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Līdz šim pilsētā satiksmei bīstamās bedres
salabotas apmēram
500 kvadrātmetru
platībā, taču darbs
turpinās, un, tiklīdz
būs atbilstoši laika
apstākļi, varēs sākties
intensīva ceļa seguma
labošana.

Gājēju tilts pār Driksu nule kā iekārts vantīs, bet pilnībā gatavam tam jābūt oktobrī. «Tilta margās būs iebūvēti divi soliņi – pie katra
pilona, bet grīdā – gaismas ķermeņi,» jau gatava tilta izskatu ieskicē «Pilsētsaimniecības» vecākā projektu vadītāja Daina Done,
piebilstot, ka vantīs iekārtais gājēju tilts pēc tehniskā risinājuma Baltijā būs vienīgais un tāpēc unikāls.
Foto: Ivars Veiliņš

Šonedēļ vantīs iekārts gājēju tilts pār Driksu un novākti tā
pagaidu balsti, bet vēl jānovērš daži trūkumi, lai varētu
sākt tilta apdares darbus. «Kad gaisa temperatūra gan
dienā, gan naktī būs virs plus pieciem grādiem, sāksim tilta apdares darbus – montēsim grīdu, margas, krāsosim,»
stāsta SIA «Tilts» darbu vadītāja palīgs Dmitrijs Popovs.
Būvdarbu veicējs SIA «Tilts»
bija plānojis tiltu nolaist vantīs
un pagaidu konstrukciju novākt
pirms ledus iešanas, lai tā netiktu

bojāta. Tilta iekāršana vantīs tika
sākta trešdien no rīta, bet process
ir diezgan ilgs un lēns – kopumā
tilts jānolaiž uz leju par pusmetru

un jānojauc 22 pagaidu balsti, kas
to tur. «Tilts ar hidrauliskajiem
domkratiem tiek laists uz leju pa
pieciem centimetriem, bet vispirms tas mazliet jāpaceļ uz augšu
un jānojauc pagaidu konstrukcija
zem tā. Šis process jāatkārto 22
reizes – pie katra pagaidu balsta,»
procesu ieskicē D.Popovs. Viņš
stāsta, ka vanšu garums speciāli
projektēts tā, lai tad, kad balsti
novākti, vantīm – to pavisam ir
28, pa 14 pie katra pilona – «pie-

tiktu spēka» tiltu noturēt.
Kad laiks mazliet iesils, sāksies
150 metrus garā tilta apdares darbi
– koka grīdas, margu, gaismekļu
un soliņu montāža, tilta krāsošana. D.Popovs stāsta, ka pats tilts
būs pelēks, bet piloni, kas atrodas
abos Driksas krastos, – oranži.
Tiltam jābūt gatavam oktobrī. Līdz
tam laikam, visticamāk, būs arī
izraudzīts jaunā tilta nosaukums
– šobrīd tiek apkopoti iedzīvotāju
iesūtītie priekšlikumi.

IZM grib likvidēt 50 procentus studiju programmu, LLU tam nepiekrīt
 Ritma Gaidamoviča

Izglītības un zinātnes ministrs Roberts Ķīlis šonedēļ
paziņoja, ka šovasar augstskolām būtu jāizšķiras par
aptuveni 50 procentu studiju programmu slēgšanu, apvienošanu vai likvidēšanu. LLU mācību prorektors Arnis
Mugurēvičs uzsver, ka ir neizpratnē par tik nepārdomātu
ministra paziņojumu, kas rada lieku spriedzi. «Šobrīd vēl
notiek augstskolu studiju virzienu izvērtēšana, kas beigsies tikai maijā. Iespējams, programmas ieteiks slēgt,
taču šobrīd par konkrētiem procentiem, skaitu runāt ir
pāragri, jo rezultāti nav pilnīgi,» tā A.Mugurēvičs, piebilstot, ka LLU jau pati katru gadu pārskata programmas
un domā, kuras slēgt, kurām uzlabot saturu.
A.Mugurēvičs stāsta, ka šobrīd
Eiropas Sociālā fonda projekta
«Augstākās izglītības studiju programmu izvērtēšana un priekšlikumi kvalitātes paaugstināšanai»
gaitā norit Latvijas augstskolu
studiju programmu vērtēšana.
LLU projekta ekspertu komisija ir
izvērtējusi tikai lauksaimniecības,
pedagoģijas virzienu, tuvākajā
laikā sāks vērtēt ekonomikas,
izskatīs arī inženierzinātņu un
pārtikas programmas.
«Nupat esam saņēmuši atzinumu par mūsu jau izvērtētajām

studiju programmām un pašlaik
to izskatām. Saskaņā ar ekspertu
teikto lauksaimniecības virzienā,
kur iekļaujas arī meža nozares,
veterinārmedicīna, programmas
ir atzītas par ilgtspējīgām,» uzsver
A.Mugurēvičs, piebilstot, ka saņemts ieteikums uzlabot maģistru
studiju programmu «Pārtikas higiēna». Tiesa, pati universitāte jau
pamanījusi, ka pie šīs programmas
ir jāstrādā, jo tajā ir mazs studējošo
skaits. To ietekmē tas, ka programmā nav budžeta vietu.
«Šobrīd programmu izvērtēšana

ir tikai procesā, tāpēc pārsteidzīgi
spriest par programmām, kas
būtu jālikvidē, jāapvieno – tam
pagaidām nav pamata,» uzver
A.Mugurēvičs, gan pieļaujot, ka
studiju programmu skaits varētu
mainīties pēc pētījuma rezultātu
publiskošanas. Viņš nenoliedz,
ka vairāk nekā 900 studiju programmu Latvijā ir milzīgs skaits.
Mācību prorektors to skaidro ar
programmu sadrumstalotību,
īpaši tas attiecas uz privātajām
augstskolām. «Nereti augstskolas
pasniedz programmu «skaistā
iepakojumā», jo tirgus situācija
to tajā brīdī prasa, taču tas neatspoguļojas programmas saturā.
Nav jau vienmēr jāizveido jaunas
studiju programmas – var uzlabot
saturu, paaugstināt studiju kvalitāti, pie kā mēs šobrīd strādājam,»
stāsta A.Mugurēvičs.
Viņš uzsver, ka LLU ir galvenie
klasiskie virzieni – meža zinātne,
pārtikas zinātne, veterinārmedicīna, inženierzinātņu programmas,
lauksaimniecība – un šie speciālisti
darba tirgum vienmēr būs vajadzīgi, tāpēc krasas izmaiņas studiju
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programmu skaitu neskars. LLU
šobrīd vien izskata variantu divas
pedagoģijas studiju programmas
apvienot vienā.
«Jau līdz šim esam fiksējuši,
ka pie mums nav pieprasītas 1.
līmeņa studiju jeb koledžas programmas. Daļu no tām jau esam
slēguši un pārskatām arī atlikušās,»
tā A.Mugurēvičs, piebilstot, ka izvērtētas ik pa laikam tiek daudzas
LLU piedāvātās programmas. Viņš
atklāj, ka iepriekš saņemti pārmetumi par to, ka LLU pastāvēja arī
akadēmiskā lauksaimniecības programma. «Mēs to ņēmām vērā un
izveidojām profesionālo lauksaimniecības programmu ar vairākiem
virzieniem. Eksperti to ir novērtējuši,» tā A.Mugurēvičs, spriežot, ka
pēc šādas sistēmas varētu strādāt
arī maģistru programmās. «Latvijas
īpatnība ir tā, ka šobrīd universitātēm jāpārorientējas uz citu vecuma
grupu – maģistriem. Rietumeiropā
85 – 95 procenti studentu pēc
bakalaura grāda iegūšanas studē
tālāk maģistratūrā, bet Latvijā tie
ir tikai apmēram 30 procenti. Tas ir
izaicinājums,» tā A.Mugurēvičs.

«Tiklīdz kļūst siltāks un gaisa
temperatūra svārstās ap nulle
grādiem, bedres ielas segumā
veidojas ļoti strauji – ja gada
sākumā avārijas bedres kopumā tika likvidētas nepilnu
100 kvadrātmetru platībā, tad
pašlaik tās salabotas jau ap 500
kvadrātmetru platībā un darbs
turpinās,» stāsta pašvaldības
aģentūras «Pilsētsaimniecība»
Apsaimniekošanas daļas vadītājs Māris Mielavs.
Asfaltbetona bedrīšu remonts
tiek organizēts, izvērtējot remontdarbu tehnoloģijai pieļaujamos laika apstākļus – kamēr
seguma virsmas temperatūra
nepārsniedz plus piecus grādus,
avārijas bedres tiek aizpildītas
ar auksto asfaltbetonu. Šie
remontdarbi ir nepieciešami
satiksmes drošībai. «Pašreizējos
laika apstākļos svarīgākais ir
novērst avārijas bedres – tās,
kas lielākas par 0,1 kvadrātmetru un dziļākas par pieciem
centimetriem –, taču, tiklīdz
kļūs siltāks, sāksies plānveida
ielu remonts. M.Mielavs prognozē, ka intensīvi ceļa seguma
remontdarbi varētu sākties
aprīļa pirmajā pusē.
Šos darbus veic SIA «Kulk»
saskaņā ar «Pilsētsaimniecības» iesniegto plānu. «Speciālisti ielu stāvokli pilsētā apseko
ik dienu, tāpat, nosakot prioritāri remontējamās bedres,

vērā tiek ņemti iedzīvotāju
ziņojumi. Kritiskākā situācija, kā ierasts, ir ielās, kurās
asfalta segums nolietojies un
ir liela transporta intensitāte,
piemēram, Lielajā, Uzvaras,
K.Barona, Ruļļu, Staļģenes
ielā, arī Lietuvas šosejā un
Loka maģistrālē,» tā Apsaimniekošanas daļas vadītājs.
«Iedzīvotāji pilsētā fiksētās
avārijas bedres visbiežāk pamana maršrutā, pa kuru ikdienā pārvietojas, un tās viņi gan
atzīmē interaktīvajā kartē, gan
par tām informē telefoniski,
zvanot POIC pa tālruni 8787.
Jāatzīst, ka daudzas no problēmām, kuras esam novērsuši,
ir fiksējuši tieši iedzīvotāji,»
tā M.Mielavs, gan norādot,
ka, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, situācija pilsētā
ir krietni uzlabojusies. Pēc
«Pilsētsaimniecības» aplēsēm,
salīdzinājumā ar iepriekšējiem
gadiem 20 – 30 tūkstošu latu
ietaupījumu veido rekonstruētā Dobeles šoseja, sakārtotā
Garozas iela, 4. un 6. līnija, arī
Raiņa iela un Čakstes bulvāris,
kas iepriekš bija ļoti sliktā
stāvoklī.
Šonedēļ bedru remonts turpinās, un, kā norāda SIA «Kulk»
ražošanas direktors Artūrs
Ošenieks, vienlaicīgi pilsētā
strādā trīs četras brigādes,
izmantojot gan auksto asfaltu,
gan karsto asfaltbetonu, ja
vien to atļauj laika apstākļi.
Bedrīšu remontam 2012.
gadā plānoti 172 438 lati. No
šiem līdzekļiem ziemas periodā
bedrīšu remontam ieplānoti 26
000 latu, iekšpagalmu bedrīšu
remontam – 11 000 latu. Satiksmes ministrijas piešķirtais
līdzfinansējums tranzītielu
asfalta bedrīšu remontam ir
9328 lati, informē pašvaldības
Sabiedrisko attiecību sektors.

Ziemas sezonā bedres, kas apdraud satiksmes drošību, tika
aizpildītas ar auksto asfaltu, bet, gaisa temperatūrai paaugstinoties, ceļa seguma labošanai jau var izmantot karsto asfaltbetonu – šī tehnoloģija pielietota, šonedēļ novēršot avārijas
bedres Rubeņu ceļā.
Foto: Ivars Veiliņš
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viedokļi

Tuvākā pusgada laikā apmēram 60 procenti Latvijas uzņēmumu plāno pieņemt vismaz pāris
jaunu darbinieku, taču vienlaikus 68 procenti uzņēmumu neplāno mainīt algu lielumu, noskaidrots «Cvmarket.lv» veiktajā darba devēju aptaujā. Arī apskatot piedāvājumus Jelgavas
darba tirgū, redzams, ka uz pavasari vairāki uzņēmumi izsludinājuši vakances – vai tās ir
sezonas darba vietas vai tiešām uzņēmumi šogad plāno paplašināt savu darbību, «Jelgavas
Vēstnesis» noskaidro, aptaujājot tos, kuri meklē jaunus darbiniekus, kā arī personāla atlases
speciālistiem vaicājot, kādas tendences šobrīd vērojamas darba tirgū.

«Tūkstotis CV
sadedzina datoru»

Evita Tauriņa, «CV-Online
Latvia» personāla atlases
projektu vadītāja:
«Vakanču kļūst vairāk – tas
ir fakts. Jau pagājušajā gadā
bija novērojama šī tendence,
bet šogad tā kļūst vēl spēcīgāka.
Neapšaubāmi, lielākais vakanču
skaits ir galvaspilsētā, taču šīs
vadlīnijas ir līdzīgas arī reģionos,
tikai intensitāte varbūt ir mazāka. Arī mēs, aptaujājot savus
klientus, kas ar mūsu starpniecību meklē jaunus darbiniekus,
redzam, ka ir virkne uzņēmumu,
kas šogad plāno darbinieku skaitu palielināt par desmit un pat
100 strādājošajiem. Taču diemžēl
es nevaru atzīt, ka uzņēmēji
būtu kļuvuši tik gudri, lai labotu
krīzes laikā ieviesto sistēmu,
kad, atlaižot darbiniekus, citiem
strādājošajiem uzlika papildu
funkcijas par to pašu algu. Algas pieaugums šobrīd vērojams
tikai dažviet – tā nav masveida
tendence. Uzņēmēji spriež vienkārši: ja jau pāris gadu viens
darbinieks lieliski tika galā ar

divu darbinieku
pienākumiem,
tad kāpēc šodien
kaut kas būtu
jāmaina?! Citādi
ir tad, ja šis pārslogotais darbinieks, vienkārši
sakot, salūst. Un
tādu gadījumu
pēdējā laikā nav
mazums – tie ir
izcili speciālisti,
taču viņi ir tik
ļoti noguruši no
darba, ka ar pienākumiem vairs
galā netiek. Turklāt viņiem nav
arī motivācijas
to darīt, jo darba
devējs par motivēšanu ir aizmirsis, tāpēc salūzušais darbinieks,
kurš uz saviem
pleciem iznesis krīzes laiku,
noturējis pozīcijas, vienkārši no
darba aiziet. Un tad rodas vakance, kuru šodien jau visbiežāk
uzņēmējs vairs nespēj aizpildīt ar
vienu darbinieku – vietā būtu jāmeklē divi, bet tajā pašā laikā uzņēmējs nav gatavs maksāt vairāk
ne tam vienam, ne arī diviem. Tā
ir viena vakanču pozīcija, kas šodien parādās. Otra – ekonomika
tomēr mazliet sakustas, it sevišķi
eksportējošiem uzņēmumiem
ražošana paplašinās un rodas
jaunas darba vietas.
Vai mums vēl ir pietiekami
daudz profesionālu darbinieku,
kas meklē darbu? Te būtu vietā
jautājums – kas ir profesionālis? Tas, kuram ir pamatīgas
zināšanas konkrētā profesijā?
Tādu profesionāļu valstī pagaidām tiešām netrūkst, taču,
manuprāt, profesionālis ir tas,
kuram ir gan šīs zināšanas, gan
attieksme un motivācija strādāt.
Un te ir tas lūzuma punkts, jo
ļoti daudzi izcili profesionāļi šobrīd ir garīgi izsīkuši, viņi nespēj

sevi tā pa īstam atdot darbam.
Kā lai to labāk pasaka... viņu
dvēseles nedzied! Un tas ir ļoti
bīstams rādītājs, signāls uzņēmējiem, kas skaidri parāda, ka
bez darbinieka motivēšanas arī
no īsta profesionāļa darba vieta
var neiegūt to, uz ko tiecas.
Kas ir pieprasītākie speciālisti? Lai kā man nepatiktu likt šo
uzsvaru, tomēr bez tā neiztikt
– tie ir dažādi informācijas
tehnoloģiju (IT) speciālisti, kas
šodien ir ārkārtīgi pieprasīti, un
brīžiem jau šķiet, kas tas kļūst
par tādu kā burbuli, kas drīz
varētu sprāgt. Tāpat joprojām
pieprasīti ir pārdošanas speciālisti, administratori, kā arī
ļoti specifiska profila inženieri
un pārtikas tehnologi. Man noteikti nepatiktu salīdzināt darba
meklētāju atsaucību konkrētam
piedāvājumam un izvilkt kādus
vidējos rādītājus, jo tie var būt
ārkārtīgi atšķirīgi, piemēram,
ja šodien tirgū būs vakance IT
jomā, tad uz to pieteiksies labi
ja viens kandidāts, bet tajā pašā
laikā, ja vakance būs sekretāres
darbam, atsūtīt var pat 200
CV. Tā ir bijis visos laikos – jo
vienkāršāks darbs, jo atsaucība
vienmēr būs lielāka.
Lai gan, protams, to vairs
nekādi nevar salīdzināt ar 2009.
gadu, kad sākās krīzes panika
un pat tie, kuri vēl no darba nebija atlaisti, jau bija gatavi meklēt jaunu darbu, lai tikai justos
droši. Ļoti labi atceros to laiku
– man bija tikai pāris vakanču,
ko piedāvāt, bet nedēļas nogalē
e-pastā bija iesūtīti vairāk nekā
1000 CV – mans dators vienkārši nespēja apstrādāt šo informāciju, un datora cietais disks sadega... Šobrīd šāda situācija jau
vairs nav iedomājama – tagad
tikai ārkārtīgi retos gadījumos
uz vienu vakanci var sagaidīt
ap 150 piedāvājumu. Visbiežāk
to skaits ir krietni mazāks, un
labu darbinieku atrast ir arvien
grūtāk.»
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«Vakance interesē
vien diviem
bezdarbniekiem»

Jānis Vilmanis, «Smurfit
Kappa Baltic» uzņēmuma
vadītājs Jelgavā:
«Ar darbarokām ir tā, ka tās
vajadzīgas visu laiku, jo darbinieki mēdz aiziet no darba un
vietā jāmeklē jauni. Pēdējā laika
tendence joprojām saglabājas
nemainīga – laiku pa laikam
kāds darbinieks dodas strādāt
uz ārzemēm. Šobrīd, piemēram,
atkal meklējam autokrāvēju
– piecu gadu laikā jau divi no
viņiem ir pārcēlušies uz dzīvi
Norvēģijā. Un es viennozīmīgi
varu atzīt, ka aizbrauc tie labākie
darbinieki un viņu vietā atrast
jaunus spēcīgus kadrus ir ļoti
grūti. Protams, informējam arī
Nodarbinātības valsts aģentūru,
bet... jā, bezdarbnieku mums ir
daudz, arī autokrāvējs nav tā
specifiskākā vakance, bet nedēļas laikā no Nodarbinātības
aģentūras par šo vakanci interesi
izrādījuši vien divi bezdarbnieki.
Un kā jūs domājat?! Atnāk viens
un uzreiz jau paziņo, ka viņam
ir reimatisms, tādēļ vējainā
vidē viņš strādāt nevar... Otrs
apmēram tāds pats. Tad rodas
jautājums – kas ir šodienas bezdarbnieks? Vai viņš vispār meklē
darbu? Es saprotu, ka lielā mērā
visu izšķir alga. Nebūtu gan korekti nosaukt mūsu autokrāvēja
atalgojumu, taču varu teikt, ka
algas mūsu uzņēmumā ir konkurētspējīgas. Ne vienu vien
darbinieku esam pārvilinājuši
no Rīgas uz Jelgavu.
Šogad esam nolēmuši nostiprināt savu Tirdzniecības nodaļu.
Jau iepriekš meklējām tirdzniecības koordinatoru, un šai
vakancei atsaucās ap 50 cilvēku

– vairums Rīgā strādājošo. Ir jau
viegli aprēķināt: mūsu piedāvājums, Rīgas piedāvājums mīnus
ceļa izdevumi, un cilvēks izšķiras
par labu darbam savā pilsētā. Arī
tagad meklējam tirdzniecības
speciālistu – šādas jomas darbinieki vēl ir atrodami, skatīsimies, kādi būs piedāvājumi, no
kā varēsim izvēlēties. Praktiski
šobrīd šī ir vienīgā pozīcija, kur
esam izveidojuši jaunu vakanci,
jo pārējās pozīcijās vēl nestrādājam ar pilnu jaudu – esošie 27
darbinieki jaudu varētu kāpināt
par trešdaļu, mēs vēl neesam apguvuši visas savas iespējas. Tieši
tāpēc šobrīd mūsu uzdevums ir
kāpināt tirdzniecības apjomus.
Tad arī ražošanas apjomi varētu
mainīties.
Nav noslēpums, ka patlaban
ekonomiski labāk iet eksporta
uzņēmumiem, bet mēs savu
produkciju eksportējam tikai
pastarpināti. «Smurfit Kappa»
ir vadošais kartona un gofrētā
kartona iepakojumu ražotājs,
bet iepakojumu rentabli ir ražot
tirgum, kas nav tālāks par 300
kilometriem. Tieši tāpēc arī Jelgavas rūpnīcā tapušais iepakojums
nonāk vietējos uzņēmumos, tālākais – Igaunijā. Tie galvenokārt
ir vadošie pārtikas, arī mēbeļu
ražotāji. Un tikai tad, ja šie uzņēmumi, kas no mums iepērk
iepakojumu, savu gala produkciju
eksportē, arī mūsu iepakojums
tiek eksportēts. Līdz ar to jo
labāki eksporta rādītāji mūsu
pārtikas ražotājiem, jo labāk iet
arī mūsu biznesam. Kaut tirgus
sakustas, pagaidām tas nenotiek
tādā apjomā, lai mēs šogad lemtu
par algu paaugstināšanu.»

«Vienkāršu darbu visbiežāk meklē jaunieši vecumā līdz 25 gadiem»
Andris Drēska, SIA «Alejas
projekti» valdes loceklis:
«Šogad prognozējam vairāk
darba, līdz ar to ir nepieciešamība
meklēt jaunus darbiniekus. Mūsu
darba specifika, protams, ir sezonalitāte, taču vairumā gadījumu
darbinieki mums nemainās un
pēc ziemas uz sezonu strādājošie
atgriežas pie mums, taču šopavasar meklējam arī jaunus kadrus. Ir
sajūta, ka pēc krīzes sākusies tāda
kā pamošanās, darba apjoms aug.
Joprojām gan pārsvarā strādājam
ar dažādiem Eiropas projektiem,
startējam konkursos, vinnējam,
realizējam, taču, jāatzīst, pēc dažu
gadu pārtraukuma ir jūtama kustība arī privātajā sektorā. Ja vēl
2009. un 2010. gadā labi ja visa
gada laikā saņēmām vienu divus
zvanus no privātajiem par vēlmi
kaut ko labiekārtot savā piemājas
dārzā, privātajā teritorijā, tad
šodien jau šī interese ir krietni

pieaugusi. Un tas tikai pierāda,
ka cilvēks beidzot ir sakārtojis
savas pamatvajadzības un var
pievērsties arī citām prioritātēm.
Jā, es varu piekrist, ka mēs esam
viens no indikatoriem, kas parāda
ekonomiskās situācijas uzlabošanos – zāliena iekārtošana, dārza
izveide, celiņu bruģēšana noteikti
nav tie darbi, bez kuriem nevarētu iztikt, un, ja jau par to cilvēki
sāk domāt, tad, šķiet, tiešām var
teikt, ka ekonomiskā situācija
uzlabojas.
Varu teikt droši, ka uz vienkāršiem strādnieku amatiem, kur
netiek prasīta nedz pieredze, nedz
specifiskas zināšanas, piesakās
ļoti daudz gribētāju. Uz vienu
vakanci dienā saņemam pat 30 CV
– nedēļas laikā to skaits jau ir pāri
simtam. Protams, uzņēmējam tas
ir papildu darbs – no tik liela piedāvājuma atlasīt spējīgākos un tādus,
kas tiešām gribēs strādāt. Tas, ko

pats esmu pamanījis, pārlasot iesūtītos CV, ir tas, ka vismaz puse no
tiem ir jaunieši vecumā no 20 līdz
25 gadiem, kuriem līdzšinējā darba
pieredze ir atšķirīga, pat minimāla,
kā arī izglītība kaut kāda ir iegūta,
bet savā jomā strādāts nav. Tāpat
ir vēl kāda tendence – trešdaļa no

iesūtītajiem CV ir no cilvēkiem, kas
aptuveni gadu pusotra «apbružājušies», strādājot ārzemēs, un tagad
pēc atgriešanās meklē darbu tepat.
Savukārt, ja runājam par profesionāļiem – mēs šobrīd meklējam arī
labus bruģa klāšanas meistarus –,
tad situācija jau ir krietni švakāka

– lietpratēju CV ir uz vienas rokas
pirkstiem saskaitāmi, vairums tomēr ir tādu, ar kuriem pat īsti nav
ko pārrunās runāt. Taču tajā pašā
laikā nevarētu teikt, ka situācija
būtu tik traka, lai nebūtu, no kā
izvēlēties. Cita lieta, ka tas prasa
daudz laika un enerģijas, bet, ja
tās pietiek, tad šodien darbiniekus
vēl atrast var.
Diemžēl jāatzīst, ka pagaidām
mūsu biznesā situācija vēl nav
tik strauji uzlabojusies, lai mēs
šogad spriestu par būtiskiem
algas pieaugumiem – alga mūsu
uzņēmumā lielā mērā ir atkarīga
no padarītā darba. Ja cilvēks ir
apķērīgs, strādāt gribošs, viņš var
nopelnīt labu algu, bet cits var
strādāt un strādāt, bet ražīgumu
tā arī neparādīt.»
Sagatavoja
Kristīne Langenfelde,
foto Ivars Veiliņš

Pilsētnieks vērtē

Kā vērtējat savas
datorprasmes?
J u r i s , celt nieks:
– Savām vajadzībām,
manuprāt,
protu visu
izdarīt – internetā atrast informāciju,
datorā veidot darbam nepieciešamos rasējumus, apstrādāt
bildes, veidot mazus video.
Katru dienu internetā izlasu
jaunākās ziņas.
Daiga, pedagoģe:
– Manuprāt,
tās ir labas,
jo tik, cik darbā nepieciešams, ar visu
tieku galā. Mums, pedagogiem,
tagad nav iedomājams darbs
bez jaunākajām tehnoloģijām
– datori, projektori, interaktīvās
tāfeles. Tiesa, apzināmies, ka
bērni zina vairāk par mums, taču
nevaram atpalikt, tāpēc jaunākās
tehnoloģijas jāapgūst, lai mācību process kļūtu interesantāks.
Tāpat internetbankā sazinos
ar audzēkņiem, saviem studiju
biedriem, draugiem, veicu maksājumus.
Z a n e , mājsaimniece:
– Diezgan labas. Kad strādāju, tā jau
bija prasība
– labi mācēt
strādāt ar datoru, pārvaldīt dažādas grāmatvedības programmas. Šobrīd mājās vairāk lietoju
internetu izklaidei, lai izlasītu
ziņas, sazinātos ar draugiem,
apmaksātu rēķinus internetbankā. Taču labprāt gribētu
apgūt jaunas grāmatvedības
programmas.
Sergejs, šoferis:
– Datoru lieto tikai bērni – viņi tur
sarakstās ar
draugiem,
spēlē spēles, meklē kaut ko internetā, bet es datoru neizmantoju
vispār. Nemāku ar to strādāt un
arī neizjūtu vajadzību iemācīties.
Tāpat man ir labi – varu bez tā
iztikt. Ja kaut ko vajadzēs, pajautāšu bērniem.
Anda, inspektore:
– Es internetbankā maksāju visus rēķinus, atrodu
informāciju
par dažādām iestādēm, to pakalpojumiem, piedāvājumu. Pati
mājās šuju, un internets ir labs
resurss, kur paskatīties jaunākās
modes tendences, smelties radošas idejas. Tik, cik man vajag,
protu rīkoties gan ar datoru, gan
sameklēt internetā informāciju.
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E-prasmju nedēļā
akcentēs karjeras iespējas
 Sintija Čepanone
No 26. līdz 30. martam Latvijā
būs Eiropas E-prasmju nedēļa,
un dažādi pasākumi notiks arī
Jelgavā. Šajā gadā īpaša uzmanība
pievērsta jauniešiem un viņu karje-

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Lielupē Jelgavā ūdens līmenis pazeminājies līdz 34 centimetriem
virs jūras līmeņa, un tas rada plūdu risku. Proti, jo zemāks ūdens
līmenis, jo lielāka iespējamība, ka, sakustoties ledum, veidosies
vižņu sanesumi, kas var veicināt applūšanu. Ledus iešana Lielupē
šopavasar tiek prognozēta laikā no 21. marta līdz 4. aprīlim.
Foto: Ivars Veiliņš

ras iespējām saistībā ar e-prasmēm
un IKT specialitātēm, digitālajām
prasmēm nodarbinātībai, kā arī eprasmēm uzņēmējdarbībā. Sīkāka
informācija par E-prasmju nedēļas
aktivitātēm Latvijā – mājas lapā
www.eprasmes.lv.

E-prasmju nedēļas pasākumi Jelgavā
Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā (Svētes iela 33)
Datums, laiks
Pasākums
26.03.
Izpētīsim pasauli virtuāli, izmantojot
10.30 – 12 «Google Earth 6»
27.03.
VSAA piedāvātie e-pakalpojumi, to pieejamība
16.30 – 17.30 un nepieciešamība veidot vēsturisko datu bāzi
e-pakalpojumu ātrākai un kvalitatīvākai
saņemšanai
28.03.
Taupīsim naudu un laiku internetā (internetā
15 – 16.30 pieejamo pakalpojumu izmantošana)
28.03.
Elektroniskās bibliotēkas un datu bāzes
17 – 18.30 pašizaugsmei un izklaidei
29.03.
«Tildes Jumis mini» – bezmaksas iespēja
10 – 11.30 mazajiem un vidējiem uzņēmumiem.
29.03.
Blogs – mārketinga rīks uzņēmumam e-vidē
12 – 14.45		

Dalībnieki, pieteikšanās
Seniori, interesenti; birojs@
zrkac.jelgava.lv, 63082101
Iestāžu, uzņēmumu
darbinieki, citi interesenti;
birojs@zrkac.jelgava.lv, 		
63082101
Interesenti; birojs@
zrkac.jelgava.lv, 63082101
Interesenti; birojs@
zrkac.jelgava.lv, 63082101
Uzņēmēji; liga.mikelsone@
zrkac.jelgava.lv, 63012155
Uzņēmēji; liga.mikelsone@
zrkac.jelgava.lv, 63012155

LLU Mūžizglītības centrā (Jelgavas pils, 179. telpa)
26.03.
Interaktīvas mājas lapas izstrāde, neiztērējot
13 – 16
ne santīma
		
28.03.
«Moodle» e-apmācību vides interaktivitātes
10 – 14
iespējas jauniešu apmācībā
28.03.
Mūsdienīgu prezentāciju sagatavošanas
15 – 16
iespējas internetā

Jaunieši, uzņēmēji, citi interesenti;
dace.sterne@llu.lv,
29821882, 63005715
Skolu un vidusskolu pedagogi;
nauris.paulins@llu.lv, 26308486
Jaunieši, citi interesenti;
nauris.paulins@llu.lv, 26308486

Jelgavas pilsētas bibliotēkās
26.03., 30.03.
9.30
26.03., 29.03.
16.30
27.03.
10
27.03.
12

Interneta pamatzināšanu apmācības
Grupa nokomplektēta, var pieteikties citā*
iesācējiem (JZB mācību klase)
Interneta pamatzināšanu apmācības
Grupa nokomplektēta, var pieteikties citā*
iesācējiem krievu val. (JZB mācību klase)
Kas ir e-paraksts, kā to iegūt un
Jebkurš interesents; var pieteikties*
izmantot (JZB mācību klase)
Darba meklēšana internetā un
Grupa nokomplektēta, var pieteikties citā*
konkurētspējas uzlabošana darba tirgū.
CV un motivācijas vēstule
(JZB mācību klase)
30.03.
Ceļojumu plānošana internetā
Jebkurš interesents; var pieteikties*
13
(JZB mācību klase)
30.03.
«Swedbank» internetbanka
Jebkurš interesents; var pieteikties*
11.30
(JZB mācību klase)
27.03.
Lekcija un radošais darbs jauniešiem par 9. – 12. kl. skolēni; var pieteikties***
14
drošību internetā (JZB K.Barona zāle)
Pēc izvēles Grupas ekskursija bibliotēkā, apgūstot Var pieteikties**
informācijas meklēšanas prasmes
bibliotēkās pieejamajos e-resursos (JZB)
26. – 30.03. Grāmatu izstāde «Apgūstam
Jebkurš interesents
datorzinības» (JZB abonements)
26. – 30.03. Savu IT prasmju pārbaude ar
Jebkurš interesents
10 – 18
IT barometru (Pārlielupes bibl.)
26.03.
Interneta ābece, e-pasts (1. diena)
Seniori, krievu plūsma
10 – 12
(Pārlielupes bibl.)
27.03.
Interneta ābece, e-pasts (2. diena)
Seniori, krievu plūsma
10 – 12
(Pārlielupes bibl.)
28.03.
Interneta ābece, e-pasts (3. diena)
Seniori, krievu plūsma
10 – 12
(Pārlielupes bibl.)
29.03.
Biļešu rezervēšana un iegāde internetā Individuāli interesenti vai grupa;
15 – 16
(Pārlielupes bibl.)
pieteikties pa tālruni 63011829
27. – 30.03. Darbs ar foto (Miezītes bibliotēka)
Pieteikties pa tālruni 63083151
10 – 11
* Pieteikties JZB Akadēmijas ielā 26, 1. stāvā
** Pieteikties pa tālruni 63007747
*** Pieteikties pa e-pastu: ligita.alika@jzb.jelgava.lv vai 63046587

Zemais ūdens līmenis upēs
palielina plūdu iespējamību
 Sintija Čepanone

Ledus biezums Lielupē
mūsu pilsētā pašlaik ir
41 centimetrs, ūdens
līmenis – tikai 34 centimetri virs jūras līmeņa,
savukārt sniega nav vispār – tieši šie faktori rada
lielākās bažas par plūdu
draudiem. Pašvaldība
iespējamiem paliem ir
gatava.
Līdz šim gan pavasaris tuvojies
pakāpeniski – pa dienu kūst, bet
naktī piesalst –, un, lai gan plūdus
šogad Latvijā neprognozē, tomēr,
izvērtējot reālo situāciju, applūšanas
draudi tomēr nav izslēgti. «Pagājušajā pavasarī ledus Lielupē izgāja
2. aprīlī – sniega segas biezums bija
11,5 centimetri, tādēļ arī ūdens
līmenis upē bija pietiekams, lai tas
notiktu vienmērīgi un nerastos
vižņu sablīvējumi. Taču šogad
situācija būtiski atšķiras – sniega
nav nedz Šauļos un Paņevežā, nedz
Jelgavā un tuvākajās pilsētās, bet

nests izsludina konkursu uz

Vircavas tautas nama
vadītāja amatu.
Informāciju par pretendentiem
izvirzītajām prasībām, iesniedzamajiem dokumentiem var iegūt
Jelgavas novada pašvaldības mājas
lapā www.jelgavasnovads.lv un Jelgavas novada pašvaldības Kultūras
nodaļā Jelgavā, Pasta ielā 37, 406.
kabinetā, darba laikā. Kontakttālrunis 63024658. Pieteikšanās termiņš
– 2012. gada 30. marts.

Sociālā darba nodaļas
sociālā darbinieka amatu.
Informāciju par pretendentiem izvirzītajām prasībām, iesniedzamajiem
dokumentiem var iegūt Jelgavas
novada pašvaldības mājas lapā www.
jelgavasnovads.lv un pie Jelgavas novada pašvaldības Kancelejas personāla
speciālista Jelgavā, Pasta ielā 37, 304.
kabinetā, darba laikā, iepriekš sazinoties pa tālruni 63012256. Pieteikšanās
termiņš – 2012. gada 30. marts.

•
•
•
•
•
•

Pļaujmašīnas
Trimmeri
Krūmgrieži
Zāģi
Minitraktori
Ģeneratori u.c.

Adrese:
Darba laiks:
Tālrunis:

• Tirdzniecība
• Garantijas
• Serviss
• Apkope
• Konsultācijas

Rīgas iela 1a, Jelgava (blakus «Picu darbnīcai»)
9 –18; sestdienās 10 – 16
63020840

reaģēt. Vēl pagājušajā nedēļā notika
apvienotās Jelgavas pilsētas, Jelgavas un Ozolnieku novada Civilās
aizsardzības komisijas sēde, kurā
valsts un pašvaldību vadība, kā arī
atbildīgie dienesti precizēja resursus,
sadarbību un apstiprināja gatavību
iespējamiem plūdiem. Noslēgumam
tuvojas arī to iedzīvotāju apziņošana, kuri dzīvo plūdu riska zonā, un
līdz šim no 90 Pašvaldības policijas
apzinātajiem cilvēkiem gatavību
evakuēties plūdu gadījumā izteikuši
11. Tāpat precizēti mobilo tālruņu
numuri, lai krīzes situācijā varētu
sazināties, informē pašvaldības
Sabiedrisko attiecību sektors.
Sagatavoties iespējamiem paliem
aicināti arī iedzīvotāji, sakārtojot
grāvjus un caurtekas savās privātajās teritorijās. Pilsētas iedzīvotāji
par palīdzības nepieciešamību var
informēt Pašvaldības operatīvās
informācijas centra diennakts dispečerdienestu pa tālruni 8787, Pašvaldības policiju pa tālruni 63028550,
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas
dienestu pa tālruni 112 vai 01 vai
Valsts policiju pa tālruni 02.

Pārbaudi angļu valodas zināšanas elektroniski!
 Sintija Čepanone

Lai piedāvātu iespēju noteikt savu
angļu valodas zināšanu līmeni, Zemgales reģiona Kompetenču attīstības
centrs (ZRKAC) piedāvā e-diagnostikas testu. Tas pieejams centra mājas
lapā www.zrkac.lv. «Valodu apguve
pieprasījuma ziņā ir pirmajā vietā
– pašlaik angļu valodu vien ZRKAC
apgūst 14 grupas. Lai izvēlētos sev
vispiemērotāko izglītības programmu kādā no trim valodas apguves
līmeņiem – zemākajā, vidējā vai
augstākajā –, svarīgi ir pēc iespējas
precīzāk diagnosticēt esošās valodas
prasmes. Tāpēc, domājot par ērtāku
E-prasmju nedēļas koordinatore Jelgavā – ZRKAC Informācijas resursu un tehnoloģiju
valodas prasmju diagnostikas veidu,
nodaļas vadītāja Antra Škinča. Tālrunis 63912154, e-pasts: antra.skinca@zrkac.jelgava.lv.
pirmo testa elektronisko versiju
piedāvājam tieši angļu valodai.
Jelgavas novada pašvaldīJelgavas novada Sociālais die- Tests paredzēts ne tikai tiem, kuri
ba izsludina konkursu uz

ledus biezums Lielupē sasniedz 38
– 41 centimetru, un zemais ūdens
līmenis var apgrūtināt ledus iešanu,
jo tādējādi pastāv lielāka iespējamība, ka vižņi sasprūdīs,» stāsta
pašvaldības civilās aizsardzības
speciālists Fēlikss Jasenas, norādot,
ka līdzīga situācija izveidojusies arī
citās upēs – piemēram, Svētē ūdens
līmenis ir vidēji 25 centimetri zem
normālā līmeņa.
Pašreizējās prognozes liecina, ka
ledus šopavasar varētu iet laikā no
21. marta līdz 4. aprīlim. 2009. gadā
ledus Lielupē izgāja 24. martā, 2010.
gadā – 25. martā, savukārt pērn tas
noticis 2. aprīlī. F.Jasenas skaidro,
ka īpaši kritiska situācija, sākoties
ledus iešanai šogad, varētu veidoties
pie Kalnciema tilta, jo tur ūdens
līmenis ir tikai 21 centimetrs virs
jūras līmeņa. «Ledus iešanai varētu
kaitēt arī spēcīgs ziemeļu vējš, kas
ūdeni dzītu atpakaļ, un lietus,» tā
civilās aizsardzības speciālists.
Tiesa gan – atbildīgie dienesti
iespējamiem plūdiem sāka gatavoties jau laicīgi, lai, tiklīdz būtu tāda
nepieciešamība, operatīvi varētu

nolēmuši savas zināšanas papildināt
pie mums kursos, bet ikvienam, kas
vēlas pārliecināties par savām angļu
valodas prasmēm,» stāsta ZRKAC
Tālākizglītības nodaļas vadītāja
Astra Vanaga.
Testam ir piecas daļas atbilstoši
Eiropas valodu portfelī noteiktajiem
valodas prasmes līmeņiem, un katrā
nākamajā daļā iekļauti arvien sarežģītāki uzdevumi. To izpildei dotas
30 minūtes. A.Vanaga skaidro – lai
rezultāti būtu objektīvi, tests jāpilda,
neizmantojot palīglīdzekļus.
«Ja testu aizpildāt anonīmi, jūs
iegūstat personīgu informāciju,
bet testa rezultāti netiek saglabāti.
Savukārt, ja kontaktinformācija ir
norādīta, rezultāti tiek saglabāti,
un tas nodrošina sadarbības iespējas
ar ZRKAC speciālistiem, piemēram,

vienoties par sarunvalodas diagnostiku vai konsultācijām par studiju
uzsākšanu konkrētā programmā,»
tā A.Vanaga, akcentējot, ka testa
izpilde neuzliek nekādas saistības
– tā ir tikai ērta iespēja pārbaudīt
svešvalodas zināšanas sev izdevīgā
laikā un vietā.
Kā norāda ZRKAC Informācijas
resursu un tehnoloģiju nodaļas vadītāja Antra Škinča, šis elektroniskais rīks veidots tā, lai perspektīvā
nodrošinātu iespēju pievienot arī
citu valodu diagnostikas testus,
piemēram, vācu, franču, itāliešu,
latviešu. Visticamāk, jau aprīlī interesentiem būs pieejams tests vācu
valodas prasmju diagnostikai.
Testu var aizpildīt mājas lapā
www.zrkac.lv, sadaļā «Diagnostikas
tests» (lapas labajā augšējā stūrī).

No PET pudeļu korķiem veidos pasaules karti
 Sintija Čepanone

20. martā arī Jelgavā
sāksies korķu vākšanas
akcija – atkritumu šķirošanas kompleksā Ganību
ielā 84 jelgavnieki aicināti nogādāt PET pudeļu
korķus, lai Lielās talkas
dienā, 21. aprīlī, no tiem
taptu pasaules karte.
Lielās talkas pašvaldību koordinatore Andra Miklucāne stāsta, ka
šīs idejas iniciators ir Latvijas Radio
2. «Akcijas laikā ikviens Latvijas
iedzīvotājs aicināts krāt plastmasas
pudeļu korķus, no kuriem Lielās
talkas dienā Rīgā tiks veidota pasaules karte. Mūsu mērķis ir no
pudeļu korķiem izveidot pēc iespējas
lielāku karti, lai to nofotografētu un
kā atklātnīti ar sveicieniem nosūtītu
visām pasaules valstīm, kurās šogad

notiks Lielā talka,» korķu vākšanas
akcijas mērķi atklāj A.Miklucāne.
Atbalstu šai idejai paudusi arī Jelgavas pašvaldība, sadarbībā ar SIA
«Zemgales Eko» no 20. marta līdz
15. aprīlim (ieskaitot) organizējot
PET pudeļu korķu vākšanu mūsu
pilsētā. «Šim mērķim atkritumu
šķirošanas kompleksā Ganību ielā
84 tiks izvietots speciāls konteiners.
Ņemot vērā, ka aktīvākajiem akcijas
dalībniekiem paredzētas balvas,
korķi pirms ievietošanas speciālajā
konteinerā jāsavāc atsevišķā maisiņā, kurā jāieliek arī lapiņa, norādot
savu kontaktinformāciju – vārdu,
uzvārdu un tālruņa numuru –, kā
arī nodoto korķīšu skaitu. Balvas
paredzētas tiem, kuri būs savākuši
visvairāk korķu,» stāsta «Zemgales
Eko» valdes locekle un Lielās talkas
koordinatore Jelgavā Zane Ķince.
Jāatgādina, ka Lielā talka visā
Latvijā, tostarp Jelgavā, notiks

21. aprīlī. Z.Ķince norāda, ka
jau pašlaik iedzīvotāji, kuri tajā
vēlas piedalīties, aicināti pieteikties – tas izdarāms «Zemgales
Eko» birojā Uzvaras ielā 8 vai pa
tālruni 63023518. «Iepriekšējos
gados, pilsētā vācot atkritumus
un likvidējot nelegālās izgāztuves,
esam cītīgi pastrādājuši, tāpēc
šogad gan visa Spodrības mēneša
laikā, gan arī Lielās talkas dienā
akcentēsim pilsētas labiekārtošanu. Esam iecerējuši ar jauniem
stādījumiem papildināt pilsētas
parkus, skvērus, kā arī atsevišķas
citas teritorijas. Taču tas gan nenozīmē, ka šogad pavisam iztiksim
bez atkritumu vākšanas – pašlaik
sadarbībā ar Pašvaldības policiju
turpinām apzināt problemātiskākās vietas pilsētā, un jau tagad ir
skaidrs, ka jelgavnieku palīdzība
īpaši būs nepieciešama ūdens
tuvumā,» tā Z.Ķince.

3

Īsi
 Jelgavas Zinātniskā bibliotēka sadarbībā ar «Lursoft»
21. martā no pulksten 10 līdz
14 bibliotēkā rīko bezmaksas
semināru uzņēmējiem par dažādu valsts reģistru pieejamību
un efektīvu izmantošanu uzņēmējdarbībā. Seminārā varēs
uzzināt, kādi dati uzņēmējiem
pieejami publiskajos reģistros un
kā pieejamo informāciju izmantot
savā uzņēmējdarbībā. Plānots
stāstīt par Uzņēmumu reģistru un
Komercreģistru (informāciju par
uzņēmumiem, to amatpersonām,
dalībniekiem), gada pārskatiem
(finanšu dati par uzņēmumiem),
Maksātnespējas reģistru (aktuālā
informācija par maksātnespējas
procesiem un ar to saistītie dokumenti). Kopumā tiks apskatīti
vairāk nekā 30 publiski reģistri.
Iespējas, ko sniedz šie reģistri, ir
ļoti plašas. Piemēram, datu bāzes
lietotājam ir automatizēta iespēja
sekot līdzi izmaiņām PVN reģistrā,
lasīt vairāk nekā 60 preses izdevumus internetā un sekot līdzi
notikumiem.
 Saskaņā ar jaunākajiem gripas
monitoringa datiem saslimstība
ar gripu Jelgavā trīspadsmit reizes pārsniedz epidemioloģisko
slieksni un nu sasniedz 1394 saslimšanas gadījumus uz 100 000
iedzīvotāju. Speciālisti pieļauj, ka
šis rādītājs ir epidēmijas kulminācija un turpmākajās nedēļās saslimušo skaits saruks, taču pilsētā
vēl aizvien spēkā ir ierobežojumi
gripas epidēmijas laikā. Šonedēļ
papildus iepriekš noteiktajiem
ierobežojumiem pašvaldības un
valsts ārstniecības un sociālās
aprūpes iestādēs noteikti karantīnas pasākumi un pacientu
apmeklējumi atļaujami tikai
ārkārtas gadījumos. Bet Jelgavas
pašvaldības Izglītības pārvalde un
pašvaldības izglītības iestādes pastiprinājušas kontroli par iestādes
darbinieku un audzēkņu veselības
stāvokli, lai nepieļautu saslimušo
atrašanos izglītības iestādē. Savukārt kultūras un interešu izglītības
iestādes aicinātas ierobežot pasākumus un neplānot jaunus, ja tie
notiek slēgtās telpās un saistīti
ar liela dalībnieku skaita (virs 50)
pulcēšanos vienuviet.

Ritma Gaidamoviča

SIA «Alejas projekti»
aicina darbā:
dārzniekus(-ces) dārzu ierīkošanā un kopšanā
Prasības:
• izglītība dārzkopībā un praktiskās
zināšanas,
• praktiskā darba pieredze dārzkopībā vismaz
2 gadi pēdējo 7 gadu laikā,
• B kat. autovadītāja apliecība (vēlama),
• atbildības sajūta un mērķtiecība,
• pozitīva attieksme pret darbu un cilvēkiem;
bruģēšanas meistaru(-i)
Prasības:
• profesionālā izglītība ceļu būvē, celtniecībā
vai dārzkopībā,
• praktiskā darba pieredze bruģēšanā vismaz
3 gadi,
• B kat. autovadītāja apliecība,
• atbildības sajūta un mērķtiecība,
• pozitīva attieksme pret darbu un cilvēkiem.
Piedāvājam:
• darbu stabilā uzņēmumā;
• draudzīgus darba kolēģus;
• stabilu un konkurētspējīgu atalgojumu.
Savu CV un pieteikumu sūtīt
uz e-pastu: birojs@alejasprojekti.lv.
Tālrunis informācijai – 29432512.

Aicina darbā

pasniedzēju – instruktoru
ar savu autobusu.
Lielajā ielā 19
Tālrunis 29641277,
63024355
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Cietuma aura pamazām pazūd
 Ilze Knusle-Jankevica

Jelgavas pašvaldība bijušā Pārlielupes cietuma ēkas un zemi Garozas ielā 31 pārņēma no valsts 2010. gada 30. augustā – agrākā
cietuma teritorija 24 138 kvadrātmetru platībā un tajā esošās būves
bija neapmierinošā stāvoklī. Šajā objektā ietilpst 19 ēkas, no kurām
13 – garāža, estakāde automašīnu mazgāšanai, nojume, administratīvā ēka, tehnisko materiālu noliktava, suņu novietne, kompresoru apakšstacija, ražošanas korpuss, trīs kopmītnes ēkas, ēka, kur
atradās pirts un veļas mazgātava, kā arī saimniecības ēka – jau ir
nojauktas. Tas izdarīts pēc SIA «RTS Infra construction» iniciatīvas,
kura tika atbalstīta domes sēdē – uzņēmumam bija nepieciešami
būvgruži, ko izmantot bīstamo atkritumu izgāztuves «Kosmoss»
sanācijai. Lai tos iegūtu, uzņēmums ēkas nojauca bez maksas. Pagaidām gan pārējo sešu ēku liktenis un teritorijas tālākā attīstība
vēl ir neskaidra, bet idejas par to, ko iesākt ar šo teritoriju, gaisā
virmo visu laiku – «Jelgavas Vēstnesis» mēģina tās apkopot.
Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētāja
vietnieks Vilis Ļevčenoks norāda, ka
pirms kāda laika Iekšlietu ministrijai
bija ideja Jelgavā būvēt Valsts policijas
reģionālās pārvaldes ēku. Viņaprāt, viena no piemērotākajām vietām tai ir tieši
bijušā cietuma teritorija, jo daļēji varētu
izmantot agrāko administrācijas ēku ar
tur esošajām karcera telpām. Tāpat teritorija atļauj iekārtot arī autostāvvietu un
helikopteru nosēšanās laukumu. Tomēr
pagaidām šis plāns ir apstājies.
Ja šī ideja tiktu realizēta, teritorija atkal būtu saistīta ar iekšlietu sistēmu un
drošības lietām, bet ne vienmēr tā ir bijis.
Kā stāsta Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja speciālists Aldis
Barševskis, pirms Otrā pasaules kara,
20. gadsimta 30. gados, bijušā cietuma
teritorijā atradās izstāžu laukums – tā bijusi vieta, kur pastāvīgā ekspozīcijā varēja
apskatīt Latvijā ražotas lietas. Kara laikā
tur bija gūstekņu nometne, ko izmantoja
gan vācu, gan padomju vara. Ieslodzījuma
vietu pārvalde (IeVP) informē, ka kādu
laiku tur bijis arī sieviešu cietums, bet no

1957. gada – labošanas darbu kolonija, kas
vēlāk tika pārdēvēta par Pārlielupes cietumu. Ieslodzījuma vieta te atradās 51 gadu
un tika slēgta 2008. gada 15. decembrī.
Pārlielupes cietums bija slēgtā tipa
cietums, kurā saskaņā ar Latvijas sodu
izpildes kodeksu sodu izcieta ar brīvības
atņemšanu notiesātie vīrieši par smaga
vai sevišķi smaga nozieguma izdarīšanu,
kā arī notiesātie, kas pārvietoti no daļēji
slēgtā cietuma par rupjiem vai sistemātiskiem režīma pārkāpumiem. Maksimālais
vietu skaits cietumā bija 530, bet, piemēram, 2007. gada 25. jūnijā tajā atradās 474
notiesātie, 1. oktobrī – 445.
Notiesāto izvietošana šajā cietumā
neatbilda Latvijas sodu izpildes kodeksa
prasībām, jo viņi dzīvoja lielās kopmītņu
tipa telpās (pa 20 – 30 cilvēkiem), un nebija
iespējams ievērot režīma prasības. Ieslodzīto uzraudzība bija apgrūtinoša, tāpēc
viņi tika pie aizliegtajiem priekšmetiem, kā
arī vairākkārt mēģināja no cietuma izbēgt.
IeVP pārstāve Ināra Makārova norāda, ka,
piemēram, 2006. gadā notiesātajiem tika
izņemti 172,2 lati, 15,5 litri alkohola, 178,3

Apzīmējumi
Nojauktās
ēkas
Ēkas

grami narkotiku, savukārt 2007. gada
deviņos mēnešos atsavināti 367 mobilie telefoni, 1249,35 litri alkohola, 44,49 grami narkotisko un 1439 grami psihotropo vielu.
Iespējams, visskaļāk Pārlielupes cietuma
vārds izskanējis saistībā ar lielo bēgšanu
– 1994. gada 28. jūlijā notika vērienīgākais
bēgšanas gadījums valstī un no Pārlielupes
cietuma pa tuneli izkļuva 89 ieslodzītie.
Par šiem notikumiem uzņemta arī dokumentālā filma «Atklātās lietas. Bēgšana no
Pārlielupes cietuma». Tomēr bēgšanas mēģinājumi bijuši vairāki – tiesa, ar dažādiem

panākumiem. Piemēram, vēl 2005. gadā
ieslodzītie plānojuši operāciju un rakuši
tuneli, bet cietuma darbinieki to laikus atklājuši. Izraktais tunelis bijis jau 3,5 metrus
garš, bet, lai izkļūtu ārpus cietuma robežas,
tas bija jārok vēl vismaz 15 metrus.
Pirms trim gadiem cietumu pameta pēdējie ieslodzītie, un visu šo laiku objekts stāvēja
tukšs. Kopš to savā īpašumā pārņēma pašvaldība, ir nojaukta daļa ēku, bet konkrētas

vīzijas par teritorijas attīstību joprojām nav.
Kā norāda V.Ļevčenoks, atbilstoši Jelgavas
pilsētas teritorijas plānojumam šajā pilsētas
daļā ir paredzēta darījumu un sabiedriskā
apbūve, rūpnieciskā apbūve te nav atļauta.
«Tuvākajā nākotnē finansējuma trūkuma
dēļ jaunu objektu būvniecība te nav paredzēta, taču pašvaldība uzskata šo vietu par
perspektīvu un ir gatava uzklausīt investoru
piedāvājumus,» tā V.Ļevčenoks.

Ko par bijušā Pārlielupes cietuma teritoriju saka jelgavnieki?
Ēku nojaukt ir tikpat dārgi, cik atjaunot
Solveiga Ābola, Jelgavas slimnīcas valdes locekle:
«Cik atceros, slimnīcas pastāvēšanas
vēsturē ir bijusi viena epizode, kad
grūtniece sūdzējās par nepatīkamo skatu
aiz loga – tas, protams, bija laikā, kad
cietums vēl darbojās. Tomēr, kopumā
ņemot, cilvēki slimnīcā uzturas īsu laiku,
kad slimība ir akūta, un pārsvarā ir koncentrējušies uz sevi, apmeklē dažādas

procedūras, un viņiem nav ne laika, ne
vēlēšanās skatīties pa logu. Mēs priecātos, ja šo kompleksu nojauktu un ierīkotu
tur parku – ja apkārt ir koki, svaigs gaiss
un miers, tā ir ideāla slimnīcas atrašanās vieta. Tomēr arī labi zinām, ka ēku
nojaukšana ir gandrīz tikpat dārga kā
to savešana kārtībā – arī slimnīcai jau
gadiem stāv nepabeigta piebūve, kuras
sakārtošanai līdzekļu trūkst.»

«Pietrūkst vēstures elpas»
Andris Tomašūns, vēsturnieks:
«Ir izskanējusi doma, ka Pārlielupes
cietumu vajadzētu saglabāt un izveidot kā
muzeju, līdzīgi kā Liepājā, Karostā, tomēr
es neuzskatu, ka tas ir nepieciešams. Liepājā Karostas cietums ir saistīts ar vēsturi, cietoksni, kas būvēts 19. gadsimtā, bet
Jelgavā nav tās vēsturiskās elpas. Tad jau
piemērotāks būtu Jelgavas cietums, jo par
to dzirdēts, ka tajā bijis ieslodzīts pirmais
Latvijas prezidents Jānis Čakste, arī Kau-

pēns. Pārlielupes cietuma komplekss būtu
jānojauc, jo tas ir nolietots un celts ķep-ļep
– ne velti ieslodzītie no tā izbēga. Turklāt
trīs cietumi – vecais jeb Jelgavas cietums,
jaunais jeb Pārlielupes cietums un slimnīcas «Ģintermuiža» ieslodzījuma vieta – tik
mazai pilsētai kā Jelgava ir par daudz.
Manuprāt, attīstoties uzņēmējdarbībai,
bijušo cietuma teritoriju varētu veidot ar
daudzdzīvokļu apbūvi, lai strādājošajiem
būtu kur dzīvot.»

Jāizmanto, lai celtu
Jelgavas kā tūrisma galamērķa vērtību
Māris Ostelis, aktīvā tūrisma veida
geokešinga piekritējs:
«Jau dzirdot par cietuma likvidāciju,
man prātā iešāvās ideja, ka tajā varētu izveidot kaut ko līdzīgu Karostas cietumam.
Labi, šim objektam nav tik gara vēsture kā
tam, bet nevajag noniecināt arī vēstures
laiku, ko esam pavadījuši padomju okupācijā. Muzejs, ekskursijas, cietums kā
viesnīca – tas viss tikai celtu Jelgavas kā
tūrisma galamērķa vērtību. Pie cietuma
geokešinga slēpnis ir jau kopš 2010. gada,
un to atradis 371 slēpņotājs. Papildu publicitāte par slēpņa esamību nav nepieciešama, jo tas tāpat kā pārējie Jelgavas slēpņi
tiek gana aktīvi apmeklēts. Vai slēpnis

tur būs arī tad, ja cietumu nojauks? Ja
apakšā ir stāsts un var piemeklēt atbilstošu
slēptuvi, problēmas neredzu. Var jau arī
uztaisīt slēpni no sērijas «šajā vietā Kārlis
Ulmanis ieklepojās un noglāstīja manas
vecmāmiņas gaiši cirtainos matus», bet
nekas nav mūžīgs – vienu dienu slēpnis ir,
bet nākamajā kāds izposta un autors to nolemj neatjaunot un izņemt no geocaching.
com lapas. Tomēr jautājums par teritorijas
attīstību atduras pret finansēm, jo, lai izveidotu šādu objektu, būtu nepieciešamas
lielas investīcijas, kas, ļoti iespējams, nav
rentabli un ekonomiski izdevīgi. Tātad
reālākais variants droši vien ir nolīdzināt
un uzcelt kādu «maximu».»

«Tā nav lieta, ar ko Jelgavai jālepojas»
Gita Grase, Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja
direktore:
«Cietums nav tā lieta, ar ko Jelgavai
būtu jālepojas, turklāt Latvijā jau ir divas
ieslodzījuma vietas, kas pārveidotas par
tūrisma objektiem – Karostas cietums
Liepājā un 19. gadsimta sieviešu cietums pie Ventspils. Cietumu būtu vērts
saglabāt tikai tad, ja no tā varētu uztaisīt
šovu, piemēram, izrakt to pašu tuneli, ko
izraka 1994. gadā izbēgušie cietumnieki.

Uzskatu, ka cilvēkiem jāsniedz pozitīvas
emocijas, tāpēc rodas jautājums: vai
cietums vispār var asociēties ar kaut ko
pozitīvu? Manuprāt, attīstot šo teritoriju,
būtu jāskatās kultūras virzienā, jo šobrīd
Pārlielupē kultūras nams «Rota» ir vienīgā kultūras iestāde. Varbūt tur varētu
ierīkot izstāžu zāli, bet tomēr jāskatās,
cik tas ir lietderīgi no infrastruktūras
attīstības viedokļa, jo uzcelt ēku ir viens,
bet to pēc tam uzturēt, lai tā sevi atpelnītu, – kas cits.»

«Tukšas apsargātas ēkas nav bīstamas»
Agris Celms, Jelgavas 4. vidusskolas direktors:
«Par to, ko nākotnē darīt ar šo objektu, jālemj tā īpašniekam, un mēs
nevaram kaut ko pieprasīt tikai savu
ērtību labad. Katrā ziņā skola tukšās
cietuma ēkās apsargātā teritorijā, kas
apjozta ar iespaidīgu sētu, bīstamību
nesaskata – esmu pārliecināts, ka bērni
tur iekļūt nevar. Bet objekts ir neglīts un
pilsētas vaibstus nedaiļo – tas gan jāat-

zīst. Jo ātrāk šis komplekss pazudīs, jo
labāk, bet pateikt, kam jātop vietā – vai
stadionam, vai izglītības vai kultūras
iestādei, stāvlaukumam vai apzaļumotai teritorijai –, nevaru, jo jāskatās, ko
pilsēta varēs pavilkt – šādi objekti ir arī
jāuztur. Arī pret dzīvojamo kvartālu
nekādu iebildumu nevarētu būt, jo
glītas ēkas vienmēr pilsētu izdaiļo, tikai
baidos, ka, ja ēkas ceļ pārdošanai, šobrīd
nav pirktspējas.»

Vieta, kur stiprināt izpratni par ģimeni
Vents Grietēns, arhitekts:
«Jautājums, vai Pārlielupes cietuma apbūve būtu jāsaglabā vai ne tā
pašreizējā apbūves struktūrā un tēlā
(kaut arī renovētā), vairs nav aktuāls,
jo lēmums par tā nojaukšanu ir pieņemts, un tas ir saprātīgs – šis objekts
šajā vietā (līdzvērtīgi kā otrs cietums
Palīdzības ielā) gan no pilsētvides, gan
morālā viedokļa bija degradējošs ar
visām izrietošajām blaknēm. Vērtējot
teritorijas platību, dislokāciju un pieejamību, es piedāvātu šajā vietā veidot
tādu publisku un sociāli universālu

objektu gan pēc funkcijas, gan struktūras, kurā stiprinātu izpratni par
ģimenes vērtībām – par kopā pavadītā
laika nozīmību, par nepieciešamību
saskatīt blakus esošajos cilvēkos savas
dzīves sabiedrotos. Respektīvi, izveidot vairāku ēku, paviljonu, laukumu
un citu elementu kopumu, kurā būtu
vieta kopīgām nodarbēm bērniem,
jauniešiem, vecākiem un vecvecākiem
– radošās darbnīcas, sākot no māmiņu
un tētiņu kluba, mākslas un rokdarbiem līdz pat tehniskās jaunrades un
teātra, kino un deju studijām.»

«Par elitāru rajonu
runāt nav pamata»
Agita Teile, SIA «Arco Real Estate» nekustamā īpašuma vērtētāja
asistente:
«Vieta tur ir laba – sasniedzamā attālumā no pilsētas centra, tuvu dzelzceļam,
ar ko cilvēki arvien vairāk pārvietojas, ir
pieejamas komunikācijas: tās ir lietas, kas
tiek ņemtas vērā, vērtējot nekustamo īpašumu. Arī apkārtējā teritorija pamazām
tiek sakārtota – netālu ir promenāde un
pludmale, nav vairs briesmīgo cukurfabrikas smaku. Domāju, šī teritorija ir
piemērota mazstāvu (līdz trīs stāviem)
dzīvojamajai apbūvei – tad tas varētu
veidoties kā vidusmēra rajons, jo pagātnes
dēļ par elitāru rajonu nevar būt ne runas.
Ir cilvēki, kuri psiholoģisku apsvērumu dēļ
nevēlas pirkt īpašumu, kas bijis ieķīlāts,
ticis kādam atņemts, par kuru bijis liels
parāds, tāpēc varbūt arī bijušā cietuma teritorijā cilvēki dzīvot negribētu. Lai nebūtu
tur jādzīvo un nepārtraukti par to jādomā,
teritoriju var veidot kā izklaides zonu ar
sabiedriska rakstura «kasti» centrā.»

Piesaistīt, bet neiesprostot
Baiba Gerharde, psiholoģe:
«Cilvēku atmiņā paliek pēdas, un arī
mājām iet līdzi nelabvēlīgas lietas – lai
gan zinātniski aura nav pierādīta, stāsti
par sliktu auru dzirdēti daudz. Piemēram,
Valmierā uz veciem ebreju kapiem uzcelta
kafejnīca, kuru visi sauc par «mironīti», lai
gan nosaukums tai ir cits. Tiesa, nezinu,
vai šī slava kafejnīcai traucē vai, gluži otrādi, palīdz. Tāpēc domāju, ka bijušā cietuma
teritorija jāveido tā, lai tā piesaistītu cilvēkus, bet neiesprostotu – neliktu viņiem
tur dzīvot. Vislabāk tur iederētos parks
ar slidotavu ziemā un karuseļiem vasarā.
Savukārt no jauniešiem dzirdēts, ka viņi
gribētu kinoteātri. Tā varētu būt daudzfunkcionāla ēka, bet ne lielveikals.»

Ceturtdiena, 2012. gada 15. marts

Sesto reizi
izcīnīta Lielā balva

Jau sesto reizi noticis pasākums skolēniem
un bērnudārzu audzēkņiem «Lielā balva»
– viņi centās pierādīt, ka pārstāv vissportiskāko izglītības iestādi. Bērnudārzu grupā
piedalījās desmit komandas un uzvarēja
«Vārpiņas» audzēkņi – viņu īpašumā Lielās
balvas kauss bija pirmos četrus gadus.
Skolēni sacentās pa klašu grupām. 6.
– 7. klašu grupā uzvarēja 3. pamatskolas
komanda, neļaujot otro gadu pēc kārtas
triumfēt 4. vidusskolas pārstāvjiem, bet
8. – 9. klašu un
vidusskolas klašu grupā laurus
plūca Jelgavas
Spīdolas ģimnāzijas skolēni.

Rende pusfinālā salauž roku

Jelgavas atklātajā
boksa čempionātā čempiona titulu izcīnīja astoņi
jelgavnieki: Ralfs
Aušmanis, Artūrs
Skrupskis, Artjoms Haņevičs (turnīra labākais bokseris),
Maksims Drozdovs, Andrejs Makreckis,
Mārtiņš Čekanovskis, Edijs Goba (turnīra
labākā tehnika) un Raitis Sinkevičs. Nopietnu traumu guva Jānis Rende, kurš arī bija
pretendents uz medaļu – viņš pusfinālā
salauza roku. Līdz ar to viņam sudrabs.
Sacensībās piedalījās ap 130 bokseru
no Latvijas, Zviedrijas, Čehijas, Krievijas,
Polijas, Lietuvas un Igaunijas. Finālā no 46
dalībniekiem 13 bija jelgavnieki.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

sports
Dejotāji cīnīsies
par Jelgavas domes kausu

Sestdien, 17. martā, pulksten 10 Zemgales
Olimpiskajā centrā sāksies sporta deju
sacensības – vienlaikus notiks Latvijas
čempionāts desmit dejās, Latvijas kausa
izcīņas posms jauniešiem un pieaugušajiem un Jelgavas domes kausa izcīņa. Vēl
paredzēta deju skate bērniem iesācējiem
– tā viņiem būs iespēja pārbaudīt, vai deja
patiešām ir tas, kas viņus saista. Pāru reģistrācija noslēdzas šodien, bet jau tagad
zināms, ka dalību cīņā par Jelgavas domes
kausu pieteikuši arī dejotāji no Lietuvas
– ne Latvijas čempionātā, ne kausa izcīņā
citu valstu pārstāvjiem piedalīties nav ļauts.
Programma pieejama portāla www.jelgavasvestnesis.lv sadaļā «Pasākumi». Ieeja
sacensībās – Ls 4 uz visu dienu.

Volejbolistes – otrās; spēlēs
pret «Viru»

«Jelgava/LU» volejbolistes Baltijas sieviešu
volejbola līgas regulāro čempionātu noslēgušas 2. vietā. Līdz
ar to, uzsākot cīņu
par medaļām, viņām pretī stāsies Igaunijas
komanda «Viru». «No šīs komandas varētu
būt gaidāmi dažādi pārsteigumi, turklāt
viņas Igaunijas čempionātā uzvarēja Tartu
komandu, kurai mēs divreiz zaudējām,»
pretinieces vērtē jelgavnieču galvenais
treneris Jānis Leitis. Baltijas čempiones tiks
noskaidrotas no 30. marta līdz 1. aprīlim
Jelgavā. Par Latvijas čempionēm kļūs tā
Latvijas komanda, kura Baltijas čempionātā
ierindosies visaugstākajā vietā.

Futbolistiem sezona sāksies
ar visatbildīgāko spēli
FK «Jelgava» jaunā sezona
sāksies šosvētdien ar Latvijas
kausa ceturtdaļfināla spēli pret
Ventspili. Komandas galvenais
treneris Dainis Kazakevičs norāda, ka šī, iespējams, ir sezonas
atbildīgākā spēle, jo regulārajā
čempionātā sezonas gaitā ir
iespējas atspēlēties, bet kausa
izcīņā tālāk tiek tikai uzvarētājs.
«Tādam vidusmēra klubam, kāds esam
mēs, Latvijas kausa izcīņa ir fantastiska
iespēja iegūt tiesības piedalīties Eiropas
kausu spēlēs, tāpēc uz to tiek likts liels
uzsvars. Iespējams, pavasarī komandu
spēki ir līdzvērtīgāki, kas paver zināmas
iespējas it kā vājākai komandai uzvarēt
spēcīgāku, tāpēc spēles cena ir ļoti augsta
un spēlētājiem atbildība – ļoti liela,» tā
treneris. Protams, mērķis jelgavniekiem
tikai viens – mēģināt uzveikt Latvijas čempionvienību. «Aizvadītā sezona pierāda, ka
varam uzvarēt arī līderus, turklāt mūsu
sastāvā joprojām spēlē vairāki futbolisti,
kuri izcīnīja Latvijas kausu 2010. gadā
– tas viņiem dod pārliecību, ka viņi to spēj,
un šī psiholoģiskā gatavība ir ļoti svarīga,»
uzskata D.Kazakevičs. Kausa izcīņas
spēle notiks 18. martā pulksten 15 ZOC
stadionā, un FK «Jelgava» cer uz skatītāju
atbalstu.

pārējie ir palikuši. Svarīgākais šajā ziņā ir
tas, ka izdevās noturēt līderus Vladislavu
Kozlovu, Jevgeņiju Kazuru un Arti Lazdiņu. Tiesa, varbūt viņi paliks tikai līdz
vasaras spēlētāju pārejai, bet tas futbolā ir
normāli, tāpēc arī komandā ir 25 spēlētāji,»
stāsta D.Kazakevičs. Visiem trim līderiem
bija iespēja doties spēlēt uz ārzemēm, bet
dažādu apsvērumu dēļ viņi nolēma palikt
Jelgavā.
«Man bija piedāvājums spēlēt Polijā,
kur futbols ir daudz augstākā līmenī nekā
Latvijā, bet aģents pieprasīja tādu summu,
ko klubs nevarēja atļauties. Spēlēt kādā
citā Latvijas klubā negribēju, tāpēc nolēmu
palikt Jelgavā,» stāsta V.Kozlovs. J.Kazura
stāsta, ka viņam bijis piedāvājums pusgadu
spēlēt Polijā vai Ungārijā, bet tas viņu nav
apmierinājis. «Man patīk kolektīvs un
treneri, turklāt Dainis ir teicis, ka ar mani
rēķinās, tāpēc palikšu tepat – negribu citā
komandā sēdēt uz rezervistu soliņa,» tā
J.Kazura. Savukārt A.Lazdiņš iekšēji sajutis vēlmi nospēlēt FK «Jelgava» rindās
savu labāko sezonu, tāpēc, cerot vasarā
saņemt piedāvājumu no kāda Amerikas
vai Anglijas kluba, atteicis gan Ungārijai,
gan Uzbekistānai, gan Čehijai.

«Ražo» arī vietējos spēlētājus

Treneris stāsta, ka, komplektējot komandu, tika pārbaudīti ap 20 futbolistu,
no kuriem izraudzīti pieci. «Ierobežoto
finansiālo iespēju dēļ nevarējām piesaistīt
pietiekami kvalitatīvus spēlētājus, bet
gana labi vidusmēra spēlētāji mums jau
Līderus izdevies noturēt
sastāvā ir pietiekamā skaitā,» rezumē
Trešdien FK «Jelgava» prezentēja ko- D.Kazakevičs, norādot, ka virslīgas komandas sastāvu, izvirzītos
mandai pievienojušies arī
mērķus un uzdevumus. Pirmā FK «Jelgava» divi 1. līgas komandas spēTreneris stāsta, ka starpse- virslīgas čempionā- lētāji – Kristaps Neilands
zonu gatavošanās periodā ta spēle – 24. mar- un Kārlis Kinderēvičs.
tika izvirzīti divi uzdevumi tā pulksten 15 pret «Pirmās līgas komandas
– vispirms noteikt spēlētāju «Liepājas metalurgu» uzturēšana attaisnojas un
prasmju līmeni, lai saprastu, ZOC.
savas funkcijas pilda, jo
cik noderīgi viņi ir komanaugstāka līmeņa komandai, bet pēc tam jau iespēlēt jauno sastāvu. dai tiek sagatavoti vietējie spēlētāji,» tā
Treneris gan norāda, ka nevienu pārbau- treneris.
des maču neizdevās nospēlēt optimālā
Šogad, tāpat kā pērn, 1. līgas komansastāvā, jo spēlētāji startēja U-21 izlases du trenēs Kaspars Tiltiņš, ir arī 2. līgas
sastāvā vai bija traumēti, taču ar to nākas komanda, bet paralēli darbojas bērnu un
diezgan bieži saskarties arī sezonas laikā un jauniešu futbola centrs, kurā trenējas ap
nu bija iespēja redzēt, ko tad spēj tuvākie 200 jauno futbolistu. Viens no lielākajiem
rezervisti. «Būtībā izmaiņas sastāvā nav futbola dzīves notikumiem būs otrais
lielas, jo, ja neskaita spēlētājus, kas pērn starptautiskais bērnu futbola festivāls
bija izīrēti no FK «Ventspils», un Gintu «City Cup Jelgava», kas notiks no 6. līdz
Freimani, kurš karjeru turpinās Vācijā, 8. jūlijam Jelgavā un Ozolniekos. «Tie

SIA «GAITA» sakarā ar veikala atvēršanu Jelgavā aicina darbā
MAZUMTIRDZNIECĪBAS VEIKALA PĀRDEVĒJUS(-AS).
Galvenie darba pienākumi:
• apkalpot klientus, sniegt konsultācijas;
• veikt preču uzskaiti un izvietot preces veikala plauktos;
• lietot datoru un kases aparātu.
Prasības:
Vidējā izglītība vai nepabeigta augstākā izglītība; teicamas
latviešu un krievu valodas zināšanas; labas komunikācijas
prasmes; augsta stresa noturība; vismaz 3 gadu darba
pieredze pārdevēja amatā.
Veiksmīga darba pieredze klientu apkalpošanā vai kan-

celejas un biroja preču tirdzniecības jomā tiks uzskatīta
par priekšrocību.
Piedāvājam:
Interesantu darbu; darbu stabilā uzņēmumā; konkurētspējīgu atalgojumu; sociālās garantijas; profesionālu un
atsaucīgu kolektīvu.
CV un pieteikuma vēstuli sūtīt pa e-pastu:
office@gaita.lv ar norādi «Pārdevējs».

Šosezon FK «Jelgava» izdevies saglabāt
lielu daļu sastāva – par
komandas aizsardzību
laukumā joprojām
gādās Latvijas izlases
kandidāts un viens
no pagājušās sezonas
līderiem Artis Lazdiņš
(no kreisās) un talantīgais Mārcis Ošs.

Sporta pasākumi
 15. martā pulksten 19 – Latvijas čempionāts volejbolā: VK «Biolars» – «LāseR/Rīga» (ZOC).
 16. martā pulksten 21.15 – Jelgavas
atklātais čempionāts telpu futbolā (Sporta
hallē).
 17. un 18. martā pulksten 10 – Jelgavas atklātais čempionāts basketbolā
vīriešiem (Sporta hallē).
 17. martā pulksten 15 – LBL 1. divīzijas
spēle: BK «Jelgava» – «Liepājas lauvas»
(Sporta hallē).
 17. un 18. martā pulksten 15.15
– Latvijas Hokeja federācijas play off spēle
(ledus hallē).
 18. martā pulksten 16.30 – Jelgavas atklātais čempionāts telpu futbolā
(ZOC).
 20. un 21. martā pulksten 13 – Jelgavas skolēnu spartakiāde: volejbols zēniem
(1996. – 1997. dz.g.) (1. ģimnāzijā).
 22. martā pulksten 10 – Latvijas
skolēnu spartakiādes finālsacensības basketbolā (Sporta hallē).
 24. martā pulksten 11 – starptautiskais džudo turnīrs «Džudo olimpiskās
cerības» (Sporta hallē).

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

Meklē darbu
Vīrietis (50) meklē darbu, vēlams dzīvot
uz vietas, var palīdzēt invalīdam vai vecam
cilvēkam. Ir pieredze. Tālrunis 20344517.
Sociālā aprūpētāja ar pieredzi Latvijā un
Vācijā. Tālrunis 20420700.
Vīrietis (43 gadi) meklē jebkuru darbu.
Tālrunis 22310992.
Varu veikt visus pavasara darbus un skaldīt
malku. Tālrunis 29974300.

Piedāvā darbu

FK JELGAVA

 Ilze Knusle-Jankevica
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SIA «HC Betons» aicina darbā C kategorijas
autovadītājus uz kravas betona maisītājiem.
CV sūtīt pa e-pastu: hcb@hcb.lv vai faksu
67436119. Informācija pa tālruni 29122424.
Kurinātājam pirtī. Tālrunis 29225453.

Pērk

Cik

Foto: Ivars Veiliņš
Pirmo reizi kluba vēsturē sezonas ceļvedis
izveidots kā žurnāls, kurā pieejams spēļu
kalendārs, informācija par spēlētājiem,
konkurentu apskats un dažādi interesanti fakti par futbolu Jelgavā.
būs futbola svētki, kuros ikviens varēs
redzēt, ko spēj jaunā paaudze,» piebilst
D.Kazakevičs.

Uzdevums –
pakāpties soli augstāk

Jaunajā sezonā nav izvirzīts mērķis
ieņemt konkrētu vietu kopvērtējumā,
bet galvenais esot turpināt progresēt un
panākt, lai uzlabojas sportiskie rezultāti.
«Ja pērn bijām 6. vietā, tad tagad, noslēdzoties sezonai, vajadzētu pakāpties
augstāk,» piebilst D.Kazakevičs. Izanalizējot pagājušo sezonu, secināts, ka spēlētāju pārliecības trūkuma dēļ čempionāta
pirmajā aplī zaudēti daudz punktu, ko
vēlāk tā arī neizdevās atspēlēt – tas un
vēl citas nianses ņemtas vērā, strādājot
ar taktikas lietām. «Vienā sezonā kļūdas
novērst nav iespējams – tas ir komplicēts
ilgtermiņa darbs, bet svarīgi, ka ir jūtami
uzlabojumi,» tā treneris.

Jāceļ virslīgas prestižs

Līdz ar jauno sezonu pārmaiņas gaidāmas arī organizatoriskajā ziņā – nodibināta biedrība «Latvijas futbola virslīga»,
kurā iestājušies visi desmit virslīgas klubi. Tās mērķis ir pacelt jaunā līmenī virslīgas spēļu kvalitāti. «Par to, kas spēles
laikā notiek laukumā, joprojām atbildīga
būs Futbola federācija, bet tas, kas notiek
apkārt laukumam – skatītāju piesaiste un

saņem
virslīgas

spēlētāji

Kad

Jelgava
spēlēs
eirokausos?

Nolietotu ledusskapi par Ls 5. Sadzīves
tehniku. T. 29784933.

Bez

«gazprom
»

naudas

«dinamo»

Būtu
JāliKvidē

Virslīgas sastāvs
Jurijs Ksenzovs, Valērijs Redjko, Rejs Išikava
(JAP), Dmitrijs Daņilovs, Mindaugs Grigaravičius (LTU), Mārcis Ošs, Aleksandrs Kļimovs,
Igors Lapkovskis, Deivids Lukošius (LTU), Artūrs Kļimovičs, Aleksejs Bespalovs, Aleksandrs
Gubins, Alberts Bārbalis, Marks Bogdanovs,
Boriss Bogdaškins, Jevgeņijs Kazura, Oļegs
Žatkins, Kārlis Kinderēvičs, Vladislavs Kozlovs,
Kristaps Neilands, Aldis Trukšāns, Deniss
Petrenko, Edgars Andrejevs, Artis Lazdiņš,
Aleksandrs Baturinskis, Vadims Gaiļus

izklaide, komercdarbība, komunikācija
–, būs mūsu pārziņā,» norāda biedrības
un FK «Jelgava» valdes priekšsēdētājs
Ainārs Tamisārs. Viņš uzsver, ka jau pieņemts komercreglaments, kurā deklarēti
pamatprincipi, kas klubiem jānodrošina,
lai visas virslīgas spēles būtu vienā līmenī. Tāpat biedrība cer būtiski uzlabot
informācijas apriti un izveidot vienotu
virslīgas mājas lapu. «No tā, kā virslīga
tiks «iesaiņota» un cik interesants būs
čempionāts, atkarīgs, vai izdosies piesaistīt papildu līdzekļus. Mums tas ir būtiski,
lai augtu un attīstītos, jo nākamais solis
būtu starti Eirokausos, bet tas prasa citas
finanses,» papildina D.Kazakevičs.
Tikmēr FK «Jelgava» uzstādījums
palicis nemainīgs – katra futbola kluba
mājas spēle ir kā svētki pilsētā.

Pērk meža īpašumus ar zemi un cirsmas.
T. 26477135.
2-ist. dzīvokli ar lodžiju 1. vai 2. stāvā.
T. 26977709.
Krāsainos un melnos metāllūžņus.
T. 26984528.
Krāsainos un melnos metālus, augstas
cenas, Tērvetes ielā 65a. Izbraucam pie
klientiem. T. 29718434.
Nelielu māju Jelgavā. T. 29400709.

Pārdod
Apkures briketes. Cena 100 Ls/t vai 1,15
Ls/iepak. (10 kg). Pirkumam virs Ls 30
piegāde bez maksas. T. 25448677.
Ozola briketes. Cena ar piegādi Ls 120.
Bērzs Ls 105. T. 29907466
Malku. Alksnis, ozols. Iepakojums (40 l) – Ls
1,50; berkubs – Ls 20; sterā – Ls 25. Pirkumam
virs Ls 30 piegāde bez maksas. T. 25448677.

Dažādi
Vajadzīga auklīte 1,3 g. vecam bērnam
Bebru ceļa rajonā. T. 29217661.
Kravu, mēbeļu pārvadājumi, auto evakuācija. T. 25904905
Ātri, lēti un kvalitatīvi grāmatvedības pakalpojumi. Vedīsim grāmatvedību jūsu uzņēmumam, mikrouzņēmumam. Iesniegsim atskaites un pārstāvēsim jūsu uzņēmumu VID. Tel.
26887277. E-pasts: icco.birojs@gmail.com

Līdzjūtība
Skumju brīdī esam kopā ar Aiju Pafrati
un viņas ģimeni, no māmiņas uz mūžu
atvadoties.
MS asociācijas Jelgavas nodaļa

Aizsaulē aizgājuši
VLADIMIRS KOGANS (dz. 1922. g.)
AIVARS LILIENFELDS (dz. 1933. g.)
VLADIMIRS TROFIMOVS (dz. 1954. g.)
AUSMA ĒRIKA KRŪMIŅA (dz. 1930. g.)
ILMĀRS ROMANOVS (dz. 1931. g.).
Izvadīšana 15.03. plkst.14 Meža kapsētā.
ĒRIKS NORMUNDS RUDZĪTIS (dz. 1922. g.).
Izvadīšana 16.03. plkst.15 Baložu kapsētā.
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19. marts, pirmdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1378.sērija.
9.25 «Piecas māsas». Seriāls. 47.sērija.
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20 «No Amsterdamas ar mīlestību». Rom. drāma. 2010.g.
12.00 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.20 «Trešās pakāpes dīvainie kontakti». Dok. f.
13.20 «Ielas garumā».*
13.50 «Eirobusiņš».*
14.20 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
14.35 «Šeit un tagad».*
15.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.35 «Vipo piedzīvojumi Laika salā». Anim. f. ser. 7.sērija.
15.50 «Lemuru iela». Dok. seriāls. 9.sērija.
16.15 «Lauku peles un pilsētas peles piedzīvojumi». 19.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1378.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Neprāta cena». LTV seriāls. 67.sērija.
19.00 «100 g kultūras».
19.30 Vakara filmiņa bērniem. «Sacīkšu auto Rūciņš». 7.sērija.
19.45 Ziņas.
20.00 «Savējie». Latvijas seriāls. 3.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle.
22.00 «Viss notiek».
22.30 «Latvija var!»
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Garīgā dimensija».
23.45 «De facto».*
0.25 «100 g kultūras».*

LTV7
7.35 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs»
(krievu val.).
8.15 «Praktiski padomi». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Rīta karuselis». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Automoto raidījums nr.2». «Televeikala skatlogs».*
9.20 «Vienmēr formā!» Deutsche Welle žurnāls (angļu
val., ar subt. latviešu val.).
9.50 «Steidzami publicēt! 3» (ar subt.). Seriāls. 22.sērija.
10.40 «Šērvudas Robins». Seriāls. 25.sērija.
11.40 «Burvju mākslinieku noslēpumi. Beidzot atklāti». 11.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Kurzemes TV*.
13.15 «Labākais no Euromaxx». Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).*
13.45 VTB Vienotās līgas spēle. Kauņas Žalgiris – VEF.*
15.45 «Šērvudas Robins». Seriāls. 25.sērija.
16.40 «Burvju mākslinieku noslēpumi. Beidzot atklāti». 11.sērija.
17.30 «Zveja» (ar subt.).*
18.05 «Steidzami publicēt! 3» (ar subt.). Seriāls. 22.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 Tiešraide! Jaunatnes hokeja līgas play-off 3.spēle.
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā Talsu TV.
22.55 «Lidojuma plāns».
23.25 «Nomaļās pasaules». Dokumentāla filma. 2.sērija.
0.25 «Krējums... saldais».*
0.55 «Instinkts». ASV drāma. 1999.g.

LNT
6.00 «Ticīgo uzvaras balss».
6.30 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».*
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
9.00 «Basketbols TV».*
9.05 «Supernatural 2». ASV seriāls. 1.sērija.
10.05 «Dzīves ziedi». Melodrāma. 1999.g.
12.00 «Lapsa virtuvē».*
12.35 «Mans mīļais draugs».*
13.05 Bērnu stunda. «Toma un Džerija piedzīvojumi».
Anim. f.; «Lazlo nometne 2». Anim. ser. 12.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «OKartes skatuve. Dzimuši mūzikai». Seriāls.
15.00 «Daiļā neveiksminiece». Seriāls. 62. un 63.sērija.
17.00 «Viss notiek uz labu». Seriāls. 204. un 205.sērija.
18.55 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Amerikas ekstrasensu cīņas». Realitātes šovs. 4.sērija.
21.40 «Tikai nesaki man Bizu 2». Latvijas seriāls. 8.sērija.
22.40 «Dzīvs pēc pieprasījuma 2». ASV seriāls. 7.sērija.
23.35 «Terminators. Sāras Konoras hronikas». Seriāls. 3.sērija.
0.35 «LNT ziņu Top 10».*
1.25 «Zero efekts». ASV trilleris. 1997.g.
3.20 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
3.50 «Daiļā neveiksminiece». Seriāls. 62. un 63.sērija.
5.20 «Viss notiek uz labu». Krievijas seriāls. 193.sērija.

TV3
5.00 «Likums un kārtība 3». 24.sērija.
5.50 «Mīlestība. Aizspriedumi. Indija». 149.sērija.
6.45 «Zinātkārā Dora 2». Anim. ser. 4.sērija.
7.10 «Transformeri: tālākā cīņa». Anim. ser. 3.sērija.
7.40 «Dusmīgie bebri». Anim. ser. 9.sērija.
8.00 «Tētuka meitiņas 7» (ar subt.). 17. un 18.sērija.
9.00 «Smieklīgākie videokuriozi 21».
10.00 «Televeikala skatlogs».
10.15 «Divi buras».*
10.55 «Māmiņu klubs».*
11.30 «10 gadu jaunāka 5». 22. un 23.sērija.
12.25 «Televeikala skatlogs».
12.40 «Visi mīl Reimondu 5». Seriāls. 110.sērija.
13.15 «Transformeri: tālākā cīņa». Anim. ser. 4.sērija.
13.45 «Imperatora jaunā skola». Anim. ser. 9.sērija.
14.15 «UgunsGrēks 7». Latvijas seriāls. 478.sērija.
14.50 «Vārds sievietei 2» (ar subt.). Seriāls. 121.sērija.
15.50 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 67.sērija.
16.50 «Sirds kaislības». ASV seriāls. 26.sērija.
17.50 «Slēgtā skola» (ar subt.). Krievijas seriāls. 56.sērija.
19.00 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks 7». Latvijas seriāls. 478.sērija.
21.00 «Īpašo uzdevumu vienība Hawaii 5-0». Seriāls. 21.sērija.
22.00 «C.S.I. Ņujorka 7». Seriāls. 159.sērija.
23.00 «Bagātnieku dakteris 2». Seriāls. 2.sērija.
24.00 «Nekā personīga».

1.00 «Sarežģītais prāts». Seriāls. 12.sērija.
1.50 «Taras piecas personības 2». Seriāls. 14.sērija.
2.20 «Likums un kārtība 3». Seriāls. 24.sērija.
3.05 «Mīlestība. Aizspriedumi. Indija». Seriāls. 149.sērija.
3.55 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 67.sērija.
4.35 «Nakts joki».

20. marts, otrdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1379.sērija.
9.25 «Piecas māsas». Seriāls. 48.sērija.
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20 «Savējie». Seriāls. 3.sērija.
10.50 «Čaplins». biogrāfiska drāma. 1992.g.
13.25 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.40 «Madeira – Atlantijas zaļais smaragds». Dok. f.
14.40 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
14.55 «Viss notiek».*
15.30 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.50 «Mārvijs Hemmers. Nacionālās ģeogrāfijas pasaule». Populārzinātnisks seriāls bērniem. 61.sērija.
16.15 «Lauku peles un pilsētas peles piedzīvojumi». 20.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1379.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Neprāta cena». Latvijas TV seriāls. 68.sērija.
19.00 «100 g kultūras».
19.30 «Sacīkšu auto Rūciņš». Anim. f. ser. 8.sērija.
19.45 Ziņas.
20.00 «Eņģeļu māja». LTV seriāls. 33.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.15 «Jauna nedēļa».
22.05 «Putins, Krievija un Rietumi». BBC dokumentāla
filma. 2.sērija Demokrātijas draudi.
23.10 «Nakts ziņas».
23.25 «Šeit un tagad». «Ajūrvēda Latvijā». Tiešraide.
Studijā Aivis Dombrovskis un ģimenes ārste, ajūrvēdas konsultante Ilona Ābele. Tālr. 67200505,
e-pasts: seituntagad@ltv.lv
0.05 «100 g kultūras».*

LTV7
7.35 «Reģionālā attīstība Latvijā. Agro 2012». «Televeikala skatlogs».*
7.55 «Nedēļas apskats». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs»
(krievu val.).*
8.55 «Iespējas un risinājumi». «Televeikala skatlogs».*
9.20 «Globalizācija 3000». Deutsche Welle žurnāls (angļu
val., ar subt. latviešu val.).
9.50 «Steidzami publicēt! 3» (ar subt.). Seriāls. 23.sērija.
10.40 «Šērvudas Robins». Seriāls. 26.(noslēguma) sērija.
11.40 «Burvju mākslinieku noslēpumi. Beidzot atklāti». 12.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Talsu TV*.
13.15 «Vienmēr formā!» Deutsche Welle žurnāls (angļu
val., ar subt. latviešu val.).*
13.45 Jaunatnes hokeja līgas play-off 3.spēle.*
15.45 «Šērvudas Robins». Seriāls. 26.(noslēguma) sērija.
16.40 «Burvju mākslinieku noslēpumi. Beidzot atklāti». 12.sērija.
17.30 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
18.05 «Steidzami publicēt! 3» (ar subt.). Seriāls. 23.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 Tiešraide! Jaunatnes hokeja līgas play-off 4.spēle.
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Latvijas stāsti». «Post scriptum» .
22.55 «Tavs auto».
23.25 «Autosporta programma nr.1».
23.55 «SeMS. Laboratorija».*
0.25 «Mongolijas neskartā daba». Dokumetnāla filma.
1.20 «Nomaļās pasaules». Dokumentāla filma. 2.sērija.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss».
6.35 «Toms un Džerijs 2». Animācijas filma.
6.50 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
9.00 «Supernatural 2». Seriāls. 2.sērija.
10.00 «Ilgais ceļš uz laimi». Vācijas melodrāma. 1999.g.
11.55 «Mājokļa jautājums 4».*
12.50 Bērnu stunda. «Toms un Džerijs». Animācijas filma;
«Trakie Tūņi brīvībā». Animācijas seriāls. 9.sērija;
«Lazlo nometne 2». Animācijas seriāls. 13.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «OKartes skatuve. Dzimuši mūzikai». Seriāls.
15.00 «Daiļā neveiksminiece». Seriāls. 64. un 65.sērija.
17.00 «Viss notiek uz labu». Seriāls. 206. un 207.sērija.
18.55 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Neīstais līgavainis». Vācijas melodrāma. 2010.g.
22.35 «Mazās jaukās meles». ASV seriāls. 7.sērija.
23.35 «Sazvērestības teorija». ASV trilleris. 1997.g.
2.05 «Vismeklētākais Malibu». Kriminālkomēdija. 2003.g.
3.30 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
3.50 «Daiļā neveiksminiece». Seriāls. 64. un 65.sērija.
5.20 «Viss notiek uz labu». Krievijas seriāls. 194.sērija.

TV3
5.00 «Likums un kārtība 3». 1.sērija.
5.50 «Mīlestība. Aizspriedumi. Indija». 150.sērija.
6.45 «Zinātkārā Dora 2». Anim. ser. 5.sērija.
7.10 «Transformeri: tālākā cīņa». Anim. ser. 4.sērija.
7.40 «Dusmīgie bebri». Anim. ser. 10.sērija.
8.00 «Tētuka meitiņas 7» (ar subt.). 19. un 20.sērija.
9.00 «Kobra». 9.sērija.
10.00 «Televeikala skatlogs».
10.15 «Īpašo uzdevumu vienība Hawaii 5-0». 21.sērija.
11.20 «10 gadu jaunāka 5». 24. un 25.sērija.
12.30 «Televeikala skatlogs».
12.45 «Visi mīl Reimondu 5». Seriāls. 111.sērija.
13.20 «Transformeri: tālākā cīņa». Anim. ser. 5.sērija.
13.50 «Imperatora jaunā skola». Anim. ser. 10.sērija.
14.15 «UgunsGrēks 7». Latvijas seriāls. 479.sērija.
14.50 «Vārds sievietei 2» (ar subt.). Seriāls. 122.sērija.
15.50 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 68.sērija.
16.50 «Sirds kaislības». ASV seriāls. 27.sērija.
17.50 «Slēgtā skola» (ar subt.). Krievijas seriāls. 57.sērija.

tv programma
19.00 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks 7». Latvijas seriāls. 479.sērija.
21.00 «Bez tabu māju sajūta».
22.00 «Melu teorija 3». ASV seriāls. 2010.g. 1.sērija.
23.00 «Mahinatori». Seriāls. 10.sērija.
24.00 «Sarežģītais prāts». Seriāls. 13.sērija.
0.55 «Būt par papucīti». Komēdijseriāls. 13. un 14.sērija.
1.50 «Likums un kārtība 3». Seriāls. 1.sērija.
2.40 «Mīlestība. Aizspriedumi. Indija». Seriāls. 150.sērija.
3.30 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 68.sērija.
4.10 «10 gadu jaunāka 5». 25.sērija.
4.30 «Nakts joki».

21. marts, trešdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1380.sērija.
9.25 «Eņģeļu māja». LTV seriāls. 33.sērija.
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20 «100 g kultūras». «Nacionālie dārgumi». Regīna
Ezera (ar subt.).*
11.20 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle.*
12.05 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.25 «Jauna nedēļa».*
13.15 «Latvji, brauciet jūriņā!»*
13.45 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
14.00 «100.panta preses klubs».*
15.00 «Zini. Vari. Dari».*
15.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.30 «Vipo piedzīvojumi Laika salā». 8.sērija.
15.45 «Kas te? Es te!»*
16.15 «Džeronīmo Stiltons 2». 15.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1380.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Neprāta cena». LTV seriāls. 69.sērija.
19.00 «100 g kultūras».
19.30 «Sacīkšu auto Rūciņš». Anim. f. ser.. 9.sērija.
19.45 Ziņas.
20.00 «Eņģeļu māja». LTV seriāls. 34.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.12 «Latloto. Viking Lotto».
21.20 «Sastrēgumstunda». Diskusiju tiešraidē vada G.Rēders.
22.30 «Kopā» (ar subt.).*
22.45 «Zebra».
23.00 «Nakts ziņas».
23.15 «Vides fakti» (ar subt.).*
23.45 «100 g kultūras».*
0.15 «Vertikāle».*

LTV7
7.35 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs».
8.15 «Veiksmīgas idejas». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Pie rīta kafijas». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Brīvdienu ceļvedis». «Televeikala skatlogs».*
9.20 «Projekts Nākotne». Deutsche Welle žurnāls (angļu
val., ar subt. latviešu val.).
9.50 «Steidzami publicēt! 3» (ar subt.). Seriāls. 24.sērija.
10.40 «Tarzāna diženie piedzīvojumi». Seriāls. 1.sērija.
11.40 «Burvju mākslinieku noslēpumi. Beidzot atklāti». 13.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». «Post scriptum»*
13.15 «Globalizācija 3000». Deutsche Welle žurnāls (angļu
val., ar subt. latviešu val.).*
13.45 Jaunatnes hokeja līgas play-off 4.spēle.*
15.45 «Tarzāna diženie piedzīvojumi». Seriāls. 1.sērija.
16.40 «Burvju mākslinieku noslēpumi. Beidzot atklāti». 13.sērija.
17.30 «Autosporta programma nr.1».*
18.05 «Steidzami publicēt! 3» (ar subt.). Seriāls. 24.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Savvaļas mazuļu aukles». Dok. f. ser. 33.sērija.
20.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».
20.30 «Ātruma cilts».
21.00 «Beigu pareģojums». Dokumentāla filma.
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Latviešu skvoteri». Dokumentāla filma.
22.40 «Nanotehnoloģijas elektromobiļos». Dok. f.
22.55 «Mafijas klans». Seriāls. 9.sērija.
23.45 «SeMS».*
0.15 «Savvaļas mazuļu aukles». Dok. f. ser. 33.sērija.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss».
6.35 «Toms un Džerijs 2». Animācijas filma.
6.50 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
9.00 «Supernatural 2». ASV seriāls. 3.sērija.
10.00 R.Pilčere. «Mīlas klintis». Vācijas melodrāma. 1999.g.
11.55 «Mājokļa jautājums 4».*
12.50 Bērnu stunda. «Toms un Džerijs». Animācijas
filma; «Trakie Tūņi brīvībā». Animācijas seriāls.
10.sērija; «Supervaroņu leģions». Animācijas
seriāls. 1.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «OKartes skatuve. Dzimuši mūzikai». Seriāls.
15.00 «Daiļā neveiksminiece». Seriāls. 66. un 67.sērija.
17.00 «Viss notiek uz labu». Seriāls. 208. un 209.sērija.
18.55 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Par sapratni». LNT dokumentāla filma. 1.sērija.
22.00 «Sargs». ASV spraiga sižeta filma. 2009.g.
24.00 «Speciālists». ASV spraiga sižeta filma. 1994.g.
2.00 «Aģents Čaks 2». ASV seriāls. 6.sērija.
2.45 «Smolvila. Leģenda par Supermenu». Seriāls. 7.sērija.
3.35 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
3.50 «Daiļā neveiksminiece». Seriāls. 66. un 67.sērija.
5.20 «Viss notiek uz labu». Krievijas seriāls. 195.sērija.

TV3
5.00 «Likums un kārtība 3». 2.sērija.
5.50 «Mīlestība. Aizspriedumi. Indija». 151.sērija.
6.45 «Zinātkārā Dora 2». Anim. ser. 6.sērija.
7.10 «Transformeri: tālākā cīņa». Anim. ser. 5.sērija.
7.40 «Dusmīgie bebri». Anim. ser. 11.sērija.
8.00 «Voroņini» (ar subt.). 1. un 2.sērija.
9.00 «Kobra». 10.sērija.
10.00 «Televeikala skatlogs».

Ceturtdiena, 2012. gada 15. marts
10.15 «Melu teorija 3». ASV seriāls.
11.20 «10 gadu jaunāka 5». 26. un 27.sērija.
12.25 «Televeikala skatlogs».
12.40 «Visi mīl Reimondu 5». Seriāls. 112.sērija.
13.15 «Transformeri: tālākā cīņa». Animācijas seriāls. 6.sērija.
13.45 «Imperatora jaunā skola». Animācijas seriāls. 11.sērija.
14.15 «UgunsGrēks 7». Latvijas seriāls. 480.sērija.
14.50 «Vārds sievietei 2» (ar subt.). Seriāls. 123.sērija.
15.50 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 69.sērija.
16.50 «Sirds kaislības». ASV seriāls. 28.sērija.
17.50 «Slēgtā skola» (ar subt.). Krievijas seriāls. 58.sērija.
19.00 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks 7». Latvijas seriāls. 480.sērija.
21.00 «Ekstrasensu cīņas 11» (ar subt.). Real. šovs. 12.sērija.
22.00 «Ievas pārvērtības 3».
22.50 «Izmeklēšanas noslēpumi 9». Seriāls. 21. un 22.sērija.
0.50 «Sasisto lukturu ielas» (ar subt.). Seriāls. 5. un 6.sērija.
2.45 «Likums un kārtība 3». Seriāls. 2.sērija.
3.35 «Mīlestība. Aizspriedumi. Indija». Seriāls. 151.sērija.
4.20 «10 gadu jaunāka 5». 27.sērija.
4.40 «Nakts joki».

22. marts, ceturtdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1381.sērija.
9.25 «Eņģeļu māja». LTV seriāls. 34.sērija.
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20 «Province» (ar subt.).*
10.50 «Kas var būt labāks par šo?»*
11.20 «Sastrēgumstunda» (ar surdotulkojumu).*
12.30 «De facto» (ar subt.).*
13.10 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.25 «Laiks vīriem?»*
13.55 «Zebra».*
14.10 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
14.25 «Latvija var!»*
14.55 «Vertikāle».*
15.25 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.45 «Kas te? Es te!»*
16.15 «Džeronīmo Stiltons 2». Anim. f. ser. 16.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05 «Mīlas viesulis 6». Vācijas seriāls. 1381.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Neprāta cena». LTV seriāls. 70.sērija.
19.00 «100 g kultūras» iesaka… «Kinotēka».
19.30 Vakara filmiņa bērniem. «Sacīkšu auto Rūciņš». 10.sērija.
19.45 Ziņas.
20.00 «Eņģeļu māja». LTV seriāls. 35.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.15 «Eiropa. Mīti un realitāte».
22.00 «Valdība». Seriāls. 5.sērija.
23.05 Nakts ziņas.
23.20 «Šeit un tagad». «Ajūrvēda Latvijā». Tiešraide.
24.00 «100 g kultūras» iesaka… «Kinotēka».*

LTV7
7.35 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «TV mozaīka». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Darbs. Izglītība. Karjera». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Vārds uzņēmējiem». «Televeikala skatlogs».*
9.20 «Pie stūres». Deutsche Welle žurnāls (angļu val., ar
subt. latviešu val.).
9.50 «Pa karstām pēdām» (ar subt.). Seriāls. 1.sērija.
10.40 «Tarzāna diženie piedzīvojumi». Seriāls. 2.sērija.
11.40 «Burvju mākslinieku noslēpumi. Beidzot atklāti». 14.sērija.
12.30 «Latviešu skvoteri». Dokumentāla filma.
13.00 «Nanotehnoloģijas elektromobiļos». Dok. f.
13.15 «Projekts Nākotne». Deutsche Welle žurnāls (angļu
val., ar subt. latviešu val.).*
13.45 Pasaules meistarsacīkstes biatlonā.*
15.45 «Tarzāna diženie piedzīvojumi». Seriāls. 2.sērija.
16.40 «Burvju mākslinieku noslēpumi. Beidzot atklāti». 14.sērija.
17.30 «Ātruma cilts».*
18.05 «Pa karstām pēdām» (ar subt.). Seriāls. 1.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Makšķerē ar Olti!»
20.00 «Ķerot vilni». Dok. f.
21.40 «SeMS».
22.10 «Latvijas stāsti». «Cilvēki, darbi, tradīcijas Lejaskurzemē».
22.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
23.10 «Mongolijas neskartā daba». Dokumetnāla filma.
0.10 «Beigu pareģojums». Dokumentāla filma.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss».
6.35 «Toms un Džerijs 2». Animācijas filma.
6.50 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
9.00 «Supernatural 2». ASV seriāls. 4.sērija.
10.00 «Atklāsmes laiks». Vācijas melodrāma. 2000.g.
11.55 «Mājokļa jautājums 4».*
12.50 Bērnu stunda. «Toms un Džerijs». Animācijas
filma; «Trakie Tūņi brīvībā». Animācijas seriāls.
11.sērija; «Supervaroņu leģions». Animācijas
seriāls. 2.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «OKartes skatuve. Dzimuši mūzikai». Seriāls.
15.00 «Daiļā neveiksminiece». Seriāls. 68. un 69.sērija.
17.00 «Viss notiek uz labu». Seriāls. 210. un 211.sērija.
18.55 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā. Slepenās lietas».
21.20 «Mentālists 3». ASV seriāls. 1.sērija.
22.20 «Vampīra dienasgrāmatas». ASV seriāls. 10.sērija.
23.15 «Supernatural 4». ASV seriāls. 11.sērija.
0.10 «Krēslas stunda». ASV seriāls. 5.sērija.
1.10 «Sargs». ASV spraiga sižeta filma. 2009.g.
2.45 «Dzīvs pēc pieprasījuma 2». ASV seriāls. 7.sērija.
3.35 «Smieklīgākie dzīvnieki pasaulē».
3.50 «Daiļā neveiksminiece». Seriāls. 68. un 69.sērija.
5.20 «Viss notiek uz labu». Krievijas seriāls. 196.sērija.

TV3
5.00 «Likums un kārtība 3». 3.sērija.
5.50 «Mīlestība. Aizspriedumi. Indija». 152.sērija.

6.45 «Zinātkārā Dora 2». Anim. ser. 7.sērija.
7.10 «Transformeri: tālākā cīņa». Anim. ser. 6.sērija.
7.40 «Dusmīgie bebri». Anim. ser. 12.sērija.
8.00 «Voroņini» (ar subt.). 3. un 4.sērija.
9.00 «Kobra». 11.sērija.
10.00 «Televeikala skatlogs».
10.15 «Ektrasensu cīņas 11».*
11.20 «10 gadu jaunāka 5». 28. un 29.sērija.
12.25 «Televeikala skatlogs».
12.40 «Visi mīl Reimondu 5». Seriāls. 113.sērija.
13.15 «Transformeri: tālākā cīņa». Animācijas seriāls. 7.sērija.
13.45 «Imperatora jaunā skola». Animācijas seriāls. 12.sērija.
14.15 «UgunsGrēks 7». Latvijas seriāls. 481.sērija.
14.50 «Vārds sievietei 2» (ar subt.). Seriāls. 124.sērija.
15.50 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 70.sērija.
16.50 «Sirds kaislības». ASV seriāls. 29.sērija.
17.50 «Slēgtā skola» (ar subt.). Krievijas seriāls. 59.sērija.
19.00 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «UgunsGrēks 7». Latvijas seriāls. 481.sērija.
21.00 «Nozieguma skelets 6». ASV seriāls. 17.sērija.
22.00 «Slepkava». Spraiga sižeta filma. 2007.g.
23.55 «Kinomānija».
0.30 «Satiksme». Vācijas un ASV trilleris. 2000.g.
3.10 «Likums un kārtība 3». Seriāls. 3.sērija.
3.55 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 70.sērija.
4.40 «Nakts joki».

23. marts, piektdiena
LTV1
6.45 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Rožu dārzs». Seriāls. 24.sērija.
9.30 «Eņģeļu māja». LTV seriāls. 35.sērija.
10.05 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.25 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
10.45 «Eiropa. Mīti un realitāte».*
11.30 «Šeit un tagad».*
12.10 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.25 «Province».*
12.55 «Izvēlies zaļi!»*
13.25 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.40 «Rožu dārzs». Seriāls. 24.sērija.
14.45 Dienas izrāde. «Pērs Gints». Liepājas teātra izrāde.*
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Sibīrijas dienasgrāmata. 1949.gads». Dok. f. 2003.g.
19.30 «Dzīvība». BBC dok. daudzs. f. 4.sērija Zivis.
20.30 «Panorāma».
21.15 «100. panta preses klubs».
22.10 «Latviešu mūzikas dārzs». Koncerts-veltījums
Likteņdārza atbalstam.
23.50 «Nakts ziņas».
0.05 «Valdība». Seriāls. 5.sērija.

LTV7
7.35 «Nedēļas apskats». «Televeikala skatlogs».*
7.55 «Aktualitātes». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «Skatpunkti». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Tādas lietas». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Attīstības kods». «Televeikala skatlogs».*
9.20 «Labākais no Euromaxx». Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
9.50 «Pa karstām pēdām» (ar subt.). Seriāls. 2.sērija.
10.40 «Tarzāna diženie piedzīvojumi». Seriāls. 3.sērija.
11.40 «Burvju mākslinieku noslēpumi. Beidzot atklāti». 15.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti».
«Cilvēki, darbi, tradīcijas Lejaskurzemē»*.
13.15 «Pie stūres». Deutsche Welle žurnāls (angļu val., ar
subt. latviešu val.).*
13.45 Pasaules meistarsacīkstes biatlonā.*
15.45 «Tarzāna diženie piedzīvojumi». Seriāls. 3.sērija.
16.40 «Burvju mākslinieku noslēpumi. Beidzot atklāti». 15.sērija.
17.30 «Tavs auto».*
18.05 «Pa karstām pēdām» (ar subt.). Seriāls. 2.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Lanževēna burvju triki». 8. un 9.sērija.
20.30 «Izdzīvotāji 4». Dok. daudzs. f. 2.sērija.
21.25 «Zveja» (ar subt.).
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā TV Jūrmala.
22.55; 23.45 «Baiļu līcis» (ar subt.). Daudzsēriju detektīvfilma. 2007.g. 3. un 4.sērija.

LNT
6.05 «Ticīgo uzvaras balss».
6.35 «Toms un Džerijs 2». Animācijas filma.
6.50 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
9.00 «Supernatural 2». ASV seriāls. 5.sērija.
10.00 «Lauztās sirdis». Vācijas melodrāma. 2000.g.
11.55 «Mājokļa jautājums 4».*
12.50 Bērnu stunda. «Toms un Džerijs». Animācijas
filma; «Trakie Tūņi brīvībā». Animācijas seriāls.
12.sērija; «Supervaroņu leģions». Animācijas
seriāls. 3.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «OKartes skatuve. Dzimuši mūzikai». Seriāls.
15.00 «Daiļā neveiksminiece». Seriāls. 70. un 71.sērija.
17.00 «Viss notiek uz labu». Seriāls. 212. un 213.sērija.
18.55 «Tautas balss».
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «OKartes skatuve». Koncerts.
23.00 «ATL». ASV drāma. 2006.g.
1.10 «Rezervisti». ASV sporta komēdija. 2000.g.
3.05 «Ekstrēms tuvplānā».
3.50 «Daiļā neveiksminiece». Seriāls. 70. un 71.sērija.
5.20 «Viss notiek uz labu». Krievijas seriāls. 197.sērija.

TV3
5.00 «Likums un kārtība 3». 4.sērija.
5.50 «Mīlestība. Aizspriedumi. Indija». 153.sērija.
6.45 «Zinātkārā Dora 2». Anim. ser. 8.sērija.
7.10 «Transformeri: tālākā cīņa». Anim. ser. 7.sērija.
7.40 «Dusmīgie bebri». Anim. ser. 13.sērija.
8.00 «Voroņini» (ar subt.). 5. un 6.sērija.
9.00 «Kobra». 12.sērija.
10.00 «Televeikala skatlogs».
10.15 «Nozieguma skelets 6». 17.sērija.

Ceturtdiena, 2012. gada 15. marts
11.20 «10 gadu jaunāka 5». 30. un 31.sērija.
12.25 «Televeikala skatlogs».
12.40 «Visi mīl Reimondu 5». Seriāls. 114.sērija.
13.15 «Transformeri: tālākā cīņa». Anim. ser. 8.sērija.
13.45 «Imperatora jaunā skola». Anim. ser. 13.sērija.
14.20 «Simpsoni 12». Animācijas seriāls. 13.sērija.
14.50 «Vārds sievietei 2» (ar subt.). Seriāls. 125.sērija.
15.50 «Lēna, mana mūža mīlestība». Seriāls. 71.sērija.
16.50 «Sirds kaislības». ASV seriāls. 30.sērija.
17.50 «Slēgtā skola» (ar subt.). Krievijas seriāls. 60.sērija.
19.00 «Bez tabu».
19.50 «TV3 ziņas».
20.20 «Doktors Dūlitls 4». Ģimenes komēdija. 2008.g.
22.10 «Greizais spogulis» (ar subt.).
0.50 «Pamatinstinkts 2». Trilleris. 2006.g.
2.50 «Likums un kārtība 3». Seriāls. 4.sērija.
3.40 «Mīlestība. Aizspriedumi. Indija». Seriāls. 153.sērija.
4.25 «10 gadu jaunāka 5». 31.sērija.
4.45 «Nakts joki».

24. marts, sestdiena
LTV1
8.00 «Latvji, brauciet jūriņā!»
8.30 «Dinozauru vilciens». Animācijas filmu seriāls. 6.sērija.
9.05 «Kas te? Es te!»
9.35 «Lauku peles un pilsētas peles piedzīvojumi». 21.sērija.
10.00 «Ķepa uz sirds».
10.30 «Kas var būt labāks par šo?»
11.00 Dienas izrāde. M.Zālīte. «Lācis». Nacionālā teātra izrāde.
13.45 «Latviešu mūzikas dārzs». Koncerts-veltījums
Likteņdārza atbalstam.*
15.25 «Radošā darbnīca Stremsē». Dok. f. 3.sērija.
16.10 «Laiks vīriem?»
16.40 «Dzīvība». BBC dokumentāla daudzsēriju filma.
4.sērija Zivis (ar subt.).
17.45 «Kopā» (ar subt.).*
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.30 «Es – savai zemītei».
19.00 «Vides fakti».
19.30 «Latvijas šlāgeraptauja 2012».
20.30 «Panorāma».
21.12 «Latloto».
21.20 «Dārza noslēpums». ASV mistikas drāma. 2010.g.
22.55 «Nakts ziņas».
23.05 «The Doors». ASV biogrāfiska drāma. 1991.g.

LTV7
7.50 «Rīta karuselis». «Televeikala skatlogs».
8.10 «Rīta intervija». «Televeikala skatlogs».
8.30 «Skatpunkti». «Televeikala skatlogs».
8.50 «Automoto raidījums nr.2». «Televeikala skatlogs».
9.10 «TV mozaīka». «Televeikala skatlogs».
9.30 «Brīvdienu ceļvedis». «Televeikala skatlogs».
9.50 «Tādas lietas». «Televeikala skatlogs».
10.10 «Attīstības kods». «Televeikala skatlogs».
10.30 «Ātruma cilts».*
11.00 «Zveja» (ar subt.).*
11.30 «Krējums... saldais».*
12.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
12.30 «Abonents pašreiz nav sasniedzams» (ar subt.).
Daudzsēriju melodrāma. 2008.g. 3. un 4.sērija.
14.25 Pasaules meistarsacīkstes biatlonā.*
16.25 «SeMS».*
17.00 Tiešraide! LBL spēle. Liepājas lauvas – BK
Ventspils. Gaidāma visai interesanta Kurzemes
komandu divcīņa, jo spēcīga komanda ir arī liepājniekiem, kas ieņem trešo vietu turnīra tabulā.
Ventspils vienībai marta sākumā jau visai grūti
klājās Valmierā, un liepājnieki var izrādīt tikpat
sīvu pretestību.
19.00 «Lanževēna burvju triki». 8.sērija.
19.30 «Drosmīgās pārmaiņas». Dokumentāla filma. 2.sērija.
20.00 «Lanževēna burvju triki». 9.sērija.
20.30 «Ķerot vilni». Dokumentāla filma.
22.15 «Lidostas dispečers». ASV spriedzes filma. 1998.g.
24.00 «Lidojuma plāns».*
0.30 «Izdzīvotāji 4». Dok. daudzs. f. 2.sērija.

LNT
6.05 «Mīlestības vārdā». Seriāls. 157.sērija.
6.55 Animācijas filmu rīts. «Pankūciņa lieliskie negadījumi 2». 10.sērija; «Toma un Džerija piedzīvojumi»;
«Silvestra un Tvītija piedzīvojumi». 12.sērija;
«Pīle Dodžers 2». 10. un 11.sērija; «Flintstonu
ģimene. Speciālizlaidums». 4.sērija.
9.30 «Rīta mikslis».
10.25 «Hildegarde». Piedzīv. f. ģimenei.
12.15 «Latvijas zelta talanti 2012».*
14.50 «Smolvila. Leģenda par Supermenu». ASV seriāls.
8.sērija. Klārks un Lekss apvieno savus spēkus,
lai izglābtu Klārka klasesbiedrus, kurus sagrābis
par gūstekņiem Lūtora fabrikā tās kādreizējais
darbinieks Ērls Dženkinss. Patiesībā gan Ērlam
nav ļaunu nodomu – viņš, krampju nomocīts un
izmisumā, vienkārši vēlas pievērst sev Laionela
Lūtora uzmanību.
15.50 «Cilvēki ar pārdabiskām spējām». Dok. raid. 8.sērija.
16.45 «Zaķis bez ausīm». Romantiska komēdija. 2007.g.
19.00 «Starptautiskās ekstrasensu cīņas». Real. šovs. 6.sērija.
20.00 «Pelnrušķīte». Realitātes šovs. 7.sērija. Vai Pelnrušķītei būtu jāpakļaujas fotogrāfa provokācijai un
fotokameras priekšā jāizģērbjas? Mēs domājam,
ka nē! Tādēļ šoreiz noskaidrosim, cik augsta ir
katras šova dalībnieces morāle. Savukārt vakarā
meitenes gaida īpašs erudīcijas pārbaudījums.
21.00 «Kaut kas līdzīgs dzīvei». Rom. kom. 2002.g.
23.00 «Kazino Džeks». Biogrāfiska kriminālkomēdija. 2010.g.
1.05 «Speciālists». ASV spraiga sižeta filma. 1994.g.
4.00 «ATL». ASV drāma. 2006.g.

TV3
5.00 «Likums un kārtība 3». 5.sērija.
5.50 «Mīlestība. Aizspriedumi. Indija». 154.sērija.
6.40 «Uz priekšu, Ted!» 7.sērija.
7.10 «Rafteru ģimene». 1.sērija.
8.00 «Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums». 13.sērija.
8.35 «Pērtiķu karalis». Anim. ser. 51.sērija.
9.00 «Simpsoni 12». Anim. ser. 13. un 14.sērija.
10.00 «Smieklīgākie videokuriozi 21».

10.55 «Bez tabu māju sajūta».*
11.55 «Televeikala skatlogs».
12.10 «Ievas pārvērtības 3».*
13.00 «Kinomānija».
13.30 «Greizais spogulis» (ar subt.).
16.10 «Doktors Dūlitls 4». Ģimenes komēdija. 2008.g.
18.00 «Billijs Medisons». ASV komēdija. 1995.g.
19.50 TV3 ziņas.
20.10 TV3 ziņas piedāvā… «Molotova kokteilis».
20.30 «Lieliskie». ASV animācijas filma. 2004.g.
22.45 «Noteikti, varbūt…» Romantiska komēdija. 2008.g.
0.55 «Kāds tēvs, tāds dēls». ASV komēdija. 1987.g.
2.45 «Likums un kārtība 3». Seriāls. 5.sērija.
3.30 «Mīlestība. Aizspriedumi. Indija». Seriāls. 154.sērija.
4.15 «Uz priekšu, Ted!» Seriāls. 7.sērija.
4.35 «Nakts joki».

25. marts, svētdiena
LTV1
8.00 «Garīgā dimensija».*
8.30 «Dinozauru vilciens». Anim. ser. 7.sērija.
9.05 «Kas te? Es te!»
9.35 «Lauku peles un pilsētas peles piedzīvojumi». 22.sērija.
10.05 «Mārvijs Hemmers. Nacionālās ģeogrāfijas pasaule». Populārzinātnisks seriāls bērniem. 62.sērija.
10.30 «Lemuru iela». Dok. seriāls. 10.sērija.
11.00 «Laosas brīnumzeme». Dokumentāla filma.
12.00 Dievkalpojums.
13.00 «Vertikāle».
13.30 «Daudz laimes!»
14.25 «Latvijas šlāgeraptauja 2012».*
15.30 «Ķepa uz sirds».*
16.00 «Kas var būt labāks par šo?»*
16.30 «Eirobusiņš».
17.00 «Roze, puķu karaliene». Dokumentāla filma.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē».
18.20 «Province».
18.50 «Brīvdienu pārsteigums» (ar subt.). Melodrāma. 2009.g.
20.30 «Panorāma».
21.33 Laika ziņas.
21.40 «Maršruts Ķekava – Omskas apgabals 1949». Dok. f.
22.35 «Dārza noslēpums». ASV mistikas drāma. 2010.g.
0.15 «Nakts ziņas».

LTV7
7.50 «Veiksmīgas idejas». «Televeikala skatlogs».
8.10 «Pie rīta kafijas». «Televeikala skatlogs».
8.30 «Vide, veselība un mēs». «Televeikala skatlogs».
8.50 «Iespējas un risinājumi». «Televeikala skatlogs».
9.10 «Nedēļas apskats». «Televeikala skatlogs».
9.30 «Darbs. Izglītība. Karjera». «Televeikala skatlogs».
9.50 «Aktualitātes». «Televeikala skatlogs».
10.10 «Vārds uzņēmējiem». «Televeikala skatlogs».
10.30 «Tavs auto».*
11.00 «Makšķerē ar Olti!»*
11.30 «Autosporta programma nr.1».*
12.00 «Zebra» (ar subt.).*
12.15 «UEFA Euro 2012 apskats».
12.45 «Lidostas dispečers». ASV spriedzes filma. 1998.g.
14.30 LBL spēle. Liepājas lauvas – BK Ventspils.*
16.30 «SeMS. Laboratorija».
17.00 «Abonents pašreiz nav sasniedzams» (ar subt.).
Daudzsēriju melodrāma. 2008.g. 3. un 4.sērija.
19.00 «Krējums... saldais».
19.30 «Baiļu līcis» (ar subt.). Krievijas daudzsēriju
detektīvfilma. 2007.g. 3. un 4.sērija.
21.10 «Pēdējais liecinieks». Seriāls. 51.sērija.
22.00 «Ielaušanās». ASV trilleris. 2010.g.
23.35 «Nomaļās pasaules». Dokumentāla filma. 3.sērija.

LNT
6.05 «Mīlestības vārdā». 158.sērija.
6.55 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
7.20 Animācijas filmu rīts. «Biezenīša piedzīvojumi».
5.sērija; «Toma un Džerija piedzīvojumi»; «Lācītis
Padingtons». 6.sērija.
8.30 «Tehnovīzija». Tehnoloģiju jaunumi.
9.00 «Autoziņas».
9.30 «Mans mīļais draugs».
10.00 «Lapsa virtuvē».
10.35 «Tikai nesaki man Bizu 2». 8.sērija.
11.35 «Pelnrušķīte». Real. šovs.*
12.30 «Aģents Čaks 2». ASV seriāls. 7.sērija.
13.30 «Kaut kas līdzīgs dzīvei». Rom. kom. 2002.g.
15.35 «Impija sala». Vācijas animācijas filma. 2006.g.
17.15 «Ņujorkas minūte». ASV piedzīvojumu komēdija.
2004.g. Režisors D.Gordons. Lomās: E.Olsena,
M.K.Olsena, J.Levijs. Dvīņumāsas Džeina un Roksana Raienas, lai arī līdzīgas kā divas ūdenslāses,
pēc rakstura ir tik dažādas, cik dažādas vien var
būt. Jau gadiem ilgi viņas nav kopā pavadījušas
nevienu dienu. Nu tāda diena ir pienākusi! Katrai
gan šai dienai ir atšķirīgi, ļoti svarīgi plāni, taču
pagaidām gan liekas, ka tos vajadzēs atlikt...
19.10 LNT ziņu Top 10.
20.00 LNT ziņas.
20.15 «Basketbols TV».
20.20 JAUNUMS! «Zelta ķepa». Dzīvnieku talantu šovs.
22.50 «Ģimenes bizness». ASV kriminālkomēdija. 1989.g.
1.05 «Zaķis bez ausīm». Romantiska komēdija. 2007.g.
2.55 «Kazino Džeks». Biogrāfiska kriminālkomēdija. 2010.g.
4.40 «Ekstrēms tuvplanā».

TV programma
16.50 «Nāvējošais vilnis». Spriedzes filma. 2007.g. 1.sērija.
18.50 «Neiespējamā misija 4».
19.50 «Nekā personīga».
20.40 «Mierinājuma kvants». Spiegu trilleris. 2008.g.
22.50 «Zīmes». ASV fantastikas trilleris. 2002.g.
0.55 «Citā joslā». ASV spriedzes filma. 2002.g.
2.40 «Likums un kārtība 3». Seriāls. 6.sērija.
3.30 «Mīlestība. Aizspriedumi. Indija». Seriāls. 155.sērija.
4.15 «Uz priekšu, Ted!» Seriāls. 8.sērija.
4.35 «Nakts joki».

Vienīgās Latvijā sertificētās
pretuzlaužamās tērauda

AKCIJA
līdz
mēneša
beigām!
jelgava@skydas.lv

www.skydas.lv

Paziņojam, ka Jelgavas pilsētas pašvaldības īpašumā esošo nekustamā īpašuma
Jelgavā, Vecpilsētas ielā 13, kopīpašuma
2941/6320 domājamo daļu izsole 2012.
gada 14. aprīlī, kura izsludināta 2012.
gada 9. un 16. februārī laikrakstā «Jelgavas
Vēstnesis», nenotiks.
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DURVIS

Sertificētas Vācijas institūtā «IFT Rosenheim».

Durvis – locīta – metināta konstrukcija, no abām pusēm apšūtas ar
mēbeļu laminātu, biezums 70 mm, slēdzenes «zirneklis» MOTTURA
40705 (Itālija) + NEMEF (Holande). Pietiek ar vienām durvīm.

Lsmo2n2tā0ža.
+

+ akcijas cenas «Skydas Standart» un «Skydas Standart 3» durvīm

Labākās durvis pilsētā!

Jelgava, Rīgas iela 2. Tālrunis 63081745, 28612596

Rīga, Hanzas iela 6, tālrunis 67704154, 26668000
Rīga, Slokas iela 111, tālrunis 67871914, 26661117

AKCIJA autoskolā «AUTO PRIEKS»!
Mācies autoskolā
un maksā TIKAI par braukšanu 5 Ls/stundā!
Reģistrācija, teorija, dokumentu
noformēšana un eksāmens – BEZ MAKSAS!!!

Sarmas ielā 2, 79. kab. (2. pamatskolā),
tālrunis 29881119, 67210099.

www.autoprieks.lv

Autoskola «Mustangs» –
apmācība vakaros un brīvdienās.
Teorija, reģistrācija, dokumentu noformēšana, apmācības karte, ieskaite

– bez maksas.
Maksā tikai par braukšanas apmācību –
5 Ls/45 min. Pasta iela 43, Jelgava.
Tālrunis 63026392.

JELGAVAS PILSĒTAS KULTŪRAS NAMĀ
24. martā plkst.16 – kamerorķestra «Sinfonietta Rīga» un vijolnieces Vinetas Sareikas
koncerts. Programmā: A.Vivaldi «Gadalaiki», F.Šūberts Otrā simfonija, A.Šnelcers «A Freak in
Burbank». Diriģents N.Šnē. Biļešu cena: Ls 4; 3; 2.

Skārda detaļu ražotne piedāvā:
• jumtu segumi;
• jumtu logi;
• ūdensnoteksistēmas;
• skārdnieka pakalpojumi;
• dūmvadi no nerūsējošā tērauda;
• keramiskie dūmvadi;
Tālrunis 29798157, 27405375

28. martā plkst.19 – Jelgavas kamerorķestra un čellista M.Beitāna koncerts. Programmā:
A. Dvoržāks «Koncerts čellam ar orķestri». Biļešu cena: Ls 2,50; 2; 1.
1. aprīlī plkst.16 – Ineses Galantes solokoncerts. Biļešu cena: Ls 8; 7; 6; 5; 4.
21. aprīlī plkst.14 un 18 – Nacionālā teātra viesizrāde «100 g žurkas». Biļešu cena: Ls
10; 8; 6; 5.

Kases darba laiks: no otrdienas līdz piektdienai 14 – 19, sestdienā 9 – 14
un stundu pirms sarīkojuma! Kases tālrunis: 63084679.
«Smurfit Kappa Baltic» ir starptautiska koncerna «Smurfit
Kappa Group» meitas uzņēmums Latvijā. «Smurfit Kappa
Group» ir pasaules līderis gofrētā kartona iepakojuma un
kartona iepakojuma tirgū.
Mēs aicinām savā komandā

tirdzniecības asistentu(-i).
Pienākumi:
• darbs ar maziem klientiem – ikdienas komunikācija par
dažādiem jautājumiem;
• sadarbība ar tirdzniecības pārstāvjiem.
Prasības:
• pieredze līdzīgā amatā tiks uzskatīta par priekšrocību;
• augsta atbildības sajūta, precizitāte un koncentrēšanās
spējas;
• vēlama augstākā izglītība;
• ļoti labas latviešu, angļu un krievu valodas zināšanas;
• vēlama pieredze darbā ar programmu «Navision» vai tml.;
• pārzināt «MS Excel» pieredzējuša lietotāja līmenī.
Piedāvājam:
• darbu starptautiskā uzņēmumā;
• sociālās garantijas;
• konkurētspējīgu atalgojumu.
CV un pieteikuma vēstuli sūtīt uz e-pastu:
janis.vilmanis@smurfitkappa.lv
Vairāk par «Smurfit Kappa Group»: www.smurfitkappa.com

TV3
5.00 «Likums un kārtība 3». 6.sērija.
5.50 «Mīlestība. Aizspriedumi. Indija». 155.sērija.
6.40 «Uz priekšu, Ted!» 8.sērija.
7.00 «Mazie kloni». Anim. ser. 18. un 19.sērija.
7.30 «Zinātkārā Dora 2». Anim. ser. 8.sērija.
8.00 «Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums». 14.sērija.
8.20 «Kinomānija».
8.50 «Māmiņu klubs».
9.25 «Divi buras».
10.00 «Superbingo». TV spēle.
11.00 «Ceļš uz Eldorado». Anim. f.
12.45 «Televeikala skatlogs».
13.00 «Breidiju ģimenīte». ASV komēdija. 1995.g.
14.50 «Ielu dejas». Muzikāla melodrāma. 2010.g.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Aicinām C1, C, E, D
kategoriju 95. koda
pasniedzēju
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www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

Kultūras pasākumi
 16. martā pulksten 18 – dzejas vakars «Mīlai ir rokā divi svari...». Aspazijas
vēstules un dzeju lasa A.Jansone, Z.Zariņa, A.Rokjāne, flautu spēlē S.Bērziņa.
Biļešu cena pieaugušajiem – Ls 0,80; skolēniem, studentiem un pensionāriem
– 0,40 (Svētās Trīsvienības baznīcas tornī).
 16. martā pulksten 19 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra izrāde V.Šekspīrs «Jautrās
vindzorietes». Režisore L.Ņefedova. Biļešu cena – Ls 3; 2,50; 2 (kultūras namā).
 17. martā pulksten 17 – Liepājas teātra viesizrāde Robins Hodons «Šikās kāzas».
Komēdija ar aizkustinoša mīlas stāsta motīviem. Lomās: M.Kalita, G.Maliks, S.Ruicēna,
A.Berķe, A.Jēkabsone, I.Būde. Biļešu cena – Ls 6; 5; 4; 3 (kultūras namā).
 18. martā pulksten 16 – kluba «Pīlādzītis» sarīkojums (kultūras namā).
 20. martā pulksten 14.30 – LLU Sociālo zinātņu fakultātes Valodu katedra
un Franču klubs ielūdz uz Frankofonijas svētkiem, kas veltīti franču šansoniem.
Interesenti pieteikties aicināti līdz 15. martam pa e-pastu: sanita.grasmane@
apollo.lv vai tālruni 63005650 (Jelgavas pils Sudraba zālē).
 20. martā pulksten 17.30 – Jelgavas Latviešu biedrības organizēts koncertuzvedums «Latviešu valoda un kultūra cauri gadsimtiem». Piedalās Jelgavas skolu
interešu izglītības pulciņu dalībnieki un LLU studentu amatiermākslas kolektīvi.
Ieeja – bez maksas (kultūras namā).
 21. martā pulksten 19 – izrāde «Kailie brieži». Patiess stāsts par to, kā latviešu vīri striptīzu dejoja. Režisors O.Šapošņikovs. Lomās: A.Daņiļevičs, J.Vimba,
J.Jarāns, A.Krūzkops, L.Reiniks, R.Meloni, A.Kurusova. Biļešu cena – Ls 10; 8; 7;
6; 5; 4 (kultūras namā).
 21. martā pulksten 17 – Pavasara koncerts. Piedalās LLU amatiermākslas
kolektīvi. Ieeja – bez maksas (Jelgavas pils aulā).

notikumi

Ceturtdiena, 2012. gada 15. marts

Kā jelgavniece ķīniešiem
latviešu valodu māca

Izstādes
 Līdz 22. martam – rokdarbnieku kluba «Zelta rokas» izstāde «Pavasaris un
sievietes». Izstāde apskatāma Sabiedrības integrācijas pārvaldes darba laikā
(Sabiedrības integrācijas pārvaldē Sarmas ielā 4).
 Līdz 5. aprīlim – izstāde «PUPart IV. Erotika mākslā». Ilonas Romules, Aivara Vilipsōna, Aigara Zemīša un Gunāra Ezernieka darbi (galerijā «Suņa taka»
Dobeles ielā 68).
 Līdz 5. aprīlim – Kurzemes un Zemgales hercogistes 450. dzimšanas dienas
izstāde «No hercoga Gotharda līdz hercogam Jēkabam» (Ģederta Eliasa Jelgavas
Vēstures un mākslas muzejā).
 No 16. marta – Izraēlas vēstniecības izstāde «Bībele miniatūrās». Izstāde
apskatāma līdz 30. aprīlim. Ieeja pieaugušajiem – Ls 0,80; skolēniem, studentiem
un pensionāriem – 0,40 (Svētās Trīsvienības baznīcas tornī).
 Līdz 18. martam – izstāde «Toņi un pustoņi». Jelgavas skolu audzēkņu vizuālās, plastiskās un vides mākslas darbi (Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un
mākslas muzejā).
 Līdz 25. martam – izstāde «Cilvēki un lelles», kurā iespēja aplūkot J.DašuņinasNaidjonokas autorlelles un portretus (Ādolfa Alunāna memoriālajā muzejā).
 Martā – sporta fotogrāfiju izstāde «Sports. Atšķirīgi un līdzīgi». Autors – žurnāla «Sports» fotogrāfs Juris Bērziņš-Soms (Zemgales Olimpiskajā centrā).
 Martā – mākslinieces L.Kainaizes darbu izstāde (Zinātniskajā bibliotēkā).
 Līdz 31. martam – Anitas Savickas personālizstāde «Sieviete kaleidoskopā»
(rokdarbi, gleznas, floristika) (kultūras namā).

Piedalies fotokonkursā
par Jelgavu!
 Ritma Gaidamoviča

Aģentūra «Kultūra» izsludina
fotokonkursu «Caur fotoobjektīvu raugos es...». Tajā var
iesūtīt fotogrāfijas, kurās
iemūžināti Jelgavas skati,
notikumi, cilvēki. Konkursa
fotogrāfijas vēlāk īpašā ceļojošā fotoizstādē tiks eksponētas Jelgavas sadraudzības
pilsētās, piemēram, Belostokā,
Magadanā, Pērnavā.
Aģentūras «Kultūra» producents
Gundars Caune stāsta, ka fotokonkursa
mērķis ir veicināt Jelgavas un Jelgavas
sadraudzības pilsētu iedzīvotāju radošo
darbību un iesaistīšanos pilsētu dzīves
veidošanā un notikumu atspoguļošanā,
kā arī rosināt pilsētas iedzīvotāju sabiedriskās aktivitātes.
Konkursa darbi tiks izmantoti ceļojošajai fotoizstādei, kura tiks eksponēta Jelga-

vas sadraudzības pilsētās. Ar jelgavnieku
iesūtītajām fotogrāfijām varēs iepazīties
Šauļos, Pērnavā, Belostokā, Magadanā
un citās sadraudzības pilsētās. Līdzīgi
fotokonkursi tiks organizēti arī sadraudzības pilsētās, līdz ar to jelgavniekiem
būs iespēja caur fotogrāfijām iepazīt šīs
pilsētas, to iedzīvotājus, tradīcijas, notikumus un arhitektūru.
Viens autors konkursam drīkst iesniegt
ne vairāk kā desmit fotogrāfijas, kurām
jābūt izdrukātām A4 formātā, vai arī tās
jāiesniedz CD formātā.
Konkursa darbi jāiesniedz līdz 1. novembra pulksten 12 Jelgavas pilsētas
pašvaldības aģentūras «Kultūra» birojā
K.Barona ielā 6 vai jānosūta pa pastu
(pasta zīmogs – 2012. gada 26. oktobris)
uz adresi: K.Barona iela 6, Jelgava, LV3001, ar norādi «Fotokonkursam «Caur
fotoobjektīvu raugos es...»».
Dalībnieka anketa un pilns konkursa
nolikums pieejams «Kultūras» mājas
lapas kultura.jelgava.lv sadaļā «Uzzini».

Aicina uz Francijas
pēcpusdienu

Skolēni koncertuzvedumā
godinās valodu

LLU Sociālo zinātņu fakultāte 20. martā
pulksten 14.30 Jelgavas pilī aicina uz pasākumu, kas veltīts franču kultūrai. Tajā būs
iespēja iepazīt franču šansonu burvību,
piedalīties muzikālajā viktorīnā un saņemt
balvas, apmeklētājus gaidīs arī citi pārsteigumi. Pasākums notiks latviešu un franču
valodā pils Sudraba zālē. Piedalās viesi no
Francijas – Patriks Molons, Nikolas Mehaults
un Davids Mutrijs. Priekšnesumus sniegs
arī jaunieši no LLU, Bērnu un jauniešu mūzikas kluba rokskolas, Spīdolas ģimnāzijas
un Mūzikas vidusskolas. Pasākums ir bez
maksas. Interesenti aicināti pieteikties līdz
16. martam pa e-pastu: sanita.grasmane@
apollo.lv vai tālruni 26853519, 63005650.

20. martā pulksten 17.30 kultūras namā
būs Jelgavas Latviešu biedrības veidots sarīkojums «Latviešu valoda un kultūra cauri
gadsimtiem», kurā vairāk nekā 370 pilsētas skolēni, LLU studenti caur dziesmām,
dejām, dzeju godinās latviešu valodu un
tradīcijas. Pasākuma režisore Vija Zelmene
stāsta, ka koncerts saistīts ar nesen notikušo
referendumu un Valodu dienu. «Koncertā
vēlamies atgādināt, ka pašiem vien mums
ir jāspodrina, jārūpējas, jāmīl latviešu
valoda, citi to nedarīs,» tā V.Zelmene. Piedalās Valsts, Spīdolas un 1. ģimnāzijas, 4.
vidusskolas, «Jundas», kā arī LLU kolektīvi.
Skatuves noformējumu veido Mākslas skolas audzēkņi. Ieeja – bez maksas.

«Uzskats, ka Ķīnā visu var nopirkt pa lēto, ir mīts. Cenas te kāpj tāpat kā Latvijā – kā jauns gads, tā jauni cipari.
Apavi, drēbes, kosmētika veikalos ir tikpat dārga kā pie mums Latvijā,» tā jelgavniece Zane Āboltiņa, kura jau
vairāk nekā pusgadu dzīvo Pekinā.
Foto: no Z.Āboltiņas personīgā arhīva
 Ritma Gaidamoviča

«Nepieņemamākais – ķīniešiem nav tāda jēdziena
kā «privātā telpa». Viņi var
skriet tev virsū, neatvainojoties par to. Viņi var apsēsties
blakus kafejnīcā tikai tāpēc,
ka esi citādāka izskata un
runā svešā valodā, lai gan
visi pārējie galdiņi ir brīvi.
Viņi var vienkārši skatīties
virsū un pat aiztikt matus
vai slepeni tevi fotografēt
ar mobilo telefonu. Ir grūti
starp Ķīnas 1,3 miljardiem iedzīvotāju atrast savu privāto
teritoriju,» saka jelgavniece
Zane Āboltiņa, kura šobrīd
ir vieslektore Ķīnā, Pekinas
Svešvalodu universitātē, un
studentiem māca latviešu
valodu.
Zane latviešu valodu divpadsmit
Ķīnas studentiem māca pirmo studiju
gadu un ir priecīga, ka tā var nest Latvijas vārdu pasaulē un ka ķīnieši mūsu
valodu mācās labprāt. «Kad stāstīju
studentiem, cik Latvijā iedzīvotāju,
viņi vēlreiz pārjautāja, vai tiešām tik
ir visā valstī vai tomēr tikai kādā no
pilsētām. Pekinā vien ir septiņi miljoni
iedzīvotāju, un studenti uzreiz nevar
aptvert, ka mums visā valstī ir tikai
nepilni divi miljoni. Taču tas viņiem
šķiet interesanti un pat aizraujoši, jo,
viņuprāt, valoda uzreiz ir unikālāka,
ja tajā runā tik maz cilvēku,» saka
Zane. Grūtības viņiem vien sagādājot
izrunāt r burtu. «Lai beidzot to apgūtu,
iemācīju viņiem dziedāt «ai vir vir vir
vir bum bum bum trrrrrrrr rasasā...».
Šī dziesma viņiem ir topā, daži pat
uzlikuši kā zvana toni telefonam,» tā
jelgavniece. Viņa atzīst – kaut arī jau
iepriekš nācies dzīvot dažādās valstīs
ilgāku laiku, Ķīnā piedzīvotais kultūršoks saglabājies vismaz pirmo mēnesi.
Tagad gan septiņu mēnešu laikā ar
dzīvi un sadzīvi Pekinā ir saradusi un
mācās arī ķīniešu valodu, jo bez tās tur
dzīvot ir grūti.

«To valodu es nezinu,
viņa nav no Amerikas»

Jelgavniece stāsta, ka ikdienā nereti
sanāk komiskas situācijas tikai tāpēc
vien, ka viņai ir citādāka ādas krāsa.
Piemēram, savā pirmajā ekskursijā uz
Debesu templi, kas atrodas Pekinas dienvidos, viņa kļūdas pēc tika noturēta par
modeli no ASV. «Kaut arī pārpratumu

centos apkārtējiem izskaidrot, viņi izlikās nesaprotam – ķīnieši kā traki skrēja
man klāt, lai tikai varētu nofotografēties,» smaidot stāsta Zane, piebilstot,
ka ļoti bieži satiktie cilvēki domā, ka
viņa ir no Amerikas, jo ķīniešu izpratnē
rietumnieki var būt tikai no trim valstīm
– Kanādas, Austrālijas un Amerikas.
Interesants atgadījums piedzīvots arī
metro. «Metro pretim sēdošie ķīnieši,
rādot ar pirkstiem, aktīvi apsprieda, kas
es esmu, no kurienes. Izlikos, ka uz mani
tas neattiecas un mobilajā telefonā sāku
rakstīt īsziņu saviem latviešu draugiem.
Tā vietā, lai liktos mierā, kāds no viņiem
pienāca man klāt, ieskatījās telefonā un
mēģināja izlasīt, kas tur rakstīts. Pēc tam
aizgāja atpakaļ pie savas kompānijas un
teica: «Nē, to valodu es nezinu, viņa nav
no Amerikas!»,» atceras Zane.

nopirktas cukura ledenes vai mazos
tomātiņus. Kafiju, kapučino un kūciņas
iespējams iegādāties tikai tā saucamajās
rietumnieku kafejnīcās, kur arī ir «attiecīgas» cenas. Arī tēja Ķīnā ir dārga.
Piemēram, 25 grami labas tējas maksā
10 latus,» tā Zane. Bet pārējai pārtikai
cenas esot līdzīgas kā Latvijā. Piemēram, Zanes iemīļotās kukurūzas maizes
kukulītis maksā 50 santīmus. «Taču te ir
lētāk paēst ārpus mājas. Ķīniešu ēdieni
ir lēti, porcijas – lielas,» stāsta Zane.
Skaidrs arī tas, ka mutvārdu informācijai Ķīnā var uzticēties tieši tikpat, cik
piena produktiem, kas tiek pārdoti uz
ielas – riskē pats. «To izjutu, dodoties
uz Ķīnas mūri. Vietējiem prasīju ceļu,
taču īstajā vietā nonācu tikai pēc vairāku
norādīto autobusu pieturu apgaitas,»
stāsta jelgavniece.

«Taksometrs pabrauc
garām, jo esmu rietumniece»

«Es runāju ķīniski
un mazliet latviski...»

Sākumā komisko situāciju cēlonis
bijusi valoda. Piemēram, ar taksometra
šoferi vari runāt gan angliski, gan latviski, rezultāts vienāds – viņš zina tikai
ķīniešu valodu. «Lai cik tas dīvaini būtu,
taču, ja ķīnietis domā, ka nemācēs ar tevi
sazināties, tad viņa attieksme var būt neizprotama, piemēram,
viņš var nenākt pie tevis klāt. Ir bijuši vairāki
gadījumi, kad taksometrs pabrauc garām,
jo esmu rietumniece,
taču apstājas desmit
metrus tālāk, kur tajā
iekāpj ķīniete,» stāsta Zane. Arī ierastajās
ķīniešu ēstuvēs esot
«nerakstītie likumi»
– ja tu pirms tam neesi
tur bijis un tos nezini,
vari palikt bez maltītes.
«Ja gribi paēst, ķīniešu
valoda kaut nedaudz ir
jāiemācās – lai varētu pasūtīt ēdienu,
pajautāt rēķinu vai vienkārši pievērst
viesmīļa uzmanību. Nu jau jūtu lielāku respektu – viņi mani ir ievērojuši,
galvenās frāzes viņu valodā arī māku,»
stāsta Zane.

Protams, esot tur, Zane neaizmirst
par Latviju, Jelgavu. Viņa par to stāsta
saviem studentiem un kolēģiem. Ķīnieti, protams, nevar pārsteigt ar kaut ko
senu, lielu, varenu, jo tas viss viņiem
ir pašiem – viņi to ļoti labi apzinās.
«Tāpēc es tai lietai pieeju no otras puses, stāstot: ja jums ir
valsts ar 1,3 miljardiem
iedzīvotāju, mums ir
ar apmēram diviem
miljoniem; ja jums augstākais kalns pārsniedz
astoņus kilometrus,
tad mūsu Gaiziņš ir
nedaudz virs 300 metriem... Tas viņiem šķiet
interesanti,» skaidro
Zane, piebilstot, ka rādījusi gan Latvijas foto,
gan video par latviešu
tautas deju, kas pašai
tuva. Lai Zanei vieglāk
būtu atcerēties, bet
studentiem – interesantāk, Zane viņiem
izdomājusi latviešu vārdus, piemēram,
Baiba, Edgars... «Iedomājieties – iznāk
meitene kā no labākajām ķīniešu filmām, mazliet bikla, pieticīga, bet ļoti
apķērīga un ar ļoti siltu smaidu skaidrā
latviešu valodā stāsta par sevi: «Labdien,
mani sauc Baiba, es esmu no Ķīnas. Es
runāju ķīniski un mazliet latviski...»,»
priecājas Zane. Pavasara brīvdienu
laikā viņa viesojās Jelgavā un nu uz
Ķīnu paņēmusi līdzi mūsu kalendāru.
«Ja jau viņiem ir latviešu vārdi, tad arī
vārdadienas jāsvin! Tad nu kalendārā
katrs uzzināja, kad vēl uz savu veselību
uzsaukt tostu,» tā Zane.

«Ļoti bieži Ķīnā garāmgājēji domā, ka
esmu no Amerikas,
jo ķīniešu izpratnē
rietumnieki var būt
tikai no trim valstīm
– Kanādas, Austrālijas un Amerikas. »

25 grami labas tējas maksā 10 latus

Runājot par ēdieniem, jelgavniece
atzīst, ka viņai ļoti garšo ķīniešu ēdieni. Protams, tie neesot salīdzināmi ar
tiem, ko var nopirkt Latvijā ar uzrakstu
«Ķīnas virtuve». «Interesanti, ka viņu
virtuvē nav desertu. Ne kūciņu, ne
krēmu ar ķīseļiem, kā esam pieraduši
Latvijā. Viņi tā vietā ēd augļus, uz ielas

