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Pensionārus aicina pieteikties
elektroniskajai Jelgavas
iedzīvotāja kartei

Foto: Ivars Veiliņš
 Sintija Čepanone

No 18. marta līdz 18.
aprīlim Jelgavas pilsētas
pensionāriem būs organizēta dokumentu noformēšana un fotografēšanās elektroniskajai
Jelgavas iedzīvotāja kartei. Ar šo karti Jelgavā
deklarētie pensionāri
un politiski represētās
personas varēs norēķināties par braucieniem
pilsētas autobusos, izmantojot pašvaldības
noteiktos braukšanas
maksas atvieglojumus.
Pensionāri un politiski represētās personas noformēt dokumentus un nofotografēties elektroniskajai kartei varēs no 18. marta līdz
18. aprīlim Jelgavas pilsētas kultūras namā K.Barona ielā 6, Zemgales reģiona Kompetenču attīstības
centrā Svētes ielā 33 un Zemgales
Olimpiskajā centrā Kronvalda ielā
24 katru darba dienu no pulksten
8 līdz 15. Dokumentu noformēšana un fotografēšanās notiks bez

maksas, informē Jelgavas pilsētas pošana aizņems vidēji 15 minūtes.
pašvaldības Sabiedrisko attiecību Elektroniskās kartes noformēšapārvaldē.
nai līdzi jāņem personu apliecinošs
dokuments, pensionāra vai repreLai nodrošinātu vienmērīgu
sētās personas apliecība.
pensijas vecuma un politiski
Jāatgādina – Jelgavas pilsētas
represēto iedzīvotāju plūsmu
dome nolēma, ka no 1. maija
un pēc iespējas samazinātu
visiem Jelgavas pilsētā deklarērindas, dokumentu formētajiem pensionāriem būs iespēja
šana notiks noteiktā kārtībā
braukt autobusā ar 50 procentu
– alfabēta secībā pēc personas
atlaidi, maksājot 25 santīmus par
uzvārda pirmā burta:
braucienu. Otru pusi no biļetes cenas apmaksās pašvaldība. Atlaide
• no 18. līdz 22. martam –
paredzēta 16 braucieniem mēnesī.
A, Ā, B, C, Č, D, E, Ē, F;
Lai atlaidi varētu izmantot, jāpie• no 25. līdz 28. martam –
sakās Jelgavas iedzīvotāja kartes
G, Ģ, H, I, Ī, J, K, Ķ;
noformēšanai. Līdzīgi kā Jelgavas
• no 2. līdz 5. aprīlim –
pilsētas skolēni pensionārs atlaidi
L, Ļ, M, N, Ņ, O, P;
braucienam sabiedriskajā trans• no 8. līdz 12. aprīlim –
portā saņems, uzrādot elektronisR, S, Š;
ko dokumentu «Jelgavas pilsētas
• no 15. līdz 18. aprīlim –
iedzīvotāja karte». Karšu izgataT, U, Ū, V, Z, Ž.
vošanas izmaksas segs Jelgavas
Pensionāri un politiski repre- Autobusu parks, un tās, tāpat kā
sētās personas dokumentus var Jelgavas pilsētas skolēna apliecība,
formēt jebkurā no minētajām ies- būs piesaistītas SEB bankai.
tādēm. Zemgales reģiona KompePēc kartes aktivizēšanas kontā
tenču attīstības centrā dokumentu būs jāieskaita nauda, kas nepienoformēšana nenotiks 21. martā ciešama braukšanas apmaksai 50
un 5. aprīlī.
procentu apmērā, otrus 50 procenPlānots, ka viena cilvēka apkal- tus segs pilsētas dome. Tas nozī-

mē, ka pašvaldība mēnesī ieskaitīs
četrus latus, bet otrus četrus kontā
būs jāieskaita pensionāram.
Par laiku un vietu, kur varēs saņemt dokumentu «Jelgavas pilsētas iedzīvotāja karte», pensionārus
informēs, noformējot dokumentus.
Ja kādu iemeslu dēļ pensionārs
nevarēs nokārtot pieteikumu un
nofotografēties noteiktā mēneša
laikā, turpmāk to varēs izdarīt
Sociālo lietu pārvaldē. Pārvaldes
darba laiks ir no pulksten 8 līdz
17, pirmdienās – no pulksten 8 līdz
19, piektdienās – no pulksten 8 līdz
14.30. Kontakttālrunis Sociālo lietu pārvaldē: 63048914, 63007224;
Jelgavas pilsētas domes Klientu
apkalpošanas centrā: 63005522.
Jāpiebilst, ka pensionāriem,
kas vecāki par 75 gadiem, tiek
saglabāta iespēja no 1. maija līdz
1. oktobrim iegādāties autobusa
mēnešbiļeti ar 50 procentu atlaidi
– par 10 latiem. Otru pusi no
pilnas mēnešbiļetes cenas sedz
pašvaldība. Izziņu mēnešbiļetes iegādei tāpat kā iepriekš pensionāri
var saņemt Sociālo lietu pārvaldē.
Mēnešbiļetes iegādei Jelgavas
iedzīvotāja karte nav jāformē.

JAP atjauno gripas perioda laikā atceltos reisus
 Ligita Lapiņa

Šonedēļ atsākuši kursēt
uz laiku atceltie pilsētas
autobusu reisi 1., 2. un
5. maršrutā – lielākā daļa
šoferu ir izveseļojušies.

SIA «Jelgavas Autobusu
parks» (JAP) Satiksmes nodaļas
inspektors Gatis Dūmiņš skaidro, ka lielākā daļa autobusu
šoferu ir izveseļojušies, tāpēc
iespējams atjaunot iepriekš uz
nenoteiktu laiku atceltos reisus.

«Seši darbinieki pēc slimošanas
vēl nav atgriezušies darbā, taču
arī ar pašreizējiem resursiem
visus plānotos reisus varam
nodrošināt,» tā G.Dūmiņš.
Jāatgādina, ka no 21. februāra
atsevišķi pilsētas autobusu reisi

1., 2. un 5. maršrutā uz laiku
tika atcelti gripas epidēmijas dēļ
– ar gripu slimoja vairāk nekā 22
procenti autobusu šoferu.
Aktuālais autobusu kursēšanas grafiks pieejams JAP mājas
lapā www.jap.lv.
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6. vidusskolas absolventi
nākotnē bez konkursa varēs
mācīties Policijas koledžā
 Ilze Knusle-Jankevica

Jelgavas 6. vidusskola
noslēgusi sadarbības
līgumu ar Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldi un Valsts
policijas koledžu – tas
paredz, ka no nākamā
mācību gada skolā
tiks īstenota vispārējā vidējā profesionāli orientēta virziena programma, kas
skolēniem trīs gadu
garumā ļaus iepazīt
policijas darbu un pēc
skolas absolvēšanas
bez iestājeksāmeniem
turpināt mācīties Policijas koledžā.
«Jelgava ir liela pilsēta, un
skolēniem jau ir iespēja mācīties
mūzikas, sporta, komerczinību
un citu novirzienu klasēs. Arī
mēs meklējām savu virzienu,»
par ideju stāsta Jelgavas 6. vidusskolas direktores vietniece
izglītības jomā Viktorija Tihonova, atzīstot, ka pirmajā gadā
lielu skolēnu pieplūdumu gan
necer sagaidīt. «Pēc savas kapacitātes nākamajā mācību gadā
varam uzņemt divas desmitās
klases, bet domāju, ka tik liels
pieprasījums varētu arī nebūt
mazā skolēnu skaita 9. klasēs
dēļ,» tā viņa, norādot, ka vienā
klasē ir 26 skolēni.
Apgūt policijas darba pamatus
varēs tie skolēni, kuri izvēlēsies
mācīties attiecīgo programmu.
Ja tiks nokomplektētas divas
klases, tad tā būs speciāla klase;
ja vienu, tad daļa skolēnu apgūs
vienu programmu (vispārējo),
bet pārējie – otru (ar policijas
novirzienu).
Programmā ar policijas novirzienu būs trīs specializēti priekš-

meti: izmeklēšanas pamati,
administratīvais pārkāpums un
atbildība, pašaizsardzības pamati un metodika. Vēl, salīdzinot ar
otru programmu, te būs kompakts dabaszinību kurss – vispārējā programmā dabaszinību
priekšmeti tiks mācīti vairāk
– un papildu fiziskās sagatavotības nodarbības līdzās jau esošajām trīs sporta stundām nedēļā.
«Gribu uzsvērt, ka lielākā daļa
mācību priekšmetu, tostarp arī
specializētie, šajā programmā
notiek latviešu valodā. Krievu
valodā ir tikai dabaszinības,
vizuālā māksla, ģeogrāfija un
mazākumtautību (krievu) valoda un literatūra,» norāda 6.
vidusskolas direktores vietniece.
Skola cer, ka jaunā programma
nākotnē piesaistīs skolēnus gan
no pārējām Jelgavas skolām,
gan arī no citu tuvējo pašvaldību
izglītības iestādēm.
«Tas ir labi, ka jau skolā sāk
audzināt topošos policijas darbiniekus: viņiem trīs gadu laikā
radīsies izpratne, kas ir policija
un kādi ir tās pienākumi,»
uzskata Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes vadītājs
Haralds Laidiņš, piebilstot, ka
trīs gadi arī ir pietiekami, lai
jaunietis saprastu, vai tiešām
vēlēsies strādāt policijā. Runājot
par ieguvumiem, viņš uzsver,
ka policistiem ir nodrošināts
darbs, turklāt darba vietas ir
arī Jelgavā.
Lai varētu sākt strādāt policijā, pēc vidusskolas beigšanas
Policijas koledžā jāapgūst desmit mēnešu arodprogramma.
6. vidusskolas specializētās pro
grammas absolventi koledžā tiks
uzņemti bez iestājeksāmeniem,
nokārtojot vien fiziskās sagatavotības un psiholoģisko testu un
izejot medicīnisko pārbaudi.
Turpinājums 3.lpp.

«Tirkizband» jauniešus aicina iedziedāt
pilsētas dziesmu «Satiksimies Jelgavā»
Grupa «Tirkizband» aicina Jelgavas jauniešus, kuri prot dziedāt un ir savas pilsētas patrioti,
piedalīties atlasē, lai kopīgi iedziedātu dziesmas «Satiksimies Jelgavā» kora versiju un piedalītos
dziesmas videoklipa ierakstā.
Dziedātāju atlase notiks 14. martā no pulksten 16 Zemgales reģiona Kompetenču attīstības
centrā Svētes ielā 33. Uz to aicināti jaunieši, kuri vēlas piedalīties pilsētas dziesmas popularizēšanā, dažādos pilsētas pasākumos un muzikālos projektos.
Atlases dalībniekiem būs jānodzied dziesmas «Satiksimies Jelgavā» piedziedājums un viena
dziesma pēc paša izvēles. Izpildījums var būt a capella (bez pavadījuma) vai ar pavadījumu,
izmantojot fonogrammu, kas ierakstīta audio CD vai USB zibatmiņā. Būs pieejamas arī
klavieres.
Pēc atlases «Tirkizband» dalībnieki Erita
Karlsone, Madara Rubene, Uldis Timma
un Gundars Caune uz sadarbību aicinās 20 dziedātājus. Erita un Uldis
ir pilsētas dziesmas «Satiksimies
Jelgavā» autori.
Pieteikties atlasei var līdz 10.
martam pa e-pastu: satiksimies@tirkizband.lv, norādot
dalībnieka vārdu, uzvārdu,
skolu, klasi un kontaktinformāciju. Papildu informācija – pa tālruni
25643116.
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«IT speciālista zināšanas ir derīgas 15 minūtes»
E-prasmju nedēļas pasākumi Jelgavā
no 18. līdz 24. martam
Datums, laiks

Pasākums

Vieta

Dalībnieki, pieteikšanās

11., 14., 18., 21.03. Interneta pamatzināšanu apmācības senioriem bez
no plkst.12 līdz 14 priekšzināšanām

Jelgavas Zinātniskās
bibliotēkas mācību klase

grupa nokomplektēta, var pieteikties
citā grupā, 63007747;
Dagnija.Avota@jzb.jelgava.lv

18.03. no plkst.10
līdz 11.30

Zemgales reģiona Kompetenču Interesenti, 63082101;
attīstības centrs
birojs@zrkac.jelgava.lv

Efektīva sociālo mediju izmantošana komunikācijā
ar klientu

18., 19., 20., 21.03. Interneta pamatzināšanu apmācības senioriem bez
no plkst.9.30 līdz
priekšzināšanām (krievu valodā)
11.30

Jelgavas Zinātniskās
bibliotēkas mācību klase

grupa nokomplektēta, var pieteikties
citā grupā, 63046587;
Viktorija.Agafonova@jzb.jelgava.lv

18. – 22.03. no
plkst.11 līdz 12

Fotogrāfiju apstrāde datorā, ievietošana, apgriešana,
defektu labošana

Miezītes bibliotēka

interesenti

18. – 22.03.
no plkst.10 līdz 19

Filmas, mūzika, klausāmās grāmatas (audiogrāmatas) Jelgavas Zinātniskās
Bibliotēkās – izstāde
bibliotēkas Nozaru literatūras
Virtuālā izstāde, baneris tiešsaistē www.jzb.lv
abonements

interesenti

18. un 23.03
plkst.10

Portāls www.pasakas.net no A līdz Z!

Bērnu bibliotēkas «Zinītis»
lasītava

pieteiktas skolēnu grupas

18.03. plkst.12.15

E-prasmes, lekt. Dace Olte

Jelgavas Pensionāru biedrība, Jelgavas Pensionāru biedrības biedri
Dobeles iela 62

18.03. plkst.14 un 18 Digitālie piedzīvojumi senioriem
(un ne tikai senioriem):

Jelgavas Zinātniskās
bibliotēkas mācību klase

interesenti

19.03. no plkst.10 līdz E-pasta izveide, darbs ar e-pastu
12 un no 15 līdz 17

Bibliotēkas «Pārlielupe»
datorlasītava

darba meklētāji, 63011829;
parlielupe@jzb.jelgava.lv

19.03. no plkst.15
līdz 16.30

Latvijas Nacionālās digitālās bibliotēkas krājumi tavā
datorā

Zemgales reģiona Kompetenču interesenti, 63082101;
attīstības centrs
birojs@zrkac.jelgava.lv

19.03. no plkst.15
līdz 16.30

Jaunumi datortehnikas pasaulē. Aktualitātes un
tendences

Zemgales reģiona Kompetenču interesenti, 63082101;
attīstības centrs
birojs@zrkac.jelgava.lv

19., 21., 22.03.
no plkst.10 līdz 12

Izvēlies savu karjeru – septiņi testi www.niid.lv

Bērnu bibliotēkas «Zinītis»
lasītava

interesenti

20.03. no plkst.10 Dokumentu pievienošana e-pastam un to nosūtīšana
līdz 12 un no 15 līdz 17

Bibliotēka «Pārlielupe»

interesenti

20.03. no plkst.11.45 Kā izveidot interesantu bilžu video
līdz 13.15

Zemgales reģiona Kompetenču seniori, interesenti, 63082101;
attīstības centrs
birojs@zrkac.jelgava.lv

19.03. plkst.14 un 18

«Tas bija 1987. gadā, kad studēju fizmatos – tur arī pirmo reizi varēju pieskarties datoram.
Tieši tā – pieskarties šai mašīnai, ko grūti nosaukt par datoru, kādu to mēs pazīstam šodien.
Tāds jau ierastāks dators manās rokās nonāca 1990. gadā, un kopš tā laika esmu tikai mācījusies un mācījusies attīstīt savas prasmes strādāt ar informācijas tehnoloģijām. Tas process
ir nepārtraukts, jo iespējas kļūst arvien plašākas. Tāpēc grūti piekrist tiem, kuri apgalvo, ka
viņu zināšanas datorlietošanā ir pietiekamas,» spriež Zemgales reģiona Kompetenču attīstības
centra Informācijas resursu un tehnoloģiju nodaļas vadītāja Antra Škinča. Foto: Ivars Veiliņš
 Kristīne Langenfelde

«Kādas ir mūsu e-prasmes? Ļoti dažādas – protams, ir liela daļa cilvēku,
kuri e-vidē strādā augstā
līmenī, bet ir daļa sabiedrības, arī tā jaunās paaudzes daļa, kas uzskata,
ka viņu datorlietošanas
prasmes ir ļoti labas,
taču bieži vien ikdienā
aprobežojas ar piecām
sešām darbībām e-vidē
– sociālie tīkli, google
meklētājs, vēl dažas ierastas lietas, un tas arī
viss. Tas skaidri parāda,
ka mēs vēl neizmantojam daudzas no tām
iespējām, kuras šodien
tiek piedāvātas,» uzskata
Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centra
Informācijas resursu un
tehnoloģiju nodaļas vadītāja Antra Škinča.
No 18. līdz 24. martam jau ceturto reizi Latvijā notiks E-prasmju nedēļa, kas vienlaikus tiek
organizēta visā Eiropā ar mērķi
ieinteresēt plašāku sabiedrību
par e-prasmju apgūšanu un pielietošanu, informēt par e-pakalpojumiem un citām iespējām, kas
pieejamas e-vidē. Arī Jelgavā šajā
nedēļā notiks virkne aktivitāšu,
bet paralēli tam pasākuma organizatori – Latvijas Informācijas
un komunikācijas tehnoloģijas
asociācija sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministriju – valsts mērogā aicina
ikvienu izmantot tiešsaistes resursus un piedalīties gan konkursos, gan tiešraides pasākumos,
kas notiks citviet Latvijā. Pilnīgu
informāciju par iespējām nedēļas
garumā var atrast mājas lapā
www.eprasmes.lv.
Jūs sakāt, ka Eiropā runā
par trīs kategorijām e-prasmju lietošanā. Kādas tās ir?
Pirmā kategorija ir IKT lietotāja
prasmes – tātad spēja efektīvi izmantot tos resursus, kas pieejami.
Tas ir visvienkāršākais līmenis,
kurā mēs arī ikdienā visvairāk

darbojamies. Otra ir profesionāļu
kategorija – tie ir cilvēki, kuri spēj
ne tikai izmantot, bet arī radīt
paši: uzturēt sistēmas, radīt jaunas. Un te jāteic, ka ne tikai Latvijā, bet visā Eiropā jau ilgu laiku
ir vērojams izteikts augstas klases
profesionāļu trūkums – ārkārtīgi
trūkst cilvēku, kuru zināšanas
būtu tik plašas, lai viņi spētu piedāvāt savas novitātes informāciju
tehnoloģijās. Savukārt trešā kategorija ir e-prasmju pielietojums
biznesā. Un arī šeit skaitļi nav no
tiem iepriecinošākajiem. Kaut arī
mēs jau esam pieraduši pakalpojumus meklēt un atrast internetā,
jāatzīst, ka mūsu uzņēmēji vēl ne
tuvu nespēj izmantot sava biznesa
nostiprināšanai tās iespējas, ko
šodien piedāvā e-vide. Statistika
apliecina, ka Latvijā šobrīd tikai
8,8 procenti mazo un vidējo uzņēmumu izmanto e-prasmes, lai pārdotu savu preci, bet 13,7 procenti
internetu izmanto, lai iegādātos
kādu pakalpojumu. Šie skaitļi mūs
ierindo vienā no pēdējām vietām
Eiropā. Daudzviet pasaulē bizness
bez e-vides vairs
nav iedomājams,
bet Latvijas uzņēmējiem šajā
rādītājā vēl ir
lielas izaugsmes
iespējas. Ko un
kā darīt, lai uzņēmums kļūtu
redzamāks? Eprasmju nedēļā
tiek piedāvāti
vairāki pasākumi, kuros uzņēmēji to var uzzināt.

viss attīstās tik strauji, ka, nemitīgi nepilnveidojot savas zināšanas,
tās noveco ārkārtīgi ātri un tu jau
vairs neesi konkurētspējīgs. Nemaz nerunājot par vienkāršu lietotāju, kurš jau patlaban neizmanto
to, ko varētu. Vai jūs paši sev esat
uzdevuši jautājumu, ko darāt evidē, kas ir tās jūsu prasmes? Un
tad jūs sapratīsiet, ka atbilde bieži
vien aprobežojas ar komunicēšanu
sociālajos tīklos, ziņu lasīšanu,
varbūt rēķinu apmaksu internetā, vienkārša teksta dokumenta
sagatavošanu... Statistika rāda,
ka pat ikdienā visvairāk lietotajās
programmās «Word», «Excel»,
«PowerPoint» daudzi šodien prot
izmantot tikai 10 – 15 procentus
no tā, ko patiesībā mēs šajās programmās varētu izdarīt. Droši vien
tie, kas strādā, piemēram, ar «Excel», droši teiks, ka «es jau nu gan
varu izdarīt visu, ko man vajag».
Varbūt tā arī ir, bet te visbiežāk
ir otrs jautājums – cik ilgu laiku
jums tas prasa: pie rezultāta jau
var nonākt pa dažādiem ceļiem,
tāpēc ļoti svarīga ir prasme IT resursus izmantot
racionāli.
Vienmēr ir tā,
ka tie, kuri vairāk zina, vairāk
ir motivēti apgūt
ko jaunu, viņi
arī ātrāk pieņem
novitātes. Grūtāk ir tiem, kuri
nav mācījušies
sevi pilnveidot
un aprobežojas
ar tām zināšanām, kas viņiem
ir. Galvenais ir
iekšējā motivācija – gribēt paveikt
vairāk nekā prasa darba devējs,
nekā es zinu šodien. Patiesībā
e-vides iespējas ir neizsmeļamas,
un šodien neviens neņemas apgalvot, kas un kā būs attīstījies
pēc gadiem diviem vai trim. Un
te nav runa par to, ka kāds baidītos nošaut greizi un apsolīt to,
kas varbūt vēl nebūs īstenojies
– gluži pretēji, pat profesionāļi
baidās prognozēt, jo progress ir tik
straujš, ka mēs pat neapzināmies,
kas notiks nākamajos pāris gados.
Tas ir vēl viens pierādījums tam,

Plašāku informāciju
par aktivitātēm visā
valstī E-prasmju
nedēļas laikā, no 18.
līdz 24. martam, var
atrast mājas lapā:
www.eprasmes.lv

«Es taču katru dienu sēžu
pie datora – darbā strādāju,
mājās lasu, komunicēju! Ko
tur vēl mācīties vai nezināt?»
– tā varētu būt standarta atbilde uz aicinājumu apmeklēt
kādu no E-prasmju nedēļas
pasākumiem.
Eiropas E-prasmju manifestā
viens no tā autoriem ir tēlaini
teicis: «Saņemot diplomu, IT students ir konkurētspējīgs un gatavs
darbam 15 minūtes.» Tieši tā arī
ir, jo informācijas tehnoloģiju jomā

- Ceļosim pa veco Jelgavu fotogrāfijās, atklātnēs un
laikrakstos

22.03. plkst.14 un 18 - Meklēsim radurakstus internetā!

- Lasīsim datorā «Atpūtu», «Jaunākās Ziņas», «Zemgales Balsi» un citus 1930. gadu preses izdevumus

20.03. plkst.10

Seminārs «ES fondu atbalsts IKT pieredze un iespējas» «Silvas» konferenču zāle,
Driksas iela 9

esošie un topošie uzņēmēji, studenti
un citi interesenti, 63028454;
mairita.paulina@zpr.gov.lv

20.03. plkst.14 un 17 Klausies grāmatas internetā! Lejupielāde,
izmantošana dažādās ierīcēs

Jelgavas Zinātniskās
bibliotēkas mācību klase

20.03. no plkst.14
līdz 17

OiRA – interaktīvs rīks darba vides risku novēršanai

Zemgales reģiona Kompetenču uzņēmēji, darba aizsardzības
attīstības centrs
speciālisti, 63012155;
liga.mikelsone@zrkac.jelgava.lv

20.03. no plkst.16
līdz 18

Interaktīvas prezentācijas izveide programmā
«PowerPoint 2010» (pieejamo jauno līdzekļu apskats)

Zemgales reģiona Kompetenču interesenti ar priekšzināšanām
attīstības centrs
prezentāciju veidošanā,
63082101; birojs@zrkac.jelgava.lv

21.03. plkst.14

Internetbankas lietošana

Jelgavas Zinātniskās
bibliotēkas mācību klase

interesenti

21.03. plkst.14

E-prasmes, lekt. Dace Olte

Sabiedrības integrācijas
pārvalde, Sarmas iela 4

seniori un cilvēki ar īpašām
vajadzībām

21.03. plkst.17

Grupas ekskursija «Iepazīsti bibliotēku!», praktiskas nodarbības informācijas meklēšanas prasmju
apgūšanai e-resursos

Jelgavas Zinātniskā bibliotēka

interesenti

21.03. no plkst.10 līdz CV noformēšana un nosūtīšana pa e-pastu
12 un no 15 līdz 17

Bibliotēka «Pārlielupe»

interesenti

21.03. plkst.10,
11, 12, 13 utt. līdz
plkst.18

Jelgavas Zinātniskās
bibliotēkas Nozaru literatūras
abonements

interesenti, 63046587;
Vivita.Armanovica@jzb.jelgava.lv

22.03. no plkst.10 līdz Interneta rakstu noformēšana «Word» dokumentā un
12 un no 15 līdz 17
izdruka

Bibliotēka «Pārlielupe»

interesenti

22.03. no plkst.13
līdz 14.30

Zemgales reģiona Kompetenču interesenti, 63082101;
attīstības centrs
birojs@zrkac.jelgava.lv

Mana bibliotēka: e-katalogs, grāmatu rezervēšana un
pagarināšana internetā

Uzzini vairāk par mobilo internetu un ko spēj
viedtālrunis!

23.03. no plkst.10
Rēķini un citi maksājumi internetbankā
līdz 12 un no 15 līdz 17

ka sēdēt uz sasniegtā IT jomā
šodien nevar. E-prasmju nedēļā
iesaistās arī virkne Latvijas vadošo
šīs jomas uzņēmumu, un jauniešiem tā ir lieliska iespēja iepazīt
IT jomas darbu, saprast, vai tas
ir tas, kas viņus saista, ar ko viņi
vēlētos saistīt savu profesionālo
nākotni.
Bet kā ir ar vecāka gadagājuma cilvēkiem?
Ja cilvēks līdz šim ar datoru ir
bijis tikai uz «jūs», tas nav pietiekams arguments: iemācīties lietot
datoru var ikviens – viss atkarīgs
no viņa vēlmēm. Labi atceros vienu no iepriekšējo gadu E-prasmju
nedēļām, kad piedāvājām stundu
garu lekciju tiem, kuri datoru līdz

Bibliotēka «Pārlielupe»

šim nav izmantojuši. Vienkārši un
saprotami centāmies parādīt, kādas ir iespējas, ko viņi var izmantot. Bija atnākusi arī kāda sieviete
gados un jau no paša sākuma bija
tāda puktīga – nekas viņu neapmierināja, nekas viņai nepatika.
Bet pagāja kādas minūtes 20, un
mēs atradām viņai interesējošo
– izrādījās, ka kundze aizraujas
ar dārzkopību. Jums to vajadzēja
redzēt! Tajā brīdī, kad palīdzējām
viņai internetā atrast materiālus
par šo tēmu, kad uzgājām par
viņas pašas dārzu rakstīto, kundze burtiski atplauka! Atlikušo
nodarbības laiku viņa staroja un
uzreiz pēc tikšanās E-prasmju
nedēļā devās pieteikties datorlietotāja kursos...

interesenti, 63007748;
olga.spirta@jzb.jelgava.lv

interesenti
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PVD arī Jelgavā soda uzņēmumu
zirga gaļas skandāla lietā
 Ligita Lapiņa

Arī Jelgavā Pārtikas un veterinārais dienests (PVD)
ir atklājis pirmo krāpšanas gadījumu saistībā
ar neatļautu zirga gaļas
izmantošanu – starpniek
uzņēmums no Jelgavas
SIA «Valinda» zirga gaļu
pārdevis kā liellopu. Konkrētais uzņēmums sodu
jau ir saņēmis.
Kā skaidro PVD Dienvidzemgales pārvaldes vadītājs Jānis Grosbārdis, kontroles pirmais posms tiek
veikts jau lopu kautuvēs. Pārvaldes
uzraudzības teritorijā, kurā ietilpst
arī Jelgava, ir reģistrētas 13 lopu
kautuves, no kurām vienā atļauts
kaut arī zirgus. Apsekojumā konstatēts, ka 2012. gadā tur nokauti
četri zirgi.
«Zirgi kautuvē tika nokauti kā
zirgi – ar attiecīgo dokumentāciju
un marķējumu –, taču tālāk tie
pārdoti starpniecības uzņēmumam,
kurš jau pēc tam gaļu neatļauti
pārdevis kā liellopu,» pārkāpumu
konstatē J.Grosbārdis, nosaucot arī
konkrēto starpniekuzņēmumu: tas
ir SIA «Valinda». Par pārkāpumu
tam jau uzlikts 500 latu naudas
sods.
J.Grosbārdis skaidro, ka tieši
starpniekuzņēmumi jeb tie, kas
gaļu uzpērk un pēc tam pārdod
tālāk pārstrādei, ir sarežģītākā PVD
kontroles puse. «Tie ir uzņēmumi
bez faktiskās adreses, bet tikai ar
juridisko, tāpēc mums viņus izkontrolēt un pārkāpumus konstatēt ir
visgrūtāk,» atzīst PVD pārstāvis.
Viņš teic, ka pārkāpumu veikšanā
redz divus būtiskākos iemeslus.
«Viens noteikti ir finansiālais aspekts, jo zirga gaļa ir lētāka, taču
zirga gaļas īpatsvars produkcijā ir
tik mazs, ka diezin vai uzņēmumi

komerciāli no tā būtiski iegūst. Otrs,
kas varētu būt, ir patērētāju stereotipi par zirgu kā mīļdzīvnieku, nevis
lauksaimniecības dzīvnieku, un tas
varētu būt iemesls, lai pircēji «nobītos» no zirga gaļas pieminēšanas sastāvā,» uzskata J.Grosbārdis. Tāds
arī esot PVD kontroles galvenais
mērķis – neļaut ražotājam maldināt
patērētāju un likt norādīt atbilstošu
produkcijas sastāvu marķējumā.
Par ražotājiem PVD Dienvid
zemgales pārvaldes uzraudzības
teritorijā J.Grosbārdis ir drošs. «Visus gaļas pārstrādes uzņēmumus
mūsu uzraudzības teritorijā esam
pārbaudījuši, un, ja tie ražošanas
procesā izmanto zirga gaļu, tad tas
arī tiek norādīts marķējumā,» pārliecināts ir PVD pārstāvis, piebilstot,
ka minētajā gadījumā zirga gaļa ar
liellopu gaļas dokumentiem pārdota kādam Rīgas gaļas pārstrādes
uzņēmumam. Nosaukt konkrētu
uzņēmumu J.Grosbārdis gan atteicās. «Man negribētos šo uzņēmumu
nosaukt kā vaininieku, jo, iespējams, tas par iegādāto zirga gaļu
nav zinājis, tāpēc, pirms ir veiktas
attiecīgās pārbaudes uzņēmumā, tā
nosaukumu minēt nebūtu korekti,»
tā viņš. Taču informācija par konstatēto pārkāpumu esot jau nodota
tālākām pārbaudēm PVD.
Pretējās domās ir sodītā uzņēmuma SIA «Valinda» īpašnieks
Jānis Valtiņš – viņš sevi attaisno
ar bezspēcību pret lielajiem gaļas
ražotājiem. «Mēs visi, kas nodarbojamies ar gaļas uzpirkšanu Latvijā,
esam iedzīti stūrī – lielie uzņēmumi
mūs piespiež dokumentos zirga gaļu
dēvēt par liellopu, jo citādāk mēs to
vienkārši nevarētu pārdot,» skaidro
J.Valtiņš, uzsverot: uzņēmumi zina,
ka pērk zirga gaļu. «Protams, ka
zina! Viņi taču to redz gaļas cenās,»
viņš teic, atzīstot, ka šī ir rūgta
pieredze, tāpēc uzņēmējs nolēmis
zirga gaļu vairs neiepirkt.

ziņas

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Pirmie tulpju pircēji
būs klāt pēc pusnakts

Jau rīt – 8. marts jeb Starptautiskā Sieviešu diena, kas ir īstais laiks ziedu tirgotājiem. Liela
rosība rīt no rīta noteikti valdīs arī Driksas ielas tirdziņā, bet, ņemot vērā 17 gados uzkrāto
pieredzi, vienīgajā pilsētas diennakts ziedu veikalā «Plači» zina teikt: «Pirmie pircēji pēc
tulpēm būs klāt jau pēc pusnakts. Nākamais vilnis – 8. marta agrs rīts, pēc pulksten 6, kad
citi puķu tirgotāji vēl tikai sāks rosīties uz darbu.» Veikala saimniece Mārīte Mežinska stāsta,
ka pēc pusnakts ierodas čaklākie kungi, kuri vēlas sveikt savas dāmas, bet pēc pulksten 6
– tie jelgavnieki, kuri dodas uz vilcienu, lai brauktu uz Rīgu. Veikala darbinieki šim datumam
jau sagatavojušies laicīgi, sagādājot gan Sieviešu dienas simbolu tulpes, gan citus ziedus.
M.Mežinska atzīst, ka pēdējos gados sarkanās tulpes izkonkurējušas dzeltenās, jo tās vairāk
asociējas ar pavasari un ir izturīgākas, taču pērk arī citus ziedus. Piemēram, šeit būs nopērkami arī ievestie ceriņi, kuri labi gājuši arī Valentīna dienā. Šis ir vienīgais diennakts ziedu
veikals pilsētā, un par pircēju trūkumu arī nakts stundās tas nesūdzas, jo jelgavniekiem, tāpat
kā ēst, arī ziedus dažkārt savajagas naktī. «Tiesa, par lielu biznesu nakts stundās nevaram
runāt – tas vienkārši ir mans dzīvesveids. Pieprasījums ir, tātad arī piedāvājumam jābūt. Man
ir tāda anekdote: ap pulksten 24 iet pie mīļākajām, bet ap rīta pusi – atpakaļ pie sievām. Un
abos gadījumos nāk pēc ziediem,» ar humoru nosaka veikala saimniece. Pircēju daudzumu
nakts stundās nosaka vairāki faktori – kam vārdadiena, kādi svētki, kāda nedēļas diena un
kādi laika apstākļi. Skaidrs, ka lielākais noiets esot nedēļas nogalēs. «Kāds atbrauc mājās
no Rīgas pēc pulksten 23 un grib aiziet ciemos pie gaviļnieka – ienāk pēc puķēm; cits vēlas
iepriecināt mīļo dzimšanas dienā, taču nevar ziedus nopirkt agrāk un mājās paslēpt, tāpēc
nāk nakts laikā, lai sagādātu pārsteigumu. Nesen kādam vīrietim nakts vidū savajadzējās 36
garas sarkanas rozes. Dabūja viņš tās! Nāk arī pēc 50, 21, arī pēc ļoti lieliem ziedu pušķiem,»
No 1.lpp.
kopumā un arī Jelgavā izglītības
tā M.Mežinska.
Foto: Ivars Veiliņš
Policijas koledžas direktors Artis sistēmā notiek ļoti būtiskas pārVelšs papildina, ka koledžas dienas maiņas, tāpēc vidusskolu un dažādu
nodaļas studenti jeb kadeti saņem jomu, nozaru sadarbība ir ļoti nozīdarba algu 198 latus mēnesī «uz mīga. Jauniešu interese par darbu
rokas». Pēc arodprogrammas beig- iekšlietu struktūrās ir diezgan liela,
šanas absolvents ir tiesīgs turpināt un tas nozīmē, ka tagad jauniešiem
mācības koledžā 1. līmeņa augstā- no visas pilsētas tiek dota iespēja
kajā profesionālajā programmā vai apgūt šīs lietas. Tāpat ļoti svarīgi
var sākt strādāt policijā. H.Laidiņš ir tas, ka šāda programma jaunajai  Ritma Gaidamoviča
L.Miķelsone. Tāpat šogad nolemts
norāda, ka vidējā alga kārtībniekam paaudzei vairos izpratni par Latviorganizēt vairāk nodarbību par
vai jaunākajam inspektoram šobrīd jas tiesiskajiem pamatiem,» tā viņa,
Zemgales reģiona Komuzņēmējdarbības formām un
ir 250 – 270 lati «uz rokas».
aicinot cilvēkus atmest stereotipus
petenču attīstības centrs
veidiem, kā gids var nodarboties
Jelgavas 6. vidusskolas un Valsts par krievu un latviešu skolām un
(ZRKAC) sadarbībā ar Jelar uzņēmējdarbību. Bet trešais
policijas sadarbību atzinīgi vērtē izraudzīties mācību iestādi nevis
gavas reģionālo Tūrisma
jauninājums – vēstures nodarbības  Ritma Gaidamoviča
arī Jelgavas Izglītības pārvaldes pēc mācību valodas, bet pēc skolā
centru arī šogad piedāvā
notiks arī Ģederta Eliasa Jelgavas
vadītāja Gunta Auza. «Šobrīd valstī īstenotajām programmām.
kursus topošajiem giVēstures un mākslas muzejā, kur
No šā gada 1. jūnidiem. Nodarbības sāksies
tās vadīs muzeja speciālisti. Tāpat
ja vairākām Jelgavas
18. martā, bet pieteikties
kursu dalībnieki apgūs jautājumus
pilsētas pašvaldības
VSAC «Zemgale» izsludina konkursu uz vakanto amata vietu –
psihiatrs uz nenoteiktu laiku (nepilna slodze) VSAC «Zemgale» filiālē «Jelgava».
kursiem iespējams līdz
par gida atbildību, gida darba orgaizglītības iestādēm
14.
martam.
nizāciju,
IT
resursu
izmantošanu
tiks mainīti nosauPrasības pretendentam:
gida darbā, runas mākslu, lietišķo
kumi atbilstoši spēkā
• augstākā izglītība un psihiatra sertifikāts;
ZRKAC Uzņēmējdarbības atbal- etiķeti, saskarsmi un šī darba
esošajiem normatī• psihiatra darba stāžs, ne mazāks kā 1 gads.
sta nodaļas vadītāja Līga Miķelso- psiholoģiskajiem aspektiem. «Novajiem aktiem. Šāds
Galvenie pienākumi:
ne stāsta, ka kursos interesentiem darbību cikls veidots tā, lai kursu
lēmums pieņemts 28.
• pastāvīgi novērtēt klientu veselības stāvokli, diagnosticēt slimības;
teorētiskajās
un
praktiskajās
noslēgumā
jaunie
gidi
zinātu,
februāra Jelgavas do• ārstēt klientus un veikt medicīnisko rehabilitāciju;
nodarbībās būs iespēja apgūt pa- kā veidot tūrisma maršrutu, un
mes sēdē.
• nepieciešamības gadījumā nosūtīt klientus uz konsultāciju pie citiem ārstiem;
matlietas, kas jāzina gidam, kā interesanti stāstītu par maršru• saņemt informāciju no dežurējošās medicīnas māsas par klientu veselības stāvokli;
arī iepazīt Jelgavas pilsētas un tā iekļautajiem objektiem,» tā
Kā informē Jelgavas pilsētas
• sniegt klientiem pirmo medicīnisko palīdzību;
• sniegt psihiatrisko palīdzību akūtu un hronisku psihisko slimību un traucējumu gadījumā;
Jelgavas un Ozolnieku novada L.Miķelsone, piebilstot, ka katram pašvaldības Sabiedrisko attie• sniegt klientiem saprotamā veidā, nepasliktinot viņu veselības stāvokli, informāciju par
tūrisma objektus un piedāvājumu. dalībniekam kursu noslēgumā būs cību pārvaldē, nosaukums tiks
ārstniecības gaitu;
«Izvērtējot iepriekšējo gadu darbu, jāizstrādā savs tūrisma maršruts, mainīts šādām skolām:
• nodrošināt kompensējamo medikamentu izrakstīšanu;
esam apzinājuši papildu vajadzības lai pārbaudītu viņa spējas. Plā• Jelgavas Speciālā pamat• izvēlēties efektīvāko un lētāko slimības ārstēšanas veidu.
un šogad kursos ieviesīsim vairā- nots, ka kursi noslēgsies 3. maijā skola turpmāk būs Jelgavas 1.
Piedāvājam:
kus jauninājumus. Viena no novi- – līdz ar jaunās Tūrisma sezonas pamatskola;
• atalgojumu un sociālās garantijas atbilstoši valsts pārvaldē noteiktajam;
tātēm – kursos nodarbību vadīs arī atklāšanu, kad jaunie gidi saņems
• Jelgavas 1. speciālā inter• darba pieredzi valsts pārvaldē;
Jelgavas pilsētas un abu novadu beigšanas apliecību.
nātpamatskola – Jelgavas 1.
• labus darba apstākļus;
sabiedrisko attiecību speciālisti,
Kursi notiks pirmdienās un internātpamatskola;
• draudzīgus, atsaucīgus un profesionālus kolēģus.
kuri jaunajiem gidiem stāstīs par trešdienās no pulksten 17.20 līdz
• Jelgavas Speciālā internātPieteikumu konkursam uz VSAC «Zemgale» filiāles «Jelgava» psihiatra amatu, profesionālās
pašvaldībai būtiskām tēmām un 20.30 un atsevišķās sestdienās no pamatskola – Jelgavas 2. interdarbības aprakstu (CV) un izglītību apliecinoša dokumenta kopiju sūtīt VSAC «Zemgale» filiālei
darbiem – sākot ar simboliku, bei- pulksten 10 līdz 15. Pirmā nodar- nātpamatskola;
«Jelgava» uz adresi: Kalnciema ceļš 109, Jelgava, LV–3002 (ar norādi «Konkursam uz vakanto
dzot ar nopietniem teritorijas attīs- bība – 18. martā. Interesenti aici• Jelgavas 3. pamatskola –
VSAC «Zemgale» filiāles «Jelgava» psihiatra amatu»), vai iesniegt personīgi VSAC «Zemgale»
tības jautājumiem, jo uzskatām, ka nāti pieteikties pa tālruni 63012155, Jelgavas 3. sākumskola;
filiālē «Jelgava» Kalnciema ceļā 109, Jelgavā, LV–3002, darba laikā, iepriekš sazinoties pa tālruni
gidiem ir jābūt plašām zināšanām 63012169 vai e-pastu: liga.mikelso• Jelgavas 4. pamatskola –
63049203, līdz 2013. gada 10. martam.
par vietu, kuru viņi pārstāv,» atzīst ne@zrkac.jelgava.lv.
Jelgavas 4. sākumskola.

6. vidusskolas absolventi bez konkursa
varēs mācīties Policijas koledžā

Komplektē jaunu
topošo gidu grupu

Vairākām
skolām
mainīs
nosaukumu
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Īsi
 LTV1 raidījuma «100 g kultūras»
Gada balvu «Kilograms kultūras 2012»
kategorijā «Vizuālā māksla» saņēmusi
Ģederta Eliasa 125. jubilejai veltītā
izstāde Latvijas Nacionālajā mākslas
muzejā, kuras līdzautori ir Ģ.Eliasa
Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs.
Izstādes kuratore ir Aija Brasliņa. «Mēs
paši balvas pasniegšanas laikā atradāmies Stokholmā, kur aizvadīta pēdējā
Ģ.Eliasa 125. jubilejai veltītā izstāde. Taču
saņēmām ziņu no A.Brasliņas un esam
ļoti priecīgi par uzvaru kultūras Gada
balvā. Šī balva ir ļoti nozīmīga, jo mūsu
un Latvijas Nacionālā mākslas muzeja
veidotā izstāde ir atzīta par gada labāko.
Ir gandarījums,» atzīst Ģ.Eliasa Jelgavas
Vēstures un mākslas muzeja direktores
vietniece Marija Kaupere.
 Naktī no sestdienas uz svētdienu
policijas darbinieki, pateicoties kādas
jelgavnieces sniegtai informācijai,
aizturējuši jaunu vīrieti, kurš tiek turēts
aizdomās par septiņu automašīnu
apzagšanu Sudrabu Edžus ielā. Valsts
policijas pārstāve Ieva Sietniece stāsta,
ka svētdienas rītā, ap pulksten 6, sieviete
pamanījusi, ka Sudrabu Edžus ielā gar
automašīnu ķimerējas aizdomīgs vīrietis.
Nekavējoties ziņojusi par to policijai,
kura reaģēja operatīvi, un jau drīzumā
aizdomās turamo izdevās aizturēt.
Tas ir 1992. gadā dzimis vīrietis, kurš,
iespējams, apzadzis septiņas mašīnas,
galvenokārt paņemot tikai dekoratīvos
diskus. Policija saka paldies sievietei, kura
ziņoja par aizdomīgo vīrieti, un aicina
iedzīvotājus arī turpmāk būt redzīgiem,
dzirdīgiem un ieinteresētiem, un, ja rodas
aizdomas par nelikumībām, ziņot policijai pa tālruni 02 vai pa anonīmo uzticības
tālruni 67014077.
 «Prāta vētras» mūziķi Latvijas
mūzikas Gada balvas ceremonijā saņemto balvu – 1000 latus – nolēmuši
atdot Jelgavas Mūzikas vidusskolai
instrumentu iegādei. Grupas ģitārists
Jānis Jubalts atzīst, ka grupa jau līdz šim
atbalstījusi talantīgus jauniešus, pērkot
instrumentus. «Ideja par atbalstu Jelgavas Mūzikas vidusskolai nāca spontāni,
taču no sirds. Galvenais ieguvums – mēs
kādam talantīgam jaunietim sagādāsim
prieku,» tā J.Jubalts. Skolas direktora vietniece Ināra Puķīte atzīst, ka šis ir patīkams
pārsteigums. «Mīļi, ka puiši atceras savu
skolu un to, kur sākas lielais sapnis,» tā
viņa, uzsverot, ka naudas balva instrumentu iegādei būšot neatsverams ieguvums, jo materiālās bāzes atjaunošana
šobrīd ir skolas prioritāte.
 Jelgavas Valsts ģimnāzijas jauktais
koris «Skali» saņēmis finansiālu atbalstu – 2000 latus – projektā «Labie
darbi», kas dod iespēju doties uz koru
konkursu Itālijā. Dziedātāji saka lielu
paldies ikvienam jelgavniekam, kurš
nobalsojot palīdzēja sasniegt šo mērķi.
«Esam priecīgi un gandarīti par paveikto,
jo mūsu iesniegtais projekts iekļuvis to
skaitā, kuri saņems finansējumu. Mēneša
laikā ieguvām 8428 balsis, ierindojoties
trešajā vietā, kas dod mums iespēju
saņemt 2000 latus, ko izmantosim, lai
dotos uz koru konkursu Itālijā «Venezia
in Musica». Tas no 28. aprīļa līdz 2. maijam norisināsies Jesolo pilsētā netālu no
Venēcijas,» informē kora pārstāve Jūlija
Terjuhana.

Ritma Gaidamoviča

SIA «KULK» piedāvā darbu
tāmētājam(-ai).
Obligāta iepriekšēja darba pieredze tāmju
sastādīšanā, augstākā izglītība.
CV un pieteikuma vēstuli sūtīt uz e-pasta
adresi: personals@kulk.lv (ar norādi
«Tāmētāja vakance»), pa faksu 63048959
vai iesniegt personīgi Jelgavā, Dobeles
šosejā 34. Tālrunis 63021420.

Jelgavas 1. ģimnāzija
(Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola)
14. martā plkst.18 aicina uz atraktīvu atvērto
durvju pēcpusdienu 2013./2014. m.g. 5. un 6.
klašu skolēnus un viņu vecākus, lai iepazītos
ar skolā piedāvātajām izglītības programmām, interešu izglītības un fakultatīvajām
nodarbībām.
Uzņemšana 5., 6. un 7. klasē Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā sāksies 3. jūnijā.
Skola piedāvā 1., 5., 6., 7. klašu skolēniem
mācīties gan profesionāli orientētā, gan matemātikas novirziena klasē.

4

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

tēma

Ceturtdiena, 2013. gada 7. marts

Par ziemas velosipēdistiem
dzied pat «Queen»
 Ilze Knusle-Jankevica
«Es gribu braukt ar savu velosipēdu, es gribu braukt, kur man patīk (I want to ride my bicycle/I want to ride it where I like – angļu
val.),» slavenās britu grupas «Queen» solists Fredijs Merkūrijs enerģiskā balsī dzied 1978. gadā izdotajā albumā «Jazz». Šo dziesmu
noteikti var attiecināt uz ziemas velosipēdistiem, jo tie ir cilvēki, kurus nebaida ne aukstums, ne slidenums, ne neērtības, ne sāls.
Lai gūtu kaut nelielu priekšstatu par to, cik cilvēku ar velosipēdu pārvietojas arī ziemā, Latvijas Riteņbraucēju apvienība 22. februārī
Rīgā pie Vanšu tilta veica velosipēdistu skaitīšanu. Apvienības pārstāvis Romāns Meļņiks norāda, ka šī ir pirmā reize, kad velosipēdisti
skaitīti ziemā. Skaitīšanas dati liecina, ka aptuveni 10 procenti rīdzinieku, kas vasarā velosipēdu izmanto kā ikdienas transporta līdzekli,
to turpina darīt arī ziemā (arī mīnus 10 grādos) – darbdienas rītā no pulksten 8 līdz 9.30 Vanšu tiltu šķērsoja 51 velosipēdists, bet
vasarā tur saskaitīti ap 390 velosipēdistu. Sastaptie riteņbraucēji pamatā devušies uz darbu vai mācību iestādi un citus transporta
līdzekļus izmanto vien dažas dienas ziemā, kad ir īpaši slikti braukšanas apstākļi. Ziemā velosipēdu kā ikdienas transporta līdzekli
galvenokārt izmanto vīrieši – no 51 velosipēdista tikai septiņas bija sievietes.
Interesanti būtu noskaidrot, cik velosipēdistu ziemā ir Jelgavas ielās, uz ko R.Meļņiks atbild: «Skaitīšanu rīkojām, piesaistot brīvprātīgos.
Ja Jelgavā atrastos atsaucīgi partneri, būtu interesanti ko tādu noorganizēt arī pie jums.» Lai gan skaitīšana Jelgavā nav veikta, nav
gandrīz nevienas ziemas dienas, kad uz ielas nebūtu pamanīts kāds velosipēdists. Tomēr pārsvarā tie ir vai nu fanātiķi un sportisti,
vai apstākļu spiesti cilvēki.
Velosipēdu remontētāji ir novērojuši, ka velosipēdisti ziemā brauc ar ne pārāk jauniem velosipēdiem un labākajā gadījumā aprīko
tos tikai ar ziemas riepām. «Tie, kuri ar velosipēdu pārvietojas ikdienā, rēķinās ar to, ka visas detaļas nolietojas divreiz ātrāk – sāls,
sniegs, slodze –, tāpēc velosipēdi, kas ziemā redzami ielās, nav diez ko glauni: tos nobrauc līdz kliņķim un izmet, nevis remontē,» tā
veloveikala «Experts» vadītājs Edgars Rutkis, piebilstot, ka vieni no nevērīgākajiem pret savu braucamo ir jaunieši, kuri no tehnikas paši
neko nesaprot, tāpēc arī to nesaudzē, jo remonts jau tiek segts no vecāku kabatas. «Runājot par velosipēdu remontu ziemā, darba
pietiek – jānomaina zobrati, ķēde, riepas –, bet lielākā daļa braucēju savus velosipēdus atved pie mums ziemā, lai tos sagatavotu
jaunajai sezonai. Kad uzspīdēs saule, viņi negribēs gaidīt to nedēļu divas, kamēr velosipēdam tiks veikta apkope,» stāsta velosipēdu
veikala «2R» vadītājs Gundars Riekstiņš. Viņš spriež, ka cilvēku, kuri ziemā remontē velosipēdu, procentuāli ir tikpat daudz, cik to,
kuri riteni uz remontu ved vasarā, tikai vasarā braucēju ir daudz vairāk.
Valsts policijas dati liecina, ka ziemā vidēji reizi mēnesī notiek ceļu satiksmes negadījums, kurā ir iesaistīts velosipēdists.
Cik komfortabli un droši ziemā uz ceļa jūtas velosipēdists, «Jelgavas Vēstnesis» jautā tiem, kuri ielās ar riteni izbrauc arī šodien.

«Tas, ka velosipēdistam ziemā jāizskatās pēc olimpiskā snovošanas
čempiona, ir mīts,» saka Inese, kura ar velosipēdu ziemā pārvietojas
jau piecus gadus. «Man vienkārši patīk braukt ar riteni. Pirmkārt,
man ir sēdošs darbs pie datora, tāpēc esmu laimīga, ka varu izkustēties. Otrkārt, dzīvoju Annas baznīcas rajonā, bet darbs man ir pie
«Valdekas» – kājām iet pārāk tālu, bet ar auto laika ziņā sanāktu tas
pats, kas ar riteni, jo jāiet uz stāvlaukumu pakaļ mašīnai,» argumentē
Inese. Kājām uz darbu viņa ietu apmēram minūtes 50, bet, pirms
tika sākta Lielās ielas rekonstrukcija, ar velosipēdu galā nokļuva 13 – 15 minūtēs,
tagad jābrauc mazliet ilgāk. Runājot par pielāgošanos ziemas braukšanai, Inese
atzīst, ka ir silti jāsaģērbjas. Viņa izmanto termoveļu, ko var pavilkt zem jebkura
apģērba, un ir sev atklājusi suņa vilnas cimdus un zeķes. «Sākumā jau, protams, ir
auksts, bet apmēram pie Lielupes tilta parādās ļoti liela siltuma sajūta. Kad nonāku
darbā, esmu jau pamodusies un žirgta,» sajūtās dalās aktīvā sieviete. Viņa piebilst,
ka pie mīnus 20 grādiem braukt ir grūti – ne tikai tāpēc, ka auksts, bet arī tāpēc, ka
ķēde īsti negrib griezties. Vēl Inese ziemas sezonā savu velosipēdu aprīko ar ziemas
riepām. «Oriģinālās ziemas riepas ar radzēm maksā 30 latus gabalā, tas būtu 60 lati.
Es izmantoju riepas, ko taisa veloveikala «Experts» puiši – tās ir nedaudz smagākas
par oriģinālajām riepām, bet būtiskas atšķirības jau nav. Tas man izmaksā 30 latus
par abām riepām,» pieredzē dalās Inese. Viņa citiem iesaka lietot arī ķiveri, bet pati
gan šajā ziņā mēdz grēkot: «Es pati esmu smagi kritusi, tāpēc iesaku lietot ķiveri,
kaut gan tas varbūt neizskatās dikti kruti.» Sieviete savu braucamo glabā dzīvoklī,
un koridorā ir nolikts vilnas paklājs, uz kura tiek novietots velosipēds, lai atkūst vai
notek. Velobraucēja norāda, ka ziemā, slapjā laikā un arī atkusnī biežāk eļļo riteņa ķēdi, lai pasargātu no rūsas. Inese lielākoties
pārvietojas pa ietvēm un veloceliņiem. «Ziemā nevajag ļoti strauji bremzēt, arī pagriezieni jāveic lēnāk, jo ir sanese. Bet tagad
daudzi neievēro pārvietošanās noteikumus, tāpēc jābrauc uzmanīgi. Pa ielām braukt izvairos, jo ir tāda sajūta, ka autovadītāji
ienīst velosipēdistus, bet to var saprast – kad pati sēžu mašīnā, man arī viņi nepatīk,» tā Inese, piebilstot, ka vasaras sezonā
Jelgavas ielās velosipēdistu ir daudz, bet ziemā viņa braukājot diezgan lepnā vientulībā.

«Jau kādu trīspadsmito gadu braucu ar riteni uz darbu,
neskatoties – ziema vai vasara. Strādāju slimnīcā «Ģintermuiža»,
bet dzīvoju RAF, un ar vienu autobusu uz darbu aizbraukt
nevaru. Dienā sanāktu braukt ar četriem – no mājām līdz
centram, no centra līdz darbam un atpakaļ tāpat –, bet to
nevaru atļauties. Tāpēc braucu ar riteni,» stāsta Žanna. Tālais ceļš
uz darbu sievietei nav jāmēro katru dienu – viņai divas dienas
jāstrādā, divas ir brīvas. «Katrā ziņā tas ir ātrāk nekā iet kājām,
un nav jau nemaz tik auksts – kad labi minas, kļūst pat karsts,»
tā viņa. Vasaras sezonā Žanna līdz darbam var aizbraukt 25 – 30
minūtēs, bet ziemā paiet visas 50.
«Esmu ceļā uz staciju – braukšu uz Rīgu darba darīšanās,» saka brīvmākslinieks Uģis, kurš uz riteņa ir visu cauru gadu.
«Ar riteni daudz ātrāk un vieglāk var tikt tur, kur vajag, īpaši Rīgā,» viņš stāsta. Tomēr, lai brauktu ziemā, ir jānodrošinās. Uģis norāda, ka vismaz priekšējai riepai un ķēdei vajadzētu dubļusargu, jo citādi, braucot pa ar sāli nokaisītajām
ietvēm, tas viss sitas sejā. «Sākumā man bija dubļusargs, taču tas sitās pa kājām un grabēja. Bet negribu neko šajā
ritenī ieguldīt, turklāt dubļusargs ir arī lieks svars, kas, braucot ziemā, ir būtiski – jo vieglāks velosipēds un mazāk
pričendāļu, jo labāks līdzsvars,» stāsta brīvmākslinieks. Tas ir arī svarīgi, lai varētu laikus nobremzēt – Uģis atzīst, ka
nereti velosipēdisti pārvērtē savas un sava riteņa spējas. Arī viņam pašam gadījies pagājušajā ziemā nokrist. «Braucu
līkumā, un tur bija peļķe ar plānu ledutiņu. Par strauju sabremzēju, un viss...» viņš stāsta, piebilstot, ka drošāk ir
braukt pa gājēju ietvēm vai veloceliņiem. Vēl drošības
apsvērumu dēļ Uģis līdzi nēsā saspraužamo adatu, lai
varētu atspraust bikšu staru un tā neieķertos ķēdē.
«Parasti jau es tik glauni neizskatos. Bikses atspraužu
un sabāžu zābakos, lai netraucē, bet, tā kā taisos uz
Rīgu, bikses atstāju ārā un vispār noslēpu, ka man tādi
riktīgie zābaki kājās,» stāsta vīrietis. Nekādu speciālu
ekipējumu Uģis neizmanto – uzliek biezāku cepuri,
uzvelk siltos sievas adītos cimdus, un viss. «Šie cimdi
īpaši ne tikai tāpēc, ka tos man adīja sieva. Tie ir silti,
ar atstarojošu elementu un koši: braucot dienā, cimdi
ir tie, ko pamana pirmos. Man gan pie mugursomas
ir arī atstarotājs,» tā viņš. Vēl redzamāku Uģi padara
velosipēda priekšā un aizmugurē piestiprinātās lampiņas. Lai gan Uģis ir nodrošinājies un redzams, pārsvarā
viņš pārvietojas pa ietvēm un veloceliņiem – pa ielām
un ceļiem viņš brauc tikai tad, ja nav mašīnu.

Ziemā pat ar automašīnu pārvietoties ir grūti un bīstami,
kur nu vēl ar velosipēdu! Ielas un ceļi ir slideni, malās
sastumto sniega kaudžu dēļ tie ir šauri un samazina
manevrēšanas iespējas, redzamība – slikta, tāpēc
autovadītājam pamanīt neuzmanīgu vai «neredzamu»
gājēju vai velosipēdistu ir daudz grūtāk nekā gada
gaišajā un siltajā laikā. Prātīgāk būtu velosipēdu rudenī
nolikt ziemas guļā un atsākt braukt tikai pavasarī, bet,
ja tomēr pietiek drosmes kāpt uz riteņa arī ziemā, pašu
un citu satiksmes drošības dēļ vajadzētu vismaz ievērot
ekspertu ieteikumus, lai braukšana ziemā būtu droša:
• riepas ar radzēm,
• bremzes darba kārtībā,
• riepām mazliet nolaists gaiss,
• zemāk nolaists sēdeklis, lai ar kājām var aizsniegt zemi,
• lukturis priekšā,
• atstarotāji,
• atstarojošā veste (sevišķi ārpus pilsētas),
• ķivere,
• silts apģērbs,
• nerunāt pa telefonu,
• nepārvērst velosipēdu par kravas transportu,
• nebraukt alkohola reibumā.

Ceļu satiksmes negadījumi ziemā
Jelgavā, kuros iesaistīti velosipēdisti
Pēdējās trīs ziemās ir notikuši septiņi ceļu
satiksmes negadījumi, kuros ir iesaistīti velosipēdisti. 2 gadījumos velosipēdists nav vainīgs, 1
gadījumā velosipēdists bija izvēlējies nepareizu
ātrumu, 1 gadījumā neievēroja ceļa zīmi «Dodiet
ceļu», 1 gadījumā – drošas braukšanas intervālu, 1 gadījumā – drošas braukšanas distanci, 1
gadījumā vēl notiek izmeklēšana.
Avots: Valsts policija

Velosipēdistiem Jelgavā ziemā sastādītie
administratīvā pārkāpuma protokoli
2010./2011.
79 (no tiem 61 alkohola reibumā)
gada ziema
2011./2012.
112 (no tiem 48 alkohola reibumā)
gada ziema
2012./2013.
214 (no tiem 37 alkohola reibumā)
gada ziema
Avots: Valsts policija

Foto: Ivars Veiliņš
Velosportists Kaspars Launerts atsācis braukt uz darbu Rīgā ar velosipēdu. Nē, nē,
neredzēsiet pa šoseju velosipēdistu, tērpušos uzvalkā! Kaspars, braucot ar velosipēdu, ģērbjas speciālā sporta tērpā – izejamās drēbes viņš atstāj darbā. «Es to daru
treniņu nolūkos – ikdienā ar velosipēdu nepārvietojos,» stāsta sportists, piebilstot,
ka ar velosipēdu brauc tikai līdz mīnus 15 grādiem. «Ziemā, braucot pie mīnus 15
grādiem, ieejot telpā, stundu nevar novilkt cimdus – tā viss ir nosalis –, bet tik un tā
tas ir daudz labāk, nekā divas stundas braukt trenažieru zālē uz ruļļa un skatīties uz
sevi spogulī. Tas ir morāli grūti,» tā viņš. Ziemā sportists izmanto riteni, kuru nav žēl
pēc tam izmest. «Ritenis, ar kuru braucu tagad, man ir no 2011. gada janvāra vidus.
Pusi detaļu nomainīju, bet tagad tās jau ir beigtas. Ziemā uz ceļiem ir daudz sāļu,
kas deldē alumīnija detaļas, saēd rāmi, arī sniegs to bojā, jo ir tas pats, kas ūdens,»
stāsta sportists, piebilstot, ka normālos apstākļos bremžu kluči kalpo divas vasaras
sezonas, bet ziemā jau pēc mēneša jāmaina. Arī ķēde un zobrats ziemā nolietojas
daudz ātrāk. «Ziemā velosipēds ir netīrs, tam pat klāt skarties negribas, tāpēc arī
izmantoju lētu velosipēdu ar lētām detaļām,» stāsta Kaspars. Savus profesionālos
velosipēdus viņš taisa pats, jo tā ir ļoti dārga tehnika un citiem viņš to neuztic: «Mana
vasaras riteņa pedāļi maksā tik, cik viss ziemas ritenis.» Viņš ziemas velosipēdu salīdzina ar darba biksēm – valkā, kamēr nodilst, un tad ņem citas.
Lai gan Kaspars galvenokārt ar velosipēdu brauc pa šoseju, pilsētā viņš pārvietojas
pa ietvēm un veloceliņiem. «Vienreiz braucu ar riteni Rīgā no Maskavas ielas uz
Dzirciema ielu un nolēmu braukt pa ielu. Tur bija īsts karalauks! Spied bremzes, cik
gribi, ritenis slīd uz priekšu. Pagriezt līkumā nevar. Kad ieraudzīju, ka arī mašīnas
krustojumā pie sarkanā nevar nobremzēt un vienkārši slīd taisni krustojumā iekšā,
sapratu, ka pilsētā var braukt tikai pa trotuāriem, jo tur ir vairāk sniega un labāka
saķere. Vēl ziemā drošībai riepās vajag mazāku spiedienu, lai būtu labāka saķere,
pilsētā var izmantot riepas ar radzēm, kas gan braukšanai pa šoseju neder, un dubļusargus,» drošākas braukšanas «recepti» atklāj sportists. Pats viņš gan tieši drošības
nolūkos ar velosipēdu uz darbu brauc tikai tad, kad gaišs ir vismaz līdz pulksten
septiņiem vakarā. «Ziemā jau dienā ir pilns avāriju, bet tumsā satiksmes dalībnieki
ir vēl neuzmanīgāki, līdz ar to arī bīstamāki,» viņš spriež.

Ja grūti pabraukt, Jānis savu vellapēdu vienkārši stumj. «Lai mantas nav jānes rokās,»
atzīst Jānis, kurš, kā pats saka, dzīvo otrajā Jelgavā. Viņš katru dienu ar riteni mēro
ceļu uz centru, lai aizietu uz veikalu, nopirktu maizi, nodotu pudeles. Ar riteni braukt
ir finansiāli izdevīgāk – lata autobusam Jānim vienkārši reizēm nav. Tā kā viņš ir
bez darba, ar riteni brauc tikai dienā, kad ir drošāk. «Ziemā braukt ir grūti – riepas
nodilušas, sniegs līp klāt, slidens,» tā viņš, norādot, ka arī ar visu uzmanīgo un lēno
braukšanu kādu reizi mēnesī gadoties nokrist. «Ja snieg vai līst, tas man netraucē,
jo man ir pižiks galvā, bet rokas gan reizēm salst,» atzīst Jānis.

Ceturtdiena, 2013. gada 7. marts

Iekļūst talantu izlasē

Ar Zvaigžņu spēli noslēgusies «Swedbank» Latvijas Jaunatnes basketbola līgas
«Talantu nedēļa 2013». Šajā spēlē laukumā tikās audzēkņu un treneru izlases.
Audzēkņu izlasē bija iekļauti arī jelgavnieki
Rihards Adiņš un Česlavs Mateikovičs. Lai
gan treneru komanda pamanījās zaudēt
12 punktu pārsvaru, kopumā tomēr spēlē
uzvarēja pieredze – treneru komanda
svinēja uzvaru ar rezultātu 67:64.

Izglītos trenerus
un skolotājus

21. martā Jelgavā notiks bezmaksas sporta
izglītības seminārs sporta skolotājiem un
treneriem. Tajā tiks apspriestas mūsdienīgas
sporta stundu un treniņu vadīšanas metodes, kas veicinātu bērnu un jauniešu brīvā
laika paradumu maiņu. Temati: treneris kā
padomdevējs un dzīves skolotājs; sporta
vide un vērtības; sabalansētas slodzes nozīme bērnu fiziskajā attīstībā; veselīga uztura
nozīme. Semināra dalībnieki saņems Valsts
izglītības satura centra apstiprinātus sertifikātus saskaņā ar Ministru kabineta noteikto
Pedagogu profesionālās pilnveides kārtību.
Interesentiem jāpiesakās iepriekš interneta
vietnē www.nikerigarun.lv. Semināru piedāvā «Swedbank», Latvijas Olimpiskā komiteja
un «Nike Riga Run» rīkotāji.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

sports
Atkārtoti uzvar Minskā

Latvijas kadetu, junioru un pieaugušo
brīvās cīņas izlases startēja starptautiskā turnīrā «Medvežonok» Minskā, Baltkrievijā. Kadetu grupā uzvaru izcīnījis
jelgavnieks Alberts Jurčenko – tā viņam
ir otrā uzvara šajā turnīrā. A.Jurčenko
startēja kadetu grupā (1996. – 1997.
dzimšanas gads) svarā līdz 69 kg. Jāpiebilst, ka Alberta svara kategorijā startēja
32 dalībnieki. Turnīrā kopumā piedalījās
220 dalībnieki no desmit valstīm.

ASV izcīna balvu

Savas pirmās sacensības ASV aizvadījis
Jelgavas BMX braucējs Kristens Krīgers.
«Piedalījos savās
pirmajās Amerikas
sacensībās «ABA
Winter Nationals» un ieguvu 2. vietu savā
vecuma grupā, tas ir, 16 – 17 gadus veco
zēnu konkurencē,» stāsta sportists. Šīs
sacensības ir viens no Amerikas nacionālā
sacensību seriāla posmiem, līdzīgi kā tas
ir Latvijā, bet Kristenam tas bijis vairāk
treniņš, lai sagatavotos gaidāmajai Eiropas
sezonai, kas sāksies 7. aprīlī. «Ar sasniegumu esam apmierināti: rezultāts ir salīdzinoši labs, bet vēl, protams, ir lietas, pie kurām
jāstrādā un jātrenējas,» tā sportists.

Bokseri nosargā trešdaļu titulu
 Ilze Knusle-Jankevica

Sacensību rezultāti

Noskaidroti Jelgavas čempioni boksā: jelgavnieki spēja nosargāt sešus no 21 iespējamā
čempiona titula. Par Jelgavas
čempioniem boksā kļuvuši
Valērijs Kovšs, Artjoms Haņevičs, Ņikita Petrovs, Ralfs
Aušmanis, Roberts Jāņkalns
un Viesturs Okmanis.
Jelgavnieki mūsu pilsētas atklātajās meistarsacīkstēs boksā izcīnīja
17 medaļas no 63 iespējamām – sešas
zelta, septiņas sudraba un četras
bronzas. «Patiesībā negaidījām, ka
Jelgavas bokseriem tik labi ies,» atzīst
sacensību organizators Jelgavas Cīņas
sporta veidu centra (JCSVC) treneris
Aleksandrs Knohs. Viņš uzskata, ka
daļēji panākumi saistīti ar to, ka pilsētā
izveidota moderna cīņas veidu sporta
bāze un līdz ar to arī interese par boksu
kļuvusi lielāka.
Sacensībās startēja 103 dalībnieki no
Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Polijas un
Krievijas (no ārvalstīm bija ieradušies
45 bokseri). Finālā norisinājās 21 cīņa
– tikai deviņas bija tādas, kurās nepiedalījās Jelgavas bokseri. No 42 bokseriem,
kuri iekļuva sacensību finālā, 13 bija
jelgavnieki.
Visinteresantākās cīņas bija pieaugušo grupā, kurā startēja arī jaunāki bokseri. Principiāla cīņa izvērtās smagsvarā
starp diviem jelgavniekiem – šoreiz
JCSVC bokseris Ņ.Petrovs pieveica

Zelts
Valērijs Kovšs, JCSVC – D grupa, 33 kg
Artjoms Haņevičs, JCSVC – C grupa, 75 kg
Ņikita Petrovs, JCSVC – A grupa, +91 kg
Ralfs Aušmanis, «Madara» – C grupa, 60 kg
Roberts Jāņkalns, «Jelgavas rings» – A grupa, 75 kg
Viesturs Okmanis, «Juniors» – A grupa, 69 kg
Sudrabs
Leonīds Gamajunovs, JCSVC – D grupa, 44 kg
Edmunds Lindermanis, JCSVC – D grupa, 50 kg
Sandis Ozols, JCSVC – C grupa, 54 kg
Andrejs Makreckis, JCSVC – A grupa, 60 kg
Mārtiņš Čekanovskis, «Jelgavas rings» – A grupa, 81 kg
Edgars Ozoliņš, «Jelgavas rings» – A grupa, +91 kg
Edgars Rozenfelds, «Jelgavas rings» – C grupa, 58 kg
Bronza

Jelgavas atklātajās meistarsacīkstēs boksā jelgavnieki izcīnīja sešas zelta
medaļas – pie augstākā kaluma medaļas tika visi četri Jelgavas boksa klubi. Klubam «Juniors» to nodrošināja Viesturs Okmanis (zilajā tērpā), kurš
finālcīņā pieveica pretinieku no Jūrmalas.
Foto: Ivars Veiliņš
Edgaru Ozoliņu no «Jelgavas ringa».
«Ņikita divas cīņas uzvarēja ar redzamu
pārsvaru. Vispirms viņš pārspēja Mārtiņu Gavaru no Jelgavas kluba «Madara»,
bet pēc tam – E.Ozoliņu no «Jelgavas
ringa»,» tā A.Knohs. Pieaugušo grupā
divas sudraba medaļas izcīnīja jaunākie
Jelgavas bokseri: Mārtiņš Čekanovskis
(«Jelgavas rings») un Andrejs Makreckis (JCSVC). Tiesa, Andrejs pie medaļas
tika daudz vieglāk nekā Mārtiņš. «Finālā Andrejam bija jātiekas ar rīdzinieku
Artjomu Ramlovu. Artjoms ir Latvijas

Basketbolistiem
mainījies galvenais treneris
 Ilze Knusle-Jankevica

Nepilnu nedēļu basketbola
kluba «Jelgava» galvenā trenera pienākumus pilda Mareks
Bajārs, kurš šajā amatā nomainīja līdzšinējo treneri Kasparu
Vilcānu. Kluba valde uzsver, ka
tas ir bijis abpusējs lēmums,
nevis konflikta iznākums.
Pagājušajā nedēļā LBL Tehniskā komisija tolaik vēl BK «Jelgava» galvenajam
trenerim K.Vilcānam piemēroja 250 latu
sodu par it kā nepamatotiem izteikumiem,
kuros treneris pauda viedokli, ka viņa
spēlētāji tīšām «atdevuši» spēli pret Jēkabpils komandu. Pēc zaudējuma Jēkabpilij
27. februārī K.Vilcāns izteicās, ka viņa
vadītās komandas spēlētāji piedaloties
totalizatorā un tāpēc tīšām zaudējuši spēli.
Līgas Tehniskajai komisijai viņš atzina,
ka komentāru sniedzis zaudējuma izraisīto emociju iespaidā un viņa rīcībā nav
nekādu faktu, kas apstiprinātu versijas
patiesumu. Arī kluba valdes priekšsēdētājs Uldis Krūklītis norādījis: basketbola
klubā «Jelgava» darbojas iekšējās kārtības
noteikumi, kuros spēlētājiem noteikts
aizliegums piedalīties azartspēlēs, un līdz
šim kluba vadības rīcībā nav nonākuši
nekādi fakti par pārkāpumiem.

Divas dienas vēlāk K.Vilcānu galvenā
trenera amatā nomainīja bijušais Saldus
basketbola komandas treneris M.Bajārs.
BK «Jelgava» valdes priekšsēdētājs gan
noliedz, ka darba attiecības ar K.Vilcānu
pārtrauktas šī nepatīkamā atgadījuma dēļ.
«Ar Kasparu Vilcānu vienojāmies, ka viņš
šosezon vairs nepildīs galvenā trenera pienākumus. Tas ir abpusējs lēmums un nav
saistīts ne ar to, kādu sniegumu komanda
rāda, ne ar Vilcānam piespriesto sodu,»
uzsver U.Krūklītis. Tāpat viņš uzsver, ka
attiecības ar K.Vilcānu klubs nav sarāvis
un novērtē viņa ieguldījumu klubā. «Viņam
noteikti nebija viegli izveidot un saliedēt
komandu pašos tās sākumos,» tā kluba
valdes priekšsēdētājs.
Ar K.Vilcānu laikrakstam «Jelgavas
Vēstnesis» sazināties neizdevās.
Jāpiebilst, ka K.Vilcāns BK «Jelgava»
galvenā trenera amatu ieņēma kopš kluba
izveides 2011. gada rudenī. Pirms tam viņš
bija galvenā trenera Vara Krūmiņa palīgs
BK «Zemgale».
Līdz sezonas beigām Jelgavas basketbola komandu vadīs M.Bajārs, kurš savā
debijas spēlē piedzīvoja zaudējumu pret
«Biznesa augstskolu «Turība»». Jāatgādina, ka sezonas sākumā kluba valde
izvirzīja mērķi iekļūt LBL labāko komandu četriniekā. Tomēr šobrīd jelgavnieki
ierindojas 7. pozīcijā.

elites bokseris, tāpēc Andrejs ļoti gaidīja
šo cīņu, jo pirmo reizi cīnījās pieaugušo
grupā,» stāsta JCSVC treneris. «Jau
pirmo cīņu Andrejs aizvadīja slims,
viņam bija ap 38 grādu temperatūra.
Finālā viņa veselības stāvoklis nebija
uzlabojies – bija augsta temperatūra,
viņš dega, tāpēc pieņēmām lēmumu
cīņu pārtraukt,» stāsta A.Knohs.
No nokdauna paglābās un bronzas
medaļu pieaugušo grupā izcīnīja jelgavnieks Matīss Hermanis (JCSVC).
«Matīss diezgan dramatiskā cīņā vin-

Matīss Hermanis, JCSVC – A grupa, 81 kg
Gatis Petkovičs, «Madara» – C grupa, 63 kg
Mārtiņš Gavars, «Madara» – A grupa, +91 kg
Artūrs Ozoliņš, «Jelgavas rings» – A grupa, 91 kg

nēja spēcīgu ventspilnieku. Viņš bija
tuvu nokdaunam, bet spēja savākties
un parādīja raksturu, kaut gan bija
guvis traumu – acs hematomu,» stāsta
A.Knohs. Viņš piebilst, ka, lai gan boksa
noteikumos veiktas izmaiņas un pieaugušie tagad cīnās bez aizsargmaskām,
šajās sacensībās sportisti guva tikai
sīkas traumas.
Jāpiebilst, ka bokseri startēja četrās
vecuma grupās: A (pieaugušie jeb 18+),
B (16 – 17 gadi), C (14 – 15 gadi), D (13
– 14 gadi).
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Sporta pasākumi
 8. un 9. martā pulksten 10 – Jelgavas
Ledus sporta skolas kauss (ledus hallē).
 8., 12., 15., 17. martā pulksten 21
– Jelgavas čempionāts telpu futbolā
(ZOC).
 9., 10. martā pulksten 10 – Jelgavas
čempionāts basketbolā vīriešiem (Sporta
hallē).
 9. martā pulksten 10 – Jelgavas pilsētas čempionāta biljardā 3. kārta; Kauss
par piemiņu A.Maskim (6. vidusskolā).
 9. martā pulksten 11 – Jelgavas atklātais čempionāts svara stieņa spiešanā
guļus ar ekipējumu (Sporta hallē).
 10. martā pulksten 16 – Latvijas
volejbola čempionāta 1/2 fināls: «Biolars/
Jelgava» – DU (ZOC).
 10., 24. martā pulksten 15 – Jelgavas
čempionāts telpu futbolā (Sporta hallē).
 14. martā pulksten 19.30 – basketbols: BK «Jelgava» – BK «Jūrmala/Fēnikss»
(ZOC).
 16. martā pulksten 10 – sporta deju
sacensības «Jelgavas domes kauss 2013»
(ZOC).
 16. martā pulksten 11 – Jelgavas
čempionāts basketbolā vīriešiem (Sporta
hallē).
 19. martā pulksten 18.30 – basketbols: BK «Jelgava 2» – «Valmiera/BSS»
(ZOC).
 22. martā pulksten 9 – Jelgavas
vispārizglītojošo skolu sacensības «Lielā
balva» (Sporta hallē).

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

Meklē darbu
Palīgstrādnieks. Tālrunis 25941644.
Meklēju mājkalpotājas vai apkopējas darbu. Tālrunis 28928515.
Celtnieks. Tālrunis 29674324.
Vecu slimu cilvēku aprūpes darbu. Izskatīšu
arī citus piedāvājumus. Tālrunis 25965958.
Santehniķis. Profesionāli varu veikt santehnikas darbus ēkās, kā arī ārdarbus. Tālrunis
26279736.
Masieris meklē darbu. Tālrunis 29649375.
Kvalificēts santehniķis. Tālrunis 29681585.

Pērk
Pērk meža un zemes īpašumus visā Latvijā
T.29884983
Metāllūžņus (visu veidu). Izbraucam.
Tel.27760073

Pārdod
Šāļus, dēļus, malku, briketes. T.26488881
Liet. mēbeles no Vācijas – dīvāni, ozolkoka
galdi, sekcijas, ādas dīvāni u.c. T.20371016

Dažādi
Ārstēju ādas slimības. T.63026604
Restorāna «Madara» īpašais piedāvājums
8. martā. T.63027012.
Konsultācijas par privātpersonas maksātnespēju. T.27805582
Kravu pārvadājumi, auto evakuācija.
T.25904905.
SIA «Velis – A» – apbedīšanas pakalpojumi,
piederumi un konsultācijas, nelaiķu nogādāšana morgā. Diennakts tālruņi: 63020151 un
28651582 vai ierodoties personīgi SIA «Velis
– A» biroja telpās Sakņudārza ielā 5a, Jelgavā.

Aizsaulē aizgājuši
VALENTĪNA ČERŅAVSKA (dz. 1928. g.)
INGRĪDA OSE (dz. 1940. g.)
DACE KOKLE (dz. 1978. g.)
VERA PASPĀRNE (dz. 1924. g.)
LILIJA OLGA REKMANE (dz. 1922. g.)
VELTA DZENE (dz. 1934. g.)
JEKATERINA POLUKEJEVA (dz. 1944. g.)
IRINA OSADČUKA (dz. 1942. g.)
NIKOLAJS INDRIKOVS (dz. 1944. g.)
ALBERTS IEVIŅŠ (dz. 1927. g.)
LIDIJA FELDMANE (dz. 1923. g.).
Izvadīšana 07.03. plkst.11.30 Bērzu kapsētā.
RITA HARTMANE (dz. 1932. g.).
Izvadīšana 07.03. plkst.15 Meža kapsētā.
ARNIS BROKHUZENS (dz. 1944. g.).
Izvadīšana 07.03. plkst.13 no Meža kapsētas Sēru nama.
ERMĪNE BRĀLE (dz. 1921. g.).
Izvadīšana 07.03. plkst.12 no Zanderu
kapsētas Sēru nama.
JANĪNA EIŽVERTIŅA (dz. 1921. g.).
Izvadīšana 08.03. plkst.11 Bērzu kapsētā.
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

11. marts, pirmdiena
LTV1
6.45 «Nellija un Cēzars». Daudzsēr. anim. f. 29.sērija.
6.52 «Labrīt, Latvija!»
8.30  «Mīlas viesulis 7». 1577.sērija.
9.25 «Tas notika Rīgā». LTV seriāls. 17.sērija.
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20  «Alpu klīnika» (ar subt.). Melodr. 2008.g. 6.sērija.
12.00 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.15  «Dzīvība». BBC dok. f. 7.sērija Mednieki un medījumi.
13.10 «Es – savai zemītei».*
13.40 «Eirobusiņš».*
14.10 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
14.25  «Greisa Kellija. Monako princese». Dok. f.
15.30 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.45 «Dabas grāmata».*
16.15  «Mežainīši». Animācijas seriāls. 11.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05  «Mīlas viesulis 7». Vācijas seriāls. 1577.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Likteņa līdumnieki. 4.daļa. Mantinieki». 38.sērija.
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «Latvijas teātru vēsture». Liepājas teātris. 5.daļa.*
20.30 «Panorāma».
21.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle.
22.00 «Viss notiek!»
22.30 «Latvija var!»
23.00 Nakts ziņas.
23.15 «De facto».*
23.55 «100 g kultūras».*

LTV7
7.35 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs» (ar subt.).
8.15 «Rīta intervija». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Komercdarbība šodien». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Automoto raidījums nr.2». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «Vienmēr formā!» Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
9.45 «Ģimenes detektīvs 2» (ar subt.). 4.sērija.
10.40 «Hārtlenda». Seriāls. 33.sērija.
11.30  «Nomadi». Dokumentāls seriāls. 18.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Jūrmalas TV*.
13.15 «Labākais no Euromaxx». Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
13.45 VTB Vienotās līgas spēle. VEF Rīga – Ņižņij Novgorod.*
15.45 «Hārtlenda». Seriāls. 34.sērija.
16.35  «Nomadi». Dokumentāls seriāls. 19.sērija.
17.35 «Zveja» (ar subt.).*
18.05 «Ģimenes detektīvs 2» (ar subt.). Seriāls. 5.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Sporta studija».
20.00 TV pirmizrāde! «Ziemeļu gaisma».
20.30 «Melns. Sarkans. Zelts. Četri vīri Ugandā». 1.sērija.
21.00 «Ceļojumi uz pasaules malu». Dok. f. 4.sērija.
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā Latgales reģionālā televīzija.
22.55 «Duelis» (ar subt.). Krievijas melodrāma. 2011.g.
0.38 «Krāpnieki». ASV trilleris. 1990.g.

LNT
5.00 «Maiami neatliekamā palīdzība». 8.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.30 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».*
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
9.00 «Degpunktā».
9.35 «Televeikala skatlogs».
10.00 K.Forda. «Svētku noskaņa». Melodrāma. 2011.g.
12.00 «Manas lielās čigānu kāzas». Realitātes šovs. 5.sērija.
13.00 «Mans mīļais draugs 4».
13.30 «Esi gardēdis 3».*
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Degpunktā».
14.45 «Televeikala skatlogs».
15.00 «Patiesā dzīve» (ar subt.). Seriāls. 20.sērija.
16.00 «Rosario. Mātes grēki». Seriāls. 2012.g. 1.sērija.
17.00 «Asaru kronis». Meksikas seriāls. 21.sērija.
18.00 «Ziņas sešos».
18.10 «Labvakar, Latvija!» Informatīvi izklaidējošs raidījums.
19.00 «Precamies!?! 2». 21.raidījums.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā».
21.10 «Māju sajūta 2». Mājokļa pārvērtību raidījums. 2013.g.
22.10 «Svētās liekules». Komēdijseriāls. 2012.g. 1.sērija.
23.10 LNT ziņu Top 10.
0.05 «Laimīgs un vesels».
0.35 «Likums un kārtība 4». Seriāls. 5. un 6.sērija.
2.20 «Labvakar, Latvija!»
3.00 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
3.25 «Rosario. Mātes grēki». Seriāls. 1.sērija.
4.15 «Asaru kronis». Meksikas seriāls. 21.sērija.

TV3
5.00 «Zaudējumi 4». 1.sērija.
5.50 «Slepenā dzīve 3». 4.sērija.
6.40 «Gormiti 2». Anim. ser. 7.sērija.
7.05 «Bakugani». Anim. ser. 30.sērija.
7.35 «Šīna planēta». Anim. ser. 6.sērija.
8.00 «Voroņini 2» (ar subt.). 11. un 12.sērija.
9.00 «Garšu ekspresis».*
9.30 «Mūsdienu Latvijas garša 2».*
10.05 «Māmiņu klubs».*
11.00 «Ekstrasensu cīņas 5» (ar subt.). 11.sērija.
12.05 «Televeikala skatlogs».
12.20 «Mana mīļā aukle 3» (ar subt.). Seriāls. 32. un 33.sērija.
13.30 «Bakugani». Animācijas seriāls. 31.sērija.
14.00 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 7». Anim. ser. 8.sērija.
14.25 «Mīlestības sirdspuksti 2». Seriāls. 111.sērija.
15.25 «UgunsGrēks 9». Seriāls. 600. un 601.sērija.
16.40 «Voroņini 3» (ar subt.). Seriāls. 33. un 34.sērija.
17.50 «Mitjaja stāstiņi» (ar subt.). Seriāls. 3. un 4.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.30 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 9». Seriāls. 2013.g. 601.sērija.
21.00 «Īpašo uzdevumu vienība Hawaii 5-0 2». 18.sērija.
22.00 «Svešais starp savējiem». ASV seriāls. 10.sērija.

23.05 «Radīti skatuvei 3». ASV seriāls. 20.sērija.
0.05 «Nekā personīga».
1.00 «Katastrofa Japānā. Aculiecinieku stāsti». Dok. f. 2011.g.
2.00 «Pats sev ienaidnieks». ASV seriāls. 9.sērija.
2.45 «Mīlestības sirdspuksti 2». Seriāls. 111.sērija.
3.30 «Mana mīļā aukle 3» (ar subt.). Seriāls. 32. un 33.sērija.
4.20 «Bez tabu».

12. marts, otrdiena
LTV1
6.45 «Nellija un Cēzars». Daudzsēr. anim. f. 30.sērija.
6.52 «Labrīt, Latvija!»
8.30  «Mīlas viesulis 7». 1578.sērija.
9.25 «Tas notika Rīgā». LTV seriāls. 18.sērija.
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20  «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 101.sērija.
11.10  «Dzīvais okeāns». Dokumentāla filma.
13.00 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.15 «Ir lietas, kas jāzina». Sekojam Horvātijai.*
14.10 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
14.30 «Viss notiek!»*
15.00 «Dzīve ar vai bez eiro. Latvijas reģioni» (ar subt.).*
15.30 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.50 «Mārvijs Hemmers. Nacionālās ģeogrāfijas pasaule»
(ar subt.). Populārzinātnisks seriāls bērniem. 5.sērija.
16.15  «Mežainīši». Animācijas seriāls. 12.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05  «Mīlas viesulis 7». Vācijas seriāls. 1578.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Likteņa līdumnieki. 4.daļa. Mantinieki». 39.sērija.
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «Eņģeļu māja». LTV seriāls. 90.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.15 «Aculiecinieks».
21.30 «Eiropa. Mīti un realitāte».
22.20  «No Austrumiem uz Rietumiem». Dok. f. 4.sērija.
23.25 Nakts ziņas.
23.40 «Laika dimensija».
0.10 «Kopā» (ar subt.).*
0.25 «100 g kultūras».*

LTV7
7.35 «Vide. Veselība un mēs». «Televeikala skatlogs».*
7.55 «Nedēļas apskats». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Iespējas un risinājumi». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «Globalizācija 3000». Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
9.45 «Ģimenes detektīvs 2» (ar subt.). 5.sērija.
10.40 «Hārtlenda». Seriāls. 34.sērija.
11.30  «Nomadi». Dokumentāls seriāls. 19.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Latgales reģionālā televīzija*.
13.15 «Vienmēr formā!» Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
13.45 2010.gada Vankūveras olimpiskās spēles. Kērlings.
Fināls sievietēm.*
15.45 «Hārtlenda». Seriāls. 35.sērija.
16.35  «Nomadi». Dokumentāls seriāls. 20.sērija.
17.35 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
18.05 «Ģimenes detektīvs 2» (ar subt.). Seriāls. 6.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Aktuālais jautājums» (krievu val.). Diskusiju raidījums.
20.00 «Tavs auto».
20.30 «Autosporta programma nr.1».
21.00 «Neatklātā Latīņamerika». Dok. daudzsēr. f. 1.sērija.
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā Skrundas TV.
22.55 «SeMS. Laboratorija».*
23.25 «SeMS piedāvā...» Mūzikas grupu konkurss Troksnis 4.*
0.40 «Bīstamā robeža 3». Spraiga sižeta seriāls. 8.sērija.
1.25 «Duelis» (ar subt.). Krievijas melodrāma. 2011.g.

LNT
5.00 «Patiesā dzīve». 20.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.15 «Universitāte 2» (ar subt.). 72.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes».
9.00 «Degpunktā».
9.35 «Televeikala skatlogs».
10.00 «Atkalredzēšanās Ēriksbergā». Melodrāma. 2009.g.
12.00 «Svētās liekules». ASV seriāls. 1.sērija.
13.00 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 31.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Degpunktā».
14.45 «Televeikala skatlogs».
15.00 «Patiesā dzīve» (ar subt.). Seriāls. 21.sērija.
16.00 «Rosario. Mātes grēki». Seriāls. 2.sērija.
17.00 «Asaru kronis». Meksikas seriāls. 22.sērija.
18.00 «Ziņas sešos».
18.10 «Labvakar, Latvija!» Informatīvi izklaidējošs raidījums.
19.00 «Precamies!?! 2». 22.raidījums.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā».
21.10 K.Forda. «Diagnoze – mīlestība». Melodrāma. 2012.g.
23.10 «Intrigante 5». ASV seriāls. 6.sērija.
0.05 «Elles vārti». ASV seriāls. 11.sērija.
1.05 «Likums un kārtība 4». Seriāls. 7.sērija.
1.55 «Universitāte 2» (ar subt.). Seriāls. 72.sērija.
2.25 «Labvakar, Latvija!»
3.10 «Šodien novados».
3.25 «Rosario. Mātes grēki». Seriāls. 2.sērija.
4.15 «Asaru kronis». Meksikas seriāls. 22.sērija.

TV3
5.00 «Zaudējumi 4». 2.sērija.
5.50 «Slepenā dzīve 3». 5.sērija.
6.40 «Gormiti 2». Anim. ser. 8.sērija.
7.05 «Bakugani». Anim. ser. 31.sērija.
7.35 «Šīna planēta». Anim. ser. 7.sērija.
8.00 «Voroņini 2» (ar subt.). 13. un 14.sērija.
9.00 «Kobra 11». 2.sērija.
10.00 «Īpašo uzdevumu vienība Hawaii 5-0 2». 18.sērija.
11.00 «Ekstrasensu cīņas 5» (ar subt.). 4.sērija.
12.05 «Televeikala skatlogs».
12.20 «Mana mīļā aukle 3» (ar subt.). Seriāls. 34. un 35.sērija.
13.30 «Bakugani». Animācijas seriāls. 32.sērija.
14.00 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 7». Anim. ser. 9.sērija.

tv programma
14.25 «Mīlestības sirdspuksti 2». Seriāls. 112.sērija.
15.25 «UgunsGrēks 9». Seriāls. 601. un 602.sērija.
16.40 «Voroņini 3» (ar subt.). Seriāls. 35. un 36.sērija.
17.50 «Mitjaja stāstiņi» (ar subt.). Seriāls. 5. un 6.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.30 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 9». Latvijas seriāls. 602.sērija.
21.00 «Kāsla metode 3». Seriāls. 9.sērija.
22.00 «Doktors Hauss 8». Seriāls. 12.sērija.
23.00 «Mahinatori 3». Seriāls. 9.sērija.
24.00 «C.S.I. Ņujorka 8». Seriāls. 165. un 166.sērija.
1.45 «Kobra 11». Seriāls. 2.sērija.
2.40 «Mīlestības sirdspuksti 2». Seriāls. 112.sērija.
3.20 «Mana mīļā aukle 3» (ar subt.). 34. un 35.sērija.
4.15 «Bez tabu».

13. marts, trešdiena
LTV1
6.45 «Nellija un Cēzars». Anim. ser. 31.sērija.
6.52 «Labrīt, Latvija!»
8.30  «Mīlas viesulis 7». 1579.sērija.
9.25 «Eņģeļu māja». LTV seriāls. 90.sērija.
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20  «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 102.sērija.
11.10 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle.*
12.00 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.15 «Eiropa. Mīti un realitāte».*
13.10 «Vertikāle».*
13.40 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.55 «100.panta preses klubs».*
14.55 «Latvija var!»*
15.25 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.45 «Kas te? Es te!»*
16.15 «Lemuru iela». Dokumentālu filmu seriāls. 1.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05  «Mīlas viesulis 7». Vācijas seriāls. 1579.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Likteņa līdumnieki. 4.daļa. Mantinieki». 40.sērija.
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «Eņģeļu māja». LTV seriāls. 91.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.12 «Latloto. Viking Lotto».
21.20 «Sastrēgumstunda». Diskusiju tiešraidē vada G.Rēders.
22.30 «Nākotnes parks».
22.45 «Zebra».
23.00 Nakts ziņas.
23.15 «Vides fakti» (ar subt.).*
23.45 «100 g kultūras».*

LTV7
7.35 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs».
8.15 «Veiksmīgas idejas». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Pie rīta kafijas». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Brīvdienu ceļvedis». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «Projekts Nākotne». Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
9.45 «Ģimenes detektīvs 2» (ar subt.). 6.sērija.
10.40 «Hārtlenda». Seriāls. 35.sērija.
11.30  «Nomadi». Dokumentāls seriāls. 20.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Skrundas TV*.
13.15 «Globalizācija 3000». Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
13.45 2010.gada Vankūveras olimpiskās spēles. Kērlings.
Fināls vīriešiem.*
15.45 «Hārtlenda». Seriāls. 36.sērija.
16.30 «Autosporta programma nr.1».*
17.00 TIEŠRAIDE! Pasaules meistarsacīkstes
daiļslidošanā. Īsā programma pāru slidojumos.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Tie esam mēs!» (ar subt.).
20.00 Pasaules meistarsacīkstes daiļslidošanā.
Īsā programma pāru slidojumos.
21.30 «Ātruma cilts».
22.00 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Makšķerēšanas noslēpumi».
22.40 TIEŠRAIDE! Pasaules meistarsacīkstes daiļslidošanā. Īsā programma vīriešu vienslidojumos.

LNT
5.00 «Patiesā dzīve». 21.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.15 «Universitāte 2» (ar subt.). Seriāls. 73.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes».
9.00 «Degpunktā».
9.35 «Televeikala skatlogs».
10.00 «Diagnoze – mīlestība». Melodrāma. 2012.g.
12.00 «Intrigante 5». ASV seriāls. 6.sērija.
13.00 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 32.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Degpunktā».
14.45 «Televeikala skatlogs».
15.00 «Patiesā dzīve» (ar subt.). Realitātes šovs. 22.sērija.
16.00 «Rosario. Mātes grēki». Seriāls. 3.sērija.
17.00 «Asaru kronis». Meksikas seriāls. 23.sērija.
18.00 «Ziņas sešos».
18.10 «Labvakar, Latvija!» Informatīvi izklaidējošs raidījums.
19.00 «Precamies!?! 2». 23.raidījums.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā».
21.10 «Dzimuši policisti». ASV seriāls. 10.sērija.
22.10 «Dubultā identitāte». Trilleris. 2009.g.
0.10 «Elles vārti». ASV seriāls. 12.sērija.
1.10 «Likums un kārtība 4». ASV seriāls. 8.sērija.
2.00 «Universitāte 2» (ar subt.). Seriāls. 73.sērija.
2.30 «Labvakar, Latvija!»
3.15 «Šodien novados».
3.25 «Rosario. Mātes grēki». Seriāls. 3.sērija.
4.15 «Asaru kronis». Seriāls. 23.sērija.

TV3
5.00 «Zaudējumi 4». 3.sērija.
5.50 «Slepenā dzīve 3». 6.sērija.
6.40 «Gormiti 2». Anim. ser. 9.sērija.
7.05 «Bakugani». Anim. ser. 32.sērija.
7.35 «Šīna planēta». Anim. ser. 8.sērija.
8.00 «Voroņini 2» (ar subt.). 15. un 16.sērija.
9.00 «Kobra 11». 3.sērija.

Ceturtdiena, 2013. gada 7. marts
10.00 «Kāsla metode 3». Seriāls. 9.sērija.
11.00 «Ekstrasensu cīņas 5» (ar subt.). 5.sērija.
12.05 «Televeikala skatlogs».
12.20 «Mana mīļā aukle 3» (ar subt.). Seriāls. 36. un 37.sērija.
13.30 «Bakugani». Animācijas seriāls. 33.sērija.
14.00 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 7». Anim. ser. 10.sērija.
14.25 «Mīlestības sirdspuksti 2». Seriāls. 113.sērija.
15.25 «UgunsGrēks 9». Seriāls. 602. un 603.sērija.
16.40 «Voroņini 3» (ar subt.). Seriāls. 37. un 38.sērija.
17.50 «Mitjaja stāstiņi» (ar subt.). Seriāls. 7. un 8.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.30 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 9». Latvijas seriāls. 603.sērija.
21.00 «Ekstrasensi kā detektīvi» (ar subt.). Realitātes šovs.
22.05 «Ievas pārvērtības 4». 12.sērija.
22.55 «Kinomānija».
23.30 «Firma». Seriāls. 11.sērija.
0.25 «Rēgu pilsēta». Seriāls. 2010.g. 1.sērija.
1.15 «Kobra 11». Seriāls. 3.sērija.
2.10 «Mīlestības sirdspuksti 2». Seriāls. 113.sērija.
3.00 «Ekstrasensu cīņas 5» (ar subt.). 5.sērija.
3.50 «Mana mīļā aukle 3» (ar subt.). Seriāls. 36.sērija.
4.15 «Bez tabu».

14. marts, ceturtdiena
LTV1
6.45  «Luijs». Anim. ser. 38.sērija.
6.52 «Labrīt, Latvija!»
8.30  «Mīlas viesulis 7». 1580.sērija.
9.25 «Eņģeļu māja». LTV seriāls. 91.sērija.
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20  «Tieši sirdī». 103.sērija.
11.10 «Province» (ar subt.). Patērētāju biedrība.*
11.40 «Kas var būt labāks par šo?» (ar subt.).*
12.10 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.25 «Sastrēgumstunda» (ar surdotulk.).*
13.35 «De facto» (ar subt.).*
14.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
14.30 «Laiks vīriem?»*
15.05 «Zebra».*
15.20 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.40 «Kas te? Es te!»*
16.10  «Luijs». Animācijas seriāls. 54.sērija.
16.17 «Tillija un draugi». Animācijas filma. 1. un 2.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05  «Mīlas viesulis 7». Vācijas seriāls. 1580.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Likteņa līdumnieki. 4. daļa. Mantinieki». 41.sērija.
19.30 «100 g kultūras iesaka... Kinotēka».
20.00 «Eņģeļu māja». LTV seriāls. 92.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.15 «Sirmais. Kulta ēdieni». »Misija Frī kartupeļi Beļģijā».
22.10 «Tilts». Detektīvseriāls. 4.sērija.
23.20 Nakts ziņas.
23.35 «100 g kultūras iesaka... Kinotēka».*
0.05 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi»*.

LTV7
7.35 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «TV mozaīka». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Laiks uzņēmējiem». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Vārds uzņēmējiem». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «Pie stūres». Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
9.45 «Neatklātā Latīņamerika». Dok. daudzsēr. f. 1.sērija.
10.40 «Hārtlenda». Seriāls. 36.sērija.
11.30 «Uz Medžugorji». Dokumentāls seriāls.
12.00 «Ātruma cilts».*
12.30 «Eiropas vidū – pasaules malā». Dokumentāla filma.
13.00 «Manas zaļās mājas». Dokumentāla filma.
13.15 «Projekts Nākotne». Deutsche Welle žurnāls.
13.45 Pasaules meistarsacīkstes daiļslidošanā.
Īsā programma vīriešu vienslidojumos.*
15.40 «Lidojuma plāns».
16.10 «Piedzīvojums dabā».
16.40 TIEŠRAIDE! Pasaules meistarsacīkstes daiļslidošanā.
Īsā programma sieviešu vienslidojumos.
21.50 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
22.20 «Latvijas stāsti». Piedāvā Valmieras TV.
23.10 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
23.20 TIEŠRAIDE! Pasaules meistarsacīkstes
daiļslidošanā. Īsā programma dejās uz ledus.

LNT
5.00 «Patiesā dzīve». 22.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.15 «Universitāte 2» (ar subt.). 74.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes».
9.00 «Degpunktā».
9.35 «Televeikala skatlogs».
10.00 «Mia un viņas māsas». Vācijas melodrāma. 2009.g.
12.00 «Dzimuši policisti». ASV seriāls. 10.sērija.
13.00 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 33.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Degpunktā».
14.45 «Televeikala skatlogs».
15.00 «Patiesā dzīve». Krievijas seriāls. 23.sērija.
16.00 «Rosario. Mātes grēki». Seriāls. 4.sērija.
17.00 «Asaru kronis». Seriāls. 24.sērija.
18.00 «Ziņas sešos».
18.10 «Labvakar, Latvija!» Informatīvi izklaidējošs raidījums.
19.00 «Precamies!?! 2». 24.raidījums.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Basketbols TV».
20.40 «Degpunktā».
21.15 «Dzīves krustcelēs 2». Dokumentāls raidījums.
22.15 «Brīnumu paralēles». Dokumentālu f. cikls. 10.sērija.
22.45 «Viņpus 2». Kanādas un ASV seriāls. 38.sērija.
24.00 «Atnācēji 2». Kanādas un ASV seriāls. 9.sērija.
1.00 «Arlabunakti!» Traģikomēdija. 2007.g.
2.40 «Labvakar, Latvija!»
3.15 «Šodien novados».
3.25 «Rosario. Mātes grēki». Seriāls. 4.sērija.
4.15 «Asaru kronis». Meksikas seriāls. 24.sērija.

TV3
5.00 «Zaudējumi 4». 4.sērija.

5.50 «Slepenā dzīve 3». 7.sērija.
6.40 «Gormiti 2». Anim. ser. 10.sērija.
7.05 «Bakugani». Anim. ser. 33.sērija.
7.35 «Šīna planēta». Anim. ser. 9.sērija.
8.00 «Voroņini 2» (ar subt.). 17. un 18.sērija.
9.00 «Kobra 11». 4.sērija.
10.00 «Ekstrasensi kā detektīvi» (ar subt.).
11.00 «Ekstrasensu cīņas 5» (ar subt.).
12.05 «Televeikala skatlogs».
12.20 «Mana mīļā aukle 3» (ar subt.).
Seriāls. 38. un 39.sērija.
13.30 «Bakugani». Animācijas seriāls. 34.sērija.
14.00 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 7». Anim. ser. 11.sērija.
14.25 «Mīlestības sirdspuksti 2». Seriāls. 114.sērija.
15.25 «UgunsGrēks 9». Seriāls. 603. un 604.sērija.
16.40 «Voroņini 3» (ar subt.). Seriāls. 39. un 40.sērija.
17.50 «Mitjaja stāstiņi» (ar subt.). Seriāls. 9. un 10.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.30 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 9». Latvijas seriāls. 604.sērija.
21.00 «Slepkavība». Seriāls. 13.sērija.
22.00 «Aizbēgt trīs dienās». Krimināltrilleris. 2010.g.
0.35 «Overtime TV». Latvijas raidījums par sportu.
1.30 «Pārkāpt robežu 2». Seriāls. 13.sērija.
2.20 «Kobra 11». Seriāls. 4.sērija.
3.10 «Mīlestības sirdspuksti 2». Seriāls. 114.sērija.
3.55 «Mana mīļā aukle 3» (ar subt.). Seriāls. 38.sērija.
4.20 «Bez tabu».

15. marts, piektdiena
LTV1
6.45  «Luijs». Animācijas seriāls. 39.sērija.
6.52 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Atgriešanās». Seriāls. 3.sērija.
9.25 «Eņģeļu māja». LTV seriāls. 92.sērija.
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20  «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 104.sērija.
11.10  «Pokers ar pīķa dāmu». Seriāls. 4. un 5.sērija.
12.55 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.10  «No Austrumiem uz Rietumiem». Dok. f. 4.sērija.
14.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
14.30 «Aculiecinieks».*
15.00 «Sveika, Robij!» Seriāls. 35.sērija.
15.50  «Luijs». Animācijas seriāls. 55.sērija.
15.57 «Tillija un draugi». Animācijas filma. 3. un 4.sērija.
16.25 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05 «Atgriešanās». Seriāls. 3.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».
19.30  «Ceļojums cilvēka ķermenī». Dokumentāla
daudzsēriju filma. 3.sērija Kā veidojas smadzenes.
20.30 «Panorāma».
21.15 «100.panta preses klubs».
22.10  «Midsomeras slepkavības 10». Detektīvser. 8.sērija.
23.55 Nakts ziņas.
0.10 «Tilts». Detektīvseriāls. 4.sērija.

LTV7
7.35 «Sadarbības partneri». «Televeikala skatlogs».
7.55 «Aktualitātes». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «Skatpunkti». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Tādas lietas». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Attīstības kods». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «Labākais no Euromaxx». Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
9.45 «Ūdenspuika». Ģim. f. 2005.g.
11.35 «Norvēģijas dabā».
Dokumentāls seriāls. 1. un 2.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Valmieras TV*.
13.15 «Pie stūres». Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
13.45 Pasaules meistarsacīkstes daiļslidošanā.
Īsā programma dejās uz ledus.*
15.45 «Hārtlenda». Seriāls. 37.sērija.
16.30  «Nomadi». Dokumentāls seriāls. 21.sērija.
17.25 «Tavs auto».*
17.55 TIEŠRAIDE! Pasaules meistarsacīkstes daiļslidošanā.
Izvēles programma pāru slidojumos.
20.55 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
21.25 «Zveja» (ar subt.).
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā Kurzemes televīzija.
22.55 «Pēdējais liecinieks». Seriāls. 28.sērija.
23.45 TIEŠRAIDE! Pasaules meistarsacīkstes daiļslidošanā.
Izvēles programma vīriešu vienslidojumos.

LNT
5.00 «Patiesā dzīve». 23.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.15 «Universitāte 2» (ar subt.). 75.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes».
9.00 «Basketbols TV».
9.05 «Degpunktā».
9.35 «Televeikala skatlogs».
10.00 «Vasaras mēness». Vācijas melodrāma. 2009.g.
12.00 «Viņpus 2». Seriāls. 38.sērija.
13.00 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 34.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Degpunktā».
14.45 «Televeikala skatlogs».
15.00 «Patiesā dzīve» (ar subt.). Seriāls. 24.sērija.
16.00 «Rosario. Mātes grēki». Seriāls. 5.sērija.
17.00 «Asaru kronis». Meksikas seriāls. 25.sērija.
18.00 «Ziņas sešos».
18.10 «Labvakar, Latvija!»
Informatīvi izklaidējošs raidījums.
19.00 «Dzīves krustcelēs 2». Dokumentāls raidījums.
20.00 LNT ziņas.
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Degpunktā».
21.05 «Briljantu roka» (ar subt.). Komēdija. 1968.g.
23.10 «Neuzticīgā». ASV un Vācijas drāma. 2002.g.
1.35 «Universitāte 2» (ar subt.). Seriāls. 74. un 75.sērija.
2.35 «Labvakar, Latvija!»
3.15 «Šodien novados».
3.25 «Rosario. Mātes grēki». Seriāls. 5.sērija.
4.15 «Asaru kronis». Meksikas seriāls. 25.sērija.
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TV3
5.00 «Zaudējumi 4». 5.sērija.
5.50 «Slepenā dzīve 3». 8.sērija.
6.40 «Gormiti 2». Anim. ser. 11.sērija.
7.05 «Bakugani». Anim. ser. 34.sērija.
7.35 «Šīna planēta». Anim. ser. 10.sērija.
8.00 «Voroņini 2» (ar subt.). 19. un 20.sērija.
9.00 «Kobra 11». 5.sērija.
10.00 «Slepkavība». 13.sērija.
11.00 «Ekstrasensu cīņas 5» (ar subt.).
12.05 «Televeikala skatlogs».
12.20 «Mana mīļā aukle 3» (ar subt.). Seriāls. 40. un 41.sērija.
13.30 «Bakugani». Animācijas seriāls. 35.sērija.
14.00 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 7». Anim. ser. 12.sērija.
14.25 «Skunksa kungfu». Animācijas seriāls. 15.sērija.
14.40 «Mīlestības sirdspuksti 2». Seriāls. 115. un 116.sērija.
16.40 «Voroņini 3» (ar subt.). Seriāls. 41. un 42.sērija.
17.50 «Mitjaja stāstiņi» (ar subt.). Seriāls. 11. un 12.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.30 «Bez tabu».
20.20 «Tikai ar ielūgumiem». Izklaidējošs raidījums.
21.00 «Djūss Bigalo – vīrietis žigolo». Komēdija. 1999.g.
22.50 «Cīkstonis Salmons». ASV komēdija. 2009.g.
0.50 «11. septembris: reiss nr.93». ASV drāma. 2006.g.
2.25 «Mīlestības sirdspuksti 2». Seriāls. 115. un 116.sērija.
3.55 «Mana mīļā aukle 3» (ar subt.). Seriāls. 40.sērija.
4.20 «Bez tabu».

16. marts, sestdiena
LTV1
8.00 «Tillija un draugi». Animācijas filma. 5. un 6.sērija.
8.22  «Luijs». Anim. ser. 56.sērija.
8.35  «Dinozauru vilciens 2». Anim. ser. 25.sērija.
9.05 «Kas te? Es te!»*
9.35  «Mežainīši». Anim. filma. 13.sērija.
10.00 «Ķepa uz sirds».
10.30 «Kas var būt labāks par šo?»
11.00 «Manas māsas bērni vieni paši mājās». Ģim. f. 2012.g.
12.30 «Dancis pa trim». Latvijas vēsturiska drāma. 2010.g.
14.40 «Sarkanais un brūnais». Dokumentāla filma.
15.40 «Karosta». Dokumentāla filma.
16.00 «Nākotnes parks».*
16.15 «Laiks vīriem?»
16.45  «Ceļojums cilvēka ķermenī» (ar subt.). Dok. f. 3.sērija.
17.45 «Kopā» (ar subt.).
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Ielas garumā».
19.00 «Vides fakti».
19.30 Labdarības akcija «Nepaej garām!»
20.30 «Panorāma».
21.12 «Latloto. Eurojackpot».
21.25 Labdarības akcija «Nepaej garām!»
23.40 Nakts ziņas.
23.50 «Dzīvotprieks». Francijas ģimenes drāma. 2010.g.

LTV7
7.50 «Praktiski padomi». «Televeikala skatlogs».
8.10 «Komercdarbība šodien». «Televeikala skatlogs».
8.30 «Skatpunkti». «Televeikala skatlogs».
8.50 «Automoto raidījums nr.2». «Televeikala skatlogs».
9.10 «TV mozaīka». «Televeikala skatlogs».
9.30 «Brīvdienu ceļvedis». «Televeikala skatlogs».
9.50 «Tādas lietas». «Televeikala skatlogs».
10.10 «Attīstības kods». «Televeikala skatlogs».
10.30 «Ātruma cilts».*
11.00 «Zveja» (ar subt.).*
11.30 «Lidojuma plāns».*
12.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
12.30 «Tie esam mēs!» (ar subt.).*
13.00  «Noķert kadrā». Dok. daudzsēr. f. 1.sērija.
13.30 «Motociklisti».
14.00 TIEŠRAIDE! Pasaules meistarsacīkstes kērlingā
sievietēm. Šveice – Japāna.
17.00 Pasaules meistarsacīkstes daiļslidošanā.
Izvēles programma vīriešu vienslidojumos.*
19.00 «Ziemeļu gaisma».*
19.30 «Saules garša». Dokumentāla filma. 3.sērija.
20.00 «SeMS piedāvā...» Mūzikas grupu konkurss Troksnis 4.
21.15 TIEŠRAIDE! Pasaules meistarsacīkstes daiļslidošanā.
Izvēles programma dejās uz ledus.
23.55 «Ceļojumi uz pasaules malu». Dok. f. 5.sērija.
0.55  «Noķert kadrā». Dok. daudzsēr. f. 1.sērija.
1.25 «Labākās latviešu mūzikas izlase».*

LNT
5.00 «Patiesā dzīve». 24.sērija.
5.50 «Luī 2». 8.sērija.
6.15 «Ceļojošais bruņinieks 3». 66.sērija.
7.15 «Degpunktā».
7.45 Animācijas filmu rīts.
9.25 «Esi gardēdis 3».
10.00 «Laimīgs un vesels».
10.30 «Galileo».*
11.00 «Precamies!?! 2».*
13.00 «Māju sajūta 2».*
14.00 «Smolvila. Leģenda par Supermenu 3». Seriāls. 60.sērija.
15.00 «Zvaigžņu skola». ASV muzikāla komēdija. 2009.g.
17.00 «Herijas likums». ASV seriāls. 9.sērija.
18.00 «Ziņas sešos».
18.10 «Briljantu roka» (ar subt.). Krievijas komēdija.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Degpunktā».
21.00 A.Kristi. «Erkils Puaro 2». Detektīvseriāls. 3. un 4.sērija.
23.10 «Greizais spogulis» (ar subt.). Humora šovs.
1.40 «Mums pieder nakts». ASV krimināldrāma. 2007.g.
3.45 «Ceļojošais bruņinieks 3». Seriāls. 66.sērija.
4.35 «Luī 2». Seriāls. 8.sērija.

TV3
5.00 «Zaudējumi 4». 6.sērija.
5.50 «Slepenā dzīve 3». 9.sērija.
6.40 «Boba burgeri 2». 5. un 6.sērija.
7.35 «Maģiskās laumiņas». Anim. ser. 41.sērija.
7.50 «Mitjaja stāstiņi». 13. un 14.sērija.
9.00 «Simpsoni 20». Anim. ser. 11. un 12.sērija.
10.00 «Autoziņas 2». 10.raid.
10.30 «Ievas pārvērtības 4».*

TV programma

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

11.15 «Kinomānija».
11.55 «Televeikala skatlogs».
12.10 «Peļu stāsti. Nakts briesmoņa noslēpums». Anim. f.
13.45 «Koru kari 3». Televīzijas šovs.*
17.00 «Anguss, stringi un ciešais skūpsts». Komēdija. 2008.g.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 «Madagaskara». ASV animācijas filma. 2005.g.
21.10 «Zem Toskānas saules». Rom. komēdija. 2003.g.
23.20 «10,5 balles: apokalipse». Katastrofu f. 2006.g. 1.sērija.
1.00 «Anguss, stringi un ciešais skūpsts». Kom. 2008.g.
2.45 «Slepenā dzīve 3». Seriāls. 9.sērija.
3.35 «Zaudējumi 4». Seriāls. 6.sērija.
4.15 «Simpsoni 20». Animācijas seriāls. 11. un 12.sērija.

«Vārds uzņēmējiem»
Brāļu tirgus pie t/c «Valdeka»
9. martā no plkst.10 līdz 18 pie t/c «Valdeka» notiks
lauku labumu, amatnieku un mājražotāju Brāļu
tirgus. Informācija –
pa tālruni 29392345 (LMT) (Ilze).
SIA «BN RESTAURANT» aicina pieteikties vasaras
sezonas darbam Jūrmalā:

17. marts, svētdiena
LTV1

• pavārus(-es);
• zāles pārziņus(-nes);
• viesmīļus(-les);
• viesmīļu palīgus(-dzes);
• kasierus(-es);
• trauku mazgātājus(-as) apkopējus(-as).

8.00 «Tillija un draugi». Animācijas filma. 7. un 8.sērija.
8.22  «Luijs». Anim. ser. 57.sērija.
8.35  «Dinozauru vilciens 2». Anim. ser. 26.sērija.
9.05 «Kas te? Es te!»
9.35  «Mežainīši». Anim. filma. 14.sērija.
10.00 «Mārvijs Hemmers. Nacionālās ģeogrāfijas
pasaule» (ar subt.). Populārzin. ser. 6.sērija.
10.30 «Dabas grāmata».*
11.00 «Sirmais. Kulta ēdieni». Misija Frī kartupeļi Beļģijā.*
12.00 Dievkalpojums. Pārraide no Adventistu baznīcas.
13.00 «Vertikāle».
13.30 «Daudz laimes!»
14.25 Starptautiskais sporta deju festivāls
«Baltic Grand Prix 2012».
15.25 «Ķepa uz sirds».*
16.00 «Kas var būt labāks par šo?»*
16.30 «Tiksimies Peipusa krastā».
17.00  «Dzīvība». BBC dok. f. 8.sērija Dzelmju iemītnieki.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.20 «Province». Koku dakteri.
18.50  «Mīla no otrā acu uzmetiena». Melodrāma. 2012.g.
20.30 «Panorāma».
21.40  «Hindenburga pēdējais lidojums» (ar subt.).
Vācijas vēsturiska drāma. 2011.g. 1.sērija.
23.25 Nakts ziņas.
23.35  «Midsomeras slepkavības 10». Detektīvser. 8.sērija.

Prasības kandidātiem:
- pieredze darbā ar pārtikas produktiem;
- pozitīva attieksme;
- atbildības sajūta;
- labas komunikācijas spējas;
- labas latviešu un krievu valodas zināšanas.

LTV7

Piedāvājam:
- interesantu darbu stabilā uzņēmumā.

7.50 «Veiksmīgas idejas». «Televeikala skatlogs».
8.10 «Pie rīta kafijas». «Televeikala skatlogs».
8.30 «Reģionālā attīstība Latvijā. Agro 2013». «Televeikala skatlogs».
8.50 «Iespējas un risinājumi». «Televeikala skatlogs».
9.10 «Nedēļas apskats». «Televeikala skatlogs».
9.30 «Darbs. Izglītība. Karjera». «Televeikala skatlogs».
9.50 «Aktualitātes». «Televeikala skatlogs».
10.10 «Vārds uzņēmējiem». «Televeikala skatlogs».
10.30 «Tavs auto».*
11.00 «Piedzīvojums dabā».*
11.30 «Autosporta programma nr.1».*
12.00 «Zebra» (ar subt.).*
12.15 «SeMS piedāvā...» Mūzikas grupu konkurss Troksnis 4.*
13.30 Pasaules meistarsacīkstes daiļslidošanā. Izvēles
programma sieviešu vienslidojumos.
16.30 Pasaules meistarsacīkstes kērlingā sievietēm.
Latvija – Kanāda.
19.30 «SeMS. Laboratorija».
20.00 Tiešraide! Pasaules meistarsacīkstes daiļslidošanā.
Paraugdemonstrējumi.
22.30 Pasaules meistarsacīkstes kērlingā sievietēm.
Latvija – Japāna.
1.30 «Grēksūdzes noslēpums». ASV trilleris. 2004.g.

LNT
5.00 «Smolvila. Leģenda par Supermenu 3». 60.sērija.
5.50 «Luī 2». 9.sērija.
6.15 «Ceļojošais bruņinieks 4». 68.sērija.
7.10 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
7.40 Animācijas filmu rīts.
9.30 «Mans mīļais draugs 4».
10.00 «Precamies!?! 2».*
12.00 «Herijas likums». ASV seriāls. 9.sērija.
13.00 «Aģents Čaks 4». Seriāls. 16.sērija.
14.00 A.Kristi. «Erkils Puaro 2». Detektīvseriāls. 3. un 4.sērija.
16.00 «Maiami neatliekamā palīdzība». Seriāls. 9.sērija.
17.00 «Dīvainie Ginesa rekordi». 6.sērija.
18.00 «Ziņas sešos».
18.10 «Greizais spogulis» (ar subt.). Humora šovs.
20.00 LNT ziņas.
20.10 LNT ziņu Top 10.
21.00 «Pasaules tirdzniecības centrs». ASV drāma. 2006.g.
23.35 «Šūna». ASV fantastikas trilleris. 2001.g.
1.40 «Mirdzums». ASV miniseriāls. 3. un 4.sērija.
3.10 «Aģents Čaks 4». Seriāls. 16.sērija.
3.50 «Ceļojošais bruņinieks 4». Seriāls. 68.sērija.
4.40 «Luī 2». Seriāls. 9.sērija.

TV3
5.00 «Zaudējumi 4». 7.sērija.
5.50 «Slepenā dzīve 3». 10.sērija.
6.40 «Boba burgeri 2». Anim. ser. 7. un 8.sērija.
7.30 «Naskais Andželo». Anim. ser. 39.sērija.
7.45 «Maģiskās laumiņas». Anim. ser. 42. un 43.sērija.
8.15 «Kinomānija».
8.50 «Māmiņu klubs».
9.25 «Garšu ekspresis».
10.00 «Superbingo». TV spēle.
11.00 «Tikai ar ielūgumiem!»*
11.30 «Madagaskara». Anim. f.
13.10 «Televeikala skatlogs».
13.25 «Smieklīgākie videokuriozi 21».
13.45 «Zem Toskānas saules». Romantiska komēdija. 2003.g.
16.00 «Baywatch: Kāzas Havaju salās». Piedz. f. 2003.g.
18.00 «Mūsdienu Latvijas garša 2».
19.00 «Nekā personīga».
20.00 «Koru kari 3». Televīzijas šovs.
23.15 «Kiborgs». ASV spraiga sižeta filma. 1989.g.
1.00 «10,5 balles: apokalipse». Katastrofu f. 2006.g. 2.sērija.
2.35 «Slepenā dzīve 3» (ar subt.). Seriāls. 10.sērija.
3.20 «Zaudējumi 4». Seriāls. 7.sērija.
4.05 «Smieklīgākie videokuriozi 21».
4.30 «Nakts joki».
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Darbs uz pilnu slodzi vai pusslodzi atkarībā no
vakances.
Iepriekšēja pieredze sabiedriskās ēdināšanas
uzņēmumā ir obligāta pavāriem, zāles pārziņiem un
viesmīļiem.
CV ar foto un tālruņa numuru sūtīt uz e-pastu:
konkurss@pinot.lv.
Uz nākamo atlases kārtu – interviju – kandidāti tiks
uzaicināti individuāli, pa tālruni.
SIA «Enhars» piedāvā darbu pārdevējiem(-ām)
kafejnīcā (konditorejas/kulinārijas izstrādājumu nodaļā). Vairāk informācijas – pa tālruni 27059922.
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par SIA «Zn metals» A kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas iesnieguma sabiedrisko apspriešanu
SIA «Zn metals» plāno turpināt esošo piesārņojošo darbību Aviācijas ielā 18e, Jelgavā, kur veic metāla virsmas apstrādi un
pārklāšanu, izmantojot karstās galvanizācijas metodi, un saņemt jaunu A kategorijas piesārņojošās darbības atļauju.
Ar A kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas iesniegumu un tā kopsavilkumu var iepazīties:
• SIA «Zn metals» Aviācijas ielā 18e, Jelgavā;
• Jelgavas reģionālajā Vides pārvaldē Kazarmes ielā 17a, Jelgavā;
• Jelgavas pilsētas domē Lielajā ielā 11, Jelgavā;
• Vides valsts dienesta mājas lapā: www.vvd.gov.lv.
A kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas iesnieguma sabiedriskā apspriešana notiks 30 dienas pēc paziņojuma
publikācijas laikrakstā. Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks š.g. 14. martā plkst.16 SIA «Zn metals»
birojā Aviācijas ielā 18e, Jelgavā.
Rakstiski priekšlikumi iesniedzami 30 dienu laikā pēc šī paziņojuma publicēšanas Valsts vides dienesta Jelgavas
reģionālajā Vides pārvaldē Kazarmes ielā 17a, Jelgavā, tālrunis 63023228, e-pasts: jelgava@jelgava.vvd.gov.lv.

SIA «Alejas projekti» aicina darbā
• Bruģēšanas meistarus(-es)
Prasības:
• praktiskā darba pieredze bruģēšanā vismaz 3 gadi;
• B kat. autovadītāja apliecība;
• kompaktiekrāvēja vadītāja tiesības (vēlams);
• interese par ceļu un ainavu būves darbiem;
• atbildības sajūta un mērķtiecība;
• izpratne par skaistumu un tīrīgumu;
• pozitīva attieksme pret darbu un cilvēkiem.
Piedāvājam:
• darbu stabilā uzņēmumā;
• draudzīgus darba kolēģus;
• izaugsmes iespējas;
• stabilu un konkurētspējīgu atalgojumu;
• atbalstu apmācībām.
Savu CV un pieteikumu sūtīt uz e-pastu: birojs@
alejasprojekti.lv. Tālrunis informācijai – 29432512.
• Dārzniekus(-ces) dārzu ierīkošanā un kopšanā
Prasības:
• izglītība dārzkopībā un praktiskās zināšanas par jaunākajiem materiāliem, dārza tehniku un augu sortimentu;
• praktiskā darba pieredze dārzkopībā vismaz 2 gadi pēdējo
7 gadu laikā;
• B kat. autovadītāja apliecība (vēlama);
• atbildības sajūta un mērķtiecība;
• izpratne par skaistumu un tīrīgumu;
• pozitīva attieksme pret darbu un cilvēkiem.
Piedāvājam:
• darbu stabilā uzņēmumā;
• draudzīgus darba kolēģus;
• stabilu un konkurētspējīgu atalgojumu;
• atbalstu apmācībām.
Savu CV un pieteikumu sūtīt uz e-pastu: birojs@
alejasprojekti.lv. Tālrunis informācijai – 29432512.
• Dārznieku(-ci) konsultantu(-i) stādu tirdzniecībā
Prasības:
izglītība dārzkopībā un plašas praktiskās zināšanas par
dekoratīvo augu un augļaugu sortimentu; praktiskā darba
pieredze dārzkopībā vismaz 2 gadi pēdējo 7 gadu laikā;
pieredze tirdzniecībā/pārdošanā/klientu apkalpošanā vismaz
3 gadi pēdējo 5 gadu laikā; tiesības un prasmes strādāt
ar kases aparātu; labas datora lietošanas prasmes; B
kat. autovadītāja apliecība (vēlama); atbildības sajūta;
precizitāte, mērķtiecība un komunikabilitāte; labas latviešu
un krievu valodas prasmes; pozitīva attieksme pret darbu
un cilvēkiem.
Piedāvājam:
darbu stabilā uzņēmumā; draudzīgus darba kolēģus; izaugsmes iespējas; stabilu un konkurētspējīgu atalgojumu;
atbalstu apmācībām.		
Savu CV un pieteikumu sūtīt uz e-pastu:
birojs@alejasprojekti.lv. Tālrunis 29432512.
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www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Kultūras pasākumi
 7. martā pulksten 14 – Jelgavas pilsētas Skolēnu domes erudīcijas konkurss «Dipadu
dapadu» (Jelgavas 4. vidusskolā).
 7. martā pulksten 17.05 – muzikāli literārs vakars «Viss sievietei», veltīts Starptautiskajai Sieviešu dienai. Vaclavs Gerajevskis un Aleksandrs Glušakovs lasīs savus dzejoļus
baltkrievu un krievu valodā, bet Jelgavas Mūzikas vidusskolas audzēkņi dāvās brīnišķīgu
noskaņu akordeona skanējumā. Pasākumu rīko Jelgavas baltkrievu biedrība «Ļanok».
Ieeja – bez maksas (Sabiedrības integrācijas pārvaldē Sarmas ielā 4).
 7. martā pulksten 20 – improvakars kopā ar «Improvīnu». Ieejas maksa – Ls 2
(Jelgavas Studentu teātrī Čakstes bulvārī 5a).
 8. martā no pulksten 16 līdz 18 – ekskursija Starptautiskajā Sieviešu dienā «Jelgavas cēlās rozes un draiskās peonijas». Pastaiga pa Jelgavu ar stāstiem par ievērojamām
Jelgavas sievietēm. Pieteikšanās pa tālruni 63005447. Dalības maksa – Ls 2,50 (sākums
– no Svētās Trīsvienības baznīcas torņa).
 9. martā pulksten 16 – Jelgavas 2. pamatskolas kora «Zvonņica» 15 gadu jubilejas koncerts. Kolektīva mākslinieciskā vadītāja J.Vavilova. Ieeja – bez maksas (kultūras
namā).
 10. martā pulksten 10 – Bērnu apģērbu un mantu tirdziņš («Hercogā» Krišjāņa
Barona ielā 3)
 10. martā pulksten 16 – koncerts «Bugi – lai skan bugi». Piedāvā N.Bumbieres fonds.
Koncertā piedalās: M.Vilcāne, V.Lapčenoks, O.Grinbergs, I.Krauja-Dūduma, D.Petkēviča,
N.Jakušonoks, Ž.Siksna, Z.Muktupāvels, Jelgavas bigbends R.Ašmaņa vadībā, jauno
izpildītāju konkursa laureāti, Jelgavas novada un pilsētas jauniešu bigbends, deju studija
«Benefice». Biļešu cena – Ls 7; 6; 5; 4 (kultūras namā).
 13. martā pulksten 19 – M.Čehova Rīgas Krievu teātra viesizrāde (krievu valodā):
O.Daņilovs «Ceļinieki naktī». Melodrāma. Režisors D.Astrahans. Lomās: I.Čerņavskis,
J.Rafalsons, O.Teterins, T.Lukašenkova, D.Čerņecova/A.Timošenko. Biļešu cena – Ls 6;
5; 4 (kultūras namā).
 15. martā pulksten 12 – Zemgales novada bērnu folkloras ansambļu sarīkojums
«Pulkā eimu, pulkā teku». Ieeja – bez maksas (k/n «Rota»).
 16. martā pulksten 14 – Jelgavas Jaunā teātra izrāde «Paralēlā pietura». Masku
komēdija. Režisors R.Svjatskis. Biļešu cena – Ls 1; 0,50 (k/n «Rota»).
 16. martā pulksten 16 – koncerts «Mīlestības pieskāriens». Dziesmas sievietei,
mīlestībai un pavasarim izdziedās A.Ērglis, Anmary, Dons, E.Rezgale un Oranžā kora
dziedātāji O.Stupiņa, A.Levša, I.Ļaksa un S.Ivanovs. Instrumentālā grupa: J.Strazds,
M.Kupčs, A.Meijers, G.Lintiņš. Biļešu cena – Ls 7; 6; 5 (kultūras namā).
 16. martā pulksten 18 – Jelgavas 4. vidusskolas mūzikas novirziena kolektīvu koncerts kopā ar Raimondu Paulu «Mēs Maestro mūzikā» (4. vidusskolas koncertzālē).

Izstādes
 Līdz 10. martam – izstāde «Kārlis Dobrājs. Gleznas». 7. martā pulksten 15 – tikšanās
ar K.Dobrāju (Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 Līdz 12. martam – iestādes «Kultūra» Tautas gleznošanas studijas dalībnieku izstāde
«Pavasari gaidot» (Jelgavas Mūzikas vidusskolā).
 Līdz 19. martam – integratīvās mākslas festivāla «Nāc līdzās. Zemgale» dalībnieku
darbu izstāde (kultūras namā).
 Līdz 22. martam – Ļubavas Taradаi dekoratīvo spilvenu izstāde. Ukraiņu kultūras
dienu gaitā (Sabiedrības integrācijas pārvaldē Sarmas ielā 4).
 Līdz 28. martam – mākslinieka Egila Skujas (Birži, Lietuva) darbu izstāde (Zinātniskās
bibliotēkas galerijā).
 Martā – Marģera Martinsona fotogrāfiju izstāde (kultūras namā).
 Martā – XV Starptautiskā Ledus skulptūru festivāla fotogrāfiju izstāde (kultūras
namā).
 Līdz 30. martam – Jelgavas skolu audzēkņu darbu izstāde «Kur saulīte rotājas»
(Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 Līdz 31. martam – Jelgavas Mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde (Ā.Alunāna
memoriālajā muzejā).
 Līdz 15. aprīlim – Indras Sproģes izstāde (Jelgavas Mākslas skolā).
 No 15. marta līdz 14. aprīlim – Latvijas Tekstilmākslas asociācijas dalībnieku darbu
izstāde (Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).

Lai skan bugi svētdien!
 Ritma Gaidamoviča

Atzīmējot estrādes dziedātājas
Noras Bumbieres dzimšanas
dienu, kas ir 13. martā, svētdien, 10. martā, pulksten
16 Jelgavas kultūras namā
N.Bumbieres fonds ielūdz
uz koncertu «Bugi – lai skan
bugi!». Uz skatuves šoreiz
kāps jaunieši, kuriem dalība
N.Bumbieres fonda jauno vokālistu konkursā bijis nozīmīgs
pakāpiens mūziķa karjerā,
un arī dziedātājas skatuves
kolēģi.
«Jāteic, ka šis būs pavisam citāds koncerts, nekā esam raduši. Es to nesaucu
par piemiņas koncertu – mēs visi kopā
priecāsimies par to, ka ir izdevies piepildīt
fonda lielāko sapni: beidzot aiz kultūras
nama manai māsai ir uzstādīta piemiņas
zīme, ko lolojām vairākus gadus,» atzīst
dziedātājas māsa N.Bumbieres fonda vadītāja Māra Zustrupa, piebilstot: «Katram
cilvēkam ir lielāki vai mazāki mērķi, un,
ja kādu no tiem izdodas piepildīt, sirdī ir
liels prieks. Tā ir arī šoreiz, jo ar saviem
atbalstītājiem esam paveikuši lielu darbu.
Tāpēc gribas visus aicināt kopīgi priecāties
par paveikto!»
Šoreiz koncerta pirmajā daļā savas un
pazīstamās estrādes dziedātājas dziesmas
izpildīs fonda jauno vokālistu konkursu
iepriekšējo gadu uzvarētāji. Izrādās,
savu mūziķa karjeru uz jauno vokālistu
konkursa skatuves sācis arī Latvijā šobrīd
pazīstamās grupas «Musiqq» dalībnieks

Emīls Balceris, kurš uzvarēja 2008. gada
konkursā. Uzvaras laurus plūkusi arī
dziedātāja Rūta Dūduma, kura šogad
startēja nacionālajā «Eirovīzijas» dziesmu
atlasē un jau izdevusi vairākas savas dziesmas. M.Zustrupa stāsta, ka abi jaunieši
uzstāsies gan ar savām dziesmām, gan
arī duetā, izpildot savulaik N.Bumbieres
un Ojāra Grinberga dziedāto dziesmu
«Cik klusa nakts», tiesa gan, ar mazliet mūsdienīgāku pieskaņu. Koncertā
skatītājus priecēs arī jelgavniece Eliāna
Sanda Veinberga, Jelgavas Tirkīzzilā kora
dalībnieks Nauris Rolavs un Eduards
Grundmanis, kā arī Jelgavas pilsētas un
novada jauniešu bigbends Raita Ašmaņa
vadībā, kura priekšnesumiem īpašas
horeogrāfijas sagatavojušas deju studijas
«Benefice» dejotājas.
Un kā gan bez N.Bumbieres kolēģu uzstāšanās! Koncerta otrajā daļā uz skatuves
par muzikālo baudījumu gādās tieši viņi
– Margarita Vilcāne, Viktors Lapčenoks,
O.Grinbergs, Ira Krauja-Dūduma, Daiga
Petkēviča, Normunds Jakušonoks, kuram
šajā vakarā jāpiedalās arī kārtējā TV3
«Koru karu» raidījumā, Žoržs Siksna,
Zigfrīds Muktupāvels un arī Jelgavas bigbends R.Ašmaņa vadībā. «Viņi mūs priecēs
ar savām jau tautā iemīļotām melodijām,
bet visu programmu vadīs muzikoloģe un
Latvijas Radio balss Daiga Mazvērsīte,»
tā M.Zustrupa. Jāteic, ka šī koncerta
neatņemama sastāvdaļa ir noslēguma
dziesma no N.Bumbieres repertuāra,
ko dziedāt aicināti visi zālē esošie. Tieši
tāpēc dziedātājas māsa pirms došanās uz
koncertu šoreiz ikvienu aicina atkārtot
dziesmas «Lai skan bugi» vārdus.

notikumi
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Džemma Skulme: «Latviešu
sievietes visos laikos ir bijis balsts»

Svētās Trīsvienības baznīcas tornī pašlaik var apskatīt izcilās mākslinieces Džemmas Skulmes izstādi «Sievietes.
Pavedieni», kas ir viņas pirmā personālizstāde Jelgavā.
Foto: Ivars Veiliņš
 Ritma Gaidamoviča

Līdz 30. aprīlim Sv.Trīsvienības
baznīcas tornī apskatāma izcilās mākslinieces Džemmas Skulmes gleznu izstāde «Sievietes.
Pavedieni». Viņas personālizstādi Jelgavā ir iespēja redzēt
pirmo reizi. «Man patiesi ir gods
eksponēt savus darbus Jelgavas
telpā,» atzīst māksliniece.
Līdz 30. aprīlim torņa izstāžu zālē apskatāmas 15 izcilās mākslinieces gleznas.
Kā saka Jelgavas Mākslinieku biedrības
priekšsēdētājs Māris Brancis: «Šajā darbu
skatē varam daļēji izsekot Dž.Skulmes
daiļradei turpat 50 gadu garumā.»
Dž.Skulme atzīst: «Patiesībā man ir
pagodinājums būt Jelgavā. Tā nu sanācis,

ka mani darbi pabijuši teju visās Latvijas
pilsētās, bet jūsu pilsētā – ne reizi, lai gan
Jelgava man nav sveša. Pateicoties Mārim,
man beidzot ir iespēja būt arī šeit, par ko
man ir liels prieks.» Dž.Skulme atzīst, ka
tauta viņu vairāk pazīst kā sabiedrisku darbinieci, nevis gleznotāju, un vairāk mīl par
ilustrācijām, piemēram, grāmatās «Dievs.
Daba. Darbs», «Pelēkā akmens stāsti»,
«Kalpa zēna vasara». Bet šoreiz viņa jelgavniekiem piedāvā novērtēt savas gleznas,
tiesa, mazākās, jo M.Brancis neesot lielākas
ņēmis: «būšot par lielu šai galerijai». Savai
izstādei Jelgavā māksliniece izraudzījusies
gleznas ar sievietēm. «Manuprāt, latviešu
sievietes visos laikos ir bijis balsts. Sievietes
daudz ir ņēmušas savās rokās. Arī pasaulē
sievietes loma arvien pastiprinās, tostarp
politikā, tāpēc arī mani tas vienmēr interesējis. Vīrieši mums šodien tādi sašļukuši,»

nosaka māksliniece. Viņas gleznās parādās
arī eņģeļi, spāņu tematika un interesantas
vēstures piezīmes.
Dž.Skulmei Jelgavas mākslinieki nav
sveši – viņa savulaik piedalījusies arī
Mākslinieku savienības Jelgavas nodaļas
dibināšanā. «Man patiesi priecē tas, ka
Jelgavā joprojām ir ļoti stipra mākslinieku
grupa un notiek daudz izstāžu, tiek rakstītas grāmatas par māksliniekiem. Māris
arī mani ar tām aplaimojis. Tas nozīmē –
pilsēta saprot, ka māksla ir kaut kas vērtīgs,» spriež māksliniece.
Jelgavas Mākslinieku biedrības priekšsēdētājs M.Brancis vērtē, ka Dž.Skulmes
akvareļi šajā izstādē spilgti attēlo viņas
pašas dzīves filozofiju un lomu tajā. Gleznās
tradīcijas savijas ar moderno un mūsdienīgo, un Dž.Skulmes darbu tēli stāsta par
būtiskām lietām tautas likteņgaitās.

«Zvonņicai» – 15; ar kori izaugusi vesela paaudze
 Ritma Gaidamoviča

Šogad 15 gadu jubileju atzīmē
2. pamatskolas bērnu un jauniešu koris «Zvonņica», kurš
sestdien, 9. martā, pulksten
16 Jelgavas kultūras namā ielūdz uz īpašu svētku koncertu.
«Vienmēr saku: piecos gados
vēl īsti nevari saprast, kāds būs
tavs koris, desmit gados kaut
kas jau ir izdarīts un koris atradis savu ceļu, bet 15 gadi – tas ir
pārdomu laiks, lai izvērtētu padarīto. Tieši tāpēc šis koncerts
ir kā atskaite, lai mēs visi kopā
paskatītos uz paveikto,» saka
Jelgavas 2. pamatskolas kora
«Zvonņica» diriģente Jeļena
Vavilova.

«Manu kori pavisam trāpīgi raksturo mūsu nosaukums «Zvonņica», kas tulkojumā nozīmē: vieta, kur atrodas zvani. Tas ir trokšņains, skanīgs, atraktīvs,
«Esmu izaudzinājusi vienu paaudzi,» radošs, un es savus dziedātājus ļoti mīlu,» saka kora «Zvonņica» vadītāja Jeļena
Foto: Ivars Veiliņš
nosaka diriģente, piebilstot, ka sākums bija Vavilova, ikvienu sestdien aicinot uz jubilejas koncertu.
grūts, jo koris īpašs ar to, ka pārsvarā dzied četrdesmit 2. pamatskolas skolēnu un
Jubilejas koncertam dziedātāji gatavojukrievu garīgo mūziku, un šādam korim tās absolventu, kuri mācās citās pilsētas šies jau no septembra un sestdien Jelgavas
dalībniekus piesaistīt ir grūtāk. «Kad iztei- skolās vai arī studē. Ir dziedātāji, kuri ar kultūras namā skatītājus sola iepriecināt
cu vēlēšanos dibināt kori, kas izpilda tieši kori kopā ir jau 12 gadus. «Dažkārt pār- gan ar krievu garīgo mūziku, gan pašādu mūziku, man teica: «Tu esi traka! Vai domāju, kāpēc viņi vēl ir ar mani. Gribas saules klasiku, gan latviešu komponistu
tiešām domā, ka krievi nāks dziedāt korī?!» ticēt, ka tomēr šī mūzika viņiem kaut oriģināldarbiem, tautas dziesmām un arī
Bet krievi nāca, dziedāja un nāk vēl šodien,» ko nozīmē un tajā ir arī mans nopelns,» kaut ko no krievu folkloras. Jāteic, ka šie
atzīst diriģente. Tiesa, viņa nenoliedz, ka ar smaidot spriež J.Vavilova, piebilstot, ka priekšnesumi būs īpaši, jo koristi ne tikai
katru gadu ir grūtāk piesaistīt dziedātājus, «viņas skolu» šajos 15 gados «Zvonņicā» dziedās, bet arī uzstāšanās laikā dejos.
jo dzīvojam laikā, kad cilvēki arvien mazāk izgājuši ap 300 cilvēku.
Jubilejas koncertā piedalīsies arī bijušie
interesējas par nopietno mūziku. «Lieli
Domājot par jubileju, diriģente spriež, kora dziedātāji, kas savu atpazīstamību
konkurenti man ir TV šovi, populārā mū- ka 15 gadi jauniešu korim ir ievērojams iemantojuši jau visā Latvijā, tostarp Latvizika. Šovbizness pamazām aizņem visas skaitlis, jo ar viņas vadīto kori izaugusi jas Simfoniskā orķestra obojiste Anastasija
pozīcijas, taču es turos pretī, jo man gribas, vesela paaudze. Šobrīd jau esot jādomā Hotuļova, vairāku starptautisku konkursu
lai cilvēki izzina mūziku, kas viņus padara par jaunas grupas veidošanu. Tieši tāpēc uzvarētāja akordeoniste Marija Muravjova.
gaišākus, tīrākus un paceļ mazliet augstāk,» jubilejas koncerts būšot kā atskaite par «Tāpat arī topošie diriģenti, kas mācās pie
spriež diriģente.
padarīto un reizē jauns elpas vilciens, lai manis Jelgavas Mūzikas vidusskolā,» tā
Šobrīd viņas vadītajā korī dzied ap turpinātu visu ar jaunu sparu.
diriģente.

