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Vēsturiska uzvara; sākas
cīņa par čempionu titulu

«Mēs parādījām visai Latvijai, kas mēs esam – vīri, cīnītāji, komanda, kas var uzvarēt ikvienu,» tik spēcīgus vārdus hokejistu ģērbtuvē
pēc sestās izslēgšanas sērijas spēles, kas norisinājās otrdienas vakarā Jelgavas ledus hallē, saviem spēlētājiem veltīja HK «Zemgale/LLU»
treneris Valērijs Kuļibaba. Jelgavas hokejisti nule kā bija pieveikuši čempionāta līderus «Mogo» un pirmo reizi kluba vēsturē nodrošinājuši
sev vietu Latvijas čempionāta finālā. Cīņa par zeltu sāksies pirmdien Rīgā, un hokeja klubs organizēs arī fanu autobusu. «Emocijas ir ļoti
pozitīvas, jo šis komandai ir nebijis panākums, tomēr mūsu mērķis ir šogad izcīnīt čempionu titulu,» saka HK «Zemgale/LLU» komandas
kapteinis Valentīns Feoktistovs, kurš gan pēdējās spēles vēroja no soliņa, jo trešajā izslēgšanas sērijas spēlē guva pleca traumu. Viņš
uzsver, ka komandai šajā sērijā ļoti palīdzēja skatītāju atbalsts, kas otrdienas mačā bija jo īpaši spēcīgs un skaļš. «Pilnā halle bija mūsu
sestais spēlētājs laukumā,» vērtē V.Feoktistovs. Divas dienas pēc noslēdzošās pusfināla spēles komandai dotas atpūtai, bet jau piektdien
tā sāks gatavoties finālam. «Pēc uzvaras izslēgšanas spēlēs ne mirkli neesam slīguši eiforijā. Jā, uzreiz pēc panākuma izšķirošajā spēlē bija
prieks, bet nākamajā rītā jau atkal sākās parasta darba diena. Jādomā un jāgatavojas fināla cīņām, jo zelta cena ir daudz augstāka, un
viegli nebūs,» vērtē treneris. Cīņā par medaļām mūsu pretinieki būs regulārās sezonas otrās vietas ieguvēji HK «Kurbads», kas pusfinālā
piecu spēļu sērijā pārspēja Liepājas hokeja komandu. Plašāk – 5.lpp.
Foto: Ivars Veiliņš

Starptautiska konference Jelgavā pulcēs 230 mūzikas pedagogu
 Jana Bahmane

No 14. līdz 17. martam
Jelgavas 4. vidusskolā
notiks 26. Eiropas Mūzikas skolotāju asociācijas (EAS) konference,
pulcējot 230 pedagogu
no Eiropas un citām
pasaules valstīm. Šogad
konferences centrālais
temats būs «Kompetences mūzikas izglītībā».
Konference mūzikas skolotājiem katru gadu notiek citviet,
sniedzot iespēju tās dalībniekiem
iepazīt dažādu valstu mūzikas
izglītības tradīcijas un kultūru.
«Priecājamies, ka mums ir tik
skaista skola, kur varam uzņemt
viesus, kā arī lepojamies ar mūsu
skolas muzikālās izglītības tradīcijām. Daudzi pedagogi, kas

piedalīsies konferencē, līdz šim par
Jelgavu neko nezināja, un mums
būs iespēja iepazīstināt viņus ar
mūsu pilsētu, apliecinot, ka Jelgavā ir bagātīga kultūras dzīve,»
konferences nozīmīgumu pilsētai
vērtē Jelgavas 4. vidusskolas
mūzikas skolotāja Krista Lūsiņa.
Viņa norāda, ka šogad konferencei
pieteikušies 230 pedagogu – galvenokārt no Eiropas valstīm, taču
būs arī, piemēram, delegācija no
Āfrikas.
Mūzikas pedagogu konferences
tēma šogad apzināti sasaistīta ar
izglītības nozares aktualitātēm
mūsu valstī. Konferences organizatori norāda, ka šobrīd, kad
Latvijas izglītības sistēma piedzīvo
būtiskas pārmaiņas, ir svarīgi
izmantot iespēju kopā ar mūzikas
pedagoģijas ekspertiem analizēt
citu valstu pieredzi kompetenču
izglītības kontekstā un izzināt

jaunākās mūzikas pedagoģijas
tendences Eiropā.
Četru pieredzes apmaiņas dienu
laikā mūzikas pedagogi piedalīsies
dažādās lekcijās, diskusijās, praktiskajās darbnīcās, strādās darba
grupās, diskutējot par mūzikas
pedagoģijas tēmām, taču tikpat
svarīga konferences daļa būs
vietējo muzicēšanas tradīciju iepazīšana – muzikālās programmas
nodrošināšanā iesaistīti ap 300
jelgavnieku. «Konferences pirmajā
dienā pedagogiem sniegsim iespēju
piedalīties atklātajās stundās,
parādot, kā mūsu skolā notiek
mūzikas, instrumentu spēles un
kora nodarbības, bet turpinājumā aicināsim doties muzikālā
pastaigā pa Jelgavu, iepazīstinot
ar trīs nozīmīgiem objektiem –
Jelgavas Bezvainīgās Jaunavas
Marijas Romas katoļu katedrāli,
Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures

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

un mākslas muzeju un Jelgavas
Svētās Trīsvienības baznīcas torni.
Katrā no šīm vietām Jelgavas viesi
varēs izbaudīt koncertus. Tāpat
muzikāli priekšnesumi paredzēti
pārējo konferenču dienu gaitā –
koncertus sniegs visi Jelgavas 4.
vidusskolas kori, pūtēju orķestris
«Rota», bērnu un jauniešu deju kolektīvs «Vēja zirdziņš», vokālā grupa «Latvian voices», folkloras kopa
«Dimzēns», vokāli instrumentālais
ansamblis «Zelta stīdziņas», Jelgavas Mūzikas vidusskolas audzēkņi,
kā arī solisti,» stāsta K.Lūsiņa.
Konferenci organizē Jelgavas
pilsētas pašvaldība sadarbībā ar
Latvijas Vispārējās izglītības iestāžu mūzikas skolotāju asociāciju un
EAS. Jāpiebilst, ka šī ir otrā reize,
kad vērienīgā mūzikas pedagogu
konference norisinās Latvijā –
2001. gadā mūzikas pedagogi
pulcējās Rīgā.

63048800

birojs@info.jelgava.lv

kas Jelgavas kultūras namā notiks
24. martā pulksten 18.
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Palielinās līdzfinansējumu
kanalizācijas pieslēgšanai
 Ilze Knusle-Jankevica

Lai veicinātu mājsaimniecību pieslēgšanu
centralizētajai kanalizācijai, februāra Jelgavas
domes sēdē pieņemti
pašvaldības saistošie
noteikumi «Par Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma
piešķiršanu dzīvojamo
māju pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas
sistēmai», kas paredz
pašvaldības līdzfinansējumu pieslēguma izbūvei. Šogad no
pašvaldības budžeta
programmai paredzēti
30 000 eiro, un palielināts līdzfinansējuma
apmērs daudzdzīvokļu
mājām.
Saistošie noteikumi paredz
iespēju saņemt pašvaldības līdzfinansējumu pieslēguma izbūvei
no centralizētās kanalizācijas
sistēmas līdz pievienojuma vietai
konkrētā īpašumā esošai ārējās
kanalizācijas sistēmas daļai vai
dzīvojamās mājas ārsienai. Ir
palielināts atbalsts, kas būs pie
ejams daudzdzīvokļu mājām, – līdz
75 procentiem no pieslēguma
būvdarbu kopējām izmaksām, bet
nepārsniedzot 3750 eiro, agrāko
50 procentu vietā (nepārsniedzot
2500 eiro). SIA «Jelgavas ūdens»
tehniskais direktors Viktors Juhna
norāda, ka mainīta arī izpratne par
to, kas šo noteikumu kontekstā
uzskatāma par daudzdzīvokļu
māju, proti, ikviena māja, kurā ir
vairāk par vienu dzīvokli, var pretendēt uz šo atbalstu. Jāpiebilst,
ka pašvaldības līdzfinansējums
netiks piešķirts, ja 25 procenti
daudzdzīvokļu mājas dzīvokļu
pieder juridiskai personai.
Atbalsts privātmāju īpašniekiem paliks līdzšinējā apmērā
– līdz 50 procentiem no būvdarbu

izmaksām, bet ne vairāk kā 1000
eiro, ja būvdarbus veic būvkomersants. Jāuzsver, ka pagājušajā
vasarā stājās spēkā izmaiņas
būvniecības nozari regulējošajos
normatīvajos aktos, kas kanalizācijas pieslēgumu ļauj izbūvēt arī
atvieglotā kārtībā: ja būvniecība
neskar citu ārējo inženiertīklu aizsargjoslas un līdz dzīvojamās ēkas
piegulošā zemesgabala robežai ir
izbūvēti ārējo inženiertīklu atzari,
darbus var veikt pats īpašnieks,
saņemot no «Jelgavas ūdens»
tehniskos noteikumus. Domes
sēdē pieņemtie saistošie noteikumi
paredz pašvaldības atbalstu arī
šādā gadījumā – par materiāliem:
līdz 10 eiro par vienu kanalizācijas
tīkla metru (cauruļvadi, veidgabali) un līdz 150 eiro par skataku,
bet kopā ne vairāk kā 500 eiro
par pieslēguma izbūvi. Jāpiebilst,
ka gadījumos, ja būvdarbi vai
materiālu iegāde būs lētāka, nekā
iesniedzējs norādījis pieteikumā,
pašvaldības piešķirtā līdzfinansējuma apmērs tiks pārskatīts.
Pašvaldības līdzfinansējumam
nevar pieteikties, ja uz pieteikuma iesniegšanas brīdi pieslēgums
centralizētajai kanalizācijas sistēmai jau ir izbūvēts vai uzsākta tā
būvniecība.
Pašvaldības saistošie noteikumi
stāsies spēkā, kad būs apstiprināti
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā. Tajos
ir norādīti dokumenti, kas būs
jāiesniedz, piesakoties pašvaldības
līdzfinansējumam. Datumu, no
kura sāksies pieteikumu pieņemšana, «Jelgavas ūdens» izziņos.
Pieteikumi tiks pieņemti līdz 20.
novembrim. Saskaņā ar saistošajiem noteikumiem pieteicējam
kanalizācijas pieslēgums jāizbūvē
trīs mēnešu laikā.
Jāpiebilst, ka Jelgavas pašvaldības līdzfinansējums kanalizācijas
pieslēguma izbūvei pieejams kopš
2016. gada. Līdz šim šo iespēju izmantojušas piecas daudzdzīvokļu
mājas un 14 privātmājas.

Mainīsies maksa par
atkritumu apsaimniekošanu
 Ilze Knusle-Jankevica

Jelgavas dome apstiprinājusi izmaiņas maksā par
atkritumu apsaimniekošanu – no 1. aprīļa sadzīves
atkritumu apsaimniekošanas maksa būs 20,69 eiro par
kubikmetru (ar PVN). Daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji no
aprīļa par atkritumu apsaimniekošanu mēnesī maksās
2,59 eiro no personas (ar PVN). Salīdzinot ar spēkā esošo
tarifu, maksa par atkritumu apsaimniekošanu pieaugs
par 7,4 procentiem – daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem
sadārdzinājums mēnesī būs 18 centi par personu.
SIA «Jelgavas komunālie pakalpojumi» valdes loceklis Alvils
Grīnfelds skaidro, ka saskaņā ar
pašvaldības saistošajiem noteikumiem uzņēmums ik gadu pārskata
atkritumu apsaimniekošanas
maksu un parasti tas tiek darīts

gada sākumā, izvērtējot aizvadītā
gada rādītājus. «Tarifu ietekmē
trīs pozīcijas: atkritumu savākšana
un pārvadāšana, maksa par atkritumu apglabāšanu poligonā un
dabas resursu nodoklis,» norāda
A.Grīnfelds. Turpinājums 3.lpp.

Laikrakstu iespējams saņemt arī
redakcijā Katoļu ielā 2B, 3. stāvā
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Digitālajā nedēļā
mācīs ikdienā
noderīgas e-prasmes
Foto: no JV arhīva

Digitālās nedēļas pasākumi Jelgavā
2018. gada 19.–23. martā
Datums, laiks
19.03.
no plkst.9 līdz 10;
no plkst.17 līdz 18
19.03.
no plkst.9 līdz 20
19.03.
no plkst.10 līdz 11;
no plkst.16 līdz 17
19.03.
no plkst.11 līdz 12
19.03.
no plkst.14 līdz 15
19.03.–22.03.
bibliotēkas darba laikā
20.03.
no plkst.9.30 līdz 11;
no plkst.11.30 līdz 13
20.03.
no plkst.10 līdz 11
20.03.
no plkst.10 līdz 13
20.03.
no plkst.10 līdz 17

 Anastasija Miteniece

No 19. līdz 23. martam
jau devīto gadu Latvijā
norisināsies Digitālā
nedēļa, kas līdz šim bija
zināma kā E-prasmju
nedēļa. Pasākumu organizēšanā tradicionāli
iesaistījusies arī Jelgava, Zemgales reģiona
Kompetenču attīstības
centrā (ZRKAC), pilsētas bibliotēkās, LLU,
Jelgavas tehnikumā
un pilsētas medicīnas
iestādēs piedāvājot
piedalīties bezmaksas
nodarbībās un uzlabot
savas e-prasmes.
«Šā gada prioritātes Digitālās
nedēļas gaitā saistītas ar kritisko
domāšanu un mediju pratību,
drošību digitālajā vidē, personu
datu aizsardzību, kā arī specifiskiem individuāliem jautājumiem
par pakalpojumiem e-vidē,» stāsta ZRKAC Informācijas resursu
un tehnoloģiju nodaļas vadītāja
un Digitālās nedēļas koordinatore Jelgavā Antra Škinča, uzsverot, ka šogad vairākas tēmas
aktualizētas līdz ar notiekošo
valstī, piemēram, jaunu likumu
pieņemšanu un asākajiem jautājumiem mediju telpā. Tāpat
būs pieejamas lekcijas, semināri
un praktiskās nodarbības par
tēmām, kas bijušas pieprasītas
pagājušā gada pasākumos.

datoru un internetu, veidot paroles, kā arī darboties incognito
režīmā, lai personīgie dati netiktu
saglabāti, strādājot ar svešu datoru. Tāpat 19. martā no pulksten
9 līdz 19 ZRKAC būs pieejamas
pērn pieprasītās IT profesionāļu
individuālās konsultācijas, kuru
laikā speciālisti pārbaudīs cilvēka
atnesto datoru, iespēju robežās
uzlabojot tā darbu. Būtiski, ka
šogad aktualizējies arī jautājums
par viedo ierīču slēptajām iespējām. «Cilvēki ikdienā lieto dažādas viedās ierīces, piemēram, telefonus, televizorus, gudrās mājas
sistēmas, kuras vadāmas ar
mobilo lietotni. Tomēr jāsaprot,
ka viedajām ierīcēm ir plašas
iespējas un, nepārzinot drošības
iestatījumus, var rasties problēmsituācijas,» atzīst A.Škinča, kā
piemēru minot iespēju hakerim
pieslēgties smart televizoram un
noklausīties istabā notiekošo, bet
televizora īpašnieks to pat nezinās. Apzināt viedo ierīču iespējas
un iepazīties ar drošības aspektiem interesenti varēs seminārā
19. martā pulksten 14 ZRKAC.

Skaidros datu aizsardzības
praktiskos aspektus

«Pērn Latvijā veikts pētījums,
kurā noskaidrots: 83 procenti
iedzīvotāju uzskata, ka mediji ietekmē sabiedrības domu. Ņemot
vērā mūsdienu lielo informācijas
plūsmu, Digitālās nedēļas gaitā
valstī aktualizēts temats par
mediju pratību, akcentējot, kā
neuzķerties uz viltus ziņām, kritiski izvērtējot redzēto vai izlasīto
plašsaziņas līdzekļos,» norāda
A.Škinča. Viens no semināriem,
kurā mācīs kritisko domāšanu,
notiks 21. martā pulksten 16
ZRKAC. Savukārt 21. martā
pulksten 17 seminārs par medijpratību paredzēts arī Jelgavas
pilsētas bibliotēkā.

Ņemot vērā, ka maijā sāks piemērot Fizisko personu datu aizsardzības regulu, LLU piedāvās
iepazīties ar šīs regulas praktiskajiem aspektiem. Seminārs «Jaunās datu aizsardzības regulas
praktiskie aspekti» norisināsies
22. martā pulksten 15. Tā otrajā
daļā tiks runāts arī par to, kā
pasargāt sevi kibertelpā. Uzzināt
par personu datu aizsardzību,
tostarp internetā, būs iespēja arī
skolēniem. «Datu aizsardzība
attiecas ne tikai uz dokumentācijas apriti uzņēmumos, bet
arī uz personu datu aizsardzību
sociālajos tīklos. Skolēni tiks aicināti aizdomāties par to, kādas
ir viņu tiesības un kā nepārkāpt
citu tiesības,» uzsver A.Škinča,
skaidrojot, ka tas attiecas uz
fotogrāfiju publicēšanu sociālajos
tīklos, kā arī virkni citām aktivitātēm, kas ikdienā populāras
bērnu un jauniešu vidū. Datu
aizsardzībai veltītā nodarbība
7.–8. klašu skolēniem notiks 20.
martā Pārlielupes bibliotēkā.

Viedās ierīces var radīt
arī problēmas

Uzņēmējiem akcentēs
mārketinga paņēmienus

Mācīs atšķirt viltus ziņas

Drošības tematika arī šogad
tiks piedāvāta plašā klāstā. Piemēram, 21. martā pulksten 15
interesenti ZRKAC aicināti uz
semināru par to, kā droši lietot

«Šobrīd e-vide, tostarp sociālie
tīkli, kļuvusi par neatņemamu
uzņēmējdarbības daļu, kur notiek
pamata mārketinga darbības. Šis
uzņēmējus interesējošais temats

tiks aktualizēts arī Digitālajā nedēļā,» akcentē A.Škinča. Saņemt
padomus mārketinga rīku izmantošanā, veidojot video, reklāmas
un infografikas, kā arī mācīties
paplašināt esošos komunikācijas
tīklus uzņēmēji varēs 22. martā
ZRKAC, izvēloties sev piemērotu
nodarbību laiku. Savukārt 20.
martā ZRKAC uzņēmēji aicināti
uz praktisko nodarbību, kurā tiks
iepazīstināti ar tiešsaistē pieejamiem rīkiem, kas var atvieglot
ikdienas darbu. Tāpat individuālās nodarbības, kurās uzņēmēji
varēs uzzināt, kā uzturēt kārtību
savās ierīcēs, kontrolēt e-pastus
un plānot darba dienu, notiks
21. martā.

Atbildēs uz individuāliem
jautājumiem

«Gadu gaitā cilvēki arvien vairāk interesējas par iespēju Digitālās nedēļas laikā profesionāļiem
uzdot individuālus un specifiskus
jautājumus,» atzīst A.Škinča, un
arī šogad būs pieejamas dažādas
praktiskās nodarbības un konsultācijas. Piemēram, Jelgavas
pilsētas bibliotēka praktiskajās
nodarbībās 20. martā no pulksten
10 līdz 17 aicina apgūt e-pakalpojumu, tostarp EDS, lietošanu,
kā arī informācijas meklēšanu
datubāzēs.

Tiešsaistē pētīs savu dzimtu

Šogad ar vēl nebijušu aktivitāti – «MyHeritage» – Digitālajā
nedēļā piedalīsies Jelgavas pilsētas bibliotēka. ««MyHeritage» ir mūsdienīgs rīks dzimtas
pētniecībai,» skaidro A.Škinča.
Tā ir maksas platforma, kurai
Digitālās nedēļas laikā Jelgavas
pilsētas bibliotēka nodrošinās
bezmaksas piekļuvi. Tāpat vairākas izzinošas un tehnoloģiskas
nodarbes jauniešu auditorijai būs
pieejamas Jelgavas tehnikumā.
Digitālās nedēļas gaitā skolēni
tiks aicināti iesaistīties «Lego»
darbnīcā, mācīties programmēt
un likt lietām strādāt ar «Arduino» programmu. Jelgavas
tehnikumā arī viesosies vairāki
uzņēmēji, kuri jauniešus iepazīstinās ar inovācijām, piemēram,
3D printeri un virtuālās realitātes
rīkiem.
Jāpiebilst, ka līdztekus plašajam pasākumu klāstam, kas norisināsies mūsu pilsētā, ik dienu
Digitālās nedēļas gaitā notiks
visdažādākie semināri tiešsaistē.
Iepazīties ar programmu iespējams mājaslapā www.eprasmes.
lv, sadaļā «Pasākumu kalendārs».
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20.03.
no plkst.13.55
līdz 15.05
20.03.
no plkst.15 līdz 16;
no plkst.16 līdz 17
20.03.
no plkst.16 līdz 17
20.03.
no plkst.17 līdz 18
20.03.
no plkst.18 līdz 19
21.03.
(laiks tiks precizēts)
21.03.
no plkst.8 līdz 16
21.03.
no plkst.10 līdz 11
21.03.
no plkst.10 līdz 11
21.03.
no plkst.10 līdz 13
21.03.
no plkst.10 līdz 10.40;
no plkst.11 līdz 11.40;
no plkst.12 līdz 12.40;
no plkst.14.15 līdz 15;
no plkst.15.15 līdz 16;
no plkst.16.15 līdz 17
21.03.
no plkst.15 līdz 16
21.03.
no plkst.16 līdz 17.30
21.03.
no plkst.17 līdz 18
22.03.
no plkst.9 līdz 10;
no plkst.17 līdz 18
22.03.
no plkst.10 līdz 11
22.03.
no plkst.10 līdz 10.40;
no plkst.11 līdz 11.40;
no plkst.12 līdz 12.40;
no plkst.14.15 līdz 15;
no plkst.15.15 līdz 16;
no plkst.16.15 līdz 17
22.03.
no plkst.10 līdz 15
22.03.
no plkst.15 līdz 17
22.03.
no plkst.15 līdz 17

Pasākuma nosaukums
Norises vieta
Tiešsaistē pieejamās datubāzes un rīki dzimtu Jelgavas pilsētas bibpētniecībai: Raduraksti.lv un Pārrobežu e-arhīvs liotēkas (JPB) mācību
klase
IT speciālistu konsultācijas «Pārbaudi savu datoru» Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrs
Jelgavas reģiona bibliotēku kopkatalogs.
JPB mācību klase
Mana bibliotēka

Mērķauditorija, pieteikšanās
Visi interesenti. Tālrunis 26367743; e-pasts
Baiba.Ivane-Kronberga@biblioteka.jelgava.lv

EBSCO e-grāmatas – iespēja lasīt to, kā nav Miezītes
plauktā (galvenokārt angļu valodā)
bibliotēka

Visi interesenti. Tālrunis 63083151; e-pasts
Jolanta.Treigute@biblioteka.jelgava.lv

«Britannica» – palīgs ceļojumu plānošanā

Visi interesenti. Tālrunis 63007747; e-pasts
Gundega.Kalnina@biblioteka.jelgava.lv
Visi interesenti. Tālrunis 29118019; e-pasts
Viktorija.Agafonova@biblioteka.jelgava.lv
Visi interesenti. Tālrunis 29777030; e-pasts
Olga.Spirta@biblioteka.jelgava.lv
8.–12. klašu skolēnu grupas, iepriekš
piesakoties pa tālruni 63029093 vai e-pastu
Baiba.Karcevska@biblioteka.jelgava.lv
Bibliotekāri. Tālrunis 29777030; e-pasts
Olga.Spirta@biblioteka.jelgava.lv
Visi interesenti. Tālrunis 63007747; e-pasts
Dagnija.Avota@biblioteka.jelgava.lv

Visi interesenti. Pieteikties līdz 16.03. pa tālruni
63082101.Uzkonsultācijulīdzijāņemsavsdators
Visi interesenti.
Tālrunis 29777030; e-pasts
Olga.Spirta@biblioteka.jelgava.lv
Latvijas Zāļu reģistrs: kā nepārmaksāt par zālēm? JPB mācību klase
Visi interesenti. Tālrunis 29118019; e-pasts
Viktorija.Agafonova@biblioteka.jelgava.lv
Seminārs «Pasaule, kur lietas pieņem lēmumus» Zemgales reģiona Kom- Visi interesenti. Pieteikties līdz 15.03. elektroniski
petenču attīstības centrs http://ej.uz/yr7h vai pa tālruni 63082101
Grāmatu izstāde nozaru abonementā «Esi zinošs JPB nozaru abonements Visi interesenti
– esi drošs»
Praktiskā nodarbība «Dažādi tiešsaistē pieejamie Zemgales reģiona Kom- Mazo, mikro uzņēmumu pārstāvji un
rīki, kas var jūsu ikdienu padarīt ērtāku»
petenču attīstības centrs pašnodarbinātie.
Tālrunis 63012155, 63012149;
e-pasts Liga.Mikelsone@zrkac.jelgava.lv
Seminārs «VSAA e-pakalpojumi un citas aktu- Zemgales
Zemgales Veselības centra darbinieki.
alitātes»
Veselības centrs
Kontaktpersona – Dace Olte, tālrunis
63022568; e-pasts Dace.Olte@vsaa.lv
«Lego» darbnīca, RJ45 konektēšana, dejošanas Jelgavas
8.–9. klases skolēni.
plači
tehnikums
Kontaktpersona – Sanda Vanaga, tālrunis
63025605
Individuālās nodarbības par e-pakalpojumu Zemgales reģiona Kom- Visi interesenti. Pieteikties līdz 16.03.
izmantošanu
petenču attīstības centrs pa tālruni 63012161 vai e-pastu biblio@
zrkac.jelgava.lv
Personas datu aizsardzība internetā
Pārlielupes
Jelgavas 6. vidusskolas 7. un 8. klase
bibliotēka

JPB mācību klase

Latvijas Zāļu reģistrs: kā nepārmaksāt par zālēm? JPB mācību klase
E-pakalpojumu portāli

JPB mācību klase

Digitālās prasmes jauniešiem

Bērnu bibliotēka
«Zinītis»

Individuālas konsultācijas – BIS «Alise»

JPB 302. kab.

«Māksla», «Karogs», «Liesma», «Zvaigzne» un JPB mācību klase
citi 1950.–1990. gadu izdevumi lasāmi tiešsaistē
periodika.lv
Seminārs «VSAA e-pakalpojumi un citas aktu- Jelgavas
alitātes»
poliklīnika

Jelgavas poliklīnikas darbinieki.
Kontaktpersona – Dace Olte, tālrunis
63022568; e-pasts Dace.Olte@vsaa.lv
VISMA – «Arduino» darbnīca
Jelgavas
8.–9. klases skolēni.
tehnikums
Kontaktpersona – Sanda Vanaga, tālrunis
63025605
Individuālas konsultācijas «Gadžeti – ikdienas un Zemgales reģiona Kom- Mazo, mikro uzņēmumu pārstāvji un
biznesa lietu pārvaldībā»
petenču attīstības centrs pašnodarbinātie.
Tālrunis 63012155, 63012149;
e-pasts Liga.Mikelsone@zrkac.jelgava.lv

Seminārs «Kā droši lietot datoru un internetu»
Seminārs «Medijpratība = 21. gs. 2x2»
«Medijpratība un mēs»
«MyHeritage» – starptautiska platforma un
mūsdienīgs rīks dzimtas pētniecībai

Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrs
Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrs
JPB mācību klase
JPB mācību klase

Visi interesenti. Pieteikties līdz 16.03. elektroniski http://ej.uz/zt3k vai pa tālruni 63082101
Visi interesenti. Pieteikties līdz 19.03. elektroniski http://ej.uz/qd4m vai pa tālruni 63082101
Visi interesenti. Tālrunis 29777030; e-pasts
Olga.Spirta@biblioteka.jelgava.lv
Visi interesenti. Tālrunis 26367743; e-pasts
Baiba.Ivane-Kronberga@biblioteka.jelgava.lv

«Britannica» un EBSCO – noderīgi resursi tavā JPB mācību klase
kabatā
Individuālas konsultācijas «Padomi mārketinga Zemgales reģiona Komrīku izmantošanā, veidojot video, reklāmas, petenču attīstības centrs
infografikas»

Visi interesenti. Tālrunis 63007747; e-pasts
Gundega.Kalnina@biblioteka.jelgava.lv
Mazo, mikro uzņēmumu pārstāvji un
pašnodarbinātie. Tālrunis 63012155,
63012149; e-pasts Liga.Mikelsone@zrkac.
jelgava.lv

Letonika.lv – noderīgs resurss mācībām

1.–12. klašu skolēnu grupas, iepriekš piesakoties pa tālruni 63029093 vai e-pastu
Baiba.Karcevska@biblioteka.jelgava.lv
Visi interesenti. Pieteikties pa e-pastu
informacija@llu.lv

Bērnu bibliotēka
«Zinītis»

Lekcijas:
LLU, Jelgavas pils
Jaunās datu aizsardzības regulas praktiskie aspekti;
Drošas IT vides izmantošana – kā nekļūt par upuri
nezināmajam jeb 10 veidi, kā sevi pasargāt kibertelpā
Seminārs «Fotogrāfiju apstrāde, izmantojot Zemgales reģiona Kom- Visi interesenti. Pieteikties līdz 19.03. pa
tiešsaistes rīku ipiccy.com»
petenču attīstības centrs tālruni 63012161 vai e-pastu meldra.
sadre@zrkac.jelgava.lv
EBSCO e-grāmatas – iespēja lasīt to, kā nav Miezītes bibliotēka
Visi interesenti. Tālrunis 63083151; e-pasts
plauktā (galvenokārt angļu valodā)
Jolanta.Treigute@biblioteka.jelgava.lv

22.03.
no plkst.15 līdz 16;
no plkst.16 līdz 17
23.03.
Lekcija darbnīca «Building applications using LLU, Jelgavas pils
Visi interesenti. Pieteikties pa e-pastu
no plkst.10 līdz 12
MEAN stack» (angļu val.)
informacija@llu.lv
27.03.
Lasītāju klubiņa pasākums ar digitālu ievirzi «Ko JPB mācību klase
Lasītāju klubiņa biedri
no plkst.16 līdz 18
meklē, to atrod»
Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrs, Svētes iela 33
Jelgavas tehnikums, Pulkveža O.Kalpaka iela 37
Jelgavas pilsētas bibliotēka, Akadēmijas iela 26
Pārlielupes bibliotēka, Loka maģistrāle 17
Bērnu bibliotēka «Zinītis», Lielā iela 15
Miezītes bibliotēka, Dobeles šoseja 100

ZIŅAS
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Mainīsies maksa par
atkritumu apsaimniekošanu
No 1.lpp.

Šogad izmaksas augušas visās
trīs pozīcijās. Atkritumu savākšanu un pārvadāšanu ietekmē
minimālās algas pieaugums un
degvielas cenas kāpums, kā arī
uzņēmuma investīcijas dalīto
atkritumu savākšanā. «Ar Kohēzijas fonda atbalstu iegādāsimies
dalīto atkritumu savākšanas mašīnu, kas ļaus arī privātmāju
iedzīvotājiem piedāvāt iespēju
šķirot atkritumus. Iegādāsimies
arī atbilstošus dzeltenos konteinerus, kuros var mest papīru un
citu iepakojumu. Tos piedāvāsim
izmantot privātmājām līdzīgi kā
jau nodrošinātos konteinerus stikla šķirošanai,» stāsta A.Grīnfelds.
Plānots, ka šis pakalpojums būs
pieejams no gada vidus.

Poligona tarifs tiek izteikts
maksā par tonnu, bet pašvaldība
mājsaimniecību radītos atkritumus mēra kubikmetros. Piemērojot maksu, jānosaka viena
kubikmetra atkritumu svars, un
pērn tas bija 150 kilogrami, kas ir
par trīs kilogramiem vairāk nekā
iepriekš. Līdz ar to palielinās arī
poligona tarifs. Tāpat izmaiņas
ir dabas resursu nodoklī, kas tiek
maksāts par poligonā faktiski apglabātajiem atkritumiem. 2017.
gadā Jelgavā savākti 110 105
kubikmetri atkritumu (2016.
gadā – 109 472 kubikmetri), no
kuriem poligonā apglabāts 41 procents. Salīdzinot ar 2016. gadu,
arī poligonā apglabāto atkritumu
proporcija bijusi lielāka.
Tarifs spēkā stāsies 1. aprīlī.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Izdots Jelgavas
pastkaršu albums
Foto: Ivars Veiliņš

Pirms ielu rekonstrukcijas aicina
uz sabiedrisko apspriešanu
 Kristīne Langenfelde

Jelgavā, realizējot vērienīgu projektu, ir uzsākta
būvprojektu izstrāde
Garozas, Prohorova un
Neretas ielas pārbūvei,
lai jau 2019. un 2020.
gadā šīs ielas varētu
rekonstruēt. Projekta
gaitā trīs ielās pilnībā
tiks atjaunota novecojusī infrastruktūra, pārbūvējot un paplašinot
braukšanas joslas, kā
arī izbūvējot autobusu
pieturas, apgaismojumu, inženiertīklus,
apvienoto gājēju un
velosipēdistu ceļu. Lai
šos darbus varētu īstenot, nepieciešams
nocirst 105 kokus, kas
šobrīd aug ielu malās.
Pēc projekta realizācijas
to vietā tiks iestādīti 80
jauni koki.
Trīs ielu rekonstrukcija ir daļa
no Eiropas Reģionālās attīstības
fonda atbalstītā projekta «Tehniskās infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības attīstībai
degradētā teritorijā». Tā laikā ne
tikai bijušajā būvmateriālu kombināta teritorijā tiks radīta uzņēmējdarbībai pievilcīga vide, bet arī
rekonstruētas līdzās esošās ielas

depo mikrorajonā, kas būtiskus
uzlabojumus nav piedzīvojušas
gadiem.
Kā informē Jelgavas pilsētas
pašvaldības Būvvaldē, būvprojekta realizācijas gaitā ielu sarkano
līniju robežās, kur tiks izbūvētas
jaunās komunikācijas, paredzēta
105 koku izciršana, tajā skaitā 54
vērtīgu koku, 18 mazvērtīgu un
33 nevērtīgu koku. Savukārt ielu
sarkanajās līnijās saglabājami 233
koki. Likvidēto koku vietā pēc ielu
rekonstrukcijas paredzēts iestādīt
apmēram 80 jaunus kokus, veidojot ielās vienotu ainavisku stilu.
Kā nosaka Ministru kabineta
noteikumi, pirms koku izciršanas
iecere ir jānodod sabiedriskajai
apspriešanai. Tā notiks no 8. līdz
22. martam, un tajā aicināts iesaistīties ikviens iedzīvotājs.
Pēc publiskās apspriešanas
rezultātu apkopošanas ziņojums
par publiskās apspriešanas rezultātiem tiks izskatīts Jelgavas
pilsētas pašvaldības Būvvaldē.
Jāpiebilst, ka jau līdz šim, pilsētā
rekonstruējot ielas, vairākkārt
nācies izcirst kokus, to vietā stādot
jaunus. Pirms vairākiem gadiem
pašvaldība rada iespēju vērtīgākajiem no nocirstajiem kokiem
dot otru mūžu – koka skulptūru
simpoziju laikā tēlnieki šos kokus
pārvērta skulptūrās, kas tagad kā
spēļu un vides elementi rotā pilsētas bērnudārzu teritoriju.

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai
plānotajās būvniecības iecerēs «Garozas ielas pārbūve,
Jelgavā», «Prohorova ielas pārbūve, Jelgavā» un
«Neretas ielas pārbūve, Jelgavā»
Atbilstoši Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr.309 «Noteikumi par koku
ciršanu ārpus meža» 17. punktā noteiktajam un pamatojoties uz Jelgavas pilsētas
pašvaldības administrācijas Būvvaldes 26.01.2018. lēmumu Nr.54/4-5/K, publiskai
apspriešanai tiek nodota 105 koku ciršanas iecere.

Publiskā apspriešana notiek
no 08.03.2018. līdz 22.03.2018. (ieskaitot).

Tiek veikta būvprojektu «Garozas ielas pārbūve, Jelgavā», «Prohorova ielas
pārbūve, Jelgavā» un «Neretas ielas pārbūve, Jelgavā» izstrāde, kuru realizēšana
paredzēta 2019.–2020. gadā. Ielu pārbūves mērķis ir novecojušās ielu infrastruktūras atjaunošana un uzlabošana. Būvprojektos tiks paredzēta braukšanas joslu
pārbūve un paplašināšana, autobusu pieturu, apgaismojuma, inženiertīklu,
apvienoto gājēju un velosipēdistu ceļu izbūve. Būvprojektu realizācijas ietvaros
ielu sarkano līniju robežās paredzēta 105 koku izciršana, tajā skaitā 54 vērtīgu
koku, 18 mazvērtīgu koku, 33 nevērtīgu koku. Ielu sarkanajās līnijās saglabājami 233 koki. Būvprojektu ietvaros tiks paredzēts iestādīt aptuveni 80 kokus.
Objekta pasūtītājs – Jelgavas pilsētas pašvaldība, Lielā iela 11, Jelgava (sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams saņemt Attīstības un
pilsētplānošanas pārvaldē (vecākā projektu vadītāja Daina Traidase, tālrunis
63005490, e-pasts daina.traidase@dome.jelgava.lv)).
Objekta projektētājs – sabiedrība ar ierobežotu atbildību «3C», Paula Lejiņa
iela 2, Jelgava.
Ar koku ciršanas ieceres materiāliem publiskās apspriešanas laikā var
iepazīties Jelgavas pilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā (tālrunis
63005522, 63005537) un Būvvaldē (tālrunis 63005576) Lielajā ielā 11, Jelgavā
(pirmdienās no plkst.8 līdz 19, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst.8
līdz 17, piektdienās no plkst.8 līdz 14.30), kā arī pilsētas portālā www.jelgava.lv.
Rakstiskas atsauksmes vai aptaujas lapas (anonīmas netiks ņemtas vērā)
var iesniegt elektroniski pa e-pastu buvvalde@dome.jelgava.lv, Jelgavas pilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā Lielajā ielā 11, Jelgavā, vai nosūtīt
pa pastu Jelgavas pilsētas pašvaldības Būvvaldei, Lielā iela 11, Jelgava, LV-3001.
Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas ziņojums par publiskās
apspriešanas rezultātiem tiks izskatīts Jelgavas pilsētas pašvaldības Būvvaldē.

 Ilze Knusle-Jankevica

«Pastkartes ir nozīmīgs
vēstures avots, turklāt
nereti tajās ir attēloti
tādi objekti, kuru fotogrāfijas vispār nav atrodamas. Uz pastkartēm
attēlotā tematika ir ļoti
dažāda, bet mums interesē mūsu pilsēta – kāda
izskatījusies senā Jelgava, kā tā mainījusies,
ko vēl interesantu par
mūsu pilsētu spēj atklāt
pastkartes,» pagājušajā
piektdienā atklājot pastkaršu grāmatu «Jelgavas albums», teica
Ģederta Eliasa Jelgavas
Vēstures un mākslas
muzeja direktore Gita
Grase, uzsverot: šī grāmata ir liels ieguvums
ikvienam, kam interesē
Jelgavas vēsture.
Albumu veidoja muzeja kolektīvs, no krājumā esošajiem
vairākiem tūkstošiem pastkaršu
atlasot apmēram 300, kas iekļautas grāmatā. Tās sagrupētas
vairākās tematiskās nodaļās,
piemēram, ielas, būves, sakrālās
celtnes. Katras nodaļas sākumā
ir neliels apraksts, kā arī pie
katras pastkartes ir norādīts gads
un vieta – arī tas ir būtiski, jo
ļauj datēt notikumus un izprast
pilsētas un sabiedrības attīstību,
pārmaiņas laika griežos. Grāmatā
apkopotas 19. gadsimta beigu un
20. gadsimta sākuma pastkartes.
«Pastkartes ļauj mums ieraudzīt,
cik fantastiski skaista bijusi Jelgava, un tāpēc vēl jo skumjāk ir, ka

karā tā tika nopostīta. Vēsturiskais
skatījums uz pilsētu ir ļoti būtisks,
jo dod mums iemeslu lepoties ar
savu pilsētu, kā arī iedvesmo jaunām lietām, jo, kā saka, ja nezini
savu pagātni, nevari domāt par
nākotni,» norādīja Jelgavas domes
priekšsēdētājs Andris Rāviņš.
Muzeja galvenais krājuma
glabātājs Aldis Barševskis stāsta,
ka agrāk pastkaršu sūtīšana
bija populāra un tās tika izgatavotas ar visdažādāko tematiku.
Iecienīta bijusi svētku tematika
– cilvēki cits citu apsveikuši gan
Ziemassvētkos, gan Līgo, gan
Lieldienās, gan Jaunajā gadā un
citos svarīgos notikumos. Tāpat
bieži uz pastkartēm attēloti dažādi objekti, kas Jelgavas vēstures
kontekstā ir ļoti svarīgi, jo ir
daudz tādu, kuru fotogrāfiju nav,
bet tie ir iemūžināti pastkartē.
«Reiz kāda zinātniece interesējās
par Nikolaja jeb Svētās Vienības
baznīcas interjeru, vitrāžām un
altāri, bet muzejā šādu fotoattēlu
nebija. Toties atradām pastkarti,
uz kuras bija attēlota baznīca no
ārpuses un iekšpuses,» stāsta
A.Barševskis. Viņš norāda arī
citus vēsturiskus objektus Jelgavā, par kuriem vienīgās liecības
saglabājušas pastkartes, piemēram, bērnu rotaļu laukums pie
pils cara laikā, Lindes viesnīca,
kurā 1919. gadā apmetās Latvijas
pagaidu valdība, un tās vestibils,
Grēbnera parks un Grēbnera
vaskadrānu un cepuru fabrika,
tāpat tikai pastkartē iemūžināts
fakts, ka agrāk jelgavnieki ziemā
slidojuši pa Driksu. Savukārt
populārākie pastkartēs attēlotie
Jelgavas objekti ir pils, Svētās
Trīsvienības baznīca, «Academia

Petrina», Ģintermuiža, Reālskola
(tagadējā LLU Ekonomikas un
sabiedrības attīstības fakultāte).
G.Grase uzsver, ka liels ieguvums muzejam bija Jelgavas
patriota Modra Ziemeļa pastkaršu
kolekcijas iegāde 2002. gadā. «Es
savu kolekciju biju krājis 27 gadus.
Kolekcionēju tikai pastkartes par
Jelgavu, un manā kolekcijā bija
ap 2500 pastkaršu. Zināt, tas
nebija nemaz tik vienkārši. Pēc
kara dažādās Latvijas pilsētās tika
rīkoti slepeni tirdziņi, kuros tirgoja
senās grāmatas, pastkartes un
citas laikmeta liecības, bet milicija
centās to kontrolēt. Gadījās arī tā,
ka to, ko nopirki, milicija atņēma
un iznīcināja,» stāsta kolekcionārs.
Viņš teic, ka lēmums šķirties no
ilgi krātās kolekcijas nebija viegls,
turklāt bijuši arī citi interesenti
– divi baltvācu vēsturnieki, kuri
solījuši dolārus un teikuši, ka nav
ko sadarboties ar muzeju, jo muzejam neesot naudas. «Man bija tāds
paradums – iegādājoties kartīti, es
tai otrā pusē ar zīmuli uzrakstīju
cenu, par kādu to nopirku. Apmēram par tādu cenu es tās pārdevu
muzejam,» norāda M.Ziemelis.
Albums izdots ar pašvaldības
finansiālu atbalstu un iespiests
«Jelgavas tipogrāfijā» 1000 eksemplāru tirāžā. Interesenti grāmatu
var iegādāties Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā. Cena – 18 eiro. Tā būs pieejama
arī Jelgavas pilsētas bibliotēkā.
Kā stāsta muzeja speciālisti,
pirmā pastkarte pasaulē esot nosūtīta 1415. gadā, kad kāds franču
dzejnieks bija sacerējis balādi
un Valentīndienā nosūtījis savai
sievai. Latvijā pirmās pastkartes
nosūtītas vien 19. gadsimta beigās.

Brīvlaikā – aktivitātes arī pilsētas bibliotēkās
 Jana Bahmane

Skolēnu pavasara brīvlaikā, no 12. līdz 16.
martam, Jelgavas bibliotēkās – Pārlielupes,
Miezītes un bērnu bibliotēkā «Zinītis» – būs
iespēja apmeklēt radošas un izzinošas aktivitātes, informē Jelgavas
pilsētas bibliotēkas pārstāve Zane Pastere.
Miezītes bibliotēkā 14. un 16.
martā no pulksten 15 līdz 17
skolēniem būs iespēja piedalīties
radošajā nodarbībā «Logu dekorēšana pavasarim», bet «Zinītī» no
12. līdz 16. martam bibliotēkas
darba laikā interesenti varēs
pārbaudīt savas informācijas
meklēšanas prasmes, piedaloties
konkursā «Orientējies bibliotē-

kā». Katram izzinošās aktivitātes
dalībniekam tiks izsniegti uzdevumi un jautājumi, uz kuriem
atbildes būs jāmeklē bibliotēkas
resursos – datubāzēs, grāmatu
plauktos, mājaslapā, sociālajos
tīklos un citviet.
Arī Pārlielupes bibliotēkā aktivitātes notiks visas nedēļas
garumā – ikviens varēs piedalīties
zīmēšanas darbnīcā, iepazīties ar
grāmatu jaunumiem, mācīties
atpazīt putnu dziesmas, skatīties filmas un pat cept vafeles.
«Bērnus bibliotēkā ar prieku uzņemam katru dienu – daudzi, kas
netālu dzīvo, nāk uz bibliotēku
pēc stundām, bet brīvlaikā īpaši
aicinām sākumskolas bērnus –
viņi var arī nebūt mūsu lasītāji.
Droši var ņemt līdzi jaunākus
un vecākus draugus un ģimenes
locekļus,» aicina Pārlielupes
bibliotēkas vadītāja Veneranda

Godmane. Pirmdien, 12. martā,
varēs piedalīties zīmēšanas maratonā, kurā būs iespēja, izmantojot
sagataves, iemācīties zīmēt un
krāsot pāvu, kā arī radīt zīmējumus pēc savas patikas, bet 13.
martā bibliotēkā paredzēts jauno
grāmatu apskats un lasīšana.
«Trešdien skolēnu pēcpusdienā
«Putni mums apkārt» ar skaņu
grāmatu palīdzību mācīsimies
atpazīt putnu balsis, īpaši koncentrējoties uz putniem, kas
dzīvo tepat, Jelgavā,» papildina
V.Godmane. 15. marts bibliotēkā
būs multfilmu diena, bet skolēnu
brīvlaika aktivitātes Pārlielupes
bibliotēkā noslēgsies 16. martā,
kad skolēni aicināti uz pasākumu
«Cepam vafeles», kurā ikviens
pats varēs izcept sev kādu gardumu. Aktivitātes katru dienu
sāksies pulksten 12, un iepriekš
pieteikties tām nav nepieciešams.
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Īsi
 No marta LLU ir jauns nosaukums angļu valodā – turpmāk
starptautiskā vidē LLU būs pazīstama kā Latvia University of Life
Sciences and Technologies (Latvijas
Dzīvības zinātņu un tehnoloģiju
universitāte). LLU Starptautiskās
sadarbības centra vadītājs Voldemārs
Bariss skaidro, ka daudzās valstīs tā
ir pieņemta prakse, ka augstskolas
nosaukums dzimtajā valodā atšķiras
no nosaukuma angļu valodā, īpaši
lauksaimniecības nozarē. «LLU Konventa darba grupa pieņēma lēmumu
mainīt universitātes anglisko nosaukumu uz tādu, kas labāk atspoguļo
universitātes darbību, – LLU ir astoņas
fakultātes, un, iekļaujot nosaukumā
apzīmējumus «dzīvības zinātnes» un
«tehnoloģijas», mums ir iespēja parādīt plašāku universitātes darbības
spektru,» norāda V.Bariss. Tāpat LLU ir
Eiropas Dzīvības zinātņu universitāšu
asociācijas biedre, un ar nosaukuma
maiņu tā apliecina savu piederību
dzīvības zinātņu universitātēm kopumā. «Arī no mārketinga viedokļa
Dzīvības zinātņu un tehnoloģiju universitāte ir labskanīgāks nosaukums.
Lauksaimniecību daudzi uzskata par
pagājušajiem gadsimtiem piederošu,
un tas ir samērā šaurs sektors. Jaunais nosaukums savukārt parāda, ka
universitāte attīsta arī citus sektorus,
piemēram, veic zinātnisko darbību,
apmāca informācijas tehnoloģiju
speciālistus,» tā LLU Starptautiskās
sadarbības centra vadītājs. Viņš papildina, ka bija iecere mainīt arī LLU
nosaukumu latviešu valodā, bet šis
priekšlikums tika noraidīts, lai saglabātu universitātes tradīcijas.
 Jelgavā arī šogad veikta vairāku
pašvaldības teritorijā esošo un
piegulošo lielo novadgrāvju apauguma mehanizēta novākšana nogāzēs. Darbi kopumā veikti 22 500
kvadrātmetru platībā. Vienlaikus pašvaldības iestāde «Pilsētsaimniecība»
aicina arī privātīpašniekus izmantot
laikapstākļus un sakopt gan īpašuma
robežai piegulošos, gan īpašumā
esošos grāvjus atbilstoši Jelgavas
pilsētas pašvaldības saistošajiem
noteikumiem «Jelgavas pilsētas administratīvās teritorijas labiekārtošana
un inženierbūvju uzturēšana». Jelgavas pilsētas teritorijas līdzenais reljefs
un zemes virsmas augstuma atzīmes
ir cēlonis augstam gruntsūdens
līmenim, kas lielāku nokrišņu laikā
īslaicīgi izraisa teritoriju applūšanu
un veicina to pārpurvošanos. Grāvju
sistēma nodrošina lielākā ūdens
apjoma uzkrāšanu un aizvadīšanu,
taču piesērējums no apauguma
un lapām bieži veido ūdens līmeņa
paaugstināšanos un pārmitrina citas
zemākās teritorijas.
 Pavasara brīvlaikā 11. un 12.
klašu audzēkņi aicināti apmeklēt
bezmaksas karjeras konsultācijas
Zemgales reģiona Kompetenču
attīstības centrā (ZRKAC). Inter
aktīvās bezmaksas nodarbībās vidusskolēniem būs iespēja tikt galā
ar šaubām par nākotnes profesijas
izvēli, kā arī analizēt savas vēlmes un
iespējas gadījumā, ja skaidrības par
nākotnes mērķiem vēl nav, norāda
ZRKAC karjeras konsultante Līga
Damberga. 11. klašu skolēni aicināti
uz ZRKAC karjeras konsultāciju 13.
martā pulksten 14, savukārt 12. klašu
– 21. martā pulksten 14. Pieteikties
un saņemt papildu informāciju var
pa e-pastu liga.damberga@zrkac.
jelgava.lv. Jāpiebilst, ka vietu skaits
konsultācijās ir ierobežots.
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Par netīrītu skursteni
draud sods līdz 280 eiro
 Anastasija Miteniece

«Katram skurstenim un apkures iekārtai neatkarīgi no apkures veida vismaz
reizi gadā nepieciešams veikt pārbaudi
un tīrīšanu,» saka sertificēts skursteņ
slaucītājs Aļģirds Bolšteins, papildinot,
ka skursteņslaucītāja pakalpojumu
izmaksas atkarībā no darba apjoma un
nepieciešamā aprīkojuma variē no 30
līdz pārsimts eiro.

Sodrēju degšana, ēkas konstrukciju aizdegšanās, ugunsnelaimes nepareizi mūrētas
krāsns dēļ – jelgavnieki,
laikus neiztīrot sava nama
dūmvadus un pārkāpjot
ugunsdrošības prasības,
turpina piedzīvot ugunsnelaimes apkures sezonā.
Pērn Jelgavā reģistrēti 17
dūmvadu sodrēju degšanas
gadījumi. «Cilvēki ekonomē
uz pašu drošības rēķina. Rezultātā – ugunsnelaime un
nožēla par laikus nepadarītiem darbiem,» uzsver Valsts
ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Jelgavas daļas
komandieris Aleksandrs
Koržeņevskis, akcentējot, ka
pagājušajā gadā visbiežāk
sodrēju degšanas dēļ cietušas tieši privātmājas.
«Netīrīts dūmvads ir ugunsbīstams,»
uzsver A.Koržeņevskis. «Ar laiku
skurstenī veidojas kvēpu, sodrēju un
darvas nosēdumi – ekonomijas un
vieglprātības dēļ tos regulāri netīrot,
var sākties degšana. Degšanas brīdī
temperatūra dūmvadā sasniedz ap
1000 grādu, tādēļ nereti skurstenī
rodas plaisas, pa kurām uguns var
skart piegulošās jumta konstrukcijas,
kā arī koka pārsegumus,» skaidro
A.Koržeņevskis, papildinot, ka visbiežāk izsaukumi notiek nakts laikā, jo
nami tiek iekurināti pirms gulētiešanas. A.Koržeņevskis stāsta, ka, ierodoties notikuma vietā, bieži vien degšanas
process ir neatgriezenisks, proti, degšana jau ir sākusies, un ugunsdzēsēji ar
sāli vai speciālu vielu maisījumu var
tikai palīdzēt mazināt atklāto liesmu
un kontrolēt situāciju, līdz degšana ir
beigusies. Jāpiebilst, ka ūdens sodrēju
degšanas novēršanai netiek izmantots,
jo tik augstā temperatūrā tas bojātu
nama dūmvadu.
Ne katrs apzinās, ka atbilstoši noteikumiem gadījumā, ja nama saimnieks
nav ievērojis ugunsdrošības prasības,
tostarp laikus veicis dūmvada tīrīšanu,
viņam var tikt piemērots administratīvais sods no 30 līdz 280 eiro. «Saskaņā
ar noteikumiem sods tiek piemērots,
inspektoriem rūpīgi izvērtējot konkrēto
gadījumu,» skaidro A.Koržeņevskis.
Ir bijis, ka cilvēks jau nākamajā dienā
pēc ugunsnelaimes ir parūpējies par
sertificēta skursteņslaucītāja vizīti un
ierodas ar atzinumu par to, ka dūmvads
atbilst ugunsdrošības noteikumiem.
Cilvēkam atzīstot savu vainu, bieži
vien tiek pārskatīts soda apmērs un
jānomaksā tikai puse no soda.

saskaņā ar Ministru

CIK BIEŽI kabineta noteikumiem
JĀVEIC DŪMVADA
un apkures ierīces
pārbaude un

TĪRĪŠANA?

Sodrējus no ilgdedzes
cietā kurināmā
(malka, ogles, granulas)
un apkures ierīces iekārtas dūmvada

tīra divreiz gadā –
pirms apkures sezonas sākuma līdz
1. novembrim un vienreiz apkures sezonā –
no 1. novembra līdz nākamā gada 1. martam.
Apkures iekārtu, kurā

par kurināmo izmanto gāzi,
tīra un tehnisko apkopi veic

ne retāk kā reizi gadā.

Foto: no A.Bolšteina personīgā arhīva
«Pēc vairāk nekā 40 darba gadiem, tīrot jelgavnieku namu dūmvadus,
varu teikt, ka skursteņu aizaugšanu bieži vien veicina paši namu saimnieki, turklāt tā nav tikai netīrīšanas vaina. Dūmvads var aizaugt pat
dažu mēnešu laikā, ja, piemēram, ekonomijas nolūkos vai nezināšanas
dēļ izmanto nepiemērotu cieto kurināmo, kā arī ietur sliktu – lēnīgu –
kurināšanas stilu,» tā Jelgavā strādājošais sertificēts skursteņslaucītājs
Aļģirds Bolšteins. Viņš skaidro, ka svarīgākais ir izmantot tikai sausu
malku un nepraktizēt lēnīgu kurināšanu, citādi skurstenī zemas temperatūras apstākļos sakrājas kondensāts un nesadeg izveidojušies darvojumi un kvēpi. «Ja kurina pie optimālas temperatūras, visi netīrumi
izdeg un skurstenis neaizaug. Protams, tas var atšķirties no skursteņa
garuma un citiem parametriem, bet temperatūrai pie dūmvada izejas
vajadzētu būt ap 70 grādiem. Vēl pārbaudīt to, vai kvēpi sadeg, var
pēc dūmu nokrāsas: ja tie ir melni, kvēpi skurstenī nav sadeguši.»

tificēti skursteņslaucītāji – divi no tiem
ar zeļļa diplomu, bet viens – ar meistara. Jāņem vērā, ka skursteņslaucītāja
pakalpojumus piedāvā arī uzņēmumi,
taču tie nav apzināti reģistrā. Tāpat
mājaslapā pieejams atsevišķs «Latvijas
gāzes» saraksts ar to skursteņslaucītāju
kontaktiem, kuri drīkst veikt gazificētu
objektu dūmeņu, dūmvadu un ventilācijas kanālu pārbaudes, kā arī sastādīt
aktus gadījumos, kad gāzes iekārtas
tiek pievienotas.
Dūmvada tīrīšanas izmaksas un
apkures iekārtas pārbaudes cena
variē no 25 līdz pārsimts eiro un ir
atkarīga no tā, cik ielaists ir konkrētais
gadījums, cik laika aizņem pārbaudes
un tīrīšanas darbi, vai nepieciešama
Skursteņslaucītāja
papildu tehnika, lai piekļūtu skurstepakalpojumi – no 25 eiro
nim, kā arī citi faktori. Kā lēš pilsētas
Agrāk Jelgavā darbojās Brīvprātīgo skursteņslaucītāji, vidēji pakalpojuma
ugunsdzēsēju biedrība, kas vienuviet cena privātmājām ir, sākot no 30 eiro.
piedāvāja sertificētu skursteņslaucītāju
pakalpojumus, savukārt šobrīd lietpra- Dūmvadus tīra jau
tēju kontakti jelgavniekiem jāmeklē pēc ugunsnelaimes
tiešsaistē. Pilsētas skursteņslaucītāji
«Katram skurstenim un apkures
uzsver: svarīgākais, meklējot tiešsaistē iekārtai neatkarīgi no apkures veida
plašajā piedāvājuma klāstā, ir pārlieci- vismaz reizi gadā pirms apkures senāties, ka skursteņslaucītājam ir derīgs zonas nepieciešams veikt pārbaudi un
sertifikāts, jo šādā gadījumā pēc paveik- tīrīšanu,» stāsta sertificēts skursteņ
tajiem darbiem tiks sastādīts attiecīgs slaucītājs ar meistara diplomu Aļģirds
akts, kas ir sava veida atbildība par Bolšteins, uzsverot, ka, izmantojot cieto
paveikto. Skursteņslaucītāja sertifikāts kurināmo, piemēram, malku vai ogles,
un tā derīguma termiņš pārbaudāms skursteņiem bieži vien nepieciešama
Latvijas Amatniecības kameras re- pamatīgāka tīrīšana, savukārt, teiksim,
ģistrā, kā arī Latvijas Amatniecības gāzes apkures gadījumā skursteņi tik
kameras Skursteņslaucītāju brālības ļoti neaizaug, bet svarīgi tos laicīgi
mājaslapā www.skurstenslaukiem.lv. apsekot, pārbaudot apkures iekārtas
Šobrīd brālības mājaslapas reģistrā, darbību. «Visaktīvāk jelgavnieku zvatostarp interaktīvajā Latvijas kartē, nus saņemam augustā un septembrī,»
redzams, ka Jelgavā darbojas trīs ser- teic meistars. Gadu gaitā tendences

nav mainījušās – ir jelgavnieki, kuri
dūmvadus tīra regulāri, kā arī tādi,
kuri sarosās pa retam vai atskārst tikai
pie pirmajām problēmām. «Sliktākajā
gadījumā cilvēki zvana jau pēc sodrēju
degšanas un ugunsdzēsēju apmeklējuma,» teic skursteņslaucītājs, atzīstot,
ka pēc bargas mācības bieži vien cilvēki
kļūst par pastāvīgajiem klientiem, lai
vēlreiz nenāktos piedzīvot ārkārtas
situāciju. Pērnā gada un šajā apkures
sezonā jau pēc degušiem dūmvadiem
skursteņslaucītājs saņēmis vienu divus
jelgavnieku zvanus mēnesī.

Pie vainas arī apkures iekārta

«Jelgavnieku namos, kuros izmanto
malkas apkuri, tostarp vecās krāsnis
un plītis, ir divu veidu problēmas –
skursteņi, kuri aizaug, ieplaisā un ar
laiku sāk brukt, un ar apkures iekārtu
saistīti ugunsdrošības pārkāpumi,»
stāsta Jelgavā strādājošais sertificēts
skursteņslaucītājs ar zeļļa diplomu
Dainis Strautiņš. Viņš uzsver – mājās
bieži vien nācies konstatēt, ka krāsns
ir nepareizi iemūrēta, bleķa krāsnij
tuvumā stāv mēbeles, zem apkures
ierīces ir koka grīda. Novērojumus apstiprina arī A.Koržeņevskis, papildinot,
ka nereti ir gadījumi, kad jau pēc nama
nodošanas ekspluatācijā jelgavnieki
kamīnu vai apkuri pārbūvē, turklāt
tas tiek izdarīts nekvalitatīvi vai pat
neatbilstoši noteikumiem. Piemēram,
kārtīgi nav izolēti dūmkanāli, tiek
izbūvēti nekvalitatīvi savienojumi
vai izmantoti nepiemēroti materiāli.
«Īpaši tad, ja cilvēks ir nopircis māju
un no iepriekšējiem saimniekiem nav
informācijas par tīrīšanas darbiem vai

pārbaudēm, kas veiktas, ļoti ieteicams
pieaicināt speciālistu un pārliecināties,
ka dūmvadā nav plaisu un citu bojājumu,» iesaka A.Koržeņevskis.

Dūmvadu tīrot iesācējam,
gadās visādi

Jau divus gadus valstī ir spēkā
ugunsdrošības noteikumi, kas noteic,
ka privātmāju īpašnieki dūmvada tīrīšanu var veikt paši, savukārt daudzdzīvokļu mājās ar malkas apkuri obligāti
jāizmanto sertificēta skursteņslaucītāja
pakalpojumi. «Ir jelgavnieki, kuri, izmantojot būvniecības veikalos pieejamos līdzekļus, diezgan veiksmīgi tiek
galā pašu spēkiem, taču ir klienti, kuri
nevar strādāt augstumā vai nejūtas
droši par savām prasmēm,» stāsta
sertificēts skursteņslaucītājs ar zeļļa
diplomu Ojārs Greivulis, kurš strādā
Jelgavā. Viņš akcentē: ja dūmvadu tīra
sertificēts skursteņslaucītājs, vizītes
noslēgumā viņš atstāj attiecīgu atzinumu jeb aktu par paveiktajiem darbiem
un apkures ierīces pārbaudi, kas ir
sava veida atbildība par darba kvalitāti. «Ja trūkst pārliecības par savām
zināšanām un prasmēm, labāk pirmoreiz pieaicināt sertificētu speciālistu,
kurš parādīs, kā tas pareizi darāms,»
tā O.Greivulis, norādot, ka vienmēr
labprāt atbild uz klientu jautājumiem
un vajadzības gadījumā arī pamāca.
A.Bolšteins papildina, ka nereti
skursteņslaucītāja vizīti piesaka tie
jelgavnieki, kuri jau ir piedzīvojuši
neveiksmīgu mēģinājumu. «Pavisam
nesen biju namā, kur cilvēki paši centās
iztīrīt skursteni, bija nopirkuši arī palīgmateriālus, bet tīrīšanas laikā nolūza

«Šobrīd dūmvadu jumtiņi ir modes
lieta, turklāt uzskata, ka tie skursteni pasargā no lietus vai sniega.
Gāzes apkures un šķidrā kurināmā
apkures gadījumā tas, iespējams,
nav tik bīstami, bet, ja tiek izmantots cietais kurināmais, skursteņa
jumts ir vairāk posts nekā glābiņš,»
skaidro sertificēts skursteņslaucītājs Dainis Strautiņš, uzsverot, ka,
aizdegoties sodrējiem, jumtiņš neļaus liesmai degt augstumā, tāpēc
uguns koncentrēsies dūmvadā, kā
arī izkliedēsies gar to. Tāpat ziemas
periodā jumtiņš uzkrāj kondensātu, kas skurstenim nav labvēlīgs.
un dūmvadā iekrita atsvars,» atminas
A.Bolšteins, uzsverot: līdz ar likuma
grozījumiem par to, ka īpašnieks mājas
skursteni var tīrīt pats, darba apjoms
nav mazinājies.

Daudzdzīvokļu mājās ar malkas
apkuri – dalīta atbildība

Ja privātmāju dūmvadu stāvoklis ir
īpašnieku atbildība, tad daudzdzīvokļu
mājās ar malkas apkuri atbilstoši noteikumiem skursteņa tīrīšanu regulāri
nodrošina nama pārvaldnieks, kuram
jāizmanto vienīgi sertificētu skursteņ
slaucītāju pakalpojumi. SIA «Jelgavas
nekustamā īpašuma pārvalde» (JNĪP)
valdes loceklis Juris Vidžis stāsta, ka
uzņēmums Jelgavā apsaimnieko aptuveni 100 māju ar malkas apkuri un
atbilstoši noteikumiem regulāri seko
līdzi to skursteņa stāvoklim. «Divreiz
gadā speciālisti pārbauda un, ja nepieciešams, veic tīrīšanas darbus,» norāda
J.Vidžis, vērtējot, ka ar kopīpašuma
uzturēšanu problēmu neesot. «Taču
jāsaprot, ka apsaimniekotājs regulāri
nodrošina tīrīšanu tikai kopīpašumam,
proti, mājas skurstenim, savukārt
krāšņu un apkures plīšu, kas ierīkotas
dzīvokļos, stāvoklis ir pašu īpašnieku
atbildība,» skaidro J.Vidžis.
Viņš norāda – nereti sastopamas
situācijas, ka mājas kopējais skurstenis ir kārtībā, bet problēmas radušās
ar dzīvoklī izbūvēto apkures iekārtu.
«Cilvēki bieži vien ir ietiepīgi un nevēlas pieņemt, ka problēma ir iekārtai,
kas ir viņu privātīpašums,» tā JNĪP
vadītājs. Jāuzsver, ka šajā gadījumā
apkures iekārtas pārbaude un tīrīšana
ir dzīvokļa īpašnieka pienākums.

Ceturtdiena, 2018. gada 8. marts

Tiksies ar Kristapu Porziņģi

1. klašu skolēnu konkursā ««Sportland»
pirmie soļi basketbolā» uzvarējusi Jelgavas 4. vidusskolas 1.c klases komanda
«Ugunsbumbas», izcīnot iespēju šovasar Liepājā tikties ar NBA basketbolistu
Kristapu Porziņģi, kā arī sastapt Latvijas
vīriešu basketbola izlases spēlētājus.
Konkursa finālā startēja 24 komandas.

Notiks džudo sacensības

10. martā sporta hallē norisināsies
Jelgavas atklātās meistarsacīkstes
«Džudo olimpiskās cerības». Plānots,
ka sacensības pulcēs ap 400 dalībnieku
no Latvijas, Lietuvas, Baltkrievijas, Polijas, Ukrainas un citām valstīm, norāda
kluba «Jelgavas džudo» priekšsēdētājs
Sergejs Vasjkovs. Jelgavu sacensībās
varētu pārstāvēt ap 60 sportistu.
Džudisti sacentīsies vairākās vecuma
grupās (no U-10 līdz U-18) un svara
kategorijās. Starti sāksies pulksten 10,
bet sacensību atklāšana paredzēta
pulksten 11. Uzrunu teiks arī S.Vasjkova pirmais džudo treneris jelgavnieks
Uldis Drusts. Sacensības organizē klubs
«Jelgavas džudo» sadarbībā ar Sporta
servisa centru un Jelgavas Bērnu un
jaunatnes sporta skolu.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

SPORTS
Cīnās par medaļu
kopvērtējumā

Jelgavas mototriālists Andris Grīnfelds
aizvadījis Eiropas
kausa superenduro
2. posmu Spānijā.
Viņa mērķis pirms
sacensībām bija cīnīties par medaļu kausa kopvērtējumā, un pēc starta Spānijā,
kur Andris izcīnīja bronzas godalgu, viņš
saglabā uz to cerības. Līdz ar to kausa
kopvērtējumā pēc aizvadītiem diviem
posmiem A.Grīnfelds ieņem 2. vietu,
bet punktu sadalījums ir ļoti blīvs – viss
izšķirsies fināla posmā Zviedrijā 31.
martā. Jāatgādina, ka Eiropas kausa
superenduro 1. posmā Polijā A.Grīnfelds
daudzus pārsteidza, debijas sacensībās
izcīnot 2. vietu.

Piedzīvo divus zaudējumus

BK «Jelgava/LLU» aizvadījis divas Latvijas
Basketbola līgas 2. divīzijas regulārās
sezonas spēles. 3. martā komanda
piedzīvoja trešo zaudējumu sezonā, ar
75:95 izbraukumā piekāpjoties «Gulbenes bukiem/BJSS». Rezultatīvākais mūsu
komandā bija Andris Justovičs ar 17
punktiem, 15 punkti – Uldim Feldmanim.
6. martā jelgavnieki izbraukumā tikās ar
galveno konkurentu uz pirmo pozīciju
kopvērtējumā – BK «Ķekava/Optibet».
Arī šajā spēlē zaudējums – 81:90, un
līdz ar to mūsu komanda kopvērtējuma
tabulā šobrīd ieņem otro pozīciju. Šajā
spēlē rezultatīvākais bija Salvis Mētra ar
24 punktiem un izcīnītām 5 atlēkušajām
bumbām. 12 punktus guva A.Justovičs.
15. martā mūsējie viesosies pie «VEF
skolas» basketbolistiem.

Vēsturiska uzvara; sākas
cīņa par čempionu titulu
 Ilze Knusle-Jankevica

Pusfinālā HK «Zemgale/
LLU» iekļuva kā ceturtā
labākā regulārā čempionāta vienība un pretiniekos
dabūja sezonas līderus –
«Mogo». Lai gan regulārā
čempionāta laikā abu komandu savstarpējo spēļu
bilance krietni iepriecinošāka bija rīdziniekiem, HK
«Zemgale/LLU» treneris
Valērijs Kuļibaba uzsvēra:
izslēgšanas spēles ir pavisam kas cits nekā regulārais čempionāts, ar pavisam citām emocijām un
atdevi. Pusfināls ilga līdz
vienas komandas četrām
uzvarām, un HK «Zemgale/
LLU» sērijā uzvarēja ar 4:2.
«Jau pusfināls ir karš, bet fināls ir
vēl lielāks karš,» par gaidāmo finālsēriju saka treneris, kurš neizslēdz,
ka būs gan asumi, gan traumas, gan
aizraujošs hokejs.
Izslēgšanas spēļu sērijā HK «Zemgale/LLU» guva 26 vārtus, bet ielaida – 18. Rezultatīvākais jelgavnieku
rindās bija Ivans Ribčiks ar astoņiem
gūtiem vārtiem, trīs vārtus guva
Kristaps Millers un Lauris Rancevs,
divus – Valentīns Feoktistovs, Ričards
Bernhards, Olafs Aploks un Krišs
Grundmanis, bet vēl pieciem spēlētājiem – pa vienu vārtu guvumam. «Tas,
ka vārtus guvuši 12 dažādi spēlētāji,
par mūsu komandu runā pozitīvi un
nozīmē, ka pretiniekam jārēķinās ar
katru spēlētāju, kas ir laukumā,» vērtē treneris. Interesanti, ka šajā sērijā
četrās spēlēs uzvara tika gūta, spēlējot
izbraukumā, un tikai noslēdzošajā
spēlē pie panākuma komanda tika

Foto: Ivars Veiliņš

9. martā sāksies Virslīgas
kausa izcīņa futbolā, kas
ierasti komandām palīdz
sagatavoties regulārajam
čempionātam. FK «Jelgava» pirmo spēli aizvadīs 9.
martā pulksten 20 «Skonto» hallē pret FK «Liepāja/
Mogo».
«Šis turnīrs ir pēdējās pārbaudes
spēles pirms «SynotTip» Virslīgas
sezonas, tāpēc konkrēti uzdevumi
komandai netiks doti. Nozīmīgākā būs
pirmā spēle pret Liepājas komandu,
pēc kuras principā izšķirsies, kuri
futbolisti būs pamatsastāva spēlētāji,»
stāsta FK «Jelgava» direktors Sergejs
Golubevs.

Sporta pasākumi
10. martā pulksten 10 – Jelgavas
pilsētas atklātās meistarsacīkstes «Džudo olimpiskās cerības» (Jelgavas sporta
hallē).
10. martā pulksten 18 – «Credit24»
Meistarlīgas spēle volejbolā: «Biolars/
Jelgava» – «TTU» (ZOC).
11. martā pulksten 10 – Jelgavas
pilsētas atklātais čempionāts basketbolā
vīriešiem (Jelgavas sporta hallē).
11. martā pulksten 10 – Jelgavas
pilsētas čempionāta galda tenisā 4. kārta
(Jelgavas sporta hallē).
11. martā pulksten 10 – Latvijas
Jaunatnes basketbola līgas spēle U-16
grupā: «Jelgavas BJSS» – BS «Ķeizars
Rīga» (ZOC).
11. martā pulksten 12.30 – Latvijas
Jaunatnes basketbola līgas spēle U-14
grupas jaunietēm: «Jelgavas BJSS» –
«Roja» (ZOC).
11. martā pulksten 16 – «Credit24»
Meistarlīgas spēle volejbolā: «Biolars/
Jelgava» – VK «Saaremaa» (ZOC).
13. martā pulksten 10 – Jelgavas
Sporta servisa centra sacensības «Lielā
balva» izglītības iestāžu pirmsskolas
vecuma bērniem (Jelgavas sporta
hallē).
14. martā pulksten 10 – Jelgavas
Sporta servisa centra sacensības «Lielā
balva» 6.–12. klašu skolēniem (Jelgavas
sporta hallē).
15. martā pulksten 11 – Latvijas
Jaunatnes basketbola līga U-19 grupas
jauniešiem: «Jelgavas BJSS» – «VEF skola»
(Jelgavas sporta hallē).

Piedāvā darbu
SIA «Kreatīvs» (reģ.Nr.43603014703) piedāvā
darbu strādniekiem(-cēm) galdniecībā ar pieredzi kokapstrādē, galdniekam(-cei). T.29537176.
Biedrības «Centrs «Elizabete»» (reģ.
Nr.50008032881) Kristīgais bērnu krīzes
centrs Jelgavā meklē audzinātāju un diennakts aprūpētāju darbam ar bērniem. Darbs
maiņās – no plkst.9 līdz 21 vai no 21 līdz
9 – slīdošā grafikā. CV, motivācijas vēstuli
un atsauksmi no iepriekšējās darbavietas
sūtīt pa e-pastu centrselizabete@inbox.lv.

Meklē darbu

Cīņa par Latvijas hokeja
čempionu titulu

Elektromontieris. Izskatīšu arī citus darba
piedāvājumus. T.22163952.

HK «Zemgale/LLU» – HK «Kurbads»
12. martā pulksten 19.15 – Rīgā
13. martā pulksten 19.30 – Rīgā
16. martā pulksten 19.30 – Jelgavā
17. martā pulksten 18 – Jelgavā
Ja nepieciešams: 20. martā – Rīgā;
22. martā – Jelgavā; 24. martā – Rīgā

savā mājas spēlē Jelgavas ledus hallē.
HK «Zemgale/LLU» vārtsargs Rihards
Cimermanis norāda: statistika liecina,
ka arī NHL izslēgšanas spēlēs 49,3
procentos gadījumu uzvarējusi mājinieku komanda, bet 50,7 procentos
spēļu – viesi. «Tas nozīmē, ka mājas
sienas vēl neko negarantē. Jā, ir ērtāk
un arī patīkamāk spēlēt savu skatītāju
priekšā, tomēr katrā spēlē jāstrādā ar
pilnu atdevi,» uzsver R.Cimermanis.
Arī finālsērija norisināsies līdz
vienas komandas četrām uzvarām.
HK «Zemgale/LLU» atzīst, ka «Kurbads» ir nopietns, bet ne neuzvarams

Startēs «Virslīgas kausā»
 Ilze Knusle-Jankevica
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Turnīrā startēs visi astoņi gaidāmās
«SynotTip» Virslīgas sezonas klubi:
FK «Ventspils», «RFS», FK «Liepāja/
Mogo», FK «Valmiera Glass/ViA», FK
«Metta/LU», «Riga FC», FK «Spartaks
Jūrmala» un FK «Jelgava». Jelgavas
kluba direktors to neuzskata par plusu,
drīzāk par mīnusu, jo neviena komanda, gatavojoties jaunajai sezonai, nevēlas saviem pretiniekiem pirms laika
atklāt shēmas, taktiku, sadarbības.
Virslīgas kausa izcīņa tiks aizvadīta
pēc izslēgšanas spēļu principa, sākot ar
ceturtdaļfināliem, taču arī katras kārtas zaudētāji turpinās aizvadīt spēles,
līdz ar to katra komanda triju nedēļu
laikā nospēlēs trīs mačus. Spēles notiks
trīs nedēļas nogales «Skonto» hallē
Rīgā. Skatītājiem ieeja – bez maksas.
Komandu sastāvu komplektēšana
noslēgsies 15. martā, bet S.Golubevs

Vīrietis meklē darbu celtniecībā vai saimniecībā. T.29870655.
Aukles vai aprūpētājas darbu.
Ir medicīniskā izglītība. T.28236557.

pretinieks. «Ja mūsu komanda spēs
noturēt šo emocionālo pacēlumu un
fizisko kondīciju, būs ļoti aizraujoša
finālsērija,» vērtē HK «Zemgale/LLU»
direktors Aivars Zeltiņš. Savukārt
komandas treneris papildina, ka
pats svarīgākais gan pusfināla, gan
fināla sērijā ir komandas emocionālā
noturība, pie kā arī visvairāk tiks
strādāts, gatavojoties noslēdzošajām
sezonas spēlēm.
Finālsērija sāksies ar divām spēlēm Rīgā, pēc tam būs divas spēles
Jelgavā. Pirmais mačs – 12. martā
pulksten 19.15 «Kurbada» ledus hallē

Rīgā, Lidlauka ielā 37. Jelgavas klubs
uz izbraukuma spēlēm organizēs
fanu autobusu, tāpēc interesenti aicināti pieteikties, zvanot pa tālruni
63007220. Tiem, kas vēlas doties
uz pirmdienas spēli, jāpiesakās līdz
svētdienai. Izbraukšana būs pirmdien
17.30 – autobuss gaidīs pie Jelgavas
ledus halles. Arī otrā spēle notiks
«Kurbada» hallē – 13. martā pulksten
19.30. Līdzjutējiem, kuri vēlēsies ar
fanu autobusu doties uz šo spēli, jāpiesakās līdz pirmdienai. Izbraukšana
plānota pulksten 17.40 no Jelgavas
ledus halles.

Virslīgas kausa spēļu kalendārs
1. kārta
9. marts | 17.30 FK «Ventspils» – «RFS»
9. marts | 20.00 FK «Jelgava» – FK «Liepāja/Mogo»
10. marts | 14.30 FK «Valmiera Glass/
ViA» – FK «Metta/LU»
10. marts | 17.00 «Riga FC» – FK «Spartaks Jūrmala»

Glass/ViA» – FK «Metta/LU» zaud. – spēles
«Riga FC» – FK «Spartaks Jūrmala» zaud.
16. marts | 17.30 spēles FK «Ventspils»
– «RFS» uzv. – spēles FK «Jelgava» – FK
«Liepāja/Mogo» uzv.
16. marts | 20.00 spēles FK «Valmiera
Glass/ViA» – FK «Metta/LU» uzv. – spēles
«Riga FC» – FK «Spartaks Jūrmala» uzv.

2. kārta
14. marts | 14.30 spēles FK «Ventspils»
– «RFS» zaud. – spēles FK «Jelgava» – FK
«Liepāja/Mogo» zaud.
15. marts | 14.30 spēles FK «Valmiera

3. kārta
24. marts | 14.00 spēle par 7. vietu
24. marts | 17.00 spēle par 5. vietu
25. marts | 14.00 spēle par 3. vietu
25. marts | 17.00 spēle par 1. vietu

norāda, ka Jelgavas kluba sastāvs būtībā ir nokomplektēts. Šobrīd vienīgi
vēl ir jautājums par pastiprinājumu
aizsardzības līnijā, kur plānots piesaistīt leģionāru.
«SynotTip» Virslīgas sezonu «Jelgava» iesāks 1. aprīlī ar spēli pret FK
«Spartaks Jūrmala», bet 6. aprīlī paredzēta spēle pret Ventspils komandu.

«Pirmās divas Virslīgas spēles mums ir
mājas spēles, bet, visticamāk, tās tiks
aizvadītas Olaines stadionā. Ļoti gribējām sezonu iesākt Jelgavā, jaunajā
mākslīgā seguma stadionā Kārklu ielā,
bet pavasarī tur turpināsies labiekārtošanas darbi, un Latvijas Futbola
federācija to vēl nav pieņēmusi,» teic
FK «Jelgava» direktors.

Līdzjūtības
Cilvēka mūžs ir līdzīgs koklei,
Pārtrūkst stīga, un viss ir kluss.
Izsakām līdzjūtību un skumju brīdī
esam kopā ar Ilmāru Olehno,
māti mūžībā pavadot.
Jelgavas Valsts ģimnāzijas kolektīvs
Tuvs cilvēks neaiziet,
Viņš tikai pārstāj līdzās būt.
Viņš paliek dziļi, dziļi sirdī
Par avotu, kur mūžam spēku smelt.
Izsakām līdzjūtību
Kristapam Šēnfeldam un tuviniekiem,
vectēvu mūžībā pavadot.
Jelgavas pilsētas
Pašvaldības policijas kolektīvs
Pie tevis iešu, vectēv, ar ziediem baltiem,
Kad vasara tos bagātīgi sniegs,
Ar egļu zariem sniegotiem un saltiem,
Kad ziema smaržojošās puķes liegs.
Izsakām līdzjūtību Kristīnei Krilovai un
tuviniekiem, vectēvu mūžībā pavadot.
Jelgavas pilsētas
Pašvaldības policijas kolektīvs

Aizsaulē aizgājuši
ALEKSANDRS RODIONOVS (1945. g.)
MARIJA PUĶE (1955. g.)
TAMARA GARAŅINA (1922. g.)
VALENTĪNA MARIJA VANAGA (1937. g.)
MĀRA RŪTA BEĻAKA (1939. g.).
Izvadīšana 09.03. plkst.11 no Zanderu
kapsētas Sēru nama uz Bērzu kapsētu.
SILVIJA ŠORNA (1949. g.).
Izvadīšana 09.03. plkst.11 no Meža
kapsētas Sēru nama uz Miera kapsētu.
RITA JEGOROVA (1937. g.).
Izvadīšana 10.03. plkst.15 Baložu kapsētā.
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

Pirmdiena, 12. marts
LTV1
5.30 Karaliste (ar subt.).*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.02 Es – savai zemītei (ar subt.).*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2601.sērija.
9.35 Pamosties līdzās. Meksikas seriāls (ar subt.). 106.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ķepa uz sirds.*
11.20 Barbaras Vudas kolekcija. Sirds trīsas.
Vācijas romantiska drāma (ar subt.). 1998.g. 2.daļa.
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15 Ielas garumā. 15 no 100. Skanstes apkaime.*
13.50  Martins Labrītiņš. Animācijas seriāls.
14.20  Henrijs iepazīst pasauli. Animācijas seriāls.
14.30 Ja es būtu dzīvnieks. Dokumentāls seriāls.
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 166.sērija.
16.00 Pamosties līdzās. Meksikas seriāls (ar subt.). 105.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2601.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija. 19.27 Laika ziņas.
19.30 Aizliegtais paņēmiens.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts.
22.00 Sporta studija.
22.45 Atslēgas (ar subt.).*
23.00 Nakts ziņas. 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.20 700 pasaules brīnumi. Vjetnama.*
23.50 «De facto».*
0.25 Pasaules panorāma. Raidījums par ārpolitiku (ar subt.).*
0.55 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
1.40 Aculiecinieks.*

LTV7
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 1000 jūdzes Urālu kalnos. 5.sērija.
6.30 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Kūku čempions 7. Kulinārijas šovs. (krievu val., ar subt.).
8.10 Dzimtas detektīvs. Jurjānu dzimta.*
9.15 Latvijas sirdsdziesma.*
10.10 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 165.sērija.
11.00 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.).
12.00 2018.gada paralimpiskās spēles Phjončhanā.
Atklāšanas ceremonija.*
14.15 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls
14.45 Bez aizvainojuma. Aktuālas intervijas (krievu val., ar subt.).*
15.20 Punkti uz i. Diskusiju raidījums (krievu val., ar subt.).*
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.).
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.30 Latvijas meistarsacīkšu hokejā fināls. 1.spēle.
22.05 Bez aizvainojuma. Aktuālas intervijas (krievu val.).
22.40 Neaizmirstais. Seriāls. 3. un 4.sērija (krievu val., ar subt.).
0.25 Midsomeras slepkavības 9. Detektīvseriāls. 2.sērija.
2.10 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.
6.00 900 sekundes.
8.15 Apsolītā. Indijas seriāls. 2007.g. 237.sērija.
9.15 Likteņa līkloči. Krievijas seriāls (ar subt.). 11.sērija.
10.25 Televīzijas veikals.
10.40 Bērni un vecāki 5. ASV seriāls. 2013.g. 2.sērija.
11.40 Neskūpsti krāpnieku. Vācijas romantiska komēdija. 2012.g.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Mūsu Čārlijs 11. Vācijas seriāls. 11.sērija.
15.25 Daktere Kvinna 3. ASV seriāls. 1.sērija.
16.25 Mežonīgās zemes. Meksikas seriāls. 2017.g. 4.sērija.
17.40 Mani remonta noteikumi 2. Realitātes šovs. 6.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani remonta noteikumi 2. Realitātes šovs. 6.sērijas turpinājums.
18.55 Drosme un skaistums. Turcijas seriāls. 2016.g. 31.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.35 Transports šodien, rīt 9.
20.40 Degpunktā.
21.10 Ekstrasensi – detektīvi. Realitātes šovs. 2012.g. 2.sērija.
22.55 Es pazinu savu slepkavu. ASV dokumentāls seriāls. 2.sērija.
23.25 Amerikāņi 5. ASV seriāls. 2.sērija.
0.25 LNT ziņu Top 10.*
1.10 «Dzīvīte» brīvdienās 2. Televīzijas veikala skatlogs.
1.30 Attīstības kods 4. Televeikala skatlogs.
2.00 Drosme un skaistums. Turcijas seriāls. 2016.g. 31.sērija.
2.40 Degpunktā.*
3.05 900 sekundes.*

TV3
5.00 Apokalipses vēstneši. ASV seriāls. 2013.g. 10.sērija.
5.55 Uzvarētājas un zaudētājas 2. Seriāls. 2012.g. 5.sērija.
6.50 Grizijs un lemingi. Animācijas seriāls.
7.20 Četrarpus draugu. Animācijas seriāls.
7.40 Simpsoni 2. Animācijas seriāls.
8.15 Neizstāstītās Šeherezādes pasakas. Animācijas seriāls.
8.40 TV PIRMIZRĀDE. Johannas noslēpums.
Slovākijas un Čehijas piedzīvojumu filma. 2015.g.
10.35 Pasaules smieklīgāko videokuriozu «Top 10» 2. 5.sērija.
11.05 Televeikala skatlogs.
11.20 Uzvarētājas un zaudētājas 2. Seriāls. 2012.g. 6.sērija.
12.25 Bruklina 99 3. ASV seriāls. 2015.g. 6. un 7.sērija.
13.25 Grizijs un lemingi. Animācijas seriāls.
13.50 Neizstāstītās Šeherezādes pasakas. Animācijas seriāls.
14.10 Simpsoni 2. Animācijas seriāls.
14.40 Darma un Gregs 4. ASV seriāls. 2000.g. 79. un 80.sērija.
15.40 Svešā seja 2. Latvijas seriāls. 2018.g. 28. un 29.sērija.
16.55 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 5. Seriāls. 11.sērija.
17.55 Māmiņas 3. Krievijas seriāls (ar subt.). 19. un 20.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Svešā seja 2. Latvijas seriāls. 2018.g. 29.sērija.
21.00 Nāvējošais ierocis. ASV spraiga sižeta seriāls. 11.sērija.
22.00 Skorpions. ASV detektīvseriāls. 2014.g. 10.sērija.
23.00 Kvantiko 2. ASV spraiga sižeta seriāls. 2016.g. 16.sērija.
23.55 Nekā personīga.*
0.55 Sveika, Rīga!*
1.30 Darma un Gregs 4. ASV seriāls. 2000.g. 79. un 80.sērija.
2.15 Svešā seja 2. Latvijas seriāls. 2018.g. 29.sērija.
2.45 UgunsGrēks 4. Latvijas seriāls. 260. un 261.sērija.
3.45 TV3 ziņas.*
4.15 Bez tabu.*

Otrdiena, 13. marts
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Dzimis Eiropā. Par ieguvumiem un zaudējumiem jaunajās
dalībvalstīs 10 gadus pēc iestāšanās ES.*

6.00 Latvijas valsts himna.
6.02 Es – savai zemītei (ar subt.).*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2602.sērija.
9.35 Pamosties līdzās. Meksikas seriāls (ar subt.). 107.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ceturtā studija.*
11.15 Latvijas sirdsdziesma.*
12.15 Daudz laimes, jubilār!*
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15 Province.*
13.50  Martins Labrītiņš. Animācijas seriāls.
14.20  Zorro hronikas. Animācijas seriāls.
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 167.sērija.
16.00 Pamosties līdzās. Meksikas seriāls (ar subt.). 106.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2602.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija. 19.27 Laika ziņas.
19.30 Personība. 100 g kultūras. Valts Kleins.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 1:1. Aktuālā intervija.
22.05  TV PIRMIZRĀDE. Krievijas opozīcija.
Vācijas dokumentāla filma (ar subt.). 2017.g.
23.05 Nakts ziņas. 23.14 Sporta ziņas. 23.16 Laika ziņas.
23.25 Mobings. Vācijas drāma (ar subt.). 2012.g.
1.05 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts.*
1.50 Kultūršoks. 100 g kultūras.*

LTV7
5.00 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
5.30 1000 jūdzes Urālu kalnos. 5.sērija.
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 1000 jūdzes Urālu kalnos. 6.sērija.
6.30 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Ceturtā studija.*
7.30 Latvijas novadu cīņas.*
8.25 Ar mugursomām pa Latīņameriku. Dokumentāls seriāls. 1.sērija.
8.55 Aculiecinieks.*
9.10 Ceļā uz zināšanām. Dokumentāla filma.
9.40 Izzini pasauli! Dokumentāls cikls.
10.10 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 166.sērija.
11.00 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.).
11.55 Aizliegtais paņēmiens.*
12.50 Vienas dienas restorāns.*
13.20 2018.gada paralimpiskās spēles Phjončhanā. Kalnu
slēpošana. Nobrauciens vīriešiem un sievietēm.*
15.30 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls
16.00  Lielais Gregs. Vācijas seriāls. 2004.g. 25.sērija.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.).
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.30 Latvijas meistarsacīkšu hokejā fināls. 2.spēle.
22.10 Sauja dzīves. Vācijas drāma. 2016.g.
23.55  Bali salas dārgumi. Dokumentāla filma (ar subt.).
0.55  Garšas pasaule. Dokumentāla daudzsēriju filma. 1.sērija.
1.25 Vienmēr formā! «Deutsche Welle» žurnāls

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.
6.00 900 sekundes.
8.15 Apsolītā. Indijas seriāls. 2007.g. 238.sērija.
9.15 Likteņa līkloči. Krievijas seriāls (ar subt.). 12.sērija.
10.25 Televīzijas veikals.
10.40 Bērni un vecāki 5. ASV seriāls. 2013.g. 3.sērija.
11.40 Mantotā dzīve. ASV melodrāma. 2017.g.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Mūsu Čārlijs 11. Vācijas seriāls. 12.sērija.
15.25 Daktere Kvinna 3. ASV seriāls. 2.sērija.
16.25 Mežonīgās zemes. Meksikas seriāls. 2017.g. 5.sērija.
17.40 Mani remonta noteikumi 2. Realitātes šovs. 7.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani remonta noteikumi 2. Realitātes šovs. 7.sērijas turpinājums.
18.55 Drosme un skaistums. Turcijas seriāls. 2016.g. 32.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā.
21.10 Oskars ēno. Latvijas realitātes šovs.
21.40 TV PIRMIZRĀDE. Tulpju pavasaris.
ASV un Kanādas melodrāma. 2016.g.
23.35 Tirāns 3. ASV seriāls. 2016.g. 5.sērija.
0.40 Mīlas dēka 2. ASV seriāls. 2015.g. 5.sērija.
1.35 «Dzīvīte» brīvdienās 2. Televīzijas veikala skatlogs.
2.00 Drosme un skaistums. Turcijas seriāls. 2016.g. 32.sērija.
2.45 Degpunktā.*
3.10 900 sekundes.*

TV3
5.00 Apokalipses vēstneši. ASV seriāls. 2013.g. 11.sērija.
5.55 Uzvarētājas un zaudētājas 2. Seriāls. 2012.g. 6.sērija.
6.50 Grizijs un lemingi. Animācijas seriāls.
7.20 Četrarpus draugu. Animācijas seriāls.
7.40 Simpsoni 2. Animācijas seriāls.
8.15 Neizstāstītās Šeherezādes pasakas. Animācijas seriāls.
8.40 TV PIRMIZRĀDE. Burvju deguns.
Slovākijas un Čehijas piedzīvojumu filma. 2016.g.
11.05 Televeikala skatlogs.
11.20 Uzvarētājas un zaudētājas 2. Seriāls. 2012.g. 7.sērija.
12.25 Bruklina 99 3. ASV seriāls. 2015.g. 8. un 9.sērija.
13.25 Grizijs un lemingi. Animācijas seriāls.
13.50 Neizstāstītās Šeherezādes pasakas. Animācijas seriāls.
14.10 Simpsoni 2. Animācijas seriāls.
14.40 Darma un Gregs 4. ASV seriāls. 2000.g. 81. un 82.sērija.
15.40 Svešā seja 2. Latvijas seriāls. 2018.g. 29. un 30.sērija.
16.55 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 5. Seriāls. 12.sērija.
17.55 Virtuve. Krievijas seriāls (ar subt.). 1. un 2.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Svešā seja 2. Latvijas seriāls. 2018.g. 30.sērija.
21.00 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 7. Seriāls. 11.sērija.
22.00 Zibsnis 2. ASV spraiga sižeta seriāls. 20.sērija.
23.00 Aklā zona. ASV seriāls. 2015.g. 7.sērija.
23.55 Impērija. ASV seriāls. 2014.g. 5.sērija.
0.55 Darma un Gregs 4. ASV seriāls. 2000.g. 81. un 82.sērija.
1.45 Virtuve. Krievijas seriāls (ar subt.). 1.sērija.
2.10 Svešā seja 2. Latvijas seriāls. 2018.g. 30.sērija.
2.40 UgunsGrēks 4. Latvijas seriāls. 262. un 273.sērija.
3.45 TV3 ziņas.*
4.15 Bez tabu.*

Trešdiena, 14. marts
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Ielas garumā. 15 no 100. Skanstes apkaime.*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.02 Es – savai zemītei (ar subt.).*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2603.sērija.
9.35 Pamosties līdzās. Meksikas seriāls (ar subt.). 108.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ceturtā studija.*
11.15 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*

TV PROGRAMMA
12.00 Personība. 100 g kultūras.*
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15 Vides fakti.*
13.50  Gārfīlda šovs 2. Animācijas seriāls.
14.20 Kas te? Es te!*
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 168.sērija.
16.00 Pamosties līdzās. Meksikas seriāls (ar subt.). 107.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2603.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija. 19.27 Laika ziņas.
19.30  TV PIRMIZRĀDE. Savvaļas makšķernieki.
Lielbritānijas dokumentāla filma. 2016.g.
20.00 Pasaules panorāma. Raidījums par ārpolitiku.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 Latvijas Loto izlozes.
21.20 Tieša runa.
22.30 TV PIRMIZRĀDE. Latviešu jaunie režisori.
Dāvis Dreimanis. Baroni. Latvijas komēdija. 2016.g.
23.00 Nakts ziņas. 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 Debesu vārdā 2. Vācijas daudzsēriju drāma. 7. un 8.sērija.
1.05  Krievijas opozīcija. Dokumentāla filma (ar subt.).

LTV7
5.00 Vienas dienas restorāns.*
5.30 1000 jūdzes Urālu kalnos. 6.sērija.
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 1000 jūdzes Urālu kalnos. 7.sērija.
6.30 Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Ceturtā studija.*
7.30 «De facto» (ar subt.).*
8.05 Province (ar subt.).*
8.35 Citādi latviskais (Cytaidi latviskais) (ar subt.).*
9.05 Ceļā uz zināšanām. Dokumentāla filma.
9.40 Izzini pasauli! Dokumentāls cikls.
10.10 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 167.sērija.
11.00 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.).
11.55 LV jaunatklāšanas raidījums «TE!».*
12.50 2018.gada paralimpiskās spēles Phjončhanā. Kalnu
slēpošana. Supergigants vīriešiem un sievietēm.*
14.58 Personīgā lieta. Informatīvi analītisks raidījums (krievu val., ar subt.).*
15.30 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls
16.00  Lielais Gregs. Vācijas seriāls. 2004.g. 26.sērija.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.).
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35  Bezbailīgie. Gadsimta izaicinājums 4. Dok.seriāls. 3.sērija.
20.05  Černobiļa. Pēc 30 gadiem. Dokumentāla filma.
21.10  Lielais Gregs. Vācijas seriāls. 2004.g. 27.sērija.
22.10 Sporta lielvalsts Latvija. Korejas dokumentāla filma.
23.05 Personība. 100 g kultūras.*
0.00 Igaunija ar Mariju Vīi. Dok.seriāls. (krievu val., ar subt.).
0.35  Bezbailīgie. Gadsimta izaicinājums 4. Dok.seriāls. 3.sērija.
1.05 LTV – 60. Zelta arhīvs. Pits Andersons.*
1.30 Eiropa fokusā. «Deutsche Welle» žurnāls

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.
6.00 900 sekundes.
8.15 Apsolītā. Indijas seriāls. 2007.g. 239.sērija.
9.15 Likteņa līkloči. Krievijas seriāls (ar subt.). 13.sērija.
10.25 Televīzijas veikals.
10.40 Bērni un vecāki 5. ASV seriāls. 2013.g. 4.sērija.
11.40 Tulpju pavasaris. ASV un Kanādas melodrāma. 2016.g.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Mūsu Čārlijs 11. Vācijas seriāls. 13.sērija.
15.25 Daktere Kvinna 3. ASV seriāls. 3.sērija.
16.25 Mežonīgās zemes. Meksikas seriāls. 2017.g. 6.sērija.
17.40 Mani remonta noteikumi 2. Realitātes šovs. 8.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani remonta noteikumi 2. Realitātes šovs. 8.sērijas turpinājums.
18.55 Drosme un skaistums. Turcijas seriāls. 2016.g. 33.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā.
21.10 Zebra 2.
21.25 Doktors Mārtins 5. Lielbritānijas seriāls. 1.sērija.
22.35 Patiesie meli. ASV spraiga sižeta filma.
1.15 Šaurā zilā strīpiņa. Lielbritānijas komēdijseriāls. 1995.g.
1.45 Drosme un skaistums. Turcijas seriāls. 2016.g. 33.sērija.
2.30 Degpunktā.*
2.55 900 sekundes.*
4.45 Karamba! Humora raidījums.

TV3
5.00 Apokalipses vēstneši. ASV seriāls. 2013.g. 12.sērija.
5.55 Uzvarētājas un zaudētājas 2. Austrālijas seriāls. 7.sērija.
6.50 Grizijs un lemingi. Animācijas seriāls.
7.20 Četrarpus draugu. Animācijas seriāls.
7.40 Simpsoni 2. Animācijas seriāls.
8.15 Neizstāstītās Šeherezādes pasakas. Animācijas seriāls.
8.40 TV PIRMIZRĀDE. Septiņi kraukļi.
Slovākijas un Čehijas piedzīvojumu filma. 2015.g.
10.35 Pasaules smieklīgāko videokuriozu «Top 10» 2. 6.sērija.
11.05 Televeikala skatlogs.
11.20 Uzvarētājas un zaudētājas 2. Austrālijas seriāls. 8.sērija.
12.25 Bruklina 99 3. ASV seriāls. 2015.g. 10. un 11.sērija.
13.25 Grizijs un lemingi. Animācijas seriāls.
13.50 Neizstāstītās Šeherezādes pasakas. Animācijas seriāls.
14.10 Simpsoni 2. Animācijas seriāls.
14.40 Darma un Gregs 4. ASV seriāls. 2000.g. 83. un 84.sērija.
15.40 Svešā seja 2. Latvijas seriāls. 2018.g. 30. un 31.sērija.
16.55 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 5. Seriāls. 13.sērija.
17.55 Virtuve. Krievijas seriāls (ar subt.). 3. un 4.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Svešā seja 2. Latvijas seriāls. 2018.g. 31.sērija.
21.00 Tēta nedienas Latvijā 3. Realitātes šovs. 7.sērija.
22.30 Gatava pārvērtībām 2. Realitātes šovs. 5.sērija.
23.15 Karaliskie grēki 2. ASV seriāls. 2015.g. 1.sērija.
0.20 Skorpions. ASV detektīvseriāls. 2014.g. 10.sērija.
1.10 Darma un Gregs 4. ASV seriāls. 2000.g. 83. un 84.sērija.
2.00 Svešā seja 2. Latvijas seriāls. 2018.g. 31.sērija.
2.35 UgunsGrēks 4. Latvijas seriāls. 264. un 265.sērija.
3.40 TV3 ziņas.*
4.10 Bez tabu.*

Ceturtdiena, 15. marts
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Vides fakti (ar subt.).*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.02 Es – savai zemītei (ar subt.).*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2604.sērija.
9.35 Pamosties līdzās. Meksikas seriāls (ar subt.). 109.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ceturtā studija.*
11.15 Aizliegtais paņēmiens.*
12.10 1:1. Aktuālā intervija.*
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15 Pasaules panorāma. Raidījums par ārpolitiku.*

Ceturtdiena, 2018. gada 8. marts
13.50 Tīģeris. Animācijas filma.
13.58 Vāsa. Animācijas filma.
14.06 Avārijas brigāde. Medības. Animācijas filma.
14.20 Kas te? Es te!*
14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 169.sērija.
16.00 Pamosties līdzās. Meksikas seriāls (ar subt.). 108.sērija.
17.00  Mīlas viesulis 12. Vācijas seriāls. 2604.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.56 Ceturtā studija. 19.27 Laika ziņas.
19.30 Latvijas filmas Latvijas simtgadei. Baltu ciltis.
20.00 700 pasaules brīnumi. Vjetnama.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 Atslēgas. Dokumentāls cikls.
21.30 TV PIRMIZRĀDE. Tālā zeme Sibīrija. Dokumentāla filma. 1.sērija.
22.00  Okupācija. Norvēģijas seriāls (ar subt.). 2015.g. 2.sērija.
23.00 Nakts ziņas. 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 Personība. 100 g kultūras.*
0.15 Tieša runa (ar surdotulk.).*
1.20 «1000 jūdzes» pa ledāja pēdām.* 5.sērija.
1.50 Sāras mūzika 2. «Deutsche Welle» žurnāls.

LTV7
5.00 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.*
5.30 1000 jūdzes Urālu kalnos. 7.sērija.
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 1000 jūdzes Urālu kalnos. 8.sērija.
6.30 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Ceturtā studija.*
7.30 Ielas garumā. 15 no 100. Skanstes apkaime (ar subt.).*
8.00 Vides fakti (ar subt.).*
8.30 Brīnumu laboratorija (krievu val., ar subt.).*
9.05 Ceļā uz zināšanām. Dokumentāla filma.
9.40 Izzini pasauli! Dokumentāls cikls.
10.10 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 168.sērija.
11.00 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.).
11.55 Tieša runa (ar surdotulkojumu).*
13.05 Sporta lielvalsts Latvija. Korejas dokumentāla filma.
14.00 Brīnumu laboratorija (krievu val., ar subt.).*
14.30 Ceļā uz zināšanām. Dokumentāla filma.
15.00 Izzini pasauli! Dokumentāls cikls.
15.30 Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls
16.00  Lielais Gregs. Vācijas seriāls. 2004.g. 27.sērija.
17.00 Dzīve šodien. (krievu val.).
18.05 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.).
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.35 Punkti uz i. Diskusiju raidījums (krievu val.).
21.10  Lielais Gregs. Vācijas seriāls. 2004.g. 28.sērija.
22.10 Sporta studija.*
23.00  Černobiļa. Pēc 30 gadiem. Dokumentāla filma (ar subt.).
0.00 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
0.45 Personība. 100 g kultūras.*
1.45 Projekts «Nākotne». «Deutsche Welle» žurnāls

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.
6.00 900 sekundes.
8.15 Apsolītā. Indijas seriāls. 2007.g. 240.sērija.
9.15 Likteņa līkloči. Krievijas seriāls (ar subt.). 14.sērija.
10.25 Televīzijas veikals.
10.40 Bērni un vecāki 5. ASV seriāls. 5.sērija.
11.40 Mīlestības raksti. Vācijas melodrāma. 2007.g.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Mūsu Čārlijs 12. Vācijas seriāls. 1.sērija.
15.25 Daktere Kvinna 3. ASV seriāls. 4.sērija.
16.25 Mežonīgās zemes. Meksikas seriāls. 2017.g. 7.sērija.
17.40 Mani remonta noteikumi 2. Realitātes šovs. 9.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani remonta noteikumi 2. Realitātes šovs. 9.sērijas turpinājums.
18.55 Drosme un skaistums. Turcijas seriāls. 2016.g. 34.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā.
21.10 Izdzīvotāji 32. ASV realitātes šovs. 2016.g. 14. un 15.sērija.
0.00 Melnais kods. ASV seriāls. 2015.g. 11.sērija.
0.50 Čikāgas sardzē 4. ASV seriāls. 2016.g. 16.sērija.
1.30 Es pazinu savu slepkavu. ASV dokumentāls seriāls. 2.sērija.
1.50 Drosme un skaistums. Turcijas seriāls. 2016.g. 34.sērija.
2.30 Degpunktā.*
2.55 900 sekundes.*
4.50 Karamba! Humora raidījums.

TV3
5.00 Apokalipses vēstneši. ASV seriāls. 2013.g. 13.sērija.
5.55 Uzvarētājas un zaudētājas 2. Austrālijas seriāls. 8.sērija.
6.50 Grizijs un lemingi. Animācijas seriāls.
7.20 Četrarpus draugu. Animācijas seriāls.
7.40 Simpsoni 2. Animācijas seriāls.
8.15 Neizstāstītās Šeherezādes pasakas. Animācijas seriāls.
8.40 TV PIRMIZRĀDE. Orests no buvju ģimenes.
Slovākijas un Čehijas piedzīvojumu filma. 2010.g.
10.35 Pasaules smieklīgāko videokuriozu «Top 10» 2. 7.sērija.
11.05 Televeikala skatlogs.
11.20 Uzvarētājas un zaudētājas 2. Austrālijas seriāls. 9.sērija.
12.25 Bruklina 99 3. ASV seriāls. 2015.g. 12. un 13.sērija.
13.25 Grizijs un lemingi. Animācijas seriāls.
13.50 Neizstāstītās Šeherezādes pasakas. Animācijas seriāls.
14.10 Simpsoni 2. Animācijas seriāls.
14.40 Darma un Gregs 4. ASV seriāls. 2000.g. 85. un 86.sērija.
15.40 Svešā seja 2. Latvijas seriāls. 2018.g. 31. un 32.sērija.
16.55 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 5. Seriāls. 14.sērija.
17.55 Virtuve. Krievijas seriāls (ar subt.). 5. un 6.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Svešā seja 2. Latvijas seriāls. 2018.g. 32.sērija.
21.00 Nozieguma skelets 12. ASV seriāls. 6.sērija.
22.00 Pērtiķu planētas sākotne. ASV spraiga sižeta fantastikas filma.
0.05 Ekstrasensu cīņas 16. Realitātes šovs. 2015.g. 7.sērija.
1.35 Darma un Gregs 4. ASV seriāls. 2000.g. 85. un 86.sērija.
2.25 Svešā seja 2. Latvijas seriāls. 2018.g. 32.sērija.
2.50 UgunsGrēks 4. Latvijas seriāls. 266. un 267.sērija.
3.50 TV3 ziņas.*
4.20 Bez tabu.*

Piektdiena, 16. marts
LTV1
5.00 Ceturtā studija.*
5.30 Saknes debesīs (ar subt.).*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.02 Es – savai zemītei (ar subt.).*
6.30 Rīta «Panorāma».
8.35 Alpu dakteris 10. Seriāls. 2.sērija.
9.35 Pamosties līdzās. Meksikas seriāls (ar subt.). 110.sērija.
10.35 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
10.50 Ceturtā studija.*
11.15  Dzeguze. Slovākijas seriāls. 2015.g. 1.sērija.
12.15 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts.*
13.00 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
13.15 Saknes debesīs (ar subt.).*
13.50 Zīmē, līmē, dari pats! Raidījums bērniem.
14.02 Ernests un Selestīna. Animācijas seriāls.
14.20 Astrozēns. Animācijas seriāls.

14.50 Televeikala skatlogs «Top-Shop» piedāvā.
15.05 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 170.sērija.
16.00 Pamosties līdzās. Meksikas seriāls (ar subt.). 109.sērija.
17.00 Alpu dakteris 10. Seriāls. 2.sērija.
18.00 Dienas ziņas (ar surdotulkojumu).
18.55 Kultūršoks. 100 g kultūras.
19.05 Gudrs, vēl gudrāks.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 Īstās Latvijas saimnieces.
22.15  Darelu ģimene. Lielbritānijas seriāls (ar subt.). 5.sērija.
23.10 Nakts ziņas. 23.19 Sporta ziņas. 23.21 Laika ziņas.
23.25 Latvijas sirdsdziesma.*
0.20  Okupācija. Seriāls (ar subt.). 2.sērija.
1.15  Dzeguze. Slovākijas seriāls. 2015.g. 1.sērija.
2.15 Debesu vārdā 2. Vācijas daudzsēriju drāma. 7. un 8.sērija.
4.05 Sporta studija (ar surdotulkojumu).*
4.50 Latviešu jaunie režisori. Dāvis Dreimanis. Baroni.
Latvijas komēdija. 2016.g.

LTV7
5.00 Ielas garumā. 15 no 100. Skanstes apkaime (ar subt.).*
5.30 1000 jūdzes Urālu kalnos. 8.sērija.
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 1000 jūdzes Urālu kalnos. 9.sērija.
6.30 Labākais no «Euromaxx». «Deutsche Welle» žurnāls
7.00 Ceturtā studija.*
7.30 Savējie. Seriāls. 1.sērija.
8.25 Krāsainās pasaules. Dokumentāla filma.
8.35 Logs uz pasauli. Roma. Dokumentāla filma. 2.sērija.
9.09 Bravo! Baltijas valstu bērnu talantu šovs (krievu val., ar subt.).
10.10 Lēna, mana mūža mīlestība. Seriāls. 169.sērija.
11.00 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.).
11.55 1:1. Aktuālā intervija.* (ar surdotulkojumu).
12.45 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
13.30 Personība. 100 g kultūras.*
14.30 Ceļā uz zināšanām. Dokumentāla filma.
15.00 Izzini pasauli! Dokumentāls cikls.
15.30 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls
16.00  Lielais Gregs. Vācijas seriāls. 2004.g. 28.sērija.
17.00 Dzīve šodien (krievu val.).
18.05 Muhtars atgriežas 2. Seriāls (ar subt.).
19.00 Šovakar. Ziņas (krievu val.).
19.30 Latvijas meistarsacīkšu hokejā fināls. 3.spēle.
22.05 Personīgā lieta. Informatīvi analītisks raidījums (krievu val.).
22.35 TV PIRMIZRĀDE. Pilnīga kontrole. ASV trilleris (ar subt.). 2016.g.
0.20 Supernova 2018.*
2.45 Vakars ar Renāru Zeltiņu.*
3.45 Aculiecinieks.*
4.00 Visas durvis vaļā. «SeMS» dokumentālie stāsti.*
4.30 Bez aizvainojuma. Aktuālas intervijas (krievu val., ar subt.).*

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Ticīgo uzvaras balss. Kristīgā programma.
5.55 Bernards 2. Animācijas seriāls.
6.00 900 sekundes.
8.15 Apsolītā. Indijas seriāls. 2007.g. 241.sērija.
9.15 Likteņa līkloči. Krievijas seriāls (ar subt.). 15.sērija.
10.25 Televīzijas veikals.
10.40 Bērni un vecāki 5. ASV seriāls. 2013.g. 6.sērija.
11.45 Šarlotes liktenis. Vācijas melodrāma. 2006.g.
13.45 Televīzijas veikals.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 Mūsu Čārlijs 12. Vācijas seriāls. 2.sērija.
15.25 Daktere Kvinna 3. ASV seriāls. 5.sērija.
16.25 Mežonīgās zemes. Meksikas seriāls. 2017.g. 8.sērija.
17.40 Mani remonta noteikumi 2. Austrālijas realitātes šovs. 10.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Mani remonta noteikumi 2. Realitātes šovs. 10.sērijas turpinājums.
18.55 Drosme un skaistums. Turcijas seriāls. 2016.g. 35.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.40 Degpunktā.
21.10 TV PIRMIZRĀDE. Svaigi cepta slepkavība.
Šokolādes cepums. ASV detektīvfilma. 2016.g.
23.05 Mūzika un vārdi. ASV romantiska komēdija. 2007.g.
1.10 Drosme un skaistums. Turcijas seriāls. 2016.g. 35.sērija.
1.50 Likteņa līkloči. Krievijas seriāls (ar subt.). 15.sērija.
2.40 Degpunktā.*
3.00 900 sekundes.*

TV3
5.00 Apokalipses vēstneši 2. ASV seriāls. 2015.g. 1.sērija.
5.55 Uzvarētājas un zaudētājas 2. Austrālijas seriāls. 9.sērija.
6.50 Grizijs un lemingi. Animācijas seriāls.
7.20 Četrarpus draugu. Animācijas seriāls.
7.40 Simpsoni 2. Animācijas seriāls.
8.15 Neizstāstītās Šeherezādes pasakas. Animācijas seriāls.
8.40 TV PIRMIZRĀDE. Mīlestības spēks.
Slovākijas un Čehijas piedzīvojumu filma. 2014.g.
11.05 Televeikala skatlogs.
11.20 Uzvarētājas un zaudētājas 2. Austrālijas seriāls. 10.sērija.
12.25 Bruklina 99 3. ASV seriāls. 2015.g. 14. un 15.sērija.
13.25 Grizijs un lemingi. Animācijas seriāls.
13.50 Neizstāstītās Šeherezādes pasakas. Animācijas seriāls.
14.15 Simpsoni 2. Animācijas seriāls.
14.40 Darma un Gregs 4. ASV seriāls. 2000.g. 87. un 88.sērija.
15.55 Precētie pret brīvajiem 3. Latvijas realitātes šovs. 3.sērija.
16.55 Īpašo uzdevumu vienība «Hawaii 5-0» 5. Seriāls. 15.sērija.
17.55 Virtuve. Krievijas seriāls (ar subt.). 7. un 8.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Bez tabu.
20.20 Dziesmu duelis. TV šovs. 2018.g.
21.50 Papucis. ASV komēdija. 2013.g.
23.55 Laupītāju zeme. ASV detektīvdrāma.
1.45 Kvantiko 2. ASV spraiga sižeta seriāls. 2016.g. 16.sērija.
2.35 UgunsGrēks 4. Latvijas seriāls. 268. un 269.sērija.
3.40 TV3 ziņas.*
4.10 Bez tabu.*

Sestdiena, 17. marts
LTV1
5.20 Kultūršoks. 100 g kultūras.*
5.30 Province (ar subt.).*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.02 Personība. 100 g kultūras.*
7.00 Robotikas pasaule. Animācijas seriāls.
7.30  Martins Labrītiņš. Animācijas seriāls.
8.30 Bitīte Maija 2. Animācijas seriāls.
9.00 Kas te? Es te!
9.30 Zīmē, līmē, dari pats! Raidījums bērniem.
10.00 Ķepa uz sirds.
10.30  TV PIRMIZRĀDE. Princis lāča ādā.
Vācijas pasaku filma (ar subt.). 2015.g.
11.40 Eņģeļu māja. LTV seriāls. 96. un 97.sērija.
12.40 Kultūršoks. 100 g kultūras.*
12.55  Savvaļas makšķernieki. Dokumentāla daudzsēriju filma.
13.30 Latvijas filmas Latvijas simtgadei.*
14.00 700 pasaules brīnumi. Vjetnama.*
14.35 Īstās Latvijas saimnieces.*
15.35 Gudrs, vēl gudrāks.*
17.00  TV PIRMIZRĀDE. Mežonīgā Indonēzija.
Dokumentālu filmu cikls (ar subt.). 1.sērija.
18.00 Dienas ziņas (Sestdiena) (ar surdotulkojumu).
18.20 Aculiecinieks.

TV PROGRAMMA

Ceturtdiena, 2018. gada 8. marts
18.35 Es – savai zemītei.
19.05 Vides fakti.
19.35 Latvijas sirdsdziesma.
20.30 Panorāma. 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 Latvijas Loto izlozes.
21.25 Teātris.zip.
21.45 TV PIRMIZRĀDE. Grenholma metode. Jaunā Rīgas teātra izrāde.
0.00 Pilnīga kontrole. ASV trilleris. 2016.g.
1.45 Aijas Andrejevas koncerts «Soļi. 10 gadi uz skatuves».
3.55 LTV – 60. Zelta arhīvs. Teātra dienas koncerts.

13.20 Izklausies redzēts 4. Muzikāls šovs. 2018.g.
16.00 Doktors Dūlitls 3. ASV komēdija. 2006.g.
18.00 Dullās sacensības «Neiespējamā misija» 7. 3.sērija.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 Kungfu panda. ASV animācijas filma. 2008.g.
21.25 Labirinta skrējējs. ASV spraiga sižeta fantastikas filma.
23.40 Pērtiķu planētas sākotne. Spraiga sižeta fantastikas filma. 2011.g.
1.40 Papucis. ASV komēdija.
3.30 Iespējams tikai Krievijā 4. 15. un 16.sērija.
4.25 TV3 ziņas.*

LTV7

Svētdiena, 18. marts
LTV1

5.00 Pie stūres. «Deutsche Welle» žurnāls
5.30 1000 jūdzes Urālu kalnos. 9.sērija.
6.00 Latvijas valsts himna.
6.03 Kas te? Es te!*
7.00 Dardarija.*
7.30 Province (ar subt.).*
8.00 700 pasaules brīnumi. Kuba.*
8.30 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.
9.00 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.
9.30 Aculiecinieks.*
9.45 V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts.*
10.30 Brīnumu laboratorija (krievu val., ar subt.).
11.00 2018.gada paralimpiskās spēles Phjončhanā.
Snovborda kross vīriešiem un sievietēm.
12.00 Milzu slaloms vīriešiem. 2.brauciens.
13.00 Kērlinga fināls.
15.00 Sporta studija (ar surdotulkojumu).*
15.50 Kūku čempions 7. Kulinārijas šovs. (krievu val., ar subt.).
17.00 Latvijas meistarsacīkšu hokejā fināls. 4.spēle.
19.40 Aculiecinieks.*
20.00  TV PIRMIZRĀDE. Pa neierastiem ceļiem. Dokumentāla filma.
21.00 Midsomeras slepkavības 9. Detektīvseriāls. 3.sērija.
22.50 Daudz laimes, jubilār!*
0.50 LV jaunatklāšanas raidījums «TE!».*
1.50 700 pasaules brīnumi. Kuba.*
2.20 «Latvia Open 2014». Pasaules meistarsacīkstes
jauniešiem un pieaugušajiem 10 dejās.*
4.00 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.*
4.30 Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs.*
4.59 Province (ar subt.).*

LNT
5.00 Karamba! Humora raidījums.
5.25 Bernards 2. Animācijas seriāls.
5.35 Čikāga liesmās 3. ASV seriāls. 2014.g. 20.sērija.
6.15 Dzimuši policisti. ASV seriāls. 2015.g. 8.sērija.
6.55 Suņu slepenā dzīve 2. Lielbritānijas raidījums. 2015.g. 1.sērija.
7.55 30 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru. Kulinārijas raidījums.
8.30 Attīstības kods 4. Televīzijas veikala skatlogs.
9.00 LNT brokastis.
10.00 Laimīgs un vesels 10. Televīzijas veikala skatlogs.
10.30 «Dzīvīte» brīvdienās 2. Televīzijas veikala skatlogs.
11.05 Oskars ēno. Latvijas realitātes šovs.
11.35 TV PIRMIZRĀDE. Ugunīgās sirdis. ASV melodrāma.
13.30 Mani remonta noteikumi 2. Realitātes šovs. 6. un 7.sērija.
15.50 Nāvējošās dabas katastrofas. Dokumentāls seriāls. 7.sērija.
16.50 Ekstrasensu cīņas 3. Krievijas realitātes šovs. 3.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Svaigi cepta slepkavība. Šokolādes cepums. Detektīvfilma. 2016.g.
20.00 LNT ziņas.
20.35 «Degpunktā» sestdienā 6.
21.05 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 293. un 294.sērija.
23.20 Keisijas Entonijas prāva. ASV drāma.
1.10 Patiesie meli. ASV spraiga sižeta filma. 1994.g.
3.20 Nāvējošās dabas katastrofas. Dokumentāls seriāls. 7.sērija.
4.00 LNT brokastis.*

TV3
5.00 Apokalipses vēstneši 2. ASV seriāls. 2015.g. 2.sērija.
5.55 Būt par papucīti 4. ASV seriāls. 2013.g. 9. un 10.sērija.
6.50 Darma un Gregs 4. ASV seriāls. 2000.g. 87.sērija.
7.10 Transformeri: roboti maskējas. Animācijas seriāls.
7.35 Ogijs un tarakāni. Animācijas seriāls.
8.20 Mikijs un sacīkšu braucēji. Animācijas seriāls.
9.15 Televeikala skatlogs.
9.30 Sīči dara trakas lietas. ASV amatiervideo raidījums. 48.sērija.
10.00 Sveika, Rīga!
10.35 Autoziņas. Televeikala skatlogs.
11.10 Tēta nedienas Latvijā 3. Realitātes šovs. 7.sērija.
12.50 Pasaules smieklīgāko videokuriozu «Top 10» 2. 6.sērija.
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5.15 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras.*
6.00 Latvijas valsts himna.
6.02 Personība. 100 g kultūras.*
7.00 Robotikas pasaule. Animācijas seriāls.
7.30  Martins Labrītiņš. Animācijas seriāls.
8.30 Bitīte Maija 2. Animācijas seriāls.
9.00 Kas te? Es te!
9.30  Henrijs iepazīst pasauli. Animācijas seriāls.
9.40 Ja es būtu dzīvnieks. Dokumentāls seriāls.
10.00  Zorro hronikas. Animācijas seriāls.
10.25  Garšas pasaule. Dokumentāls seriāls (ar subt.). 2.sērija.
11.00  TV PIRMIZRĀDE. Laosas dārgumi. Dokumentāla filma (ar subt.).
12.00 TIEŠRAIDE. Dievkalpojums Āgenskalna baptistu baznīcā.
13.00 Saknes debesīs (ar subt.).
13.30 Aculiecinieks.*
13.45 Atslēgas (ar subt.).*
14.05 Likteņa līdumnieki. LTV videofilma. 8.sērija.
15.05 Latvijas sirdsdziesma.*
16.00 Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras. «Panorāmai» – 60.
16.45 Ķepa uz sirds.*
17.15 Daudz laimes, jubilār! «Panorāma» un Andrejs Volmārs.
18.00 Dienas ziņas (Svētdiena) (ar surdotulkojumu).
18.20 LTV «Panorāmas» jubilejas raidījums.
20.00 Province.
20.30 Panorāma. 21.19 Sporta ziņas. 21.29 Laika ziņas.
20.46 «De facto».
21.35 TV PIRMIZRĀDE. Hermaņa Brauna fonda 20. gadadiena.
«Winterfest» Gala koncerts.
0.05 «Panorāmai» – 50.*
1.10  Mežonīgā Indonēzija. Dokumentālu filmu cikls (ar subt.). 1.sērija.
2.15 VIII Ziemeļu un Baltijas valstu Dziesmu svētki.
Noslēguma koncerts.*
4.45 Aculiecinieks.*

LTV7
5.30 Adreses.*
6.00 Latvijas valsts himna.

6.03 Kas te? Es te!*
6.30 Kas te? Es te! Pukša dziedāšanas svētki.*
7.30 Vides fakti (ar subt.).*
8.00 Ielas garumā.* 15 no 100. Skanstes apkaime (ar surdotulkojumu).
8.30 Biznesa pasaule. Televeikala skatlogs.
9.00 Karaliste.*
9.30 Rūpes par Zemi. Dokumentāla filma.
10.00 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.
10.30 Brīnumu laboratorija (krievu val., ar subt.).*
11.00 2018.gada paralimpiskās spēles Phjončhanā.
Milzu slaloms sievietēm. 1.brauciens.
12.00 Milzu slaloms sievietēm. 2.brauciens.
13.00 2018.gada paralimpiskās spēles Phjončhanā.
Noslēguma ceremonija.
15.00 Starptautiskais sporta deju festivāls «Baltic Grand Prix».*
16.00 Ceļā uz zināšanām. Dokumentāla filma.
16.35 Izzini pasauli! Dokumentāls cikls.
17.10 Pa neierastiem ceļiem. Dokumentāla filma.
18.10 Neaizmirstais. Seriāls. 5. un 6.sērija (krievu val., ar subt.).
20.00 Bravo! Baltijas valstu bērnu talantu šovs (krievu val., ar subt.).
21.00 TV PIRMIZRĀDE. Sešas dienas baiļu. Vācijas trilleris. 2010.g.
22.45 Sporta studija.*
23.30 Adreses.*
0.05 Dzimtas detektīvs. Ērenpreisu dzimta (ar subt.).*
1.10 Ulda Marhilēviča koncerts «Marhils un draugi».*
3.05 LTV – 60. Zelta arhīvs. Dzied Ž.Siksna.*
3.30 Visas durvis vaļā. «SeMS» dokumentālie stāsti.*
4.00 Spots.*
4.30 Veiksmīgs uzņēmējs Latvijā. Televeikala skatlogs.*
5.00 Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs.*
5.29 Karaliste (ar subt.).*

LNT
5.00 Vilfreds. ASV seriāls. 2014.g. 4.sērija.
5.15 Bernards 2. Animācijas seriāls.
5.30 Aģente Kārtere 2. ASV seriāls. 2016.g. 9.sērija.
6.10 Kontakts kopā ar doktoru Čārlzu Stenliju.
6.35 Doktors Mārtins 5. Lielbritānijas seriāls. 1.sērija.
7.35 30 minūtes virtuvē ar Džeimiju Oliveru. Kulinārijas raidījums.
8.45 Zebra 2.*
9.00 LNT brokastis.
10.00 «Dzīvīte» brīvdienās 2. Televīzijas veikala skatlogs.
10.30 Atspēriens izaugsmei 2. Televīzijas veikala skatlogs.
11.05 Mūzika un vārdi. ASV romantiska komēdija. 2007.g.
13.10 Mani remonta noteikumi 2. Realitātes šovs. 8., 9. un 10.sērija,.
16.50 Ekstrasensu cīņas 3. Krievijas realitātes šovs. 4.sērija.
17.50 Ziņas sešos.
18.00 Hūberts un Štallers 5. Vācijas detektīvseriāls. 3. un 4.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.10 LNT ziņu Top 10.
21.05 Lieliskais gadsimts. Turcijas seriāls. 295. un 296.sērija.
23.20 Mīlestības raksti. Vācijas melodrāma. 2007.g.

Iespēja pieteikties «FasTracKids Fundamentals»
nodarbībām sestdienās
«FasTracKids Fundamentals» ir mācību programma, kas sniedz iespēju attīstīt
21. gadsimtam nepieciešamās kompetences –
radošumu, kritisko domāšanu, komunikāciju, sadarbību un pārliecību par sevi.

No 2018. gada 10. marta sestdienās

Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā
piedāvājam apgūt «FasTracKids Fundamentals» moduli «Ekonomika».

1.05 Šarlotes liktenis. Vācijas melodrāma. 2006.g.
2.35 Pēdējie Grimmi 3. ASV seriāls. 2013.g. 21.sērija.
3.15 Melnais kods. ASV seriāls. 2015.g. 11.sērija.
4.00 LNT brokastis.*

TV3
5.00 Apokalipses vēstneši 2. ASV seriāls. 2015.g. 3.sērija.
5.55 Būt par papucīti 4. ASV seriāls. 2013.g. 11. un 12.sērija.
7.00 Transformeri: roboti maskējas. Animācijas seriāls.
7.25 Ogijs un tarakāni. Animācijas seriāls.
7.55 Iebraucēji. ASV komēdijseriāls. 2015.g. 1. un 2.sērija.
8.55 Pasaules smieklīgāko videokuriozu
«Top 10» 2. 7. un 8.sērija.
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10.00 Superbingo.
11.05 Dziesmu duelis. TV šovs. 2018.g.
12.30 Gatava pārvērtībām 2. Realitātes šovs. 5.sērija.
13.15 Amerikāņu nindzjas.
ASV realitātes šovs. 2012.g. 3.sērija.
15.10 Tiekties augstāk. ASV muzikāla drāma. 2016.g.
17.10 Kungfu panda. ASV animācijas filma.
19.00 Nekā personīga.
20.00 Izklausies redzēts 4. Muzikāls šovs. 2018.g.
22.40 Atgriezēji. ASV un Kanādas fantastikas drāma. 2010.g.
0.55 Žokļi 3. ASV šausmu filma. 1983.g.
2.40 Dullās sacensības «Neiespējamā misija» 7. 3.sērija.
3.30 Apokalipses vēstneši 2. ASV seriāls. 2015.g. 3.sērija.
4.10 Iespējams tikai Krievijā. 1. un 2.sērija.

Jelgavas pilsētas pašvaldība (reģ.Nr.90000042516)
izsludina konkursu uz Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas
Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldes Teritorijas
plānošanas sektora būvinženiera amata vietu (1 vakance).
Galvenie pienākumi:
1. sagatavot tehniskās specifikācijas būvprojekta izstrādes, būvniecības darbu, būvuzraudzības un citiem
ar projektēšanu un būvniecību saistītu pakalpojumu iepirkumiem;
2. izskatīt un izvērtēt būvprojektu inženierrisinājumu sadaļu atbilstību projektēšanas uzdevumiem un normatīvo aktu prasībām;
3. konsultēt projektēšanas un būvniecības jautājumos, t.sk. piedalīties pašvaldības administrācijas īstenošanā esošo investīciju projektu būvdarbu sanāksmēs, nodrošinot pašvaldības interešu pārstāvniecību.
Prasības:
1. augstākā izglītība būvniecības jomā (priekšroka pretendentiem ar būvinženiera kvalifikāciju);
2. vismaz 3 gadu profesionālā pieredze attiecīgā jomā;
3. precizitāte, augsta atbildības izjūta un spēja strādāt patstāvīgi;
4. darbā izmantojamo tehnisko līdzekļu un sistēmu lietošanas prasme («MS Office», «AutoCad», «Microstation»).
Pieteikuma dokumenti:
1. motivēts pieteikums, nepārsniedzot vienu A4 lapu;
2. dzīves un iepriekšējās darba un profesionālās prakses pieredzes apraksts (CV);
3. izglītību apliecinošo dokumentu kopija vienā eksemplārā.
Pieteikuma dokumenti iesniedzami Jelgavas pilsētas pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā Lielajā
ielā 11, Jelgavā, 131. kabinetā, slēgtā aploksnē ar norādi «Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas
Attīstības un pilsētplānošanas pārvaldes Teritorijas plānošanas sektora būvinženiera amata konkursam» līdz
2018. gada 26. martam (ieskaitot). Tālrunis uzziņām – 63005583, e-pasts inese.belova@dome.jelgava.lv.
Amats klasificēts 20. amata saimes III līmenī (10. mēnešalgu grupa).

MARTA GRĀMATU JAUNUMI JELGAVAS PILSĒTAS BIBLIOTĒKĀ
15. martā no plkst.10 līdz 19
Jelgavas pilsētas bibliotēka aicina uz Jauno grāmatu dienu!
Bibliotēkas grāmatu plauktu papildinājuši 228 jauni izdevumi, 10 DVD un 1 CD.
Piedāvājuma klāstā – daudz jauku bērnu grāmatu, mīlestības romāni un kriminālromāni,
dzeja un ceļojumu apraksti, vēsture un medicīna.

Jelgavas pilsētas bibliotēka, Akadēmijas iela 26; www.jelgavasbiblioteka.lv.

Komplektējam piecgadīgo bērnu grupu.
Nodarbību ilgums ir divu mācību stundu apjomā
(vienas mācību stundas ilgums – 45 min.) reizi nedēļā.
Viens modulis ilgst 8 nedēļas (16 mācību stundas), maksa ir 101 EUR.
Nodarbības notiek mazās grupās (8–10 bērni grupā).
Pieteikšanās pa tālruni 63012152, 63012153 vai e-pastu sanita.sabanska@zrkac.jelgava.lv.
Katra nodarbība programmā «FasTracKids Fundamentals» ir veidota, lai atraisītu bērna
dabisko vēlmi izzināt parādības caur eksperimentiem un citām aktivitātēm interaktīvā veidā.

Seko mums arī portālos:

draugiem.lv un

facebook.com

Programma vairo bērna iztēli, palīdz saprast, kā iegūtās zināšanas var izmantot konkrētu problēmu
risināšanā. Metodikā tiek akcentēta arī komunikatīvā kompetence – spēja komunicēt šī vārda
plašākajā nozīmē: gan spēja klausīties, gan uzdot jautājumus, gan sadarboties grupā, gan izspēlēt
lomu spēles, gan prezentēt savu veikumu kameras priekšā, tādējādi iegūstot pārliecību par sevi.

8. martā pl. 1800

12. martā pl. 1730

Nodokļu aktualitātes
2018.gadā
13.martā pl. 1000

(reģ.Nr.40003619950)

aicina darbā AUTOBUSA VADĪTĀJU.

Uzņēmums piedāvā:
• darbu stabilā uzņēmumā;
• darbinieku motivācijas sistēmu;
• sociālās garantijas;
• dienesta viesnīcu darbiniekiem, kuri nedzīvo Rīgā;
• draudzīgu un uz sadarbību vērstu kolektīvu.
Vēlamais darba uzsākšanas laiks: vienojoties.
CV sūtīt pa e-pastu personals@rigassatiksme.lv. Papildu informāciju iespējams iegūt pa tālruni 67104751.
RP SIA «Rīgas satiksme» sazināsies tikai ar tiem
kandidātiem, kuri tiks aicināti uz nākamo atlases kārtu.

13. martā pl. 1730

13. martā pl. 1730

Personāla atlase,

novērtēšana un vadība
20.martā pl. 1000

Jaunums

Ideju fitness IV

Vadības psiholoģijas
praktiskie aspekti
26. martā pl. 1715

Dārza dizains un
ierīkošana
26. martā pl. 1730

AK

SA

S

22. martā pl. 1715

ZM

Prasības:
• pamata vai vidējās pakāpes vispārējā vai profesionālā izglītība;
• valsts valodas B līmeņa 1. pakāpe vai iegūta izglītība
valsts valodā;
• transportlīdzekļa vadītāja D kategorijas apliecība
un 95. kods;
• atbildības izjūta par veicamo darbu;
• zināšanas par autobusa uzbūvi, darbības principiem
un ekspluatācijas noteikumiem;
• zināšanas ugunsdrošībā, darba aizsardzībā, drošības tehnikā, darba higiēnā, saskarsmes kultūrā, ceļu
satiksmi reglamentējošos noteikumos, kas attiecas uz
autobusa vadītāja darba pienākumu izpildi;
• spēja plānot un organizēt savu darbu.

Gleznošanas
pamati I

BE

Darba pienākumi:
• pārvadāt pasažierus ar autobusu apstiprinātajos
maršrutos saskaņā ar kustības sarakstu un normatīvo
aktu prasībām;
• pārdot un izsniegt vienreizējās papīra biļetes;
• nodrošināt satiksmes drošību, racionālu degvielas
un citu resursu izmantošanu;
• ievērot darba drošības instrukcijas;
• nodrošināt kulturālu pasažieru apkalpošanu.

Komplektējam grupas izglītības programmās:

Strādā vesels
20. martā pl. 1730

Ēd vesels

5. aprīlī pl. 1730

Aktivitātes tiek īstenotas projekta „Kompleksu veselības
veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana
Jelgavas pilsētā, I kārta” (Nr. 9.2.4.2/16/I/085) ietvaros
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NOTIKUMI

Latvijai – 100

Ceturtdiena, 2018. gada 8. marts

Foto: Ivars Veiliņš

Šogad mūsu valsts svin 100 gadu jubileju. Visa gada garumā
«Jelgavas Vēstnesis» katrā laikraksta numurā lasītājiem ļaus
iepazīt Latviju, kādu to šodien redz mūsu pilsētas skolēni.
Kopumā Jelgavas Izglītības pārvaldes un Jelgavas Latviešu
biedrības rīkotajā dzejoļu konkursā bija iesniegti 300 skolēnu
sarakstīti dzejoļi par Latviju, un 54 no tiem jau maijā tiks izdoti
dzejas krājumā «Latvijai – 100». Katru dzejoli papildina Jelgavas
Mākslas skolas audzēkņu vizualizācijas.
Veronika Sofija Viļuma, 4.b klase

Teātris uz
skatuves
un dzīvē
 Jana Bahmane

Ceļš
Es dodos pa ceļu šo,
Šo nezināmo, vilinošo,
Un laiku pa laikam atskatos,
Uz taku sevis iemīto.

Kāda balss man priekšā čukst:
«Tu zini to, tu zini to.»
Uz brīdi apmulstu,
Bet ceļu turpinu.

Šī savādā doma mani nepamet –
«Kas mani sagaida turpinot,
Ceļu šo sevis iesākto,
Un vēl pat pusi nenoieto?»

Es dodos pa ceļu šo,
Šo nezināmo, vilinošo,
Un laiku pa laikam atskatos,
Uz taku sevis iemīto.

Uz priekšu man paveras skats,
Tas ir, kas īpašs un skaists.
Vienīgi debesis zilas,
Un pļavas zeltaini vizuļo.

Lai cik apjukusi būtu, ko nezinātu,
Vienmēr skaidri zināšu –
Lai kur es atrastos,
Sirdī es vienmēr būšu mājās –
Latvijā!

Laime nu mani pārņem,
Un siltums sirdi nepamet.
Šī sajūta man ir pazīstama.
Kas tas ir, ko nozīmē tas?

Līva Luīze Bīmane,
Jelgavas 4. vidusskola,
9.b klase

Pasākumi pilsētā
9. martā pulksten 19 – grupas «Līvi» akustiskais koncerts «Bez štepseļiem».
Grupas sastāvs – A.Virga, G.Mucenieks, J.Buķelis, H.Mucenieks. Koncerta viesi
– E.Silacērps, Alex, A.Balinskis, M.Zīlmanis un Dz.Beitāns ar stīgu kvartetu.
Biļešu cena – 8–12 € (kultūras namā).
9. martā pulksten 19 – Rūdolfa Kugrēna stāvizrāde «Prieks». Biļešu cena
– 7 € (k/n «Rota»).
9. martā pulksten 10 – III starptautiskais jauno pianistu konkurss «Mūzikas
varavīksne». Ieeja – bez maksas (Jelgavas Mūzikas vidusskolā).
11. martā pulksten 13 – Ukraiņu kultūras dienu noslēguma koncerts
«Jelgavas ukraiņu veltījums Latvijai» (kultūras namā).
11. martā pulksten 14 – RTU sieviešu kora «Delta» koncerts «Ceļā uz
Dziesmu svētkiem» (Jelgavas pilsētas bibliotēkā).
12. martā pulksten 17 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra izrāde bērniem: T.Gabbe «Pelnrušķīte». Režisore – D.Vilne. Biļešu cena – 2–3 € (kultūras namā).
14. martā pulksten 12 un 18; 20. martā pulksten 19 – KINO. Ģimenes
piedzīvojumu filma «Paradīze 89» (Latvija, Vācija, 2018). Uz patiesiem notikumiem balstīts stāsts par deviņgadīgās Paulas ienākšanu pieaugušo pasaulē
laikā, kad Latvija ir ceļā uz neatkarības atgūšanu. Režisore – M.Dišlere. Lomās:
I.Apine, G.Gāga, K.Gods, I.Krasts, G.Zariņa, M.L.Auziņa u.c. Filmas ilgums:
89 min. Biļešu cena – 3 € (kultūras namā).
15. martā pulksten 19 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra izrāde «Pidžama
sešiem». Režisore – D.Vilne. Lomās: R.Avots, I.Beķere, A.Griķis, E.Skutele,
S.Zaķevica, G.Vāczems. Biļešu cena – 4–6 € (kultūras namā).
15. martā – Jauno grāmatu diena (Jelgavas pilsētas bibliotēkā).
17. martā pulksten 12 – nodarbība «Rotaļlietu gatavošana dažādās
tekstiltehnikās». Meistare – Ilze Krieviņa. Pieteikšanās pa tālruni 63005445.
Dalība – 7,50 € (Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).
17. martā pulksten 10 un 12 – leļļu izrāde: muzikāla komēdija bērniem
un vecākiem «Sarkangalvīte un vilks». Piedāvā radošā apvienība «Teātris un
es». Lelles veidojuši animācijas studijas «Avārijas brigāde» mākslinieki. Režisors – A.Ekštets. Izrādes garums: 50 min. Biļešu cena – 3 € (kultūras namā).
17. martā pulksten 16 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra izrāde: M.Zīverts
«Kurpurū». Režisore – L.Ņefedova. Lomās: L.Baumane, A.Vītoliņš, V.Auza,
R.Balševics. Biļešu cena – 3 € (kultūras nama kamerzālē, ieeja – no Uzvaras
ielas).
17. martā pulksten 17 – kluba «Pīlādzītis» sarīkojums (kultūras namā).

Izstādes
No 9. marta līdz 22. aprīlim – «Latviskās dvēseles raksti»: izstāde, kas
iekļauta Latvijas valsts simtgades svinību programmā, ir stāsts par Dziesmu un
deju svētku tradīcijas attīstību (Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
No 14. marta līdz 15. aprīlim – izstāde «Dāvana. Helga Kogerte, Marute
Kollarda un Aleksandrs Djačenko. Keramika»: triju Baltijas valstu keramiķu veltījums savas valsts simtgadei (Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
Līdz 25. martam – D.Matīsa uzpirksteņu kolekcija. Izstādē aplūkojami
uzpirksteņi no vairāk nekā 50 valstīm (Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas
muzejā).

Marts mūsu pilsētā aizrit teātra svētku zīmē – jau šobrīd
Ādolfa Alunāna memoriālajā
muzejā ir apskatāma Ā.Alunāna Jelgavas teātra galvenajai režisorei Lūcijai Ņefedovai veltīta izstāde «Veltījums
režisores Lūcijas Ņefedovas
85 gadu jubilejai», bet svētku
centrālie notikumi – tikšanās ar režisori L.Ņefedovu,
muzikāli ironiskais koncert
uzvedums «Gatavais cirks»,
kā arī izglītojoši izklaidējošs
pasākums bērniem «Teātra
pasaule» – Jelgavā notiks no
18. līdz 24. martam.
Februāra sākumā 85. jubileju atzīmēja Ā.Alunāna Jelgavas teātra galvenā
režisore L.Ņefedova. Godinot viņas
nozīmīgo devumu Jelgavas teātra dzīvē,
Ā.Alunāna memoriālajā muzejā apskatāma režisorei veltīta izstāde «Veltījums
režisores Lūcijas Ņefedovas 85 gadu jubilejai». «Izstādi nolēmām atklāt šomēnes, jo marts ir teātra mēnesis,» stāsta
Ā.Alunāna memoriālā muzeja vadītājs
Miks Vilnis. Izstāde, kas muzejā būs
apskatāma līdz 29. martam, vēsta par
L.Ņefedovas darba gaitām Ā.Alunāna
Jelgavas teātrī, kam viņa veltījusi vairāk
nekā 50 savas dzīves gadus. Ekspozīcija
apkopo fotogrāfijas no izrādēm, gleznas,
apbalvojumus, izrāžu programmiņas,
dāvinājumus un citas liecības par reži-

sores dzīvi un radošo darbu.
«Šo izstādi rīkojam arī pateicībā par
Lūcijas Ņefedovas nozīmīgo ieguldījumu Ādolfa Alunāna memoriālā muzeja
izveidē. Tieši ar viņas un Alunāna mazdēla Ādolfa Švānberga iniciatīvu tapa
šis muzejs, aktīvi tā izveidē piedalījās
arī Alunāna teātra aktieri,» norāda
M.Vilnis. Jāpiebilst, ka latviešu teātra
tēvam veltītais memoriālais muzejs
atklāts 1968. gadā, godinot viņa 120.
jubileju, un tas izveidots Filozofu ielā
3 – vietā, kur Ā.Alunāns aizvadīja savas
dzīves pēdējos gadus. M.Vilnis papildina,
ka tāpat liels ir režisores ieguldījums
muzeja attīstībā: «Muzejā ir daudz
Lūcijas Ņefedovas dāvinājumu, viņa ir
savākusi izgriezumus no laikrakstiem
par Ādolfu Alunānu, teātri un muzeju.
Savukārt, kad vadām pedagoģiskās
programmas, mums ir iespēja izmantot
Ādolfa Alunāna Jelgavas teātra tērpus.
Lūcija Ņefedova ir cilvēks, kas sniedzis
lielu ieguldījumu teātra dzīvē, un ar šo
izstādi gribam vēlreiz apliecināt viņas
nozīmīgumu mūsu pilsētai.» Uz tikšanos ar režisori Ā.Alunāna memoriālajā
muzejā 23. martā pulksten 15 aicināts
ikviens.
Bet 24. martā pulksten 18 Jelgavas
kultūras namā varēs dzīvot līdzi muzikālajam stāstam «Gatavais cirks» –
šoreiz tas būs stāsts par dzīvi teātrī un
teātri dzīvē. «Cirks mums ir visapkārt –
mēs bieži mēdzam lietot tādus teicienus
kā «gatavais cirks!», «ir nu gan cirks!»,
tādēļ šoreiz Teātra dienu koncertuzvedumā apspēlēsim stāstu par to teātri,

ar ko sastopamies savā ikdienas dzīvē,»
stāsta koncertuzveduma «Gatavais
cirks» režisore Dace Vilne, papildinot,
ka Jelgavas dziedošie aktieri izpildīs
aizvadīto 10–15 gadu populārākās latviešu dziesmas.
Koncertuzvedumā piedalīsies Jelgavas aktieri, deju studija «Intriga»,
Jelgavas popkoris, kā arī instrumentālā
grupa Ulda Timmas vadībā. Režisore
– D.Vilne, scenogrāfs – Ivars Pirvics,
kustību konsultante – Inga Ose. Biļetes
uz koncertuzvedumu var iegādāties
Jelgavas kultūras namā un citās «Biļešu
paradīzes» kasēs un internetā. Cena –
3–5 eiro. Jāpiebilst, ka arī šogad stundu
pirms pasākuma un starpbrīžos skatītājus priecēs un uz saviesīgām sarunām
aicinās īpašā teātra bufete.
Savukārt mazākie jelgavnieki kopā
ar saviem vecākiem teātri varēs iepazīt
caur Jelgavas Jaunā teātra izglītojoši
izklaidējošo pasākumu «Teātra pasaule», kas kultūras namā «Rota» darboties
aicinās 18. martā pulksten 11 un 14.
«Šogad aicināsim bērnus pasauli no
jauna atklāt, ļaujoties fantāzijām. Pasākuma dalībnieki kopā ar aktieriem varēs
doties jautrā piedzīvojumā ar spēlēm un
rotaļām, pārliecinoties, ka garlaicība
rosina fantāziju,» stāsta Jelgavas Jaunā
teātra režisors Rihards Gāle. Iesaistoties radošajās darbnīcās, bērni saņems
diplomu par teātra pasaules iepazīšanu.
Dalība pasākumā – 1 eiro. Biļetes var
iegādāties Jelgavas kultūras namā, bet
stundu pirms pasākuma – kultūras
namā «Rota».

Caur zīmējumiem stāstīs par 25. marta deportācijām
 Jana Bahmane

No 20. līdz 23. martam jaunāko klašu skolēni Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā aicināti apmeklēt nodarbību
«Viņiem arī bija bērnība» – muzejpedagoģe Teika Putna caur 11
gadus vecas meitenes zīmējumiem centīsies izskaidrot 1949. gada
25. marta notikumus, kad izsūtījumā kopā ar vecākiem devās arī
tūkstošiem bērnu.
«Nodarbībā runāsim par 1949. gada
25. marta deportācijām. Okupācijas
muzejs ir izdevis Benitas Plezeres-Eglītes
deportācijas laika zīmējumu un stāstu

grāmatu «Ar bērna acīm», kurā redzami
11 gadus vecās Benitas zīmējumi, kas
atklāj tālaika pārdzīvojumus. Tos izmantošu, lai ar bērniem runātu par 1949.

gada marta notikumiem. Iespējams, caur
vienaudzes zīmējumiem viņiem tos būs
vieglāk izprast,» stāsta T.Putna. Nodarbība, ko muzejā varēs apmeklēt no 20.
līdz 23. martam, ir piemērota 3.–7. klašu
skolēniem, taču to var apmeklēt arī citi
interesenti.
Pirmsskolas vecuma bērniem un Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu
skolēniem ieeja muzejā un pedagoģiskās
programmas apmeklējums būs bez
maksas. Nodarbība iepriekš jāsaskaņo,
zvanot pa tālruni 26325295 vai 63023383.

Nodarbībā darinās rotaļlietas
 Jana Bahmane

vairāk nekā divdesmit gadu mācu
bērniem dažādus rokdarbus, tādēļ
Cikla «Tradicionālo amatu
nodarbībā pastāstīšu arī par savu
dienas» gaitā martā interepieredzi darbā ar skolēniem,» stāsta
senti aicināti apmeklēt nodarI.Krieviņa. Meistare norāda, ka rabību «Rotaļlietu gatavošana
došo nodarbību var apmeklēt ikviens,
dažādās tekstiltehnikās».
pat ar minimālu šūšanas pieredzi –
Nodarbība, ko vadīs meistare
svarīgākais ir prast ievērt adatā diegu
Ilze Krieviņa, Jelgavas Svētās
un uzmest mezglu. «Mazākajiem
Trīsvienības baznīcas tornī
varēs palīdzēt vecāki – galvenais, lai
notiks 17. martā pulksten 12.
ir pacietība un vēlme darīt,» papildina
nodarbības vadītāja.
«Mācīsimies darināt rotaļlietas
I.Krieviņa stāsta, ka kopā ar sano filca un citiem materiāliem. Jau viem audzēkņiem rotaļlietas, cimdu

lelles, marionetes darina no visdažādākajiem sadzīves materiāliem – pat
karotēm un dakšiņām. «Tāpat lelles
mēdzam izgatavot no vientuļajām
zeķēm un cimdiem, kuru pāris ir pazudis,» ar smaidu teic meistare.
Nodarbība «Rotaļlietu gatavošana
dažādās tekstiltehnikās» Jelgavas
Svētās Trīsvienības baznīcas tornī
notiks 17. martā pulksten 12. Pieteikties var pa tālruni 63005445 vai
e-pastu tic@tornis.jelgava.lv. Dalības
maksa – 7,50 eiro, un visi darbam nepieciešamie materiāli tiks nodrošināti.

