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ienākumu
Atmodas un Rūpniecības iela – Palielina
slieksni, no kura var
saņemt sociālo palīdzību
būtisku pārmaiņu priekšā
 Ilze Knusle-Jankevica

Pagājušajā nedēļā
domes sēdē nolemts
veikt grozījumus vairākos Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošajos noteikumos,
kas regulē sociālās
palīdzības sniegšanu pilsētas iedzīvotājiem. Galvenais
mērķis ir palielināt
ienākumu slieksni,
no kura piešķir maznodrošinātā statusu,
lai maznodrošinātām
ģimenēm ar bērniem
būtu lielākas iespējas
saņemt pašvaldības
palīdzību.

Foto: Ivars Veiliņš
 Ilze Knusle-Jankevica

Jau šomēnes Atmodas
un Rūpniecības ielas
posmā atsāksies remontdarbi – Atmodas
ielas posma no Dobeles šosejas līdz Dambja
ielai un Rūpniecības
ielas posma no Dambja
ielas līdz Tērvetes ielai
sakārtošana ir viens no
lielākajiem šogad plānotajiem pilsētas ielu
infrastruktūras uzlabošanas darbiem.
Pašvaldības iestādes «Pilsētsaimniecība» vadītājs Māris Mielavs skaidro: ņemot vērā, ka drīzumā atsāksies šo tranzītielu posmu
remontdarbi, šogad ne Atmodas,
ne Rūpniecības ielas posmā netiks
veikti masveida bedru remontdarbi ar tā saucamo karsto asfaltu, jo
tā būtu nelietderīga līdzekļu izlietošana. «Ielas regulāri tiek apsekotas, un nepieciešamības gadījumā

avārijas bedres tiek labotas ar
auksto asfaltu, jo tā ir pašreizējiem
laikapstākļiem piemērotākā tehnoloģija. Karstā asfalta tehnoloģiju
pielietot var tikai tad, kad vidējā
diennakts gaisa temperatūra ir
virs plus desmit grādiem, bet,
zinot, ka tuvākajā laikā šo posmu
segums tiks demontēts, nebūtu
ekonomiski brauktuvi salabot un
pēc pāris nedēļām nofrēzēt,» tā
M.Mielavs.
Līgums par darbu veikšanu
Atmodas un Rūpniecības ielas
posmos ir noslēgts ar SIA «Ceļu
būvniecības sabiedrība «Igate»»,
kas uzvarēja iepirkumā trīs pretendentu konkurencē. Uzņēmuma piedāvātā cena ir 1,47 miljoni
eiro bez PVN.
Paredzēts, ka darbi objektā
sāksies martā, kad diennakts
temperatūra vairs nenoslīdēs
zem nulles un sāks atkust zemes
dziļākie slāņi. «Igates» projektu
vadītāja Dace Loca norāda, ka vispirms tiks pabeigti komunikāciju
izbūves darbi šajos ielu posmos,

jo, lai tos veiktu, nav nepieciešami
tik daudz rakšanas darbu. Tiesa,
atsevišķās vietās, kur tas būs
vajadzīgs, ielas tiks pārraktas, bet
darbu laikā satiksme Atmodas un
Rūpniecības ielā tiks nodrošināta,
kaut iespējami ierobežojumi. Vēl
būvdarbu laikā plānots sakārtot
ietvi Atmodas ielas posma labajā
pusē virzienā no Dobeles šosejas
– atjaunot jau esošo celiņu no
Dobeles šosejas līdz Bebru ceļam
un izbūvēt jaunu no Bebru ceļa
līdz Dambja ielai. «Pēc tam sāksim
frēzēt asfalta virskārtu, bet, lai to
varētu darīt, vidējai gaisa temperatūrai dienā vajadzētu turēties
ap plus desmit grādiem, lai netiktu
bojāta ceļa pamatne,» skaidro
D.Loca. Plānots, ka arī virskārtas
frēzēšanas laikā satiksme netiks
slēgta, bet organizēta pa divām
joslām.
Jāatgādina, ka projekta gaitā
plānots atjaunot brauktuves segumu Atmodas ielas posmā no
Dobeles šosejas līdz Dambja ielai
un Rūpniecības ielas posmā no

Dambja ielas līdz Tērvetes ielai,
izveidot gājēju ietvi Atmodas ielas
posmā no Dobeles šosejas līdz
Dambja ielai, Atmodas un Asteru
ielas krustojumā izveidot regulētu
gājēju pāreju, savukārt pretim veikalam «Elvi» – neregulētu gājēju
pāreju, Rūpniecības ielas posmā
no Vīgriežu līdz Filozofu ielai gar
grantēto paralēlo ceļu rekonstruēt
ielu apgaismojumu. Vienlaikus
tiks sakārtota lietusūdens kanalizācija un citas apakšzemes
komunikācijas, kā arī atjaunota
lietusūdens kanalizācijas sūkņu
stacija. Komunikāciju izbūves darbi sākās jau pagājušajā rudenī, bet,
iestājoties ziemai, tika pārtraukti.
Šogad plānots uzsākt vēl viena
vērienīga ielu sakārtošanas projekta īstenošanu – Loka maģistrāles
posmā no Aviācijas ielas līdz pilsētas robežai, savukārt vienlaidus  Ilze Knusle-Jankevica
asfaltbetona segumu paredzēts
atjaunot Akadēmijas ielas posmā
Vā c i j a s k o n c e r n s
no Raiņa līdz Lielajai ielai un
« Fu d e + S e r r a h n
Dambja ielas posmā no Sarmas
Milchprodukte» kļuielas līdz Mazajam ceļam.
vis par piena pārstrā-

dienas vakarā pulksten 21.50.
«Šobrīd meitenīte atrodas slimnīSestdien Jelgavas slimcā, un viņas veselības stāvoklis ir
nīcas teritorijā esošajā
normas robežās,» informē projekta
glābējsilītē atstāts tre«Glābējsilīte» Latvijā vadītāja
šais bērniņš – aptuveLaura Zvirbule. Bērns sver 2800
ni četras dienas veca
gramus, tā augums ir 42 centimeitenīte. Par notikušo
metri. Līdzās bērnam glābējsilītē
informētas atbildīgās
bija ievietotas arī tīras drēbītes,
institūcijas – Bāriņtiesa
autiņbiksītes, sedziņa un citas
un Valsts policija.
sadzīves lietas.
L.Zvirbule norāda, ka trīs dienBērns glābējsilītē ielikts sest- nakšu laikā pēc notikuma policijai

ir jāpārliecinās, vai bērns nav
meklēšanā un vai bioloģiskie
vecāki nav pieteikušies bērniņu
atgūt – ja tas nav noticis, var uzsākt nepieciešamās formalitātes
bērna nodošanai audžuvecākiem.
«Aptuveni 200 ģimenes visā Latvijā šobrīd gaida iespēju savā
apgādībā paņemt jaundzimušo,
un Labklājības ministrija informē
potenciālos vecākus par iespējām
to darīt,» skaidro «Glābējsilītes»
vadītāja. Pusgadu bērns atrodas

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

Turpinājums 3.lpp.

«Latvijas pienu»
nopērk vācu investors

Jelgavas glābējsilītē sestdien atstāts trešais bērniņš
 Jana Bahmane

Sociālo lietu pārvaldes vadītājas vietniece pamatdarbības
jautājumos Jeļena Laškova
skaidro, ka ienākumu slieksnis maznodrošinātā statusa
piešķiršanai mainīts, jo no
1. janvāra valstī palielināta
minimālā darba alga, kā arī
pagājušajā gadā veikta pensiju
indeksācija. Līdz ar to, lai iegūtu maznodrošinātā statusu,
ģimenē ar darbspējīgām personām un bērniem ienākumi uz
vienu ģimenes locekli pēdējo
trīs mēnešu laikā nedrīkst
pārsniegt 190 eiro, ģimenē
bez darbspējīgām personām
– 237 eiro, savukārt atsevišķi
dzīvojošiem pensionāriem, personām ar invaliditāti, politiski
represētajiem pensionāriem –
266 eiro. Sociālo lietu pārvalde
prognozē, ka līdz ar ienākumu
sliekšņa palielināšanu maznodrošināto ģimeņu ar bērniem

un maznodrošināto pensionāru
skaits varētu pieaugt.
Izmaiņas veiktas arī pašvaldības saistošajos noteikumos
par pabalstu īres (apsaimniekošanas) maksas un pakalpojumu, kas saistīti ar dzīvojamās
telpas lietošanu, apmaksai
un individuālās apkures nodrošināšanai. Turpmāk šos
pabalstus varēs saņemt maznodrošinātas ģimenes ar bērniem, kuras dzīvo dzīvoklī bez
centralizētās apkures. «Tāpat
līdz šim pabalstu īres maksas
segšanai varēja saņemt deviņus mēnešus gadā, bet nu
veikti grozījumi, kas paredz, ka
pabalstu varēs saņemt visu laiku, kamēr personai vai ģimenei
ir trūcīgā vai maznodrošinātā
statuss,» norāda J.Laškova,
piebilstot, ka šāds lēmums
pieņemts, lai trūcīgajām un
maznodrošinātajām personām
neveidojas parādi par dzīvokli.
Būtiska izmaiņa ir arī tas, ka
turpmāk tā saucamais īres
pabalsts tiks piešķirts tādā
apmērā, lai nepārsniegtu faktiskās izmaksas par dzīvokli.
Saistošajos noteikumos precizēts arī daudzbērnu ģimenes
statuss, lai tas atbilstu Bērnu
tiesību aizsardzības likumā
esošajai definīcijai, proti, daudz
bērnu ģimene ir ģimene, kuras
aprūpē ir vismaz trīs bērni
vecumā līdz 24 gadiem, ja viņi
iegūst vispārējo, profesionālo
vai augstāko izglītību. Līdz šim
Jelgavas pilsētas pašvaldības
saistošajos noteikumos bija norādīts, ka ģimene atbilst šim statusam tikai tad, ja bērni līdz 24
gadu vecumam studē klātienē.

pirmsadopcijas aprūpē, un bioloģiskie vecāki, veicot nepieciešamās
analīzes, veselības pārbaudes, kā
arī apliecinot savu motivāciju un
iespējas bērnu uzturēt, vēl var
atgūt tiesības uz savu bērnu.
Projekts «Glābējsilīte» Latvijā
tiek īstenots sadarbībā ar Latvijas Bērnu fondu. Kopš 2009.
gada Latvijā izveidotas astoņas
glābējsilītes un izglābta 41 bērna dzīvība. Glābējsilīte Jelgavā
atklāta 2014. gada 29. augustā.
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Agro-Marketing» jaunās valdes vadībā, kas sāka darboties
pagājušajā nedēļā. Jaunais
«Latvijas piena» valdes priekšsēdētājs ir «Eximo Agro-Marketing» ilggadējs vadītājs Baltijas valstīs Jānis Vaivods, valdes
des uzņēmuma «Latlocekļi ir «Eximo Agro-Marvijas piens» īpašnieku
keting» Vācijas uzņēmuma
ar 75 procentiem daļu
valdes priekšsēdētājs Jānis
un plāno tajā ieguldīt
Cipulis un koncerna «Fude
ievērojamas investīci+ Serrahn Milchprodukte
jas. Investīciju plāns
GmbH&Co» īpašnieks Andrejau ir apstiprināts,
ass Zerāns. Koncernā «Fude
bet precīzu plānoto
+ Serrahn Milchprodukte
investīciju apjomu
GmbH&Co» ietilpst deviņi
darījuma puses vēl
ražošanas uzņēmumi Vācijā un
neatklāj.
vairumtirgotājs Vācijā ar meiVācu koncerna investīciju tas uzņēmumu Latvijā, un šīs
plānu uzņēmumā realizēs tā ir pirmās koncerna investīcijas
pārtikas vairumtirdzniecības ārpus Vācijas.
Turpinājums 3.lpp.
uzņēmums Baltijā «Eximo

Laikrakstu iespējams saņemt arī
redakcijā Pasta ielā 47 – 214.
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Pilsētai jābūt gatavai uzņemt
skolēnus no apkārtējiem novadiem
 Jānis Kovaļevskis

Lai gan pēdējo piecu
gadu laikā pašvaldība
izveidojusi trīs jaunus
bērnudārzus ar 670
vietām un būtiski paaugstināts arī līdzfinansējums privātajiem
bērnudārziem, joprojām pieprasījums pēc
vietas dārziņā pārsniedz piedāvājumu.
«Tuvākā gada laikā būs
jāpieņem lēmums par
vēl viena pašvaldības
bērnudārza izveidi, jo
šābrīža tendence ir
tāda, ka izmaksas uz
vienu bērnu pašvaldības iestādē ir zemākas
nekā privātajā iestādē,»
saka Jelgavas pilsētas
domes priekšsēdētāja
vietnieks izglītības un
sporta jautājumos Aigars Rublis, uzsverot,
ka pašvaldība ir gatava
izskatīt arī piedāvājumus par kāda pilsētas
privātā bērnudārza pārņemšanu.
Sarunā ar A.Rubli – plašāk
par pedagogu algu reformas atskaņām, skolu infrastruktūras
attīstības iecerēm, aizķeršanos ar
Valsts ģimnāzijas rekonstrukcijas
projektu un to, kā Jelgava plāno
ieviest jauno – kompetencēs balstīto – izglītības modeli.
No pilsētas kopējā naudasmaka izglītības nozarei
tiek atvēlēti vairāk nekā 40
procenti finansējuma. Kādas
ir šāgada izglītības budžeta
prioritātes?
Raugoties no pašvaldības skatupunkta, ieguldījumus izglītībā
var sadalīt divās daļās – tā ir
izglītības iestāžu infrastruktūra
un efektīva mācību procesa organizācija. Redzamākā daļa ir
tieši infrastruktūra. Šogad tie būs
energoefektivitātes uzlabošanas
un labiekārtošanas darbi bērnudārzos «Sprīdītis» un «Rotaļa»,
ēdināšanas bloka remontdarbi 2.
pamatskolā un 2. internātpamatskolā. Tāpat šogad tiks uzsākta
projektēšana Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas viena korpusa
renovācijai un jaunu dabaszinātņu kabinetu izbūvei. Būvprojekti
tiks izstrādāti Amatu vidusskolas
mācību korpusu modernizēšanai, Jelgavas tehnikuma sporta
zāles celtniecībai un 4. sākumskolas stadiona rekonstrukcijai.
Būvniecības darbi šajos objektos
plānoti nākamgad. Tāpat gaidām
arī Iepirkumu uzraudzības biroja
lēmumu par Valsts ģimnāzijas
rekonstrukcijas darbu iepirkumu,
lai celtnieki varētu sākt strādāt.
Kā Valsts ģimnāzijas audzēkņus un pedagogus ietekmēs tas, ka saistībā ar
būvnieku iepirkuma procedūras pārsūdzībām vērienīgie
rekonstrukcijas darbi jo
projām nav uzsākti? Kad pēc
rekonstrukcijas skola varētu
atgriezties savās telpās?
Darbus bija plānots uzsākt
2016. gada nogalē, bet būvniecības konkursa rezultāti tika
apstrīdēti, un tas šo procedūru
ir aizkavējis. Ņemot vērā lielo
darbu apjomu, rekonstrukciju
bija plānots pabeigt divu mācību
gadu laikā, proti, līdz 2018. gada
septembrim. Šobrīd prognozējam,
ka Valsts ģimnāzija savās telpās

«Mums nav pārāk daudz iespēju
efektivizēt pilsētas izglītības iestāžu tīklu, turklāt jādomā par to, kā
tuvākajā nākotnē spēsim uzņemt
apkārtējo teritoriju skolēnus, kuri
pēc valsts līmeņa skolu tīkla reorganizācijas meklēs citu izglītības iestādi,» uzsver Jelgavas pilsētas domes
priekšsēdētāja vietnieks izglītības un
sporta jautājumos Aigars Rublis.
Foto: Austris Auziņš

varēs atgriezties ne agrāk kā 2019.
gadā. Taču skola ir labi iekārtojusies Jelgavas pilī, mācību process
notiek bez aizķeršanās, tādēļ lielus
sarežģījumus šī aizkavēšanās
neradīs.
Minējāt, ka būtiska sadaļa
pilsētas izglītības budžetā ir
arī kvalitatīvs mācību process.
Jā, būtībā šī sadaļa ir vēl nozīmīgāka par ieguldījumiem infrastruktūrā, lai gan finanšu ziņā
prasa mazāk līdzekļu. Tas ir stāsts
par to, kam radītas skolas. Mums
var būt vislabākais aprīkojums,
vismodernākās ēkas, bet tas vēl
neko negarantē, tādēļ jau vairāku
gadu garumā dažādos izglītības
līmeņos, sākot no bērnudārza,
ieviešam jaunas mācību metodes,
lai bērniem sniegtu vispusīgas
attīstības iespējas. Pilsēta piedāvā
tādas izzinošas un pasaules praksē
pierādītas bērnu attīstību un redzesloku veicinošas programmas
kā «FasTracKids», «Miniphanomenta», Zemgales reģiona
Kompetenču attīstības centrā ir
izveidota Junioru universitāte,
kur talantīgākie skolēni var padziļināti apgūt matemātiku un
dabaszinātnes. No šī gada septembra uzsāksim jauna projekta realizāciju ES finansētajā programmā
«Atbalsts izglītojamo individuālo
kompetenču attīstībai», kur īpašu
uzmanību pievērsīsim bērniem
ar mācību grūtībām, lai agrīnā
periodā novērstu atpalicību. Noslēdzot pagājušo mācību gadu, 450
skolēniem bija tā sauktie vasaras
darbi, un tie ir pieci procenti no
kopējā skolēnu skaita. Ar šī projekta palīdzību vēlamies būtiski
samazināt nesekmīgo skolēnu
skaitu, intensīvāk strādājot nodarbībās pagarinātās dienas grupās.
Tāpat minētajā projektā papildu
līdzekļi tiks atvēlēti darbam ar
talantīgākajiem audzēkņiem.
Paplašināsim arī Junioru universitātes piedāvājumu. Kopumā šai
iniciatīvai šogad tiks novirzīti 400
tūkstoši eiro, bet darbs turpināsies
arī nākamgad.
Pēc pedagogu algu reformas Jelgavas vispārizglītojošajās skolās pedagogu vidējais
atalgojums 2017. gada janvārī
bija ap 745 eiro pirms nodokļu nomaksas. Pieaugums,

salīdzinot ar situāciju pirms
reformas, ir 12 procenti. Tajā
pašā laikā pilsētā ir 7. augstākais rādītājs starp Latvijas
pašvaldībām skolēnu skaita
proporcijā pret katru nodarbināto pedagogu, proti, 10,29
skolēni uz vienu pedagogu.
Tādējādi sistēma ir salīdzinoši efektīva, tomēr pedagogu
atalgojums nav starp augstākajiem valstī.
Pedagogu algu reforma ir solis
visas sistēmas sakārtošanas virzienā. Vidējā alga šajā ziņā nav
labākais salīdzināmais rādītājs, jo
to būtiski ietekmē samērā lielais
pedagogu skaits, kuri strādā nepilnu slodzi. Izglītības un zinātnes
ministrijas piedāvātais modelis ir
vērsts uz to, lai pedagogi strādātu
pilnu slodzi vienā iestādē un
pārskatāmā nākotnē atlīdzība
sasniegtu vismaz 1000 eiro mēnesī pēc nodokļu nomaksas par 30
stundu darba nedēļu. Pakāpeniski
uz to ejam. Šobrīd pedagogu likme
par 30 stundu darba nedēļu ir 710
eiro bez kvalitātes piemaksām,
savukārt pirmsskolas audzinātāju likme ir 680 eiro. Lai algas
augtu straujāk, skolām jābūt
piepildītām, un šajā ziņā vēl ir uz
ko tiekties.
Vai vidusskolu skaits pilsētā ir optimāls, ņemot vērā, ka
jau no 2018. gada septembra
varētu būt spēkā prasība,
ka katrā vidusskolas klašu
grupā jābūt vismaz divām
paralēlajām klasēm ar 25
jauniešiem katrā?
Jautājums par vidusskolu skaitu pilsētā ir aktuāls, tomēr šajā
ziņā lēmumus varēsim pieņemt
tikai pēc Izglītības un zinātnes
ministrijas veiktā izglītības iestāžu tīkla audita. Ministrija sniegs
rekomendācijas par optimālu
vidusskolu tīklu valstī, un tas
varētu ietekmēt arī pilsētas skolas,
jo ir skaidrs, ka ilgtermiņā visas
apkārtējo novadu skolas darbu neturpinās. Pilsētai jābūt gatavai vismaz vidusskolas izglītības posmā
uzņemt skolēnus no apkārtējiem
novadiem, tādēļ saglabāsim visas
pilsētas vidusskolas. Izmaiņas
varētu skart vienīgi Vakara (maiņu) vidusskolu, kur audzēkņu
skaits strauji samazinās, tomēr tas
notiks ne agrāk kā no 2018./2019.
mācību gada.

Paralēli algu reformai Izglītības un zinātnes ministrija strādā arī pie tā sauktā
«jaunās skolas» koncepta,
kas paredz mainīt mācību
metodes. Cik gatavi esam šīm
izmaiņām, un kurus izglītības
posmus tās varētu sasniegt
visātrāk?
Darba grupā pie jaunā mācību
satura strādā pedagogi no pirmsskolas izglītības iestādes «Kamolītis» un Jelgavas Valsts ģimnāzijas.
Izmaiņas plānots ieviest no 2018.
gada septembra, un pirmos tās
skars 1. – 4. klašu skolēnus. Pāreju
uz jauno izglītības saturu plānots
veikt līdz 2022. gadam. Ņemot
vērā, ka mums jau ir bijušas
dažādas iestrādes kompetencēs
balstītā izglītībā, esam gatavi šīm
pārmaiņām.
Skolēnu mācību sasniegumos izšķiroša loma ir profesionālam pedagogu darbam.
To redzam arī pēc tā, kādus
eksāmenus izvēlas kārtot
12. klašu audzēkņi, proti, ja
skolā ir spēcīgi dabaszinātņu
priekšmetu pedagogi, pieaug
to skolēnu skaits, kuri vēlas
kārtot eksāmenu ķīmijā, bioloģijā vai fizikā. Tomēr tieši
šajos priekšmetos ir vislielākais pedagogu deficīts – ko var
darīt, lai to mainītu?
Trūkst ne tikai dabaszinātņu pedagogu – mums ir vakances pirmsskolā, svešvalodās, ir
karjeras konsultantu vakances.
Jaunajā mācību gadā būs nepieciešami pedagogi arī matemātikas, ģeogrāfijas, informātikas un
sporta nodarbībām. Lai sniegtu
atbalstu jaunajiem pedagogiem,
esam gatavi izskatīt iespēju par
dienesta dzīvokļa piešķiršanu, kā
arī nodrošināt pilnas slodzes darbu. Labākie pedagogi pilsētā jau
šobrīd nopelna ap 1200 eiro pirms
nodokļu nomaksas – salīdzinot ar
vidējo algu tautsaimniecībā, tas
ir samērā pieklājīgs atalgojums.
Jautājums par pedagogu deficītu
gan būtu jārisina arī valstiskā
līmenī – kaut vai atceļot prasību
par obligātu pedagoģisko izglītību
dabaszinātņu speciālistiem ķīmijā
vai fizikā. Tāpat būtu lietderīgi atgriezties pie jautājuma par topošo
pedagogu pienākumu zināmu
laiku nostrādāt skolā, ja profesija
apgūta par budžeta līdzekļiem.

Pēdējo divu gadu laikā pašvaldība atklājusi divus jaunus
bērnudārzus – «Kāpēcīši» un
«Zīļuks». Tika prognozēts, ka
ar to varētu pietikt, lai likvidētu rindas, tomēr tās joprojām pastāv, pat neraugoties
uz pietiekami dāsno pašvaldības līdzfinansējumu privātajām pirmsskolas izglītības
iestādēm. Vai plānots spert
vēl kādus soļus šajā ziņā?
Ārpus pašvaldības bērnudārziem, privātajām pirmsskolas izglītības iestādēm un aukļu dienesta
ir ap 300 bērnu. Iespējams, daļai
no viņiem šis pakalpojums nav
nepieciešams, bet pieprasījums
pēc vietas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē joprojām
pārsniedz piedāvājumu. Brīvas ir
80 vietas privātajās pirmsskolas
izglītības iestādēs, kurām pašvaldība par katru audzēkni ik mēnesi
pārskaita 185 eiro. Faktiski tas ir
vairāk, nekā izmaksā viena vieta
pašvaldības iestādē, tādēļ tuvākajā
laikā jāpieņem lēmums par to, vai
mums ir nepieciešama vēl viena
pašvaldības pirmsskolas izglītības
iestāde.
Viens no jaunās izglītības
sistēmas vadmotīviem ir tiekties uz izcilību un attīstīt
bērnos kritisko domāšanu
un uzņēmējspējas. Jelgavā
vairākās skolās ar labiem
panākumiem startē skolēnu
mācību uzņēmumi, tomēr
nevaram teikt, ka veidojas
rindas pie biznesa inkubatoriem un tiek dibināti daudz
jaunu uzņēmumu.
Starp labiem mācību sasniegumiem un uzņēmējspējām mēs
nevaram likt vienādības zīmi. Ne
katrs var būt uzņēmējs, turklāt daļai, kam šādas spējas piemīt, ērtāk
ir strādāt labi apmaksātu algotu
darbu. Lai veidotos jaunuzņēmumi, ir jābūt virknei nosacījumu.
Viens no tādiem ir iespēja strādāt
Biznesa inkubatorā. Pēc ilgāka
pārtraukuma Biznesa inkubators
ir atsācis darbu, un Izglītības pārvalde sadarbībā ar Jelgavas Biznesa inkubatora vadītāju Ņikitu
Kazakeviču organizē nodarbības
skolās, veidojot skolēnu komandas, kuras strādās pie pašu izraudzītu produktu vai pakalpojumu
attīstības. Tā būs platforma jaunu
uzņēmumu dibināšanai.

Pilsētnieks vērtē

Vai aizdomājaties par
to, cik viegli operatīvais
transports var piebraukt
pie jūsu mājas?
Ilze, jaunā
māmiņa:
– Dzīvoju
daudzdzīvokļu mājā,
un lielākajai
daļai manu
kaimiņu ir garāža, tādēļ mašīnu pie
mājas tur vien retais. Neesmu par
to aizdomājusies, bet, manuprāt,
dienā operatīvajam transportam
nebūtu problēmu piebraukt pie
mūsu mājas, taču vakarā varētu
būt sarežģītāk. Tiesa, mūsu māja
nav liela – nepieciešamības gadījumā mēs ātri varētu atrast traucējošās automašīnas īpašnieku.
Boriss, šoferis:
– Katram iedzīvotājam
pie mājas
ir konkrēta
stāvvieta.
Protams, ja atbrauc ciemiņi, meklējam iespēju automašīnu novietot
citviet. Pats esmu šoferis un zinu,
kā tas ir, kad nevar izbraukt, tādēļ,
novietojot auto, vienmēr izvērtēju,
vai tā netraucēs citiem.
Stefānija,
studente:
– Es dzīvoju
LLU 6. kopmītnēs, un
tur nav daudz
vietu automašīnu novietošanai – ir stāvvietas, kurās mašīnas drīkst turēt ar
atļaujām vai ierobežotu laiku, tādēļ
lielākoties man jāmeklē alternatīva.
Neesmu domājusi par to, cik viegli
operatīvajam transportam būtu
piekļūt pie kopmītnēm.
Kristaps,
brīvmākslinieks:
– Pie mājas
praktiski nav
iespējams
novietot automašīnu, jo braucamā daļa ir
aptuveni vienas mašīnas platumā,
tādēļ izmantojam stāvvietu. Neesmu redzējis, ka kāds mašīnu novietotu pie pašas mājas, tādēļ nekad
neesmu aizdomājies, ka nepareizi
novietots transports varētu kļūt
par traucēkli.
Inese, grāmatvede:
– Mūsu pagalmā ir «ķieģelis», tādēļ
automašīnas
novietojam
ceļmalā – tā saucamajās «kabatās», un tas satiksmei netraucē.
Protams, gadās, ka kāds tomēr
savu automašīnu novieto pagalmā, bet kopumā visi ievēro ceļa
zīmi, tādēļ domāju, ka mūsu mājā
par drošību ir padomāts un operatīvajam transportam nepieciešamības gadījumā nebūtu problēmu
piebraukt.
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Palielina ienākumu
slieksni, no kura var
saņemt sociālo palīdzību
No 1.lpp.

Mainītas arī iespējas saņemt
vienreizēju pabalstu personai
pēc atbrīvošanas no brīvības
atņemšanas iestādes. «Līdz
šim personai, lai saņemtu pabalstu, bija jāuzrāda Latvijas
Ieslodzījuma vietu pārvaldes
izziņa, bet arvien vairāk ir tādu
personu, kas sodu izcietušas
ārzemēs un pēc tam tiek deportētas. Lai šādā krīzes situācijā nonākušais tomēr varētu
saņemt pašvaldības atbalstu,
tiks ņemta vērā arī ārvalstu atbilstošo iestāžu izziņa,» stāsta
Sociālo lietu pārvaldes vadītājas vietniece pamatdarbības
jautājumos, piebilstot, ka Jelgavā atgriezušās personas pēc

soda izciešanas tādās valstīs
kā Spānija, Anglija, Krievija,
Zviedrija.
Domes sēdē grozījumi tika
veikti Jelgavas pilsētas pašvaldības 2015. gada 12. novembra saistošajos noteikumos
Nr.15-19 «Sociālās palīdzības
pabalstu un sociālo garantiju
piešķiršanas noteikumi», 2015.
gada 12. novembra saistošajos
noteikumos Nr.15-20 «Jelgavas
pilsētas pašvaldības pabalstu
piešķiršanas noteikumi» un
2014. gada 18. decembra saistošajos noteikumos Nr.14-25
«Trūcīgas un maznodrošinātas
ģimenes (personas) statusa
noteikšana Jelgavas pilsētas
pašvaldībā».

Fizikas skolotāji
izglītojas Kodolpētījumu
centrā Ženēvā
 Jana Bahmane

«Lai ieinteresētu skolēnus mācīties fiziku,
ir svarīga fizikas skolotāja izpratne par
modernās zinātnes
darbību un tehnoloģiju sniegtajām iespējām,» vērtē Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas skolotājs Andrejs
Sālzirnis, kurš kopā
ar vēl divām Jelgavas
fizikas skolotājām –
Baibu Daģi un Ainu
Pitrāni – apmeklēja
Eiropas Kodolpētījumu centru Ženēvā,
papildinot savu redzesloku mūsdienīgas fizikas apguves
veicināšanai.
Aizvadītajā nedēļā 23 fizikas
skolotāji no Latvijas apmeklēja
pasaulē lielāko elementārdaļiņu pētījumu centru – Eiropas
Kodolpētījumu centru Ženēvā,
kur aizvadīja četras intensīvas
mācību dienas. Spīdolas ģimnāzijas skolotājs A.Sālzirnis,
Valsts ģimnāzijas skolotāja
B.Daģe un 4. vidusskolas
skolotāja A.Pitrāne mācību
komandējuma laikā apmeklēja
lekcijas un praktiskās nodarbības, kā arī Kodolpētījumu
centra objektus. «Eiropas
Kodolpētījumu organizācija
ir viena no mūsdienu zinātnes
un tehnoloģiju augstākajām
virsotnēm, kas piedāvā unikālas izglītības programmas
skolotājiem. Piemēram, fizikas
skolotājiem ir īpaši sagatavotas lekcijas un prezentācijas
par elektromagnētismu, daļiņu fiziku, kā arī ir nodrošināta

iespēja strādāt laboratorijās
un iepazīties ar organizācijas
realizētajiem eksperimentiem,» stāsta fizikas skolotājs
A.Sālzirnis. Viņš papildina,
ka iegūtās zināšanas un mācību materiāli īpaši noderēs,
pasniedzot fizikas stundas
11. un 12. klašu skolēniem,
kuru mācību vielā iekļautas
tēmas par elementārdaļiņu
fiziku. «Pateicoties iegūtajām
zināšanām un pieredzei, varēsim skolēniem labāk izskaidrot mācību vielu, nodarbību
papildinot ar saņemtajiem
prezentācijas materiāliem un
eksperimentiem,» vērtē fizikas
skolotājs. Protams, skolām
nav pieejamas tādas demo
iekārtas, ar kuru palīdzību
varētu pilnvērtīgi atspoguļot
eksperimentus, jo tās ir ļoti
dārgas, tādēļ jāmeklē risinājumi alternatīvai eksperimentu
veikšanai.
Šis bija jau otrais Latvijas fizikas skolotāju mācību
brauciens uz Eiropas Kodol
pētījumu centru. Iespēju to
apmeklēt fizikas skolotājiem
nodrošināja Latvijas Fizikas
skolotāju asociācija un Rīgas
Tehniskā universitāte. «Esam
ļoti pateicīgi Izglītības un
zinātnes ministrijai, Jelgavas
Izglītības pārvaldei un mūsu
skolām par finansiālu atbalstu šī brauciena norisei,» tā
skolotājs. Latvija pagaidām vēl
nav Eiropas Kodolpētījumu
organizācijas dalībvalsts, bet
norit sarunas par iespējamo
sadarbību. Ja Latvija kļūs
par organizācijas dalībvalsti,
skolotāji un skolēni varēs
doties Kodolpētījumu organizācijas apmaksātos mācību
braucienos.

Pašvaldības iestāde «Jelgavas sociālo lietu pārvalde» (reģ.Nr.90001042284)
aicina darbā SOCIĀLO DARBINIEKU(-CI) darbam ar ģimeni un bērniem.
Prasības kandidātiem:
• 2. līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā izglītība sociālajā darbā vai karitatīvajā
sociālajā darbā (Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 41. pants);
• spēja strādāt komandā;
• labas komunikācijas spējas un organizatoriskās darba prasmes;
• pieredze sociālā darbinieka amatā pēdējo divu gadu laikā.
Galvenie pienākumi:
• veikt sociālo darbu ar ģimenēm un bērniem;
• sniegt atbalstu sociālo problēmu risināšanā;
• sociālo gadījumu risināšana, apzinot un piesaistot nepieciešamos resursus, ievērojot sociālā
darba specifiku dažādās prakses jomās;
• veikt risku izvērtēšanu ģimenēs, kurās tiek konstatēti bērna attīstībai nelabvēlīgi apstākļi,
izveidojot sociālās rehabilitācijas plānus, vadīt un kontrolēt to izpildi;
• strādāt ar vienoto pašvaldības sociālās palīdzības administrēšanas elektronisko sistēmu (SOPA).
Motivētu pieteikuma vēstuli, CV un rekomendāciju sūtīt pa e-pastu soc@soc.jelgava.lv.
Tālrunis informācijai – 63007524.
Sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kuri tiks aicināti uz pārrunām.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Ekselences balva –
Intai Jorniņai
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Īsi
 Jelgavas pilsētas pārvadājumos šāgada pirmajā mēnesī
labākais autobusa vadītājs bijis
Agris Špers, informē SIA «Jelgavas

Foto: Ivars Veiliņš

autobusu parks», savukārt reģionālajos starppilsētu pasažieru
pārvadājumos janvārī labākais
autobusa vadītājs bija Nikolajs
Šukelovičs. Uzņēmums saka
paldies autobusu vadītājiem par
kvalitatīvu un atbildīgu darbu un
izciliem darba rezultātiem janvārī.
 20. martā pulksten 17.30
Sabiedrības integrācijas pārvaldes telpās Sarmas ielā 4 notiks
Jelgavas Latviešu biedrības
(JLB) kopsapulce, informē JLB
priekšsēdētājs Paulis Rēvelis. Uz
kopsapulci aicināti visi biedri.

 Jana Bahmane

ekonomikas skolotāji. «Mēs, protams, cerējām uz galveno balvu,
Pagājušajā nedēļā
jo I.Jorniņa to ir pelnījusi – viņa ir
Latvijas Universitātes
vieda un tālredzīga skolotāja un ar
(LU) Mazajā aulā nošādu pieeju vada arī savas mācību
tika konkursa «Eksestundas. Bet, protams, visi 25 skolences balva» fināls.
lotāji, kas tikās konkursa finālā,
Tajā tikās 25 eksakto
ir izcili,» vērtē Jelgavas Spīdolas
mācību priekšmetu un
ģimnāzijas direktore Ilze Vilkārse.
ekonomikas skolotāji,
Viņa papildina, ka I.Jorniņa ir ne
kuri, vadot mūsdienīgas
vien labs pedagogs skolēniem, bet
un aizraujošas mācību
arī vērtīgs padomdevējs un kritiķis
stundas, motivē skolēstratēģiskos jautājumos, kā arī
nus sasniegt augstus
vadījusi profesionālās pilnveides
rezultātus. Ekselences
nodarbības daudziem ekonomikas
balvu ekonomikas skoskolotājiem. «Intu novērtē arī
lotāju konkurencē ienozares kolēģi, sakot – kurš gan
guva Jelgavas Spīdolas
cits, ja ne Inta, ir pelnījis pirmo
ģimnāzijas skolotāja
ekonomikas skolotāju Ekselences
Inta Jorniņa.
balvu!» tā I.Vilkārse.
Šogad kopumā balvai bija izvirKonkurss «Ekselences balva» zīti 142 skolotāji, bet finālā tikās 25
notika jau sesto gadu, taču šogad progresīvi piecu jomu – bioloģijas,
pirmo reizi balvai tikai izvirzīti arī fizikas, ķīmijas, matemātikas un

ekonomikas – skolotāji, kuri vadīja
mācību stundas, dalījās pieredzē,
kā arī risināja dažādas mācību
situācijas un diskutēja par to, ko
nozīmē mācīt eksaktos mācību
priekšmetus un ekonomiku.
Konkursa žūrijas komisijā darbojās pārstāvji no LU, Valsts izglītības satura centra, uzņēmēju
asociācijām un uzņēmumiem, kā
arī iepriekšējā gada Ekselences
balvas laureāti. Līdztekus vērtīgajam apbalvojumam Ekselences
balvas ieguvēji saņēma arī naudas
balvu 1400 eiro apmērā, ko nodrošināja Latvijas Elektrotehnikas un
elektronikas rūpniecības asociācija, Latvijas Ķīmijas un farmācijas
uzņēmēju asociācija, AS «Swedbank», AS «Latvijas valsts meži»
un SIA «Metrum».
Konkursu «Ekselences balva»
organizē LU fonds un Valsts izglītības satura centrs.

«Latvijas pienu» nopērk vācu investors
No 1.lpp.

Jaunais «Latvijas piena» valdes
priekšsēdētājs J.Vaivods norāda,
ka investīciju plāna realizācija
tiks uzsākta jau šogad. «Investīciju mērķis ir dubultot ražošanas
apjomu «Latvijas pienā», attīstot
siera un industriālo produktu ražošanu un vienlaikus optimizējot
un stabilizējot uzņēmumu,» viņš
konkretizē. Pirmais solis, ko veicis
investors, ir «Latvijas piena» finansiālo saistību pret valsti saistībā ar
valsts galvojumu rūpnīcas izveidei
pārņemšana. Stratēģija paredz
attīstīt uzņēmumu jau esošajā
rūpnīcas ēkā Jelgavā, Langervaldes ielā 7, optimizējot procesus un
ieguldot tehnoloģijās. Ņemot vērā
jaunā investora ieceri dubultot esošos ražošanas apjomus, plānotās
investīcijas varētu būt mērāmas
miljonos.

Līdzšinējā «Latvijas piena» valdes priekšsēdētāja Anita Skudra
pauž gandarījumu, ka līdz ar jauno
investoru uzņēmums varēs straujāk attīstīties, jo tieši attīstībai līdz
šim visvairāk pietrūcis līdzekļu.
«Investori ir novērtējuši uzņēmuma potenciālu, ko tas parādīja visgrūtākajos apstākļos: darba vietu
saglabāšana, spēja pārfokusēties
no industriālo produktu ražošanas
uz produktu ar augstāku pievienoto vērtību – siera – ražošanu,
attīstīt eksportu uz Skandināvijas
valstīm un meklēt citus jaunus
tirgus laikā, kad nozarē sākās dziļa
krīze un mainījās vadošie akcionāri pēc kooperatīva «Trikāta»
maksātnespējas izsludināšanas,»
viņa vērtē. Piena krīzes laikā,
tikai pateicoties lauksaimniecības
pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības «Latraps» investīcijām viena

miljona eiro apmērā, uzņēmums
spēja izdzīvot, tomēr tālākai attīstībai bija nepieciešams piesaistīt
jaunas investīcijas.
«Latvijas piena» dalībnieku
sastāvs: «Eximo Agro-Marketing»
– 75,1 procents, lauksaimniecības
pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība «Latraps» – 14,5 procenti,
piensaimnieku kooperatīvā sabiedrība «Dzēse» – 8,5 procenti,
lauksaimniecības pakalpojumu
kooperatīvā sabiedrība «VAKS» –
1,9 procenti.
«Latvijas piena» rūpnīca darbu
sāka 2012. gada nogalē. No 2014.
gada uzņēmums fokusējies un attīstījis siera ražošanu. 50 procenti
no saražotā siera tiek eksportēts
uz Eiropas un Austrumāzijas valstīm. Nozīmīgākie eksporta tirgi
ir Zviedrija un Somija, kam pēdējā
laikā pievienojusies arī Dānija.

«Junda» aicina uz brīvlaika akciju
 Jana Bahmane

Bērnu un jauniešu
centrs «Junda» 1. – 6.
klašu skolēnus aicina
uz brīvlaika akciju «Lai
brīvlaiks laiskojas!»,
kas notiks no 14. līdz
16. martam.
Pirmā brīvlaika akcijas diena, 14. marts, būs Ciemošanās
diena, kad bērni varēs doties uz
Ķemeriem un paviesoties Dabas
aizsardzības pārvaldes Meža
mājā, kā arī izzināt Ķemeru jūras
piekrasti. Trešdiena, 15. marts,

būs Kustīgā diena, kad interesenti aizvadīs jautras aktivitātes
nometnē «Lediņi», bet pēdējā
akcijas dienā bērni aicināti doties
uz pasaku filmas «Skaistule un
nezvērs» seansu kinoteātrī «Multikino» – šī būs Skat, skat diena.
Pieteikties «Jundas» brīvlaika akcijai var līdz pirmdienai,
13. martam, taču vietu skaits
ir ierobežots, tādēļ interesenti
aicināti dalību pieteikt laicīgi.
«Viens bērns var pieteikties gan
visām akcijas dienām, gan arī
izvēlēties vienu no tām. Maksimālais dalībnieku skaits katrā
no dienām – 70 bērni,» skaidro

bērnu un jauniešu centra «Junda» pārstāve Zane Leikuma.
Pieteikt bērnu brīvlaika akcijai
vecāki var «Jundā» Pasta ielā 32
pie dežurantes darba dienās no
pulksten 8 līdz 20.
Dalībnieku reģistrācija un instruktāža par dienas aktivitātēm
katrā no brīvlaika akcijas dienām
notiks Pasta ielas «Jundā» pulksten 11.30. Dalības maksa jāsamaksā pieteikšanās dienā. Maksa
par aktivitātēm Ciemošanās
dienā – 5 eiro, Kustīgajā dienā – 4
eiro, bet Skat, skat dienā – 6,50
eiro. Cenā iekļauti arī transporta
izdevumi un ēdināšana.

SIA «Linum Color»
(reģ.Nr.43603043308)
Iecavas novadā piedāvā darbu
uz pilnu slodzi tirdzniecības
pārstāvim(-ei)/aģentam(-ei).
Prasības:
B kategorijas autovadītāja apliecība.
Galvenie darba pienākumi:
preču popularizēšana, pārdošana,
piegādāšana klientiem, pasūtījumu pieņemšana, klientu piesaiste,
atskaišu sagatavošana un ražošanas procesa pārzināšana.
CV sūtīt pa e-pastu
info@painteco.com.
Tālrunis 29178396.

SIA «MMD Serviss» (reģ.Nr.40003287243)
aicina darbā
krāvējus(-as) noliktavā Ozolniekos.
Prasības:
• spēja veikt fizisku darbu;
• precizitāte;
• augsta atbildības izjūta.
Papildu informācija – pa tālruni 26120115
(darba dienās no plkst.11 līdz 17). Gaidām
jūsu CV pa e-pastu kristine.filimonova@
mmdserviss.eu.

SIA «MMD Serviss» (reģ.Nr.40003287243)
aicina darbā produkcijas
marķētājus(-as) noliktavā
Ozolniekos.
Prasības:
• strādīgums; • kārtīgums; • precizitāte darbā.
Papildu informācija – pa tālruni 26120115
(darba dienās no plkst.11 līdz 17). Gaidām jūsu CV
pa e-pastu kristine.filimonova@mmdserviss.eu.

JELGAVAS TEHNIKUMS

Adrese: Pulkveža Oskara Kalpaka iela 37,
Jelgava, LV-3001. Tālrunis 63025605;
www.jelgavastehnikums.lv

ATVĒRTO DURVJU NEDĒĻA –
no 13. līdz 17. martam.

Pašvaldības iestāde
«Jelgavas sociālo lietu pārvalde»
(reģ.Nr.90001042284) aicina darbā

sociālo darbinieku(-ci)
darbam ar veciem cilvēkiem
Sociālās un medicīniskās
aprūpes centrā.

Prasības kandidātiem:
• otrā līmeņa profesionālā augstākā vai
akadēmiskā izglītība sociālajā darbā vai
karitatīvajā darbā;
• pieredze sociālā darbinieka amatā sociālās
aprūpes jomā pēdējo divu gadu laikā.
Galvenie pienākumi:
• novērtēt aprūpes mājās klientu vajadzības
un sniegt sociālo atbalstu problēmu risināšanā;
• sekmēt vecu cilvēku mijiedarbību ar sociālo
vidi, uzlabojot sociālo funkcionēšanu;
• vadīt sociālo aprūpētāju darbību;
• veikt personas ikdienā veicamo darbību un
vides novērtēšanu atbilstoši 23.12.2014. MK
noteikumu Nr.805 prasībām (2. pielikums).
Motivētu pieteikuma vēstuli, CV un rekomendācijas sūtīt pa e-pastu soc@soc. jelgava.lv.
Tālrunis informācijai – 63050876.
Sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem,
kuri tiks aicināti uz pārrunām.
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Neapdomīgi atstāta mašīna
var maksāt cilvēka dzīvību
 Ģirts Pommers

«Mūsu darbā svarīga ir katra sekunde. Ugunsnelaimes
gadījumā cilvēki bieži stāv
daudzdzīvokļu mājas pagalmā un gaida glābējus. Diez
vai viņi vēlētos redzēt, kā mēs
grozāmies un cenšamies tikt
garām priekšā novietotām
automašīnām. Ikviens var
iedomāties, kādas sajūtas
pārņemtu, ja degtu dzīvoklis,
kurā atrodas paša ģimenes
locekļi, glābēji ir redzami,
bet nespēj palīdzēt…» pēc
20. februārī notikušā Valsts
ugunsdzēsības un glābšanas
dienesta (VUGD) un Jelgavas
Pašvaldības policijas organizētā reida, kura mērķis bija
noskaidrot, vai ugunsdzēsības tehnika var piebraukt
iespējamajai negadījuma vietai Jelgavas daudzdzīvokļu
namu pagalmos, saka VUGD
Zemgales reģiona brigādes
Jelgavas daļas ugunsdzēsējs
autovadītājs Dmitrijs Timpers.
Reidā pusotras stundas laikā pārbaudītas piecas adreses – Pasta ielas 20.
nama iekšpagalms, Krišjāņa Barona ielas 3. un 5. nama iekšpagalms, Jāņa Čakstes bulvāra 9. un Uzvaras ielas 4. nama
iekšpagalms, renovētās mājas Tērvetes
ielā 88 iekšpagalms, kā arī Lielās ielas
37 un Puķu ielas namu pagalms. Trijos
no pieciem gadījumiem glābēji nevarēja
bez problēmām izbraukt iekšpagalmus,
taču uzteica kārtību Lielās ielas 37 un
Puķu ielas pagalmā un Tērvetes ielā 88,
kur šādu problēmu nebija.
Ministru kabineta izstrādātajos noteikumos par kārtību, kādā VUGD veic un
vada ugunsgrēku dzēšanu un glābšanas
darbus, ir noteikts, cik ilgā laikā ugunsdzēsējiem glābējiem jāierodas notikuma
vietā: VUGD apakšvienības izbrauc no
daļas vai posteņa garāžas 90 sekunžu
laikā pēc nosūtīšanas uz notikuma vietu,
bet līdz «karstajam punktam» Jelgavas
gadījumā jānokļūst astoņu minūšu laikā.
Tāpat noteikumos paredzēti apstākļi, kas
ļauj glābējiem ierasties vēlāk, – te minēti
gan dabas apstākļi, gan nepārvarama
vara, taču Jelgavas daudzdzīvokļu māju
iedzīvotājiem un satiksmes dalībniekiem
noteikti vajadzētu ņemt vērā punktu,
kas nosaka, ka «ceļā uz notikuma vietu
ir radušies satiksmes sarežģījumi (piemēram, intensīva ceļu satiksme, slēgta
dzelzceļa pārbrauktuve, ceļu satiksmes
negadījums, ceļa segums sliktā stāvoklī,

nav piebraucamo ceļu, transportlīdzekļa
tehniski bojājumi)». Rezumējot – ikviena
neapdomīgi, pavirši vai neadekvāti atstāta automašīna daudzdzīvokļu māju
pagalmā var maksāt jūsu kaimiņa vai
pat ģimenes locekļa dzīvību.
Kā atklāj VUGD Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļas priekšnieces
pienākumu izpildītāja Inta Šaboha, glābēji nereti sastopas ar gadījumiem, kad,
steidzoties uz izsaukumu, automašīnas
dzīvojamo māju rajonos ir novietotas tā,
ka ugunsdzēsēji nevar pēc iespējas tuvāk
un ātrāk nokļūt līdz notikuma vietai un
palīdzēt nelaimē nokļuvušajiem. «Arī
šī brauciena laikā ugunsdzēsēji ar savu
specializēto ugunsdzēsības automašīnu
nevarēja piekļūt noteiktām adresēm, jo
traucēja nepareizi novietotas automašīnas,» uzsver I.Šaboha.
Savukārt Jelgavas Pašvaldības policijas pārstāve Sandra Reksce norāda,
ka galvenais reida mērķis bija apzināt
automašīnu novietošanas problēmas
Jelgavas daudzdzīvokļu namu pagalmos no ugunsdrošības viedokļa, kā arī
pievērst autovadītāju uzmanību sekām,
kādas var iestāties nekorekti novietota
transportlīdzekļa dēļ. Viņasprāt, situāciju var glābt automašīnu stāvvietu
izveide vietās, kur tas iespējams. «Namu
pārvaldniekiem šī situācija ir jārisina
steidzamības kārtā. Nevar atrunāties
ar dzīvokļu īpašnieku kopības kūtrumu
un nevēlēšanos iesaistīties pagalmu
labiekārtošanā. Līdz iedzīvotājiem ir
jānogādā apziņa par bīstamo situāciju,
kāda izveidojas ugunsgrēka gadījumā. Ja
nepieciešams, ir jārunā ar katru dzīvokļa
īpašnieku individuāli.» Jāuzsver, ka arī
Ministru kabineta noteikumos iekļauti
precīzi atbildīgo personu pienākumi par
ugunsdrošības prasībām daudzdzīvokļu
objektos. Tāpat daudzdzīvokļu mājās
dzīvojošajiem automašīnu vadītājiem
jāatceras, ka arī pagalma teritorijā ir
jāievēro visi ceļu satiksmes noteikumi,
tajā skaitā nedrīkst novietot automašīnu tuvāk par trim metriem no pretējās
braukšanas malas.
Pašvaldības policija un VUGD uz 40
jelgavnieku automašīnām, kas traucēja
veiksmīgi izbraukt noteikto maršrutu
ugunsdzēsēju smagajam transportam,
atstāja atgādinošu veidlapu par šādas
neapdomīgas rīcības iespējamām sekām.
Galvenie secinājumi pēc reida nav
iepriecinoši: ugunsdrošības prasības
transportlīdzekļu vadītāji nepilda.
«Jelgavas Vēstnesis» apsekotās teritorijas apmeklēja divas dienas pēc reida
– ar mērķi noskaidrot, vai brīdinātie autovadītāji ir ņēmuši vērā atgādinājumu.
Diemžēl situācija nav mainījusies.

PASTA IELAS 20 IEKŠPAGALMS

Ivars

Reida laikā apmeklēta Pasta iela 20. Kaut arī sākumā glābēju ekipāža nesaskārās ar problēmām – VUGD šoferis Dmitrijs Timpers šo pagalmu pat raksturoja kā paraugu citiem –, ugunsdzēsēju ceļu šķērsoja vieglprātīgi
novietots «Hyundai i40» transportlīdzeklis, nobloķējot pievedceļu. Blakus «vainīgajam» bija arī jelgavnieka
Ivara automašīna. «Mēs cenšamies viens otru respektēt, jo visas mašīnas un to īpašnieki taču ir zināmi. Ja
pagalmā nav kur likt automašīnu, savējo novietoju Pasta ielā,» tā Ivars.
Sergejs

Edvīns

ČAKSTES BULVĀRA 9. UN UZVARAS
IELAS 4. NAMA IEKŠPAGALMS
«Varu teikt, ka daudziem kaimiņiem ir vienkārši nospļauties par līdzcilvēkiem – automašīnas tiek atstātas, kur pagadās. Vienā no šādām reizēm uz neatliekamās medicīniskās palīdzības automašīnu vairākus desmitus metru nācās
nest manu smagi slimo tēvu, lai mediķi viņu varētu nogādāt slimnīcā. Ja mūsu iekšpagalmā kādā namā notiktu
ugunsnelaime, būtu lielas problēmas,» atzīst Čakstes bulvāra iedzīvotājs Sergejs. Reida laikā VUGD ekipāža mēģināja
šķērsot Čakstes bulvāra 9. un Uzvaras ielas 4. nama iekšpagalma pievedceļus, taču tas nebija iespējams – traucēja
vairākas automašīnas, kuru īpašnieki tika pie atgādinošas vēstules no operatīvajiem dienestiem. Čakstes bulvāra 9
iedzīvotājs un «Kia» automašīnas saimnieks Edvīns reida laikā bija vienīgais jelgavnieks, kurš atsaucās un piedāvāja
glābējiem savu palīdzību: viņš pazīst kaimiņus – bezatbildīgi novietoto automašīnu saimniekus. «Ir mums problēmas
ar automašīnām. Bieži vien kaimiņi tās novieto tā, ka es pat ar vieglo automašīnu netieku garām, kur nu vēl ar smago
tehniku! Šajā namā dzīvoju desmit gadus un esmu ievērojis, ka gan glābēji, gan mediķi šķērso basketbola laukumu
iekšpagalma vidū, nevis mēģina izbraukt pa šauro pievedceļu, kur novietotas automašīnas,» tā jelgavnieks.

TĒRVETES IELAS 88 IEKŠPAGALMS
Lai noskaidrotu, kāda situācija ir renovēto daudzdzīvokļu māju iekšpagalmos, reids noslēdzās Tērvetes ielā 88. Tās pagalmā izveidots stāvlaukums
iedzīvotāju automašīnām un neliels piebraucamais ceļš speciālajam transportam vai kravas nogādāšanai. «Pirms kāda laika mūsu apsaimniekotājs
kāpņutelpās izvietoja speciālu ziņojumu un atsūtīja pa e-pastu informāciju
par to, kur drīkst un kur ir aizliegts novietot automašīnu – ar domu, lai
mājai var piekļūt tieši speciālais transports. Manuprāt, pēc šī paziņojuma
situācija ir uzlabojusies un iedzīvotāji kļuvuši nedaudz apzinīgāki,» vērtē
nama iedzīvotāja Inga. Arī VUGD pārstāvji atzina, ka šajā adresē ir radīti
apstākļi, lai glābšanas darbi noritētu bez šķēršļiem.

K.BARONA IELAS 3 UN 5
IEKŠPAGALMS

K.Barona ielas 3 un 5 iekšpagalma izbraukšana ieilgst neveiksmīgi novietotu «Seat»
un «Volkswagen» markas
automašīnu dēļ. Apmēram
2,5 metrus platā VUGD automašīna šajā vietā var lēnām
izspraukties, taču šis process
prasa apmēram trīs minūtes, lai netiktu bojāta kāda
automašīna. Kaut arī pagalmā ar ieslēgtām bākugunīm
atrodas divi operatīvie
transportlīdzekļi, neviens no
namu iedzīvotājiem interesi
neizrāda. Abu automašīnu
logos tiek ievietotas atgādinājuma lapas.
Foto: Ivars Veiliņš
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Astoto reizi uzziedēs
«Baltijas puķe»

4. un 5. martā ZOC notiks starptautiskas
mākslas vingrošanas sacensības «Baltijas
puķe 2017». Tajās vairākās vecuma grupās piedalīsies apmēram 380 dalībnieki,
pārstāvot deviņas valstis. Pirmo reizi
piedalīsies vingrotāji no Kanādas, bet
mūsu pilsētu pārstāvēs apmēram 30
sportistes. «Par mūsu meiteņu izredzēm
grūti spriest – konkurence būs milzīga.
Galvenais, lai viņas nostartē labi un pašas ir apmierinātas,» norāda sacensību
organizatore Irina Smelova. 4. martā
pulksten 8 sacensības uzsāks visjaunākās
dalībnieces, bet vakarā – 3. un 5. sporta
klases vingrotājas. Apbalvošana plānota
pēc pulksten 21.30. 5. martā sacensības
sāksies pulksten 8.30.

Spēcīgākie tiksies
sporta hallē

4. martā Jelgavas sporta
hallē notiks
tradicionālais
Latvijas un Jelgavas atklātais
čempionāts
svara stieņa spiešanā guļus ar ekipējumu.
Kā ziņo sporta kluba «Apolons» vadītājs
Edmunds Jansons, šogad sacensībās
varētu piedalīties apmēram 200 sportisti
no Lietuvas, Igaunijas un Latvijas. Jelgavas klubs tiks pārstāvēts ar apmēram
30 atlētiem, kuru vidū arī abi spēcīgākie
sportisti – Renārs Dronga un Jana Jansone. Sacensības rīko «Apolons» sadarbībā
ar Jelgavas domi un Sporta servisa centru.
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SPORTS
Atklās «Bigbank Skrien
Latvija» sezonu

4. martā pulksten 13.30 Pasta salā
notiks skriešanas seriāla «Bigbank
Skrien Latvija» sezonas atklāšanas
pasākums, kurā aicināti piedalīties
skriešanas entuziasti. «Šis būs tāds
simbolisks skriešanas sezonas atklāšanas pasākums – dalībniekiem būs
iespēja veikt iesildošus vingrinājumus
un noskriet nelielu distanci Pasta
salā,» ar pasākuma programmu iepazīstina Sporta servisa centra pārstāve
Aļona Fomenko. Treniņu vadīs skriešanas treneres A.Fomenko un Nataļja
Gorškova, kuras pērn veiksmīgi vadīja
projekta «Sporto un esi vesels» skriešanas koptreniņus. Dalība akcijā ir
bez maksas. Iepriekš nav jāreģistrējas.

Jurčenko – bronza
starptautiskā turnīrā
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Mūsu peldētājiem –
deviņas godalgas

Pagājušās nedēļas nogalē
 Jana Bahmane
Rīgā notika
UWW starpAizvadītajā nedēļas nogalē
tautiskais
LLU Sporta nama peldbaseinā
V.Freidenfelnotika Latvijas ziemas čempioda Latvijas
nāts peldēšanā, kas pulcēja
brīvās cīņas
rekordlielu dalībnieku skaitu
kausa izcīņas turnīrs junioriem, kurā svara
– aptuveni 400 peldētājus no
kategorijā līdz 74 kg bronzas godalgu izcīLatvijas. Jelgavas Specializēto
nīja cīņas kluba «Milons» sportists Alberts
peldēšanas skolu (JSPS) pārJurčenko. Jelgavnieks sacensībās aizvadīja
stāvēja 38 sportisti, kopumā
četras cīņas, uzvarot Latvijas, Vācijas un
izcīnot deviņas godalgas.
Krievijas cīkstoņus, bet pusfinālā ar rezultātu 5:6 piedzīvots zaudējums krievam
Augstāko godalgu jelgavnieku vidū
Arslanam Garažhievam, kurš ir pagājušā
ieguva Deniss Komars, kurš bija labāgada Eiropas kadetu čempions.
kais 200 metru kompleksajā peldējumā.
Sudrabu 200 metru brīvā stila peldējumā izcīnīja Jevgeņijs Boicovs – viņam
arī bronza 100 metru peldējumā. Divas
bronzas godalgas čempionātā ieguva arī
Veronika Gorškova – tās viņai atnesa
400 metru peldējumi brīvajā stilā un
kompleksā. Bronzu 100 metru peldējumā
uz muguras saņēma Andris Skuja, bet 800
metros brīvajā stilā – Roberts Freimanis.
«Jelgavnieki startēja ļoti labi – cerēju uz
4. vietu komandu konkurencē, bet izdevās
izcīnīt 3. vietu. Peldētāji sevi pierādīja ļoti
labi,» saka JSPS direktore Zelma Ozoliņa.
Tāpat divas bronzas godalgas jelgavnieki
ieguva 100 metru brīvā stila stafetēs
vīriešiem un sievietēm.
Lielisku rezultātu 200 metru brīvā stila
peldējumā sasniedza JSPS audzēknis Jēkabs Audzēvičs, izpildot sporta meistara
kandidāta normatīvu, bet Arvīdam Vilčakam izdevās labot divus Jelgavas rekordus
13 – 14 gadus veco sportistu grupā – 50 un
100 metru brīvā stila peldējumā.
Tradicionāli sumināti jaunie sporta
meistari – sudraba nozīmīti un apliecību
par sporta meistara normatīva izpildi
saņēma Iļja Boicovs un Kristiāna Kalniņa.
FK «JELGAVA» SASTĀVS
Piedāvā darbu
2017. GADA VIRSLĪGAS SEZONĀ

FK «Jelgava»: konkurence
palielinās, mērķi iepriekšējie
 Ģirts Pommers

«Komandas mērķi tika definēti, kad vienojāmies ar Jelgavas
klubu par līguma parakstīšanu. Tie ir iekļūšana Latvijas
Virslīgas medaļnieku vidū un
uzvara Latvijas kausa izcīņā,
kā arī veiksmīgs starts Eiropas
līgas turnīrā. Pagājušā sezona klubam bija veiksmīgākā
pastāvēšanas vēsturē, tādēļ
tikai loģiski, ka arī šogad tiek
izvirzīti augsti mērķi,» pirms
gaidāmās 2017. gada Latvijas
futbola Virslīgas sezonas saka
FK «Jelgava» galvenais treneris Aleksandru Kurtejans, kurš
starpsezonā kluba vadības
grožus pārņēma no harizmātiskā lietuviešu speciālista
Sauļus Širmeļa.
Jelgavnieki jauno futbola sezonu uzsāks 10. martā, Olaines stadionā Virslīgas
atklāšanas spēlē tiekoties ar debitantiem
«Babīte/Dinamo» komandu, bet 6. martā
pulksten 16 visi tiek aicināti uz komandas prezentāciju Zemgales Olimpiskajā
centrā. Pēc pagājušajā gadā izcīnītajām
sudraba godalgām Latvijas Virslīgas
čempionātā, triumfa Latvijas kausā un
veiksmīgās Eiropas līgas sezonas (sasniegta 3. kārta), jelgavniekiem starpsezonā
neizdevās vienoties ar S.Širmeli par sadarbību. Klubu ziemā pameta arī vairāki
komandas vadošie spēlētāji – pussargi
Boriss Bogdaškins, Rjotaro Nakano un
Andrejs Kovaļovs, kā arī uzbrucējs Daniils
Turkovs. Viņu vietas gan tukšas nepalika,
un tika piesaistīti gana meistarīgi aizstājēji
– pagājušās sezonas FK «Ventspils» līderis
Alans Siņeļņikovs, lietuviešu uzbrūkošās
līnijas spēlētāji Rītis Leļūga un Ēvalds
Ražulis, bet īpaši jāizceļ radošais Brazīlijas pussargs Rafaels Ledesma, uz kuru
lielas cerības liek arī komandas galvenais
treneris. «Par šī spēlētāja kvalitātēm man
nav jautājumu – viņš ir futbolists, kurš
vienatnē var izšķirt spēles gaitu, turklāt
to izdarīt vairākos veidos – ar labu piespēli,
standartsituācijas izpildi vai gūstot vārtus

FK «JELGAVA» STARPSEZONĀ
AIZVADĪTĀS PĀRBAUDES SPĒLES
• 16. janvārī pret FK «Spartaks» – 1:0
• 23. janvārī pret «RFS» – 1:3
• 30. janvārī pret FK «Ventspils» – 0:1
• 4. februārī pret «Trakai» – 1:3
• 8. februārī pret «Infonet» – 2:0
• 14. februārī pret «Sūduva» – 1:1
• 17. februārī pret «Alytus» – 4:0
• 20. februārī pret «Stumbras» – 1:2
• 25. februārī pret «Lietava» – 1:6
Vārtu guvēji: Kaubers – 4, Malašenoks – 2, Jau ems – 1, Redjko – 1, Jermolajevs – 1, Kļuškins
dz
– 1, Grigarāvičs – 1, Minkevičs – 1.

Vārtsargi: Kaspars Ikstens, Jānis Krūmiņš, Nils Toms Puriņš.
Aizsargi: Mārcis Ošs, Ante Bakmazs, Valērijs Redjko,
Gints Freimanis, Edgars Jermolajevs, Alans Siņeļņikovs,
Dmitrijs Klimaševičs.
Pussargi: Artis Lazdiņš, Andrejs Kiriļins, Maksims
Rafaļskis, Andrejs Perepļotkins, Gļebs Kļuškins,
Rafaels Ledesma, Mindaugs Grigarāvičs, Rītis Leļūga.
Uzbrucēji: Kevins Kaubers, Ēvalds Ražulis, Oļegs
Malašenoks, Artis Jaudzems.

Foto: Austris Auziņš
pats. Svarīgi, lai gados jaunie spēlētāji,
piemēram, Gļebs Kļuškins, Andrejs Kiriļins un Artis Jaudzems, no viņa mācās
un sezonas laikā progresē. Uz šo spēlētāju
grupu mēs liekam lielas cerības jau tuvā
nākotnē,» saka A.Kurtejans.
Būtiskas sastāva izmaiņas skārušas
ne tikai jelgavniekus, bet praktiski visus
galvenos konkurentus. Milzīgas ambīcijas uzstādījuši abi Rīgas klubi – «RFS»
un FC «Riga», kas starpsezonā savus
sastāvus pastiprināja ne tikai ar Latvijā
pieejamajiem spēlētājiem, bet atgrieza
Latvijas čempionātā arī vairākus Latvijas
nacionālās izlases spēlētājus – Artūru
Karašausku, Artūru Zjuzinu un Valēriju
Šabalu. Galvaspilsētu pārstāvošo klubu
sastāvā pieejami arī augstas kvalitātes leģionāri, tādēļ tieši šie abi klubi uzskatāmi
par galvenajiem pretendentiem uz Latvijas čempiontitulu. Jelgavnieku treneris
gan norāda, ka sīvas spēles būs ar visām
čempionātā startējošajām komandām:
«Esmu iepazinies ar mūsu galvenajiem

konkurentiem, par kuriem uzskatu abas
Rīgas un Kurzemes komandas, kā arī Jūrmalas «Spartaku». Čempionātu paredzu
ļoti līdzvērtīgu, ar sīvu spēkošanos. Nevēlos noniecināt arī Babītes un «Metta/LU»
komandu spēku – šīs vienības sezonas
laikā noteikti atņems punktus vadošajām
komandām. Būs ļoti interesanti.»
Ieskicējot komandas gatavību šai sezonai, A.Kurtejans vērtē, ka lielāko daļu
no starpsezonā izvirzītajiem mērķiem
izdevies sasniegt. Aizvadītajās deviņās
pārbaudes spēlēs gan piedzīvoti arī nepatīkami zaudējumi, taču kopumā situācija ir
pozitīva. «Vāciešiem ir teiciens, ka futbola
spēli uzvar tā komanda, kas ir pārāka
divcīņās. Aizvadītajās spēlēs katrā mačā
spējām pretiniekam izrādīt pretestību,
nepadevāmies. Pozitīvi, ka no visiem zaudētajiem vārtiem tikai divos trīs gadījumos
pretinieks mūs apspēlēja, pārējos mēs
paši pieļāvām rupjas kļūdas. Protams,
katrā spēlē centāmies rotēt ar sastāvu, lai
mēģinātu dažādus taktiskus risinājumus.

Kādu prognozējat FK «Jelgava» startu šī gada Latvijas Virslīgas čempionātā?
Edmunds Novickis, portāla www.sportacentrs.com
futbola apskatnieks un komentētājs:
«Dzīvē gandrīz nekad nenotiek tā, kā paredzēts – pērn
«Jelgavai» prognozēju pirmo vietu, uzskatot, ka tas tiks
paveikts ar Vitāliju Astafjevu pie stūres, bet, vēl nepienākot pat vasarai, klubs no viņa šķīrās. Jebkurā gadījumā
arī pagājušajā gadā «Jelgava» savā attīstībā spēra soli
uz priekšu, un otrā vieta, neskatoties uz izgāzto sezonas
sākumu, tam ir apliecinājums. Skaidrs, ka šajā situācijā
2017. gadā būtu jālūkojas vēl viena solīša speršanas
virzienā, un runa, protams, ir par zelta medaļām. Tomēr
no šādas prognozes atturēšos, jo esmu skeptisks – ne
jau tāpēc, ka «Jelgava» kaut ko darītu izteikti kļūdaini,
bet gan tāpēc, ka pārāk asina nažus citi klubi, sevišķi
galvaspilsētu pārstāvošie.
Pagaidām man nav izdevies apzināt «Jelgavas» jaunā
trenera Aleksandru Kurtejana pieeju un spējas, bet,

runājot par sastāvu, atļaušos izcelt trīs jaunpienācējus,
no kuriem komandas līdzjutēji noteikti var sagaidīt labas
lietas, – tie ir Alans Siņeļņikovs, Rafaels Ledesma un
Rītis Leļūga. Tajā pašā laikā arī zaudējumu netrūkst, un
pirmām kārtām nosaukšu Borisu Bogdaškinu, Rjotaro
Nakano un Andreju Kovaļovu. Uzskatu, ka šābrīža Latvijas
futbola negantajos ūdeņos jebkuru medaļu iegūšanu
«Jelgava» varēs uzskatīt par teicamu panākumu.»
Iļja Poļakovs, laikraksta «Diena» sporta žurnālists:
«Starpsezonā klubs saglabāja spēlētāju sastāva kodolu,
bet zaudēja kodolu kopā saturējušo elementu – treneri.
Moldovas speciālists Latvijā ir īsu laiku un nav paguvis
nedz adaptēties, nedz pierādīt sevi, un viņa kontekstā
pagaidām jautājumu ir vairāk nekā atbilžu. FK «Jelgava»
pēdējos gados kļuvis par nopietnu klubu, kas savlaicīgi
spēj konstatēt problēmas un pieņemt nepieciešamos mē-

rus to novēršanai. Daudzi uzskata, ka šogad kā vēl nekad
iepriekš spraigajā čempionātā daudz ko izšķirs sezonas
sākums, kas dos pozitīvu vai negatīvu vektoru turpinājumam. Ja tā būs, tad ļoti iespējams, ka trenerim ar
spēlētājiem vēl tikai kopīgu valodu meklējošajai Zemgales
komandai sākums nebūs veiksmīgs, bet sezonas otrajā
pusē, smeļot izlieto, četriniekā vajadzētu ielauzties.»
Agris Suveizda, www.sportacentrs.com futbola apskatnieks un komentētājs:
«Ja pirms gada sacīju, ka Jelgavai ir plašākais sastāvs
līgā, šoziem izskatās, ka uzsvars likts uz spēcīgu pamatspēlētāju grupu. Taču sākās tas, kas šādā stratēģijā
ir pati vājākā vieta – traumu epidēmija. Piesaistītie
uzbrūkošie pussargi un uzbrūkošie malējie aizsargi sola
skatāmu futbolu. Tikai jautājums, vai arī ielaisto vārtu
nebūs pārāk daudz.»

Šobrīd esam sasnieguši apmēram 80 procentus no vēlamās sportiskās formas, un
mums vēl ir laiks, lai progresētu.»
Šogad Virslīgas čempionātā būs 28
spēles. Jelgavnieki vismaz pirmās divas
mājas spēles aizvadīs Olaines stadionā,
bet sezonu noslēgs 4. novembrī ar mājas
spēli pret «RFS», savukārt Eiropas līgas
1. kārtas pirmā spēle plānota 29. jūnijā.
FK «JELGAVA» LATVIJAS VIRSLĪGAS
KALENDĀRS 2017. GADA SEZONĀ
• 10. martā pulksten 19 – Olainē pret SK «Babīte/Dinamo»
• 17. martā pulksten 19 – Olainē pret FK «Liepāja»
• 1. aprīlī pulksten 16 – viesos pret FK «Ventspils»
• 14. aprīlī pulksten 19 – Olainē pret FK «Spartaks»
• 21. aprīlī pulksten 19 – viesos pret FS «Metta/LU»
• 30. aprīlī pulksten 18 – ZOC pret FC «Riga»
• 7. maijā pulksten 17.30 – viesos pret «RFS»
• 12. maijā pulksten 17 – viesos pret SK «Babīte/Dinamo»
• 21. maijā pulksten 18 – viesos pret FK «Liepāja»
• 27. maijā pulksten 16 – ZOC pret FK «Ventspils»
• 2. jūnijā pulksten 17.30 – viesos pret FK «Spartaks»
• 17. jūnijā pulksten 19 – ZOC pret FS «Metta/LU»
• 22. jūnijā pulksten 19.30 – viesos pret FC «Riga»
• 16. jūlijā pulksten 17 – ZOC pret «RFS»
• 24. jūlijā pulksten 19.30 – ZOC pret SK «Babīte/Dinamo»*
• 31. jūlijā pulksten 19 – ZOC pret FK «Liepāja»**
• 5. augustā pulksten 17 – viesos pret FK «Ventspils»***
• 13. augustā pulksten 16 – ZOC pret FK «Spartaks»
• 20. augustā pulksten 17 – viesos pret FS «Metta/LU»
• 25. augustā pulksten 18 – ZOC pret FC «Riga»
• 10. septembrī pulksten 17 – viesos pret «RFS»
• 16. septembrī pulksten 14 – viesos pret SK «Babīte/Dinamo»
• 25. septembrī pulksten 19 – viesos pret FK «Liepāja»
• 30. septembrī pulksten 14 – ZOC pret FK «Ventspils»
• 14. oktobrī pulksten 14 – viesos pret FK «Spartaks»
• 22. oktobrī pulksten 14 – ZOC pret FS «Metta/LU»
• 28. oktobrī pulksten 14 – viesos pret FC «Riga»
• 4. novembrī pulksten 14 – ZOC pret «RFS»
* Ja jelgavnieki iekļūst Eiropas līgas 3. kārtā, spēle
notiks 9. augustā
** Ja kāda no komandām iekļūst Eiropas līgas 3. kārtā,
spēle notiks 13. septembrī
*** Ja kāda no komandām iekļūst Eirokausu 3. kārtā,
spēle notiks 6. augustā

Piedāvā darbu kosmetoloģei(-gam),
manikīra meistarei(-am) un frizierei(-im)
centrā. T.26886616 (Ludmila Ruža).
SIA «KULK» (reģ.Nr.41703007150) aicina
darbā sertificētu ceļu meistaru(-i) un
inženierkomunikāciju būvdarbu vadītāja
palīgu(-dzi). CV sūtīt pa e-pastu
personals@kulk.lv. T.63007719.
Viesnīca «Jelgava» (reģ.Nr.41703007150)
piedāvā darbu administratorei(-am) viesnīcas recepcijā. Nepieciešamas latviešu,
krievu un angļu valodas zināšanas. Slīdošais darba grafiks, nakts maiņas. CV sūtīt
pa e-pastu personals@kulk.lv. T.63007719.
SIA «Linum Color» (reģ.Nr.43603043308)
Iecavas novadā piedāvā darbu uz pilnu
slodzi ķīmiķim(-ei)/tehnologam(-ģei).
Darbs ar dabīgajām krāsām. Prasības:
augstākā izglītība ķīmijā. CV sūtīt pa
e-pastu info@painteco.com. T.29178396.

Meklē darbu
Vīrietis (60 gadi) meklē darbu. Ir autovadītāja apliecība. Saprotu no elektronikas,
protu virpot. T.29587816.
Vīrietis meklē darbu. T.24869534.
Elektromontieris. T.26077810, 22163952.
Auto un traktortehnikas vadītājs, ir A, BE,
CE, DE kategorija un 95. kods. T.29682212.

Aizsaulē aizgājuši
LĪVIJA VILČINSKA (1930. g.)
LILIJA GRIEĶERE (1928. g.)
ANDREJS SLIŠANS (1960. g.)
LŪCIJA HERMĪNE BALGALVE (1925. g.)
HERMĪNE BERGMANE (1922. g.)
KĀRLIS RUDENS (1936. g.)
ALFONS KLENAUSKS (1930. g.)
JURIS BALAŅUKS (1975. g.)
OLGA GRĪNFELDE (1915. g.).
Izvadīšana 02.03. plkst.16 Baložu kapsētā.
JURIS AUSEKLIS (1943. g.). Izvadīšana
02.03. plkst.13 no Meža kapsētas Sēru nama.
ANTONIJA RUBULE (1934. g.). Izvadīšana
02.03. plkst.11 no Meža kapsētas Sēru nama.
ALEKSANDRS NOVOŽILOVS (1974. g.).
Izvadīšana 02.03. plkst.12.45 Bērzu kapsētā.
ALDONA KLŪNA (1939. g.).
Izvadīšana 03.03. plkst.11 Bērzu kapsētā.
ŽENIJA LIDIJA TIESNESE (1929. g.).
Izvadīšana 03.03. plkst.13 Bērzu kapsētā.
ILGA BRŪVERE (1937. g.). Izvadīšana 03.03.
plkst.14 no Zanderu kapsētas Sēru nama.
VALIJA ZARIŅA (1937. g.).
Izvadīšana 03.03. plkst.13.30 no Meža
kapu kapličas uz Svētes kapiem.
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

Pirmdiena, 6. marts
LTV1
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 1000 jūdzes Gruzijā. 4.sērija.
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2392.sērija.
9.35 Plosītās sirdis. Meksikas seriāls. 2012.g. 125.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ķepa uz sirds.*
11.20  Sirds izvēle. ASV melodrāma (ar subt.). 2016.g.
13.05 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.20 Ielas garumā. Bāriņu un Zeļļu ielas.*
13.55  Džungļu grāmata 2. Animācijas seriāls.
14.25  Vispera. Animācijas seriāls.
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Kalnu patruļa 5. Seriāls. 5.sērija.
16.05 Plosītās sirdis. Meksikas seriāls (ar subt.). 124.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2392.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija. 19.27 Laika ziņas.
19.30 Aizliegtais paņēmiens.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts.
22.00 Sporta studija.
22.45 Skaņusaite Latvijā.
23.15 Nakts ziņas. 23.24 Sporta ziņas. 23.26 Laika ziņas.
23.30 «De facto».*
0.05 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
0.50 Melu laboratorija.*
1.50  Sāras mūzika. «Deutsche Welle» žurnāls.

LTV7
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.05  Kalnu patruļa. Seriāls. 1.sērija.
7.00 Laipni lūgti Interalias Republikā!*
7.10 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls
7.40 1000 jūdzes Mjanmā. 1.sērija.
8.10  Saistītās dzīves. «Deutsche Welle» žurnāls.
8.40 Uzvelc tautastērpu!*
9.10 Latvijas sirdsdziesma.*
10.05 Kalnu patruļa 5. Seriāls. 4.sērija.
11.00 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 694.sērija.
12.00 Pasaules kausa izcīņa biatlonā. 7,5 km sprints sievietēm.
Pārraide no Phjončhanas Korejā.*
13.00 Pasaules kausa izcīņa biatlonā.
10 km iedzīšanas sprints sievietēm.*
14.10 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls
14.40 Punkti uz i. Diskusiju raidījums (krievu val., ar subt.).*
16.15 Bez aizvainojuma. Aktuālas intervijas (krievu val., ar subt.).*
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 695.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Izzināt Japānu 2. Dokumentālu filmu cikls (ar subt.). 1.sērija.
20.10  Kalnu ārstniecisko augu noslēpums.
Dokumentālu filmu cikls. 4.sērija.
21.10  Maklauda meitas. Seriāls. 114.sērija.
22.00  Sveiki, kā jums klājas?
Rumānijas romantiska komēdija. 2010.g. (ar subt.).
23.55  Midsomeras slepkavības 2. Seriāls. 4.sērija.
1.50 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.20 Bernards 2. Animācijas seriāls.
5.35 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
6.00 15 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru. Kulinārijas raidījums.
6.30 900 sekundes.
8.40 Dzīvīte.
9.10 Sveika, mamma! Ukrainas seriāls (ar subt.). 1.sērija.
10.10 Televeikala skatlogs.
10.25 Mežonīgā kaķe. Meksikas seriāls. 2014.g. 20.sērija.
11.30 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 90. un 91.sērija.
13.45 Televeikala skatlogs.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 15 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru. Kulinārijas raidījums.
14.55 Bērni un vecāki 5. ASV seriāls. 2013.g. 7.sērija.
15.50 Nemelo man! (ar subt.).
16.50 Trīs Annas. Meksikas seriāls. 2016.g. 16.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani virtuves noslēpumi 2. Kulinārijas šovs. 31.sērija.
19.00 Iemīlēties vēlreiz. Turcijas seriāls. 2015.g. 23.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.35 Transports šodien, rīt.
20.40 Degpunktā 7.
21.10 Ekstrasensi – detektīvi 5. Realitātes šovs (ar subt.).
22.15 Majors un maģija. Krievijas seriāls (ar subt.). 9.sērija.
23.15 «Overtime TV» 7. Sporta apskats.
0.15 Čikāgas sardzē. Seriāls. 10.sērija.
1.05 Dzīvīte.
1.25 LNT ziņu «Top 10».
2.10 Attīstības kods 3.
2.35 Degpunktā 7.
3.00 900 sekundes.
4.40 Karamba! Humora raidījums.

TV3
5.00 Kā izbēgt no soda par slepkavību. Seriāls. 4.sērija.
5.45 Atriebība 3. Seriāls. 15.sērija.
6.30 Madagaskaras pingvīni. Animācijas seriāls.
6.55 Transformeri: roboti maskējas. Animācijas seriāls.
7.30 Dusmīgie bebri. Animācijas seriāls.
7.50 Divarpus vīru 3. Komēdijseriāls. 69. un 70.sērija.
8.50 Kobra 11. Seriāls. 8.sērija.
9.55 Gatavo 3.
10.30 Māmiņu klubs.
11.00 Televeikala skatlogs.
11.15 Ekstrasensu cīņas 13. Realitātes šovs (ar subt.).
12.20 Atriebība 3. Seriāls. 16.sērija.
13.20 Madagaskaras pingvīni. Animācijas seriāls.
13.50 Transformeri: roboti maskējas. Animācijas seriāls.
14.20 Ķepu patruļa 2. Animācijas seriāls.
14.40 Mindijas projekts 4. ASV seriāls. 2015.g. 5. un 6.sērija.
15.40 UgunsGrēks 17. Seriāls. 21. un 22.sērija.
16.55 Kobra 11. Seriāls. 9.sērija.
18.00 Divarpus vīru 3. Komēdijseriāls. 71. un 72.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 UgunsGrēks 17. Latvijas seriāls. 2017.g. 22.sērija.
21.00 Patiesības spogulis. TV šovs. 2017.g. 3.sērija.
22.35 Motīvs? 3. ASV seriāls. 2015.g. 3.sērija.
23.35 Skaistule un briesmonis 4. ASV seriāls. 2016.g. 6.sērija.
0.30 Nekā personīga.
1.25 Sveika, Rīga!
2.00 Amerikas smieklīgākie videokuriozi 23.
2.25 Mindijas projekts 4. Seriāls. 5. un 6.sērija.
3.10 UgunsGrēks 17. Seriāls. 22.sērija.
3.40 TV3 ziņas.
4.10 Bez tabu.

Otrdiena, 7. marts
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Ielas garumā. Bāriņu un Zeļļu ielas.*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 1000 jūdzes Gruzijā. 5.sērija.
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2393.sērija.
9.35 Plosītās sirdis. Meksikas seriāls. 2012.g. 126.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ceturtā studija.*
11.15  Dzīve kā lauku saimniecība. Vācijas komēdija. 2012.g.

13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15 Province.*
13.50  Džungļu grāmata 2. Animācijas seriāls.
14.20  Uzmanību, gatavību, kosmosā! Animācijas seriāls.
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Kalnu patruļa 5. Seriāls. 6.sērija.
16.05 Plosītās sirdis. Meksikas seriāls (ar subt.). 125.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2393.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija. 19.27 Laika ziņas.
19.30 Personība. 100 g kultūras. Toms Grēviņš.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 1:1. Aktuālā intervija.
22.05 Lielā mūzikas balva 2016.
1.25 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts.*

LTV7
5.00 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
5.30 1000 jūdzes Mjanmā. 1.sērija.
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.05  Kalnu patruļa. Seriāls. 2.sērija.
7.00 Ceturtā studija.*
7.30 Citādi latviskais (Cytaidi latviskais) (ar subt.).*
8.00 Latvijas novadu cīņas.*
8.55 Krāsainās pasaules. Dokumentāla filma.
9.05 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls
9.35 1000 jūdzes Mjanmā. 2.sērija.
10.05 Kalnu patruļa 5. Seriāls. 5.sērija.
11.00 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 695.sērija.
11.55 Aizliegtais paņēmiens.*
12.55 Aktualitātes. Televeikala skatlogs.*
13.25 Pasaules kausa izcīņa biatlonā. 10 km sprints vīriešiem.*
14.25 Pasaules kausa izcīņa biatlonā.
12,5 km iedzīšanas sprints vīriešiem.*
15.35 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls
16.05  Maklauda meitas. Seriāls. 114.sērija.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 696.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35  TV PIRMIZRĀDE. Bezbailīgie. Gadsimta izaicinājums.
Dokumentāls seriāls. 1.sērija.
20.05  Eksotiskās salas 2. Dokumentāla filma (ar subt.). 4.sērija.
21.05  Maklauda meitas. Seriāls. 115.sērija.
21.55  Tēvs Brauns 5. Seriāls (ar subt.). 8.sērija.
22.50  Lielais Gregs. Vācijas seriāls. 2004.g. 42.sērija.
23.50  Fortitūda. Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 1.sērija.
0.50 Spēles veselībai. Dokumentāla filma.
1.00  Sporta spēks. «Deutsche Welle» žurnāls.
1.35 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.20 Bernards 2. Animācijas seriāls.
5.35 Ticīgo uzvaras balss.
6.00 15 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru. Kulinārijas raidījums.
6.30 900 sekundes.
8.40 Dzīvīte.
9.10 Sveika, mamma! Ukrainas seriāls (ar subt.). 2.sērija.
10.15 Televeikala skatlogs.
10.30 Mežonīgā kaķe. Meksikas seriāls. 2014.g. 21.sērija.
11.35 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 92. un 93.sērija.
13.45 Televeikala skatlogs.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 15 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru. Kulinārijas raidījums.
14.55 Bērni un vecāki 5. ASV seriāls. 2013.g. 8.sērija.
15.50 Nemelo man! (ar subt.).
16.50 Trīs Annas. Meksikas seriāls. 2016.g. 17.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani virtuves noslēpumi 2. Kulinārijas šovs. 32.sērija.
19.00 Iemīlēties vēlreiz. Turcijas seriāls. 2015.g. 24.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā 7.
21.10 Inga Lindstrēma. Sandbergenas burvība.
Melodrāma. 2008.g.
23.10 Šķiršanās padomi draudzenēm. ASV seriāls. 2014.g. 2.sērija.
0.10 Dzīvīte.
0.30 Iemīlēties vēlreiz. Seriāls. 23. un 24.sērija.
2.05 Sveika, mamma! Seriāls (ar subt.). 2.sērija.
2.50 Degpunktā 7.
3.15 900 sekundes.
4.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.

TV3
5.00 Kā izbēgt no soda par slepkavību. Seriāls. 5.sērija.
5.45 Atriebība 3. Seriāls. 16.sērija.
6.40 Madagaskaras pingvīni. Animācijas seriāls.
7.10 Ķepu patruļa 2. Animācijas seriāls.
7.40 Transformeri: roboti maskējas. Animācijas seriāls.
8.00 Divarpus vīru 3. Komēdijseriāls. 71. un 72.sērija.
9.00 Kobra 11. Seriāls. 9.sērija.
10.00 Motīvs? 3. Seriāls. 3.sērija.
11.00 Televeikala skatlogs.
11.15 Ekstrasensu cīņas 13. Realitātes šovs (ar subt.).
12.20 Atriebība 3. Seriāls. 17.sērija.
13.20 Madagaskaras pingvīni. Animācijas seriāls.
13.50 Transformeri: roboti maskējas. Animācijas seriāls.
14.20 Ķepu patruļa 2. Animācijas seriāls.
14.40 Mindijas projekts 4. ASV seriāls. 2015.g. 7. un 8.sērija.
15.40 UgunsGrēks 17. Seriāls. 22. un 23.sērija.
16.55 Kobra 11. Seriāls. 10.sērija.
18.00 Divarpus vīru 4. Komēdijseriāls. 73. un 74.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 UgunsGrēks 17. Latvijas seriāls. 2017.g. 23.sērija.
21.00 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 6. Seriāls. 13.sērija.
22.00 Zibsnis. ASV seriāls. 2014.g. 12.sērija.
23.00 Bulta 3. ASV seriāls. 2014.g. 12.sērija.
24.00 Bruklinas taksis. Seriāls. 11.sērija.
1.05 Ekstrasensu cīņas 15. Realitātes šovs (ar subt.).
2.30 Mindijas projekts 4. Seriāls. 7. un 8.sērija.
3.15 UgunsGrēks 17. Seriāls. 23.sērija.
3.45 TV3 ziņas.
4.15 Bez tabu.

Trešdiena, 8. marts
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Es – savai zemītei.*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 1000 jūdzes Gruzijā. 6.sērija.
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2394.sērija.
9.35 Plosītās sirdis. Meksikas seriāls. 2012.g. 127.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ceturtā studija.*
11.15 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
12.00 Aizliegtais paņēmiens.*
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15 Vides fakti.*
13.50 Molangs un Piu Piu 2. Animācijas seriāls.
14.00 Kāpēc? Tāpēc! Animācijas seriāls.
14.20 Kas te? Es te!*
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Kalnu patruļa 5. Seriāls. 7.sērija.
16.05 Plosītās sirdis. Meksikas seriāls (ar subt.). 126.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2394.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija. 19.27 Laika ziņas.
19.30 Īstās latvju saimnieces.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 Latvijas Loto izlozes.
21.20 Tieša runa.
22.30 Adreses.*
23.05 Nakts ziņas. 23.14 Sporta ziņas. 23.16 Laika ziņas.
23.20  Musketieri 2. Seriāls (ar subt.). 3. un 4.sērija.
1.20 1:1. Aktuālā intervija (ar surdotulk.).*

TV PROGRAMMA
LTV7
5.00 Aktualitātes. Televeikala skatlogs.*
5.30 1000 jūdzes Mjanmā. 2.sērija.
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.05  Kalnu patruļa. Seriāls. 3.sērija.
7.00 Ceturtā studija.*
7.30 «De facto» (ar subt.).*
8.05 Province (ar subt.).*
8.35 Adreses.*
9.05 Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls
9.35 1000 jūdzes Mjanmā. 3.sērija.
10.05 Kalnu patruļa 5. Seriāls. 6.sērija.
11.00 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 696.sērija.
11.55 Balss pavēlnieks.*
13.35 Izglītība un karjera. Televeikala skatlogs.*
14.05 Aktualitātes. Televeikala skatlogs.*
14.35 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
15.05 Personīgā lieta. Informatīvi analītisks raidījums
(krievu val., ar subt.).*
15.35 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls
16.05  Maklauda meitas. Seriāls. 115.sērija.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 697.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Bez aizvainojuma. Aktuālas intervijas (krievu val.).
20.20  Robotu ēra. Dokumentāla filma. 1.sērija.
21.20  Maklauda meitas. Seriāls. 116.sērija.
22.10  TV PIRMIZRĀDE. Samuraju cīnītājas. Dokumentāla filma.
23.10  Augu valstībā. Dokumentāla filma (ar subt.). 3.sērija.
0.10  Kalnu ārstniecisko augu noslēpums.
Dokumentālu filmu cikls. 4.sērija.
1.10  Bezbailīgie. Gadsimta izaicinājums.
Dokumentāls seriāls. 1.sērija.
1.40 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.20 Bernards 2. Animācijas seriāls.
5.35 Ticīgo uzvaras balss.
6.00 15 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru. Kulinārijas raidījums.
6.30 900 sekundes. LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 Dzīvīte.
9.10 Sveika, mamma! Ukrainas seriāls (ar subt.). 2010.g. 3.sērija.
10.20 Televeikala skatlogs.
10.35 Mežonīgā kaķe. Meksikas seriāls. 2014.g. 22.sērija.
11.45 Inga Lindstrēma. Sandbergenas burvība. Melodrāma. 2008.g.
13.45 Televeikala skatlogs.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Bērni un vecāki 5. ASV seriāls. 2013.g. 9.sērija.
15.20 Nemelo man! (ar subt.).
16.15 Trīs Annas. Meksikas seriāls. 2016.g. 18.sērija.
17.10 Mani virtuves noslēpumi 2. Kulinārijas šovs. 33.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani virtuves noslēpumi 2. Kulinārijas šovs. 33.sērijas
turpinājums.
19.00 Iemīlēties vēlreiz. Turcijas seriāls. 2015.g. 25.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā 7.
21.10 «Mamma Mia!». ASV muzikāla komēdija. 2008.g.
23.40 Dzīvīte.
24.00 Košākai dzīvei 4.
0.30 Majors un maģija. Krievijas seriāls (ar subt.). 9.sērija.
1.10 Iemīlēties vēlreiz. Seriāls. 25.sērija.
1.50 Sveika, mamma! Seriāls (ar subt.). 3.sērija.
2.35 Degpunktā 7.
3.00 900 sekundes.
4.40 Karamba! Humora raidījums.

TV3
5.00 Kā izbēgt no soda par slepkavību. Seriāls. 6.sērija.
5.45 Atriebība 3. Seriāls. 17.sērija.
6.40 Madagaskaras pingvīni. Animācijas seriāls.
7.10 Ķepu patruļa 2. Animācijas seriāls.
7.40 Transformeri: roboti maskējas. Animācijas seriāls.
8.00 Divarpus vīru 4. Komēdijseriāls. 73. un 74.sērija.
9.00 Kobra 11. Seriāls. 10.sērija.
10.00 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 6. Seriāls. 13.sērija.
11.00 Televeikala skatlogs.
11.15 Ekstrasensu cīņas 13. Realitātes šovs (ar subt.).
12.20 Atriebība 3. Seriāls. 18.sērija.
13.20 Madagaskaras pingvīni. Animācijas seriāls.
13.50 Transformeri: roboti maskējas. Animācijas seriāls.
14.20 Ķepu patruļa 2. Animācijas seriāls.
14.40 Mindijas projekts 4. Seriāls. 9. un 10.sērija.
15.40 UgunsGrēks 17. Seriāls. 23. un 24.sērija.
16.55 Kobra 11. Seriāls. 11.sērija.
18.00 Divarpus vīru 4. Komēdijseriāls. 75. un 76.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 UgunsGrēks 17. Latvijas seriāls. 2017.g. 24.sērija.
21.00 Tēta nedienas Latvijā 2. Latvijas realitātes šovs. 6.sērija.
22.30 Gatava pārvērtībām. 14.sērija.
23.15 Ģēnijs uzvalkā 4. Seriāls. 6.sērija.
0.10 Mindijas projekts 4. Seriāls. 9. un 10.sērija.
1.10 Kā izbēgt no soda par slepkavību. Seriāls. 4. un 5.sērija.
2.50 Amerikas smieklīgākie videokuriozi 23.
3.10 UgunsGrēks 17. Seriāls. 24.sērija.
3.40 TV3 ziņas.
4.10 Bez tabu.

Ceturtdiena, 9. marts
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Vides fakti (ar subt.).*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 1000 jūdzes Gruzijā. 7.sērija.
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2395.sērija.
9.35 Plosītās sirdis. Meksikas seriāls. 2012.g. 128.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ceturtā studija.*
11.15 Latvijas sirdsdziesma.*
12.10 1:1. Aktuālā intervija.*
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15 Aculiecinieks.*
13.35 Kultūršoks. 100 g kultūras.*
13.50 Molangs un Piu Piu 2. Animācijas seriāls.
14.00 Kāpēc? Tāpēc! Animācijas seriāls.
14.20 Kas te? Es te!*
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Kalnu patruļa 5. Seriāls. 8.sērija.
16.05 Plosītās sirdis. Meksikas seriāls (ar subt.). 127.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 11. Vācijas seriāls. 2395.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija. 19.27 Laika ziņas.
19.30 Tālā zeme – Sibīrija. Nazarova un Poļevoje (ar subt.).*
20.00 700 pasaules brīnumi. Malaizija.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 Berberiem pa pēdām. Maroka.
21.45 Latvijas kods. Lones soms. Dokumentāla filma.
22.15  Tilts 3. Zviedrijas un Dānijas seriāls (ar subt.). 3.sērija.
23.25 Nakts ziņas. 23.34 Sporta ziņas. 23.36 Laika ziņas.
23.40 Personība. 100 g kultūras.*
0.40  Dzīve kā lauku saimniecība. Vācijas komēdija. 2012.g.

LTV7
5.00 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.*
5.30 1000 jūdzes Mjanmā. 3.sērija.
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.05  Kalnu patruļa. Seriāls. 4.sērija.
7.00 Ceturtā studija.*
7.30 Ielas garumā (ar subt.).*
8.00 Vides fakti (ar subt.).*
8.30  Kā apturēt globālo sasilšanu? «Deutsche Welle» žurnāls.
9.05 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls

Ceturtdiena, 2017. gada 2. marts
9.35 1000 jūdzes Mjanmā. 4.sērija.
10.05 Kalnu patruļa 5. Seriāls. 7.sērija.
11.00 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 697.sērija.
11.50 Tieša runa (ar surdotulkojumu).*
13.00 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
13.30 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.*
14.00 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.*
14.30 Sporta deju festivāls «Baltic Grand Prix 2013».*
15.35 Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls
16.05 Maklauda meitas. Seriāls. 116.sērija.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 698.sērija.
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Punkti uz i. Diskusiju raidījums (krievu val.).
21.05  Maklauda meitas. Seriāls. 117.sērija.
21.55 Personība. 100 g kultūras.*
22.55 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
23.40 Sporta studija.*
0.30  Robotu ēra. Dokumentāla filma. 1.sērija.
1.30 Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.20 Bernards 2. Animācijas seriāls.
5.35 Ticīgo uzvaras balss.
6.00 Galileo 3.
6.30 900 sekundes. LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 Dzīvīte.
9.10 Sveika, mamma! Ukrainas seriāls (ar subt.). 2010.g. 4.sērija.
10.15 Televeikala skatlogs.
10.35 Mežonīgā kaķe. Meksikas seriāls. 2014.g. 23.sērija.
11.45 Villa pie ezera. Vācijas seriāls. 2003.g. 4.sērija.
13.45 Televeikala skatlogs.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Bērni un vecāki 5. ASV seriāls. 2013.g. 10.sērija.
15.25 Nemelo man! (ar subt.).
16.30 Trīs Annas. Meksikas seriāls. 2016.g. 19.sērija.
17.40 Mani virtuves noslēpumi 3. Kulinārijas šovs. 1.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani virtuves noslēpumi 3. Kulinārijas šovs. 1.sērijas
turpinājums.
19.00 Iemīlēties vēlreiz. Turcijas seriāls. 2015.g. 26.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā 7.
21.10 JAUNA SEZONA. Maini vai zaudē! 3. TV šovs. 2017.g. 1.sērija.
22.00 Dārgā, mēs nogalinām bērnus! 4. Realitātes šovs.
23.55 Čikāgas sardzē 3. Seriāls. 10.sērija.
0.45 Dzīvīte.
1.05 Iemīlēties vēlreiz. Seriāls. 26.sērija.
1.50 Galileo 3.
2.15 Degpunktā 7.
2.40 900 sekundes.
4.20 Karamba! Humora raidījums.

TV3
5.00 Kā izbēgt no soda par slepkavību. Seriāls. 7.sērija.
5.45 Atriebība 3. Seriāls. 18.sērija.
6.40 Madagaskaras pingvīni. Animācijas seriāls.
7.10 Ķepu patruļa 2. Animācijas seriāls.
7.40 Transformeri: roboti maskējas. Animācijas seriāls.
8.00 Divarpus vīru 4. Komēdijseriāls. 75. un 76.sērija.
9.00 Kobra 11. Seriāls. 11.sērija.
10.00 Nevaldāmā tiesnese. Seriāls. 10. un 11.sērija.
11.00 Televeikala skatlogs.
11.15 Ekstrasensu cīņas 13. Realitātes šovs (ar subt.).
12.20 Atriebība 3. Seriāls. 19.sērija.
13.20 Madagaskaras pingvīni. Animācijas seriāls.
13.50 Transformeri: roboti maskējas. Animācijas seriāls.
14.20 Ķepu patruļa 2. Animācijas seriāls.
14.40 Mindijas projekts 4. ASV seriāls. 2015.g. 11. un 12.sērija.
15.40 UgunsGrēks 17. Seriāls. 24. un 25.sērija.
16.55 Kobra 12. Seriāls. 1.sērija.
18.00 Divarpus vīru 4. Komēdijseriāls. 77. un 78.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 UgunsGrēks 17. Latvijas seriāls. 2017.g. 25.sērija.
21.00 Nozieguma skelets 11. ASV seriāls. 2015.g. 2.sērija.
22.00 TV PIRMIZRĀDE. Kontrabanda. ASV krimināldrāma. 2012.g.
0.10 Kā izbēgt no soda par slepkavību. Seriāls. 6.sērija.
1.10 Mindijas projekts 4. Seriāls. 11. un 12.sērija.
2.00 Bruklinas taksis. Seriāls. 11.sērija.
3.00 Amerikas smieklīgākie videokuriozi 23.
3.20 UgunsGrēks 17. Seriāls. 25.sērija.
3.50 TV3 ziņas.
4.20 Bez tabu.

Piektdiena, 10. marts
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Saknes debesīs (ar subt.).*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 1000 jūdzes Gruzijā. 8.sērija.
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35 Kalnu patruļa 6. Seriāls. 7.sērija.
9.35 Plosītās sirdis. Meksikas seriāls. 2012.g. 129.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ceturtā studija.*
11.15  Alpu dakteris 8. Seriāls. 1.sērija.
12.10 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts.*
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15 Saknes debesīs (ar subt.).*
13.50  Mia un es 3. Animācijas seriāls.
14.20 Brīnumskapja skola.*
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Kalnu patruļa 5. Seriāls. 9.sērija.
16.05 Plosītās sirdis. Meksikas seriāls (ar subt.). 128.sērija.
17.00 Kalnu patruļa 6. Seriāls. 7.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.55 Kultūršoks. 100 g kultūras.
19.05 Gudrs, vēl gudrāks.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15  Inspektors Benkss 2. Detektīvseriāls (ar subt.). 1.sērija.
23.00 Nakts ziņas. 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 Latvijas sirdsdziesma.*
0.10  Tilts 3. Zviedrijas un Dānijas seriāls (ar subt.). 3.sērija.
1.15  Alpu dakteris 8. Seriāls. 1.sērija.
2.05 Musketieri 2. Seriāls (ar subt.). 3. un 4.sērija.
4.00 Tieša runa (ar surdotulk.).*

LTV7
5.00 Ielas garumā (ar subt.).*
5.30 1000 jūdzes Mjanmā. 4.sērija.
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.05  Kalnu patruļa 2. Seriāls. 1.sērija.
7.00 Ceturtā studija.*
7.30 Balss pavēlnieks.*
9.05 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls
9.35 1000 jūdzes Mjanmā. 5.sērija.
10.05 Kalnu patruļa 5. Seriāls. 8.sērija.
11.00 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.). 698.sērija.
11.55 1:1. Aktuālā intervija (ar surdotulkojumu).*
12.45 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
13.30 Personība. 100 g kultūras.*
14.30  Maklauda meitas. Seriāls. 117.sērija.
15.20 Pasaules kausa izcīņa biatlonā. 10 km sprints vīriešiem.
Pārraide no Kontiolahti Somijā.
16.40 Aculiecinieks.*
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.00 Latvijas sporta varoņi. Dukuru mezgls.*
18.35 Pasaules kausa izcīņa biatlonā. 7,5 km sprints sievietēm.
19.55 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
20.30 Personīgā lieta. Informatīvi analītisks raidījums (krievu val.).
21.00  Laimas slimība – slēptā epidēmija. Dokumentāla filma.
22.00 Leģendārie albumi. «Primal Scream». Dokumentāla filma
23.05  Slēgtā sala. ASV trilleris (ar subt.). 2010.g.
1.35 Eiropa koncertos. «Deutsche Welle» žurnāls

2.25  Samuraju cīnītājas. Dokumentāla filma.
3.20  Augu valstībā. Dokumentāla filma (ar subt.). 3.sērija.
4.10 Aculiecinieks.*
4.30 Pietura – Kuldīga. 2.daļa.*

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.20 Bernards 2. Animācijas seriāls.
5.35 Ticīgo uzvaras balss.
6.00 Galileo 3.
6.30 900 sekundes. LNT rīta ziņu raidījums.
8.40 Dzīvīte.
9.10 Sveika, mamma! Ukrainas seriāls (ar subt.). 2010.g. 5.sērija.
10.20 Televeikala skatlogs.
10.35 Mežonīgā kaķe. Meksikas seriāls. 2014.g. 24.sērija.
11.45 Villa pie ezera. Vācijas seriāls. 2003.g. 5.sērija.
13.45 Televeikala skatlogs.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 15 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru. Kulinārijas raidījums.
14.55 Bērni un vecāki 5. ASV seriāls. 2013.g. 11.sērija.
15.50 Nemelo man! (ar subt.).
16.50 Trīs Annas. Meksikas seriāls. 2016.g. 20.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani virtuves noslēpumi 3. Kulinārijas šovs. 2.sērija.
19.00 Iemīlēties vēlreiz. Turcijas seriāls. 2015.g. 27.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā 7.
21.10 Bitīt’ matos 2. Latvijas komēdijseriāls. 2017.g. 2.sērija.
21.50 Vella kalpi Vella dzirnavās.
Rīgas kinostudijas piedzīvojumu komēdija. 1972.g.
23.45 Greizais spogulis. Krievijas humora raidījums (ar subt.).
1.30 Dzīvīte.
1.50 Iemīlēties vēlreiz. Seriāls. 27.sērija.
2.35 Degpunktā 7.
3.00 900 sekundes.
4.45 Karamba! Humora raidījums.

TV3
5.00 Kā izbēgt no soda par slepkavību. Seriāls. 8.sērija.
5.45 Atriebība 3. Seriāls. 19.sērija.
6.40 Madagaskaras pingvīni. Animācijas seriāls.
7.10 Ķepu patruļa 2. Animācijas seriāls.
7.40 Transformeri: roboti maskējas. Animācijas seriāls.
8.00 Divarpus vīru 4. Komēdijseriāls. 77. un 78.sērija.
9.00 Kobra 12. Seriāls. 1.sērija.
10.00 Nozieguma skelets 11. Seriāls. 2.sērija.
11.00 Televeikala skatlogs.
11.15 Amerikas smieklīgākie videokuriozi 23.
12.20 Atriebība 3. Seriāls. 20.sērija.
13.20 Madagaskaras pingvīni. Animācijas seriāls.
13.50 Transformeri: roboti maskējas. Animācijas seriāls.
14.20 Ķepu patruļa 2. Animācijas seriāls.
14.40 Mindijas projekts 4. Seriāls. 13. un 14.sērija.
15.40 UgunsGrēks 17. Seriāls. 25. un 26.sērija.
16.55 Kobra 12. Seriāls. 2.sērija.
18.00 Divarpus vīru 4. Komēdijseriāls. 79. un 80.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 UgunsGrēks 17. Latvijas seriāls. 2017.g. 26.sērija.
21.00 Gudrā blondīne 2. ASV komēdija. 2003.g.
23.00 Samainīti vietām. ASV komēdija. 2011.g.
1.15 Kā izbēgt no soda par slepkavību. Seriāls. 8.sērija.
2.05 Divarpus vīru 4. Komēdijseriāls. 79.sērija.
2.30 Pirmo reizi ārzemēs. 6.sērija.
3.15 UgunsGrēks 17. Seriāls. 26.sērija.
3.45 TV3 ziņas.
4.15 Bez tabu.

Sestdiena, 11. marts
LTV1
5.00 LTV – 60. Zelta arhīvs. Muzikālais kokteilis.*
5.30 Province (ar subt.).*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Personība. 100 g kultūras.*
7.00 Mazā Maruko. Animācijas seriāls.
7.30  Tatonkas stāsti. Animācijas seriāls.
8.00  Džungļu grāmata 2. Animācijas seriāls.
8.30 Molangs un Piu Piu 2. Animācijas seriāls.
8.40 Kāpēc? Tāpēc! Animācijas seriāls.
9.00 Kas te? Es te!
9.30  Vispera. Animācijas seriāls.
10.00 Ķepa uz sirds.
10.30  Lases un Majas detektīvaģentūra. Vallebijas ēnas.
Zviedrijas ģimenes filma (ar subt.). 2014.g.
11.55 Bums un Piramidons. Animācijas filma. Atjaunotā versija.
12.15 Eņģeļu māja. LTV seriāls. 8. un 9.sērija.
13.15 Kultūršoks. 100 g kultūras.*
13.25 Berberiem pa pēdām. Maroka.*
13.55 700 pasaules brīnumi. Malaizija.*
14.30 Īstās latvju saimnieces.*
15.35 Gudrs, vēl gudrāks.*
17.00  Dabas arhitekti. Atrašanās vieta ir svarīga.
Dokumentālu filmu cikls (ar subt.). 2.sērija.
18.00 Dienas ziņas (Sestdiena) (ar surdotulkojumu).
18.20 Aculiecinieks.
18.35 Es – savai zemītei.
19.05 Vides fakti.
19.35 Latvijas sirdsdziesma.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 Latvijas Loto izlozes.
21.25  Hārvija pēdējā iespēja. ASV romantiska drāma. 2008.g.
23.05  Slēgtā sala. ASV trilleris (ar subt.). 2010.g.
1.40 Komponista Jāņa Lūsēna jubilejas koncerts.*
4.25 Skaņusaite.*

LTV7
5.00 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls
5.30 1000 jūdzes Mjanmā. 5.sērija.
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 Kas te? Es te!*
6.30 100 līdz 100.*
7.00  Aktuālā reportāža. «Deutsche Welle» žurnāls.
7.30 Province (ar subt.).*
8.00  Kopā ar savvaļu. «Deutsche Welle» žurnāls.
8.30 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.
9.00 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.*
9.30  Sāras mūzika. «Deutsche Welle» žurnāls.
9.45 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts.*
10.30 Aktualitātes. Televeikala skatlogs.
11.00 Sporta studija (ar surdotulkojumu).*
11.45  Endrū Dženingss: FIFA, Zeps Blaters un es.
Dokumentāla filma.
12.50 Pasaules kausa izcīņa biatlonā.
12,5 km iedzīšanas sprints vīriešiem.
13.45 6.spēlētājs. Dokumentāla filma.
15.15 Bez aizvainojuma. Aktuālas intervijas (krievu val., ar subt.).*
16.05 Pasaules kausa izcīņa biatlonā.
10 km iedzīšanas sprints sievietēm.
17.05 Aizliegtais paņēmiens (ar subt.).*
18.05  Laimas slimība – slēptā epidēmija. Dokumentāla filma.
19.10 Eiropa koncertos. «Deutsche Welle» žurnāls
20.05 Nemiera gars 6. Dokumentāla daudzsēriju filma. 9.sērija.
21.00  Midsomeras slepkavības 3. Seriāls. 1.sērija.
22.55  Inspektors Benkss 2. Detektīvseriāls (ar subt.). 1.sērija.
0.35 VIII Ziemeļu un Baltijas valstu dziesmu svētki.
Noslēguma koncerts.*
3.00 100 līdz 100.*
3.30  Kultūru stāsti. «Deutsche Welle» žurnāls.
4.00  Kopā ar savvaļu. «Deutsche Welle» žurnāls.
4.30 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
5.00  Aktuālā reportāža. «Deutsche Welle» žurnāls.

LNT
5.00 Briklberija 3. Animācijas seriāls.
6.00 Kārdinājuma varā. Turcijas seriāls. 2008.g. 64.sērija.

Ceturtdiena, 2017. gada 2. marts
7.30 Ekstrasensi – detektīvi 4. Realitātes šovs (ar subt.).
8.30 Attīstības kods 3.
9.00 LNT brokastis.
10.00 Laimīgs un vesels 8.
10.30 Maini vai zaudē! 3. TV šovs. 2017.g. 1.sērija.
11.15 Mani virtuves noslēpumi 2. Kulinārijas šovs. 31.–33.sērija.
15.25 Bernards 2. Animācijas seriāls.
15.30 Greizais spogulis. Krievijas humora raidījums (ar subt.).
17.50 Ziņas sešos.
18.00 800 vārdi. Austrālijas seriāls. 2015.g. 3. un 4.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.35 «Degpunktā» sestdienā.
21.05 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 94. un 95.sērija.
23.30 Man patīk nepatikšanas. ASV romantiska komēdija. 1994.g.
1.40 Baiļu kamera. ASV, Vācijas spraiga sižeta trilleris. 2002.g.
3.10 Sveika, mamma! Seriāls (ar subt.). 5.sērija.
3.55 Briklberija 3. Animācijas seriāls.
4.15 LNT brokastis.

TV3
5.00 Kā izbēgt no soda par slepkavību. Seriāls. 9.sērija.
5.45 Mindijas projekts 4. Seriāls. 13. un 14.sērija.
6.35 Amerikas smieklīgākie videokuriozi 23.
7.10 Transformeri: tālākā cīņa 3. Animācijas seriāls.
7.40 Mazo mīluļu veikaliņš 2. Animācijas seriāls.
8.10 Kungfu panda 3. Animācijas seriāls.
8.40 Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 6. Animācijas seriāls.
9.30 Amerikas smieklīgākie videokuriozi 23.
10.00 Sveika, Rīga!
10.35 Autoziņas.
11.10 Gatava pārvērtībām. 14.sērija.
11.55 Patiesības spogulis. TV šovs. 2017.g. 3.sērija.
13.35 Amerikas smieklīgākie videokuriozi 23.
14.50 Es mīlu tevi, Latvija!
17.00 Gudrā blondīne 2. ASV komēdija. 2003.g.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Turbo. ASV animācijas filma. 2013.g.
21.30 TV PIRMIZRĀDE. Citādie. Otrā daļa: dumpinieki.
ASV fantastikas piedzīvojumu filma. 2015.g.
23.55 Bērnu spēles 3. ASV un Lielbritānijas mistikas trilleris. 1991.g.
1.40 Beigtāks par beigtu. ASV trilleris. 2006.g.
3.15 Amerikas smieklīgākie videokuriozi 23.
3.35 Pirmo reizi ārzemēs. 7.sērija.
4.20 TV3 ziņas.

Svētdiena, 12. marts
LTV1
5.15 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.02 Personība. 100 g kultūras.*
7.00 Mazā Maruko. Animācijas seriāls.
7.30  Tatonkas stāsti. Animācijas seriāls.
8.00  Džungļu grāmata 2. Animācijas seriāls.
8.30 Molangs un Piu Piu 2. Animācijas seriāls.
8.40 Kāpēc? Tāpēc! Animācijas seriāls.
9.00 Kas te? Es te!
9.30  Mia un es 3. Animācijas seriāls.
10.00  Uzmanību, gatavību, kosmosā! Animācijas seriāls.
10.25 Izzināt Japānu 2. Dokumentālu filmu cikls (ar subt.). 2.sērija.
11.00  Eksotiskās salas 2. Dokumentāla filma (ar subt.). 5.sērija.
12.00 Dievkalpojums.
13.00 Saknes debesīs (ar subt.).
13.30 Personība. 100 g kultūras. Operdziedātājs Jānis Apeinis.*
14.15 Latvijas sirdsdziesma.*
15.15 Ķepa uz sirds.*
15.50  Zoodārzu mazuļi 2. Dokumentāla daudzsēriju filma. 3.sērija.
16.20 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras. Nora Bumbiere.
17.05  Tēvs Brauns 5. Seriāls (ar subt.). 9.sērija.
18.00 Dienas ziņas (Svētdiena) (ar surdotulkojumu).
18.20 Province.
18.50  TV PIRMIZRĀDE. Rezerves līgavainis.
Kanādas romantiska komēdija (ar subt.). 2016.g.
20.30 Panorāma. 20.43 Sporta ziņas. 20.46 Laika ziņas.
20.50 «De facto».
21.25  Sulainis. ASV vēsturiska drāma (ar subt.). 2013.g.
23.55  Dabas arhitekti. Atrašanās vieta ir svarīga.
Dokumentālu filmu cikls (ar subt.). 2.sērija.
0.55  Hārvija pēdējā iespēja. ASV romantiska drāma. 2008.g.
2.35 Dzintaru koncertzāles 80 gadu jubilejas svētku koncerts.*
4.45 LTV – 60. Zelta arhīvs. Senās rakstu zīmes.*
5.05 Melu laboratorija (ar subt.).*

LTV7
5.30 Aktualitātes. Televeikala skatlogs.*
6.00 Latvijas Republikas valsts himna.
6.03 Kas te? Es te!*
6.30 100 līdz 100.*
7.00 Putnu balle. Dokumentāla filma.
7.30 Vides fakti (ar subt.).*
8.00 Ielas garumā (ar subt.).*
8.30 Aculiecinieks.*
8.45 Momentuzņēmums.*
9.00 Skats rītdienā. Televeikala skatlogs.
9.30 Notikumu skatlogā. Televeikala skatlogs.
10.00 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.
10.30 Biznesa klase. Televeikala skatlogs.
11.00 Lucavsala. Piemēslot aizliegts! Dokumentāla filma.
11.20 Leģendārie albumi. «Primal Scream». Dokumentāla filma
12.25  Kopā ar savvaļu. «Deutsche Welle» žurnāls.
12.55  Lases un Majas detektīvaģentūra. Vallebijas ēnas.
Zviedrijas ģimenes filma. 2014.g.
14.20 Pasaules kausa izcīņa biatlonā. 1+1 jauktā stafete.
15.15 Cilvēka spārni. Dokumentāla filma.
16.10 Aculiecinieks.*
16.30  Kultūru stāsti. «Deutsche Welle» žurnāls.
17.05 Pasaules kausa izcīņa biatlonā. Jauktā stafete.
18.45 700 pasaules brīnumi. Malaizija.*
19.15  Hanibāla dārgumu meklētāji.
Vācijas piedzīvojumu filma ģimenei (ar subt.). 2011.g.
21.00  Lielais Gregs. Vācijas seriāls. 2004.g. 43.sērija.

Industriālās veļas mazgāšanas nozares līderis Latvijā
uzņēmums SIA «Sadzīves pakalpojumi»
(reģ.Nr.40003015027) aicina savā komandā:

gludināšanas operatores(-us);
šķirotājas(-us).
Piedāvājam:
• stabilu un regulāru ikmēneša darba samaksu;
• sociālās garantijas;
• darbam nepieciešamās apmācības un profesionālo
attīstību uzņēmuma ietvaros.
Prasības pretendentiem:
• gatavība strādāt maiņās, intensīvi un ar augstu
atbildības izjūtu;
• augsta darba kvalitāte;
• pozitīva un godīga attieksme pret darbu un kolēģiem.
Darbs tiek piedāvāts vasaras periodā
(no maija līdz oktobrim).
Bruto alga – 650 EUR.
Interesentiem lūgums zvanīt
pa tālruni 67227164, 26639888
darba dienās no plkst.9 līdz plkst.17 vai sūtīt CV
pa e-pastu uldis.svalbe@lindogrupa.lv.

TV PROGRAMMA

22.00  Fortitūda. Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 2015.g. 2.sērija.
22.55 Eiropa koncertos. «Deutsche Welle» žurnāls
23.50 Nemiera gars 6. Dokumentāla daudzsēriju filma. 9.sērija.
0.40 Sporta studija.*
1.30 Dzimis Eiropā.*
2.00 Putnu balle. Dokumentāla filma.
2.30 100 līdz 100.*
3.00 Uzvelc tautastērpu!*
3.30  Saistītās dzīves. «Deutsche Welle» žurnāls.
4.00 Skats rītdienā. Televeikala skatlogs.*
4.30 Notikumu skatlogā. Televeikala skatlogs.*
5.00 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.*
5.30 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.*

LNT
5.00 Briklberija 3. Animācijas seriāls.
5.20 Kārdinājuma varā. Turcijas seriāls. 2008.g. 65.sērija.
6.45 Kontakts kopā ar doktoru Čārlzu Stenliju.
7.10 Galileo 3.
7.30 Ekstrasensi – detektīvi 4. Realitātes šovs (ar subt.).
8.35 Sirdsmīļā Monika. Latvijas seriāls. 1.sērija.
9.00 LNT brokastis.
10.00 Košākai dzīvei 4.
10.30 Mani virtuves noslēpumi 3. Kulinārijas šovs. 1. un 2.sērija.
12.55 Mana jaunā dzīve. Ukrainas melodrāma (ar subt.). 2012.g.
17.10 Bitīt’ matos 2. Latvijas komēdijseriāls. 2017.g. 2.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Hūberts un Štallers. Vācijas kriminālkomēdija. 1. un 2.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.10 LNT ziņu «Top 10».
21.05 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 96. un 97.sērija.
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23.25 NCIS: Losandželosa. ASV seriāls. 3. un 4.sērija.
1.05 Amerikāņi 3. Seriāls. 9.sērija.
1.45 Hūberts un Štallers.
Vācijas kriminālkomēdija. 1. un 2.sērija.
3.15 Sirdsmīļā Monika. Seriāls. 1.sērija.
3.35 Briklberija 3. Animācijas seriāls.
4.15 LNT brokastis.

TV3
5.00 Kā izbēgt no soda par slepkavību. Seriāls. 10.sērija.
5.40 Nevaldāmā tiesnese. Seriāls. 10. un 11.sērija.
6.30 Amerikas smieklīgākie videokuriozi 23.
7.00 Transformeri: tālākā cīņa 3. Animācijas seriāls.
7.25 Mazo mīluļu veikaliņš 2. Animācijas seriāls.
7.55 Kungfu panda 3. Animācijas seriāls.
8.20 Amerikas smieklīgākie videokuriozi 23.
8.50 Māmiņu klubs.
9.25 Gatavo 3.
10.00 Superbingo.
11.00 Impērija 2. Seriāls. 18.sērija.
12.00 Amerikas smieklīgākie videokuriozi 23.
13.10 Tēta nedienas Latvijā 2.
Latvijas realitātes šovs. 6.sērija.
14.55 Līgavas tēvs 2. ASV komēdija. 1995.g.
17.00 Turbo. ASV animācijas filma. 2013.g.
19.00 Nekā personīga.
20.00 Es mīlu tevi, Latvija!
22.10 Borna ultimāts. ASV un Vācijas spraiga sižeta filma. 2007.g.
0.25 Citādie. Otrā daļa: dumpinieki.
ASV fantastikas piedzīvojumu filma. 2015.g.
2.30 Pirmo reizi ārzemēs. Latvijas raidījums. 8.–10.sērija.

PAZIŅOJUMS PAR PIETEIKUMA IESNIEGŠANU
JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS LĪDZFINANSĒJUMA PIEŠĶIRŠANAI
DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀM MĀJĀM PIESAISTĪTO
ZEMESGABALU LABIEKĀRTOŠANAI 2017. GADĀ
Saskaņā ar Jelgavas pilsētas domes 2016. gada 18. februāra saistošajiem
noteikumiem Nr.16-7 «Par Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu
daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai»
(turpmāk – saistošie noteikumi) daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu
īpašnieku kopības, kuras vēlas veikt daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai piesaistītā
zemesgabala labiekārtošanu, var iesniegt Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādē
«Pilsētsaimniecība» pieteikumu pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai.
Pieteikumu iesniegšanas termiņš: līdz 2017. gada 15. jūnijam (ieskaitot).
Pašvaldības līdzfinansējuma apmērs 2017. gadā ir 25 000 euro.
Ar saistošajiem noteikumiem var iepazīties Jelgavas pilsētas pašvaldības interneta mājaslapā www.jelgava.lv vai Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes
«Pilsētsaimniecība» interneta mājaslapā www.pilsetsaimnieciba.lv.
Informāciju par pieteikuma sagatavošanu un iesniegšanu var saņemt, zvanot
pa tālruni 63084475 vai sūtot jautājumus elektroniski pa e-pastu pilsetsaimnieciba@pilsetsaimnieciba.jelgava.lv, vai klātienē pirmdienās no plkst.15 līdz
19, iepriekš piesakoties pa tālruni 63084475.
Sanāksme par pieteikumu iesniegšanas kārtību Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai notiks 2017. gada 6. martā plkst.18 Jelgavas pilsētas domē Lielajā ielā 11, Jelgavā.
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Pasākumi pilsētā
3. martā pulksten 19 – Jelgavas pilsētas tautas deju kolektīvu skate. Ieeja – bez
maksas (kultūras namā).
4. martā pulksten 16 – kluba «Pīlādzītis» sarīkojums (kultūras nama Deju zālē).
5. martā pulksten 14 un 18 – koncerts «Ella Ficdžeralda un Frenks Sinatra».
Koncertā piedalās Jelgavas bigbends (diriģents R.Ašmanis) un Jelgavas kamerorķestris (diriģents A.Meri). Solisti – Sesila Vernī (Vācija) un Daumants Kalniņš. Koncerta mākslinieciskais vadītājs – R.Ašmanis. Biļešu cena – € 5 – 8 (kultūras namā).
5. martā pulksten 14 un 18 – PIRMIZRĀDE. Jelgavas Jaunā teātra oriģināldarbs
«Pusaugušie». Stāsti par pieaugšanu. Režisors – R.Svjatskis. Biļešu cena – € 3; pensionāriem, studentiem, skolēniem – € 2 (kultūras namā «Rota» Garozas ielā 15).
7. martā pulksten 12, 15, 18, 21 – KINO. Komēdija «Svingeri» (Latvija, 2016).
Viegla komēdija par attiecību veidošanu, greizsirdību un kaisli. Režisors – A.Ēķis.
Lomās – I.Rešetins, K.Nevarauska, J.Jubalts, E.Vāne, Ģ.Ķesteris, K.Belicka, J.Djakonovs. Biļešu cena – € 3 (kultūras namā).
7. martā pulksten 17 – koncerts «Mīlestība – itāļu dziesmās un senās romancēs», veltīts Starptautiskajai sieviešu dienai. Uzstāsies ģitāras virtuozs Vadims Geiko
un Latvijas Nacionālās operas solists Oļegs Orlovs. Ieeja – bez maksas (Sabiedrības
integrācijas pārvaldē Sarmas ielā 4).
8. martā pulksten 16 – muzikāli literārs vakars «Viss sievietēm», veltīts Starptautiskajai sieviešu dienai. Ieeja – bez maksas (Sabiedrības integrācijas pārvaldē
Sarmas ielā 4).
9. martā pulksten 18 – lekcija «Latviskie godi – vedības»: iepazīsti senlatviešu
kāzu tradīcijas kopā ar folkloras kopu «Dimzēns». Lektore – Velta Leja. Pieteikšanās
pa tālruni 63005445 (Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
11. martā pulksten 12 – Literatūra okupāciju laikā: Okupācijas muzeja rīkotā
diskusija par okupāciju vēstures atspoguļojumu pēdējos gados tapušajos vēsturiskajos romānos. Ieeja – bez maksas (Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
11. martā pulksten 18 – koncerts «Sapnis un mīlestība». Teātra dziesmas ar M.Zālītes dzeju. Režisors – V.Pavlovskis. Piedalās A.Ērglis, N.Rutulis, A.Stafecka, D.Skutelis,
Anmary, Oranžā kora meiteņu trio un J.Strazda instrumentālā grupa. Biļešu cena –
€ 10 – 18 (kultūras namā).
12. martā pulksten 16 – koncerts «Tepat, starp Jums», veltīts Noras Bumbieres jubilejai. Īpašie viesi – maestro R.Pauls un jubilāri V.Lapčenoks un Ž.Siksna.
Piedalās Z.Muktupāvels, E.Balceris, R.Dūduma, I.Krauja-Dūduma, S.Berezina,
N.Jakušonoks, D.Petkeviča, Tirkīza kora ansamblis, popgrupa «Noslēpums»,
Jubilejas ansamblis E.Jasa vadībā u.c. Režisors – S.Kalniņš. Biļešu cena – € 7 – 15
(kultūras namā).
13. martā pulksten 15 un 18 – KINO. Dokumentālā filma «Inteliģentie huligāni»
(Latvija, 2016). Jauniešus ekstrēmajā un ielas sporta kultūrā vairs neuzskata par
huligāniem, bet pilntiesīgiem sportistiem. Inteliģentie huligāni ir tie, kas vēlas radīt
un dzīvot dzīvi bez tiesnešiem. Režisors – R.Rekke. Biļešu cena – € 2 (kultūras namā).
14. martā pulksten 18 – Valmieras kinostudijas viesizrāde «Smurfiņu un meža
olimpiāde». Biļešu cena – € 4 – 6 (kultūras namā).
15. martā pulksten 19 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra izrāde: A.Birbele «Koridors».
Pilsētas nomales stāsts divos cēlienos. Režisors – A.Bolmanis. Biļešu cena – € 3 – 5
(kultūras namā).
16. martā pulksten 10 – Jauno grāmatu diena (pilsētas bibliotēkā).
16. martā pulksten 15, 18, 21 – KINO. Komēdija «Svingeri» (Latvija, 2016).
Viegla komēdija par attiecību veidošanu, greizsirdību un kaisli. Režisors – A.Ēķis.
Lomās – I.Rešetins, K.Nevarauska, J.Jubalts, E.Vāne, Ģ.Ķesteris, K.Belicka, J.Djakonovs. Biļešu cena – € 3 (kultūras namā).
16. martā pulksten 18 – stila konsultantes Žannas Dubskas lekcija «Harmonija un individuālais stils». Pieteikšanās līdz 13. martam pa tālruni 63012159,
29222737, 63082101 vai e-pastu astra.vanaga@zrkac.jelgava.lv. Dalības maksa
– € 2 (ZRKAC Svētes ielā 33).

Izstādes
No 2. marta – Voldemāra Kokareviča gleznu izstāde «Dabas mirkļi» (pilsētas
bibliotēkā).
No 10. marta – M.Stumbra (1941 – 2014) piemiņas gleznu izstāde (Ģ.Eliasa
Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
No 17. marta – Osvalda Zvejsalnieka gleznu izstāde «Baltās baznīcas un Spānija»
(Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
No 20. marta – Jaņa Rozentāla mākslas skolas skolotāju darbu izstāde «Rožu
pavasaris» (Mākslas skolā Mazajā ceļā 2).
No 22. marta – izstāde «Edvīna Kalnenieka dekorācijas izrādēm» (kultūras
nama 2. stāva galerijā).
No 27. marta – vizuāli plastiskās mākslas izstāde, kurā aplūkojami Zemgales
novada vizuāli plastiskās mākslas skolēnu skates darbi (Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures
un mākslas muzejā).
Līdz 5. martam – izstāde «Latvijas Tekstilmākslas asociācijas dalībnieku darbi».
Izstādē piedalās visu paaudžu mākslinieki, kurus apvieno LTA (Ģ.Eliasa Jelgavas
Vēstures un mākslas muzejā).
Līdz 5. martam – dokumentu izstāde «Kurzemes un Zemgales hercogs Jēkabs
(1610 – 1681) un viņa laikmets» (Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
Līdz 10. martam – mākslinieces Ievas Krūmiņas tekstilmākslas izstāde «Putekļi
un zelts» (Mākslas skolā Mazajā ceļā 2).
Līdz 12. martam – izstāde «Muzejnieks tuvplānā». Izstādē eksponētas gleznas,
zīmējumi, fotogrāfijas, rokdarbi un citi muzeja darbinieku brīvā laika darinājumi.
8. martā pulksten 16 – tikšanās ar muzeja darbiniekiem. Ieeja – bez maksas
(Ā.Alunāna memoriālajā muzejā Filozofu ielā 3).
Līdz 16. martam – mākslinieces Edītes Pauls-Vīgneres tekstiliju izstāde «Vecās
mežģīnes» (Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
Līdz 22. martam – izstāde «Miniatūrtekstilijas» (Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un
mākslas muzejā).

NOTIKUMI

Ceturtdiena, 2017. gada 2. marts

Izrāde par pieaugšanu

Foto: Austris Auziņš
 Jana Bahmane

«Manuprāt, tēma, kurai režisors Juris Podnieks pievērsās
dokumentālajā filmā «Vai
viegli būt jaunam?», joprojām
ir aktuāla. Jauniešiem mūsdienās ir daudz vairāk iespēju,
lielāka brīvība, bet tā rada arī
lielāku iespējamību kļūdīties,»
spriež Jelgavas Jaunā teātra
režisors Rihards Svjatskis, sakot, ka teātra jauniestudējums
«Pusaugušie», kas pirmizrādes
piedzīvos 5. martā pulksten 14
un 18 kultūras namā «Rota»,
stāstīs par pieaugšanu.
Jelgavas Jaunā teātra jauniestudējums
ir oriģināldarbs, kura tapšanā piedalījās
19 izrādē iesaistītie aktieri, ienesot tajā
stāstus, kas gūti caur personīgo pieredzi

un pārdzīvojumiem. «Lai pilnvērtīgi
atspoguļotu visus aktieru stāstus, mums
bija nepieciešama pietiekami nokaitēta
situācija, piemēram, negaidīta nonākšana
svešā vidē. Tieši šādās situācijās vislabāk
atklājas katra cilvēka patiesā daba,» norāda R.Svjatskis.
Darbs stāsta par 19 vidusskolēniem,
kuru plāni strauji mainās, kad pusceļā
uz Amsterdamu viņi tiek atstāti Polijas
vidienē – autobuss, ar ko tie plānoja nokļūt
savā pēdējā kopīgajā galamērķī, nezināmu iemeslu dēļ aizbrauc bez 12.b klases
skolēniem, atstājot tos vienus svešā vidē.
«Domādami, ka no rīta viņus kāds izglābs,
jaunieši sašķeļas un izklīst, vienas nakts
laikā satiekoties ar saviem sapņiem un
bailēm – šajā brīdī atklājas katra jaunieša
spēja parūpēties pašam par sevi,» skaidro
iestudējuma režisors.
R.Svjatskis norāda, ka tēma par pieaugšanu atnākusi pati – tas neesot bijis

sākotnējais darba uzstādījums, bet aktieru
piedāvātie stāsti un pārdzīvojumi vienojušies tieši zem šī ikvienam aktuālā temata
– pieaugšana. «Savdabīgu pāreju no pusaudža uz pieaugušo piedzīvo ikviens lugas
varonis. Tieši šis process veido izrādes
kodolu – bērnības un pieaugušā dzīves robežšķirtnes pārkāpšanu. Pretrunas starp
tām dzīves iespējām un zināšanām, kuras
jauns cilvēks iemācās skolā un ģimenē, un
tām prasībām un iespējām, kuras uzstāda
pieaugušā dzīves realitāte, veido dziļu
plaisu, kas nereti jāpārvar caur sāpīgu
dzīves pieredzi,» saka režisors.
Jelgavas Jaunā teātra oriģināldarba
«Pusaugušie» pirmizrāde kultūras namā
«Rota» Garozas ielā 15 notiks 5. martā
pulksten 14 un 18. Biļetes var iegādāties
Jelgavas kultūras nama kasē, bet stundu
pirms izrādēm – kultūras namā «Rota».
Cena – 3 eiro; pensionāriem, studentiem,
skolēniem – 2 eiro.

Koncerts – Bumbierei, Lapčenokam un Siksnam
 Jana Bahmane

«Šis ir īpašs gads, jo apaļu
jubileju svin trīs latviešu
estrādes mākslinieki – Nora
Bumbiere, Viktors Lapčenoks un Žoržs Siksna. Abi
kungi ir cieši saistīti ar
N.Bumbieres vārdu un fondu jau daudzu gadu garumā, tādēļ šīgada pasākumu
esam nodēvējuši par jubilāru koncertu,» pasākuma
režisors Sandis Kalniņš
raksturo koncertu «Tepat,
starp Jums», kas 12. martā
pulksten 16 notiks Jelgavas
kultūras namā.
Koncerta pirmajā daļā dažādās
paaudzēs mīlēti mūziķi izdziedās
dziesmas no N.Bumbieres repertuāra,
caur tām atklājot mākslinieces skatuves dzīvesstāstu, savukārt pasākuma
otrā daļa būs veltīta V.Lapčenokam
un Ž.Siksnam. «Koncerta nosaukums

«Tepat, starp Jums» iedvesmots no
N.Bumbieres dziesmas – tas ļoti
skaidri apliecina, ka pati māksliniece,
viņas balss un talants joprojām dzīvo
kopā ar mums, viņas balsi apbrīno paaudzes un dziesmas var klausīties vēl
un vēl,» vērtē S.Kalniņš, papildinot,
ka tāda pati vērtība latviešu estrādē ir arī V.Lapčenoka un Ž.Siksnas
izpildītajām dziesmām – tās gadu
gaitā ir kopā ar mums. «N.Bumbiere
un V.Lapčenoks ir latviešu estrādes
klasika, un tieši no viņiem esmu
visvairāk ietekmējies – viņi ir bijuši
labs paraugs man kā māksliniekam.
Man laimējies muzicēt kopā ar Noru,
un domāju, ka līdz pat šai dienai
viņas unikālais balss tembrs ir nepārspēts,» vērtē Ž.Siksna, papildinot, ka
jubilejas gads viņam būs mūzikas un
pasākumu piepildīts.
N.Bumbierei šogad apritētu 70
gadi, tādu pašu jubileju svin arī
V.Lapčenoks, bet Ž.Siksna – 60 gadu
jubileju. Šogad tiek atzīmēta vēl
viena apaļa jubileja – desmitgade

aprit N.Bumbieres fondam, kas šo
gadu garumā palīdzējis spert pirmos
soļus mūzikā daudziem jaunajiem
solistiem. Fonds ne vien godina izcilās latviešu dziedātājas N.Bumbieres
piemiņu, bet arī popularizē latviešu
estrādes mūziku, īpaši akcentējot
tās sākumu, kas saistās ar Raimonda Paula skaņdarbiem. «Mums ir
īpašs prieks un gods, ka koncertā
piedalīsies maestro R.Pauls,» uzsver
S.Kalniņš.
Koncertā piedalīsies arī Zigfrīds
Muktupāvels, Ira Krauja-Dūduma,
Rūta Dūduma, Emīls Balceris, Sabīne Berezina, Daiga Petkeviča, Normunds Jakušonoks, Katrīna Bindere,
Tirkīza kora ansamblis, popgrupa
«Noslēpums», bērnu un jauniešu
deju kolektīvs «Vēja zirdziņš» un
citi. Muzicēs Jubilejas ansamblis
Edgara Jasa vadībā.
Biļetes var iegādāties Jelgavas
kultūras nama kasē un «Biļešu paradīzes» kasēs visā Latvijā, cena – no 7
līdz 15 eiro.

Jelgavā ieskanēsies pasaules džeza klasika
 Jana Bahmane

Svētdien, 5. martā, Jelgavas kultūras namā pulksten 14 un 18
notiks Jelgavas bigbenda un Jelgavas kamerorķestra koncerts
«Ella Ficdžeralda un Frenks Sinatra», kurā solisti Sesila Vernī
no Vācijas un Daumants Kalniņš izpildīs dziesmas no abu
leģendāro vokālistu repertuāra.
E.Ficdžeraldai, kuru mēdz dēvēt
par dziesmas pirmo lēdiju un džeza
karalieni, šogad apritētu simt gadu,
un viņas atstātais mūzikas manto-

jums ir ļoti plašs. Koncertā Kotdivuārā dzimusī dziedātāja S.Vernī izpildīs
Ficdžeraldas dziesmas, caur tām sniedzot iespēju atskatīties uz džeza ka-

ralienes dzīvi un muzikālo veikumu.
«Sesilu es pazīstu jau aptuveni desmit
gadus – iepazināmies Saulkrastu
džeza festivālā, viņa piedalījās arī
Jelgavas bigbenda 25 gadu jubilejas
koncertā. Sesila ir kolorīta vokāliste,
un, kā pati saka, «es nevaru nedziedāt
Ficdžeraldas dziesmas»,» stāsta Jelgavas bigbenda mākslinieciskais vadītājs
Raitis Ašmanis. Viņš papildina, ka
ikviens džeza mūziķis agrāk vai vēlāk
nonāk pie E.Ficdžeraldas.

Koncertā izskanēs arī daļa no
Jelgavas bigbenda un dziedātāja
D.Kalniņa F.Sinatram veltītās koncertprogrammas. Kā atzīst bigbenda
dalībnieki – reti kuram dziedātājam
izdevies sasniegt tādas slavas virsotnes un tik lielu publikas mīlestību kā
F.Sinatram. «Klausītāji varēs izbaudīt
arī Sesilas un Daumanta duetu, un
interesanti, ka simboliski tas būs arī
E.Ficdžeraldas un F.Sinatras duets, jo
abi mākslinieki ir bijuši laikabiedri un

kopā strādājuši,» norāda R.Ašmanis.
Koncertā piedalīsies Jelgavas bigbends, Jelgavas kamerorķestris, solisti S.Vernī un D.Kalniņš. Koncerta
mākslinieciskais vadītājs – R.Ašmanis.
Koncerts «Ella Ficdžeralda un
Frenks Sinatra» Jelgavas kultūras
namā notiks 5. martā pulksten 14
un 18. Biļetes var iegādāties Jelgavas
kultūras nama kasē un «Biļešu paradīzes» kasēs visā Latvijā, cena – no 5
līdz 8 eiro.

