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Skolotāja Agnese Freiberga
saņem Ekselences balvu
Foto: Santis Zībergs

 Jana Bahmane

Latvijas Universitātes
(LU) Mazajā aulā godināti konkursa «Ekselences balva» laureāti
– matemātikas, ekonomikas, bioloģijas, fizikas
un ķīmijas skolotāji, kas
parādījuši visaugstāko
meistarību savu mācību
priekšmetu pasniegšanā. Šo pedagogu vidū
ir arī Jelgavas Valsts
ģimnāzijas ķīmijas skolotāja Agnese Freiberga
– viņa atzīta par labāko
ķīmijas pedagogu konkurencē.
Kopumā konkursā šogad piedalījās 121 pedagogs, bet finālam tika
izvirzīti 25 labākie. Finālistiem savas profesionālās kompetences bija
jāapliecina, vadot mācību stundas,
veidojot stundu plānu un veicot
metodiskos uzdevumus Rīgas
Valsts vācu ģimnāzijā. «Lielākais

izaicinājums bija ierobežotais laiks
– stundas vadīšanai bija atvēlētas
vien 20 minūtes – un man svešā
klase. Nozīmīgākais, manuprāt,
bija spēja iekustināt skolēnus, likt
viņiem doties līdzi, un domāju, ka
man paveicās ar atsaucīgu klasi,» vērtē A.Freiberga. Skolotāja
uzskata, ka skolēnu interesi par
eksaktajiem priekšmetiem nosaka
viņu motivācija – pedagogs nevar
likt mīlēt ķīmiju, ja skolēnam vairāk interesē, piemēram, māksla.
«Mums skolā ir ķīmijas un bioloģijas novirziena klase. Tāpat eksāmenu ķīmijā izvēlas kārtot daudzi
skolēni, kas mācās matemātikas
novirziena klasē, tādēļ nevarētu
teikt, ka nav intereses par šo
priekšmetu,» tā Valsts ģimnāzijas
skolotāja. A.Freiberga norāda, ka
Ekselences balva viņai ir nozīmīgs
pagodinājums un priecājas par iespēju pierādīt sevi Latvijas labāko
skolotāju vidū.
Pedagogu prasmi vadīt stundu
aizraujoši, iesaistot mūsdienu
tehnoloģijas un liekot skolēniem

domāt, konkursā vērtēja žūrija
– katrā zinātņu nozarē pieci žūrijas locekļi. «Šajā konkursā tiek
vērtēts, kā skolotājam izdodas
vadīt mācību stundu – cik daudz
tajā tiek integrētas mūsdienīgas
metodes, ko tās laikā bērni iemācās. Tāpat ļoti būtisks ir skolēnu
vērtējums, ko žūrijas komisija
ņem vērā. Agnese Freiberga pārējo
ķīmijas skolotāju vidū izcēlās ar
spēju ļoti precīzi uzbūvēt stundas
saturu konkrētā vecuma skolēniem. Viņai ir spēja saskatīt,
kā skolēniem palīdzēt mācīties
pašiem – kāds atbalsts viņiem ir
nepieciešams,» norāda LU Starpnozaru izglītības inovāciju centra
direktore žūrijas komisijas locekle
Dace Namsone. Viņa piebilst, ka
papildus minētajiem uzdevumiem
pedagogiem bija arī jāizvērtē savs
un kolēģu sniegums.
«Viņa ir autoritāte gan skolēniem, gan skolotājiem. Agnese
Freiberga ir ļoti prasmīga un
zinoša skolotāja – spēj motivēt skolēnus mācīties ķīmiju, kā arī vada

No 1. marta valsts garantija mājokļa iegādei
pieejama plašākam iedzīvotāju lokam – valsts
attīstības finanšu institūcija «Altum» garantiju
izsniedz ne vien ģimenēm ar bērniem, bet arī
jaunajiem speciālistiem ar augstāko vai vidējo
profesionālo izglītību, kuri ir vecumā līdz 35
gadiem.

«Iedzīvotājiem vecumā līdz 35
gadiem ar augstāko vai profesionālo vidējo izglītību mājokļu garantijas programma palīdzēs samazināt
hipotekārā aizdevuma pirmās iemaksas apjomu komercbankā, tādējādi palīdzot tikt pie sava mājokļa
situācijā, kad ir stabili ienākumi,
kas ļauj uzņemties kredītsaistības,

Ja jūsu pastkastītē ceturtdienā līdz pulksten 17 nenonāk
laikraksts «Jelgavas Vēstnesis», lūdzam informēt redakciju
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Politiski represētām personām
pilsētas autobusos 20
braucieni mēnesī – bez maksas
 Ilze Knusle-Jankevica

Domes sēdē pieņemts
lēmums piešķirt atlaidi
politiski represētām
personām braukšanai
pilsētas sabiedriskajā
transportā 100 procentu apmērā 20 braucieniem mēnesī. Pēc
Sociālo lietu pārvaldes
datiem, šobrīd Jelgavā
dzīvo 330 politiski represētu personu.

Līdz šim politiski represētām
personām bija iespēja braukšanai pilsētas autobusos saņemt
atlaidi 50 procentu apmērā 20
braucieniem mēnesī – tāpat kā
pensionāriem. No 1. aprīļa politiski represētās personas 20
reizes mēnesī varēs braukt ar 100
procentu atlaidi, ja norēķiniem
autobusā izmantos Jelgavas pilsētas iedzīvotāja karti. Pārsniedzot 20 braucienus, būs jāmaksā
pilna maksa, kas, norēķinoties ar
Jelgavas pilsētas iedzīvotāja karti
vai jebkuru bankas karti, ir 0,85
eiro, bet, maksājot skaidrā naudā,
– 1,50 eiro.
Sociālo lietu pārvaldes vadītāja
Rita Stūrāne informē, ka, pēc
pārvaldes datiem, Jelgavā šobrīd
dzīvo 330 politiski represētu pertālākizglītības kursus kolēģiem. sonu. Lai varētu saņemt atlaidi
Domāju, ka, lai tiktu šī konkursa
finālā, pedagogam ir jāpiemīt ļoti
lielai meistarībai. Viņam ir jāvada
stunda nepazīstamiem skolēniem,
jāspēj īsā laikā izveidot stundas
 Ritma Gaidamoviča
plānu un atbildēt uz visdažādākajiem jautājumiem – tā ir liela
Latvijas Tirdzniecības
meistarība,» vērtē Jelgavas Valsts
un rūpniecības kameģimnāzijas direktore Inese Bandera (LTRK) sadarbībā ar
niece. Jāpiebilst, ka A.Freiberga
Jelgavas pašvaldību
ir arī Jelgavas Ķīmijas un dabasun Jelgavas Ražotāju
zinību 10.–12. klašu skolotāju
un tirgotāju asociācimetodiskās apvienības vadītāja.
ju uzņēmējus aicina
Līdz ar nozīmīgo novērtējumu
piedalīties izstādē
konkursa laureāti saņēma naudas
«Uzņēmēju dienas
balvu 1400 eiro apmērā, ko nodroZemgalē 2018». Izstāšināja Latvijas Elektrotehnikas un
de Zemgales Olimpiselektronikas rūpniecības asociācikajā centrā (ZOC) noja, Latvijas Ķīmijas un farmācijas
tiks 27. un 28. aprīlī.
uzņēmēju asociācija, AS «Swedbank», AS «Latvijas valsts meži»,
LTRK pārstāve Rūta Grik«Accenture» Latvijas filiāle un SIA
mane norāda, ka šogad izstāde
«Lielvārds».
«Uzņēmēju dienas Zemgalē»
Konkursu organizēja LU Starpatzīmēs 5. gadskārtu un tajā
nozaru izglītības inovāciju centrs
paredzēta plaša programma
sadarbībā ar LU fondu un Valsts
– izstāde, biznesa forums,
izglītības satura centru.
kontaktbirža, amatnieku un
mājražotāju gadatirgus, kā arī
daudzveidīga kultūras progbet nepietiek uzkrājumu pirmajai ramma un kustības «Latvijas
iemaksai,» norāda Ekonomikas labums» aktivitātes. «Šogad
ministrijas pārstāve Evita Urpena, izstādē īpašs uzsvars tiks likts
piebilstot, ka jaunie speciālisti var uz nākotnes darbinieku iespēsaņemt garantiju mājokļa iegādei jām, tāpēc uzņēmēji aicināti
20 procentu apmērā no aizdevuma sevi prezentēt kā kompetentus
summas ar nosacījumu, ka tā ne- un zinošus darba devējus,» aicina organizatori. «Uzņēmuma
pārsniedz 50 tūkstošus eiro.
efektivitāte nav balstīta vien
Turpinājums 3.lpp.

sabiedriskajā transportā, jānoformē Jelgavas pilsētas iedzīvotāja
karte un autobusā jānorēķinās
ar to. Līdz šim Jelgavas pilsētas
iedzīvotāja karti noformējušas un
atlaidi sabiedriskajā transportā
izmantojušas 120 politiski represētas personas. «Tiem, kuriem
Jelgavas pilsētas iedzīvotāja karte
jau ir, atlaide 100 procentu apmērā
tiks piemērota automātiski. Savukārt tiem, kuriem šādas kartes
vēl nav un kuri vēlēsies izmantot
atlaidi, būs jānāk uz Sociālo lietu
pārvaldi,» skaidro R.Stūrāne.
Represētajām personām tiks
izgatavota personalizēta Jelgavas
iedzīvotāja karte – ar fotogrāfiju –,
un to izsniegs bankā, kura piedāvā
šo pakalpojumu, noslēdzot līgumu, – šobrīd to nodrošina «SEB
banka» un «Norvik banka». Lai
varētu izgatavot Jelgavas pilsētas iedzīvotāja karti, klientam
jābūt atvērtam kontam izvēlētajā
bankā.
Nofotografēties un aizpildīt
veidlapu var Sociālo lietu pārvaldē
Pulkveža Oskara Kalpaka ielā 9,
Informācijas kabinetā (115. kabinets), pirmdienās no pulksten 8
līdz 19, otrdienās, trešdienās un
ceturtdienās no pulksten 8 līdz
17, piektdienās no pulksten 8 līdz
14.30. Papildu informāciju iespējams saņemt pa tālruni 63048914,
63007224.

Sākusies pieteikšanās izstādei
«Uzņēmēju dienas Zemgalē 2018»

Valsts garantija mājokļa iegādei pieejama arī jaunajiem speciālistiem
 Anastasija Miteniece

kas Jelgavas kultūras namā notiks
6. martā pulksten 19.

63048800

birojs@info.jelgava.lv

uz veiksmīgi izveidotu produktu, bet gan uz dažādu faktoru
kopumu, tostarp spēju pielāgoties jauniem apstākļiem, prasmi veiksmīgi dibināt noderīgus
kontaktus, kā arī būt zinošiem
līderiem darba ņēmēju acīs,»
uzsver LTRK valdes priekšsēdētājs Jānis Endziņš.
R.Grikmane atzīst, ka izstāde ar katru gadu kļūst daudzveidīgāka un saturiski bagātāka, pulcējot dažādu nozaru
uzņēmējus, kas apmeklētājus
iepazīstina ar jaunākajiem
sasniegumiem savā nozarē.
Plānots, ka Uzņēmēju dienas
Zemgalē gan notiks telpās,
gan arī stendi tiks izvietoti
pie ZOC. Uzņēmēji izstādei
var pieteikties un informāciju
par izmaksām un telpu plānojumu saņemt pa e-pastu ilze.
brice@chamber.lv vai tālruni
29141693. Pieteikumi no uzņēmējiem tiek gaidīti līdz aprīļa
vidum. Organizatoru pārstāve
Zane Timermane gan norāda,
ka jau šobrīd ir vērojama liela
uzņēmēju aktivitāte, tāpēc
aicina pieteikšanos neatstāt uz
pēdējo brīdi.
Pasākumu ik gadu apmeklē
aptuveni 10 000 interesentu.

Laikrakstu iespējams saņemt arī
redakcijā Katoļu ielā 2B, 3. stāvā
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI

Ceturtdiena, 2018. gada 1. marts

Var pieteikties līdzfinansējuma saņemšanai pagalmu labiekārtošanai
Jelgavas pilsētas pašvaldība kopš 2015. gada piedāvā iespēju daudzdzīvokļu dzīvojamo māju īpašnieku
kopībām labiekārtot savu māju pagalmus, saņemot
pašvaldības līdzfinansējumu. Tas paredzēts lietus
ūdens novadīšanas sistēmu, brauktuvju, ietvju, stāvlaukumu vai apgaismojuma būvdarbiem un citiem
labiekārtošanas darbiem, iekļaujot būvuzraudzības un
preču iegādes izmaksas. Pašvaldība arī šogad piedāvā
labiekārtot daudzdzīvokļu māju pagalmus, saņemot
līdzfinansējumu, un šogad tā apmērs ir 100 000 eiro.
Jelgavā 2016. gada 18. februārī (prot.Nr.2/3)

JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS
2016. GADA 18. FEBRUĀRA
SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.16-7
«PAR JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS LĪDZFINANSĒJUMU
DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀM MĀJĀM PIESAISTĪTO
ZEMESGABALU LABIEKĀRTOŠANAI»

Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku
kopības, kas vēlas labiekārtot pagalmu, iestādē «Pilsētsaimniecība» var iesniegt pieteikumu pašvaldības
līdzfinansējuma saņemšanai. Pieteikumu iesniegšanas
termiņš – līdz 28. maijam.
Pieteikums jāsagatavo un jāiesniedz saskaņā ar Jelgavas pilsētas pašvaldības 2016. gada 18. februāra saistošajiem noteikumiem Nr.16-7 «Par Jelgavas pilsētas
pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai».

Informāciju par pieteikuma sagatavošanu un iesniegšanu var saņemt pie sava nama pārvaldnieka
vai iestādē «Pilsētsaimniecība», zvanot pa tālruni
63084470, iesūtot jautājumus pa e-pastu pilsetsaimnieciba@pilsetsaimnieciba.jelgava.lv vai klātienē
pirmdienās no pulksten 18 līdz 19, iepriekš piesakoties pa tālruni 63084470.
Savukārt 5. martā pulksten 18 Jelgavas pilsētas domē
Lielajā ielā 11 «Pilsētsaimniecība» organizēs sanāksmi
par pieteikumu iesniegšanas kārtību.

aktos noteiktajā kārtībā ir pieņēmusi lēmumu par daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai
piesaistītā zemesgabala labiekārtošanu;
11.2. daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā esošo telpu, kurās notiek komercdarbība,
platība nepārsniedz 25% no kopējās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas platības;
11.3. daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā vienai personai pieder ne vairāk kā 25% no
tajā esošajiem dzīvokļu īpašumiem, izņemot dzīvokļu īpašumus, kuri ir valsts vai
pašvaldības īpašumā.
12. Pieteikumu iesniedzēja vārdā paraksta un iesniedz iesniedzēja pilnvarotā
persona.

tošanas darbi un iesniedzējs ir vienas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu
īpašnieku kopība;
18.7. pieteikumi, kuros paredzēti pārējie noteikumu 6. punktā norādītie labiekārtošanas darbi un iesniedzējs ir vairāku daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu
īpašnieku kopības;
18.8. pieteikumi, kuros paredzēti pārējie noteikumu 6. punktā norādītie labiekārtošanas darbi un iesniedzējs ir viena daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu
īpašnieku kopība.
(Izteikts 25.01.2018. saistošo noteikumu Nr.18-2 redakcijā)
19. Ja pieprasītais kopējais pašvaldības līdzfinansējuma apmērs pārsniedz attiecīgajā kalendārajā gadā pašvaldības budžetā šim mērķim paredzētos finanšu
līdzekļus, tad pieteikumi, ņemot vērā to prioritāti atbilstoši noteikumu 18. punktā
norādītajai secībai, pretendē uz pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanu pēc
šādiem kritērijiem:
(Grozīts ar 25.01.2018. saistošajiem noteikumiem Nr.18-2)
19.1. pieteikumā pieprasītais vismazākais pašvaldības līdzfinansējuma apjoms
procentuālā izteiksmē;
19.2. pašvaldībā agrāk iesniegtais pieteikums, ja vairākos pieteikumos pieprasīts
vienāds pašvaldības līdzfinansējuma apmērs procentuālā izteiksmē.
20. Komisija pieņem lēmumu par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu
iesniedzējam, ņemot vērā noteikumu 18. un 19. punkta nosacījumus, un uzaicina iesniedzēja pilnvaroto personu un pārvaldnieku noslēgt trīspusēju līgumu
ar iestādi «Pilsētsaimniecība», nosūtot uzaicinājumu uz iesniegumā norādīto
korespondences adresi.
21. Iesniedzēja pilnvarotā persona un pārvaldnieks ne vēlāk kā 10 darba dienu
laikā no uzaicinājuma nosūtīšanas dienas noslēdz ar iestādi «Pilsētsaimniecība»
trīspusēju līgumu. Iesniedzējs 10 darba dienu laikā no trīspusējā līguma noslēgšanas dienas pārskaita pārvaldnieka kontā līgumā noteiktos naudas līdzekļus,
ja pārvaldnieka rīcībā esošais iesniedzēja naudas līdzekļu uzkrājums plānoto
labiekārtošanas darbu veikšanai nav pietiekams.
22. Ja pārvaldnieks ir fiziska persona, tā ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā no
noteikumu 20. punktā paredzētā līguma noslēgšanas dienas atver atsevišķu
norēķinu kontu bankā līgumā noteikto maksājumu veikšanai.
23. Komisija izvēlas nākamo iesniedzēju pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanai, ja:
23.1. iesniedzējs rakstveidā atsakās no pieteikuma realizācijas;
23.2. iesniedzējs nav izpildījis jebkuru no noteikumu 21. punkta nosacījumiem.

Izdoti saskaņā ar likuma «Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā»
27.2 panta piekto daļu IV PIETEIKUMA IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA UN IESNIEDZAMIE DOKUMENTI
Grozījumi: saistošie noteikumi Nr.18-2 (25.01.2018. prot. Nr.1/5) 13. Lai pieteiktos pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai, iesniedzējs ne vēlāk
kā līdz paziņojumā par pieteikuma iesniegšanu norādītajam beigu termiņam
I VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI
pašvaldībā iesniedz:
1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā Jelgavas 13.1. iesniegumu, kas sagatavots atbilstoši veidlapai, kuru iestāde «Pilsētsaimniecīpilsētas pašvaldība (turpmāk – pašvaldība) piešķir līdzfinansējumu dzīvojamai ba» publicē interneta mājaslapā www.pilsetsaimnieciba.lv vienlaicīgi ar paziņojumu
mājai piesaistītā zemesgabala labiekārtošanai (turpmāk – labiekārtošanas darbi), par pieteikumu iesniegšanu;
līdzfinansēšanas apmēru un piešķiršanas nosacījumus.
(Grozīts ar 25.01.2018. saistošajiem noteikumiem Nr.18-2)
2. Noteikumos lietotie termini:
13.2. pilnvaru, ja pieteikumu iesniedzēja vārdā iesniedz juridiskas personas
2.1. piesaistītais zemesgabals – daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai funkcionāli pilnvarota persona;
nepieciešamais zemesgabals, kurš ir publiski pieejams un ir attiecīgās dzīvojamās 13.3. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līguma kopiju (uzrādot
mājas dzīvokļu īpašnieku īpašumā, valdījumā vai lietojumā;
oriģinālu);
2.2. iesniedzējs – daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopība 13.4. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma (provai vairāku daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku kopības, kuras tokola) kopiju (uzrādot oriģinālu), kurā:
ir noslēgušas vienošanos par kopīga pieteikuma iesniegšanu, ja daudzdzīvokļu 13.4.1. atbilstoši normatīvajiem aktiem pieņemts lēmums par piesaistītā zemesdzīvojamām mājām piesaistītie zemesgabali savstarpēji robežojas.
gabala labiekārtošanu,
3. Noteikumu mērķis ir veicināt daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto 13.4.2. norādīti labiekārtošanas darbi atbilstoši noteikumu 6. punkta nosacījumiem
zemesgabalu labiekārtošanu, lai uzlabotu apkārtējo vidi, transporta kustību, bērnu un to kopējās izmaksas atbilstoši iesniegumam pievienotajai plānoto izmaksu tāmei,
un jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespējas un nodrošinātu vides pieejamību. kā arī norādīts vēlamais pašvaldības līdzfinansējuma apmērs procentos,
4. Pašvaldības līdzfinansējumu piešķir kārtējam kalendārajam gadam pašvaldības 13.4.3. norādīta pilnvarotā persona, kura iesniedzēja vārdā ir tiesīga iesniegt
budžetā šim mērķim paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros.
pieteikumu un slēgt trīspusēju līgumu «Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas piesaistītā zemesgabala
II LĪDZFINANSĒJUMA APMĒRS UN PAZIŅOJUMA PUBLICĒŠANA
labiekārtošanai» (turpmāk – trīspusējs līgums),
5. Pašvaldības līdzfinansējums ir:
13.4.4. dots pilnvarojums daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārvaldniekam (turpmāk
5.1. ne vairāk kā 50% no labiekārtošanas darbu, izņemot noteikumu 5.2. apakš- – pārvaldnieks) slēgt trīspusēju līgumu un veikt visas nepieciešamās darbības, tai
punktā norādīto, kopējām izmaksām:
skaitā maksājumus, iesniedzēja pieteikumā norādīto labiekārtošanas darbu izpildei;
5.1.1. nepārsniedzot 10 000,00 euro vienai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas 13.5. labiekārtošanas darbu būvprojekta vai būvvaldē akceptēta paskaidrojuma
dzīvokļu īpašnieku kopībai par labiekārtošanas darbiem, kuriem saskaņā ar raksta vai apliecinājuma kartes kopiju (uzrādot oriģinālu);
normatīvajiem aktiem nepieciešama būvatļauja vai apliecinājuma karte,
13.6. daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai piesaistītā zemesgabala īpašnieka rakstisku
5.1.2. nepārsniedzot 2000,00 euro vienai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas piekrišanu labiekārtošanas darbu veikšanai, ja piesaistītais zemesgabals nav
dzīvokļu īpašnieku kopībai par labiekārtošanas darbiem, kuriem saskaņā ar iesniedzēja īpašumā;
normatīvajiem aktiem nepieciešams paskaidrojuma raksts;
13.7. līgumu vai tam pielīdzināmu dokumentu, kurā daudzdzīvokļu dzīvojamo māju
5.2. ne vairāk kā 80% no brauktuves (seguma konstrukcija, apmales) un ar to dzīvokļu īpašnieku kopības vienojušās par piesaistīto zemesgabalu kopīgu labiekārsaistīto inženiertīklu (lietus ūdens kanalizācijas tīkli brauktuves daļai, pārējo tošanu, kā arī par labiekārtojuma kopīgu uzturēšanu un saglabāšanu, ja iesniedzējs
inženiertīklu aku vāku regulēšana) izbūves, pārbūves vai atjaunošanas izmaksām, ir divas vai vairāku daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku kopības;
ja brauktuvi izmanto piekļuvei vienā no šādiem gadījumiem:
13.8. plānoto izmaksu tāmi, kas sagatavota atbilstoši veidlapai «Plānoto izmaksu
5.2.1. citai daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai kā vienīgo ceļu,
tāme» un saskaņota ar pārvaldnieka paraksttiesīgo personu (šo veidlapu iestāde
5.2.2. vairāku daudzdzīvokļu dzīvojamo māju kopīgai atkritumu konteineru «Pilsētsaimniecība» publicē interneta mājaslapā www.pilsetsaimnieciba.lv viennovietnei.
laicīgi ar paziņojumu par pieteikumu iesniegšanu). Plānotajai izmaksu tāmei jābūt
(Izteikts 25.01.2018. saistošo noteikumu Nr.18-2 redakcijā)
(«Excel» formātā) pievienotai iesniegumam arī elektroniskā datu nesējā.
6. Pašvaldības līdzfinansējumu var piešķirt šādiem labiekārtošanas darbiem:
14. Pieteikumu iesniedz iestādē «Pilsētsaimniecība» (Pulkveža Oskara Kalpaka iela
6.1. lietus ūdens novadīšanas sistēmas izbūvei, pārbūvei vai atjaunošanai;
16a, Jelgava, LV-3001). Ja pieteikumu iesniedz personīgi, par tā iesniegšanas laiku
6.2. brauktuves, ietves vai stāvlaukuma izbūvei, pārbūvei vai atjaunošanai;
uzskatāms minētajā iestādē reģistrētais datums un laiks.
6.3. apgaismojuma izbūvei, pārbūvei vai atjaunošanai;
6.4. citiem labiekārtošanas darbiem (bērnu rotaļu laukuma, soliņu, zāliena un V PIETEIKUMU VĒRTĒŠANA
apstādījumu, sporta laukumu izbūvei, pārbūvei vai atjaunošanai);
15. Pašvaldības komisija izvērtē pieteikumu atbilstību noteikumos noteiktajām
6.5. būvuzraudzības veikšanai;
prasībām.
6.6. atkritumu konteineru novietošanas laukumu izbūvei, pārbūvei vai atjau- 16. Ja komisija pieteikumā konstatē nepilnības, tai ir tiesības pieprasīt iesniedzējam
nošanai.
10 darba dienu laikā iesniegt precizējumus vai paskaidrojumus par pieteikumā
(Grozīts ar 25.01.2018. saistošajiem noteikumiem Nr.18-2)
iesniegtajiem dokumentiem.
7. Noteikumu 6. punktā norādīto labiekārtošanas darbu izmaksās var iekļaut:
17. Komisija noraida pieteikumu, ja konstatē, ka tas neatbilst noteikumos noteik7.1. līdz 50% no būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes izmaksām (t.sk. tajām prasībām.
inženierģeoloģiskās un topogrāfiskās izpētes), bet ne vairāk kā 1000 euro no 18. Atbilstošie pieteikumi pretendē uz pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanu
piešķirtā pašvaldības līdzfinansējuma, ja izstrādāts būvprojekts vai apliecinājuma šādā prioritārā secībā:
karte, un ne vairāk kā 200 euro no piešķirtā pašvaldības līdzfinansējuma, ja 18.1. pieteikumi, kuros paredzēti noteikumu 6.1. un 6.6. apakšpunktā norādītie
izstrādāts paskaidrojuma raksts;
labiekārtošanas darbi un iesniedzējs ir vairāku daudzdzīvokļu dzīvojamo māju
7.2. labiekārtojuma elementu iegādes izmaksas.
dzīvokļu īpašnieku kopības;
(Izteikts 25.01.2018. saistošo noteikumu Nr.18-2 redakcijā)
18.2. pieteikumi, kuros paredzēti noteikumu 6.1. un 6.6. apakšpunktā norādītie
8. (Svītrots ar 25.01.2018. saistošajiem noteikumiem Nr.18-2)
labiekārtošanas darbi un iesniedzējs ir vienas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas
9. Paziņojumu par pieteikumu iesniegšanu Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde dzīvokļu īpašnieku kopība;
«Pilsētsaimniecība» (turpmāk – iestāde «Pilsētsaimniecība») publicē laikrakstā 18.3. pieteikumi, kuros paredzēti noteikumu 6.1. apakšpunktā norādītie labiekār«Jelgavas Vēstnesis», pašvaldības interneta mājaslapā www.jelgava.lv un tošanas darbi un iesniedzējs ir vairāku daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu
iestādes «Pilsētsaimniecība» interneta mājaslapā www.pilsetsaimnieciba.lv.
īpašnieku kopības;
10. Paziņojumā par pieteikumu iesniegšanu norāda:
18.4. pieteikumi, kuros paredzēti noteikumu 6.1. apakšpunktā norādītie labiekār10.1. pieteikumu iesniegšanas termiņu;
tošanas darbi un iesniedzējs ir vienas daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu
10.2. līdzfinansējuma apmēru.
īpašnieku kopība;
18.5. pieteikumi, kuros paredzēti noteikumu 6.6. apakšpunktā norādītie labiekārIII PRASĪBAS IESNIEDZĒJAM
tošanas darbi un iesniedzējs ir vairāku daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu
11. Pašvaldības līdzfinansējumu var piešķirt, ja:
īpašnieku kopības;
11.1. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopība normatīvajos 18.6. pieteikumi, kuros paredzēti noteikumu 6.6. apakšpunktā norādītie labiekār-

VI LABIEKĀRTOŠANAS DARBU VEIKŠANA UN PAŠVALDĪBAS LĪDZFINANSĒJUMA
SAŅEMŠANA
24. Pārvaldnieks ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā pēc noteikumu 21. punkta nosacījumu izpildes organizē iepirkuma procedūru vai tirgus izpēti par labiekārtošanas
darbu veikšanu, komisijas sastāvā iekļaujot pašvaldības un iesniedzēja pārstāvi.
25. Pārvaldnieks ne vēlāk kā vienas darba dienas laikā pēc labiekārtošanas darbu
līguma noslēgšanas par to rakstveidā informē iestādi «Pilsētsaimniecība», norādot
līguma izpildītāju, izpildes termiņu un līguma summu.
26. Pārvaldniekam pēc visu labiekārtošanas darbu pabeigšanas, bet ne vēlāk kā līdz
kārtējā gada 1. decembrim, jāiesniedz iestādē «Pilsētsaimniecība» šādi dokumenti:
26.1. pārvaldnieka un būvdarbu veicēja abpusēji parakstīts darbu pieņemšanas
un nodošanas akts un akta par izpildītajiem darbiem kopija (uzrādot oriģinālu);
26.2. pārvaldnieka rēķins par pašvaldības piešķirtā līdzfinansējuma pārskaitīšanu;
26.3. būvdarbu veicēja rēķina par izpildītajiem darbiem kopija (uzrādot oriģinālu);
26.4. maksājuma uzdevums, kas apliecina izpildīto darbu apmaksu iesniedzēja
finansējuma summas apmērā.
27. Iestāde «Pilsētsaimniecība» pašvaldības līdzfinansējumu ieskaita pārvaldnieka kontā pēc noteikumu 26. punktā noteikto dokumentu saņemšanas.
(Grozīts ar 25.01.2018. saistošajiem noteikumiem Nr.18-2)
28. Gadījumā, ja iepirkuma procedūras vai tirgus izpētes rezultātā labiekārtošanas
darbu izmaksas ir augstākas par plānoto izmaksu tāmē norādītajām, pašvaldības
līdzfinansējuma apjoms netiek palielināts. Cenu starpību apmaksā iesniedzējs.
29. Gadījumā, ja iepirkuma procedūras vai tirgus izpētes rezultātā labiekārtošanas
darbu izmaksas ir zemākas par plānoto izmaksu tāmē norādītajām, pašvaldības
līdzfinansējuma apjoms tiek samazināts atbilstoši iesniegumā pieprasītajam
pašvaldības līdzfinansējumam procentuālā izteiksmē. Iestāde «Pilsētsaimniecība»
veic pašvaldības līdzfinansējuma pārrēķinu.
VII NOSLĒGUMA JAUTĀJUMS
30. Atzīt par spēku zaudējušiem Jelgavas pilsētas pašvaldības 26.03.2015.
saistošos noteikumus Nr.15-9 «Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma
apmērs un piešķiršanas kārtība daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto
zemes gabalu labiekārtošanai».
Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs A.Rāviņš
«Jelgavas Vēstnesis» Metiens – 28000 eks. Iznāk ceturtdienās Reģistrācijas apliecības Nr. 000703171
Izdevējs: JPPI «Zemgales INFO» Adrese: Katoļu iela 2B, 3. stāvs, Jelgava, LV – 3001
Galvenā redaktore: Kristīne Langenfelde
Redakcija: tālr. 63048801, e-pasts: redakcija@info.jelgava.lv www.jelgavasvestnesis.lv
«Zemgales INFO» birojs tālr./fakss: 63048800, e-pasts: birojs@info.jelgava.lv
Druku nodrošina: SIA «Poligrāfijas grupa «Mūkusala»»
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Ceturtdiena, 2018. gada 1. marts

Brīvlaika akcija
«Jundā»
 Jana Bahmane

Bērnu un jauniešu
centrs «Junda» 1.–6.
klašu skolēnu vecākus
aicina pieteikt savus
bērnus «Jundas» pavasara brīvlaika akcijai
«Jundies brīvlaikā!».
Bērniem būs iespēja
darboties «Jundas»
pulciņos, piedalīties
zemessargu organizētajās aktivitātēs un izzināt Meža un koksnes
produktu pētniecības
un attīstības institūta
darbību.
Pirmajā brīvlaika akcijas dienā,
13. martā, no pulksten 12 līdz 16
būs iespēja apmeklēt atvērtās
bezmaksas nodarbības «Jundas»
pulciņos Skolas ielā 2. Bērni varēs
darboties floristikas, keramikas,
automodelisma, radioelektronikas, «Lego» un citos pulciņos, iepazīstot plašo «Jundas» radošo un
tehnisko pulciņu piedāvājumu.
«Pieteikties šai brīvlaika akcijas
dienai nav nepieciešams – pulciņus aicinām apmeklēt ikvienu
interesentu,» norāda «Jundas» direktores vietniece Zane Leikuma.
14. martā brīvlaika akcijas laikā
būs iespēja piedalīties Zemessardzes 52. kaujas atbalsta bataljona
sagatavotajās aktivitātēs, kā arī
baudīt uz ugunskura pagatavotu
zupu nometnes vietā «Lediņi».
Pulcēšanās braucienam uz «Lediņiem» – pie «Jundas» Pasta ielā
32 pulksten 11.30, bet atgriešanās
paredzēta pulksten 16.
Savukārt 15. marts būs izpētes
diena, kad varēs doties uz Meža
un koksnes produktu pētniecības
un attīstības institūtu, noskaidrojot tā darbības mērķus, kā arī
uzzinot daudz jauna par kokiem.
Pulcēšanās ekskursijai – pulksten 13.30 pie «Jundas» Pasta
ielā 32, bet atgriešanās plānota
pulksten 16.
«Jundas» brīvlaika akcijas 14.
un 15. marta aktivitātes ir par
maksu, un tām iepriekš jāpiesakās. Pieteikt bērnus vecāki
aicināti «Jundā» Pasta ielā 32,
dalības maksa 14. martā – 8 eiro,
15. martā – 6 eiro. 14. un 15. martā «Junda» varēs uzņemt līdz 50
dalībniekiem.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Pašvaldības policijai
iegādāts kvadracikls
 Anastasija Miteniece

No 1.lpp.

valdības sistēmu abu valstu
pierobežas reģionā. Projekta
īstenošanas laikā, no pērnā
gada 1. aprīļa līdz 2019. gada
31. martam, tiek uzlabots
Latvijas un Lietuvas operatīvo
glābšanas dienestu tehniskais aprīkojums un iegādāta
papildu infrastruktūra un inventārs, organizētas mācības,

uzlabota agrīnās brīdināšanas
sistēma, operatīvās informācijas apmaiņa un sadarbība
starp atbildīgajiem operatīvajiem dienestiem dažādu
iespējamo vides risku novēršanā, piemēram, kūlas un
kūdras ugunsgrēku dzēšanā,
ķīmisko avāriju novēršanā,
kā arī nodrošināta iedzīvotāju

informēšana krīzes situācijās.
«Interreg V-A» Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības
programmas 2014.–2020. gadam projekta «Vides risku pārvaldības resursu pilnveidošana
pierobežas reģionā, lai efektīvi
veiktu vides aizsardzības pasākumus» kopējais budžets ir
1 160 320,66 eiro.

konsultācijas ar komercbankām, prognozējam, ka garantijas būs pieprasītas arī jauno
speciālistu vidū – tuvāko trīs
gadu laikā piešķirsim garantijas
aptuveni 3300 jaunajiem speciālistiem ar kopējo garantiju
apjomu 23 miljoni eiro,» teic
«Altum» valdes priekšsēdētājs
Reinis Bērziņš. Viņš skaidro,
ka programmas darbības mehānisms ir gana vienkāršs un ērts
– valsts atbalstu var saņemt
dažu dienu laikā savā bankā.
Persona, kura vēlas iegādāties
mājokli, dodas uz banku, saņem
hipotekārā aizdevuma piedā-

vājumu un, ja nepieciešams,
vēršas «Altum» pēc galvojuma.
Komercbankas, sadarbībā
ar kurām var saņemt «Altum»
garantiju, ir «Swedbank», «SEB
banka», «Luminor», «Citadele
banka» un banka «Baltikums».
Papildu informācija par galvojuma saņemšanas nosacījumiem pieejama mājaslapā
www.altum.lv.
Jelgavā kopš valsts garantijas
programmas sākuma šo iespēju
izmantojušas jau 246 ģimenes,
un galvojumu kopējais apmērs
ir 1,3 miljoni eiro. Mūsu pilsētā
hipotekārie aizdevumi, kuriem

Arī šovasar pašvaldības
pirmsskolas izglītības
iestādes (PII) strādās
pēc vasaras darba
grafika – tas nozīmē,
ka bērnudārzos būs
apvienotās grupas un
uz laiku slēgto iestāžu audzēkņiem tiks
nodrošināta vieta citā
tuvākajā pašvaldības
bērnudārzā. Vecākiem
jārēķinās, ka PII «Sprīdītis» būs slēgta visu
vasaru, bet šīs iestādes
bērniem nepieciešamības gadījumā vieta tiks
piedāvāta «Gaismiņā»,
«Pasaciņā», «Kāpēcīšos» vai «Kamolītī».
Šobrīd PII notiek vecāku aptauja, lai apzinātu bērnu, kuriem
vasarā būs nepieciešama vieta
bērnudārzā, skaitu. «Lai iestāžu
vadītāji racionāli varētu plānot nepieciešamo grupu skaitu, resursus
un pedagogu atvaļinājumu, vecāki
lēmumu aicināti pieņemt atbildīgi.
Pieredze liecina, ka pieprasījums
parasti ir liels, bet reālais apmek-

lējums vasarā – krietni mazāks, lai
gan jāatzīst, ka ar katru gadu bērnu, kuri vasarā apmeklē bērnudārzu, kļūst vairāk,» stāsta Jelgavas
Izglītības pārvaldes vadītājas vietniece Sarmīte Joma. Viņa skaidro,
ka pašvaldības bērnudārzu darbs
vasarā, kā ierasts, tiks organizēts
atbilstoši izstrādātajam grafikam
un slēgto iestāžu audzēkņi tiks
uzņemti apvienotās grupās citā
pašvaldības bērnudārzā. «Situācijās, kad bērns apgūst, piemēram,
speciālo izglītības programmu vai
ir vēl kādi objektīvi apstākļi par
labu citam bērnudārzam, analizēsim tos un radīsim risinājumu katrai situācijai,» papildina S.Joma.
Atbilstoši iepriekšējo gadu pieredzei vasaras sākumā pieprasījums
pēc vietas bērnudārzā ir lielāks,
tāpēc šajā laikā bērnus uzņems
lielākās pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes, savukārt vasaras
otrajā pusē atvērti būs bērnudārzi,
kuros ir mazāks grupu skaits. S.Joma gan norāda, ka PII «Sprīdītis»
būs slēgta visu vasaru, jo plānota
tās renovācija, līdz ar to šīs iestādes
bērni dažādos laika posmos tiks
uzņemti četros citos pašvaldības
bērnudārzos – «Gaismiņā», «Pasaciņā», «Kāpēcīšos» un «Kamolītī».

Jelgavas pilsētas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu
2018. gada vasaras perioda darba grafiks
Jūnijs
Jūlijs
Augusts
4.–8. 11.–15. 18.–22. 25.–29. 2.–6. 9.–13. 16.–20. 23.–27. 30.07.–3. 6.–10. 13.–17. 20.–24. 27.–31.
«Rotaļa»
SLĒGTA, bērniem vietu nodrošina
Lāčplēša ielā 5
PII «Vārpiņa» un PII «Zīļuks»
«Vārpiņa»
SLĒGTA, bērniem vietu nodrošina
Strādā apvienotās grupas, nodrošina vietu
Kronvalda ielā 22
PII «Rotaļa»
bērniem no PII «Rotaļa»
«Zīļuks»
SLĒGTA, bērniem vietu nodrošina
Strādā apvienotās grupas, nodrošina vietu
Skautu ielā 1a
PII «Rotaļa»
bērniem no PII «Rotaļa»
«Ķipari»
Strādā apvienotās grupas, nodrošina vietu
Pulkveža Brieža
SLĒGTA, bērniem vietu nodrošina PII «Zemenīte»
bērniem no PII «Zemenīte»
ielā 23a
«Zemenīte»
SLĒGTA, bērniem vietu nodrošina
Strādā apvienotās grupas, nodrošina vietu
Blaumaņa ielā 12/14
PII «Ķipari»
bērniem no PII «Ķipari»
«Kamolītis»
SLĒGTA, bērniem vietu nodrošina
Strādā apvienotās grupas, nodrošina vietu bērniem no PII «Kāpēcīši»
Meiju ceļā 31
PII «Kāpēcīši»
(līdz 19.08.) un PII «Sprīdītis» (līdz 31.08.)
«Kāpēcīši»
Strādā apvienotās grupas, nodrošina vietu
SLĒGTA, bērniem vietu nodrošina PII «Kamolītis»
Ganību ielā 66
bērniem no PII «Kamolītis» un PII «Sprīdītis»
«Sprīdītis»
SLĒGTA, bērniem vietu nodrošina PII «Gaismiņa», PII «Kāpēcīši», PII «Kamolītis», PII «Pasaciņa»
Tērvetes ielā 6
Strādā apvienotās
«Gaismiņa»
SLĒGTA, bērniem vietu nodrošina
Strādā apvienotās grupas, nodrošina vietu
grupas, nodrošina vietu
Vaļņu ielā 5
PII «Pasaciņa»
bērniem no PII «Sprīdītis»
bērniem no PII «Sprīdītis»
«Pasaciņa»
Strādā apvienotās grupas, nodrošina vietu bērniem
SLĒGTA, bērniem vietu nodrošina PII «Lācītis»
Aspazijas ielā 18
no PII «Lācītis» un «Sprīdītis»
«Lācītis»
SLĒGTA, bērniem vietu nodrošina
Strādā apvienotās grupas, nodrošina vietu
Māras ielā 2
PII «Pasaciņa»
bērniem no PII «Pasaciņa», PII «Kamolītis»
Iestādē strādā apvienotās grupas, nodrošinot vietu saviem izglītojamajiem un bērniem no slēgtajām PII.
No 20. augusta

 Dodot iespēju baudīt ziemas
priekus, orientēšanās kluba «Alnis» aktīvisti arī šogad Būriņu
mežā iedzinuši slēpju sliedes, un
ikviens distanču slēpošanas cienītājs tur var slēpot bez maksas
un sev ērtā laikā. «Es jau divas
nedēļas esmu uz slēpēm un katru
dienu noslēpoju vairākus desmitus
kilometru. Aicinu arī citus jelgavniekus izmantot šo iespēju – mums
ir sniegs, ir iebraukta trase, atliek
vien slēpot!» saka kluba pārstāve
Māra Bolšteina. Slēpotājiem gan
jārēķinās, ka šī trase nav apgaismota. M.Bolšteina stāsta, ka trasei var
piebraukt no divām pusēm. «Viens
variants ir atstāt automašīnu pie
«Kalna Būriņu» mājām Būriņu ceļā
8A, bet otrs – pie Garajiem kalniem
aiz Baložu kapiem, kur izveidota
arī atpūtas vieta. Tie, kuri neslēpo,
tur var izmantot iespēju šļūkt no
kalniņa,» tā M.Bolšteina. Jāpiebilst,
ka šogad distanču slēpošanas aplis
nav izveidots stadionā pie Jelgavas
sporta halles, jo tas šobrīd ir būv
objekts, kurā pavasarī atsāksies
rekonstrukcijas darbi. Tāpat nav
plānots iebraukt sliedes Zemgales Olimpiskā centra stadionā un
Pasta salā.

piesaistīts valsts galvojums,
variē robežās no 12 līdz 171
tūkstotim eiro. Kopumā Latvijā
ģimenes lielākoties pērk vidēja
izmēra dzīvokļus daudzdzīvokļu namos. Jauno projektu
īpatsvars ir zems – tikai 10
procenti –, arī privātmājas iegādājas krietni retāk – aptuveni
6 procenti. Vidējā aizdevuma
summa šajā programmā – 60
tūkstoši eiro. No Jelgavā atbalstu izmantojušajām ģimenēm
lielākā daļa – 155 – ir ģimenes
ar vienu bērnu, 76 ģimenes ir
ar diviem bērniem, 15 – ar trīs  Ja diennakts vidējā gaisa temperatūra ir mīnus 8 grādi, tad
un vairāk bērniem.

Zināms pašvaldības bērnudārzu darba grafiks vasarā
 Ritma Gaidamoviča

 S I A « J e l g a v a s a u t o b u s u
parks» (JAP) arī šogad turpina
izvērtēt autobusa vadītāju darba rādītājus un katru mēnesi
suminās labākos šoferus. Par
janvāra labākajiem autobusa
vadītājiem atzīti Vladimirs Taņukevičs un Nikolajs Šukelovičs.

V.Taņukevičs janvārī ir labākais pilsētas pārvadājumos, bet
N.Šukelovičs sasniedzis atzīstamus
rezultātus reģionālajos starppilsētu
pārvadājumos, informē uzņēmumā. Jāpiebilst, ka JAP labāko šoferu
nominēšanu ieviesa, lai papildus
motivētu autobusa vadītājus un
ar naudas balvu pateiktu paldies
par kvalitatīvi un atbildīgi paveiktu
darbu. Nosakot labāko šoferi, tiek
ņemts vērā, piemēram, vai nav
saņemtas pasažieru sūdzības par
konkrēto šoferi, vai viņš paveicis darbu noteiktajā apjomā un
kvalitātē, vai nav pārkāpumu, vai
autobuss ir labā tehniskā kārtībā,
kāds ir degvielas patēriņš.

Valsts garantija mājokļa iegādei pieejama arī jaunajiem speciālistiem
Jāņem gan vērā, ka jaunajiem
speciālistiem garantiju izsniedz
uz tirgus nosacījumiem. Proti,
garantija tiek izsniegta uz 10
gadiem, un par to ik gadu jāmaksā komisijas maksa – 4,8
procenti no garantijas atlikuma
summas. Attiecīgi maksa par
garantijas izmantošanu katru
gadu samazināsies proporcionāli garantijas atlikumam.
«Programmas līdzšinējā norise apliecina, ka tā labi palīdz risināt aktuālo pirmās iemaksas
uzkrāšanas problēmu. Ņemot
vērā iedzīvotāju interesi un

Īsi

Foto: Santis Zībergs

Latvijas–Lietuvas pārrobežu programmas
sadarbības gaitā Jelgavas pilsētas Pašvaldības policijai iegādāts kvadracikls,
kas turpmāk palīdzēs
nodrošināt ātru un
mobilu reaģēšanu negadījumu un to seku
novēršanai grūti sasniedzamās vietās.
Kā uzsver Jelgavas Pašvaldības policijas priekšnieks Viktors Vanags, kvadracikls pašvaldības policistiem ļaus sasniegt
vietas, kuras ar esošo operatīvo
tehniku nevarēja, piemēram,
Pils salā, upes krastos. «Tas ir
aktuāli arī civilās aizsardzības
jomā, it sevišķi plūdu gadījumā,
jo ar kvadraciklu varēsim piekļūt gan applūdušai teritorijai,
gan, piemēram, nogādāt laivas
līdz nepieciešamai vietai, tāpēc
kvadracikls neapšaubāmi ir
vērtīgs ieguvums.»
Iespēju iegādāties kvadraciklu Pašvaldības policijai
nodrošināja pašvaldības dalība
Latvijas–Lietuvas pārrobežu
programmā, kuras mērķis ir
pilnveidot vides risku pār-
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Iestāde slēgta, bērniem nodrošina vietu norādītajā PII.
iestādes atsāk darbu, atgriežas bērni, kas apmeklēja citu PII, notiek pakāpeniska jauno bērnu uzņemšana.

Jelgavas naktspatversmē klienti
drīkst uzturēties arī pa dienu.
Līdz ar auksto laiku naktspatversmē klientu skaits jau sasniedz 30,
un gandrīz puse no viņiem izmanto
iespēju uzturēties patversmē arī
pa dienu. «Klientu pieplūdumu
izjūtam jau vairāk nekā nedēļu.
Ja līdz tam naktspatversmē naktī
uzturējās līdz 25 cilvēkiem, tad
pēdējā nedēļā tie ir vairāk nekā 30
cilvēku,» stāsta Jelgavas Sociālo
lietu pārvaldes naktspatversmes
sociālā darbiniece Iveta Kaļinka,
piebilstot, ka iespēju aukstajā laikā palikt patversmē arī pa dienu
izmanto ap 15 cilvēku – pārējie
dodas savās ikdienas gaitās. Viņa
stāsta, ka klienti, kuri dienas laikā
izvēlas palikt naktspatversmē, dienas pirmajā pusē iesaistās uzkopšanas darbos, bet pēc tam skatās
televizoru, lasa grāmatas vai dara
citas sev saistošas lietas.
 Kā informē Jelgavas Latviešu
biedrības (JLB) valde, 18. martā
pulksten 13 Jelgavas pilsētas
bibliotēkas K.Barona zālē (Akadēmijas ielā 26) notiks biedru
sapulce. Tās laikā plānots izskatīt
šādus jautājumus: JLB 2017. gada
pārskata un 2018. gada budžeta
apstiprināšana, pasākumi un aktivitātes 2018. gadā, JLB interešu
kopu informācija.
 11. martā pulksten 13 kultūras namā «Rota» notiks kārtējais
klubiņa «Sendienas» biedru saiets, informē klubiņa valde.
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Ceturtdiena, 2018. gada 1. marts

Uzņēmumiem produktivitāte ik
gadu jākāpina par 6–8 procentiem
Foto: Ivars Veiliņš

LATVIJAS MAŠĪNBŪVES UN
METĀLAPSTRĀDES
RŪPNIECĪBAS ASOCIĀCIJA

Biedru skaits –

Strādājošo skaits –

160

12 000

Nozares kopējais apgrozījums –

1,5 miljardi eiro
Saražo 19%
no kopējā Latvijas ražošanas apjoma
Eksporta pieaugums

2017. gadā – 16%
Nozīmīgākie eksporta tirgi
Dānija

«Jā, mēs varam!» – ar šādu
saukli 22. un 23. februārī
Jelgavā aizvadīts Starptautiskais mašīnbūves un
metālapstrādes biznesa forums, kuru organizēja Latvijas Investīciju un attīstības
aģentūra (LIAA) sadarbībā
ar Jelgavas pašvaldību, Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociāciju
un Eiropas Biznesa atbalsta
tīkla organizāciju Latvijā.
Jelgavas tehnikumā forums
pulcēja 270 dalībniekus
no 13 valstīm, lai kopīgi iezīmētu nozares lomu
tautsaimniecības attīstībā
un veidotu jaunus biznesa
kontaktus.

Pasaulē ir ekonomiskā
buma laiks

«Jelgava ir īstā vieta metālapstrādei –
te ir tradīcijas, kvalificēti profesionāļi un
Latvijas Lauksaimniecības universitāte,
turklāt te dzimuši vairāki augsto tehnoloģiju uzņēmumi kā, piemēram, «UAV
Factory», kurš šobrīd ir uzstādījis pasaules rekordu, bezpilotu lidaparātiem bez
apstājas atrodoties gaisā 52 stundas,»
savā uzrunā pilsētas lomu uzsvēra LIAA
direktors Andris Ozols. Jārēķinās gan,
ka lielākās ieguvējas šobrīd ir tās teritorijas, kuras spēj veidot noteiktus ražošanas klasterus – uzņēmumi papildina
cits citu, gan sniedzot pakalpojumus,
gan kopīgi risinot problēmjautājumus.
Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs Juris Stinka kā būtiskāko metālapstrādes nozares izaicinājumu atzīmēja
darbaspēka trūkumu un straujo algu
pieaugumu. Kā risinājums tam tiek
piedāvāts pārskatīt imigrācijas politiku
Foruma atklāšanas uzrunā Jel- augsti kvalificētu profesionāļu piesaisgavas domes priekšsēdētājs Andris tei, ražošanas produktivitātes kāpināšaRāviņš akcentēja, ka metālapstrā- na, investīciju un eksporta veicināšana.
des un mašīnbūves nozare ir viena Gan jāpiebilst, ka eksporta jomā Latvijas
no pilsētas prioritātēm. «Kopējais uzņēmumi jau ir sasnieguši ļoti labus
apstrādes rūpniecībā strādājošo pil- rādītājus, proti, pēdējo astoņu gadu laikā
sētas uzņēmumu apgrozījums ir 136 kopējais eksporta apjoms ir dubultojies.
miljoni eiro, un lielāko daļu no tā vei«Starptautiskā vērtējumā Latvija
do tieši metālapstrādes uzņēmumi. izskatās ļoti labi. Ir vērojama pietiekami
Kopš 2008. gada Jelgavas uzņēmumu strauja izaugsme, turklāt izaugsme ir arī
eksporta apjoms ir dubultojies – šo- galvenajos eksporta tirgos – Skandināvibrīd aptuveni 70 procenti no pilsētā jā, Vācijā un citās ES valstīs. Uzņēmēju
saražotā tiek pārdots ārpus valsts optimisms Vācijā pat ir sasniedzis vēsrobežām. Būtiskākie pašvaldības turiski augstāko līmeni. Kopā ar salīekonomiskie izaicinājumi ir saistīti ar dzinoši zemo valsts un mājsaimniecību
nepieciešamību veicināt ražojošu uz- parādu līmeni Latvija uz daudzu citu
ņēmumu attīstību
valstu fona izskaun investīciju pietās pievilcīgi. Tieši
«Latvijā dažu dienu laikā
saisti, uzlabojot
milzīgais parādu
varam sarunāt tikšanos ar
uzņēmējdarbības
apjoms šobrīd tiek
attīstībai nepieuniversitātes rektoru, vēst- uzskatīts par nozīciešamo tehnisko
mīgāko draudu panieku, ministru vai Ministru saules ekonomikā.
infrastruktūru
industriālajās teprezidentu – Zviedrijā nekas Piemēram, Zviedritorijās un sakārrijā mājsaimniecību
tāds nebūtu iedomājams.»
tojot degradētās
aizņēmumi veido
teritorijas,» tā
108 procentus no
domes priekšsēdētājs, uzsverot, ka kopējiem ieņēmumiem, bet Latvijā tie
ikviens ražotājs pilsētā ir gaidīts un ir tikai 37 procenti. ASV valdības parāds
pašvaldība ir gatava sniegt nepiecie- ir 105 procenti no IKP, kamēr Latvijā
šamo atbalstu infrastruktūras, izglī- tie ir 40 procenti. Tā ir priekšrocība,
tības un citos būtiskos jautājumos.
kas jāizmanto,» norādīja zviedru ekoForumā tika runāts par tādām nomists un biznesa žurnālists Henriks
ražošanas nozarei būtiskām tēmām Mitelmans, pasaulē atzītas grāmatas
kā labvēlīgā ekonomiskā situācija pa- par globālajām tendencēm ekonomikā
saulē, digitalizācija un automatizācija, autors. Viņš uzsvēra, ka šobrīd pasaulē
jaunu sadarbības partneru piesaiste ir ekonomiskā buma laiks un tā ir ieun to, cik atbilstošs ir izglītības jomas spēja visam Baltijas reģionam. Daudzu
piedāvājums nozarei.
Rietumeiropas valstu un Skandināvijas

ekonomika ir tuvu savam maksimu- līdz 400. «Mūsu piemērs apliecina, ka
mam: «Salīdzinoši nesen kādā Zviedrijas Latvijā ir prasmīgi cilvēki, jo tieši Jelgavadošajā izdevumā lasītākā ziņa bija par vas rūpnīca pēc efektivitātes rādītājiem
suņu jogu – cilvēkiem tas šķita būtiski, ir labākā no 12 «AKG» grupas ražotnēm
bet es to varu izskaidrot tikai ar to, dažādās pasaules valstīs. Pieprasījums
ka ekonomika ir pārāk uzkarsusi. Tā pēc mūsu ražotajām dzesēšanas iekārir iespēja Latvijai un pārējām Baltijas tām šobrīd ir lielāks, nekā mēs varam
valstīm. Līdz šim neapgūtais tirgus ir saražot, tādēļ meklējam iespējas, kā saĀzija, kur šobrīd ekonomiskā izaugsme īsināt ražošanas ciklu, saglabājot mūsu
pārspēj visas prognozes. Jārēķinās gan kvalitātes prasības,» tā G.Ritzmans.
Kā vēl viena būtiska priekšrocība
ar to, ka ekonomiskās izaugsmes laikā
ražotājiem nebūs iespēju pacelt savas tika uzsvērts tas, ka esam maza valsts,
produkcijas cenu, jo inflācija šajā jomā ir tāpēc šeit salīdzinoši ātri var atrisināt
mirusi. Dārgāko ķēdes posmu ražošanas visus jautājumus. «Dažu dienu laikā
ciklā digitalizēs vai aizstās ar robotiem, varam sarunāt tikšanos ar universiun šobrīd neviens vairs nevar atļauties tātes rektoru, vēstnieku, ministru vai
Ministru prezidentu – Zviedrijā nekas
būt dārgs.»
Šo tendenci apstiprināja arī Vācijas tāds nebūtu iedomājams,» Latvijas
biznesa vidi rakstukonsultāciju uzņēmuma «Kleinmann «Rietumos ir izveidojušās sta- roja Kents Persons,
Olaines Biznesa
&Consultants» valparkā strādājošā
des priekšsēdētājs bilas ražošanas tradīcijas un
Peters Kleinmans, piegāžu ķēdes, tur strādā pēc gaisa filtru ražotāja «Dinair Latvia»
norādot, ka ražošanas nozarē uzņē- noteikta modeļa. Mums šādas valdes priekšsēmumiem sava pro- pieredzes nav, tādēļ meklējam dētājs. «Latvijā ir
daudz ambiciozu
duktivitāte ik gadu
savu ceļu un bieži vien atro- jaunu cilvēku, kuri
jākāpina par 6–8
procentiem. «Katrs
dam labākus risinājumus, jo ir gatavi pamatīgi
strādāt un veidot
ražotājs šobrīd saprocesam pieejam radoši.» savu karjeru, toskaras ar tā saukto
mēr arvien biežāk
produktivitātes izaicinājumu, jo jāspēj izdzīvot situācijā, kad saskaramies ar situāciju, kad mūsu
ražošanas izmaksas pieaug, bet produk- darbiniekus pārpērk, lai gan esam iecijas cenas nemainās vai samazinās. Tas interesēti veidot ilgtermiņa sadarbību.
ir globālās konkurences izaicinājums: Līdzīga situācija ir ar piegādātājiem.
uzvar tas, kurš spēj piedāvāt kvalitāti un Laba biznesa prakse mūsu izpratnē ir
efektivitāti. Pēc pētījumu rezultātiem, 51 veidot ilgtermiņa attiecības, tomēr Latprocents patērētāju visu mūžu brauc ar vijas piegādātāji pārsvarā grib nopelnīt
viena ražotāja auto, tādēļ ka viņus ap- uzreiz, bieži vien viņus neinteresē stamierina piedāvātā kvalitāte. Atkāpes no bila un prognozējama peļņa ilgākā laika
kvalitātes prasībām nav pieļaujamas – posmā,» tā K.Persons, raksturojot ikdietas ražotājam izmaksās dārgi. Autobūves nas izaicinājumus Latvijas biznesa vidē.
Savukārt Liepājā strādājošās «Lesjokompānijas ir aprēķinājušas, ka noturēt
esošu klientu viņiem izmaksā līdz 500 fors» grupas uzņēmuma «Lesjofors Gas
eiro, bet piesaistīt jaunu – četras reizes Springs», kas nodarbojas ar atsperu un
dārgāk,» tā P.Kleinmans, kurš sniedz gāzes amortizatoru ražošanu, valdes
konsultācijas autobūves un mašīnbūves loceklis Ģirts Ančevskis uzsvēra, ka
lielākā Latvijas priekšrocība ir tā, ka
nozarē strādājošajiem uzņēmumiem.
mēs bieži vien nezinām, ko un kā darīt,
Latvijas izmērs ir priekšrocība
bet tas veicina radošumu. «Rietumos ir
Viena no foruma paneļdiskusijām tika izveidojušās stabilas ražošanas tradīcijas
veltīta uzņēmumiem ar ārvalstu kapi- un piegāžu ķēdes, tur strādā pēc noteikta
tālu, kuri turpina investēt ražošanas modeļa. Mums šādas pieredzes nav, tādēļ
attīstībā, veidojot jaunas darba vietas meklējam savu ceļu un bieži vien atroun kāpinot ražošanas apjomus. Ar savu dam labākus risinājumus, jo procesam
pieredzi dalījās arī Jelgavas uzņēmuma pieejam radoši,» norādīja Ģ.Ančevskis.
«AKG Thermotechnik Lettland» valdes
priekšsēdētājs Gerhards Ritzmans, ap- Gudri, nevis lēti
Viena no Jelgavas priekšrocībām, uzstiprinot, ka tuvākajos gados ražošanas
attīstībā plāno investēt 10 miljonus eiro runājot potenciālos investorus, ir iespēja
un palielināt strādājošo skaitu no 250 piedāvāt plašas darbinieku izglītības

11%

12%

Norvēģija
 Jānis Kovaļevskis

Vācija

Zviedrija

17%

6%

Krievija

6%

un pārkvalifikācijas iespējas – pilsētā ir
divas profesionālās izglītības iestādes,
LLU un Zemgales reģiona Kompetenču
attīstības centrs. Lai stiprinātu starptautisko potenciālo, LLU ir nolēmusi
mainīt savu nosaukumu angļu valodā
un no 1. marta universitāti starptautiski prezentēt kā Dzīvības zinātņu un
tehnoloģiju universitāti (University of
Life Sciences and Technologies). «Kā
Latvijas Lauksaimniecības universitāte starptautiski esam saskārušies ar
dažādiem pārpratumiem. Piedaloties
starptautiskos forumos un projektos,
par mūsu universitāti veidojas nepareizs
priekšstats, tādēļ esam pieņēmuši lēmumu mainīt universitātes nosaukumu
angļu valodā. Latviešu valodā vēsturiskais nosaukums tiks saglabāts. Mums ir
8 fakultātes, 4200 studentu, no kuriem
3000 apgūst mācību programmas, kas
saistītas ar inženierzinātnēm un tehnoloģijām. Šo programmu īstenošana
nav lēta, tādēļ ar mūsu rīcībā esošajiem
resursiem cenšamies strādāt gudri,
apzinot nozaru vajadzības un mūsu
iespējas,» tā LLU studiju prorektors
Aigars Laizāns.
Viedokli par tehniskās izglītības kvalitāti Latvijā pauda arī SIA «Mechanika
Engineering» vadītājs Artūrs Žipris,
kurš ikdienā strādā pie dažādiem automatizācijas risinājumiem ražošanas
kompānijām. «Bizness no izglītības
jomas sagaida cilvēkus ar speciālajām
zināšanām, kuri ir sagatavoti darba
tirgum un spēj būt produktīvi. Kopš
2004. gada studentu skaits tehniskajās
programmās ir samazinājies par 30
procentiem, lai gan pieprasījums pēc
šiem speciālistiem pieaudzis. Turklāt
kopējā sagatavoto speciālistu kvalitāte
ir zemāka, nekā mēs sagaidām, un
galvenās problēmas saistītas ar nepietiekamajām prasībām studentiem. Šajā
ziņā apsveicama ir Vācijas pieredze, kur
potenciālais students pirms studiju uzsākšanas inženiertehniskajās specialitātēs iziet 10 nedēļu praksi uzņēmumā, lai
vispār saprastu, kam viņš tiks gatavots,»
uzsvēra A.Žipris.
Izglītības jomai veltītajā paneļdiskusijā tika secināts, ka uzņēmējiem ir daudz
ciešāk jāsadarbojas ar mācību iestādēm,
izmantojot to rīcībā esošo materiāltehnisko bāzi, laboratorijas, kā arī jāsniedz
savi priekšlikumi, kā mainīt izglītības
programmas, lai tās vairāk atbilstu
mūsdienu darba tirgus prasībām.

Ceturtdiena, 2018. gada 1. marts

Atbalstām
HK «Zemgale/LLU»!

Šodien, 1. martā, pulksten 19.30 Jelgavas
ledus hallē HK «Zemgale/LLU» aizvadīs
ceturto izslēgšanas spēli. Sērijā, kas ilgs
līdz vienas komandas četrām uzvarām,
HK «Zemgale/LLU» pirmajās divās spēlēs
izbraukumā apspēlēja savus pretiniekus –
regulārā čempionāta līderus HK «Mogo».
Regulārajā čempionātā komandas tikās
sešreiz, un Jelgavas klubs tikai vienreiz
uzvarēja, bet pirmajā izslēgšanas spēlē
sensacionāli pārspēja pretiniekus ar 10:2.
Arī otrajā spēlē uzvara papildlaikā – 3:2.
Trešdienas vakarā jau pēc «Jelgavas Vēstneša» nodošanas tipogrāfijā komandas
Jelgavā aizvadīja trešo spēli, un šovakar
notiks ceturtā. Nākamās spēles, ja būs
nepieciešams, notiks 4. martā Rīgā, 6.
martā Jelgavā un 8. martā Rīgā.

Trīs čempioni peldēšanā

Noslēdzies 2018. gada Latvijas Ziemas
čempionāts 25 m peldbaseinā. Trīs Jelgavas Specializētās peldēšanas skolas (JSPS)
audzēkņi kļuvuši par Latvijas čempioniem
– Jevgeņijs Boicovs uzvarēja 100 un 200 m
brīvajā stilā, Iļja Boicovs kļuva par čempionu 400 m kompleksā, savukārt Jēkabam
Audzēvičam čempiona tituls 400 m brīvajā
stilā. Sacensībās startēja vairāk nekā 400
dalībnieku no 26 komandām. Komandu
kopvērtējumā JSPS pirmā komanda ieguva
2. vietu, piekāpjoties tikai komandai SK
«Delfīns» no Rīgas. Savukārt JSPS otrajai
komandai – 11. vieta.
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www.jelgavasvestnesis.lv

SPORTS
Komplektē
skriešanas komandu

Jauns personīgais rekords

Sporta servisa centrs jelgavniekus aicina
pieteikties pilsētas skriešanas komandai
seriālā ««Bigbank» skrien Latvija». Īss
apraksts par saviem augstvērtīgākajiem
rezultātiem 5 km, 10 km, pusmaratona
vai maratona distancē jāiesūta līdz 7.
marta pulksten 17 pa e-pastu Edgars.
Simanovics@sports.jelgava.lv. Dalībnieku
skaits komandā ir ierobežots – astoņi.
«Komandu ieskaitē tiek ņemti vērā četri
labākie rezultāti, un katrā posmā jāstartē
vismaz pa vienam skrējējam 5 un 10
km un diviem skrējējiem pusmaratona
distancē,» skaidro Sporta servisa centra
pārstāvis Edgars Simanovičs. Šogad
««Bigbank» skrien Latvija» seriālam būs 8
posmi, un komandas dalībniekam jābūt
gatavam startēt vismaz četros no tiem.

Latvijas 2018.
gada vieglatlētikas
čempionātā telpās
jaunu personīgo
rekordu 400 m
skrējienā uzstādījusi Jelgavas Bērnu un
jaunatnes sporta
skolas vieglatlēte
Anna Ševčenko.
Anna distanci veica 57,39 sekundēs, kas
ir jauns viņas personīgais rekords, bet
sacensībās viņai deva 2. vietu. «Anna sezonas sākumā guva nelielu savainojumu,
taču, pateicoties mūsu fizioterapeitei Lienei
Bričkai, viņai tomēr ir izdevies iziet uz starta
ziemas sezonas nozīmīgākajās sacensībās
un uzrādīt arī labus rezultātus,» atzīst vieglatlētikas trenere Aļona Fomenko.

Gatavi atgriezties olimpiskajās spēlēs
 Ilze Knusle-Jankevica

«Dalība Phjončhanas olimpiskajās spēlēs man ir motivācija
nākotnei, jo es gribu tajās
atgriezties,» par iespaidiem
savās pirmajās olimpiskajās
spēlēs saka Jelgavas šorttrekists Roberts Zvejnieks.
Savukārt mūsu daiļslidotāja
Diāna Ņikitina no spēlēm
atgriezusies ar dalītām jūtām
– protams, ir gandarījums par
paveikto un piedzīvoto, bet
prieku aptumšo rezultāts, kas,
pēc viņas un trenera domām,
neatspoguļo patieso sportistes sniegumu uz ledus.
Spēles ir noslēgušās, un sportisti atgriezušies mājās, bet «Jelgavas Vēstnesis»
piedāvā nelielu ieskatu, kā Phjončhanā
gāja Jelgavas sportistiem, kuri šogad
debitēja Latvijas olimpiskās komandas
sastāvā. Jelgavas olimpieši R.Zvejnieks
un daiļslidotāja D.Ņikitina dzīvoja 20
stāvu ēkā – Roberta istabas biedrs bija
Latvijas daiļslidotājs Deniss Vasiļjevs, bet
Diāna dzīvoja kopā ar šorttreka treneri
Evitu Krievāni-Moiseičenko. Lai gan abi
sportisti galvenokārt koncentrējās saviem
startiem, bija arī nedaudz laika, lai apskatītu ciematu un izbaudītu atmosfēru.

Atmiņā paliks emocijas
«Man ir svarīgs rezultāts, tāpēc kon-

centrējos tam, ko daru, un tajā pašā laikā
arī to izbaudu,» par savām spēcīgākajām
emocijām saka šorttrekists, neslēpjot,
ka startēt pilnā arēnā un iziet uz starta
ceturtdaļfinālā bijis ļoti spilgts notikums.
«Spilgtākais brīdis ir tas, kad izej uz laukuma un apskaties apkārt – super sajūtas!»
Tāpat Robertam atmiņā paliks 500 metru
ceturtdaļfināla finišs, kurā tikai 0,043
sekundes viņu šķīra no iekļūšanas pusfinālā. Lai gan uzrādītais rezultāts ir labs,
Roberts pats to uzskata par neveiksmi un
spriež, ka savu darīja pieredzes trūkums
un stress.
Ar sadzīves apstākļiem un brīvā laika
pavadīšanas iespējām sportisti ir apmierināti, vien norāda, ka ēdiens varēja būt
daudzveidīgāks. Diāna pozitīvi vērtē to, ka
bija padomāts par higiēnu un daudzviet
varēja dezinficēt un nomazgāt rokas.
Pēdējās dienās viņi iegādājās dažādus
suvenīrus ar olimpisko spēļu simboliku,
piemēram, Roberts mājās pārveda T
kreklu un mīkstās rotaļlietas, bet Diāna
izvēlējās jakas, pidžamu un maciņus.
Roberts vērtē, ka cenas Dienvidkorejā ir
pieņemamas – tie, kuri bijuši olimpiskajās
spēlēs Sočos 2014. gadā, zinājuši teikt, ka
tur cenas bijušas krietni augstākas nekā
Phjončhanā.

Pārpratums ar telefonu

Spēļu laikā medijus pāršalca ziņa:
Roberts sociālajā vietnē facebook.com
ievietojis sludinājumu, ka pārdod mobilo
telefonu, ko olimpisko spēļu dalībniekiem
uzdāvināja uzņēmums «Samsung».
«Tas ir parasts telefons – bez īpaša vai
individualizēta dizaina, tas neatgādina
piemiņas lietu no spēlēm. Turklāt man
jau ir jauns telefons un vēl vienu nevajag,»

norāda sportists, piebilstot, ka šorttreka
inventārs nav lēts un, lai viņš varētu
trenēties, līdzekļus iegulda gan pats, gan
vecāki. Tiesa, nu sportists ir pārdomājis
un telefonu nepārdos, bet atdos lietošanā
vecākiem.

Līdz pērnā gada augustam šorttrekists Roberts Zvejnieks un daiļslidotāja Diāna Ņikitina Jelgavas ledus hallē satikās teju ik dienu
– nu Diāna trenējas Šveicē, tāpēc satikties
Phjončhanā sportistiem bija patīkami.
Foto: no sportistu arhīva

Modes etalons

Diānai bija gods pārstāvēt Latviju olimpiskajās spēlēs daiļslidošanā pēc 24 gadu
pārtraukuma, un viņa izcīnīja 26. vietu.
Starts Diānai bija ļoti emocionāls brīdis –
pēc īsās programmas viņa apraudājās: ja
sākumā tās bija prieka un gandarījuma
asaras par labi izdarītu darbu, tad vēlāk
– sarūgtinājums par tiesnešu vērtējumu,
kas, viņasprāt, neatbilst parādītajam
sniegumam. «Pēc neveiksmes Eiropas
čempionātā Diāna apzinājās, ka pati izgāzās, bet tagad viņa ir neizpratnē – izdarīja
visu ļoti labi, bet vērtējums tik zems. Viņai
pat radās šaubas, kā tagad būt, ko darīt
tālāk,» atzīst sportistes mamma, piebilstot: emocionālā spriedze bijusi tik liela,
ka mājupceļā no olimpiskajām spēlēm
Diāna saslima.
Pēc latvietes starta sociālos tīklus pāršalca komentāri par Diānas tēlu – tas ir ļoti
pārdomāts, spilgts, izceļas uz īso kleitiņu
fona, un viņa pat tika pielīdzināta Kaķsievietes tēlam. Cilvēki jūsmoja par melno
kombinezonu, cimdiņiem bez pirkstiem,
rokassprādzēm, astē saņemtajiem matiem
un ķēdīti ar kuloniņu. «Mēs ar Diānu
saņēmām vēstules no dažādām pasaules
malām – cilvēki pauda atbalstu Diānai,
pozitīvi novērtēja gan viņas sniegumu
sacensībās, gan tēlu, mudināja turpināt
iesākto. Par Diānu rakstīja britu, spāņu,
vācu, itāļu, amerikāņu, kanādiešu, somu
mediji. Viņa pat tika nosaukta par daiļslidošanas modes noteicēju ar lielu nākotni,»
stāsta Diānas mamma Solvita Ņikitina.
Šī pamanāmā tērpa autors ir Diānas
treneris olimpiskais vicečempions Stefans
Lambjēls – viņš uzzīmējis skici, izvēlējies
audumus, vairākkārt pārskatījis detaļas,
bet tērps šūts Rīgā. «Bija grūti uzšūt kombinezonu bez Diānas klātbūtnes. Katru
detaļu fotografēju un sūtīju Stefanam,
bet viņš izteica savu vērtējumu. Viņam ir
ļoti laba gaume,» vērtē Diānas mamma.
Savukārt kuloniņu slidu formā Diānai
apmēram pirms pusotra gada uzdāvināja Daiļslidotāja Diāna Ņikitina debiviņas kvēla pielūdzēja no Japānas, un tas jas olimpiskajās spēlēs izcīnīja 26.
tagad ir viņas talismans.
vietu.

Jūt līdzi komandai
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Sporta pasākumi
 3. un 4. martā pulksten 10 – Baltijas līgas 1. posms sēdvolejbolā: Latvija,
Lietuva, Baltkrievija (ZOC).
 3. martā pulksten 10 – Jelgavas pilsētas atklātais čempionāts basketbolā
vīriešiem (Jelgavas sporta hallē).
 3. martā pulksten 11 – Zemgales
novada invalīdu sacensības «Boccia»:
fināls (ZOC).
 3. martā pulksten 11 – Latvijas
Jaunatnes basketbola līgas Talantu spēle
U-19 grupas jauniešiem: «Jelgavas BJSS»
– «Jēkabpils» (Jelgavas sporta hallē).
 3. martā pulksten 15 – Latvijas
Jaunatnes basketbola līgas spēle U-15
grupā: «Jelgavas BJSS» – «Liepāja 2»
(ZOC).
 4. martā pulksten 11 – Latvijas Jaunatnes basketbola līgas spēle U-19 grupā: «Jelgavas BJSS» – «Jēkabpils» (ZOC).
 4. martā pulksten 11 – Latvijas
Jaunatnes basketbola līgas U-16 grupas jaunietēm: «Jelgavas BJSS» – «Rēzeknes novads» (Jelgavas sporta hallē).

Jelgavas 4. vidusskola
5. martā plkst.17

aicina bērnus uz papildu
uzņemšanu 2018./2019. m.g.

1. klasē ar mūzikas novirzienu.

SIA «Kulk» (reģ.Nr.41703007150)
Jelgavā uz sezonas laiku (no marta, aprīļa)

piedāvā darbu
palīgstrādniekam(-cei) cauruļvadu
montētājam(-ai) (santehniķim(-ei))

ar pieredzi inženierbūvju darbos caurteku un citu
apakšzemes komunikāciju remontu veikšanai.
Piedāvājam konkurētspējīgu
atalgojumu un sociālās garantijas.
CV lūgums sūtīt pa e-pastu personals@kulk.lv vai iesniegt personīgi Jelgavā, Dobeles šosejā 34, 2. stāvā,
4. kabinetā (Personāldaļā). Tālrunis 63007719.

Meklē darbu
Vīrietis meklē darbu, var būt vienas
dienas darbs. T.24869534.
Aukles un aprūpētājas darbu.
Ir medicīniskā izglītība. T.28236557.

Līdzjūtības
Mēs klusi paliekam šai krastā,
Vēji šalkos un mierinās mūs,
Bet tava vieta, kas bija šai dzīvē,
Vienmēr mūsu atmiņās būs.
Izsakām līdzjūtību skolotājai Anitai Balsai,
pāragri meitu Līgu zaudējot.
Jelgavas Valsts ģimnāzijas kolektīvs
Izsakām visdziļāko līdzjūtību mūsu skolas
bijušajam trenerim Aleksandram Balsam
un audzēknim Robertam Gūtmanim,
meitu un māti Līgu mūžības ceļā pavadot.
Jelgavas Bērnu un jaunatnes
sporta skolas kolektīvs
Es nekā vairāk nesacīšu
Kā tikai vienu, proti –
Man tur debesīs ir viena kaija.
Kaijiņa. Balta ļoti.
(I.Ziedonis)

Šorttrekists Roberts Zvejnieks debijas olimpiskajās spēlēs 500 metru
distancē izcīnīja 10. vietu, savukārt
1000 metru distancē – 15. vietu.

nesekoja un klātienē neapmeklēja nevie- Iespaidīgākais – atklāšanas un
Vēl Diānai atmiņā paliks šorttreka nas sacensības – lai neizsistos no ritma.
noslēguma ceremonija
sacensības, ko viņa apmeklēja klātienē.
Spēļu atklāšanas un noslēguma ce«Diāna 1000 metru slidojumā atbalstīja Gandrīz apgāž autobusu
remonija ir rīks, ar kura palīdzību paOlimpisko spēļu sākumā bija bažas, sākuma organizatorvalstis savā starpā
abus Latvijas pārstāvjus – Robertu
Zvejnieku un Roberto Puķīti. Viņa bija vai auksto laikapstākļu dēļ nevajadzēs sacenšas, mēģinot pasākumu noorganizēt
sajūsmā un atzina, ka, skatoties dzīvē, pat atcelt atklāšanas ceremoniju, tomēr, pēc iespējas grandiozāku un krāšņāku.
tas ir diezgan aizraujošs sporta veids,» kā saka jelgavnieki, – auksts bija, bet Abi Jelgavas olimpieši norāda: abas
stāsta Diānas mamma. Sportiste nožēlo, paciest varēja. Trakākais bijis stiprais ceremonijas paliks atmiņā. «Pats šovs ir
ka nevarēja palikt todien līdz beigām un vējš, kas apgrūtināja pārvietošanos, un skaists, bet TV ekrānā tas izskatās vēl
atbalstīt arī ātrslidotāju Haraldu Silovu, dažas ēkas īslaicīgi tika slēgtas, jo nedar- labāk un iespaidīgāk. Pēc noslēguma
kurš tad izcīnīja 4. vietu. «Haraldam bija bojās automātiskās durvis. «Vienu dienu ceremonijas bija mūzika, un visi sportisti,
vēlais starts, bet Diānai vajadzēja iet gu- Diāna piezvanīja un teica, ka ar komandu personāls arēnas vidū izklaidējās. Tas bija
lēt – viņa klātienē sacensības neskatījās. sēž autobusā, lai brauktu uz treniņu, forši!» teic Roberts. Tomēr daudz dziļāk
Vienīgi pirms tam ciematā novēlēja Ha- bet vējš šūpo autobusu no vienas puses Robertam un Diānai atmiņā paliks abu
raldam veiksmi. Nākamajā rītā man bija uz otru. Pat žogu norāva un aiznesa,» pirmais gājiens olimpiskajās spēlēs plecu
pirmais zvans, un meita teica: «Mamma, atceras S.Ņikitina. Par laimi, viss beidzās pie pleca ar pieredzējušiem Latvijas sportu redzēji Haralda rezultātu?! Mēs te visi bez starpgadījumiem. Turklāt sportisti tistiem, olimpiskajiem medaļniekiem un
lepojamies par viņu!»,» atklāj S.Ņikitina. norāda, ka Latvijas delegācijas tērpi bija dzīvām leģendām un sajūta: mēs esam
Roberts gan citu sportistu startiem līdzi gana silti un ērti.
vieni no viņiem.

SIA «Jelgavas poliklīnika» izsaka līdzjūtību
un skumju brīdī ir kopā ar Līgas Balsas
tuviniekiem, viņu mūžībā aizvadot.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību
Initai Kļaviņai, māti mūžībā pavadot.
SIA «Medicīnas sabiedrība
«Optima 1»» kolektīvs
Aiz tevis dzīvība un gaisma paliek,
Un piemiņa kā saules zieds.
(J.Silazars)
Esam kopā ar Juri Čivželi,
no māsas Elīnas Petrikas atvadoties.
Jelgavas 4. vidusskolas kolektīvs,
8.a klases audzēkņi un audzinātāja

Aizsaulē aizgājuši
AINA PRAZDŅICĀNE (1947. g.)
LAIMONIS KĻAVA (1930. g.)
LĪGA BALSA (1976. g.)
ELVIJS GOLDBERGS (1991. g.)
LUDVIGA BREŽINSKA (1931. g.).
Izvadīšana 01.03. plkst.12.45 Bērzu kapsētā.
SANDRA STRAUTNIECE (1956. g.).
Izvadīšana 01.03. plkst.14 Bērzu kapsētā.
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

Pirmdiena, 5. marts
LTV1
5.45 LTV – 60. Zelta arhīvs. Un atkal Raimonds Pauls.
6.00 Latvijas valsts himna.
6.02 Es - savai zemītei (ar subt.).*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2597.sērija.
9.35 Pamosties līdzās. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 101.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ķepa uz sirds.*
11.20 Barbaras Vudas kolekcija. Sirds trīsas.
Vācijas romantiska drāma (ar subt.). 1998.g. 1.daļa.
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15 Es - savai zemītei (ar subt.).*
13.50  Martins Labrītiņš. Animācijas seriāls.
14.20 Henrijs iepazīst pasauli. Animācijas seriāls.
14.30 Ja es būtu dzīvnieks. Dokumentāls seriāls.
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 161.sērija.
16.00 Pamosties līdzās. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 100.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2597.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 Atslēgas (ar subt.).*
23.00 Nakts ziņas. 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.20 700 pasaules brīnumi. Vjetnama.*
23.50 «De facto».*
0.25 Pasaules panorāma. Raidījums par ārpolitiku (ar subt.).*
0.55 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
1.40 Aculiecinieks.*

LTV7
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 Ekvadora.*
6.30 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls
7.00  Kūku čempions 7. Kulinārijas šovs. (krievu val., ar subt.).
8.10 Dzimtas detektīvs. Tontegodes dzimta.*
9.15 Latvijas sirdsdziesma.*
10.10 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 160.sērija.
11.00 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.).
12.00 2018.gada Phjončhanas Ziemas olimpiskās spēles.*
14.10 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls
14.40 Bez aizvainojuma. Aktuālas intervijas (krievu val., ar subt.).*
15.20 Punkti uz i. Diskusiju raidījums (krievu val., ar subt.).*
17.00 Dzīve šodien. (krievu val.).
18.05 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.).
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Bez aizvainojuma. Aktuālas intervijas (krievu val.).
20.10  TV PIRMIZRĀDE. Obeliska odiseja. Dokumentāla filma.
21.10  Lielais Gregs. Vācijas seriāls. 2004.g. 21.sērija.
22.10 Neaizmirstais. Seriāls. 1. un 2.sērija (krievu val., ar subt.).
23.55 Midsomeras slepkavības 9. Detektīvseriāls. 1.sērija.
1.45 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.
6.00 900 sekundes.
8.15 Apsolītā. Indijas seriāls. 2007.g. 232.sērija.
9.15 Likteņa līkloči. Krievijas seriāls (ar subt.). 6.sērija.
10.25 Televīzijas veikals.
10.40 Bērni un vecāki 4. ASV seriāls. 2012.g. 12.sērija.
11.40 Uzvari, zaudē vai mīli. ASV melodrāma. 2014.g.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Mūsu Čārlijs 11. Vācijas seriāls. 6.sērija.
15.25 Daktere Kvinna 2. ASV seriāls. 1993.g. 23.sērija.
16.30 Mīlestības vīns. Meksikas seriāls. 2016.g. 141.sērija.
17.40 Mani remonta noteikumi 2. Realitātes šovs. 1.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani remonta noteikumi 2. Realitātes šovs. 1.sērijas turpinājums.
18.55 Drosme un skaistums. Turcijas seriāls. 2016.g. 26.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.35 Transports šodien, rīt 9.
20.40 Degpunktā.
21.10 Ekstrasensi – detektīvi. Krievijas realitātes šovs. 1.sērija.
22.50 Es pazinu savu slepkavu. ASV dokumentāls seriāls. 1.sērija.
23.25 Amerikāņi 5. ASV seriāls. 1.sērija.
0.20 LNT ziņu Top 10.*
1.05 «Dzīvīte» brīvdienās 2. Televīzijas veikala skatlogs.*
1.30 Attīstības kods 4. Televeikala skatlogs.*
1.55 Drosme un skaistums. Turcijas seriāls. 2016.g. 26.sērija.
2.35 Degpunktā.*
3.00 900 sekundes.*

TV3
5.00 Apokalipses vēstneši. ASV seriāls. 2013.g. 3.sērija.
5.55 Uzvarētājas un zaudētājas. Austrālijas seriāls. 22.sērija.
6.50 Lieliskais Zirnekļcilvēks. Animācijas seriāls.
7.20 Septiņi rūķi. Animācijas seriāls.
7.40 Simpsoni 2. Animācijas seriāls.
8.20 Doktors Dūlitls. ASV komēdija.
10.05 Sīči dara trakas lietas. Amatiervideo raidījums. 46. un 47.sērija.
11.05 Televeikala skatlogs.
11.20 Uzvarētājas un zaudētājas 2. Austrālijas seriāls. 1.sērija.
12.25 Bruklina 99. ASV seriāls. 2014.g. 19. un 20.sērija.
13.25 Grizijs un lemingi. Animācijas seriāls.
13.50 Septiņi rūķi. Animācijas seriāls.
14.15 Simpsoni 2. Animācijas seriāls.
14.45 Darma un Gregs 3. ASV seriāls. 1999.g. 69. un 70.sērija.
15.45 Svešā seja 2. Latvijas seriāls. 2018.g. 24. un 25.sērija.
16.55 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 5. Seriāls. 6.sērija.
17.55 Māmiņas 3. Krievijas seriāls (ar subt.). 9. un 10.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Svešā seja 2. Latvijas seriāls. 2018.g. 25.sērija.
21.00 Nāvējošais ierocis. ASV spraiga sižeta seriāls. 10.sērija.
22.00 Skorpions. ASV detektīvseriāls. 2014.g. 9.sērija.
23.00 Kvantiko 2. ASV spraiga sižeta seriāls. 2016.g. 15.sērija.
23.55 Nekā personīga.*
0.55 Sveika, Rīga!*
1.30 Darma un Gregs 3. ASV seriāls. 1999.g. 69. un 70.sērija.
2.10 Svešā seja 2. Latvijas seriāls. 2018.g. 25.sērija.
2.45 UgunsGrēks 4. Latvijas seriāls. 250. un 251.sērija.
3.45 TV3 ziņas.*
4.15 Bez tabu.*

Otrdiena, 6. marts
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Dzimis Eiropā. Par ieguvumiem un zaudējumiem jaunajās
dalībvalstīs 10 gadus pēc iestāšanās ES.*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.02 Es - savai zemītei (ar subt.).*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2598.sērija.

9.35 Pamosties līdzās. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 102.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ceturtā studija.*
11.15 Latvijas sirdsdziesma.*
12.15 Daudz laimes, jubilār!*
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15 Province.*
13.50  Martins Labrītiņš. Animācijas seriāls.
14.20  Zorro hronikas. Animācijas seriāls.
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 162.sērija.
16.00 Pamosties līdzās. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 101.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2598.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija. 19.27 Laika ziņas.
19.30 Personība. 100 g kultūras. Kārlis Auzāns.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 1:1. Aktuālā intervija.
22.05 Lielā mūzikas balva 2017.
0.55  Adelainas gadi. Romantiska drāma (ar subt.). 2015.g.

TV PROGRAMMA
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija. 19.27 Laika ziņas.
19.30 Zemes stāsti.
20.00 Pasaules panorāma. Raidījums par ārpolitiku.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 Latvijas Loto izlozes.
21.20 Tieša runa.
22.30 TV PIRMIZRĀDE. Latviešu jaunie režisori.
Pāvels Gumennikovs. Sarauj, Just! Īsfilma. 2017.g.
22.40 TV PIRMIZRĀDE. Latviešu jaunie režisori. Gatis Ungurs.
Ludis. Latvijas komēdija. 2016.g.
23.05 Nakts ziņas. 23.14 Sporta ziņas. 23.16 Laika ziņas.
23.20 Debesu vārdā 2. Daudzsēriju drāma. 5. un 6.sērija.
1.15 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts.*

LTV7

5.00 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
5.30 Ekvadora.*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 1000 jūdzes Urālu kalnos. 1.sērija.
6.30 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Ceturtā studija.*
7.30 «Mikrofona» dziesmas.*
9.10 TV PIRMIZRĀDE. Ceļā uz zināšanām. Dokumentāla filma.
9.40 TV PIRMIZRĀDE. Izzini pasauli! Dokumentāls cikls.
10.10 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 161.sērija.
11.00 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.).
11.55 Aizliegtais paņēmiens.*
12.50 Vienas dienas restorāns.*
13.20 2018.gada Phjončhanas Ziemas olimpiskās spēles.*
15.30 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls
16.00  Lielais Gregs. Vācijas seriāls. 2004.g. 21.sērija.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.).
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35  Neparastās profesijas. Dokumentāls seriāls. 8.sērija.
20.05  Vjetnamas dārgumi. Dokumentāla filma (ar subt.).
21.10  Lielais Gregs. Vācijas seriāls. 2004.g. 22.sērija.
22.10 Godavīrs. Vācijas drāma. 2014.g.
23.55 Logs uz pasauli. Ņujorka. Dokumentāla filma. 1.sērija.
0.30 Izzini pasauli! Dokumentāls cikls.
1.00 Ceļā uz zināšanām. Dokumentāla filma.
1.30 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls

5.00 Vienas dienas restorāns.*
5.30 1000 jūdzes Urālu kalnos. 1.sērija.
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 1000 jūdzes Urālu kalnos. 2.sērija.
6.30 Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Ceturtā studija.*
7.30 «De facto» (ar subt.).*
8.05 Province (ar subt.).*
8.35 Kā apturēt globālo sasilšanu? «Deutsche Welle» žurnāls.
9.10 Ceļā uz zināšanām. Dokumentāla filma.
9.40 Izzini pasauli! Dokumentāls cikls.
10.10 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 162.sērija.
11.00 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.).
11.55 LV jaunatklāšanas raidījums «TE!».
12.55 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.*
13.25 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
13.55 Nedēļas apskats. Televeikala apskats.*
14.25 Igaunija ar Mariju Vīi. Dokumentāls seriāls (krievu val., ar subt.).
14.58 Personīgā lieta. Informatīvi analītisks raidījums (krievu val., ar subt.).*
15.29 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls
16.00  Lielais Gregs. Vācijas seriāls. 2004.g. 22.sērija.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.).
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35  Bezbailīgie. Gadsimta izaicinājums 4. Dokumentāls seriāls. 2.sērija.
20.05 Tuvu nāvei. Dokumentāla filma.
21.10  Lielais Gregs. Vācijas seriāls. 2004.g. 23.sērija.
22.10  Obeliska odiseja. Dokumentāla filma.
23.10 Personība. 100 g kultūras.*
0.05 Igaunija ar Mariju Vīi. Dok.seriāls. (krievu val., ar subt.).
0.40  Bezbailīgie. Gadsimta izaicinājums 4. Dok.seriāls. 2.sērija.
1.10 Ceļā uz zināšanām. Dokumentāla filma.
1.40 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls

LNT

LNT

5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.
6.00 900 sekundes.
8.15 Apsolītā. Indijas seriāls. 2007.g. 233.sērija.
9.15 Likteņa līkloči. Krievijas seriāls (ar subt.). 7.sērija.
10.25 Televīzijas veikals.
10.40 Bērni un vecāki 4. ASV seriāls. 2012.g. 13.sērija.
11.45 Inga Lindstrēma. Liktenīgais noslēpums. Vācijas melodrāma. 2008.g.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Mūsu Čārlijs 11. Vācijas seriāls. 7.sērija.
15.25 Daktere Kvinna 2. ASV seriāls. 1993.g. 24.sērija.
16.30 Mīlestības vīns. Meksikas seriāls. 2016.g. 142.sērija.
17.40 Mani remonta noteikumi 2. Sealitātes šovs. 2.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani remonta noteikumi 2. Realitātes šovs. 2.sērijas turpinājums.
18.55 Drosme un skaistums. Turcijas seriāls. 2016.g. 27.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā.
21.10 Oskars ēno. Latvijas realitātes šovs.
21.40 TV PIRMIZRĀDE. Neiespējamās kāzas. ASV melodrāma. 2016.g.
23.30 Tirāns 3. ASV seriāls. 2016.g. 4.sērija.
0.35 Mīlas dēka 2. ASV seriāls. 2015.g. 4.sērija.
1.25 «Dzīvīte» brīvdienās 2. Televīzijas veikala skatlogs.
1.50 Drosme un skaistums. Turcijas seriāls. 2016.g. 27.sērija.
2.30 Degpunktā.*
3.00 900 sekundes.*

5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.
6.00 900 sekundes.
8.15 Apsolītā. Indijas seriāls. 2007.g. 234.sērija.
9.15 Likteņa līkloči. Krievijas seriāls (ar subt.). 8.sērija.
10.25 Televīzijas veikals.
10.40 Bērni un vecāki 4. ASV seriāls. 2012.g. 14.sērija.
11.40 Neiespējamās kāzas. ASV melodrāma. 2016.g.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Mūsu Čārlijs 11. Vācijas seriāls. 8.sērija.
15.25 Daktere Kvinna 2. ASV seriāls. 1993.g. 25.sērija.
16.25 Mežonīgās zemes. Meksikas seriāls. 2017.g. 1.sērija.
17.40 Mani remonta noteikumi 2. Realitātes šovs. 3.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani remonta noteikumi 2. Realitātes šovs. 3.sērijas turpinājums.
18.55 Drosme un skaistums. Turcijas seriāls. 2016.g. 28.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā.
21.10 Zebra 2.
21.25 Doktors Mārtins 4. Lielbritānijas seriāls. 2008.g. 8.sērija.
22.35 Komando. ASV spraiga sižeta trilleris.
0.20 Devītā sesija. ASV šausmu filma.
1.55 Drosme un skaistums. Turcijas seriāls. 2016.g. 28.sērija.
2.40 Degpunktā.*
3.00 900 sekundes.*

LTV7

TV3
5.00 Apokalipses vēstneši. ASV seriāls. 2013.g. 4.sērija.
5.55 Uzvarētājas un zaudētājas 2. Seriāls. 2012.g. 1.sērija.
6.50 Grizijs un lemingi. Animācijas seriāls.
7.20 Septiņi rūķi. Animācijas seriāls.
7.40 Simpsoni 2. Animācijas seriāls.
8.10 Bruklina 99. ASV seriāls. 2014.g. 19. un 20.sērija.
9.05 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 5. Seriāls. 6.sērija.
10.05 Nāvējošais ierocis. Spraiga sižeta seriāls. 2016.g. 10.sērija.
11.05 Televeikala skatlogs.
11.20 Uzvarētājas un zaudētājas 2. Seriāls. 2012.g. 2.sērija.
12.25 Bruklina 99. ASV seriāls. 2014.g. 21. un 22.sērija.
13.25 Grizijs un lemingi. Animācijas seriāls.
13.50 Septiņi rūķi. Animācijas seriāls.
14.15 Simpsoni 2. Animācijas seriāls.
14.45 Darma un Gregs 3. ASV seriāls. 1999.g. 71.sērija.
15.10 Darma un Gregs 4. ASV seriāls. 2000.g. 72.sērija.
15.45 Svešā seja 2. Latvijas seriāls. 2018.g. 25. un 26.sērija.
16.55 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 5. Seriāls. 7.sērija.
17.55 Māmiņas 3. Krievijas seriāls (ar subt.). 11. un 12.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Svešā seja 2. Latvijas seriāls. 2018.g. 26.sērija.
21.00 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 7. Seriāls. 10.sērija.
22.00 Zibsnis 2. ASV spraiga sižeta seriāls. 19.sērija.
23.00 Aklā zona. ASV seriāls. 2015.g. 6.sērija.
23.55 Impērija. ASV seriāls. 2014.g. 4.sērija.
0.55 Darma un Gregs 3. ASV seriāls. 1999.g. 71.sērija.
1.20 Darma un Gregs 4. ASV seriāls. 2000.g. 72.sērija.
1.45 Pasaules smieklīgāko videokuriozu «Top 10» 2. 3.sērija.
2.05 Svešā seja 2. Latvijas seriāls. 2018.g. 26.sērija.
2.40 UgunsGrēks 4. Latvijas seriāls. 252. un 253.sērija.
3.40 TV3 ziņas.*
4.10 Bez tabu.*

Trešdiena, 7. marts
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Es - savai zemītei.*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.02 Es - savai zemītei (ar subt.).*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2599.sērija.
9.35 Pamosties līdzās. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 103.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ceturtā studija.*
11.15 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
12.00 Personība. 100 g kultūras.*
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15 Vides fakti.*
13.50  Gārfīlda šovs 2. Animācijas seriāls.
14.20 Kas te? Es te!*
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 163.sērija.
16.00 Pamosties līdzās. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 102.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2599.sērija.

TV3
5.00 Apokalipses vēstneši. ASV seriāls. 2013.g. 5.sērija.
5.55 Uzvarētājas un zaudētājas 2. Seriāls. 2012.g. 2.sērija.
6.50 Grizijs un lemingi. Animācijas seriāls.
7.20 Septiņi rūķi. Animācijas seriāls.
7.40 Simpsoni 2. Animācijas seriāls.
8.10 Bruklina 99. ASV seriāls. 2014.g. 21. un 22.sērija.
9.05 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 5. Seriāls. 7.sērija.
10.05 Zibsnis 2. ASV spraiga sižeta seriāls. 19.sērija.
11.05 Televeikala skatlogs.
11.20 Uzvarētājas un zaudētājas 2. Austrālijas seriāls. 3.sērija.
12.25 Bruklina 99. ASV seriāls. 2014.g. 23.sērija.
12.55 Bruklina 99 3. ASV seriāls. 2015.g. 1.sērija.
13.25 Grizijs un lemingi. Animācijas seriāls.
13.50 Neizstāstītās Šeherezādes pasakas. Animācijas seriāls.
14.15 Simpsoni 2. Animācijas seriāls.
14.45 Darma un Gregs 4. ASV seriāls. 2000.g. 73. un 74.sērija.
15.45 Svešā seja 2. Latvijas seriāls. 2018.g. 26. un 27.sērija.
16.55 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 5. Seriāls. 8.sērija.
17.55 Māmiņas 3. Krievijas seriāls (ar subt.). 13. un 14.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Svešā seja 2. Latvijas seriāls. 2018.g. 27.sērija.
21.00 Tēta nedienas Latvijā 3. Realitātes šovs. 6.sērija.
22.30 Gatava pārvērtībām 2. Realitātes šovs. 4.sērija.
23.15 Karaliskie grēki. ASV seriāls. 2015.g. 10.sērija.
0.15 Skorpions. ASV detektīvseriāls. 2014.g. 9.sērija.
1.10 Darma un Gregs 4. ASV seriāls. 2000.g. 73. un 74.sērija.
2.00 Svešā seja 2. Latvijas seriāls. 2018.g. 27.sērija.
2.35 UgunsGrēks 4. Latvijas seriāls. 254. un 255.sērija.
3.40 TV3 ziņas.*
4.10 Bez tabu.*

Ceturtdiena, 8. marts
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Vides fakti (ar subt.).*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.02 Es - savai zemītei (ar subt.).*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2600.sērija.
9.35 Pamosties līdzās. Meksikas seriāls (ar subt.). 104.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ceturtā studija.*
11.15 Aizliegtais paņēmiens.*
12.10 1:1. Aktuālā intervija.*
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15 Pasaules panorāma. Raidījums par ārpolitiku.*
13.50  Gārfīlda šovs 2. Animācijas seriāls.
14.20 Kas te? Es te!*
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 164.sērija.
16.00 Pamosties līdzās. Meksikas seriāls (ar subt.). 2016.g. 103.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2600.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija. 19.27 Laika ziņas.
19.30 Latvijas filmas Latvijas simtgadei. Astoņas zvaigznes.

Ceturtdiena, 2018. gada 1. marts
20.00 700 pasaules brīnumi. Vjetnama.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 Atslēgas. Dokumentāls cikls.
21.30 Latvijas kods. Izkrāsotā ģimene. Dokumentāla filma (ar subt.).
22.00  TV PIRMIZRĀDE. Okupācija.
Norvēģijas seriāls (ar subt.). 2015.g. 1.sērija.
23.00 Nakts ziņas. 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 Personība. 100 g kultūras.*
0.15 Tieša runa (ar surdotulk.).*
1.20 «1000 jūdzes» pa ledāja pēdām.* 4.sērija.
1.50 Sāras mūzika 2. «Deutsche Welle» žurnāls.

LTV7
5.00 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.*
5.30 1000 jūdzes Urālu kalnos. 2.sērija.
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 1000 jūdzes Urālu kalnos. 3.sērija.
6.30 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Ceturtā studija.*
7.30 Es – savai zemītei (ar subt.).*
8.00 Vides fakti (ar subt.).*
8.30 Kā apturēt globālo sasilšanu? «Deutsche Welle» žurnāls.
9.10 Ceļā uz zināšanām. Dokumentāla filma.
9.40 Izzini pasauli! Dokumentāls cikls.
10.10 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 163.sērija.
11.00 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.).
11.55 Tieša runa (ar surdotulkojumu).*
13.05 Ķīpsalā. Dokumentāla filma.
13.30 Viktora Lapčenoka jubilejas koncerts.*
15.30 Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls
16.00  Lielais Gregs. Vācijas seriāls. 2004.g. 23.sērija.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.).
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Punkti uz i. Diskusiju raidījums (krievu val.).
21.10  Lielais Gregs. Vācijas seriāls. 2004.g. 24.sērija.
22.10 Sporta studija.*
23.00 Tuvu nāvei. Dokumentāla filma.
0.00 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
0.45 Personība. 100 g kultūras.*
1.45 Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.
6.00 900 sekundes.
8.15 Apsolītā. Indijas seriāls. 2007.g. 235.sērija.
9.15 Likteņa līkloči. Krievijas seriāls (ar subt.). 9.sērija.
10.25 Televīzijas veikals.
10.40 Bērni un vecāki 4. ASV seriāls. 2012.g. 15.sērija.
11.40 Laika prognoze – mīlestība. ASV melodrāma. 2015.g.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Mūsu Čārlijs 11. Vācijas seriāls. 9.sērija.
15.25 Daktere Kvinna 2. ASV seriāls. 1993.g. 26.sērija.
16.25 Mežonīgās zemes. Meksikas seriāls. 2017.g. 2.sērija.
17.40 Mani remonta noteikumi 2. Realitātes šovs. 4.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani remonta noteikumi 2. Realitātes šovs. 4.sērijas turpinājums.
18.55 Drosme un skaistums. Turcijas seriāls. 2016.g. 29.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā.
21.10 Jaukā sieviete. ASV romantiska komēdija. 1990.g.
23.30 Melnais kods. ASV seriāls. 2015.g. 10.sērija.
0.30 Čikāgas sardzē 4. ASV seriāls. 2016.g. 15.sērija.
1.10 Es pazinu savu slepkavu. ASV dokumentāls seriāls. 1.sērija.
1.30 Šaurā zilā strīpiņa. Lielbritānijas komēdijseriāls. 1995.g.
2.00 Drosme un skaistums. Turcijas seriāls. 2016.g. 29.sērija.
2.40 Degpunktā.*
3.10 900 sekundes.*

TV3
5.00 Apokalipses vēstneši. ASV seriāls. 2013.g. 6.sērija.
5.55 Uzvarētājas un zaudētājas 2. Seriāls. 2012.g. 3.sērija.
6.50 Grizijs un lemingi. Animācijas seriāls.
7.20 Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums 6. Animācijas seriāls.
7.40 Simpsoni 2. Animācijas seriāls.
8.10 Bruklina 99. ASV seriāls. 2014.g. 23.sērija.
8.35 Bruklina 99 3. ASV seriāls. 2015.g. 1.sērija.
9.05 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 5. Seriāls. 8.sērija.
10.05 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 7. Seriāls. 10.sērija.
11.05 Televeikala skatlogs.
11.20 Uzvarētājas un zaudētājas 2. Austrālijas seriāls. 4.sērija.
12.25 Bruklina 99 3. ASV seriāls. 2015.g. 2. un 3.sērija.
13.25 Grizijs un lemingi. Animācijas seriāls.
13.50 Neizstāstītās Šeherezādes pasakas. Animācijas seriāls.
14.15 Simpsoni 2. Animācijas seriāls.
14.45 Darma un Gregs 4. ASV seriāls. 2000.g. 75. un 76.sērija.
15.45 Svešā seja 2. Latvijas seriāls. 2018.g. 27. un 28.sērija.
16.55 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 5. Seriāls. 9.sērija.
17.55 Māmiņas 3. Krievijas seriāls. 15. un 16.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Svešā seja 2. Latvijas seriāls. 2018.g. 28.sērija.
21.00 Nozieguma skelets 12. ASV seriāls. 5.sērija.
22.00 TV PIRMIZRĀDE. G.I.Džo 2. Atmaksa.
ASV spraiga sižeta fantastikas trilleris. 2013.g.
0.05 Ekstrasensu cīņas 16. Realitātes šovs. 2015.g. 6.sērija.
1.40 Darma un Gregs 4. ASV seriāls. 2000.g. 75. un 76.sērija.
2.25 Svešā seja 2. Latvijas seriāls. 2018.g. 28.sērija.
2.50 UgunsGrēks 4. Latvijas seriāls. 256. un 257.sērija.
3.50 TV3 ziņas.*
4.20 Bez tabu.*

Piektdiena, 9. marts
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Saknes debesīs (ar subt.)*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.02 Es - savai zemītei (ar subt.).*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35 TV PIRMIZRĀDE. Alpu dakteris 10. Seriāls. 1.sērija.
9.35 Pamosties līdzās. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 105.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Kalnu patruļa 6. Seriāls. 12.sērija.
11.40 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts.*
12.25 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
12.45 Aculiecinieks.*
13.00 2018. gada paralimpiskās spēles Phjončhanā.
Atklāšanas ceremonija.
15.15 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 165.sērija.
16.10 Pamosties līdzās. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 104.sērija.
17.00 Alpu dakteris 10. Seriāls. 1.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 Īstās Latvijas saimnieces.
22.15  Darelu ģimene. Seriāls (ar subt.). 2016.g. 4.sērija.
23.10 Nakts ziņas. 23.19 Sporta ziņas. 23.21 Laika ziņas.
23.25 Latvijas sirdsdziesma.*
0.20  Okupācija. Seriāls (ar subt.). 1.sērija.
1.15 Kalnu patruļa 6. Seriāls. 12.sērija.
2.05 Debesu vārdā 2. Vācijas drāma. 2014.g. 5. un 6.sērija.
3.55 Sporta studija (ar surdotulkojumu).*

4.40 Latviešu jaunie režisori. Pāvels Gumennikovs.
Sarauj, Just! Īsfilma. 2017.g.
4.50 Latviešu jaunie režisori. Gatis Ungurs. Ludis.
Latvijas komēdija. 2016.g.

LTV7
5.00 Es – savai zemītei (ar subt.).*
5.30 1000 jūdzes Urālu kalnos. 3.sērija.
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 1000 jūdzes Urālu kalnos. 4.sērija.
6.30 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Ceturtā studija.*
7.30 «Mikrofona» dziesmas.*
9.09 Bravo! Baltijas valstu bērnu talantu šovs (krievu val., ar subt.).
10.10 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 164.sērija.
11.00 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.).
12.00 1:1. Aktuālā intervija (ar surdotulkojumu).*
13.00 TIEŠRAIDE. 2018.gada paralimpiskās spēles Phjončhanā.
Atklāšanas ceremonija.
15.00 Kā apturēt globālo sasilšanu? «Deutsche Welle» žurnāls.
15.30 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls
16.00  Lielais Gregs. Vācijas seriāls. 2004.g. 24.sērija.
17.00 Dzīve šodien. (krievu val.).
18.05 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.).
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Personīgā lieta. Informatīvi analītisks raidījums (krievu val.).
20.05 Rezervāts. Politiskā satīra (krievu val., ar subt.).
20.20 Aizmirstās garšas. Dok.seriāls. 6.sērija (angļu val., ar subt.).
21.00 2018.gada paralimpiskās spēles Phjončhanā.
Atklāšanas ceremonija.*
23.10  Rīkstnieks. Austrālijas un ASV kara drāma (ar subt.). 2014.g.
1.10 Supernova 2018.*
3.35 Vakars ar Renāru Zeltiņu.*
4.30 Bez aizvainojuma. Aktuālas intervijas (krievu val.).*

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.
6.00 900 sekundes.
8.15 Apsolītā. Indijas seriāls. 2007.g. 236.sērija.
9.15 Likteņa līkloči. Krievijas seriāls (ar subt.). 10.sērija.
10.25 Televīzijas veikals.
10.40 Bērni un vecāki 5. ASV seriāls. 2013.g. 1.sērija.
11.45 Un tad ieradās Vanda. Vācijas romantiska komēdija. 2014.g.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Mūsu Čārlijs 11. Vācijas seriāls. 10.sērija.
15.25 Daktere Kvinna 2. ASV seriāls. 1993.g. 27.sērija.
16.25 Mežonīgās zemes. Meksikas seriāls. 2017.g. 3.sērija.
17.40 Mani remonta noteikumi 2. Austrālijas realitātes šovs. 5.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani remonta noteikumi 2. Realitātes šovs. 5.sērijas turpinājums.
18.55 Drosme un skaistums. Turcijas seriāls. 2016.g. 30.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā.
21.10 TV PIRMIZRĀDE. Auroras Tīgārdenas mistērijas.
Pēdējā loma. ASV detektīvfilma. 2018.g.
23.05 Četras kāzas un vienas bēres. ASV melodrāma. 1994.g.
1.15 Šaurā zilā strīpiņa. Lielbritānijas komēdijseriāls. 1995.g.
1.50 Drosme un skaistums. Turcijas seriāls. 2016.g. 30.sērija.
2.30 Degpunktā.*
2.55 900 sekundes.*
4.40 Karamba! Humora raidījums.

TV3
5.00 Apokalipses vēstneši. ASV seriāls. 2013.g. 7.sērija.
5.55 Uzvarētājas un zaudētājas 2. Austrālijas seriāls. 4.sērija.
6.50 Grizijs un lemingi. Animācijas seriāls.
7.20 Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums 6. Animācijas seriāls.
7.40 Simpsoni 2. Animācijas seriāls.
8.10 Bruklina 99 3. ASV seriāls. 2015.g. 2. un 3.sērija.
9.05 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 5. Seriāls. 9.sērija.
10.05 Nozieguma skelets 12. ASV seriāls. 5.sērija.
11.05 Televeikala skatlogs.
11.20 Uzvarētājas un zaudētājas 2. Austrālijas seriāls. 5.sērija.
12.25 Bruklina 99 3. ASV seriāls. 2015.g. 4. un 5.sērija.
13.25 Grizijs un lemingi. Animācijas seriāls.
13.50 Neizstāstītās Šeherezādes pasakas. Animācijas seriāls.
14.15 Simpsoni 2. Animācijas seriāls.
14.45 Darma un Gregs 4. ASV seriāls. 2000.g. 77. un 78.sērija.
15.55 Precētie pret brīvajiem 3. Latvijas realitātes šovs. 2.sērija.
16.55 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 5. Seriāls. 10.sērija.
17.55 Māmiņas 3. Krievijas seriāls. 17. un 18.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Dziesmu duelis. TV šovs. 2018.g.
21.50 Pasludinu jūs par Čaku un Leriju. ASV komēdija.
0.05 Nāvei pa pēdām. ASV un Francijas spraiga sižeta filma. 2004.g.
1.50 Kvantiko 2. ASV spraiga sižeta seriāls. 2016.g. 15.sērija.
2.40 UgunsGrēks 4. Latvijas seriāls. 258. un 259.sērija.
3.40 TV3 ziņas.*
4.10 Bez tabu.*

Sestdiena, 10. marts
LTV1
5.10 LTV – 60. Zelta arhīvs. Bildes’97. Grupa «Tumsa».
5.30 Province (ar subt.).*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.02 Personība. 100 g kultūras.*
7.00 Aoi un Hinatas piedzīvojumi kalnos 2. Animācijas seriāls.
7.30  Gārfīlda šovs 2. Animācijas seriāls.
8.00  Martins Labrītiņš. Animācijas seriāls.
8.30 JAUNUMS. Bitīte Maija 2. Animācijas seriāls.
9.00 Kas te? Es te!
9.30 Zīmē, līmē, dari pats! Raidījums bērniem.
9.42 Ernests un Selestīna. Animācijas seriāls.
10.00 Ķepa uz sirds.
10.30 TV PIRMIZRĀDE. Princese Malēna. Pasaku filma (ar subt.). 2015.g.
11.40 Eņģeļu māja. LTV seriāls. 96. un 97.sērija.
12.40 Kultūršoks. 100 g kultūras.*
12.55 Zemes stāsti (ar subt.).*
13.30 Latvijas filmas Latvijas simtgadei.*
14.00 700 pasaules brīnumi. Vjetnama.*
14.35 Īstās Latvijas saimnieces.*
15.35 Gudrs, vēl gudrāks.*
17.00  TV PIRMIZRĀDE. Varenās čūskas. Dok.filma (ar subt.).
18.00 Dienas ziņas (Sestdiena) (ar surdotulkojumu).
18.20 Aculiecinieks.
18.35 Ielas garumā. 15 no 100. Skanstes apkaime.
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 Teātris.zip.
21.45 TV PIRMIZRĀDE. Iespējamā tikšanās. Dailes teātra izrāde.
23.05 Paslēpes mūzikā. Elīna Garanča. Dokumentāla filma.
0.05  Rīkstnieks. Kara drāma (ar subt.). 2014.g.
2.05 Latvijas Televīzijas un Latvijas Radio gada balva
«Kilograms kultūras 2017».*
4.20 Brigitas Vīnšteines noslēpums.*

LTV7
5.00 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls
5.30 1000 jūdzes Urālu kalnos. 4.sērija.

TV PROGRAMMA

Ceturtdiena, 2018. gada 1. marts
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 Kas te? Es te!*
7.00 Dardarija.*
7.30 Province (ar subt.).*
8.00 700 pasaules brīnumi. Kuba.*
8.30 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.
9.00 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.
9.30 Aculiecinieks.*
9.45 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts.*
10.30 Brīnumu laboratorija (krievu val., ar subt.).
11.00 Sporta studija (ar surdotulkojumu).*
11.50 Kūku čempions 7. Kulinārijas šovs (krievu val., ar subt.).
13.00 2018.gada paralimpiskās spēles Phjončhanā.
Kalnu slēpošana. Nobrauciens vīriešiem un sievietēm.
15.05 Aculiecinieks.*
15.25 Bērnu un jauniešu mūsdienu dziesmu izpildītāju konkurss
«Balss pavēlnieks».*
17.00 Ceļā uz zināšanām. Dokumentāla filma.
17.30 Izzini pasauli! Dokumentāls cikls.
18.00 Aizliegtais paņēmiens (ar subt.).*
19.00  Kiberhuligānisms. Dokumentāla filma.
20.05  Nemiera gars 6. Speciālizlaidums. Dokumentāla filma.
21.00 Midsomeras slepkavības 9. Detektīvseriāls. 2.sērija.
22.50 Daudz laimes, jubilār!*
0.50 LV jaunatklāšanas raidījums «TE!».*
1.50 700 pasaules brīnumi. Kuba.*
2.20 Mājas, kur atgriezties. Seriāls. 2010.g. 165.–168.sērija.
4.00 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.*
4.30 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
4.59 Province (ar subt.).*

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.15 Bernards 2. Animācijas seriāls.
5.35 Čikāga liesmās 3. ASV seriāls. 2014.g. 19.sērija.
6.15 Dzimuši policisti. ASV seriāls. 2015.g. 7.sērija.
6.55 Suņu slepenā dzīve. Raidījums. 2013.g. 4.sērija.
7.55 30 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru. Kulinārijas raidījums.
8.30 Attīstības kods 4. Televīzijas veikala skatlogs.
9.00 LNT brokastis.
10.00 Laimīgs un vesels 10. Televīzijas veikala skatlogs.
10.30 «Dzīvīte» brīvdienās 2. Televīzijas veikala skatlogs.
11.05 Oskars ēno. Latvijas realitātes šovs.
11.35 TV PIRMIZRĀDE. Mantotā dzīve. ASV melodrāma. 2017.g.
13.20 Mani remonta noteikumi 2. Realitātes šovs. 1., 2. un 3.sērija.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

16.50 Ekstrasensu cīņas 3. Krievijas realitātes šovs. 1.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Auroras Tīgārdenas mistērijas. Pēdējā loma.
Detektīvfilma. 2018.g.
20.00 LNT ziņas.
20.35 «Degpunktā» sestdienā 6.
21.05 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 289. un 290.sērija.
23.20 Varenais Niks. Vācijas spraiga sižeta filma. 2014.g.
1.05 Komando. ASV spraiga sižeta trilleris.
2.30 Laika prognoze – mīlestība. ASV melodrāma. 2015.g.
3.50 LNT brokastis.*
4.40 Karamba! Humora raidījums.

TV3
5.00 Apokalipses vēstneši. ASV seriāls. 2013.g. 8.sērija.
5.55 Būt par papucīti 4. ASV seriāls. 2013.g. 5. un 6.sērija.
6.50 Darma un Gregs 4. ASV seriāls. 2000.g. 77.sērija.
7.10 Transformeri: roboti maskējas. Animācijas seriāls.
7.35 Ogijs un tarakāni. Animācijas seriāls.
8.20 Mikijs un sacīkšu braucēji. Animācijas seriāls.
9.15 Televeikala skatlogs.
9.30 Sīči dara trakas lietas. Amatiervideo raidījums. 47.sērija.
10.00 Sveika, Rīga!
10.35 Autoziņas. Televeikala skatlogs.
11.10 Tēta nedienas Latvijā 3. Realitātes šovs. 6.sērija.
12.50 Pasaules smieklīgāko videokuriozu «Top 10» 2. 4.sērija.
13.40 Izklausies redzēts 4. Muzikāls šovs. 2018.g.
16.15 Doktors Dūlitls 2. ASV ģimenes komēdija. 2001.g.
18.00 Dullās sacensības «Neiespējamā misija» 7. 2.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Krūdi. ASV animācijas filma. 2013.g.
21.30 Godzilla. ASV un Japānas trilleris. 2014.g.
0.00 G.I.Džo 2. Atmaksa. Spraiga sižeta fantastikas trilleris. 2009.g.
2.00 Karaliskie grēki. ASV seriāls. 2015.g. 10.sērija.
2.50 Apokalipses vēstneši. ASV seriāls. 2013.g. 8.sērija.
3.30 Iespējams tikai Krievijā 4. 12. un 13.sērija.
4.30 TV3 ziņas.*

Svētdiena, 11. marts
LTV1
5.15 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
6.00 Latvijas valsts himna.

6.02 Personība. 100 g kultūras.*
7.00 Robotikas pasaule. Animācijas seriāls.
7.30  Gārfīlda šovs 2. Animācijas seriāls.
8.00  Martins Labrītiņš. Animācijas seriāls.
8.30 Bitīte Maija 2. Animācijas seriāls.
9.00 Kas te? Es te!
9.30  Henrijs iepazīst pasauli. Animācijas seriāls.
9.40  Ja es būtu dzīvnieks. Dokumentāls seriāls.
10.00  Zorro hronikas. Animācijas seriāls.
10.25  TV PIRMIZRĀDE. Garšas pasaule.
Dokumentāls seriāls (ar subt.). 1.sērija.
11.00  TV PIRMIZRĀDE. Bali salas dārgumi.
Dokumentāla filma (ar subt.).
12.00 Dievkalpojums.
13.00 Saknes debesīs (ar subt.).
13.30 Aculiecinieks.*
13.45 Atslēgas (ar subt.).*
14.05 Likteņa līdumnieki. LTV videofilma. 7.sērija.
15.05 Latvijas sirdsdziesma.*
16.00 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras. Olgai Dreģei 80.
16.45 Ķepa uz sirds.*
17.15 Daudz laimes, jubilār! Dita Krenberga.
18.00 Dienas ziņas (Svētdiena) (ar surdotulkojumu).
18.20 Province.
18.50 TV PIRMIZRĀDE. Barbaras Vudas kolekcija. Sirds trīsas.
Vācijas romantiska drāma (ar subt.). 1998.g. 2.daļa.
20.30 Panorāma. 21.19 Sporta ziņas. 21.29 Laika ziņas.
20.46 «De facto».
21.35 TV PIRMIZRĀDE. Guntara Rača autorkoncerts.
23.20 Mobings. Vācijas drāma. 2012.g.
1.05  Varenās čūskas. Dokumentāla filma (ar subt.).
2.10 Dzintaru koncertzāles 80 gadu jubilejas svētku koncerts.*
4.25 LTV – 60. Zelta arhīvs. «Menuets».

LTV7
5.30 Adreses.*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 Kas te? Es te!*
7.00 Dardarija.*
7.30 Vides fakti (ar subt.).*
8.00 Es – savai zemītei (ar subt.).*
8.30 Reģionālā attīstība Latvijā. Agro 2018. Televeikala skatlogs.
9.00 Karaliste.*
9.30 Rūpes par Zemi. Dokumentāla filma.

10.00 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.
10.30  Princese Malēna. Pasaku filma. (ar subt.).
11.40 Brīnumu laboratorija (krievu val., ar subt.).*
12.10 Mājas, kur atgriezties. Seriāls. 2010.g. 165. un 166.sērija.
13.00 2018.gada paralimpiskās spēles Phjončhanā. Kalnu
slēpošana. Supergigants vīriešiem un sievietēm.
15.05 Mājas, kur atgriezties. Seriāls. 2010.g. 167. un 168.sērija.
16.00 Krāsainās pasaules. Dokumentāla filma.
16.10 Izzini pasauli! Dokumentāls cikls.
16.45 Aizmirstās garšas. Dok.seriāls. 6.sērija. (angļu val., ar subt.).
17.20  Nemiera gars 6. Speciālizlaidums. Dokumentāla filma.
18.15 Neaizmirstais. Lielbritānijas seriāls. 3. un 4.sērija
(krievu val., ar subt.).
20.00 Bravo! Baltijas valstu bērnu talantu šovs (krievu val., ar subt.).
21.00 TV PIRMIZRĀDE. Sauja dzīves. Vācijas drāma. 2016.g.
22.45 Sporta studija.*
23.30 Adreses.*
0.05 Dzimtas detektīvs. Jurjānu dzimta (ar subt.).*
1.10 Grupas «Sīpoli» koncerts «Kamēr tu šo spēli spēlē...».*
3.30 Visas durvis vaļā. «SeMS» dokumentālie stāsti.*
4.00 Spots.*
4.30 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.*
5.00 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.*
5.29 Karaliste (ar subt.).*

LNT
5.00 Vilfreds. ASV seriāls. 2014.g. 3.sērija.
5.15 Bernards 2. Animācijas seriāls.
5.25 Aģente Kārtere 2. ASV seriāls. 2016.g. 8.sērija.
6.05 Kontakts kopā ar doktoru Čārlzu Stenliju.
6.35 Doktors Mārtins 4. Lielbritānijas seriāls. 2008.g. 8.sērija.
7.25 Šaurā zilā strīpiņa. Lielbritānijas komēdijseriāls. 1995.g.
8.45 Zebra 2.*
9.00 LNT brokastis.
10.00 «Dzīvīte» brīvdienās 2. Televīzijas veikala skatlogs.
10.30 Atspēriens izaugsmei 2. Televīzijas veikala skatlogs.
11.05 Jaukā sieviete. ASV romantiska komēdija.
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13.35 Viesuļvētru mednieki. ASV dokumentāls seriāls. 9.sērija.
14.05 Mani remonta noteikumi 2. Realitātes šovs. 4. un 5.sērija.
16.50 Ekstrasensu cīņas 3. Krievijas realitātes šovs. 2.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Hūberts un Štallers 5. Detektīvseriāls. 1. un 2.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.10 LNT ziņu Top 10.
21.05 Lieliskais gadsimts. Seriāls. 2011.g. 291. un 292.sērija.
23.15 Inga Lindstrēma. Liktenīgais noslēpums. Melodrāma. 2008.g.
1.00 Četras kāzas un vienas bēres. ASV melodrāma. 1994.g.
2.50 Pēdējie Grimmi 3. ASV seriāls. 2013.g. 20.sērija.
3.35 Viesuļvētru mednieki. ASV dokumentāls seriāls. 9.sērija.
4.00 LNT brokastis.*
4.40 Karamba! Humora raidījums.

TV3
5.00 Apokalipses vēstneši. ASV seriāls. 2013.g. 9.sērija.
5.55 Būt par papucīti 4. ASV seriāls. 2013.g. 7. un 8.sērija.
7.00 Transformeri: roboti maskējas. Animācijas seriāls.
7.25 Ogijs un tarakāni. Animācijas seriāls.
8.00 Ikdienas ainiņas. ASV komēdijseriāls. 21. un 22.sērija.
8.55 Pasaules smieklīgāko videokuriozu «Top 10» 2. 3. un 4.sērija.
10.00 Superbingo.
11.05 Dziesmu duelis. TV šovs. 2018.g.
12.30 Gatava pārvērtībām 2. Realitātes šovs. 4.sērija.
13.10 Amerikāņu nindzjas. ASV realitātes šovs. 2012.g. 2.sērija.
14.15 Pasaules smieklīgāko videokuriozu «Top 10» 2. 5.sērija.
14.35 Godzilla. ASV un Japānas trilleris. 2014.g.
17.05 Krūdi. ASV animācijas filma.
19.00 Nekā personīga.
20.00 Izklausies redzēts 4. Muzikāls šovs. 2018.g.
22.40 Borna ultimāts.
ASV un Vācijas spraiga sižeta filma. 2007.g.
0.55 Žokļi 2. ASV šausmu filma. 1978.g.
3.00 Dullās sacensības «Neiespējamā misija» 7. 2.sērija.
3.50 Apokalipses vēstneši. ASV seriāls. 2013.g. 9.sērija.
4.30 Iespējams tikai Krievijā 4. 14.sērija.

SIA «Alejas projekti» (reģ.Nr.43603025529) ir viens no lielākajiem specializētajiem uzņēmumiem
Latvijā ar ilggadēju darba pieredzi, kas sniedz pakalpojumus apzaļumošanas,
bruģēšanas un labiekārtošanas jomā, lai veidotu skaistu un sakoptu vidi.

Piedāvātā vakance – BRUĢĒTĀJS(-A).

Darba apraksts:
• profesionāli un ar izpratni veikt ceļu būvniecības un
dažādu segumu ieklāšanas darbus;
• darbs komandā ar citiem speciālistiem;
• darbības reģions – Rīga, Pierīga, Jūrmala, Jelgava, Zemgale.
Prasības:
• vidējā izglītība;
• darba pieredze līdzīgā darbā vismaz 2 gadi;
• labas latviešu valodas zināšanas;
• patiesa vēlme veidot skaistu un sakoptu vidi.

Prasības, kas tiks uzskatītas par priekšrocību:
• spēja vadīt brigādi un organizēt darbus objektā;
• speciālā izglītība ceļu būvniecībā;
• B kategorijas autovadītāja tiesības.
Piedāvājam:
• apmācības un izaugsmes iespējas;
• darbu stabilā un augošā uzņēmumā;
• darbu ziemas mēnešos iespēju robežās;
• draudzīgu kolektīvu;
• regulāru darba samaksu.

CV, norādot vakanci, sūtīt pa e-pastu birojs@alejasprojekti.lv. Tālrunis informācijai – 29432512 (no plkst.8 līdz 17).
Sazināsimies ar mūsu prasībām atbilstošiem kanditātiem 10 darba dienu laikā.

Seko mums arī portālos:

draugiem.lv un

6. martā pl. 1730

Jelgavas pilsētas,
Jelgavas un Ozolnieku
novadu tūrisma gids

facebook.com

7.martā pl. 1715

8. martā pl. 1800

12. martā pl. 1730

Nodokļu aktualitātes
2018.gadā
13.martā pl. 1000

13. martā pl. 1730

Gleznošanas
pamati I

Personāla atlase,

15. martā pl. 1730

novērtēšana un vadība
20.martā pl. 1000

Ideju fitness IV
22. martā pl. 1715

Jaunums

Vadības psiholoģijas Dārza dizains un
ierīkošana
praktiskie aspekti
26. martā pl. 1730
26. martā pl. 1715

27. martā pl. 1830

Dokumentu arhīva
veidošana
11. aprīlī pl. 1000

Darba vides risku
novērtēšana
00
18. aprīlī pl. 10

19. aprīlī pl. 1000
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www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

NOTIKUMI

Ceturtdiena, 2018. gada 1. marts

Latvijai – 100 Fotogrāfijās aicina
Šogad mūsu valsts svin 100 gadu jubileju. Visa gada garumā
«Jelgavas Vēstnesis» katrā laikraksta numurā lasītājiem ļaus
iepazīt Latviju, kādu to šodien redz mūsu pilsētas skolēni.
Kopumā Jelgavas Izglītības pārvaldes un Jelgavas Latviešu
biedrības rīkotajā dzejoļu konkursā bija iesniegti 300 skolēnu
sarakstīti dzejoļi par Latviju, un 54 no tiem jau maijā tiks izdoti
dzejas krājumā «Latvijai – 100». Katru dzejoli papildina Jelgavas
Mākslas skolas audzēkņu vizualizācijas.
Evelīna Talapina, 3.b klase

Mūsu saknes
Kā sēkliņa, kas zemē reiz krita
Caur sakni tā auga un lapotni vija
Tā dāvāja mājas putniem un zvēriem
Bij kur rotaļāties gan meitenēm gan
zēniem
Tā es un tu, kas šai zemē dzimis
No sēkliņas audzis, caur mūžu
lapotni vijis

Kādam tu dāvā prieku un laimi
Citam dod padomu, citam vienkārši
smaidi
Un lai kurp ceļš mūs tālais vestu
Mūsu saknes arvien sauks mūs atpakaļ.
RALFS MASLOVS,
Jelgavas 4. vidusskola, 8.c klase

Pasākumi pilsētā
PĀRCELTS NO 1. MARTA UZ 10. APRĪLI PULKSTEN 19 – Noras Bumbieres fonda
koncerts «Atmiņu portrets». Pie klavierēm – maestro Raimonds Pauls. Piedalās:
V.Lapčenoks, Ž.Siksna, R.Dūduma, I.Krauja, S.Berezina, D.Petkeviča, N.Jakušonoks,
E.Kreilis, jauktais koris «Mītava», mūziķu grupa E.Jasa vadībā. Režisors – S.Kalniņš.
Scenogrāfs – I.Pirvics. Programmā – R.Paula un citu komponistu dziesmas, kuras
savas karjeras laikā izpildījusi N.Bumbiere. Biļešu cena – 7–15 € (kultūras namā).
Derīgas uz 1. marta koncertu iegādātās biļetes, taču tās var arī atdot atpakaļ
«Biļešu paradīzes» kasēs.
3. martā pulksten 12 – Zemgales reģiona mūzikas skolu IV koru festivāls «Lai
sasaucamies, lai dziedam». Ieeja – bez maksas (Jelgavas Mūzikas vidusskolā).
3. martā pulksten 18 – jubilejas koncerts «Olgai Dreģei – 80». Koncertu vadīs
rakstnieks un publicists Ē.Hānbergs un Dailes teātra aktrise A.Dzērve, piedalīsies
kinorežisors J.Streičs, O.Dreģes ekrāna partneri U.Dumpis, B.Indriksone, L.Cauka, D.
Zande, G.Āboliņš, ilggadējie skatuves kolēģi A.Kantāne un J.Paukštello, koris «Balsis»,
bērnu ansamblis «Knīpas un knauķi» un citi. Biļešu cena – 12–25 € (kultūras namā).
4. martā pulksten 17 – Valmieras Drāmas teātra viesizrāde: T.Viljamss «Kaķis uz
nokaitēta skārda jumta». Drāma 2 daļās. Režisore – I.Mičule. Lomās: R.Dišlere, K.Freimanis, M.Liepa, I.Puķe, S.Putniņa, R.Rudāks. Biļešu cena – 8–12 € (kultūras namā).
6. martā pulksten 19 – starptautiska akordeonu trio «Balcardions» šovs.
Akordeona virtuozi Moriss Balaskā (Kanāda), Radovans Popovs (Serbija) un Evita
Dūra-Andersone (Latvija) izpildīs franču komponistu klasiskos skaņdarbus akordeonam, ugunīgos Balkānu tautu ritmus, mūsdienu populārās un rokmūzikas
skaņdarbus no «ABBA», «Queen», Maikla Džeksona u.c. repertuāra. Biļešu cena
– 9–12 € (kultūras namā).
7. martā pulksten 20; 11. martā pulksten 17 un 20; 14. martā pulksten 15
un 16. martā pulksten 12 – KINO. Piedzīvojumu filma «Nameja gredzens» (Latvija,
2018). 13. gadsimts, bagātās un varenās baltu pagānu zemes ir iekārojams mērķis
arī Romai. Īpaši Zemgale, kura kontrolē tirdzniecības ceļus un nekad nepakļaujas
nevienam. Taču varas gredzens un tiesības valdīt tiek jaunajam Namejam. Pieredzes
trūkumam un nodevībai Namejs liek pretī drosmi. Vai Namejs un viņa tauta kļūs
par leģendu? Režisors – A.Grauba. Lomās: E.Endre, Dž.Blūrs, A.Diržiūte, I.Martinsons, A.Keišs, A.Skrastiņš, J.Āmanis, E.Vāne, L.Dzelzītis, E.Dombrovskis, A.Berķe.
Filmas ilgums: 110 min. Līdz 12. g.v. neiesaka. Biļešu cena – 4 € (kultūras namā).
7. martā pulksten 14 – 22. integratīvās mākslas festivāla reģionālais konkurss
koncerts «Nāc līdzās! Zemgale». Ieeja – bez maksas (kultūras namā).
7. martā pulksten 17 – muzikāli literārs vakars «Viss sievietēm», veltīts Starptautiskajai sieviešu dienai (Sabiedrības integrācijas pārvaldē).
8. martā pulksten 18 – ciklā «Satiec savu mūziķi» – muzikāla tikšanās ar Bērnu
un jauniešu mūzikas kluba dibinātāju Endiju Rožkalnu. Pieteikšanās pa tālruni
63005445 (Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
8. martā pulksten 16.30 – ekskursija kājām «Modes aizkulises cauri gadsimtiem». Ekskursija pa Jelgavu Starptautiskajā sieviešu dienā. Gide – Signe Lūsiņa.
Ekskursijas ilgums – 2 stundas. Pieteikšanās pa tālruni 63005447.
9. martā pulksten 19 – grupas «Līvi» akustiskais koncerts «Bez štepseļiem».
Grupas sastāvs – A.Virga, G.Mucenieks, J.Buķelis, H.Mucenieks. Koncerta viesi –
E.Silacērps, Alex, A.Balinskis, M.Zīlmanis un Dz.Beitāns ar stīgu kvartetu. Biļešu
cena – 8–12 € (kultūras namā).

Izstādes
No 1. marta – izstāde «Veltījums režisores Lūcijas Ņefedovas 85 gadu jubilejai»:
izstāde par L.Ņefedovas dzīvi Jelgavas teātrī – fotogrāfijas no izrādēm, programmas un citas interesantas liecības par režisores dzīvi un radošo darbu (Ā.Alunāna
memoriālajā muzejā).
No 3. marta līdz 9. aprīlim – Ievas Šustikas gleznas «Trīspadsmit mirkļu privilēģija» (kultūras nama 2. stāva galerijā).
No 7. līdz 28. martam – Aritas Strodes-Kļaviņas fotogrāfiju izstāde «Neparastie
latgalieši». Izstādes atklāšana un tikšanās ar fotogrāfi – 7. martā pulksten 18
(Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).

iemūžināt vēl neredzēto

 Jana Bahmane

Foto: Kaspars Zaķis

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde «Kultūra»
ikvienu fotografēšanas
entuziastu aicina piedalīties fotokonkursā «Jelgava
Latvijas simtgadē», līdz
13. septembrim iesūtot
pilsētas fotogrāfijas. Tās
tiks vērtētas trīs kategorijās
– «Pilsētainava», «Portrets»
un «Notikums». «Aicinām
konkursa dalībniekus fotogrāfijās tvert vēl neredzēto – nesekot klišejām, bet
meklēt ko jaunu, iespējams,
paraudzīties, kā Jelgava izskatās ārpus centra,» norāda iestādes «Kultūra» producents Gundars Caune.
Fotokonkurss Jelgavā notiek jau 7.
gadu, un tā mērķis ir veicināt jelgavnieku radošo darbību un iesaistīšanos
pilsētas kultūras norišu veidošanā
un notikumu atspoguļošanā – šoreiz
Latvijas simtgades kontekstā. «Kategorijā «Notikums» mēs saredzam
ne vien fotoattēlus no pilsētas pasākumiem, piemēram, svētkiem un
koncertiem, bet visdažādākos notikumus – kustību. Tas var būt arī bērns,
kas ieraudzījis pirmo sniegu, – viņam
tas ir nozīmīgs notikums,» skaidro
G.Caune, aicinot iemūžināt ne vien
Jelgavas vēsturiskās vērtības, bet arī
mūsdienu Jelgavas ainavu, parādot,
kā pilsēta ir mainījusies.
Viens autors konkursam drīkst
iesniegt līdz pieciem fotoattēliem,
startējot vienā vai vairākās kategorijās. Fotogrāfijas līdz 13. septembra
pulksten 12 jānosūta pa e-pastu
gundars.caune@kultura.jelgava.lv,
pievienojot aizpildītu pieteikuma anketu. Anketas veidlapa un konkursa
nolikums publicēts mājaslapā www.

kultura.jelgava.lv, sadaļā «Nolikumi».
Fotogrāfiju vērtēšana un atlase
notiks 10 dienu laikā pēc fotogrāfiju
iesniegšanas termiņa beigām. Labākie darbi tiks eksponēti gan Jelgavas

kultūras namā, gan arī piedalīsies
ceļojošajā fotoizstādē, kas būs apskatāma Jelgavas sadraudzības pilsētās.
Jāpiebilst, ka kopējais fotokonkursa
balvu fonds ir 1500 eiro.

Caur dažādiem mākslas veidiem veicinās savstarpējo sapratni
 Jana Bahmane

atlases notiek Daugavpilī, Jelgavā, Valmierā un Kuldīgā. «Ar katru gadu dalībnieki
«Mūsu festivāls apliecina, ka
mūs pārsteidz arvien vairāk, un šogad
katram cilvēkam ir nepieciepēc neliela pārtraukuma konkursā esam
šama radoša izpausme, un to
aicinājuši piedalīties ne vien ar skatuves
pierāda kuplais un stabilais
mākslas priekšnesumiem, bet arī iesniegt
dalībnieku, ko ik gadu pulcē
vizuālās mākslas darbus, piemēram,
festivāls, skaits – savas spējas
zīmējumus, kokgriezumus, izšuvumus,
un talantus atklāj gan bērni un
tamborējumus,» stāsta festivāla «Nāc
jaunieši, gan arī pieaugušie,»
līdzās!» koordinatore Diāna Ponaskova.
integratīvās mākslas festivālu
Gan rokdarbus, gan arī skatuves
«Nāc līdzās!» vērtē tā vadītāja
mākslas priekšnesumus vērtēs žūrija,
Sarma Freiberga. 7. martā
un tie izpildītāji, kuri saņems augstāko
pulksten 14 Jelgavas kultūras
vērtējumu, piedalīsies festivāla noslēgunamā notiks festivāla reģioma lielkoncertā 5. aprīlī VEF kultūras
nālais konkurss – koncerts
pilī Rīgā. Bet 12 valsts līmenī visaugstāk
«Nāc līdzās! Zemgale», aicinot
novērtētajiem dalībniekiem būs iespēja
cilvēkus ar invaliditāti, garīgās
uzstāties Ziemassvētku labdarības akcijas
attīstības traucējumiem, kā
«Nāc līdzās Ziemassvētkos!» koncertā
arī no sociāli nelabvēlīgas vikopā ar Latvijas skatuves māksliniekiem.
des apliecināt savus talantus
Savukārt vizuālās mākslas darbus ikviens
mākslinieciskajā jaunradē.
līdz 7. martam var apskatīt izstādē Jelgavas kultūras namā.
Festivālā ar dažādiem priekšnesumiem
Festivāla koordinatore papildina, ka
ik gadu piedalās gan bērni no piecu gadu žūrija vienmēr cenšas ne vien novērtēt
vecuma, gan arī pieaugušie – reģionālās dalībnieku priekšnesumus, bet arī sniegt

viņiem ieteikumus sava snieguma uzlabošanai nākamgad. «Mums ir svarīgi
nenomākt festivāla dalībnieku interesi,
bet iedrošināt turpināt, tādēļ pēc konkursa viņiem ir iespēja saņemt detalizētu
žūrijas vērtējumu un ieteikumus,» tā
D.Ponaskova.
Integratīvās mākslas festivālu Jelgavas
kultūras namā 7. martā pulksten 14 bez
maksas var apmeklēt ikviens, taču īpaši
festivāla organizatori šogad aicina pasākumu apmeklēt 8., 10. un 11. klašu skolēnus
un piedalīties domrakstu konkursā «Tilti,
kas vieno, sienas, kas šķir». «Vēlamies aicināt vispārējo izglītības iestāžu skolēnus
iepazīt bērnus un jauniešus ar īpašām
vajadzībām, jo diemžēl joprojām ikdienā
viņu ceļi nekrustojas bieži. Vēlamies veicināt savstarpējo sapratni,» domrakstu
konkursa mērķi skaidro S.Freiberga.
Skolēni konkursā var piedalīties koordinēti – no skolas – vai arī individuāli, savu
darbu līdz 5. aprīlim nosūtot pa e-pastu
sarma.freiberga@naclidzas.lv. Visaugstāk
novērtēto domrakstu autoru darbi tiks
publicēti portālā www.izglitiba-kultura.lv.

Iepazīstinās ar ukraiņu kultūru
 Jana Bahmane

Nākamnedēļ ar savas tautas
tradīcijām jelgavniekus iepazīstinās ukraiņu kultūras
centrs «Džerelo», aicinot ikvienu apmeklēt Ukraiņu kultūras
dienu pasākumus – rokdarbu
izstādi «Ukraiņu motīvs» un
koncertu «Jelgavas ukraiņu
veltījums Latvijai».
«Esam rīkojuši ukraiņu mākslinieku un
rokdarbnieku izstādes, bet šoreiz vēlamies
palepoties ar mūsu pašu darinājumiem,
kā arī pateikties Sabiedrības integrāci-

jas pārvaldei par atbalstu mūsu tautas
tradīciju saglabāšanā. Mēs apgūstam
dažādas rokdarbu tehnikas, un izstādē
būs apskatāmi rokdarbi, ko darinājuši
cilvēki no 4 līdz 65 gadu vecumam,» par
izstādi «Ukraiņu motīvs» stāsta ukraiņu
kultūras centra «Džerelo» valdes locekle
Marina Auziņa. Viņa papildina, ka izstādes apmeklētāji, kurus šie rokdarbi uzrunās, varēs pieteikties apmeklēt ukraiņu
kultūras centra nodarbības.
Izstādes «Ukraiņu motīvs» atklāšana
Sabiedrības integrācijas pārvaldē Skolotāju ielā 8 notiks 5. martā pulksten 17.30,
un tā būs apskatāma līdz 11. martam.
Izstādes atklāšanas pasākumā uzstāsies

ukraiņu kultūras centra ansambļi «Džerelo» un «Džereļce», izpildot ukraiņu un
latviešu dziesmas.
Bet 11. martā ikviens aicināts ukraiņu
kultūru izbaudīt caur dejām un mūziku
– pulksten 13 Jelgavas kultūras namā notiks koncerts «Jelgavas ukraiņu veltījums
Latvijai». Līdztekus pašmāju kolektīviem
«Džerelo» un «Džereļce» tajā muzicēs viesi
no Ukrainas – deju kolektīvs «Barvinok»,
vokālais ansamblis «Buģmo», kā arī solists
Oļegs Slivka.
Ukraiņu kultūras dienu pasākumus
Sabiedrības integrācijas pārvaldē un
kultūras namā bez maksas var apmeklēt
ikviens.

