncertiem atvērt
«Benefices» dienasgrāmatu.
Koncertā piedalīsies ap 300 «Benefices»
dejotāju un dejotāju mammu grupa, kas
veido savu priekšnesumu. Biļetes koncerta dienā nopērkamas kultūras namā.
Biļešu cena – 3 eiro.

Koncertuzvedumā Valsts ģimnāzijā aicina iepazīt Māteru Juri
 Ritma Gaidamoviča

burtu «M». «Ilgos meklējumos sapratu, ka
tam obligāti nav jābūt komponistam – var
«Bieži eju garām Māteru Jura piemiņas plāksnei, un mūsu koncerti
taču paskatīties no cita skatpunkta. Saparasti notiek Valsts ģimnāzijā, kas atrodas Mātera ielā. Diemžēl
krita, ka šogad ir izcilā jelgavnieka pirmās
atskārtu, ka pats neko daudz par šo Jelgavai nozīmīgo personību
tautas atmodas darbinieka, rakstnieka,
nezinu, un domāju, ka lielākajai daļai jelgavnieku ir tāpat. Tā sakrita,
publicista un izdevēja J.Mātera jubilejas
ka Jurim Māteram šogad būtu apaļa jubileja, un nolēmu, ka jāveido
gads, un šis noteikti ir īstais laiks tuvāk
koncerts, kurā mēs visi viņu iepazītu,» stāsta koru «Zemgale» un
iepazīt viņu. Pieļauju – ja tagad uz ielas
«Sidrabe» diriģents Guntis Pavilons. Sestdien, 7. martā, pulksten
jelgavniekiem jautātu, kas ir J.Māters,
16 Jelgavas Valsts ģimnāzijā jelgavnieki gaidīti uz Māteru Jura 170.
labākajā gadījumā kāds pateiktu, ka
jubilejai veltītu koncertuzvedumu «Māters. Maskats. Monteverdi».
pilsētā ir Mātera iela,» tā G.Pavilons,
jautājot – vai un cik daudz mēs, šodienas
Diriģents G.Pavilons stāsta, ka sākot- viņa mērķis bija atrast kādu slavenu jelgavnieki, zinām par J.Māteru? Viņš
nēji, veidojot jauno koncertuzvedumu, jelgavnieku, kuram uzvārds sāktos ar ļoti cer, ka atbildes uz šiem jautājumiem

sestdien sniegs kori «Zemgale» un «Sidrabe», Jelgavas Mūzikas vidusskolas topošie
mūziķi, kā arī Jelgavas Latviešu biedrības
amatieru teātra dalībnieki. Tieši viņi
skatītājus vedīs cauri gadsimtiem no hercoga Jēkaba laikiem Klaudio Monteverdi
baroka mūzikā līdz mūsu laikmetam
atbilstošajai un dziļi personiskajai Artūra
Maskata mūzikai. Iecerēts, ka koncertuzvedumā stāstījumi mīsies ar mūziku koru
un solistu izpildījumā.
«Lai zināšanas par savas pilsētas ievērojamo darbinieku stiprina mūsu kultūras
identitātes apziņu, bet koncerts kļūst par

mūsu un mūsu jauniešu dāvanu Jelgavai
750 gadu jubilejā!» tā diriģents.
Koncertuzvedumā piedalīsies jauktais
koris «Zemgale», Lielplatones, Platones un Elejas pagasta jauktais koris
«Sidrabe», Jelgavas Latviešu biedrības
amatierteātris, Edīte Ziemele (pozitīvs,
klavieres), Laura Pātaga (akordeons),
Edgars Ansonskis (baritons), Tatjana
Popova (čells), Viktorija Žukova (vijole),
Marija Tkačova (vijole), diriģenti Zane
Stafecka, Zita Kurševa, G.Pavilons, režisore – Vija Zelmene.
Ieeja koncertā – bez maksas.

