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Hokejisti – soli no medaļām

Laikrakstu iespējams
saņemt arī redakcijā
Pasta ielā 47 – 214.
BEZMAKSAS	

Ielas ap staciju sāks
izbūvēt aprīlī
 Ilze Knusle-Jankevica

Lai varētu īstenot ES
līdzfinansēto ielu rekonstrukcijas projektu
«Satiksmes termināļa
apkalpošanai nepieciešamās ielu infrastruktūras izbūve Jelgavā»,
otrdien domes ārkārtas
sēdē tika skatīti divi jautājumi – apstiprinātas
projekta faktiskās izmaksas un lemts par
aizņēmuma ņemšanu šī
projekta īstenošanai.

Latvijas hokeja virslīgas čempionāta izslēgšanas turnīrā šobrīd tiek aizvadītas pusfināla spēles. Otrdien, 11. martā, HK «Zemgale/LLU» izlīdzināja rezultātu spēļu sērijā līdz trīs uzvarām – 1:1 –, spēles papildlaikā pārspējot HS «Rīga Prizma» ar rezultātu
2:1. Savukārt pirmajā sērijas spēlē jelgavnieki piedzīvoja sāpīgu zaudējumu ar 2:3. Šodien Rīgā pulksten 18.45 «Volvo» ledus
hallē tiks aizvadīta sērijas trešā spēle, bet piektdien – ceturtā. Uzvara pusfinālsērijā jelgavniekiem garantē zelta vai sudraba
medaļas Latvijas čempionātā, kurā šosezon startēja seši hokeja klubi, bet zaudējuma gadījumā būs iespēja pacīnīties par bronzas godalgām. Šī ir pirmā reālā iespēja Jelgavas hokeja komandai tikt pie medaļām virslīgas čempionātā. Foto: Ivars Veiliņš

Kārklu ielā jau konfiscē legālās narkotikas
 Ilze Knusle-Jankevica

Narkotiku tirdzniecības
vietā Kārklu ielā 4, kas
pagājušajā nedēļā nonāca policijas redzeslokā, jau izņemti 32 iepakojumi ar aizdomīgu
maisījumu. Tie nogādāti
ekspertīzei.
Vēl pagājušajā nedēļā «Jelgavas
Vēstnesis» rakstīja: iedzīvotājiem
radušās aizdomas par to, ka viņu
daudzdzīvokļu mājas palīgtelpā
darbību vēlas uzsākt legālo narkotiku tirgoņi. Līdz ceturtdienai
tam apstiprinājumu gūt neizdevās,
taču policija nekavējoties šo adresi

iekļāva savā patrulēšanas maršrutā,
un tas deva rezultātu. Jau ceturtdienas vakarā, reaģējot uz iedzīvotāju
sūdzībām par aizdomīgu personu
uzturēšanos Kārklu ielas 4 mājas
dežuranta telpā, policija tur atrada
un konfiscēja 32 iepakojumus ar
aizdomīgu maisījumu. Policijas
darbinieki telpās sastapa divus jauniešus (dzimuši 1994. gadā un 1995.
gadā), kuri radīja aizdomas, ka ir
narkotiku vai citu apreibinošo vielu
ietekmē. Viņi policistiem skaidroja,
ka pēc nezināmu personu lūguma
sargājot telpu. Izsistā loga rūts jau
bija aiztaisīta ar skaidu plāksni un
acīmredzamu iemeslu, kāpēc šī telpa būtu jāsargā, nebija. Abi jaunieši
tika nogādāti analīžu veikšanai.

Valsts un Pašvaldības policija
norāda, ka turpina apsekot šo adresi
un šonedēļ līdz trešdienas pusdienlaikam nekādas citas aktivitātes
tur konstatētas netika. Tuvākajā
apkaimē nav arī manītas aizdomīgas personas.
Pagājušās nedēļas sākumā redakcijā vērsās Kārklu ielas 4 iedzīvotāji,
kuri gatavi uzsākt cīņu, lai nepieļautu, ka viņu mājā ierīko tā saukto
vīraku bodīti. Tagad šī vieta ir
policijas redzeslokā, tāpat turpinās
dežūras pie tirgotavas Raiņa ielā 17.
Valsts policijas pārstāve Ieva Sietniece norāda, ka šobrīd abas vietas
ir vienīgās policijai zināmās aktīvās
narkotiku bodītes pilsētā.
Raiņa ielā 17 uz durvīm, aiz

kurām līdz šim tirgotas legālās
narkotikas, nu pielīmēta zīmīte ar
piedāvājumu telpas izīrēt. Zvanot
uz norādīto tālruņa numuru, atbild
jauns puisis, kurš nav īsti lietas
kursā, vai telpas jau izīrētas vai vēl
ir pieejamas. Šonedēļ policija atkal
šajā vietā konstatējusi aktivitāti.
Pēdējā mēneša laikā valstī arvien
biežāk izskan ziņas par slimnīcās
nogādātiem jauniešiem pēc legālo
narkotiku lietošanas. Viens gadījums bijis pat letāls. Aizvadītajās
brīvdienās arī Jelgavas slimnīcā
ievests pusaudzis no Ozolniekiem
– pazīmes liecina, ka viņš varētu
būt lietojis legālās narkotikas, bet
precīzi tas būs zināms pēc pilnu
analīžu veikšanas.
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Pašvaldībā skaidro: iepirkuma
process par satiksmes termināļa
apkalpošanai nepieciešamās ielu
infrastruktūras izbūvi bija ilgs un
ar pārsūdzībām, bet beidzot Iepirkumu uzraudzības birojs atļāvis
pašvaldībai pēc otrreizējas rezultātu izvērtēšanas slēgt līgumu
ar izraudzīto pretendentu – SIA
«Binders». Pirms līguma slēgšanas
bija nepieciešams domes sēdē apstiprināt faktiskās projekta izmaksas, kas līdz ar šīm pārsūdzībām
mainījušās, jo SIA «Binders» piedāvājumam bija tikai trešā zemākā
cena – zemākās cenas piedāvājums
tika apstrīdēts, bet otrās zemākās
cenas iesniedzēju dokumentācija
neatbilda konkursa nolikumam.
Projekta plānotās izmaksas bija
7,29 miljoni eiro, bet iepirkuma
procedūras rezultātā faktiskās
projekta izmaksas ir 8,32 miljoni
eiro (ar PVN) – sadārdzinājums ir
1,02 miljoni eiro.
«Šī projekta beigu termiņš ir
2015. gada 10. jūlijs – termiņi ir
ļoti saspringti, un visi lielākie darbi
jāpaveic šogad. Uz nākamo pavasari var atstāt tikai asfalta virskārtu
ieklāšanu un satiksmes organizācijas jautājumus, jo nav iespējams

prognozēt, kādi būs laikapstākļi
nākampavasar. Tāpēc ir ļoti būtiski
darbus uzsākt pēc iespējas ātrāk,»
norāda Jelgavas domes priekšsēdētājs Andris Rāviņš. Lai varētu slēgt
līgumu ar SIA «Binders», deputātiem ārkārtas domes sēdē vēl bija
jālemj par aizņēmuma ņemšanu šī
projekta īstenošanai. Tā kā deputāti abus lēmumus atbalstīja, tagad
pašvaldībai jāsagatavo un Finanšu
ministrijā jāiesniedz nepieciešamie
dokumenti. Pašvaldības Attīstības
un pilsētplānošanas pārvaldes
vadītāja Gunita Osīte skaidro, ka
sēde, kurā tiks izskatīts jautājums
par atļauju ņemt Jelgavas pilsētas
pašvaldībai aizņēmumu šī projekta
realizēšanai, notiks 2. aprīlī. Līdz
ar to arī līgumu ar būvnieku pašvaldība slēgs tikai pēc tam, kad būs
guvusi apstiprinājumu aizdevuma
saņemšanai.
Projekts «Satiksmes termināļa
apkalpošanai nepieciešamās ielu
infrastruktūras izbūve Jelgavā»
paredz ielu infrastruktūras un
maģistrālo inženierkomunikāciju
izbūvi vairākās ielās (Stacijas ielas
posmā no Pasta ielas līdz Zemgales
prospektam, Zemgales prospekta
posmā no Stacijas ielas līdz Jāņa
ielai, Pasta ielas posmā no Jāņa
ielas līdz Stacijas ielai, Sporta ielas
posmā no Zemgales prospekta līdz
ēkai Sporta ielā 2, Jāņa ielas posmā
no Zemgales prospekta līdz Pasta
ielai), Palīdzības ielas brauktuves
un ietvju segumu atjaunošanu,
Sporta ielas posma no Zemgales
prospekta līdz Pasta ielai izbūvi,
stāvlaukuma 240 automašīnām
izveidi un teritorijas (38 000 kvadrātmetri) labiekārtošanu un pilsētas sabiedriskā transporta galapunkta izbūvi Zemgales prospekta
atsevišķā «kabatā» – divas pieturas
rindā, aprīkojot tās ar nojumēm un
soliņiem.

Otrdien, 25. martā,
• pulksten 14 Svētbirzī notiks
atceres pasākums, pieminot komunistiskā genocīda upurus.

Pieminot
komunistiskā
genocīda upurus

• Pulksten 15 Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā
notiks lekcija «Atceroties masu
deportācijas no Latvijas 1949. gada
25. martā». Lektors – G.Putiķis.
Transportu no Svētbirzs uz muzeju
nodrošinās Jelgavas pilsētas pašvaldība.

«Junda» brīvlaikā piedāvā iepazīt Jelgavas uzņēmumus un eksperimentēt
 Ritma Gaidamoviča

tora vai televizora, bet kopā ar
vienaudžiem izkustēties, iepazīt
Nākamnedēļ būs skolēnu pavasara brīvlaiks, kurā bērnu
un eksperimentēt, reizē saturīgi
un jauniešu centrs «Junda» 1. – 6. klašu skolēnus no 17.
pavadot brīvo laiku un uzzinot ko
līdz 19. martam gaida brīvlaika akcijā «Kad dators izslēgts
jaunu. Brīvlaika pirmajā dienā, 17.
un telefons kluss…». No pulksten 12 līdz 16 skolēni šajās
martā, skolēni varēs spēlēt boulindienās varēs izkustēties, spēlējot boulingu un kāpjot
gu sporta kompleksā «Zemgale» un
klinšu sienās, eksperimentēt «Lediņos» kopā ar Rīgas
kāpelēt pa klinšu sienām Jelgavas
Tehniskās universitātes (RTU) studentiem un uzzināt, ko
1. internātpamatskolā. Līdzi jāņem
ražo Jelgavā. Obligāta iepriekšēja pieteikšanās «Jundā»,
maiņas sporta apavi.
Pasta ielā 32.
Otrdien, 18. martā, pirmo reizi
«Jundas» brīvlaika akcijā skolēni
«Jundas» nometnes «Lediņi» brīvlaikā 1. – 6. klašu skolēni aicināti doties ekskursijā uz vietēvadītāja Linda Spalva stāsta, ka aicināti nesēdēt mājās pie da- jiem ražošanas uzņēmumiem, lai

redzētu, ko un kā ražo tepat Jelgavā. Izzinoša ekskursija plānota uz
«Jelgavas tipogrāfiju» un kartonu
ražošanas uzņēmumu «Smurfit
Kappa Baltic». «Ekskursijas pievienotā vērtība – skolēni varēs
paši radoši strādāt un noslēgumā
saņemt mazu pārsteiguma dāvanu,» tā L.Spalva.
Savukārt trešdien, 19. martā,
paredzēta aktīva pēcpusdiena nometnē «Lediņi», kur izglītojošus un
izklaidējošus eksperimentus rādīs
RTU studenti un ļaus skolēniem

arī pašiem iesaistīties. Šajā dienā
skolēni aicināti apģērbties atbilstoši laika apstākļiem, jo aktivitātes
pamatā notiks laukā. «Noslēgumā
visi akcijas dalībnieki tiks cienāti ar
«meža zupu»,» piebilst L.Spalva.
Brīvlaika akcijas aktivitātes katru dienu notiks no pulksten 12 līdz
16. Uz konkrētajām norises vietām
dalībniekus katru dienu nogādās
organizēts autobuss, tālab skolēni
aicināti ierasties pirms pulksten 12
pie «Jundas» Pasta ielā 32. Dalības
maksa katrai dienai – 3,50 eiro.

L.Spalva uzsver, ka brīvlaika
akcijai obligāti iepriekš jāpiesakās
un jāveic apmaksa. Pieteikties var
«Jundā», Pasta ielā 32, darba dienās no pulksten 8 līdz 20. Dalība
būs apstiprināta tikai brīdī, kad
par pasākumu būs samaksāts.
Pasākuma dienā nebūs iespējams pieteikties tieši tās dienas
brīvlaika akcijai. Piemēram, ja ir
vēlme piedalīties pirmdienas, 17.
marta, aktivitātēs, pēdējais brīdis,
kad samaksāt dalības maksu, ir
piektdiena.
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Zvaigžņu ielā gājējiem jau ir priekšroka
Aktualizējot jautājumu par satiksmes drošību pie pirmsskolas
izglītības iestādes «Rotaļa», kāda
Lāčplēša ielas iedzīvotāja vērsās
redakcijā, paužot savu nostāju.
«Lāčplēša ielas iedzīvotājiem jau
ilgāku laiku vienkārši ir jāizvairās braukt gar «Rotaļu», jo vecāki
novieto automašīnas ceļa malā,
atver automašīnas durvis, lai
no sēdeklīša atsprādzētu bērnu,
nedomājot par to, ka tas aizņem
daļu no braukšanas joslas un apgrūtina citu autovadītāju kustību.
Apbraukt visas stāvošās mašīnas
uz 30 kilometriem stundā nav
iespējams – nereti ir tā: tiec līdz
pusceļam, bet pretī braucošā mašīna tevi tālāk nelaiž, un tad jābrauc
atpakaļgaitā vai jāmēģina izveidot
«trešo joslu». Tad rodas jautājums

Pateicība

Paldies par sirds mīļumu
«Izsaku lielu pateicību Jelgavas Sociālo lietu pārvaldes
vadītājai Ritai Stūrānei un viņas kolēģiem par lielo atbalstu
Alises Tāses aprūpē, par katra
iesaistītā darbinieka izpratni
un sirds mīļumu. Tāpat vēlos
izteikt pateicību Jelgavas slimnīcas Terapijas nodaļas ārstam
Liepas kungam par mammītes
ārstēšanu.»
Paldies jums –
Iveta Šmēdiņa

– jāizvērtē garām braucošo šoferu
kultūra vai tomēr bērnudārza apmeklētāju vecāku kultūra? Kāpēc
viņi neizmanto ieeju dārziņā no
Zvaigžņu ielas? Iela ir klusa, plata,
bez grāvja, satiksme – praktiski
nekāda. Vienīgais – pāris metru
vairāk jāpaiet kājām. «Rotaļas»
bērnu vecākus aicinu aktīvi izmantot ieeju bērnudārzā no Zvaigžņu
ielas. Maksimālo braukšanas ātrumu ierobežojošas ceļa zīmes var
uzstādīt Zvaigžņu ielā, bet vietā,
kur Zvaigžņu ielā sākas gājēju
celiņš gar dīķi, būtu nepieciešama
ceļa zīme «Gājēju pāreja», lai bērni
droši var šķērsot ielu, ejot uz skolu,»

SIA «Nordic Homes»
aicina darbā
santehniķus(-es).
Darba pienākumi:
• visu ar santehniku saistīto
darbu veikšana;
• apkures un ventilācijas
sistēmu uzstādīšana;
• ūdens un kanalizācijas
sistēmu uzstādīšana.
Prasības pretendentiem:
• vidējā speciālā izglītība
vai atbilstoša darba pieredze
ne mazāk kā 1 gads.
Pieteikties
pa tālruni 26644433
vai CV sūtīt pa e-pastu
ligija.abolina@nordichomes.lv.

Apstiprināti ar Jelgavas pilsētas domes
2013. gada 28. novembra lēmumu Nr.15/13

JELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS
2013. GADA 28. NOVEMBRA
SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.13-54
«REKLĀMAS UN REKLĀMAS OBJEKTU IZVIETOŠANA
PUBLISKĀS VIETĀS VAI VIETĀS, KAS VĒRSTAS PRET PUBLISKU
VIETU, JELGAVAS PILSĒTĀ»
Izdoti saskaņā ar likuma «Par pašvaldībām» 43. panta pirmās daļas 7. punktu, Reklāmas
likuma 7. panta trešo daļu, Ministru kabineta 2012. gada 30. oktobra noteikumu Nr.732
«Kārtība, kādā saņemama atļauja reklāmas izvietošanai publiskās vietās vai vietās, kas
vērstas pret publisku vietu» 28. un 45. punktu
I Vispārīgie jautājumi
1. Saistošo noteikumu mērķis ir veidot harmoniski attīstītu pilsētvidi, nodrošinot Jelgavas pilsētai
(turpmāk – pilsēta) raksturīgās arhitektūras un vides saglabāšanu.
2. Saistošie noteikumi nosaka reklāmas un reklāmas objektu saskaņošanas, izvietošanas,
ekspluatācijas, grafiskā dizaina maiņas saskaņošanas un demontāžas kārtību, priekšvēlēšanu
aģitācijas materiālu izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu, kā
arī reklāmas un reklāmas objektu izvietošanas uzraudzības, kontroles kārtību un atbildību par
šo saistošo noteikumu neievērošanu.
3. Saistošajos noteikumos ir lietoti šādi termini:
3.1. afiša – paziņojums vai plakāts par pasākumiem, lekcijām, izstādēm, koncertiem, izrādēm
u.tml. ar norādītu pasākuma norises laiku un vietu;
3.2. slietnis – neliels (līdz 1 m augsts un līdz 1 m plats), mobils un vieglas konstrukcijas
reklāmas objekts, kas tiek izvietots pie tirdzniecības vai pakalpojumu sniegšanas vietas tās
darba laikā.
4. Patvaļīga reklāmas un reklāmas objekta izvietošana pilsētā aizliegta.
5. Kārtību, kādā saņemama atļauja reklāmas vai reklāmas objektu izvietošanai publiskās
vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu (turpmāk – atļauja), Jelgavas pilsētas domes
administrācijas Būvvaldē (turpmāk – Būvvalde) nosaka normatīvo aktu noteikumi reklāmas
jomā, kā arī šie saistošie noteikumi.
6. Reklāmu vai reklāmas objektu, izņemot afišu un slietni, var izvietot un tā grafiskā dizaina
maiņu drīkst veikt pēc atļaujas saņemšanas Būvvaldē, atļaujā noteikto nosacījumu izpildes
un pašvaldības nodevas samaksas.
7. Afišu var izvietot uz afišu stabiem vai stendiem pēc saskaņošanas ar Jelgavas pilsētas
pašvaldības iestādi «Kultūra» (iestāde «Kultūra») normatīvo aktu noteikumu reklāmas jomā
noteiktajā kārtībā un pēc iestādes «Kultūra» sniegto publisko maksas pakalpojumu izcenojumos
noteiktās cenas samaksas.
8. Uz afišu stabiem un stendiem aizliegta preču, cenu atlaižu, pakalpojumu un pakalpojumu
sniegšanas vietu reklāma.
9. Valsts aizsargājama kultūras pieminekļa teritorijā reklāmas un reklāmas objekta izvietošana
pieļaujama tā, lai izvietojums un veids netraucē valsts aizsargājama kultūras pieminekļa vizuālo
uztveri, nepārveido saglabājamā kultūras pieminekļa substanci un neizjauc kultūrvēsturiskās
vides tēlu, kā arī vērtību kopuma radīto noskaņu.
10. Valsts aizsargājama kultūras pieminekļa aizsardzības zonā reklāmas un reklāmas objekta
izvietošana pieļaujama tā, lai izvietojums un veids netraucē valsts aizsargājama kultūras
pieminekļa vizuālo uztveri un nemazina tā kultūrvēsturisko vērtību.
11. Būvvalde, pieņemot lēmumu par atļauju, var ņemt vērā pilsētas domes Estētikas komisijas
atzinumu par reklāmas vai reklāmas objekta projektu.
12. Slietni var izmantot reklāmas izvietošanai, ja brīvais gājēju ietves platums pēc slietņa
uzstādīšanas ir ne mazāks kā 1,50 m. Ja ietves platums nepieļauj slietņa uzstādīšanu, slietni
var uzstādīt zaļajā zonā.
13. Aizliegts izvietot reklāmas objektus uz ūdens, arī izmantojot dažādus peldlīdzekļus (pontoni,
plosti u.tml.) un reklāmas izvietošanas palīglīdzekļus.
14. Reklāmas un reklāmas objektus aizliegts izvietot uz dekoratīviem, kaltiem žogiem, kaltiem
nožogojuma elementiem un mazajām arhitektūras formām, ja tie nav paredzēti vai projektēti
reklāmas un reklāmas objektu izvietošanai.
15. Reklāmas un reklāmas objektus, izņemot izkārtnes, aizliegts izvietot:
15.1. teritorijā ap Jāņa Čakstes pieminekli – Lielajā ielā 1 (uz ēku fasādēm pret Lielo ielu un
Akadēmijas ielu), Lielajā ielā 3 (uz ēku fasādēm pret Lielo ielu un Akadēmijas ielu), Akadēmijas
ielā 3 (uz ēkas fasādes pret Lielo ielu), Uzvaras ielā 2, Lielajā ielā 6;
15.2. uz valsts aizsargājama kultūras pieminekļa.
II Reklāmas objektu ar piesaisti zemei saskaņošanas un izvietošanas kārtība
16. Izvietojot reklāmas objektu, nedrīkst aizsegt skatu uz pilsētas panorāmu, ielu perspektīvu,
nodrošinot pilsētai raksturīgās arhitektoniskās vides saglabāšanu.

tā Lāčplēša ielas iedzīvotāja.
«Posmā gar pirmsskolas izglītības iestādi «Rotaļa» ir uzstādīta
ceļa zīme Nr.121 «Bērni» un samazināts maksimālais braukšanas
ātrums līdz 30 km/h. Brīvs brauktuves platums, ja ielas nomalē
novietots transportlīdzeklis, ir
no 5,50 līdz 5,80 metriem, un tas
nodrošina vieglajam transportam
divu virzienu kustību ar ātrumu
līdz 30 kilometriem stundā. Rītos
un pēcpusdienās, kad pie pirmsskolas izglītības iestādes ir lielāks ielas
malā stāvošo transportlīdzekļu
skaits, lūdzam autovadītājus līdz

stāvlaukuma izbūvei būt savstarpēji iecietīgiem un saprotošiem,»
tā pašvaldības iestādes «Pilsētsaimniecība» vadītāja vietnieks
Māris Mielavs.
Komentējot Lāčplēša ielas iedzīvotājas lūgumu papildus uzlabot
satiksmes drošību Zvaigžņu ielā,
viņš skaidro, ka Zvaigžņu ielas
posmam no Lāčplēša līdz Priežu
ielai ar ceļa zīmēm ir noteikts dzīvojamās zonas statuss, līdz ar to
tur gājējiem un velosipēdistiem atļauts pārvietoties pa ietvēm un pa
brauktuvi visā tās platumā, turklāt
gājējiem un velosipēdu vadītājiem

Biedrība «Centrs «Elizabete»»
piedāvā darbu
bērnu aprūpētājam(-ai) (diennakts)
sociālās aprūpes iestādē.
Nepieciešamās prasmes:
• pirmā līmeņa augstākā vai vispārējā vidējā izglītība, kursi bērnu aprūpes un audzināšanas jomā;
• valsts valodas prasmes pakāpe – otrā
līmeņa A pakāpe;
• prasme veidot pozitīvu komunikāciju un
saskarsmi ar jebkuru bērnu;
• dažādu bērnu audzināšanas, disciplinēšanas un mācīšanas metožu pārzināšana un to
pielietošana praktiski darbā ar bērniem;
• prasme sadarboties, strādāt komandā,
veidot un saglabāt profesionālās saites ar
citiem speciālistiem.
Citas prasības: kristīgās ētikas normu
ievērošana.
Pieteikties var, nosūtot savu CV, motivācijas
vēstuli un rekomendāciju pa e-pastu
centrselizabete@inbox.lv.

17. Reklāmas objektiem viena skata perspektīvā jābūt vizuāli saskanīgiem. Tie jāizvieto taisnās
līnijās paralēli brauktuvei.
18. Reklāmas objektu atļauts izvietot ielu sarkano līniju atdalošajā zaļajā zonā starp brauktuvi
un gājēju ietvi, ja to pieļauj esošās inženierkomunikācijas un ir noslēgts apsaimniekošanas
līgums ar pilsētas pašvaldības iestādi «Pilsētsaimniecība».
19. Ja konstatēts, ka reklāmas objekta izvietojums neatbilst saskaņotam projektam, Būvvaldei
ir tiesības pieprasīt reklāmas devējam iesniegt pašvaldībā sertificēta mērnieka reklāmas
objekta uzmērījumu dabā.
20. Reklāmas objektus, izņemot tos, ko izvieto pašvaldības iestādes, aizliegts izvietot:
20.1. Jāņa Čakstes bulvārī no Raiņa ielas līdz Ausekļa ielai;
20.2. Hercoga Jēkaba laukumā;
20.3. Pasta salā;
20.4. Uzvaras parkā.
III Reklāmas un reklāmas objektu bez piesaistes zemei saskaņošanas un izvietošanas
kārtība
21. Izvietojot uz ēkām reklāmu vai reklāmas objektu, jānodrošina ēkas fasādes dalījuma
proporciju saglabāšana, neaizsedzot arhitektoniskās detaļas (logi, karnīzes, fasādes dekori
u.c.) un netraucējot videonovērošanu.
22. Izvietojot reklāmu vai reklāmas objektu uz ēkas, reklāmas vai reklāmas objekta projekta
sastāvā jāiekļauj krāsaina ēkas kopējās fasādes vizualizācijas skice.
23. Reklāmas vizuālajam noformējumam jāveido harmonisks kopskats ar ēkas fasādi.
24. Maksimāli pieļaujamais reklāmas vai reklāmas objekta izvirzījums perpendikulāri ēkas
fasādei ir 1 m, ja to ārējās malas attālums līdz brauktuvei nav mazāks par 0,7 m un netiek
aizsegta ielas perspektīva, un apakšējā mala neatrodas zemāk par 3 m no zemes.
25. Reklāmas objektu atļauts izvietot tikai uz sakārtotas ēkas fasādes.
26. Azartspēļu un intīmpreču tirdzniecības vietās reklāmas un reklāmas objekti ēku stiklotās
fasādes un skatlogu vitrīnas nedrīkst aizsegt vairāk par 25% no skatloga vitrīnas platības.
Azartspēļu un intīmpreču tirdzniecības reklāmā nedrīkst izmantot gaismas un skaņas
specefektus.
27. Reklāmu vai reklāmas objektu (izņemot to, ko izvieto pašvaldības iestādes) aizliegts izvietot
uz apgaismes stabiem un tiltiem, to konstrukcijām un balstiem.
IV Reklāmas un reklāmas objektu ekspluatācijas un demontāžas kārtība
28. Par reklāmas un reklāmas objekta ekspluatāciju, vizuālo un tehnisko stāvokli, konstrukciju
drošību un savlaicīgu demontāžu, kā arī reklāmas izvietošanas vietas sakārtošanu ir atbildīgs
reklāmas devējs vai reklāmas objekta īpašnieks, ja īpašnieka atrašanās vieta nav zināma
– konkrētās teritorijas vai būves īpašnieks vai apsaimniekotājs.
29. Reklāmas un reklāmas objekta apakšējā daļā norāda informāciju par tā īpašnieku, juridiskai
personai tās nosaukumu un tālruņa numuru, fiziskai personai – tālruņa numuru.
30. Inženierkomunikāciju izbūves vai ielu rekonstrukcijas gadījumā ielu sarkanajās līnijās
izvietots reklāmas objekts ir jādemontē Būvvaldes noteiktajā termiņā.
31. Beidzoties atļaujas derīguma termiņam, reklāma un reklāmas objekts ir jādemontē. Gadījumā, ja reklāmā norādītā informācija vairs nav aktuāla vai beigusies reklāmas devēja darbība,
reklāmu un reklāmas objektu jādemontē ne vēlāk kā 7 darba dienu laikā.
Ja reklāma vai reklāmas objekts netiek demontēts, tad pašvaldība organizē reklāmas vai
reklāmas objekta demontāžu, izdevumus piedzenot no reklāmas objekta īpašnieka vai reklāmas
devēja, ja īpašnieka atrašanās vietas nav zināma – konkrētās teritorijas vai būves īpašnieka
vai apsaimniekotāja.
V Priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošana
32. Priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus, kā arī priekšvēlēšanu aģitācijas periodā galdus, teltis
un pārvietojamas nojumes, kas tiek izmantotas priekšvēlēšanu aģitācijai, aizliegts izvietot šādās
publiskās vietās un vietās, kas vērstas pret publisku vietu:
32.1. šo saistošo noteikumu Vispārīgajos noteikumos un 20. punktā noteiktajās vietās;
32.2. uz pašvaldības un pašvaldības kapitālsabiedrību īpašumā esošām ēkām un attiecīgajam
īpašumam piesaistītajā zemesgabalā;
32.3. tuvāk par 100 m no valsts, pašvaldības, un kapitālsabiedrību (kurās vairāk nekā 50%
kapitāla daļu pieder valstij vai pašvaldībām) īpašumā esošām ēkām;
32.4. uz pašvaldībai piederošiem reklāmas objektiem ar piesaisti zemei;
32.5. uz afišu stabiem un stendiem;
32.6. sabiedriskā transporta līdzekļu pieturvietās;
32.7. uz pilsētas pašvaldības vai pašvaldības kapitālsabiedrību īpašumā vai lietojumā esošiem
transporta līdzekļiem;
32.8. uz tiltiem, satiksmes pārvadiem, to konstrukcijām un balstiem;
32.9. uz apgaismes stabiem.
VI Saistošo noteikumu izpildes kontrole un administratīvā atbildība par saistošo
noteikumu neievērošanu
33. Saistošajos noteikumos noteikto reklāmas un reklāmas objektu izvietošanas uzraudzību un

dzīvojamā zonā ir priekšroka, taču
viņiem aizliegts nepamatoti traucēt
citu transportlīdzekļu braukšanu.
«Līdz ar to bērniem, kuri dodas
uz skolu, šķērsojot Zvaigžņu ielu,
jau ir noteikta priekšroka, bet
pirms ielas šķērsošanas, tāpat kā
pie neregulētām gājēju pārejām
pirms brauktuves šķērsošanas,
gājējiem jānovērtē attālums līdz
transportlīdzekļiem, kas tuvojas,
kā arī jānovērtē to braukšanas ātrums un jāpārliecinās par drošību,»
tā «Pilsētsaimniecība».

Pilsētnieks vērtē

Kāpēc jaunieši riskē
ar savu dzīvību
un lieto legālās
narkotikas?

Jurijs, metinātājs:
– Labāk būtu
sportojuši. Man jau
šķiet, ka tas
viss tiek darīts tāpēc, ka nav izdomājuši,
kā saturīgi pavadīt brīvo laiku.
Ģimenēm vairāk jādomā par to,
kā savus bērnus nodarbināt, lai
Sagatavoja Sintija Čepanone liek strādāt, lai izdara ko vērtīgu,
nevis nodarbojas ar muļķībām
– legālo narkotiku lietošanu.
Jaunieši neapzinās, kādas sekas
tā ķīmija atstāj uz veselību.
Santa, skolniece:
– Šodien tik
daudz jauniešu filmās
rāda, ka dažādu vielu
lietošana un atkarības ir tik
populāras. Saskatās filmās, ka
tā ir laba izklaide un rada lielu
jautrību, tāpēc meklē paši iespēju pamēģināt. Tur arī tā interese
rodas. Grib pārbaudīt, vai tā ir,
neapzinoties, ka tas ir ļoti slikti.
Ieva, skolniece:
– Nenoliegšu,
arī pati, draugu pamudināta, pirms
kontroli veic Būvvalde un pilsētas pašvaldības iestāde «Jelgavas pilsētas Pašvaldības policija»
gada pamē(turpmāk – Pašvaldības policija).
ģināju, jo gribēju zināt, kas tas
34. Saistošo noteikumu izpildi kontrolē un tiesības noformēt administratīvā pārkāpuma protokolu
ir. Taču nekad mūžā vairs to
par šo saistošo noteikumu neievērošanu ir Pašvaldības policijai.
nelietošu. Sajūta ir briesmīga.
35. Par saistošo noteikumu neievērošanu izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām
Apzinos, ka tas ir slikti. Nožēlopersonām no 20 euro līdz 350 euro, juridiskajām personām – no 50 euro līdz 1400 euro.
jami man šķiet arī tas, ka viens
VII Noslēguma jautājumi
no 22 gadus vecajiem paziņām
36. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī.
lombardā nodeva savu telefonu,
37. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē Jelgavas domes 2007. gada
lai tikai iegūtu naudu spaisam.
28. decembra saistošie noteikumi Nr.184 «Par reklāmas nesēju, reklāmu, izkārtņu un citu
Kur zemāk vēl krist?!
informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Jelgavā».
Loreta, skol38. Pašvaldības izsniegtās reklāmas un reklāmas objektu izvietošanas atļaujas, kas izsniegtas
niece:
līdz šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienai, ir derīgas līdz tajās norādītā derīguma
termiņa beigām.
– Tikai un vienīgi draugu
Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs A.Rāviņš
ietekmē. ApJELGAVAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS 2013. GADA 28. NOVEMBRA mēram tā: ja
SAISTOŠO NOTEIKUMU NR.13-54 «REKLĀMAS UN REKLĀMAS gribi būt stiOBJEKTU IZVIETOŠANA PUBLISKĀS VIETĀS VAI VIETĀS, KAS
līgs, tev tas ir jāpamēģina. Man
pašai nekad nav bijusi vēlme to
VĒRSTAS PRET PUBLISKU VIETU, JELGAVAS PILSĒTĀ»
darīt. Esmu daudz dzirdējusi
PASKAIDROJUMA RAKSTS
par to, cik tas ir slikti un kaitīgi
Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
veselībai. Zinu arī to, ka Jelgavā
1. Projekta nepieciešamības
2012. gada 2. novembrī stājās spēkā Ministru kabineta
šīs legālās narkotikas ir viegli piepamatojums
2012. gada 30. oktobra noteikumi Nr.732 «Kārtība, kādā
saņemama atļauja reklāmas izvietošanai publiskās vietās
ejamas un policija nepārtraukti
vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu» (turpmāk –
cīnās ar šiem veikaliņiem.
Noteikumi Nr.732). Noteikumu Nr.732 47. punkts uzliek
Jānis, stupar pienākumu pašvaldībai nodrošināt pašvaldības saistošo
dents:
noteikumu atbilstību šiem noteikumiem. Pašlaik reklāmas
– Lai vienauizvietošanas kārtību Jelgavas pilsētā nosaka Jelgavas domes
džiem kaut
2007. gada 28. decembra saistošie noteikumi Nr.184
«Par reklāmas nesēju, reklāmu, izkārtņu un citu
ko pierādītu
informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Jelgavā»
vai vienkārši
(turpmāk – Noteikumi Nr.184), kas daļēji neatbilst
aiz neko daNoteikumiem Nr.732.
rīt, tāpat kā pusaudža gados
Ievērojot minēto, saistošie noteikumi «Reklāmas un
ar smēķēšanu. Iespējams, ka šis
reklāmas objektu izvietošana publiskās vietās vai vietās,
ir daudz lētāks apreibināšanās
kas vērstas pret publisku vietu, Jelgavas pilsētā» (turpmāk
– saistošie noteikumi) nepieciešami, lai nodrošinātu
variants nekā alkohols. Turklāt
reklāmas izvietošanas kārtības publiskās vietās un vietās,
vieglāk pieejams, jo veikalā šokas vērstas pret publisku vietu, Jelgavas pilsētā atbilstību
brīd stingri prasa dokumentus,
Noteikumiem Nr.732.
bet legālo narkotiku bodītēs diez
2. Īss projekta satura izklāsts
Saistošie noteikumi nosaka reklāmas un reklāmas
vai, jo saka, ka tirgo vīraku.
objektu saskaņošanas, izvietošanas, ekspluatācijas,

grafiskā dizaina maiņas saskaņošanas un demontāžas
kārtību, priekšvēlēšanu materiālu izvietošanu publiskās
vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu, Jelgavas
pilsētā, kā arī reklāmas un reklāmas objektu izvietošanas
uzraudzības, kontroles kārtību un atbildību par šo saistošo
noteikumu neievērošanu.
3. Normatīvā akta projekta būtība Saistošie noteikumi aizstās Noteikumus Nr.184.
4. Informācija par plānoto projekta Nav ietekmes.
ietekmi uz budžetu
5. Normatīvā akta ietekme
Saistošie noteikumi attiecas uz personām, kuras izvieto
uz sabiedrību
reklāmas un reklāmas objektus publiskās vietās vai vietās,
kas vērstas pret publisku vietu, Jelgavas pilsētā.
6. Informācija par
Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās
administratīvajām procedūrām Jelgavas pilsētas pašvaldība.
7. Informācija par konsultācijām Konsultācijas ar sabiedrības pārstāvjiem netika veiktas.
ar sabiedrības pārstāvjiem
8. Sabiedrības informēšana
Saistošie noteikumi tiks publicēti oficiālajā izdevumā
par normatīvo aktu
«Latvijas Vēstnesis», Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijas mājas lapā, portālā www.likumi.lv,
vietējā laikrakstā «Jelgavas Vēstnesis» un Jelgavas pilsētas
mājas lapā www.jelgava.lv.

Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs A.Rāviņš
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Uzņēmēju dienām pieteikušies
ap 50 uzņēmumu

 Ilze Knusle-Jankevica

Aprīlī Jelgavā notiks izstāde «Uzņēmēju dienas
Zemgalē 2014», un šobrīd dalību tajā pieteikuši ap 50 dažādi Jelgavas
un Latvijas uzņēmumi.
«Izstādes programmā iekļauts
arī Biznesa iespēju forums, kurā
dažādu valstu pārstāvji stāstīs par
potenciālajiem preču un pakalpojumu noieta tirgiem,» aicinot
uzņēmējus būt aktīvākiem, ar
izstādes jaunumiem iepazīstina
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras (LTRK) Jelgavas
nodaļas vadītāja Baiba Nolberga.
Forumā piedalīsies dažādu valstu
LTRK pārstāvji – Dānijas, Itālijas,
Krievijas, Ķīnas. Tāpat izstādē
piedalīsies arī pārstāvji no tādām
valstīm kā Sicīlija, Armēnija, Lietuva, Baltkrievija, Francija. Dalību
izstādē vēl var pieteikt līdz 5. aprīlim, bet šobrīd jau pieteikušies tādi
Jelgavas uzņēmumi kā «Berling»,
«Amo Plant», «Signum», «Jelgavas
tipogrāfija», «Evopipes», «Nakts
mēbeles», «Fortum», «Refill»,
«Darba aizsardzība EE», «Adīšanas darbnīca», «Comfort clean»,
Zemgales Veselības centrs, vairā-

ziņas

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Grib uzlabot latviešu
valodas prasmi

kas apdrošināšanas kompānijas,
bankas, izglītības iestādes un citi.
Pieteikties izstādei var pa e-pastu
jelgava@chamber.lv vai tālruni
63027207, 28646086.
Izstādes laikā pirmo reizi Jelgavā
notiks Ekonomikas ministrijas
Tautsaimniecības padomes (TSP)
atklātā izbraukuma sēde, kurā
piedalīsies ekonomikas ministrs,
Jelgavas mērs Andris Rāviņš,
LTRK valdes priekšsēdētājs Jānis
Endziņš un Jelgavas Ražotāju un
tirgotāju asociācijas (JRTA) valdes
priekšsēdētājs Imants Kanaška.
«Padomes mērķis ir sekmēt uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides
politikas veidošanu un īstenošanu
Latvijā, tādēļ izstādes dalībnieki
varēs ne tikai uzzināt svarīgus jaunumus par uzņēmējdarbības jomas
attīstību, bet arī saņemt atbildes
uz interesējošajiem jautājumiem,»
norāda B.Nolberga. Vēl būs iespēja
apmeklēt «Amo Plant» autobusu
ražotni.
Izstāde «Uzņēmēju dienas Zemgalē 2014» notiks 25. un 26. aprīlī
Zemgales Olimpiskajā centrā.
Apmeklētājiem ieeja tajā būs bez
maksas. Izstādes laikā tiks piedāvāta arī plaša kultūras programma.
To organizē Jelgavas pilsētas dome, Latviešu valodas pasniedzēja Dace Anstrāte atzīst, ka kursantu valsts valodas zināšanu līmenis
Foto: Ivars Veiliņš
LTRK Jelgavas nodaļa un JRTA. ir dažāds, taču galvenā problēma visiem ir brīvi runāt bez kļūdām.
 Ritma Gaidamoviča
runājot,» stāsta J.Grīsle.
eksāmenu, iegūstot Latvijas pilsoUzrunātie kursu dalībnieki at- nību, taču atzīst, ka ar to nepietiek.
Dodot iespēju cilvēkiem
zīst: lai gan ilgi dzīvo Jelgavā, līdz «Man ir nepieciešams papildināt
bez vai ar nelielām latšim neredzēja nepieciešamību latviešu valodas vārdu krājumu.
viešu valodas zināšanām
mācīties latviešu valodu, bet šo- Saprast es saprotu diezgan labi,
papildināt latviešu sarunbrīd atskārtuši, ka tā dod papildu mēģinu arī runāt, taču zinu, ka nevalodas prasmes, šonedēļ
iespējas darbā, tā ir nepieciešama, māku īsti galotnes lietot, gramatika
Jelgavā sākās bezmaksas
lai nokārtotu dažādus dokumentus klibo. Lai gan kolēģi saka, ka labi
latviešu valodas kursi.
un, iegūstot pilsonību, brīvāk var runāju, es tā nedomāju. Gribu to
Valsts valodu grib apceļot. «Esmu nepilsonis un slikti līmeni paaugstināt, piemēram, lai,
gūt 66 dažādu vecumu
gan saprotu, gan arī runāju latviski. aizejot uz teātri latviešu valodā,
un tautību jelgavnieki.
Taču mana meita jau vairākus ga- saprastu visu,» uzsver Larisa, kura
Iemesli arī dažādi – daļa
dus dzīvo un strādā Anglijā. Lai arī ikdienā strādā par datoroperatori
grib iemācīties valodu,
es varētu braukt strādāt pie viņas, un arī kolektīvā cenšas izmantot
lai vēlāk iegūtu Latvijas
man ir nepieciešama Latvijas pil- valsts valodu. «Veikalā preci latviski
pilsonību un brīvi ceļotu
sonība. Tāpēc ļoti ceru, ka izdosies paprasīt spēšu, bet par politiku ar
pa Eiropas Savienību,
iemācīties latviešu valodu un varē- kādu diskutēt – nē. Tur jau jāzina
daļa pēc valsts valodas
šu mēģināt kārtot naturalizācijas specifiski termini. Gribas papildināt
izjūt nepieciešamību dareksāmenu,» galveno iemeslu min latviešu valodas bagāžu, lai varu
bā, citi, lai gan latviešu
Staņislavs Misevičs. Viņš gan atzīst, brīvāk komunicēt,» tā par savām
valodu saprot diezgan
ka ikdienā pēc latviešu valodas zināšanām saka jelgavnieks Edulabi, vēlas uzlabot runātspiedīgu vajadzību neizjūt, jo arī ards Sajenko.
prasmi.
darbā – «Latvijas dzelzceļā» – koMācības šonedēļ uzsāka trīs
lektīvā sarunājas krievu valodā. «Ja grupas, un paredzēts, ka katrai no
Sabiedrības integrācijas pārval- nu vienīgi vērtīgi valsts valodu būtu tām nodarbības notiks divas reizes
des speciāliste Jeļena Grīsle stāsta, zināt labā līmenī, lai brīvi lasītu nedēļā līdz 31. maijam, noslēgumā
ka kursiem pieteikušies dažādu dokumentus, darba instrukcijas,» saņemot apliecību par kursu beigvecumu un tautību pārstāvji. Jau- atzīst S.Misevičs. Daļa latviešu šanu. Kursantiem paredzētas arī
nākajam ir 31 gads un viņš Jelgavā valodu centušies apgūt pašmācības ekskursijas uz Brīvdabas, Okupāieprecējies no Maurīcijas salām, bet ceļā un diezgan labi arī saprot, un cijas un Kara muzeju.
vecākajam dalībniekam – 69 gadi. spēj arī latviski atbildēt. Taču viņi
Kursus piedāvā nodibinājums
«Galvenokārt mācīties latviešu uzsver, ka tieši ar atbildēšanu ir «Fonds sabiedrībai» ar Eiropas Trevalodu vēlas nepilsoņi un Krievijas, visgrūtāk, jo nav īstas pārliecības, šo valstu valstspiederīgo integrācijas
Ukrainas un Polijas pilsoņi. Tie pār- ka to dara pareizi, tālab priekšroku fonda un valsts budžeta finansiālu
svarā ir cilvēki darbspējas vecumā, dod dzimtajai valodai. Larisa pirms atbalstu projektā «Vienoti, nevis
kuri vēlas praktizēt latviešu valodu gada nokārtojusi naturalizācijas šķelti!».
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Īsi
 17. martā pulksten 17.30 Sabiedrības integrācijas pārvaldē (SIP)
Sarmas ielā 4 notiks pirmā atbalsta
grupas pacientiem ar onkoloģiskām
saslimšanām sanāksme. Aicināts
ikviens, kas reiz saskāries ar šo
diagnozi, uzveicis šo slimību vai kura
radiniekam vai draugam tā ir konstatēta. «Tā ir iespēja dalīties pieredzē,
lūgt padomu vai vienkārši izrunāties,»
uzsver organizatori. Atbalsta grupu vadīs Latvijas Onkoloģijas centra pārstāve,
piesaistot veselības nozares speciālistus – onkologus, imunologus un citus.
Atbalsta grupas sanākšanas plānotas
17. martā, 14. un 28. aprīlī, 12. un 26.
maijā pulksten 17.30 SIP. Pieteikšanās
(nav obligāta, bet ieteicama gadījumā,
ja mainās atbalsta grupas laiks) un
sīkāka informācija pieejama, zvanot pa
tālruni 29398851 vai rakstot pa e-pastu
anete.rone@dome.jelgava.lv.
 16. martā pulksten 14 modes
namā «Tēma» savu otro kolekciju
prezentēs modes māksliniece Daiga
Latkovska. Šoreiz spēki veltīti sievišķīgākajam no apģērbiem – kleitai. «Var
teikt, ka manas jaunās kolekcijas atslēgas vārds ir vāze, sievišķīgās auguma
aprises saistu ar klasiskas vāzes formām
un vēlos iedrošināt: ikvienai sievietei ir
sava piemērotākā kleita,» ideju ieskicē
modes māksliniece. Kolekcijā pavisam
iekļautas 24 kleitas, kas tapušas šī gada
pirmajos mēnešos.
 Latvijas iedzīvotāji aicināti Lielās
talkas mājas lapā talkas.lv atzīmēt
piesārņotās vietas, lai tās kopīgiem
spēkiem varētu sakopt. «Lielās
talkas 2014» administrators Kristaps
Greckis informē, ka Lielā talka notiks
26. aprīlī. Arī šogad ir izveidota interaktīva karte, kurā ikvienam iedzīvotājam ir iespēja atzīmēt viņam zināmas
piesārņotas vietas. Plānots, ka no 18.
marta Lielās talkas mājas lapā varēs
redzēt pašvaldību, izglītības iestāžu,
uzņēmumu, organizāciju un brīvprātīgo entuziastu oficiāli pieteiktās
talkošanas vietas.
 Jelgavas Latviešu biedrība informē, ka 6. aprīlī pulksten 13 Jelgavas
Zinātniskās bibliotēkas Krišjāņa
Barona zālē (Akadēmijas ielā 26)
notiks biedrības biedru kopsapulce.
Biedri tiks informēti par 2013. finanšu
gadu, biedrības līdzekļiem, galvenajiem
pasākumiem 2014. gadā un citiem
aktuāliem jautājumiem. Tāpat biedri
varēs izteikt savus ierosinājumus, kā
arī samaksāt biedru naudu.

Ritma Gaidamoviča

SIA «Ostas celtnieks»
informē, ka tiks veikti lietus

kolektora izbūves darbi
projekta «Jāņa ielas kolektora
rekonstrukcija» ietvaros –

būs slēgta Jāņa iela
posmā no Zemgales
prospekta līdz Pasta ielai
no 2014. gada 17. marta
līdz 15. maijam.

Atbalstu biznesa
uzsākšanai saņēmuši trīs jelgavnieki
 Ilze Knusle-Jankevica

(Uģis un Rihards) saņems arī
naudas balvu 711,44 eiro (500 latu)
VAS «Latvijas attīstības
apmērā, ja savu biznesa ideju īstefinanšu institūcija «Alnos, izmantojot «Altum» piedāvātās
tum»» (agrāk – Hipotēku
Starta programmas finansējumu.
banka) finansētajā bizLai gan biznesa ideju konkurss
nesa ideju konkursā jaujau noslēdzies, «Altum» piedāvā arī
niešiem «Lec biznesā!»
citus atbalsta veidus uzņēmējdarbīuzvarētāju vidū ir trīs
bai – biznesa uzsākšanai, attīstīšajelgavnieki – Uģis Sabulis,
nai. Starta programma ir viens no
Rihards Valters un Mārcis
pieprasītākajiem atbalsta veidiem.
Kūms. «Šo trīs jauniešu
Kā norāda L.Saulīte, pēdējos gados
atbalstītās biznesa idejas
Jelgavā interese par šo programmu
ir saistītas ar ražošanu,
ir augusi. «Pēdējā pusgada laikā
piemēram, koka un citu
interesentu skaits ir audzis, vairāk
materiālu izstrādājumu
tiek arī noslēgtas vienošanās par
izgatavošanu,» norāda
dalību programmā – program«Altum» Jelgavas filiāles
mas dalībnieki saņem bezmaksas
vadītājas vietniece Laura
konsultācijas, var pieteikties uz
Saulīte.
apmācībām, gatavo biznesa plānu
iesniegšanai «Altum»,» skaidro
Viņi visi saņems mentora pakal- L.Saulīte. Viņa piebilst, ka Jelgavā
pojumus, turklāt divi no viņiem kopš 2010. gada decembra ar Star-

ta programmas atbalstu realizēti
20 biznesa projekti un aizdevumu
summas tiem ir bijušas amplitūdā
no 3 līdz 75 tūkstošiem eiro. Jelgavā visbiežāk finansētās nozares
uzņēmējdarbības uzsācēju vidū
ir ražošana (piemēram, pārtika,
mēbeles, trikotāžas izstrādājumi,
siltumnīcu izgatavošana), tirdzniecība, ēdināšana un pakalpojumu
sniegšana (optikas salona izveide,
autoskolas darbības paplašināšana,
pasažieru pārvadājumu uzņēmuma izveide). Jāpiebilst, ka Zemgalē
šajā laikā Starta programmas
ietvaros ir īstenoti vairāk nekā
170 projekti par kopējo summu
četri miljoni eiro, savukārt valstī
kopumā finansēto projektu skaits
pārsniedz 1100.
Jāatgādina, ka Starta programma jaunajiem uzņēmējiem piedāvā
kompleksu atbalstu: bezmaksas

mācības uzņēmējdarbības veikšanai
nepieciešamo zināšanu iegūšanai,
bezmaksas konsultācijas biznesa
plāna sagatavošanai, aizdevumu
un finansiālo atbalstu procentu
maksājumu subsīdijas veidā. Šajā
programmā maksimālā aizdevuma summa ir 76,8 tūkstoši eiro.
«Biznesa uzsācējiem atkarībā no
uzņēmuma darbības ilguma tiks
segti 80 vai 70 procenti no kopējās
aizdevuma procentos maksājamās
summas. Uzņēmējam pašam būs
jāmaksā 20 vai 30 procenti,» norāda «Altum» pārstāve, piebilstot,
ka Starta programmu līdzfinansē
Eiropas Sociālais fonds. Interesenti
pieteikties Starta programmai var
«Altum» Jelgavas filiālē Lielajā ielā
12 darba dienās no pulksten 8.30
līdz 17. Papildu informācija – pa
tālruni 63026729 vai mājas lapā
www.altum.lv.

4

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

notikumi

Nedēļa e-prasmju
uzlabošanai
Šogad tradicionālā E-prasmju nedēļa Latvijā notiks no 24. līdz 30. martam un, kā
katru gadu, arī šoreiz daudz un dažādi pasākumi norisināsies Jelgavā. Iedzīvotāji aicināti atrast sev interesējošu tēmu un aktīvi iesaistīties E-prasmju nedēļas norisēs.
E-prasmju nedēļu mūsu valstī organizē Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA) un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
(VARAM) sadarbībā ar valsts un privātā sektora partneriem un pašvaldībām. Šogad
nedēļa notiek Eiropas Get Online Week 2014 un Eiropas kampaņas e-Skills for Jobs
2014 gaitā, kuras galvenais uzdevums ir radīt kopēju Eiropas mēroga platformu
e-prasmju attīstītības veicināšanai. Par E-prasmju nedēļas aktivitātēm Latvijā ikviens
var uzzināt, apmeklējot mājas lapu www.eprasmes.lv. Jāpiebilst, ka visi pasākumi
apmeklētājiem ir bez maksas.
Dažas no Latvijas aktivitātēm: 24. martā pulksten 10.30 interneta tiešraidē varēs
sekot līdzi E-prasmju nedēļas atklāšanai no ES mājas, 25., 26. un 27. martā jau
trešo reizi E-prasmju nedēļas ietvaros Latvijā notiks IKT karjeras dienas, kuru laikā
9. – 12. klašu skolēniem būs iespēja iepazīties ar IKT nozares profesiju noslēpumiem,
jauniešiem, studentiem, pedagogiem E-prasmju nedēļas laikā tiek piedāvāts iesaistīties dažādos konkursos, daudzviet Latvijā norisināsies semināri, kuros varēs gūt
informāciju par pieejamiem e-pakalpojumiem.

E-prasmju nedēļas pasākumi Jelgavā
24. – 29. martā
Datums, laiks
24.03 – 27.03.
9.00 – 17.00
24.03.
10.00 – 12.00

Pasākums
Vieta
Pamatiemaņas darbā ar datoru senioriem bez priekšzināšanām
Jelgavas Zinātniskā
Pieteikšanās apmācībām (8 stundu kurss)
bibliotēka*
Seminārs uzņēmējiem par infografiku veidošanu
Zemgales reģiona
Iespēja uzzināt, kā attēlot informāciju, izmantojot internetā pieejamo datu Kompetenču attīstības
vizualizācijas rīku infogr.am
centrs, Svētes iela 33
			
24.03. – 27.03. Tematiskā izstāde «E-prasmes ikvienam – ieguvumi un riski»
Jelgavas Zinātniskās
10.00 – 19.00
Datora un interneta lietošana, e-pakalpojumi, drošība internetā,
bibliotēkas
interneta ētika, autortiesības
nozaru abonements
24.03. – 27.03. E-grāmatu lasīšanas ierīce
Jelgavas Zinātniskās
10.00 – 19.00
Pirms pērc, nāc izmēģināt uz bibliotēku!
bibliotēkas lasītava
24.03.
Drošs internets un tīmekļa etiķete
Jelgavas Zinātniskās
10.00		
bibliotēkas mācību klase
24.03.
Darba meklēšana: zināšanu novērtēšana, dokumentu sagatavošana
Bibliotēka «Pārlielupe»*
11.00 – 13.00
E-pasta adrese, CV, pieteikuma vēstules sagatavošana, interneta resursu apguve		
un 27.03.
http://www.keycompetences.eu/wordpress/latvian-toolkit/		
14.00 – 16.00			
24.03., 25.03., Pamatiemaņas darbā ar datoru senioriem bez priekšzināšanām
Jelgavas Zinātniskās
26.03., 27.03.
(krievu valodā)
bibliotēkas mācību klase
13.30 – 16.00			
24.03. – 27.03. Izvēlies savu karjeru ar testu palīdzību:
Bērnu bibliotēka
15.00
www.niid.lv; http://www.prakse.lv/karjerastests
«Zinītis»*
25.03.
E-pasta izveidošana, darbs ar e-pastu
Jelgavas Zinātniskās
10.00 un 17.00		
bibliotēkas mācību klase
25.03., 26.03., Fotogrāfiju ievietošana datorā, apstrāde, apgriešana, defektu labošana
Miezītes bibliotēka*
27.03., 29.03.			
11.00
25.03.
OiRA – interaktīvs rīks darba vides risku novērtēšanai izglītības iestādē
Zemgales reģiona
11.00 – 13.00
Seminārs izglītības iestāžu vadītājiem un darba aizsardzības speciālistiem Kompetenču attīstības
par interaktīvu rīku darba vides risku novērtēšanai – OiRA
centrs, Svētes iela 33
			
			
			
			
			
25.03.
OiRA – interaktīvs rīks darba vides risku novērtēšanai birojā
Zemgales reģiona
11.00 – 13.00
Seminārs darba devējiem un darba aizsardzības speciālistiem par interaktīvu Kompetenču attīstības
rīku darba vides risku novērtēšanai – OiRA
centrs, Svētes iela 33
			
			
			
			
			
25.03., 26.03., Interneta ābece senioriem
Bibliotēka
27.03.
6 stundu programma (krievu valodā)
«Pārlielupe»*
11.00 – 13.00			
25.03.
Grāmatu lasīšana internetā
Zemgales reģiona
12.00 – 13.30
Iepazīšanās ar tīmekļa vietnēm, kurās ikviens var atrast sev saistošu lasāmvielu Kompetenču attīstības
		
centrs, Svētes iela 33
			
26.03.
Seminārs–diskusija «Jauna valdība, veci izaicinājumi»
Zemgales reģiona
10.00 - 11.30
Pasākuma vadītājs: Mārtiņš Kazāks, «Swedbank» galvenais ekonomists
Kompetenču attīstības
		
centrs, Svētes iela 33
			
26.03.
Fotogrāfiju apstrāde un pārveidošana, izmantojot tiešsaistes rīkus
Zemgales reģiona
11.30 – 13.30
Iepazīšanās ar tīmeklī pieejamajiem bezmaksas rīkiem fotogrāfiju
Kompetenču attīstības
apstrādei un pārveidošanai
centrs, Svētes iela 33
			
26.03.
Prezentācija «Sociālie tīkli – to izmantošanas iespējas»
Jelgavas Zinātniskās
12.00
Facebook, draugiem.lv, twitter
bibliotēkas mācību klase
26.03.
Vai rīkiem ir nozīme? IKT risinājumi konkurētspējas paaugstināšanai
Zemgales reģiona
13.00 – 17.00
Praktisks seminārs ar mērķi palīdzēt uzņēmējiem uzlabot darba efektivitāti Kompetenču attīstības
un konkurētspēju, uzņēmuma darbā ieviešot modernās tehnoloģijas
centrs, Svētes iela 33
			
			
26.03.
Iepazīsimies ar MS Office 2013
Zemgales reģiona
13.15 – 14.45
Iespēja uzzināt par jaunumiem programmās MS Word 2013, MS Excel 2013 Kompetenču attīstības
un MS PowerPoint 2013
centrs, Svētes iela 33
			
27.03.
Fotogrāfiju un citu attēlu apstrāde datorā, kārtošana, glabāšana
Jelgavas Zinātniskās
10.00 un 17.00		
bibliotēkas mācību klase
27.03.
Dokumentu noformēšanas pamatprincipi darba meklēšanā
Jelgavas Zinātniskās
12.00
CV, motivācijas vēstule, iesniegums
bibliotēkas mācību klase
Pēc pieteikuma http://www.profesijupasaule.lv/lv/news
Bērnu bibliotēka «Zinītis»
http://www.prakse.lv/karjerastests 		

Dalībnieki, pieteikšanās
Seniori
Pieteikšanās: tālr. 63007747
Uzņēmēji, uzņēmumu darbinieki
Pieteikšanās: e-pasts
liga.mikelsone@zrkac.jelgava.lv
tālr. 63012169, 63012155
Visi interesenti
Visi interesenti
Visi interesenti
Darba meklētāji ar
priekšzināšanām interneta
lietošanā
Grupa nokomplektēta,
var pieteikties citā grupā –
tālr. 63046488
Visi interesenti
Visi interesenti
Visi interesenti
Pieteikšanās: tālr. 63083151
Izglītības iestāžu vadītāji un
darba aizsardzības speciālisti
Pieteikšanās: e-pasts
liga.mikelsone@zrkac.jelgava.lv,
tālr. 63012169, 63012155,
izmantojot tiešsaistes
reģistrācijas formu
http://zrkac.lv/event.php?id=836
Darba devēji un darba
aizsardzības speciālisti
Pieteikšanās: e-pasts:
liga.mikelsone@zrkac.jelgava.lv,
tālr. 63012169, 63012155,
izmantojot tiešsaistes
reģistrācijas formu
http://zrkac.lv/event.php?id=835
Grupa nokomplektēta, var
pieteikties citā grupā –
tālr. 63011829
Visi interesenti
Pieteikšanās: e-pasts
birojs@zrkac.jelgava.lv,
tālr. 63082101
Uzņēmēji
Pieteikšanās: e-pasts
liga.mikelsone@zrkac.jelgava.lv,
tālr. 63012169, 63012155
Seniori, interesenti
Pieteikšanās: e-pasts
birojs@zrkac.jelgava.lv,
tālr. 63082101
Visi interesenti
Uzņēmēji, uzņēmumu darbinieki
Pieteikšanās: izmantojot
tiešsaistes reģistrācijas formu
http://www.rixtech.lv/lv/seminars/
pieteikuma-forma/
Pašvaldības iestāžu darbinieki
Pieteikšanās: e-pasts
birojs@zrkac.jelgava.lv,
tālr. 63082101
Visi interesenti
Visi interesenti
Skolēnu grupas
Pieteikšanās: tālr. 63029093

* Jelgavas Zinātniskā bibliotēka – Akadēmijas ielā 26; Bibliotēka «Pārlielupe» – Loka maģistrālē 17; Miezītes bibliotēka – Dobeles šosejā 100; bērnu
bibliotēka «Zinītis» – Lielajā ielā 15.

Ceturtdiena, 2014. gada 13. marts

Annas baznīcā skanēs
«Dievs, Tava zeme deg!»
 Ritma Gaidamoviča

tūkstošiem cilvēku bailēs no varas
maiņas kāpj kuģos, laivās un dodas
Šogad aprit 70 gadi
pāri jūrai. Aizbraucēji pulcējas
kopš Lūcijas Garūtas un
baznīcās, aizlūdz par dzimteni,
Andreja Eglīša kantātes
tuviniekiem, klausās kantāti un
«Dievs, Tava zeme deg!»
dodas svešumā. Tas ir cits laiks,
pirmatskaņojuma Vecajā
taču tautas aizplūšana ir ne maSvētās Ģertrūdes baznīcā
zāk aktuāla arī šodien. Tik daudz
Rīgā, kas notika 1944.
spējīgu un radošu cilvēku aizbrauc
gada 15. martā. Tieši 15.
no Latvijas,» spriež koncertizrādes
martā pulksten 16 Jelgaautors un režisors Māris Druva,
vā Svētās Annas baznīcā
uzsverot, ka šīs koncertizrādes
gaidāma jauniestudēta
mērķis ir caur skaudrajiem 1944.
koncertizrāde «Dievs,
gada notikumiem likt aizdomāties
Tava zeme deg!», kurā
par dzimtenē notiekošo šodien.
atcerēsies notikumus
Viņš stāsta, ka koncertizrādes
pirms 70 gadiem, sasaupirmajā daļā mūziķi un aktieri
cot tos ar šodienu – laiku,
centīsies teatrāli uzburt atmosfēru,
kad dzimtenes pamenoskaņu, kas valdīja 1944. gada
šana jau atkal kļuvusi
rudenī. Skanēs aizbraucēju pēdējie
aktuāls jautājums. Šajā
vārdi, dziesmas, kantātes fragmendienā pirmo reizi varēs
ti, aizlūgumi pirms došanās pāri
noklausīties arī unikālo
jūrai. Piedalīsies dažādu reliģisko
1944. gada koncertiekonfesiju mācītāji, Jelgavas jaunierakstu «Dievs, Tava zeme
šu koris «Mītava» (diriģente – Agija
deg!» no Vecās Svētās
Pizika), koris «Tērvete» (diriģente
Ģertrūdes baznīcas.
– Dace Reinika), ansamblis «Dobeles zemessargi» (vadītājs – Artūrs
«1944. gads – vācu laiks, un Reiniks), amatierteātru aktieri,

Latvijā pazīstami mūziķi, aktieri
un mākslinieki.
Koncerta otrajā daļā skatītājiem būs unikāla iespēja dzirdēt
kantātes «Dievs, Tava zeme deg!»
1944. gada 15. marta ieraksta
Vecajā Svētās Ģertrūdes baznīcā
atskaņojumu. «Laimīga ir sakritība, ka koncerts Jelgavā notiks
tieši 15. martā un jelgavniekiem
pirmajiem būs iespēja dzirdēt šo
vienreizējo ierakstu. Jā, šodien noteikti kāds koris nodziedātu daudz
profesionālāk, taču šis ieraksts
ir unikāls, tajā jūtama tā laika
elpa,» atzīst režisors. Ierakstā pie
ērģelēm – L.Garūta, solisti – Mariss Vētra, Ādolfs Kaktiņš, dzied
Teodora Reitera koris. Jāpiebilst,
ka koncertizrādes pirmā un otrā
daļa skanēs bez pārtraukuma
– koncerta ilgums plānots aptuveni
pusotru stundu.
Papildu koncertizrādei baznīcas
priekštelpā būs iespēja apskatīt
īpašu Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja speciālistu veidotu izstādi «Jelgava 1944.
gadā». Ieeja – par ziedojumiem.

Labākie pavasara vitamīni –
muzikālais dziesmu kokteilis
 Ritma Gaidamoviča

Gatavojoties desmit
gadu jubilejas sezonai,
vienīgais profesionālais
brīvdabas teātris «Muzikālais teātris 7» jelgavniekus 4. aprīlī pulksten
19 kultūras namā ielūdz
uz izklaidējošu koncertuzvedumu ««Muzikālā
teātra 7» brīvdabas izrāžu dziesmu kokteilis».
Piedāvājumā – labākās
dziesmas no aizvadīto
sezonu izrādēm un piedzīvojumi, kas risinājušies deviņās vasarās 15
tūkstošus kilometru garajā ceļojumā pa dzimto
Latviju.
«Muzikālais teātris 7» pirms deviņām vasarām ceļu pie skatītājiem
sāka ar Raimonda Paula, Raimonda
Tigula un Kārļa Anitena mūziklu
«Vella kalpi», kas no jauna pirmizrādi piedzīvos šovasar, taču līdz
tam jau aprīlī mūsu pilsētā teātris
piedāvās muzikālo izrāžu dziesmu
kokteili.
«Kas tik nav piedzīvots šajos
gados! Ak, Dievs! Mēģinājumi,
pārbraucieni, pirmizrādes bailes un
pēdējās izrādes skumjas, kuriozi uz
skatuves, ballītes autobusā, pazaudēti kostīmi un sajauktas dekorācijas… Lietus, negaiss, vētra, svelme,
migla, krusa – arī daba mūs deviņās
vasarās ir pārbaudījusi jebkā un atzinusi par labiem esam, jo «Muzikālais teātris 7» nav atcēlis nevienu no
85 brīvdabā nospēlētajām izrādēm.
Faktiski varētu romānu uzrakstīt,»

atzīst viens no teātra dibinātājiem
dramaturgs un aktieris K.Anitens.
Iestudējot pavasara koncertuzvedumu, viņš vadījies pēc principa,
ka dzīvs ir dzīvs – tam neko nevar
izdarīt. Tāpēc visi piedzīvojumi, ko
skatītāji uzzinās no skatuves, ir
notikuši dzīvē – tie nav izdomāti
– un padarījuši teātri par tādu,
kāds tas ir, tādēļ piedzīvojumiem
piemīt dabisks spēks un aizrautība.
K.Anitens piebilst, ka aizrautība ir
viens no teātra pastāvēšanas trumpjiem. «Un gribas šo aizrautību kā
vitamīnu «iepotēt» arī skatītājiem,»
tā K.Anitens.
No vairāk nekā 200 deviņu gadu
laikā izdziedātām izrāžu dzies-

mām teātris atlasījis spilgtākās
25. «Šī vitamīnu buķete liks jums
pasmaidīt, aizmirst ikdienas rūpes
un sapņot par vasaru,» nosaka
režisors. «Dziesmu kokteiļa» izrādē uz skatuves kāps mūziķi Juris
Vizbulis, Atis Auzāns, māsas Legzdiņas, Oranžā kora meitenes Olga
Stupiņa un Anita Levša, kuri bijuši
kopā ar «Muzikālo teātri 7» dažādās
vasarās, kā arī komiķe Jolanda
Suvorova, aktrise Anna Šteina un
abi teātra dibinātāji – producents
Aigars Dinsbergs un K.Anitens.
Biļetes uz muzikālo uzvedumu
var iegādāties Jelgavas kultūras
nama kasē vai www.bilesuparadize.lv. Cena – € 9; 8; 7; 6.

Prezentēs romānu «Mīlestība caur Jelgavas liesmām»
 Ritma Gaidamoviča

Apgāds «Jumava» 20.
martā pulksten 16.30 Jelgavas Zinātniskajā bibliotēkā prezentēs rakstnieces, bijušās jelgavnieces,
Ingrīdas Karstās jaunāko
romānu «Mīlestība caur
Jelgavas liesmām», kas
vēsta par skarbajiem
kara apstākļiem un pēckara periodu, kam cauri
vijas mīlestība.

I.Karstā, kura ir biogrāfiskā
romāna «Kaupēna līgava» autore
(izdots 2008. gadā), savā jaunākajā
grāmatā raksta par Jelgavu, kas
Otrā pasaules kara laikā bija vissmagāk cietusī pilsēta Latvijā. «Gan
krievu, gan vācu armijas ieņemtās
teritorijas tur mainījās ne vien pa
dienām, bet pa stundām. Lai gan
grāmatā «Mīlestība caur Jelgavas
liesmām» aprakstītais attēlo skarbos kara un pēckara periodus, visam
romānam cauri vijas stāsts par draudzību, cilvēciskām attiecībām un,

protams, mīlestību,» informē
«Jumavas» pārstāve Ginta Augule, piebilstot,
ka prezentācijā
jelgavniekiem
būs iespēja satikt arī pašu
autori un uzdot
sev interesējošos jautājumus. Jaunā grāmata ar
laiku lasītājiem būs pieejama arī
Zinātniskajā bibliotēkā.

Ceturtdiena, 2014. gada 13. marts

Sāks nedēļu vēlāk

Līdz ar to, ka Latvijas Futbola federācija
diviem klubiem «Skonto» un Daugavpils
«Daugava» nepiešķīra A licenci, kas nepieciešama startam Virslīgas čempionātā, izmaiņas veiktas arī šā gada Virslīgas
čempionāta kalendārā. Sākotnēji FK
«Jelgava» pirmā spēle bija ieplānota
jau šajā nedēļas nogalē pret Liepājas
komandu, bet līdz ar izmaiņām kalendārā tā ir atcelta un pirmo spēli mūsu
futbolisti aizvadīs 22. martā pulksten
15 izbraukumā pret FC «Jūrmala». Šobrīd ir izveidots pirmo divu spēļu kārtu
kalendārs, un saskaņā ar to otrā spēle
FK «Jelgava» būs 29. martā pulksten 15
izbraukumā pret FK «Ventspils». Atlikusī
spēļu kalendāra daļa tiks apstiprināta
20. martā.

Prestižākajās sacensībās –
sudrabs

BJC «Junda» sporta tūrisma, alpīnisma, klinšu kāpšanas pulciņa «Remoss» audzēkņi teicami startējuši klinšu kāpšanas ar sasaitēm
sacensībās «Alima Romanova kauss 2014».
Mūsējiem Latvijas prestižākajās sacensībās
klinšu kāpšanā – 2. vieta. Par šo kausu cīnījās divi «Remoss» puiši – Nauris Hofmanis
un Oskars Vaitkevičs. Kvalifikācijas distancē
puiši izcīnīja
4. vietu, kas
ļāva startēt
finālā, bet 30
minūšu smagajā fināla
distancē pierādīja sevi kā
otrie labākie.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

sports
Cīnīsies par Lielo balvu

18. un 19. martā Sporta hallē Mātera
ielā 44a izglītības iestāžu audzēkņi cīnīsies par Lielo balvu. Katra iestāde var
pieteikt vienu komandu, un tas jāizdara
līdz 13. marta pulksten 17 (maijaactina@inbox.lv vai maija.actina@sports.
jelgava.lv). 18. martā pulksten 10 piecās
dažādās stafetēs sacentīsies bērnudārzu
audzēkņi. Pērn uzvarēja «Vārpiņas» un
«Zemenītes» komandas. Savukārt 19.
martā spēkus piepūšamajā atrakcijā, pie
klinšu sienas un citos uzdevumos pārbaudīs skolēni. No pulksten 10 startēs 6.
– 7. klases (pērn uzvarēja 4. vidusskola),
no pulksten 12.30 startēs 8. – 9. klases
(pērn uzvarēja Spīdolas ģimnāzija), no
pulksten 15 startēs 10. – 12. klases (pērn
uzvarēja Spīdolas ģimnāzija).

Sezona beigusies

Šosezon pēdējās sacensības aizvadījusi JLSS
daiļslidotāja Alīna Fjodorova – viņas galvenais uzdevums sacensībās «Nordics» Zviedrijā bija izvēles programmā iegūt 46 punktus
un kvalificēties pasaules čempionātam.
Alīnai neizdevās divi trīskāršie lēcieni, un viņa
izcīnīja 41 punktu. Tagad Alīnas prioritāte
būs vidusskolas absolvēšana, bet sportiskajā
ziņā jāieslido jaunas
slidas, jāizstrādā jauna
programma un jāuzvar
cīņa ar divu trīskāršo
lēcienu kombināciju.
«Ja tas izdosies, tā jau
būs cita līga,» nosaka
viņas treneris Andrejs
Brovenko.

Treneris: «Ņikita ir spējīgs
parādīt rezultātu Brazīlijā»
 Ilze Knusle-Jankevica

Daugavpilī norisinājās Latvijas
čempionāts boksā pieaugušajiem. Tajā bez lielām grūtībām
čempiona titulu izcīnīja Jelgavas Cīņas sporta veidu centra
(JCSVC) audzēknis un treneris
Ņikita Petrovs.
Sportista treneris Aleksandrs Knohs
stāsta, ka Ņikita savā svara kategorijā
(virs 91 kilograma) aizvadīja tikai divas
cīņas. Pirmajā ar redzamu pārsvaru viņš
otrajā raundā pieveica Olaines bokseri,
bet otrajā cīņā tikās ar citu jelgavnieku
– Mārtiņu Gavaru no kluba «Madara». Arī
šoreiz Ņikita bija pārāks un iekļuva finālā.
Fināla cīņa gan nenotika, jo pretinieks no
tās atteicās. «Otrs finālists bija kādus trīs
četrus gadus jaunāks par mani. Pie manis
pirms cīņas pienāca viņa tētis un jautāja,
kā es boksēšos. Teica: ja akurāti, tad viņš
cīnīsies,» tā Ņ.Petrovs. Ņemot vērā, ka
pieaugušie cīnās bez maskām un ka sportu
nevar prognozēt, Ņikita, protams, nevarēja
apsolīt, ka būs ļoti saudzīgs, un, visticamāk,
lai pasargātu sevi, daugavpilietis no cīņas
atteicās. Vēl jo vairāk tāpēc, ka sudraba
medaļu saņēma pat bez cīņas. «Ja godīgi,
nebija jau viņam arī nekādu izredžu pret
Ņikitu,» piebilst treneris.
Līdz ar to Latvijas čempionātā boksā

Jelgavas Cīņas sporta veidu centra treneris Aleksandrs Knohs uzskata, ka
viņa audzēknim divkārtējam Latvijas čempionam boksā supersmagajā svarā
(virs 91 kilograma) Ņikitam Petrovam ir potenciāls, lai tiktu uz Brazīlijas
Foto: Ivars Veiliņš
olimpiskajām spēlēm.
supersmagajā svarā (virs 91 kilogramama) priekšā ir plānveida darbs, lai sportistu
uz goda pjedestāla kāpa divi jelgavnieki: tam sagatavotu. «Esmu pārliecināts, ka
Ņ.Petrovam – zelts, M.Gavaram – bron- Ņikita ir spējīgs parādīt Brazīlijā rezultāza. Ņikitas treneris uzskata, ka viņa tu,» tā A.Knohs, piebilstot, ka visvairāk
audzēknis ir viens no kandidātiem dalībai sportistam ir nepieciešama sacensību
Brazīlijas olimpiskajās spēlēs, un tagad pieredze, jo šobrīd viņam ir ideāls svars

Labo divus Latvijas rekordus
 Ilze Knusle-Jankevica

Latvijas un Jelgavas 2014. gada
atklātajā čempionātā svaru
stieņa spiešanā guļus ar ekipējumu mājiniekiem izdevās labot
divus Latvijas rekordus – jaunu
rekordu sasniedza un par Latvijas čempioniem kļuva Renārs
Dronga un Igors Semjonovs.
Sacensības notika piecās grupās. Visaugst
vērtīgākie rezultāti tika sasniegti vīriešu
grupā, kurā divi Jelgavas kluba «Apolons»
stiprinieki uzstādīja jaunus Latvijas rekordus: R.Dronga uzspieda 211 kilogramus
(pats sver 74 kilogramus), I.Semjonovs
– 300 (sver 125 kilogramus). I.Semjonova
rezultāts arī tika atzīts par sacensību absolūti labāko rezultātu. «Viņš pierādīja, ka
šobrīd ir visstiprākais vīrs valstī, un mums
tas ir svarīgi,» tā kluba vadītājs Edmunds
Jansons. Vēl vīriešu grupā apoloniem viena
bronzas godalga – Andrim Jutinovičam – un
komandu kopvērtējumā otrā vieta.
Jelgavas dāmas ar vienu bronzas medaļu
(Baibai Meimerei) un vairākiem personiskajiem rekordiem (airētājai un vieglatlētei
Līgai Laumai Pļavniecei, peldētājai un
triatlonistei Elzai Mesterei, peldētājai Zanei
Tīrumniecei, Līgai Januškevičai) komandu
kopvērtējumā 3. vieta. Arī jauniešu komandai ar vienu sudraba medaļu (Artūram
Audzem) tāds pats sasniegums. Junioru

grupā apoloni izcīnīja 2. vietu. Junioru
grupā zelta godalgu un speciālo kausu par
lielisku rezultātu saņēma Pāvels Kijanovs,
kurš uzspieda 210 kilogramus. Sudraba
medaļa Eduardam Matvejevam un Agnim
Briģim, bronza – Mārtiņam Samsonam
un Edvīnam Ceplītim. Senioru grupā
«Apolona» sportistiem septiņas medaļas
un strīdīgs rezultāts kopvērtējumā. Oficiālā
informācija liecina, ka komanda ieņēma 4.
vietu, bet E.Jansons uzskata, ka notikusi
kļūda punktu skaitīšanā un komanda
izcīnīja 3. vietu. Zelta medaļu senioriem izcīnīja Oļegs Illarionovs (viņš uzspieda 222,5
kilogramus un saņēma arī speciālo kausu)
un Aleksandrs Smelovs, sudraba – Jānis
Lasmanis, bronzas – Ivars Raukens, Jānis
Lapels, Māris Neiders un Egils Zeilišs.
Sacensību izskaņā tika izcīnīts Nāciju
kauss – tas tika piešķirts spēcīgākajai komandai piecu atlētu sastāvā. Tā kā šoreiz
bija atbraukuši vien viesi no Lietuvas,
Nāciju kausa izcīņā piedalījās tikai Latvijas
un Lietuvas komandas. Uzvarēja Latvijas
komanda, kuras sastāvā bija iekļauti arī abi
stiprākie jelgavnieki. Jāpiebilst, ka sacensībās piedalījās ap 200 dalībnieku.
Tagad sportisti gatavosies startam Eiropas čempionātā, kas notiks vasarā. Treneris
norāda, ka darba priekšā vēl daudz. «Eiropā
pat Igoram ar 300 kilogramiem nav ko
darīt. Tur jāceļ 320 – 340 kilogrami,» tā
E.Jansons, piebilstot, ka tas ir ilgs un smags
darbs. «Tādi, kas trīs mēnešos grib kļūt kā

(Ņikita sver 102 kilogramus un ir 1,96 metrus garš). Pats bokseris papildina: «Latvijā
manā svara kategorijā ir maz bokseru – arī
Latvijas čempionātā bijām tikai seši – un
līmenis nav tik augsts. Tāpēc man vajag
vairāk boksēties.» Nākamais lielais starts
Ņikitam būs jūlijā – Eiropas čempionāts.
Līdz tam viņš taktiku un tehniku slīpēs
starptautiskos turnīros Lietuvā, Igaunijā,
Čehijā, Somijā.
Jāpiebilst, ka čempionāta laikā saslima
un nevienu cīņu tā arī neaizvadīja viens no
spēcīgākajiem Jelgavas bokseriem Raitis
Sinkevičs no kluba «Madara». Sportistam palika slikti un viņš tika aizvests uz
slimnīcu, kur noskaidrojās, ka viņam ir
plaušu karsonis. Vēl sacensībās nepiedalījās
Latvijas Olimpiskās vienības jaunatnes sastāvā iekļautais Artjoms Haņevičs (JCSVC).
«Aprīļa sākumā Artjoms Latvijas izlases
sastāvā dosies uz pasaules čempionātu, kas
notiks Bulgārijas galvaspilsētā Sofijā – tur
tiks izcīnītas ceļazīmes uz Pasaules jaunatnes olimpiādi Ķīnā,» norāda A.Knohs.
Lai pasaudzētu Artjomu, šoreiz pieņemts
taktisks lēmums Latvijas čempionātā
nepiedalīties.
Paralēli notika arī Daugavpils čempionāts
jauniešiem. 1. vietu svara kategorijā līdz 54
kilogramiem izcīnīja Valentīns Kotosovs
(JCSVC) un Ēriks Mantula («Juniors»). 2.
vieta svarā līdz 44 kilogramiem – Robertam
Pudānam («Madara»).

Baltijas čempionāts
izšķirošs Denisam

Arnolds Švarcenegers, jau pie mums nāk,  Ilze Knusle-Jankevica
bet mazliet patrenējas, pamokās un pazūd.
Šis nav sporta veids nepacietīgajiem,» tā
Aizvadītajā nedēļas nogalē Ķīpsalā notika
E.Jansons.
Baltijas valstu čempionāts peldēšanā. Kā
norāda Jelgavas Specializētās peldēšanas
skolas direktore Zelma Ozoliņa, tas bija
izšķirošs mūsu peldētājam Denisam Komaram, jo viņa rezultāts noteiks, vai viņš kvalificēsies Eiropas junioru čempionātam.
D.Komars startēja divās distancēs – 50
un 100 metros brasā. Īsākajā distancē viņš
ar rezultātu 29,9 sekundes izcīnīja 6. vietu,
bet garākajā ar 1:05,24 minūtēm ierindojās
dalītā 8. vietā. Viņa rezultāts 100 metros
brasā ir visaugstvērtīgākais jelgavnieku
vidū šajā čempionātā. «Starts 50 metru
baseinā ir svarīgs tāpēc, ka Eiropas čempionāts un citas starptautiskas sacensības
notiek garajā baseinā un, lai uz tām tiktu,
jāizpilda normatīvi tieši garajā baseinā, bet
Jelgavā ir īsais baseins – 25 metri,» skaidro
trenere Astra Ozoliņa.
Z.Ozoliņa jelgavnieku startu čempionātā
vērtē kā labu, jo konkurence bija sīva. Diviem mūsu peldētājiem – Sandijam Bečim
50 metros brasā un Jevgeņijam Boicovam
200 metros brīvajā stilā – visai maz pietrūcis
līdz Sporta meistara normatīvam. Vienīgo
medaļu – bronzu – izcīnīja Veronika GorškoFoto: no kluba arīva va stafetes komandas sastāvā. «Mums skolā
ir tāda tradīcija – pēc katrām sacensībām pie
Jelgavnieks Renārs Dronga uzstādīja sienas aktualizēt labākos sportistu rezultājaunu Latvijas rekordu – viņš uzspieda tus, un pēc šī čempionāta būs jānomaina
211 kilogramus.
četri,» atzīst Z.Ozoliņa.
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Piedāvā darbu
SIA «Jelgavas komunālie pakalpojumi» piedāvā
darbu atkritumu šķirošanas stacijā «Brakšķi» Līvbērzes pag., Jelgavas novadā – palīgstrādniekam
atkritumu šķirošanai ar rokām. Tālr.: 26356403.
SIA «Cita autoskola» piedāvā darbu C, CE
un 95. koda pasniedzējam. Interesentus lūdzam zvanīt pa tālruni 29618151 (Diāna).

Meklē darbu
Vīrietis (34 gadi), izskatīšu visus piedāvājumus, var laukos ar dzīvošanu uz vietas, ir
mehanizatora iemaņas. Tālrunis 29746803.
Santehniķis. Krānu, izlietņu, vannu, podu,
duškabīņu, boileru, sifonu, trubu uzstādīšana, nomaiņa. Tālrunis 25719489.
Celtnieks, kamīnu krāšņu podnieks. Izskatīšu visus piedāvājumus. Tālrunis 29674324.
Krāšņu mūrnieks. Mūrēju krāsnis, kamīnus,
plītis, siltummūrus, pirtskrāsnis, skursteņus, dārza kamīnus. Tālrunis 28893830.
Masieris meklē darbu. Tālrunis 29649375.
Sieviete (65) – auklītes vai vecu cilvēku
aprūpes darbu. Tālrunis 29788771.
Jauns vīrietis meklē jebkādu darbu. Izskatīšu visus piedāvājumus. Tālrunis 25990746.
Sieviete meklē darbu. Var apkopējas vai
trauku mazgātājas darbu. Izskatīšu visas
iespējas. Tālrunis 27731265.

Izīrē
1ist. dzīvokli (saulainu, ar regulējamiem siltuma radiatoriem, eiro remontu, iebūvētu virtuvi, daļēji mēbelētu, 7. stāvā). T. 26796733

Pārdod
Labu dzīvokli Jelgavas nov. Patīkami, klusi
kaimiņi. T. 27813347
Kokskaidu un kūdras briketes no Igaunijas.
Vasaras cenas. Piegāde. Tel.28828288
Šāļus, malku, zāģmateriālus, bērza skaidu
briketes. T.26488881
Zāģētu, skaldītu malku ar piegādi. T. 29800103

Pērk
Steidzami – apaļas un ovālas, necaurspīdīga dzintara krelles. T.20323336.
Visu veidu metāllūžņus. Izbraucam uz
vietas. Asteru 7. T.29718434.
Metāllūžņus (visu veidu). Sver, griež, maksā uzreiz. Izbraucam. Tel.27760073

Dažādi
Nozagta Sociālā un medicīnas aprūpes
centra apliecība ar Tamāras Ignatuškinas
vārdu. T. 25285598.
Sertificēts ārsts I.Šeļegovs piedāvā: noteikt vielmaiņas īpatnības, noskaidrot vitamīnu un mikroelementu bilanci, diagnosticēt, kādi produkti
katram cilvēkam individuāli derīgi un kādi nē,
izstrādāt piemērotu, individuālu, ārstniecisku
vai atveseļojošu ēdienkarti, noregulēt svaru un
apetīti. Pierakstīties pa t. 29522437.
Kosmetalogs – 27098903; ķermeņa proced.
– 29122171, pieraksts obligāts, Peldu ielā 4.
Kvalitatīvs dzīvokļu remonts + santehnika, elektroinstalācija, konsultēju. T. 28861525, Jānis
Kravu pārvadājumi, auto evakuācija.
T.25904905
Juridiskais birojs ADEMIDE – konsultācijas; uzņēmumu dibināšana; maksātnespējas lietas.
www.ademide.lv, Raiņa 14, t.29179847
Sadzīves tehnikas remonts mājās. T. 29587816
Remonts, regulēšana, stikla pakešu un
furnitūras nomaiņa PVC, koka logiem un
durvīm. T. 26387112.
Zīlniece. T.29742875
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
RITA ROZENVALDE (1971. g.)
KATAŽINA LEITENDORFA (1944. g.)
JĀNIS LANKOVSKIS (1929. g.)
VIKTORS BOROHS (1935. g.)
VALENTĪNA ORLOVA (1940. g.)
ANNA SAUKITENA (1920. g.).
Izvadīšana 13.03. plkst. 15 Baložu kapsētā.
ANATOLIJS JURJEVS (1938. g.).
Izvadīšana 14.03. plkst. 12.30 Zanderu kapsētā.
ILGA ZEĻENKOVA (1927. g.).
Izvadīšana 14.03. plkst. 10 Baložu kapsētā.
MARIJA DEŠKEVIČA (1938. g.)
JĀNIS ČEKSTERS (1936. g.).
Izvadīšana 14.03. plkst. 14 Zanderu kapsētā.
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

Pirmdiena, 17. marts
LTV1
  6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
  6.02 «Province».*
  6.30 «Rīta “Panorāma”».
8.35 «Mīlas viesulis 8». Vācijas seriāls. 1779.sērija.
9.30 «Dzintara puse».*
10.00 «Dardarija. Zeme, kurā viss ir iespējams».*
10.30 «Daļa no tevis». Vācijas melodrāma. 2012.g. (ar subt.).
12.10 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
12.25 «Mīla savvaļā». Dokumentāla filma (ar subt.). 2.sērija.
13.25 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
13.45 «Vai Rīga jau gatava?»*
14.00 «Caurās kurpes». Ģimenes filma. 2011.g. (ar subt.).
15.10 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
15.25 «Mīlas viesulis 8». Vācijas seriāls. 1779.sērija.
16.25 «Vipo piedzīvojumi Laika salā». Animācijas seriāls.
16.55 «Vollesa un Gromita izgudrojumu pasaule». 6.sērija.
17.30 «Skats no malas».
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.45 «Četras istabas».
19.25 «Mana ģimene 6». Seriāls. 7.sērija.
20.00 «Eņģeļu iela 9. Pelnrušķītes mantojums». Seriāls. 60.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle.
22.00 «Viss notiek!»
22.30 «Latvija var!»
23.00 «Nakts ziņas». 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 «“De facto”».*
23.55 «Četras istabas».*
  0.30 «Agata Kristi. Erkils Puaro 13». Seriāls (ar subt.). 2.sērija
“Lielais četrinieks”.

  6.02 «Province».*
  6.30 «Rīta “Panorāma”».
8.35 «Mīlas viesulis 8». Vācijas seriāls. 1780.sērija.
9.30 «Eņģeļu iela 9. Pelnrušķītes mantojums». Seriāls. 60.sērija.
10.00 «Dardarija. Zeme, kurā viss ir iespējams».*
10.30 «Puslācis». Animācijas filma.
10.40 «Mana ģimene 6». Seriāls. 7.sērija.
11.15 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
11.30 «Sapņu viesnīca. Āfrika». Melodrāma. (ar subt.).
13.10 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
13.25 «Montija Dona franču dārzi».
Dokumentāla daudzsēriju filma (ar subt.). 1.sērija.
14.30 «Viss notiek!»*
15.05 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
15.20 «Mīlas viesulis 8». Vācijas seriāls. 1780.sērija.
16.20 «Vipo piedzīvojumi Laika salā». Animācijas seriāls.
16.45 «Mārvijs Hemmers. “Nacionālās ģeogrāfijas” pasaule».
17.15 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.45 «Četras istabas».
19.25 «Mana ģimene 7». Seriāls. 1.sērija.
20.00 «Eņģeļu iela 9. Pelnrušķītes mantojums». Seriāls. 61.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «1:1. Aktuālā intervija».
22.05 TV PIRMIZRĀDE. «“Ai Veivei”: mākslinieka lieta».
Dokumentāla filma.
23.10 «Nakts ziņas». 23.19 Sporta ziņas. 23.21 Laika ziņas.
23.25 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».*
  0.10 «Četras istabas».*
0.45 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».* TV spēle.
  1.30 «Aizliegtais paņēmiens».*

LTV7

  6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «1000 jūdzes Transilvānijā».* 1.sērija.
6.35 «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 140.sērija.
7.20 «Kā vilks sivēntiņu neapēda». Animācijas filma.
7.30 «Rīts ar Natāliju Ābolu. Televeikala skatlogs».*
8.15 «Skats rītdienā. Televeikala skatlogs».*
8.35 «Pie rīta kafijas».*
8.55 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».*
9.15 «Vienmēr formā! “Deutsche Welle” žurnāls».
9.50 «Ģimenes detektīvs». Seriāls (ar subt.). 35.sērija.
10.40 «Kalle nāk 2». Seriāls. 12.sērija.
11.30 «Zaglīgie pērtiķi». Dokumentāls seriāls. 13.sērija.
12.00 «Zaglīgie pērtiķi 2». Dokumentāls seriāls. 1.sērija.
12.30 «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 140.sērija.
13.15 «Labākais no “Euromaxx”. “Deutsche Welle” žurnāls».
13.45 «Noķert kadrā». Dokumentāla daudzsēriju filma. 26.sērija.
14.15 «VTB vienotās līgas spēle».* “Neptunas” – “VEF Rīga”.
16.15 «Kalle nāk 2». Seriāls. 13.sērija.
17.05 «Zaglīgie pērtiķi 2». Dokumentāls seriāls. 2. un 3.sērija.
18.05 «Ģimenes detektīvs». Seriāls (ar subt.). 36.sērija.
19.00 «Šodien. Ziņas». (krievu val.).
19.30 «Ķepa uz sirds».*
20.00 «Vai Rīga jau gatava?»*
20.15 «Amazone ar Brūsu Periju». Dokumentāla filma. 2.sērija.
21.15 «Sporta studija».
22.00 «Midsomeras slepkavības 4». Detektīvseriāls. 4.sērija.
23.45 «Avārija». Spraiga sižeta filma.
  1.30 «Dikte». Seriāls. 8.sērija.

5.00 «Sporta studija».*
5.45 «Vai Rīga jau gatava? Rīgas pagalmu stāsts».*
  6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
  6.02 «1000 jūdzes Transilvānijā».* 2.sērija.
  6.30 «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 141.sērija.
7.10 «Rīts ar Natāliju Ābolu. Televeikala skatlogs».* (ar subt.).
7.55 «Reģionālā attīstība Latvijā. Agro 2014. Televeikala skatlogs».*
8.15 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».*
8.35 «Vide. Veselība un mēs. Televeikala skatlogs».*
8.55 «Skatpunkti. Televeikala skatlogs».*
9.15 «Globalizācija 3000. “Deutsche Welle” žurnāls».
9.50 «Ģimenes detektīvs». Seriāls (ar subt.). 36.sērija.
10.40 «Kalle nāk 2». Seriāls. 13.sērija.
11.30 «Zaglīgie pērtiķi 2». Dokumentāls seriāls. 2. un 3.sērija.
12.30 «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 141.sērija.
13.15 «Vienmēr formā! “Deutsche Welle” žurnāls».
13.45 «Noķert kadrā». Dokumentāla daudzsēriju filma. 27.sērija.
14.15 «Pasaules kausa izcīņas posms biatlonā».* 10 km sprints
vīriešiem. Pārraide no Pokljukas Slovēnijā.
15.20 «Sporta studija».*
16.15 «Kalle nāk 3». Seriāls. 1.sērija.
17.05 «Zaglīgie pērtiķi 2». Dokumentāls seriāls. 4. un 5.sērija.
18.05 «Ģimenes detektīvs». Seriāls (ar subt.). 37.sērija.
19.00 «Šodien. Ziņas». (krievu val.).
19.30 «Aktuālais jautājums». (krievu val.).
20.00 «Vienmēr formā! “Deutsche Welle” žurnāls».
20.30 «Noķert kadrā». Dokumentāla daudzsēriju filma. 28.sērija.
21.00 «Nepieradinātā Eiropa». Dokumentāla filma. 3.sērija.
22.00 «Tavs auto».
22.30 «Autosporta programma nr.1».
23.00 «Sporta studija».* (ar surdotulkojumu).
23.45 «Lilīhammera 2». Seriāls. 2.sērija.
0.35 «1000 jūdzes Transilvānijā».* 1. un 2.sērija.
1.35 «Noķert kadrā». Dokumentāla daudzsēriju filma. 27.sērija.

LNT

LNT

5.00 «Likums un kārtība 7». ASV seriāls. 20.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.15 «Bernards». Animācijas seriāls.
  6.30 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte 2».
9.30 «Televeikala skatlogs».
9.55 «Četras sezonas. Vasara». Melodrāma.
11.55 «Manas lielās čigānu kāzas». Realitātes šovs. 3.sērija.
13.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 75.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Rafteru ģimene 4». Austrālijas seriāls.
15.40 «Kādas slimības vēsture». Seriāls (ar subtitriem). 36.sērija.
16.50 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 139.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 140.sērija.
19.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 76.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «1/5 – tranzīta aktualitātes».
20.40 «Degpunktā».
21.15 «Mīlestības formula». Krievijas komēdija. 1984.g.
23.10 «Dzimuši policisti 3». ASV seriāls. 2010.g. 15.sērija.
0.05 «Dzīvīte 2».
0.25 «LNT ziņu “Top 10”».
1.15 «Dārgā, mēs nogalinām bērnus!» TV šovs.
2.05 «900 sekundes».
3.35 «Degpunktā».
4.00 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
4.25 «Klīvlenda šovs 4». Animācijas seriāls.
4.45 «Bernards». Animācijas seriāls.

5.00 «Kādas slimības vēsture». Seriāls (ar subtitriem). 36.sērija.
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
  6.20 «Vilfreds 2». ASV komēdijseriāls. 7.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte 2».
9.35 «Televeikala skatlogs».
9.50 «Bernards». Animācijas seriāls.
10.00 «Pagātnes pēdās». Vācijas melodrāma. 2012.g.
12.00 «Dzimuši policisti 3». ASV seriāls. 2010.g. 15.sērija.
13.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 76.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Rafteru ģimene 4». Austrālijas seriāls.
15.40 «Kādas slimības vēsture». Seriāls (ar subtitriem). 37.sērija.
16.50 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 141.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 142.sērija.
19.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 77.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.10 TV PIRMIZRĀDE. «Mīlestība ievaino». Romantiska komēdija.
23.10 «Nikita 2». ASV seriāls. 32.sērija.
0.05 «Dzīvīte 2».
0.25 «Mīlestības formula». Krievijas komēdija. 1984.g.
  2.00 «900 sekundes».
  3.30 «Degpunktā».
3.55 «Šodien novados».
4.05 «Rafteru ģimene 4». Austrālijas seriāls.
4.50 «Bernards». Animācijas seriāls.

LTV7

TV3
5.00 «Kobra 5». Seriāls. 68.sērija.
5.45 «Slepkavība 2». ASV un Kanādas seriāls. 1.sērija.
6.35 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 7». Animācijas seriāls.
7.00 «Bīdemeni krustugunīs». Animācijas seriāls.
7.30 «Bakugani 2». Animācijas seriāls.
7.50 «Simpsoni 5». Animācijas seriāls. 17. un 18.sērija.
8.50 «Brālība. Geimeru atdzimšana». Komiska piedzīvojumu filma.
10.40 «Māmiņu klubs».
11.15 «Garšīgi dzīvojam!»
11.55 «Mana mīļā aukle 3». Seriāls (ar subt.). 24. un 25.sērija.
13.05 «Skunksa kungfu». Animācijas seriāls.
13.25 «Bīdemeni krustugunīs». Animācijas seriāls.
13.55 «Finiass un Fērbs 2». Animācijas seriāls.
14.30 «Maģiskās laumiņas». Itālijas animācijas seriāls.
15.00 «Viņas melo labāk». Latvijas seriāls. 13.sērija.
15.35 «UgunsGrēks 11». Latvijas seriāls. 745. un 746.sērija.
16.55 «Tētuka meitiņas 7». Seriāls (ar subtitriem). 12. un 13.sērija.
18.00 «Iepirkšanās pavēlnieces».
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 11». Latvijas seriāls. 2014.g. 746.sērija.
21.00 «Īpašo uzdevumu vienība “Hawaii 5-0” 3». Seriāls.
22.00 «CSI Lasvegasa 13». ASV seriāls. 11.sērija.
23.00 «Radīti skatuvei 4». ASV seriāls. 13.sērija.
  0.00 «Nekā personīga».
  1.00 «Kobra 5». Seriāls. 68.sērija.
1.55 «Mana mīļā aukle 3». Seriāls (ar subt.). 24. un 25.sērija.
2.55 «Viņas melo labāk». Latvijas seriāls. 13.sērija.
  3.20 «UgunsGrēks 11». Latvijas seriāls. 2014.g. 746.sērija.
3.50 «TV3 ziņas».
4.20 «Bez tabu».

Otrdiena, 18. marts
LTV1
4.55 «Ielas garumā».*
5.25 «Četras istabas».*
  6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».

TV3
5.00 «Kobra 5». Seriāls. 69.sērija.
5.45 «Slepkavība 2». ASV un Kanādas seriāls. 2.sērija.
6.35 «Pūķu mednieki». Animācijas seriāls.
7.00 «Bīdemeni krustugunīs». Animācijas seriāls.
7.30 «Bakugani 2». Animācijas seriāls.
7.50 «Simpsoni 5». Animācijas seriāls. 19. un 20.sērija.
8.50 «Hannas zelts». ASV piedzīvojumu filma ģimenei. 2010.g.
10.55 «Slepenie sakari 2». ASV seriāls. 2011.g. 9.sērija.
11.55 «Mana mīļā aukle 3». Seriāls (ar subt.). 26. un 27.sērija.
13.05 «Skunksa kungfu». Animācijas seriāls.
13.25 «Bīdemeni krustugunīs». Animācijas seriāls.
13.55 «Finiass un Fērbs 2». Animācijas seriāls.
14.30 «Maģiskās laumiņas». Itālijas animācijas seriāls.
15.00 «Viņas melo labāk». Latvijas seriāls. 14.sērija.
15.35 «UgunsGrēks 11». Latvijas seriāls. 746. un 747.sērija.
16.55 «Tētuka meitiņas 7». Seriāls (ar subtitriem). 14. un 15.sērija.
18.00 «Iepirkšanās pavēlnieces».
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 11». Latvijas seriāls. 2014.g. 747.sērija.
21.00 «Elementāri, Vatson!» ASV seriāls. 2012.g. 16.sērija.
22.00 «CSI: Ņujorka 9». ASV seriāls. 2012.g. 11.sērija.
23.00 «Atriebība 2». ASV seriāls. 2013.g. 5.sērija.
  0.00 «Grēcīgā Kalifornija 5». ASV seriāls. 6.sērija.
0.35 «Simpsoni 5». Animācijas seriāls. 19.sērija.
1.05 «Kobra 5». Seriāls. 69.sērija.
1.55 «Mana mīļā aukle 3». Seriāls (ar subt.). 26. un 27.sērija.
2.55 «Viņas melo labāk». Latvijas seriāls. 14.sērija.
  3.20 «UgunsGrēks 11». Latvijas seriāls. 2014.g. 747.sērija.
3.50 «TV3 ziņas».
4.20 «Bez tabu».

Trešdiena, 19. marts
LTV1
4.55 «Skats no malas».*
5.25 «Četras istabas».*
  6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
  6.02 «Province».*

tv programma

Ceturtdiena, 2014. gada 13. marts

  6.30 «Rīta “Panorāma”».
8.35 «Mīlas viesulis 8». Vācijas seriāls. 1781.sērija.
9.30 «Eņģeļu iela 9. Pelnrušķītes mantojums». Seriāls. 61.sērija.
10.00 «Dardarija. Zeme, kurā viss ir iespējams».*
10.30 «Redzi, trusi... Tētis brauc uz Londonu!» Animācijas filma.
10.40 «Mana ģimene 7». Seriāls. 1.sērija.
11.15 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
11.30 «Aizliegtais paņēmiens».*
12.30 «Vai Rīga jau gatava?»*
12.45 «Vertikāle».*
13.15 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
13.30 «Aculiecinieks».*
13.45 «Latvija var!»*
14.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».* TV spēle.
15.00 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
15.15 «Mīlas viesulis 8». Vācijas seriāls. 1781.sērija.
16.15 «Es un skola».*
16.45 «Kas te? Es te!»*
17.15 «100 g kultūras. Personība».
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.45 «Četras istabas».
19.25 «Mana ģimene 7». Seriāls. 2.sērija.
20.00 «Eņģeļu iela 9. Pelnrušķītes mantojums». Seriāls. 62.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 «Latloto. “Viking Lotto”».
21.20 «Sastrēgumstunda».
22.30 «Zebra».
22.45 «Nākotnes parks».
23.00 «Nakts ziņas». 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 «100 g kultūras. Personība».*
  0.00 «Četras istabas».*
0.35 «1:1. Aktuālā intervija».*
  1.20 «“Ai Veivei”: mākslinieka lieta». Dokumentāla filma.

  6.02 «Province».*
  6.30 «Rīta “Panorāma”».
8.35 «Mīlas viesulis 8». Vācijas seriāls. 1782.sērija.
9.30 «Eņģeļu iela 9. Pelnrušķītes mantojums». Seriāls. 62.sērija.
10.00 «Dardarija. Zeme, kurā viss ir iespējams».*
10.30 «Smilšu pils». Animācijas filma.
10.40 «Mana ģimene 7». Seriāls. 2.sērija.
11.15 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
11.30 «Sastrēgumstunda».* (ar surdotulkojumu).
12.40 «“De facto”».* (ar subt.).
13.20 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
13.35 «Province».* (ar subt.).
14.05 «Kas var būt labāks par šo?»* (ar subt.).
14.35 «Zebra».*
14.50 «Nākotnes parks».* (ar subt.).
15.05 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
15.20 «Mīlas viesulis 8». Vācijas seriāls. 1782.sērija.
16.20 «Lauku peles un pilsētas peles piedzīvojumi».
Animācijas seriāls. 43.sērija.
16.45 «Kas te? Es te!»*
17.15 «100 g kultūras. Diskusija».
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.45 «Četras istabas».
19.25 «Mana ģimene 7». Seriāls. 3.sērija.
20.00 «Eņģeļu iela 9. Pelnrušķītes mantojums». Seriāls. 63.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «LV jaunatklāšanas raidījums “Te!”».
22.15 JAUNUMS! «Zvērinātie». Daudzsēriju filma. 1.sērija (ar subtitriem).
23.05 «Nakts ziņas». 23.14 Sporta ziņas. 23.16 Laika ziņas.
23.20 «100 g kultūras. Diskusija».*
0.05 «Četras istabas».*
0.40 «Sastrēgumstunda».*
1.45 «Province».* (ar subt.).

  6.02 «Province».*
  6.30 «Rīta “Panorāma”».
8.35 «Alpu dakteris 3». Seriāls. 2.sērija.
9.30 «Eņģeļu iela 9. Pelnrušķītes mantojums». Seriāls. 63.sērija.
10.00 «Dardarija. Zeme, kurā viss ir iespējams».*
10.30 «Pavasaris». Animācijas filma.
10.40 «Mana ģimene 7». Seriāls. 3.sērija.
11.15 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
11.30 «Izsauciet vecmāti!» Seriāls. 2.sērija.
12.30 «1:1. Aktuālā intervija».*
13.20 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
13.35 «100 g kultūras. Diskusija».*
14.20 «100 g kultūras. Personība».*
15.05 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».*
15.50 «Vides fakti».* (ar subt.).
16.20 «Top-Shop piedāvā... Televeikala skatlogs».
16.40 «Lauku peles un pilsētas peles piedzīvojumi».
Animācijas seriāls. 44.sērija.
17.10 «Alpu dakteris 3». Seriāls. 2.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.50 «Vai Rīga jau gatava?»
19.15 «Gudrs, vēl gudrāks».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «Aizliegtais paņēmiens».
22.00 «Inspektors Lūiss 3». Seriāls (ar subt.). 4.sērija.
23.00 «Nakts ziņas». 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.13 «Inspektors Lūiss 3». Seriāls (ar subt.). 4.sērija.
  0.00 «Zvērinātie». Daudzsēriju filma. 1.sērija (ar subtitriem).
0.50 «Latvijas šlāgeraptauja 2014».*
1.45 «Izsauciet vecmāti!» Seriāls. 2.sērija.
2.40 «XXV Vispārējie latviešu Dziesmu svētki un XV Deju svētki.
Tautas mūzikas koncerts “Raksti”».*
4.45 «Sapnis par Ziemeļpolu». Dokumentāla filma.

LTV7

LTV7

LTV7

5.00 «Tavs auto».*
5.30 «Autosporta programma nr.1».*
  6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «1000 jūdzes Transilvānijā».* 3.sērija.
6.35 «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 142.sērija.
7.20 «Ziloņi un zaķi». Animācijas filma.
7.30 «Rīts ar Natāliju Ābolu. Televeikala skatlogs». (ar subt.).
8.15 «Rūpes par tevi. Televeikala skatlogs».*
8.35 «Komercdarbība šodien. Televeikala skatlogs».*
8.55 «Brīvdienu ceļvedis. Televeikala skatlogs».*
9.15 «Projekts “Nākotne”. “Deutsche Welle” žurnāls».
9.50 «Ģimenes detektīvs». Seriāls (ar subt.). 37.sērija.
10.40 «Kalle nāk 3». Seriāls. 1.sērija.
11.30 «Zaglīgie pērtiķi 2». Dokumentāls seriāls. 4. un 5.sērija.
12.30 «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 142.sērija.
13.15 «Globalizācija 3000. “Deutsche Welle” žurnāls».
13.45 «Noķert kadrā». Dokumentāla daudzsēriju filma. 28.sērija.
14.15 «Pasaules kausa izcīņas posms biatlonā».* 7,5 km sprints
sievietēm. Pārraide no Pokljukas Slovēnijā.
15.10 «Pasaules kausa izcīņas posms biatlonā».* 12,5 km iedzīšanas sprints vīriešiem. Pārraide no Pokljukas Slovēnijā.
16.15 «Kalle nāk 3». Seriāls. 2.sērija.
17.05 «Zaglīgie pērtiķi 2». Dokumentāls seriāls. 6. un 7.sērija.
18.05 «Ģimenes detektīvs». Seriāls (ar subt.). 38.sērija.
19.00 «Šodien. Ziņas». (krievu val.).
19.30 TIEŠRAIDE. «Latvijas meistarsacīkstes hokejā». 1.finālspēle.
21.50 «Makšķerēšanas noslēpumi».
22.20 «Ātruma cilts».
22.50 «Kā darbojas Visums? 2». Dokumentāla filma. 8.sērija.
23.40 «Nepieradinātā Eiropa». Dokumentāla filma. 3.sērija.
0.35 «SOKO Vismāra». Seriāls. 115.sērija.
  1.20 «1000 jūdzes Transilvānijā».* 3.sērija.
1.50 «Globalizācija 3000. “Deutsche Welle” žurnāls».

5.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
5.30 «Ātruma cilts».*
  6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «1000 jūdzes Transilvānijā».* 4.sērija.
6.35 «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 143.sērija.
7.20 «Pasaka par Sisi Vijoļkāju». Animācijas filma.
7.30 «Rīts ar Natāliju Ābolu. Televeikala skatlogs».
8.15 «Vārds uzņēmējiem. Televeikala skatlogs».*
8.35 «Darbs. Izglītība. Karjera. Televeikala skatlogs».*
8.55 «Pie stūres. “Deutsche Welle” žurnāls».
9.25 «Ģimenes detektīvs». Seriāls (ar subt.). 38.sērija.
10.15 «Kalle nāk 3». Seriāls. 2.sērija.
11.05 «Zaglīgie pērtiķi 2». Dokumentāls seriāls. 6. un 7.sērija.
12.05 «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 143.sērija.
12.50 «Projekts “Nākotne”. “Deutsche Welle” žurnāls».
13.25 TIEŠRAIDE. «Pasaules kausa izcīņas posms biatlonā».
7,5 km sprints sievietēm. Pārraide no Oslo.
14.45 «Kalle nāk 3». Seriāls. 3.sērija.
15.35 «Zaglīgie pērtiķi 2». Dokumentāls seriāls. 8. un 9.sērija.
16.25 TIEŠRAIDE. «Pasaules kausa izcīņas posms biatlonā».
10 km sprints vīriešiem. Pārraide no Oslo.
17.50 «Vai Rīga jau gatava?»*
18.05 «Ģimenes detektīvs». Seriāls (ar subt.). 39.sērija.
19.00 «Šodien. Ziņas». (krievu val.).
19.30 TIEŠRAIDE. «Latvijas meistarsacīkstes hokejā». 2.finālspēle.
21.50 «Makšķerē kopā ar Olti!»
22.20 «Motociklisti».
22.50 «Viņas mirdzošās acis». Dokumentāla filma.
23.55 «Autosporta programma nr.1».*
0.25 «Tavs auto».*
0.55 «Kā darbojas Visums? 2». Dokumentāla filma. 8.sērija.
1.40 «Projekts “Nākotne”. “Deutsche Welle” žurnāls».

5.00 «Ātruma cilts».*
5.30 «Makšķerē kopā ar Olti!»*
  6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «1000 jūdzes Transilvānijā».* 5.sērija.
6.35 «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 144.sērija.
7.20 «Dillī Dallī Perpendikula valstībā». Animācijas filma.
7.35 «Rūpes par tevi. Televeikala skatlogs».*
7.55 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».*
8.15 «Biznesa klase. Televeikala skatlogs».*
8.35 «Tādas lietas. Televeikala skatlogs».*
8.55 «Attīstības kods. Televeikala skatlogs».*
9.15 «Labākais no “Euromaxx”. “Deutsche Welle” žurnāls».
9.50 «Ģimenes detektīvs». Seriāls (ar subt.). 39.sērija.
10.40 «Kalle nāk 3». Seriāls. 3.sērija.
11.30 «Zaglīgie pērtiķi 2». Dokumentāls seriāls. 8. un 9.sērija.
12.30 «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 144.sērija.
13.15 «Pie stūres. “Deutsche Welle” žurnāls».
13.45 «Aktuālais jautājums».* (krievu val., ar subt.).
14.15 «Pasaules kausa izcīņas posms biatlonā».* 15 km masu
starts vīriešiem. Pārraide no Pokljukas Slovēnijā.
15.10 «Pasaules kausa izcīņas posms biatlonā».*
12,5 km masu starts sievietēm.
16.15 «Kalle nāk 3». Seriāls. 4.sērija.
17.05 «Zaglīgie pērtiķi 2». Dokumentāls seriāls. 10. un 11.sērija.
18.05 «Ģimenes detektīvs». Seriāls (ar subt.). 40.sērija.
19.00 «Šodien. Ziņas». (krievu val.).
19.30 «Pasaules stāsti. “Deutsche Welle” žurnāls». (ar subt.).
20.00 «Pie stūres. “Deutsche Welle” žurnāls».
20.30 «Lielais cirks 11». 4.daļa.
21.30 «Eiropa koncertos». (ar subt.). 3.sērija.
22.25 «Izdzīvotāji 5». Dokumentāls seriāls. 3.sērija.
23.20 «Ātruma cilts».*
23.50 «Makšķerē kopā ar Olti!»*
  0.20 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
0.50 «1000 jūdzes Transilvānijā».* 4. un 5.sērija.
1.50 «Ievainotā saule». Dokumentāla filma.
2.45 «Vai Rīga jau gatava? Zinātnes un mākslas vārdā».*
  3.00 «Pasaules kausa izcīņas posms biatlonā».* 15 km masu
starts vīriešiem. Pārraide no Pokljukas Slovēnijā.
3.55 «Pasaules kausa izcīņas posms biatlonā».* 12,5 km masu
starts sievietēm.
4.50 «Zuši». Dokumentāla filma.

LNT
5.00 «Kādas slimības vēsture». Seriāls (ar subtitriem). 37.sērija.
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
  6.20 «Vilfreds 2». ASV komēdijseriāls. 8.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte 2».
9.35 «Televeikala skatlogs».
9.50 «Bernards». Animācijas seriāls.
9.55 «Mīlestība ievaino». Vācijas romantiska komēdija. 2011.g.
12.00 «Dzintara dziesmas 2».
13.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 77.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Rafteru ģimene 4». Austrālijas seriāls.
15.40 «Kādas slimības vēsture». Seriāls (ar subtitriem). 38.sērija.
16.50 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 143.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 144.sērija.
19.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 78.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.10 «Glābšanas misija 112».
21.40 «Policists no pagātnes». Vācijas seriāls. 2010.g. 2.sērija.
22.40 «Vegasa». ASV seriāls. 2012.g. 2.sērija.
23.45 «Dzīvīte 2».
0.05 «Imitators». ASV trilleris. 1995.g.
  2.10 «900 sekundes».
3.40 «Degpunktā».
4.05 «Šodien novados».
4.15 «Rafteru ģimene 4». Austrālijas seriāls.

TV3
5.00 «Kobra 5». Seriāls. 70.sērija.
5.45 «Slepkavība 2». ASV un Kanādas seriāls. 3.sērija.
6.35 «Pūķu mednieki». Animācijas seriāls.
7.00 «Bīdemeni krustugunīs». Animācijas seriāls.
7.30 «Bakugani 4». Animācijas seriāls.
7.50 «Simpsoni 5». Animācijas seriāls. 21. un 22.sērija.
8.50 «Palaidņu piedzīvojumi». Piedzīvojumu filma ģimenei.
10.55 «Slepenie sakari 2». ASV seriāls. 2011.g. 10.sērija.
11.55 «Mana mīļā aukle 3». Seriāls (ar subt.). 28. un 29.sērija.
13.05 «Skunksa kungfu». Animācijas seriāls.
13.25 «Bīdemeni krustugunīs». Animācijas seriāls.
13.55 «Finiass un Fērbs 2». Animācijas seriāls.
14.30 «Maģiskās laumiņas». Itālijas animācijas seriāls.
15.00 «Viņas melo labāk». Latvijas seriāls. 15.sērija.
15.35 «UgunsGrēks 11». Latvijas seriāls. 747. un 748.sērija.
16.55 «Tētuka meitiņas 7». Seriāls (ar subtitriem). 16. un 17.sērija.
18.00 «Iepirkšanās pavēlnieces».
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 11». Latvijas seriāls. 2014.g. 748.sērija.
21.00 «Ekstrasensi kā detektīvi».
22.10 «“Ievas” pārvērtības 5».
23.00 «Kinomānija 5».
23.30 «Saikne 2». ASV seriāls. 2012.g. 4.sērija.
  0.30 «Simpsoni 5». Animācijas seriāls. 21.sērija.
  1.00 «Kobra 5». Seriāls. 70.sērija.
1.55 «Mana mīļā aukle 3». Seriāls (ar subt.). 28. un 29.sērija.
2.55 «Viņas melo labāk». Latvijas seriāls. 15.sērija.
  3.20 «UgunsGrēks 11». Latvijas seriāls. 2014.g. 748.sērija.
3.50 «TV3 ziņas».
4.20 «Bez tabu».

LNT
5.00 «Kādas slimības vēsture». Seriāls (ar subtitriem). 38.sērija.
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
  6.20 «Vilfreds 2». ASV komēdijseriāls. 9.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte 2».
9.35 «Televeikala skatlogs».
9.50 «Ilgas pēc mīlestības līča». Vācijas melodrāma. 2011.g.
11.50 «Dāmu paradīze». Lielbritānijas seriāls. 2012.g. 6.sērija.
13.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 78.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Rafteru ģimene 4». Austrālijas seriāls.
15.40 «Kādas slimības vēsture». Seriāls (ar subtitriem). 39.sērija.
16.50 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 145.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 146.sērija.
19.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 79.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Basketbols TV».
20.40 «Degpunktā».
21.15 TV PIRMIZRĀDE. «Latvijas faili. Melnā stārķa dzīvības
lidojums». Dokumentāla filma.
22.15 «Tomasa Krauna afēra». ASV kriminālkomēdija. 1999.g.
  0.30 «Dzīvīte 2».
0.55 «Likums un kārtība 7». ASV seriāls. 21.sērija.
1.35 «Rafteru ģimene 4». Austrālijas seriāls.
  2.20 «900 sekundes».
3.50 «Degpunktā».
4.15 «Šodien novados».
4.25 «Vilfreds 2». ASV komēdijseriāls. 9.sērija.
4.45 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Kobra 5». Seriāls. 71.sērija.
5.45 «Slepkavība 2». ASV un Kanādas seriāls. 4.sērija.
6.35 «Pūķu mednieki». Animācijas seriāls.
7.00 «Bīdemeni krustugunīs». Animācijas seriāls.
7.30 «Bakugani 4». Animācijas seriāls.
7.50 «Simpsoni 6». Animācijas seriāls. 1. un 2.sērija.
8.50 «Trīs detektīvi un Skeletu salas noslēpums».
Vācijas un DĀR piedzīvojumu filma ģimenei. 2007.g.
10.55 «Slepenie sakari 2». ASV seriāls. 2011.g. 11.sērija.
11.55 «Mana mīļā aukle 3». Seriāls (ar subt.). 30. un 31.sērija.
13.05 «Skunksa kungfu». Animācijas seriāls.
13.25 «Bīdemeni krustugunīs». Animācijas seriāls.
13.55 «Finiass un Fērbs 2». Animācijas seriāls.
14.30 «Maģiskās laumiņas». Itālijas animācijas seriāls.
15.00 «Viņas melo labāk». Latvijas seriāls. 16.sērija.
15.35 «UgunsGrēks 11». Latvijas seriāls. 748. un 749.sērija.
16.55 «Tētuka meitiņas 7». Seriāls (ar subtitriem). 18. un 19.sērija.
18.00 «Iepirkšanās pavēlnieces».
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 11». Latvijas seriāls. 2014.g. 749.sērija.
21.00 «Kāsla metode 4». ASV seriāls. 1.sērija.
22.00 TV PIRMIZRĀDE. «Olimpa krišana». Spraiga sižeta filma.
0.15 «“Overtime TV”». Latvijas raidījums par sportu.
  1.20 «Kobra 5». Seriāls. 71.sērija.
2.15 «Mana mīļā aukle 3». Seriāls (ar subt.). 30.sērija.
2.45 «Viņas melo labāk». Latvijas seriāls. 16.sērija.
3.15 «UgunsGrēks 11». Latvijas seriāls. 2014.g. 749.sērija.
3.45 «TV3 ziņas».
4.15 «Bez tabu».

Ceturtdiena, 20. marts
LTV1

Piektdiena, 21. marts
LTV1

4.55 «Vides fakti».* (ar subt.).
5.25 «Četras istabas».*
  6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».

4.55 «Vertikāle».*
5.25 «Četras istabas».*
  6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».

LNT
5.00 «Kādas slimības vēsture». Seriāls (ar subtitriem). 39.sērija.
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
  6.20 «Vilfreds 2». ASV komēdijseriāls. 10.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte 2».
9.30 «Basketbols TV».
9.35 «Televeikala skatlogs».
9.50 «Tomasa Krauna afēra». ASV kriminālkomēdija. 1999.g.
12.05 «Svētās liekules». ASV seriāls. 2013.g. 3.sērija.
13.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 79.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Rafteru ģimene 4». Austrālijas seriāls.
15.40 «Kādas slimības vēsture». Seriāls (ar subtitriem). 40.sērija.
16.50 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 147.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 148.sērija.
19.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 80.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.05 «Dārgā, mēs nogalinām bērnus!» TV šovs.
22.05 «Tumsas robeža». Lielbritānijas un ASV krimināldrāma.
  0.20 «Dzīvīte 2».
0.40 «Likums un kārtība 7». ASV seriāls. 22.sērija.
1.35 «Rafteru ģimene 4». Austrālijas seriāls.
2.15 «900 sekundes».
3.45 «Degpunktā».
4.10 «Šodien novados».
4.20 «Vilfreds 2». ASV komēdijseriāls. 10.sērija.
4.40 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Kobra 5». Seriāls. 72.sērija.
5.45 «Slepkavība 2». ASV un Kanādas seriāls. 5.sērija.
6.35 «Pūķu mednieki». Animācijas seriāls.
7.00 «Bīdemeni krustugunīs». Animācijas seriāls.
7.30 «Bakugani 4». Animācijas seriāls.
7.50 «Simpsoni 6». Animācijas seriāls. 3. un 4.sērija.
8.50 «Trīs detektīvi un Šausmu pils noslēpums». Piedzīvojumu filma.
10.55 «Slepenie sakari 2». ASV seriāls. 12.sērija.
11.55 «Mana mīļā aukle 3». Seriāls (ar subt.). 32. un 33.sērija.
13.05 «Skunksa kungfu». Animācijas seriāls.
13.25 «Bīdemeni krustugunīs». Animācijas seriāls.
13.55 «Finiass un Fērbs 2». Animācijas seriāls.
14.30 «Maģiskās laumiņas». Animācijas seriāls.
15.00 «Viņas melo labāk». Latvijas seriāls. 17.sērija.
15.30 «Pēdējais īstais vīrs». ASV komēdijseriāls. 17. – 19.sērija.
16.55 «Tētuka meitiņas 7». Seriāls (ar subtitriem). 20.sērija.
17.25 «Tētuka meitiņas 8». Seriāls (ar subtitriem). 1. un 2.sērija.
18.25 «Runā Rīga! 2».
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.15 «Valstī viss ir kārtībā!» Latvijas humora raidījums.
20.50 «Zvērs». ASV komēdija.
22.30 «Starpnieks». ASV kriminālkomēdija. 2010.g.
0.40 «Simpsoni 6». Animācijas seriāls. 3. un 4.sērija.
1.35 «Kobra 5». Seriāls. 72.sērija.
  2.30 «Mana mīļā aukle 3». Seriāls (ar subt.). 32. un 33.sērija.
3.25 «Viņas melo labāk». Latvijas seriāls. 17.sērija.
3.50 «TV3 ziņas».
4.20 «Bez tabu».

TV programma

Ceturtdiena, 2014. gada 13. marts

Sestdiena, 22. marts
LTV1
5.15 «Aizliegtais paņēmiens».*
  6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
  6.02 «Vides fakti».*
  6.30 «Dabas formas». Dokumentāla filma. 2.sērija.
7.00 «Pienene». Raidījums bērniem.
7.30 «Dinozauru vilciens 2». Animācijas seriāls.
8.00 «Lauku peles un pilsētas peles piedzīvojumi».
8.25 «Pavasaris». Animācijas filma.
8.35 «Džungļu grāmata». Animācijas seriāls.
9.05 «Kas te? Es te!»*
9.35 «Vipo piedzīvojumi Laika salā». Animācijas seriāls.
10.00 «Ķepa uz sirds».
10.30 «Kas var būt labāks par šo?»
11.00 «LV jaunatklāšanas raidījums “Te!”».*
12.00 «“Dzintariņam” – 60! TDA “Dzintariņš” 60 gadu jubilejas koncerts».
14.00 «Dziļā Amerikā». Dokumentāla filma. 1.sērija.
14.30 «Vai Rīga jau gatava?»*
14.45 «Es un skola».
15.15 «Gudrs, vēl gudrāks».*
16.30 «Liels, lielāks, lielākais». Dokumentāla filma. 3.sērija.
17.30 «Es – savai zemītei».
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.20 «Aculiecinieks».
18.35 «Kinotēka».
19.05 «Vides fakti».
19.35 «Latvijas šlāgeraptauja 2014».
20.30 «Panorāma».
21.13 «Latloto. “Eurojackpot”».
21.25 «“Teātris.zip”».
21.45 «Ī.Žamiaks. Hamilkāra kungs».* Latvijas Nacionālā teātra izrāde.
0.50 «Inspektors Lūiss 3». Seriāls (ar subt.). 4.sērija.
  2.30 «Grupas “Labvēlīgais tips” jubilejas koncerts “Tikai 20”».*
4.40 «Kultūras mantojums 3D». Dokumentāla filma.
4.50 «Gudrs, vēl gudrāks».*

LTV7
5.00 «Makšķerē kopā ar Olti!»*
5.30 «Tavs auto».*
  6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «“Mikrofona” dziesmas».*
7.35 «Zelta sietiņš». Animācijas filma.
7.50 «Skats rītdienā. Televeikala skatlogs».
8.10 «Pie rīta kafijas».
8.30 «Biznesa klase. Televeikala skatlogs».
8.50 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».
9.10 «TV mozaīka».
9.30 «Brīvdienu ceļvedis. Televeikala skatlogs».
9.50 «Tādas lietas. Televeikala skatlogs».
10.10 «Attīstības kods. Televeikala skatlogs».
10.30 «Ātruma cilts».*
11.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
11.30 «Sporta studija».*
12.15 «Motociklisti».*
12.45 «Pasaules stāsti. “Deutsche Welle” žurnāls». (ar subt.).
13.20 «Labākais no “Euromaxx”. “Deutsche Welle” žurnāls».
13.55 TIEŠRAIDE. «Pasaules kausa izcīņas posms biatlonā».
10 km iedzīšanas sprints sievietēm. Pārraide no Oslo.
15.20 «Viņas mirdzošās acis». Dokumentāla filma.
16.25 TIEŠRAIDE. «Pasaules kausa izcīņas posms biatlonā».
12,5 km iedzīšanas sprints vīriešiem. Pārraide no Oslo.
17.45 TIEŠRAIDE. «Latvijas meistarsacīkstes hokejā». 3.finālspēle.
20.05 «Izdzīvotāji 5». Dokumentāls seriāls. 3.sērija.
21.00 «Midsomeras slepkavības 4». Detektīvseriāls. 5.sērija.
22.50 «Tilts». Detektīvseriāls. 2.sērija.
23.55 «SOKO Vismāra». Seriāls. 3.sērija.
0.45 «Lielais cirks 11». 4.daļa.
1.40 «Eiropa koncertos». (ar subt.). 3.sērija.
  2.20 «Pasaules kausa izcīņas posms biatlonā».*
7,5 km sprints sievietēm. Pārraide no Pokljukas Slovēnijā.
  3.10 «Pasaules kausa izcīņas posms biatlonā».* 12,5 km iedzīšanas sprints vīriešiem. Pārraide no Pokljukas Slovēnijā.
4.00 «Tavs auto».*
4.30 «Autosporta programma nr.1».*

LNT
5.00 «Kādas slimības vēsture». Krievijas seriāls (ar subtitriem).
5.50 «Klīvlenda šovs 4». Animācijas seriāls.
6.15 «Dzimuši policisti». ASV seriāls. 12.sērija.
7.10 «Degpunktā».
7.40 «Trako tūņu šovs». Animācijas seriāls.
8.25 «Glābšanas misija 112».
9.00 «LNT brokastis».
11.00 «Zem plīvura». TV šovs.
11.30 «Latvijas faili. Melnā stārķa dzīvības lidojums».
Dokumentāla filma.
12.30 «Policists no pagātnes». Vācijas seriāls. 2010.g. 2.sērija.
13.30 «Velnišķīgās karsējmeitenes». ASV seriāls. 19. un 20.sērija.
15.25 «Svētās liekules». ASV seriāls. 4.sērija.
16.20 «Dauntonas abatija». Lielbritānijas seriāls. 2010.g. 7.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».

Privātā pirmsskolas
izglītības iestāde «Pīlādzītis»
uzņem bērnus no 3 līdz 4 gadu vecuma un piecgadīgo
un sešgadīgo bērnu pirmsskolas sagatavošanas grupās
ar latviešu un krievu valodas apmācību
bez vecāku līdzfinansējuma.
Pērnavas ielā 16, Jelgavā, tālrunis 63021591,
63011290, mob.20021871, 26448426.

«Vārds uzņēmējiem»
Tirdziņš «Pavasari gaidot»

23. martā no plkst.10 līdz 14 ģimenes restorānā «Hercogs»
– jauni un lietoti pavasara apģērbi, apavi, aksesuāri un
rotaļlietas bērniem.
Stūrītis «Dāvinu» – atnes lietas, kuras kādam citam noderēs!
Tirgoties gribētājiem pieteikties līdz 20. martam, sūtot
pieteikumu pa e-pastu c.sanita@inbox.lv.
Sīkāka informācija – pa tālruni 26456942.

Veselība un skaistums – tā nav izšķērdība,
tas ir pienākums pret sevi!

15. februārī Jelgavas centrā – autoostas rajonā, Svētes ielā
21 – atvērts jauns skaistumkopšanas salons «Bogema».
Ienākot pie mums, jūs varēsiet gūt mirkli labsajūtas un
aizmirst par ikdienas rūpēm. Plašajās, gaišajās un mājīgajās telpās sagaidīs laipna apkalpošana un profesionāli
meistari. Pakalpojumu cenas jūs patīkami pārsteigs.
Piedāvājam friziera, kosmetologa, masiera, manikīra un
pedikīra meistara pakalpojumus.
Mūsu meistari jūs gaidīs darba dienās no plkst.9 līdz 19, sestdienās – no plkst.9 līdz 18 un svētdienās – no plkst.9 līdz 15.
Informācija – pa tālruni 63083082, 28440990 vai ierodoties personīgi mūsu salonā Jelgavā, Svētes ielā 21.
Jūs vienmēr gaidīs mūsu laipnās administratores un veiks
pierakstu pie jums vēlamā meistara!

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

18.00 «Četras sezonas. Rudens». Melodrāma.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Dzintara dziesmas 2».
21.35 «Fišeres kundzes izmeklēšanas noslēpumi». Seriāls. 8.sērija.
22.50 «Greizais spogulis». Krievijas humora raidījums (ar subt.).
0.45 «Ilgas pēc mīlestības līča». Vācijas melodrāma. 2011.g.
  2.20 «LNT brokastis».
3.50 «Dauntonas abatija». Lielbritānijas seriāls. 2010.g. 7.sērija.
4.50 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Kobra 5». Seriāls. 73.sērija.
5.45 «Slepkavība 2». ASV un Kanādas seriāls. 6.sērija.
6.35 «Tētuka meitiņas 7». Seriāls (ar subtitriem). 20.sērija.
7.00 «Naskais Andželo». Animācijas seriāls.
7.20 «Īpašais aģents Oso 2». Animācijas seriāls.
7.45 «Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums 2». Animācijas seriāls.
8.20 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 8». Animācijas seriāls.
9.15 «Kungfu panda». Animācijas seriāls.
10.00 «Autoziņas».
10.30 «“Ievas” pārvērtības 5».
11.15 «Iepirkšanās pavēlnieces».
13.25 «Kinomānija 5».
14.00 «Dzīvās lelles 2». ASV realitātes šovs. 16.sērija.
15.10 «Zvērs». ASV komēdija.
16.55 «Centīgie futbolisti». ASV piedzīvojumu filma ģimenei.
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Mazais cālis». ASV animācijas filma. 2006.g.
21.10 «Zēnu lietas». ASV romantiska komēdija. 2003.g.
23.15 «Olimpa krišana». ASV spraiga sižeta filma. 2013.g.
  1.30 «Izklausies redzēts». Latvijas TV šovs.
3.45 «Kobra 5». Seriāls. 73.sērija.
4.30 «TV3 ziņas».

Svētdiena, 23. marts
LTV1
  6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
  6.02 «Vides fakti».*
  6.30 «LV jaunatklāšanas raidījums “Te!”».*
7.30 «Es un skola».*
8.00 «Lauku peles un pilsētas peles piedzīvojumi».
8.25 «Luijs». Animācijas seriāls.
8.35 «Džungļu grāmata». Animācijas seriāls.
9.05 «Kas te? Es te!»
9.35 «Vipo piedzīvojumi Laika salā». Animācijas seriāls.

10.00 «Mārvijs Hemmers. “Nacionālās ģeogrāfijas” pasaule».
10.25 «Lanževēna burvju triki 3». 1.sērija.
10.55 JAUNUMS! «Montija Dona franču dārzi». Dok.filma. 2.sērija.
12.00 «Dievkalpojums». Pārraide no Rīgas ev.lut.Jēzus draudzes.
13.00 «Vertikāle».
13.30 «Daudz laimes!»
14.30 «Latvijas šlāgeraptauja 2014».*
15.30 «Kas var būt labāks par šo?»*
16.00 «Ķepa uz sirds».*
16.30 «Mīla savvaļā». Dokumentāla filma (ar subt.). 3.sērija.
17.30 «Dzintara puse».
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.20 «Province».
18.50 TV PIRMIZRĀDE. «Patiesības vasara». Vācijas melodrāma.
20.30 «Panorāma».
21.40 «Agata Kristi. Erkils Puaro 13». Seriāls. 3.sērija «Mirušā vīra kļūda».
23.20 «Liels, lielāks, lielākais». Dokumentāla filma. 3.sērija.
0.15 «XXV Vispārējie latviešu Dziesmu svētki un XV Deju svētki.
Vokāli simfoniskās mūzikas koncerts “Arēnā Rīga”».*
3.05 «Kalnciema ielas koka namu atdzimšana». Dokumentāla filma.
3.25 «Performances „Kara daba” tapšana». Dokumentāla filma.
4.15 «Māsa un brālis». Itālijas drāma. 2005.g.

LTV7
5.00 «Ātruma cilts».*
5.30 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
  6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «“Mikrofona” dziesmas».*
7.40 «Dillī Dallī Minku parkā». Animācijas filma.
7.50 «Rūpes par tevi. Televeikala skatlogs».
8.10 «Komercdarbība šodien. Televeikala skatlogs».
8.31 «Jūrā un krastā. Televeikala skatlogs».
8.50 «Skatpunkti. Televeikala skatlogs».
9.10 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».
9.30 «Laiks uzņēmējiem. Televeikala skatlogs».
9.50 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».
10.10 «Vārds uzņēmējiem. Televeikala skatlogs».
10.30 «Tavs auto».*
11.00 «Makšķerē kopā ar Olti!»*
11.30 «Autosporta programma nr.1».*
12.00 «Zebra».* (ar subt.).
12.15 «Sapņu viesnīca. Šrilanka». Melodrāma. (ar subt.).
13.55 TIEŠRAIDE. «Pasaules kausa izcīņas posms biatlonā». 12,5
km distance ar kopīgu startu sievietēm. Pārraide no Oslo.
15.05 «Eiropa koncertos». (ar subt.). 3.sērija.
15.55 «Iedziļinoties klimata pārmaiņās». Dokumentāla filma.
16.25 TIEŠRAIDE. «Pasaules kausa izcīņas posms biatlonā». 15
km distance ar kopīgu startu vīriešiem. Pārraide no Oslo.

Valodu centrs «PASSWORD» izsludina uzņemšanu pavasara semestra grupās:
PIEAUGUŠAJIEM:
• Vācu valoda iesācējiem:
S. no plkst.10.30 līdz 12.30, 35 EUR/mēn.;
• Spāņu valoda iesācējiem:
C. no plkst.18.30 līdz 20.30, 35 EUR/mēn.;
• Angļu valoda iesācējiem:
P./T. no plkst.19.30 līdz 21, 56 EUR/mēn.;
• Angļu sarunvalodas kurss:
O./C. no plkst.18 līdz 19.30, 56 EUR/mēn.

BĒRNIEM:
• Krievu valoda iesācējiem (5./6. kl.):
T. no plkst.15 līdz 17, 28 EUR/mēn.;
• Angļu valoda 3. klašu skolēniem:
Pk. no plkst.15 līdz 17, 28 EUR/mēn.

Piedāvājam arī pāru un individuālās nodarbības.
Pieteikšanās un tuvāka informācija – pa tālruni 28816925; e- pasts passwordkursi@inbox.lv; www.password.lv.

Zemgales Veterinārais centrs K.Barona ielā 17, Jelgavā,
29. martā veiks izbraukuma vakcinācijas (pret trakumsērgu,
komplekso vakcināciju suņiem un kaķiem):
• 10.00 – 11.00 Sieramuižā (Bauskas–Strautnieku ielas krustojumā),
• 11.00 – 12.00 Aveņu ciemā (Savienības–Lāču ielas krustojumā),
• 12.30 – 13.00 Mežciemā: Liepu ielā,
• 13.30 – 14.00 Rūpniecības–Nākotnes ielas krustojumā,
• 14.30 – 15.30 Kalnciema ceļa–Robežu ielas krustojumā,
• 16.00 – 16.30 Depo mikrorajonā (Birzes–Neretas ielas krustojumā),
• 17.00 – 17.30 4. līnijā: stāvlaukumā pie veikala «OTTO».
Uzziņas pa tālr.: 28448418, 63082133.






17.45 TIEŠRAIDE. «Latvijas meistarsacīkstes hokejā». 4.finālspēle.
20.05 TV PIRMIZRĀDE. «Pasaules glābēji». Katastrofu filma.
22.20 «Lilīhammera 2». Seriāls. 3.sērija.
23.10 «Dikte». Seriāls. 9.sērija.
  0.00 «Pasaules stāsti. “Deutsche Welle” žurnāls». (ar subt.).
  0.30 «Plūstošais zelts». Dokumentāla filma.
  1.30 «Kamerūna». Dokumentāla filma. 4.sērija.
  2.00 «“Mikrofona” dziesmas».*
  3.30 «Vai Rīga jau gatava? Zinātnes un mākslas vārdā».*
3.45 «Vai Rīga jau gatava? Rīgas pagalmu stāsts».*
4.00 «Spēles veselībai». Dokumentāla filma.
4.10 «VTB vienotās līgas spēle».* “Neptunas” – “VEF Rīga”.

LNT
5.00 «Likums un kārtība 8». ASV seriāls. 1.sērija.
5.45 «Klīvlenda šovs 4». Animācijas seriāls.
6.05 «Bernards». Animācijas seriāls.
  6.20 «Dzimuši policisti». ASV seriāls. 13.sērija.
7.10 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
7.40 «Trako tūņu šovs». Animācijas seriāls.
8.25 «Ražots Eiropā 2».
9.00 «LNT brokastis».
11.00 «Fišeres kundzes izmeklēšanas noslēpumi». Seriāls. 8.sērija.
12.10 «Galileo».
12.40 «Nemanot iemīlējies». ASV romantiska komēdija. 2012.g.
14.25 «Es nezināju, ka esmu stāvoklī 3». Dok.seriāls. 5. un 6.sērija.
15.20 «Dzintara dziesmas 2».
16.20 «Dauntonas abatija 2». Lielbritānijas seriāls. 1.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Greizais spogulis». Krievijas humora raidījums (ar subt.).
20.00 «LNT ziņas».
20.10 «LNT ziņu Top 10».
21.00 «Dāmu paradīze». Lielbritānijas seriāls. 2012.g. 7.sērija.
22.10 TV PIRMIZRĀDE. «Kalpone». ASV drāma. 2011.g.
1.05 «Nemanot iemīlējies». ASV romantiska komēdija. 2012.g.
  2.30 «Dauntonas abatija 2». Lielbritānijas seriāls. 1.sērija.
  3.30 «LNT brokastis».

TV3
5.00 «Kobra 5». Seriāls. 74.sērija.
5.45 «Slepkavība 2». ASV un Kanādas seriāls. 7.sērija.
6.40 «Naskais Andželo». Animācijas seriāls.
7.20 «Īpašais aģents Oso 2». Animācijas seriāls.
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7.45 «Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums 2». Animācijas seriāls.
8.15 «Kinomānija 5».
8.50 «Māmiņu klubs».
9.25 «Smieklīgākie videokuriozi 20».
10.00 «Superbingo».
11.00 «Valstī viss ir kārtībā!» Latvijas humora raidījums.
11.35 «Iepirkšanās pavēlnieces».
13.40 «Dzīvās lelles 2». ASV realitātes šovs. 17.sērija.
14.45 «Pēdējais īstais vīrs». ASV komēdijseriāls. 19.sērija.
15.15 «Mazais cālis». ASV animācijas filma. 2006.g.
16.55 «Zēnu lietas». ASV romantiska komēdija. 2003.g.
19.00 «Nekā personīga».
20.00 «Izklausies redzēts». Latvijas TV šovs.
22.35 TV PIRMIZRĀDE. «Pavedināt svešinieku». ASV trilleris. 2007.g.
0.50 «Centīgie futbolisti». ASV piedzīvojumu filma ģimenei.
2.35 «Kobra 5». Seriāls. 74.sērija.
3.25 «Dzīvās lelles 2». ASV realitātes šovs. 16. un 17.sērija.

Jelgavas Bērnu sociālās aprūpes centrs
aicina bijušos audzēkņus un darbiniekus uz

20 gadu jubileju
4. aprīlī plkst.16.

Pieteikties līdz 25. martam pa tālruni
63026313.

8

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

notikumi

Ceturtdiena, 2014. gada 13. marts

Ziemeļkorejā suņus tikpat kā vairs neēdot
 Ilze Knusle-Jankevica

«Ziemeļkorejā notika daiļslidošanas festivāls par godu
bijušajam valsts vadītājam
Kimam Čeniram – lai gan viņš
jau ir miris, tur tika atzīmēta
viņa dzimšanas diena, kas ir 16.
februārī. Tās nebija sacensības
– tie bija svētki, kas tika atzīmēti
visā Ziemeļkorejas galvaspilsētā
Phenjanā,» stāsta Jelgavas Ledus sporta skolas daiļslidotāja
Alīna Fjodorova. Viņai ar treneri
Andreju Brovenko bija unikāla
iespēja doties uz Ziemeļkoreju
(oficiālais nosaukums – Korejas
Tautas Demokrātiskā Republika) – Alīna saņēma uzaicinājumu piedalīties daiļslidošanas
festivālā.
Daiļslidošanas festivāls Ziemeļkorejā
notika jau 23. reizi. «Bija arī tādi dalībnieki,
kas festivālā pabijuši vairākas reizes, piemēram, iepazinos ar kādu Spānijas aģentu,
kurš Ziemeļkorejā bija jau sesto reizi,»
norāda Andrejs. Spāņu aģents pastāstījis,
ka šogad bijusi pirmā reize, kad festivāls
atgādina šovu – līdz šim nekad nebija
uzstādīts lielais ekrāns, kurā skatītāji var
vērot notiekošo uz ledus, tāpat iepriekš tika
izmantotas dienasgaismas lampas, nevis
prožektori.

Jāslido pie nacionālās mūzikas

Pats festivāls notika trīs dienas, un Alīnai
bija trīs uznācieni. Daiļslidotāja stāsta, ka
pirms šova atklāšanas organizatori sportistiem palūguši uzstāties nacionālās mūzikas
pavadījumā. Viņa piekritusi izmantot
korejiešu mūziku šova atklāšanas priekšnesumā. «Mēs pateicām, ka mums vajag
mierīga tempa mūziku, un organizatori
paši atlasīja un piedāvāja dziesmu. Vārdus
jau mēs nesapratām, bet, kā mums stāstīja, dziesma bija par ilgu un laimīgu dzīvi.
Viņiem lielākā daļa dziesmu ir patriotiskas
un par laimīgu dzīvi, partiju, karogu,» stāsta
Andrejs. Alīna piebilst, ka viņai korejiešu
mūzika, pie kuras viņa slidoja, patikusi.
Alīna norāda, ka festivālā piedalījās sportisti no Ziemeļkorejas, Krievijas, Baltkrievijas, Serbijas, Čehijas, Latvijas un Itālijas.
Uz jautājumu, kāpēc tika uzaicināta Alīna,
viņas trenerim skaidras atbildes nav. «Nu,
Alīna uz ledus vienmēr ir dzīvs cilvēks,» tā
viņš, piebilstot, ka festivāls notika Ziemas
olimpisko spēļu laikā un daudzi vadošie
sportisti bija Sočos, varbūt arī tāpēc Alīnai
kritusi laimīgā loze, jo viņa tomēr ir gan Eiropas, gan pasaules čempionātu dalībniece.
«Līdz šim Ziemeļkorejas daiļslidotājus uz
ledus biju redzējis tikai vienu reizi – rudenī
Vācijā, kur notika kvalifikācijas sacensības
olimpiskajām spēlēm. Starptautiskās
slidošanas federācijas pārstāvis pastāstīja,
ka šajā valstī raksturīgi ir tas, ka viņi aktivizējas vienu sezonu pirms olimpiskajām
spēlēm. Tā kā nākamās ziemas olimpiskās
spēles 2018. gadā notiks Dienvidkorejā,
iespējams, ka viņi šo stratēģiju mainīs,»
spriež Andrejs.
Jāpiebilst, ka Alīnai un trenerim tika apmaksāti visi ceļa un uzturēšanās izdevumi,
kā arī samaksāts honorārs 850 dolāri pēc
nodokļu nomaksas.

Bikini nav pieļaujams

Ziemeļkorejā sportistiem ne tikai palūgts
izmantot vietējo mūziku, bet meitenēm arī
pārbaudīti kostīmi, kuros viņas plānoja
uzstāties. Tas tika darīts, lai pārbaudītu,
vai tērpi nav pārāk atklāti un sportists
– pārāk atkailināts. «Cik es sapratu, visvairāk viņi skatījās, lai nebūtu atkailināta
vēdera lejasdaļa, un bikini tipa tērpi viņiem
nebija pieņemami,» tā treneris. Alīnai līdzi
bijuši vairāki tērpi, un visi izgājuši feiskontroli, bet vienai sportistei gan bijis tērps, ko
festivāla organizatori atzinuši par nepieņemamu. Tomēr, tā kā šai slidotājai līdzi nav
bijuši citi tērpi, viņai atļauts uzstāties tajā
pašā, pat neko nepielabojot.

Laikā, kad
Jelgavas Ledus
Sporta skolas slidotāja Alīna Fjodorova un viņas
treneris Andrejs
Brovenko viesojās Ziemeļkorejā,
tur tika svinēta
bijušā valdnieka dzimšanas
diena. Viens no
iespaidīgākajiem
svētku pasākumiem bija ziedu
izstāde un, kā
stāsta Andrejs,
sarkano ziedu
Japānas botāniķis radījis
speciāli šim
valdniekam.
Foto: no
A.Fjodorovas
arhīva

Progress: lidostā atņemtos mobilos
tomēr atdeva

Treneris stāsta, ka sarakstu ar to, ko
drīkst vai nedrīkst ņemt līdzi un ievest
Ziemeļkorejā, nesaņēma. Mantas, kas bija
nodotas bagāžā, tika vien izlaistas caur televizoru, bet detalizētāk koferi baudīti netika.
Lidostas drošības dienesta darbinieki gan
ielūkojušies Alīnas rokasbagāžas somā,
bet rakājušies neesot. «Man bija līdzi divas
balzama pudeles, ko vedu kā dāvanu. Man
ļāva tās ievest,» tā Andrejs.
Vienīgais, lidostā viņiem tika atņemti
mobilie telefoni, pārbaudīti un atdoti atpakaļ. Tiesa, sakariem tos izmantot nevarēja,
bet tie noderēja kā modinātāji, fotoaparāti.
«Spāņu aģents pastāstīja, ka citus gadus
atņemtos telefonus atpakaļ atdeva, tikai
izbraucot no valsts,» norāda Andrejs.

Piestiķē tulku

Ārzemju sportistiem jau lidostā tika
nodrošināti tulki, kuri, kā stāsta Alīna
un Andrejs, gandrīz visu laiku pavadīja
ar viņiem. «Pirmkārt, jau tas bija nepieciešams, lai varētu sazināties, jo tur reti
kurš runā krievu vai angļu valodā. Pat
viesnīcā, kurā dzīvojām un kura skaitās
viena no labākajām galvaspilsētā, personāls
angliski nerunāja,» tā Andrejs. Viņiem
bijusi vienošanās, ka, kaut kur dodoties,
viesnīcas vestibilā satiekas ar tulku un
atgriežoties šķiras tajā pašā vietā. Andrejs
gan manījis citu valstu pārstāvjus, kuri pa
pilsētu staigājuši bez tulka, bet paši brīvsolī
viņi nav devušies.
Tulce, kas strādāja ar mūsu sportisti
un treneri, īsu laiku dzīvojusi Maskavā, jo
viņas tēvs strādājis dzelzceļā. Viņa tulkojusi
no korejiešu valodas uz krievu valodu, bet
angliski nav pratusi, tāpēc nereti tulkošanu
nācās uzņemties Andrejam – sarunas ar
citu valstu pārstāvjiem, kas notika angļu
valodā, viņš tulkoja tulcei krieviski.
Jautāts, vai tulki bijuši arī kā uzraugi,
Andrejs nosaka, ka neko aizdomīgu tulku
darbā nav manījis, bet, kad sportisti devušies ekskursijā uz Ziemeļkorejas mūžīgā
valdnieka Kima Čenira (tagadējā valsts
līdera Kima Čonina vectēva un jubilāra
Kima Čenira tēva) dzimto ciematu, autobusā bijis aizdomīgs vīrietis – neuzkrītošs,
visu laiku klusējis. Andrejam ir versija, ka
viņš bija no varas instancēm.

Nebija, ko nopirkt

Lielākā daļa laika pagāja mēģinājumos
un daiļslidošanas festivālā, tomēr sportisti
aizvesti arī uz ziedu izstādi, kur bijis tik
daudz cilvēku, ka Andrejs, Alīna un viņu

Pasākumi pilsētā
 13. martā pulksten 15 – seminārs 9. – 12. klašu jauniešiem
«Tavs ieguvums sevis attīstībā» (Sabiedrības integrācijas pārvaldē
Sarmas ielā 4).
 15. martā pulksten 16 – Lūcijas Garūtas un Andreja Eglīša kantāte
«Dievs, Tava zeme deg!». Mākslinieciskais vadītājs – Guntis Pavilons,
režisors – Māris Druva (Svētās Annas baznīcā).
 15. martā pulksten 18 – deju koncerts «TDA «Lielupe» – 55».
Kolektīva mākslinieciskā vadītāja – E.Simsone. Biļešu cena – € 4,27
(Ls 3) (kultūras namā).
 No 17. līdz 19. martam – brīvlaika akcija 1. – 6. klašu skolēniem
«Kad dators izslēgts un telefons kluss…». Obligāta iepriekšēja pieteikšanās! Informācija – www.junda.lv. Dalības maksa – € 3,50 (Ls
2,46).
 17. martā pulksten 16 – Jelgavas brīvprātīgo jauniešu tikšanās
(Sabiedrības integrācijas pārvaldē Sarmas ielā 4).
 18. martā pulksten 19 – M.Čehova Rīgas Krievu teātra viesizrāde:
A.Ščerbaks «Starpstacija», melodrāma. Režisors – M.Gruzdovs. Lomās:
V.Plotņikova, D.Maligins, A.Fečīns, O.Teterins, L.Golubeva, J.Ivaničevs.

Pēc brauciena Alīnas un Andreja
viedoklis par Ziemeļkoreju mainījies: Andrejam bija priekšstats,
ka turienieši ir iebiedēti un nelaimīgi, bet nu viņš ir pārliecināts,
ka viņi tic valdības solījumiem
un ar dzīvi ir apmierināti.
tulce pazaudējušies no savas grupas, apmeklējuši sinhronās peldēšanas sacensības,
apskatījuši akvaparku. «Bijām arī laukumā
nolikt ziedus pie Ziemeļkorejas valdnieku
bronzas statujām. Tur mums pateica, ka šīs
skulptūras drīkst fotografēt, bet tikai pilnā
augumā, nenogriežot ne kājas, ne galvas,»
stāsta Andrejs. Vairāki sportistu delegācijas
pārstāvji izvirzīti, lai noliek ziedus. Viens no
tiem bijis arī Alīnas treneris. «Man teica,
ka bilde būs vietējā presē, bet es to tā arī
neatradu. Tomēr kolēģi bija redzējuši mani
televīzijā,» smejas treneris.
No Ziemeļkorejas atveduši gan viņi
tikpat kā neko nav. «Iepirkšanās kā tādas
gan mums nebija. Pie viesnīcas bija neliels veikaliņš, kurā tūristi varēja nopirkt
nepieciešamās preces,» stāsta Andrejs.
Vēl viņi bijuši suvenīru veikaliņā: «Tur
bija žeņšeņa saknes, paklājiņi, nacionālie
mūzikas instrumenti... Mēs diemžēl neko
sev neatradām.» Vienīgais, ko no Ziemeļkorejas atveda Andrejs, ir piespraude ar
līderu portretiem. «Tur visiem bija tādas
piespraudes. Es un vēl trīs cilvēki no
mūsu grupas pajautājām, kur tādu var
iegādāties. Mums paziņoja, ka nopirkt
šādas piespraudes nav iespējams. Pēc festivāla noslēguma šova sporta viceministrs

Ziemeļkorejas galvaspilsētas Phenjanas vide ir visai
«skopa», ielas – pustukšas un cilvēki pārsvarā tikai dodas uz vai no darba. Zinātāji stāstīja, ka tagad galvaspilsētas ielās vērojama visai liela kustība, bet Andrejs
spriež: pat Jelgavā satiksme ir trīsreiz lielāka.

mums tās pasniedza. Tika arī piemeklēta
attiecīga telpa – pirmā telpa, ko viņam
piedāvāja šīs ceremonijas veikšanai, viņu
nepamierināja. Pēc tam viņš izraudzījās
telpu, kuru 1981. gadā bija apmeklējis
Ziemeļkorejas mūžīgais valdnieks,» stāsta
Andrejs. Piespraudes pasniegtas viņam,
Spānijas aģentam un diviem Baltkrievijas
pārstāvjiem.
Jāpiebilst, ka pie vietējās valūtas – Ziemeļkorejas voniem – viņi tā arī netika.
Andrejs saka: neesot bijis nepieciešams, jo
visur varēja izmantot ASV dolārus.

«Cilvēki laikam tiešām tic,
ka viss ir labi»

Alīna un Andrejs novērojuši, ka Ziemeļkorejā daudz cilvēku pārvietojas ar
skrituļslidām un velosipēdiem, kā arī
iet kājām – auto tur ir maz. Vēl viņiem
daudzviet daudzstāvu māju pagalmos ir
volejbola laukumi, kas tiek aktīvi izmantoti. Ģērbušies viņi lielākoties ir formās,
kas apliecina piederību, piemēram, armijai,
studentijai. Dienēt armijā viņi uzskatot
par godu, un to vienlīdz daudz dara kā
vīrieši, tā sievietes. Svētkos sievietes ģērbjas
nacionālajos tērpos, kas atgādina košas
krāsas sarafānus. Šos tērpus velk arī līga-

Biļešu cena – € 9; 7; 6 (Ls 6,33; 4,92; 4,22) (kultūras namā).
 19. martā pulksten 17 – «Pavasara koncerts». Piedalās LLU
pašdarbības kolektīvi. Pulksten 16 – pavasara tirdziņš «No sirds un
laukiem» (Jelgavas pilī).
 19. martā pulksten 18 – tautasdziesmu dziedāšanas pasākums
«Lielā diena. Pavasara atnākšana» (Zinātniskajā bibliotēkā).
 19. martā pulksten 19 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra PIRMIZRĀDE:
G.Priede «Vai mēs viņu pazīsim?». Režisore – L.Ņefedova. Biļešu cena –
€ 4,50; 3,50; 3 (Ls 3,16; 2,46; 2,11) (kultūras namā).
 20. martā no pulksten 10 līdz 18 – Jauno grāmatu diena (Zinātniskajā bibliotēkā).
 20. martā pulksten 17 – sarunu cikls jauniešiem «Cepums ar
slavenību» (bistro «Silva»).
 21. martā pulksten 19 – grupas «Big Al&The Jokers» koncerts.
Piedalās: A.Šuminsks jeb Big Al (balss), R.Vendiņš (klavieres), V.Strods
(bungas), J.Skrajāns (ģitāra), P.Liepiņš (kontrabass), E.Raubiško
(saksofons), Z.Žvarts (saksofons), S.Skeranskis (trompete), U.Ziediņš
(trombons). Īpašais viesis – I.Kerēvica (balss). Biļešu cena – € 14,50;
12; 10; 9; 6 (Ls 10,19; 8,43; 7,03; 6,33; 4,22) (kultūras namā).
 22. martā pulksten 16 – kluba «Pīlādzītis» sarīkojums (kultūras nama

vas savās kāzās. Vīriešiem nav atsevišķu
svētku tērpu, viņi velk uzvalku vai formu.
Tie, kuri Ziemeļkorejā jau bijuši iepriekš,
Andrejam stāstījuši, ka valstī tomēr ir
vērojams progress – ielas esot kļuvušas
gaišākas, ielās manāms vairāk mašīnu,
arī karstais ūdens viesnīcā bijis. Tiesa, uz
nakti tas ticis atslēgts. Tāpat arī piekļuve
internetam un TV kanālu pakete bijusi
ierobežota – Olimpisko spēļu rezultātus
mūsējiem nācies izlobīt no dažādiem ziņu
kanāliem. Tāpat uz ielām neesot manīti ne
iereibušie, ne bomži. «Man radās iespaids,
ka turienes cilvēki tiešām tic, ka viss ir labi,
un ir laimīgi,» secina Andrejs.
Viņš nav varējis nepajautāt, vai tiešām
Ziemeļkorejā ēdot suņus. Tulce viņam
paskaidrojusi, ka tā ir ļoti sena tradīcija,
kas pamazām izzūd, un suņus ēdot vairs
tikai gados veci cilvēki un tikai klaiņojošos
dzīvniekus. Viņi suņus nav ēduši – festivāla noslēguma banketā galdā celti visai
tradicionāli ēdieni: vista, šnicele, vārīti
kartupeļi, rīsi, nacionālais ēdiens – asi marinēti kāposti. Dzeremais – vietējais alus
un šņabim līdzīgs caurspīdīgs 20 procentīgs
dzēriens. Ziemeļkorejā esot garšīgas tējas,
bet kafija pat ne tuvu nelīdzinoties tai, ko
lietojam Latvijā.

Mazajā zālē).
 23. martā pulksten 15 – Jelgavas Kamerorķestra un Jelgavas
Mūzikas vidusskolas stīgu instrumentu orķestra koncerts. Programmā: A.Šnitkes koncerts klavierēm un stīgu instrumentu orķestrim,
solists – Mārtiņš Zilberts (klavieres); G.Kančeli skaņdarbs čellam un
orķestrim «Simi» (Latvijas pirmatskaņojums), solists – Maksims Beitāns (čells). Koncerta mākslinieciskais vadītājs – A.Meri. Biļešu cena
– € 4,27; 3,56; 2,85 (Ls 3; 2,50; 2) (kultūras namā).
 24. martā pulksten 16 – brīvprātīgo jauniešu tikšanās (Sabiedrības integrācijas pārvaldē Sarmas ielā 4).
 25. martā pulksten 14 – komunistiskā genocīda upuru piemiņas
brīdis Svētbirzī.
 25. martā pulksten 15 – lekcija «Atceroties masu deportācijas no
Latvijas 1949. gada 25. martā». Lektors – Gints Putiķis. Ieeja – bez
maksas (Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 26. martā pulksten 15 – radošo darbu konkursa «Vēstule aktierim» noslēgums (Ādolfa Alunāna muzejā Filozofu ielā 3).
 27. martā pulksten 10 – Zemgales reģiona 5. skolēnu zinātniski
pētniecisko darbu konference (Zemgales reģiona Kompetenču attīstības
centrā Svētes ielā 33, LLU).

