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video ar Jelgavas
Par bīstamām bedrēm var ziņot Radīts
ziemas noskaņu
pa bezmaksas tālruni 8787
 Sintija Čepanone

Jelgavas pilsētai tapis
jauns prezentācijas
video – «Jelgava – pilsēta izaugsmei! Ziema», kam pavadījumā
skan īpaši šim video
veidots elektroniskās
mūzikas skaņdarbs
«Satiksimies Jelgavā
Winter Mix» ar pilsētas dziesmas melodiju.

Trīs minūšu garajā video
«Jelgava – pilsēta izaugsmei!
Ziema» atainota ziema Jelgavā
– ikdiena, svētki, kā arī iepriekš
neredzētos panorāmas skatos
iemūžināti saullēkti un saulrieti pār pilsētu. Video veidots
intervāla fotogrāfijas tehnikā,
izmantojot jaunus tehnoloģiskus risinājumus, lai kadriem
piešķirtu īpaši līdzenu kustību,
informē pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldē.
Īpaši šim video ziemas noskaņās radīts arī video muzikālais
pavadījums – elektroniskās
mūzikas skaņdarbs «Satiksimies Jelgavā Winter Mix».
To veidojis jelgavnieks Jānis
Jēkabsons, kas Latvijas deju

Ielas, kurām nepieciešami asfaltbetona bedrīšu remonti, tiek apsekotas katru dienu, jo satiksmei bīstamās bedres jāaizpilda
vienas diennakts laikā. Pašlaik ar auksto asfaltu tiek aizpildītas avārijas bedres, bet, paaugstinoties gaisa temperatūrai, remonts
tiks veikts ar karsto asfaltbetonu un tad tiks aizpildītas visas bedrītes asfalta segumā.
Foto: Ivars Veiliņš
 Sintija Čepanone

Jelgavā turpinās bedrīšu
remontdarbi, kas nepieciešami satiksmes drošībai. Pašlaik notiek avārijas bedru remonts, bet,
iestājoties siltākiem laika
apstākļiem, tiks veikts
visu bedrīšu remonts.
Ziemas periodā tās tiek
aizpildītas ar auksto asfaltu, bet, gaisa temperatūrai paaugstinoties,
remonts tiks veikts ar
karsto asfaltbetonu.
Bedrīšu remontam 2013. gadā
paredzēti 237 836 lati: no Autoceļu
fonda – 120 871 lats, Jelgavas pilsētas domes budžeta līdzekļi – 100
000 lati, LR Satiksmes ministrijas
piešķirtais līdzfinansējums tran-

zītielu asfalta bedrīšu remontam
– 16 965 lati, informē pašvaldības
Sabiedrisko attiecību pārvalde.
Pilsētā šos darbus organizē un
koordinē pašvaldības iestāde «Pilsētsaimniecība», un Jelgavas pilsētas ielu remontdarbi tiek plānoti,
ņemot vērā ikdienas apsekošanā
konstatētās avārijas bedres un Jelgavas Pašvaldības operatīvajā informācijas centrā (POIC) saņemtās
iedzīvotāju sūdzības. Pašlaik notiek
avārijas bedru remonts, bet, iestājoties siltākiem laika apstākļiem, tiks
veikts visu bedrīšu remonts.
«Pilsētsaimniecībā» norāda, ka
bedrīšu aizpildīšana ar karsto asfaltu tiek veikta, ja seguma temperatūra nav zemāka par plus 5 grādiem,
savukārt satiksmei bīstamās bedres
ar karsto asfaltu ziemas sezonā pieļauts aizpildīt, ja gaisa temperatūra
ir virs 0 grādiem. Par satiksmei

bīstamām uzskata tādas bedres
asfalta segumā, kas ir lielākas par
0,1 kvadrātmetru un dziļākas par
50 milimetriem.
«Ielas, kurām nepieciešami asfaltbetona bedrīšu remonti, tiek
apsekotas katru dienu, jo satiksmei
bīstamās bedres jāaizpilda vienas
diennakts laikā. Ielas seguma sabrukumu veicina strauja temperatūras maiņa, kā tas ir šajā sezonā.
Mainīgajos laika apstākļos bedrītes
veidojas ļoti strauji, tāpēc aicinām
autovadītājus būt ļoti uzmanīgiem,»
tā «Pilsētsaimniecības» vadītājs
Andrejs Baļčūns.
Ziemas periodā asfalta bedrītes
tiek aizpildītas ar auksto asfaltu,
izmantojot nepilno tehnoloģiju
– bedre pirms asfalta ieklāšanas
tiek uzsildīta ar gāzes degli un
pēc tam piepildīta ar asfaltbetona
masu. Tas bedru labošanā ir īslaicīgs

 Ritma Gaidamoviča

aktivitātes 1. – 5. klases skolēniem
piedāvās no 25. līdz 27. martam
Tuvojas pavasara skolēnu brīvlaiks, kurā bērnu un jauniešu
no pulksten 12 līdz 16. Lai simtcentrs «Junda» aicina 1. – 5. klašu skolēnus iesaistīties
procentīgi nodrošinātu sev vietu
dažādās aktivitātēs – vērot zvaigznes 3D planetārijā, aktīvi
pasākumā, M.Kalniņš skolēnus
atpūsties brīvā dabā un «Jelgavas kreklos». Dalības maksa
aicina aktivitātēm pieteikties jau
pasākumos – no 1,50 līdz 2,80 latiem. Savukārt saturīgi
laicīgi, BJC «Junda» Pasta ielā 32
pavadīt brīvo laiku 13 – 22 gadus veciem jauniešiem bez
samaksājot dalības maksu. Taču
maksas piedāvās Jauniešu centrs Sarmas ielā 4.
vienlaikus viņš piebilst – ja grupa vēl
nebūs nokomplektēta, aktivitātēm
Skolēnu pavasara brīvlaiks būs da» direktores vietnieks Māris varēs pieteikties arī dienu iepriekš
no 22. līdz 28. martam. BJC «Jun- Kalniņš stāsta, ka «Junda» dažādas vai pat pasākuma norises dienā.

Turpmāk Pašvaldības
policiju varēs izsaukt arī
pa tālruni 8550

risinājums, taču nepieciešams satiksmes drošībai. Gaisa temperatūrai
paaugstinoties, bedrīšu remonts
tiks veikts ar karsto asfaltbetonu.  Ilze Knusle-Jankevica
Jāpiebilst, ka asfalts tiks vests
no Rīgas Ceļu pārvaldes asfalta
Jelgavas Pašvaldības
ražotnes.
policija drīzumā plāŠonedēļ asfalta bedrīšu remonts
no ieviest īso tālruņa
veikts Staļģenes ielā, Loka maģisnumuru – 8550 – satrālē, Akadēmijas ielā, Rubeņu ceļā,
ziņai ar policijas OpeLapskalna, Blaumaņa un Lielajā
ratīvās vadības noielā posmā no Pētera līdz Dambja
daļu jeb Dežūrdaļu.
ielai. Savukārt, izvērtējot remont«Īso tālruņa numuru
darbu tehnoloģijai pieļaujamos laika
nolēmām ieviest, lai
apstākļus, šomēnes ielu bedrīšu reiedzīvotājiem būtu
monti vēl plānoti Garozas, Vīgriežu,
ērtāk sazvanīt PašvalStacijas, Pasta, Pilssalas, Elektrības,
dības policiju – četrus
Svētes, Dambja un Pļavu ielā.
ciparus ir vieglāk atJelgavas iedzīvotāji par bīstamām
cerēties, tos var ātbedrēm ielas segumā var ziņot
rāk uzspiest, turklāt
POIC pa bezmaksas tālruni 8787
šie cipari uz tālruņa
vai izmantojot mobilo aplikāciju
klaviatūras izvietoti
«Pilsētsaimnieks».
vienā ailē,» norāda

Brīvlaikā – 3D planetārijs, atpūta dabā un ekskursija pa pilsētu
25. martā skolēniem «Jundas»
ēkā Skolas ielā 2 piedāvā iepazīties ar centra piedāvātajiem
pulciņiem – automodelismu,
kokapstrādi, keramiku, kur dalībnieki varēs pagatavot kaut
ko sev. «Šā gada jaunums – būs
iespēja vērot zvaigznes mobilajā
3D planetārijā, kas speciāli tiks
atvests no Rīgas,» tā M.Kalniņš.
Dalības maksa – 2,80 lati.
Turpinājums 3.lpp.

un elektroniskās mūzikas aprindās pazīstams kā Uppfade.
«Mūzikas ritms un kompozīcija veidota, lai paustu video
stāstu no viena saullēkta līdz
nākamajam aktīvā Jelgavā,
un tam izmantota pilsētas
dziesmas «Satiksimies Jelgavā» melodija,» tā Sabiedrisko
attiecību pārvalde, norādot, ka
«Satiksimies Jelgavā Winter
Mix» mp3 versijā ir iespējams
lejupielādēt pašvaldības portālā
www.jelgava.lv.
«Šis video stāsta par neizsīkstošo dzīvību, kas Jelgavā
pulsē arī ziemā, tikai citā ritmā
un noskaņā. Ziemas baltums
pilsētai dod citādāku skaistumu, bet dzīvība nemitējas ar
tumsas iestāšanos – tieši otrādi.
Šoreiz video veidošanā talkā
nāca Uppfade, kurš speciāli šim
gadījumam radīja īpašu pilsētas
dziesmas aranžējumu chillout
stilā,» stāsta video autors Artūrs Dombrovskis, kurš veidojis
arī Jelgavas vasaras sezonas
prezentācijas video.
Jāpiebilst, ka Jelgavas pilsētas ziemas un vasaras prezentācijas video ar latviešu, krievu
un angļu titriem pieejami interneta vietnē YouTube un portālā
www.jelgava.lv.

Pašvaldības policijas
priekšnieka vietnieks
Dzintars Skuja.

Īsais tālruņa numurs būs
līdzšinējā Dežūrdaļas tālruņa
numura pēdējie četri cipari
– 8550. Uz to varēs zvanīt
gan no stacionārajiem, gan no
mobilajiem telefoniem, un tas
būs standarta maksas zvans
– maksa būs tāda, kāda ir no
zvanītāja sakaru tīkla zvanot
uz «Lattelecom» tīklu. Pašvaldības policijas priekšnieka

vietnieks norāda, ka vidēji
dienā tiek saņemti 22 zvani.
Saskaņā ar noslēgto sadarbības līgumu «Lattelecom» sola
īso tālruņa numuru ieviest
no 21. marta, tomēr jāņem
vērā, ka nepieciešami tehniski
risinājumi, līdz ar to datums
varētu mainīties. Dz.Skuja
norāda, ka paralēli darbosies
arī esošais garais Dežūrdaļas
numurs 63028550 un ikviens
varēs izvēlēties sev ērtāko
variantu. Jāpiebilst, ka jelgavnieki var zvanīt arī pa Jelgavas
Pašvaldības policijas uzticības
tālruni 63011100.
Pērn Jelgavas Pašvaldības
policijas Operatīvās vadības
nodaļa kopā gada laikā saņēma 8095 zvanus, 2011. gadā
– 9069 zvanus, 2010. gadā
– 8288 zvanus. Pagājušajā
gadā visbiežāk ziņots par ģimenes konfliktiem (821 reizi),
automašīnu apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošanu (680 reizes), trokšņošanu
(491 reizi).
Jāatgādina, ka Jelgavā jau
darbojas viens īsais tālruņa
numurs – 8787. Tas ir Pašvaldības operatīvās informācijas
centra bezmaksas tālruņa
numurs.
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Trūcīgo ģimeņu skaits Jelgavā
samazinājies par piektdaļu
 Jānis Kovaļevskis

Kopš 2008. gada, kad
valstī sākās ekonomiskā
krīze, trūcīgo ģimeņu
skaits pilsētā trīskāršojās. Ja vēl 2008. gadā
Sociālo lietu pārvaldes uzskaitē bija 835
trūcīgās ģimenes, tad
2011. gadā šis skaitlis bija pieaudzis līdz
2405 ģimenēm. 2012.
gads ir pirmais, kad
mēs varam runāt par
samazinājumu. Trūcīgo ģimeņu skaits Jelgavā pērn, salīdzinot
ar 2011. gadu, sarucis
gandrīz par piektdaļu un bija 1966, kas
ļauj secināt, ka situācija uzlabojas. Jelgavas
domes priekšsēdētāja
vietnieks Aigars Rublis
norāda, ka šo tendenci
nevaram «norakstīt»
uz aizbraucēju rēķina,
jo lielākais aizbraucēju
skaits bija tieši krīzes
pirmajos gados. Drīzāk
tas saistīts ar bezdarba
rādītāju samazināšanos
un pašvaldības īstenoto sociālā atbalsta
politiku.
Sarunā ar «Jelgavas Vēstnesi»
A.Rublis norāda, ka pilsētā līdztekus valsts noteiktajiem obligātajiem garantētā minimālā ienākuma (GMI) un dzīvokļa pabalstiem
tiek nodrošināti arī daudzi citi
sociālā atbalsta pakalpojumi. «Ar
likumu noteiktajos pabalstos pērn
pašvaldība izmaksāja aptuveni
60 procentus no šim mērķim
atvēlētajiem 1,32 miljoniem latu.
Savukārt pārējie pabalsti ir pašvaldības brīvprātīga iniciatīva,
sniedzot atbalstu iedzīvotājiem
ar zemākiem ienākumiem. Par
to, ka pašvaldības atbalsts ir vērā
ņemams, liecina arī tas, ka virkne
ģimeņu no apkārtējiem novadiem
deklarējas pilsētā, lai varētu pretendēt uz papildu atbalstu,» stāsta
domes priekšsēdētāja vietnieks.
Rīt Jelgavā viesosies labklājības ministre Ilze Viņķele.
Kas ir tie būtiskākie jautājumi, kurus plānojat pārrunāt
ar ministri?
Runāsim par nodarbinātības
veicināšanas pasākumiem, kā arī
par vairākiem valsts apmaksātiem
pakalpojumiem, kuri ir spēkā no
šā gada. Piemēram, jau no janvāra
pirmās un otrās grupas invalīdiem,
kā arī bērniem invalīdiem ir pieejami valsts apmaksāti asistenta
pakalpojumi, tomēr sarežģītās birokrātiskās procedūras dēļ klienti
šim pakalpojumam nepiesakās.
Šobrīd pakalpojuma saņemšanai ir
reģistrējušās tikai 20 personas, bet,
pēc statistikas datiem, uz to varētu

audžuģimenēs dzīvo 25 pilsētas
bērni, tādēļ nevaram teikt, ka šajā
jomā ir iestājies sastingums. Pabalstos šīm ģimenēm 2012. gadā tika
izmaksāti vairāk nekā 30 tūkstoši
latu. Lai bērnus labāk sagatavotu
patstāvīgai dzīvei, šobrīd startējam
projektu konkursā. Ja saņemsim
atbalstu, Bērnu sociālās aprūpes
centrā veidosim tā sauktās pusceļa mājas jeb dzīvoklīšus, kuros
jaunieši varēs pilnvērtīgāk apgūt
patstāvīgai dzīvei nepieciešamās
iemaņas, kļūt patstāvīgāki.

«No šā gada janvāra daudzbērnu ģimenēm tiek segti ēdināšanas izdevumi izglītības iestādēs,
kā arī sabiedriskā transporta izdevumi. Tas bija mērķtiecīgs solis, reaģējot uz kopējo sociālekonomisko un demogrāfisko situāciju pilsētā,» uzsver Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētāja
vietnieks Aigars Rublis.
Foto: Ivars Veiliņš
pretendēt gandrīz 3000 pilsētas
iedzīvotāju. Mums ir priekšlikumi, kā vienkāršot šo procedūru,
lai papīru kalni nebūtu šķērslis.
Pārrunāsim arī situāciju pirmsskolas izglītībā, jo no 1. septembra
paredzēts uzsākt izmaksāt 100
latu kompensāciju tiem vecākiem,
kuru bērniem pašvaldības nevar
piedāvāt vietu pirmsskolas izglītības iestādē. Šobrīd tiek strādāts pie
Ministru kabineta noteikumiem,
kuri regulēs šī pabalsta izmaksas
kārtību. Būtiski panākt, lai vecāki
pabalstu varētu izlietot pēc saviem
ieskatiem, pārskaitot privātajām
pirmsskolas izglītības iestādēm,
kurās pilsētā ir aptuveni 250 brīvu
vietu, vai algojot aukles.
Kopš 2013. gada valdība ir
pārtraukusi līdzfinansēt GMI
un mājokļa pabalstu – cik
lielā mērā tas palielinājis pašvaldības izdevumus sociālajā
jomā?
Pašvaldības izdevumi valsts
noteikto obligāto pabalstu izmaksai nav būtiski palielinājušies, jo
samazinājies personu loks, kas var
pretendēt uz šo atbalsta veidu. Lai
gan joprojām tieši šie pabalsti veido
lielāko daļu no sociālajai palīdzībai
atvēlētajiem līdzekļiem, un pilsētas
trūcīgākajiem iedzīvotājiem tiks
izmaksāti vairāk nekā 800 tūkstoši latu.
Šogad būtiski paplašināts
pašvaldības atbalsts ģimenēm
ar bērniem. Kas pamudināja
veikt šādas izmaiņas sociālās
palīdzības noteikumos?
Tas bija mērķtiecīgs solis, reaģējot uz kopējo sociālekonomisko
un demogrāfisko situāciju pilsētā.
Ģimenes ar bērniem ir vairāk pakļautas nabadzības riskam, īpaši

Nedēļas jautājums
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tas attiecas uz ģimenēm, kurās ir
trīs un vairāk bērnu. No šā gada
janvāra daudzbērnu ģimenēm tiek
segti ēdināšanas izdevumi izglītības iestādēs, kā arī sabiedriskā
transporta izdevumi. Pabalsts
daudzbērnu ģimenēm paredzēts
arī ūdens patēriņa skaitītāju uzstādīšanai, nomaiņai un verifikācijai.
Pašvaldība sedz arī lielāko daļu no
maksas par profesionālās ievirzes
programmām Mūzikas un Mākslas skolā.
Vidēji ar šiem pabalstiem katra
daudzbērnu ģimene no pašvaldības gadā saņems atbalstu aptuveni
1000 latu apmērā. Papildu atbalstu
saņem arī tās ģimenes, kurās ir
viens vai divi bērni. Atvieglojumi
paredzēti braukšanai sabiedriskajā
transportā, kur vecākiem jāmaksā
tikai 20 procenti no biļetes cenas,
tāpat atcelta maksa par interešu izglītību visiem pilsētā deklarētajiem
bērniem, kuri apmeklē pašvaldības
finansētos pulciņus.
Lai gan bezdarba rādītāji
pilsētā ir sarukuši un šobrīd
ir zemāki par astoņiem procentiem, bezdarbs arvien tiek
minēts kā aktuāla problēma.
Kā vērtējat pašvaldības aktivitātes nodarbinātības veicināšanas jomā?
Šobrīd pašvaldība nodarbinātības vecināšanas jomā realizē
trīs programmas. Visplašākā šajā
ziņā ir tā sauktā «simtlatnieku»
programma, kura tiek realizēta
sadarbībā ar Nodarbinātības valsts
aģentūru. Tas noteikti nav pats
efektīvākais veids, kā nodarbināt
cilvēkus, tomēr tas ir veids, kā
atjaunot darbaspējas tiem, kuri
nav strādājuši ilgākā laika periodā.
Programmā iesaistītajiem tiek
dota iespēja kaut ko mainīt savā

dzīvē. Šie cilvēki tiek iesaistīti
pilsētas sakopšanas darbos.
Otrs nodarbinātības pasākums
tiek realizēts sadarbībā ar Valsts
probācijas dienestu, kura uzraudzībā tiek nodarbināti bijušie
ieslodzītie. Šie cilvēki speciālistu
uzraudzībā strādā kapsētās. Trešais nodarbinātības veids ir pašvaldības iniciatīva par skolēnu darbu
vasaras mēnešos. Arī šovasar tāpat
kā pērn piedāvāsim iespēju strādāt
aptuveni 600 skolēniem vecumā
no 13 līdz 15 gadiem. Šim mērķim
pilsētas budžetā plānoti 50 tūkstoši
latu. Tā būs iespēja ne tikai nopelnīt, bet arī apgūt jaunas prasmes
un iemaņas. Daudziem šobrīd vairs
nav iespēju aizbraukt uz laukiem
un iesaistīties kādos lauku darbos,
un daļēji to varēs kompensēt ar
vasaras darbu pilsētā.
Tiesībsargs aktualizējis jautājumu par bērnunamiem,
kas ir cieši saistīts ar audžuģimeņu institūciju. Vai redzat
iespēju, ka Jelgava pārskatāmā nākotnē varētu atteikties
no Bērnu sociālās aprūpes
centra tādā veidolā, kāds tas
ir pašlaik?
Var piekrist tiesībsarga uzstādījumam, ka bērniem jāaug ģimenēs,
tomēr, redzot reālo situāciju, nav
pārliecības, ka mēs tuvākajos
gados varētu atteikties no bērnunama. Potenciālo audžuvecāku
atbildības līmenis, uzņemot savā
ģimenē bērnus no sociālās aprūpes
iestādēm, nav tik augsts, kā mēs
to vēlētos. Bieži vien, sākoties
sarežģījumiem, bērni tiek nogādāti
atpakaļ aprūpes iestādē. Turklāt
tām ģimenēm, kuras uzņemas
audžuvecāku pienākumus, pārsvarā gadījumu nav intereses
par lielākiem bērniem. Šobrīd 13

Cik bieži jūs izmantotu vēlos vakara autobusu reisus pilsētā?

Vēl neesmu pārliecināts,
ka izmantošu, bet labi,
ka tādi reisi turpmāk
būs pieejami

33

Pārvietojos ar
personīgo automašīnu
un sabiedrisko
transportu neizmantoju

24

Jelgava ir pietiekami
kompakta pilsēta, lai visur
varētu aiziet kājām
vai aizbraukt ar velosipēdu

4

Esmu pielāgojies līdzšinējam
sabiedriskā transporta kursēšanas
graﬁkam, un, manuprāt, vakara
reisi nav nepieciešami

Februāra domes sēdē tika
pieņemts lēmums likvidēt
patversmi kā atsevišķu iestādi un iekļaut to Sociālo lietu
pārvaldes struktūrā. Cik pamatots bija šis lēmums?
No klienta viedokļa šis lēmums
neko nemaina – patversme turpinās strādāt tāpat kā līdz šim.
Galvenais iemesls, kādēļ nolēmām
veikt reorganizāciju, ir saistīts
ar funkciju «pārklāšanos». Gan
nakts patversmes, gan Sociālo
lietu pārvaldes štatā bija sociālie
darbinieki, kuru pienākumos
bija darbs ar bezpajumtniekiem.
Reorganizācijas rezultātā ietaupīsim ap 10 tūkstošiem latu, kurus
varēsim novirzīt citām sociālajām
vajadzībām.
Valstiski pieņemts lēmums
turpmākajos gados jauniešu
bezdarba mazināšanai novirzīt 80 miljonus eiro. Kādi
pasākumi šajā jomā varētu dot
labāko rezultātu?
Iepazīstoties ar citu valstu pieredzi, nākas secināt, ka jauniešu
bezdarbs ir aktuāls lielākajā daļā
Eiropas valstu, – mēs šajā ziņā
neesam unikāli. Efektīvākais
veids, kā risināt šo problēmu,
ir tuvināt izglītības iestādes un
darba devējus. Labs piemērs šajā
ziņā ir nupat noslēgtais sadarbības
līgums starp Jelgavas Ražotāju
un tirgotāju asociāciju un Jelgavas tehnikumu par sadarbības
padomes izveidi, kura piedalīsies
mācību programmu pilnveidošanā
un palīdzēs nodrošināt prakses iespējas skolas audzēkņiem. Prakses
vietu nodrošināšana varētu būt
viens no galvenajiem virzieniem,
kur ieguldīt līdzekļus, kaut vai
kompensējot uzņēmumiem tās
izmaksas, kuras ir saistītas ar
darba vadītāja nozīmēšanu. Viesojoties Francijas sadraudzības
pilsētā Ruelmalmezonē, bija iespēja iepazīties ar viņu profesionālās
izglītības sistēmu, kur toni nosaka
darba devēji, jo audzēkņi var pieteikties skolā tikai pēc tam, kad ir
noslēguši prakses vietas līgumu
ar uzņēmumu, kurā izies praksi.
Šādā veidā tiek panākts, ka neveidojas speciālistu pārprodukcija
un valsts vai pašvaldības līdzekļi
tiek ieguldīti tikai tādu speciālistu
sagatavošanā, kuri pēc tam būs
pieprasīti darba tirgū.
Šonedēļ portālā
www.jelgavasvestnesis.lv
jautājam:

Kāda ir jūsu attieksme
pret «ātrajiem»
kredītiem?
Savu viedokli paud

Pilsētnieks vērtē

Kāpēc jauniešu
bezdarbs ir tik aktuāls?
Vilis, sagādnieks «Latvijas
pienā»:
– Jauniešiem
šeit nav ko darīt! Man pašam
ir divas meitas,
abas strādā Anglijā. Viena ir juriste,
otra vēl studē, bet neviena nestrādā
savā profesijā. Viņas ļoti gribētu
atgriezties, bet nav jau darba, nav
lielu ražošanas uzņēmumu. Kur gan
lai jaunieši strādā? Es neuzskatu, ka
braukt prom ir izeja, taču pagaidām
jau citu iespēju nav. Pats strādāju
Rīgā, tur sola 30 000 jaunu darba
vietu, redzēs, kā būs...
Kristīne, strādā
būvniecībā:
– Darba devēji
viņus negrib
ņemt, jo jauniešiem nav
pieredzes. Ko
darīt? Mēģināt vienreiz, otrreiz, ar
desmito reizi kaut kur paņems. Jāsaprot jau arī, ka uzreiz nevarēs pelnīt
500 latus tikai tāpēc, ka kāds cits, lūk,
pelna tieši tik. Tas jauniešiem nepatīk.
Bet jāsāk ar mazumiņu, ar jebkādu
pieredzi, un tad jau viss izdosies.
Regīna, psiholoģe:
– Jaunieši nav
pietiekami motivēti, viņi nevar iesākto lietu novest līdz
galam. To redzu arī pašlaik studējot
– iesākām diezgan daudzi, bet līdz
ceturtajam kursam esmu palikusi
vienīgā no Jelgavas. Man pieaugušā vecumā ir lielāka atbildība pret
studijām. Bet darbu noteikti nevar
atrast arī tāpēc, ka nav izglītības.
Vismaz arodizglītībai ir jābūt, citādi
jau nemaz nevar izlemt, kur pats
grib strādāt!
Iveta, studē
ēdināšanas un
viesnīcu uzņēmējdarbību:
– Jauniešiem
nav pieredzes,
tāpēc grūti iesākt. Bet tāpēc mums ir prakse,
kas noteikti jāizmanto. Redzu arī
citas iespējas – brīvprātīgo darbu,
pasākumu organizēšanu. Pati gan
tās neesmu izmantojusi. Esmu
dzirdējusi, ka manā profesijā paliek
vien retais, taču ceru, ka ar mani
būs citādāk – es gribu strādāt savā
profesijā.
Raitis, studē
autotransportu:
– Īsti nezinu,
vai jauniešu
bezdarbs ir aktuāls. Domāju,
ka savā profesijā darbu atrast varēšu. Paralēli studijām esmu arī guvis
pieredzi dažādos darbos. Grūtāk
droši vien ir sociologiem, ekonomistiem, jo viņu ir pārāk daudz. Bet
tāpēc jau šajās jomās tiek mazinātas
budžeta vietas, lai nebūtu pārprodukcijas.
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Metiens – 28000 eks.
Iznāk ceturtdienās
Reģistrācijas apliecības
nr. 000703171
Izdevējs: JPPI «Zemgales INFO»
Adrese: Pasta iela 47 – 214,
Jelgava, LV – 3001
Galvenā redaktore:
Kristīne Langenfelde
Redakcija: tālr. 63048801,
e-pasts: redakcija@info.jelgava.lv
www.jelgavasvestnesis.lv
«Zemgales INFO» birojs
tālr./fakss: 63048800,
e-pasts: birojs@info.jelgava.lv
Iespiests: SIA «Reneprint»
© Pārpublicēšanas gadījumā atsauce
uz «Jelgavas Vēstnesi» obligāta.
Par sludinājumu un paziņojumu saturu
atbild to iesniedzējs.

Ceturtdiena, 2013. gada 14. marts

Brīvlaikā – 3D planetārijs, atpūta
dabā un ekskursija pa pilsētu
No 1.lpp.

26. martā skolēni dosies uz nometni «Lediņi», lai aktīvi atpūstos.
«Ņemot vērā, ka aktivitātes notiks
ārā, lūgums saģērbties atbilstoši
laika apstākļiem,» tā M.Kalniņš, piebilstot, ka dienas noslēgumā bērni
tiks cienāti ar uz ugunskura vārītu
zupu. Dalības maksa – 1,50 lati.
27. martā skolēni aicināti uz ballīti
«Jelgavas kreklos». Satikšanās – pie
Pasta ielas «Jundas». 1. – 5. klases
skolēniem ballīte ar atrakcijām būs
no pulksten 12 līdz 16. Ieejas maksa
– 2,10 lati. Savukārt pulksten 17
«Jelgavas kreklos» tikties aicināti

6. – 9. klases skolēni pasākumā
«Trieciens pavasarī». Pasākums
ilgs līdz pulksten 21, ieejas maksa
– 1,50 lati.
Saturīgi pavadīt brīvo laiku 13
– 22 gadus veciem jauniešiem no
25. līdz 27. martam katru dienu no
pulksten 13 līdz 16 piedāvās Jelgavas Jauniešu centrs Sarmas ielā 4.
Šajās dienās jauniešiem plānotas
sportiskas un intelektuālas aktivitātes, kā arī ekskursija, iepazīstot
Jelgavu. Ar pasākumu plānu var iepazīties mājas lapā: www.sib.jelgava.
lv. Dalība aktivitātēs ir bez maksas,
iepriekš nav jāpiesakās.

ziņas

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

VUGD pret plūdiem – ar
jaudīgāko sūkni Latvijā

Mākslas skola un LLU iesaistās
pilsētas dekorēšanā Lieldienām
 Sintija Čepanone

18. martā pilsētā sāks
izvietot Lieldienu dekorācijas. Šogad būs arī jauni
dekori, kas tapuši, sadarbojoties ar Mākslas skolu
un LLU Lauku inženieru
fakultāti.
«Šogad pilsēta tiks dekorēta gan
ar jauniem, gan iepriekšējos gados
iegādātiem dekoriem. Piemēram,
Raiņa parkā tiks uzstādīti trīs
salmu zaķi, kas saglabājušies no
iepriekšējām Lieldienām, tāpat tur
būs desmit krāsainas olas un mākslinieciski veidotas puķes, kas vēstīs
par pavasara tuvošanos. Savukārt
Driksas ielas puķu dobes pārvērtīsies par Lieldienu ligzdām, kurās
būs ap 1,70 metrus lielas dekoratīvas olas. Tās tapušas, sadarbojoties
ar Jelgavas Mākslas skolu un LLU
Lauku inženieru fakultātes Arhitektūras un būvniecības katedru,»
stāsta «Pilsētsaimniecības» projektu
vadītāja Eva Kidere.
Jaunus vaibstus, sagaidot Lieldienas, iegūs arī Čakstes bulvāris – tur
tiks izvietoti kopumā 15 krāsoti un
dekorēti metāla konusi, pildīti ar
košiem pavasara krāsu zariem un
dekoratīviem pūpoliem.
E.Kidere uzteic veiksmīgo sadarbību, kas pilsētas dekorēšanā

izveidojusies ar Mākslas skolu
un LLU. «Sadarbību ar jaunajiem māksliniekiem aizsākām jau
Ziemassvētkos, kad viņu idejas
tika īstenotas, izrotājot egli Raiņa
parkā. Savukārt pirms Lieldienām
gatavību iesaistīties rotāšanā pauda
arī topošie ainavu arhitekti, un
nu kopīgiem spēkiem, apkopojot
oriģinālākās jauniešu idejas, tapuši
Lieldienu rotājumi,» tā E.Kidere,
piebilstot, ka jauno mākslinieku
veikums būs novērtējams Driksas
ielā izvietotajās Lieldienu ligzdās
– apgleznotās olas būs studentu
roku darbs, savukārt Mākslas skolas
kolektīvs olas izdekorējis, aplīmējot
tās ar spoguļa lauskām.
Metāla konstrukciju izstrādi
un dekoru uzstādīšanu nodrošina
SIA «L.A.metal», savukārt konusu
apdares darbus veica «I.Tiesneses
individuālais uzņēmums».
Paldies par līdzdalību pilsētas uzpošanā!
Jelgavas Mākslas skolas pedagogu kolektīvam:
Andai Stankēvičai, Ilzei Emsei-Grīnbergai, Agijai
Ivanovai, Nellijai Skujeniecei, Ilzei Kraslovskai,
Dmitrijam Timperam un LLU Lauku inženieru
fakultātes pasniedzējām Ivetai Lāčauniecei,
Kristīnei Vugulei, Natālijai Ņitavskai un studentiem: Elizabetei Baumanei, Kristai Levicai, Evai
Plaudei, Laurai Andersonei, Lolitai Hercogai,
Dagnijai Zaretokai, Pēterim Vorzam, Lienei
Ausejai, Madarai Sieldagai, Kristīnei Garkalnei, Oļegam Kandricam, Evitai Kļaveniecei,
Montai Brūverei, Rūdolfam Feldmanim, Intam
Lasteniekam.

No 18. marta līdz 18. aprīlim Jelgavas pensionāri
un politiski represētās
personas var pieteikties
elektroniskajai Jelgavas pilsētas iedzīvotāja
kartei. Bet no 8. aprīļa sāksies elektronisko
karšu izsniegšana. Ar
karti Jelgavā deklarētie
pensionāri no 1. maija
par braucieniem pilsētas autobusos varēs norēķināties, izmantojot
pašvaldības noteiktos
braukšanas maksas atvieglojumus.
Pieteikšanās kartei un fotografēšanās notiks pilsētas kultūras namā
(K.Barona ielā 6), Zemgales reģiona
Kompetenču attīstības centrā ( ZRKAC) (Svētes ielā 33) un Zemgales

Olimpiskajā centrā (Kronvalda ielā
24) katru darba dienu no pulksten
8 līdz 15. Pensionāri un politiski represētās personas fotografēties un
formēt dokumentus var jebkurā no
šīm iestādēm, līdzi ņemot personu
apliecinošu dokumentu, pensionāra
vai represētās personas apliecību.
Gatavu elektronisko karšu izsniegšana notiks Jelgavas kultūras
namā no 8. aprīļa līdz 4. maijam
darbadienās no pulksten 9 līdz 15.
Par datumu, kad dokuments būs
gatavs izsniegšanai, informēs pieteikšanās dienā. Ja pensionārs pēc
kartes nevarēs ierasties darba dienā, SEB bankas filiālē (Akadēmijas
ielā 3) to varēs saņemt sestdienās
no pulksten 9 līdz 17.
Jāatgādina, ka, lai pēc iespējas
samazinātu rindas, dokumentu
formēšana notiks noteiktā kārtībā
– alfabēta secībā pēc personas uzvārda pirmā burta:
• no 18. līdz 22. martam – A, Ā,

Īsi
 No šīs nedēļas arī Jelgavas
Dzimtsarakstu nodaļā, reģistrējot
bērnu, vecākiem izsniedz jauna
dizaina dzimšanas, laulību un
miršanas apliecības, kas nomainījušas vienkāršo A4 lapu, ko
izsniedza no 1. janvāra. Īpaši par
dzimšanas apliecībām izbrīnīti bija
vecāki, apliecības novērtējot kā «tādas bezpersoniskas lapeles». Šāds
bērna pirmais dokuments janvārī
un februārī Jelgavā izsniegts 103
mazuļu vecākiem. Dzimtsarakstu
nodaļas vadītāja Aina Rokjāne
uzsver, ka vecāki, kuri no 1. janvāra līdz 11. martam kā bērna
dzimšanas apliecību ir saņēmuši
šo vienkāršo A4 formāta lapu, ja
vēlas, var atnākt uz nodaļu un
apmainīt to pret jaunā dizaina
dzimšanas apliecību.
 Rīt, 15. martā, pulksten 15 Jelgavas Sociālo lietu pārvaldē, 129.
kabinetā, notiks Latvijas Sarkanā
Krusta Jelgavas komitejas gada
konference. LSK Jelgavas komitejas vadītājs Jānis Vērzemnieks
informē, ka sapulcē tiks runāts par
pērn paveikto un šī gada plāniem.
Uz tikšanos ieradīsies arī LSK ģenerālsekretārs Valdis Nagobats. Uz
konferenci aicināti LSK Jelgavas komitejas biedri un citi interesenti.

Jelgavas ugunsdzēsēju aprīkojumu papildinājusi jauna un ļoti jaudīga sūkņu stacija, kas vienā
sekundē spēj pārsūknēt 17 spaiņus jeb 170 litrus ūdens un šobrīd ir jaudīgākā Latvijas glābēju
rīcībā esošā sūkņu stacija. «To var izmantot plūdos, lai atsūknētu ūdeni, vai lielos ugunsgrēkos, lai nodrošinātu ūdens padevi no tuvējām ūdenstilpēm,» papildina VUGD Jelgavas daļas
komandieris Vadims Kuzmičs.
Foto: Ivars Veiliņš
 Ilze Knusle-Jankevica

Pirms nedēļas VUGD
Zemgales reģiona brigādes Jelgavas daļa savā
lietošanā saņēma spēcīgas jaudas sūkņu staciju.
«Šī stacija vienā sekundē
spēj pārsūknēt 17 spaiņus jeb 170 litrus ūdens,
un pagaidām Latvijā tā ir
visjaudīgākā glābēju rīcībā esošā sūkņu stacija,»
stāsta VUGD Jelgavas
daļas komandieris Vadims Kuzmičs.
Uz treilera bāzes uzmontēto
sūkņu staciju paredzēts izmantot
ūdens atsūknēšanai applūdušās
teritorijās un lielu ugunsgrēku,
piemēram, kūdras purvu un
mežu, dzēšanai, nodrošinot, ka
ūdens tiek piegādāts no tuvējās
ūdenskrātuves. Tikai, tā kā sūknis ir jaudīgs, ūdenstilpei jābūt
pietiekami lielai. «Ar mūsu rīcībā
esošo inventāru varam nodrošināt, ka ūdens tiek pārsūknēts
divu kilometru attālumā,» piebilst V.Kuzmičs, paskaidrojot: ja
būs nepieciešamība nodrošināt
ūdens padevi lielākā attālumā,
tiks izmantotas citu brigāžu rīcībā
esošās šļūtenes.
Sūknis iegādāts Latvijas–Lie-

tuvas pārrobežu sadarbības pro
grammas 2007. – 2013. gadam
projekta gaitā. Bet tas nav vienīgais Jelgavas ugunsdzēsēju ieguvums. VUGD Zemgales brigādes
komandiera vietnieks Andrejs
Mihailovs norāda, ka jau ir saņemts kuteris, iekrāvējs bobkats
ar universālkausu un sešcikls, kas
aprīkots ar kravas kasti, vinču,
šļūteni. «Ziemā izmēģinājām bobkatu – tīrījām teritorijā sniegu,»
norāda A.Mihailovs, piebilstot, ka
to varēs izmantot plūdu laikā, lai
izraktu aizsargvaļņus vai grāvjus,
kā arī ugunsgrēku gadījumos, ja
nepieciešams novākt gruvešus.
Bobkata pārvietošanai ir speciāla
piekabe, ar kuru tas tiks aizvests
uz nepieciešamo vietu. Pārējie
jaunieguvumi tiks testēti pavasarī. Lai Zemgales reģiona brigādes
glābēji jauno aprīkojumu varētu
likt lietā, daļa darbinieku tiks
sūtīti uz mācībām, pēc kurām iegūs kutera un bobkata vadīšanas
tiesības.
Vēl pārrobežu sadarbības rezultātā mūsu ugunsdzēsēji tiks
pie četriem pilnībā aprīkotiem
konteineriem: šļūteņu konteinera, desmit kubikmetru cisternas
piesārņotu šķidrumu savākšanai,
plūdu konteinera (laivas, glābšanas dēļi, piepūšama apsildāma
telts ar guļammaisiem, traukiem

un mēbelēm 20 cilvēku izvietošanai, instrumenti, ģenerators),
bonu konteinera. Būs arī pilnpiedziņas konteineru vedējs, 4x4
bezceļu auto ar bākugunīm un
skaļruni cilvēku apziņošanai (šī
Vācijas firmas automašīna tiek
salikta Āfrikā), mikroautobuss
operatīvajam dežurantam, kas
aprīkots ar meteoroloģisko staciju
un kurā varēs noteikt ķīmiskās
vielas. Kopumā Jelgavas ugunsdzēsēji, realizējot projektus «Ekoloģisko avāriju seku likvidēšana
un vides piesārņojuma mazināšana Lielupes baseina teritorijā»
un «Ātrās reaģēšanas komandas
izveide plūdu seku likvidēšanai
Latvijas–Lietuvas pierobežas teritorijā», tiks pie jaunas tehnikas
un aprīkojuma apmēram divu
miljonu eiro vērtībā.
Jūnijā, jūlijā jaunajai tehnikai
vajadzētu būt Jelgavā, un jau
augustā, septembrī tiek plānotas
praktiskās mācības, kurās tiks
izmantota un pārbaudīta jaunās
tehnikas darbība.
Šis jau ir piektais projekts,
ko Jelgavas ugunsdzēsēji īsteno
Latvijas–Lietuvas pārrobežu
programmā. Lai nodrošinātos, ka
jaunā tehnika netiks pārvietota
uz citu daļu, projekta līgumā ir
atrunāts, ka tai vismaz piecus
gadus jāatrodas Jelgavā.

Sāksies pensionāru pieteikšanās elektroniskajai braukšanas kartei
 Sintija Čepanone
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B, C, Č, D, E, Ē, F;
• no 25. līdz 28. martam – G, Ģ,
H, I, Ī, J, K, Ķ;
• no 2. līdz 5. aprīlim – L, Ļ, M,
N, Ņ, O, P;
• no 8. līdz 12. aprīlim – R, S, Š;
• no 15. līdz 18. aprīlim – T, U, Ū,
V, Z, Ž.
ZRKAC dokumentu noformēšana nenotiks 21. martā un 5. aprīlī.
Dokumentu noformēšana un
fotografēšanās organizēta bez
maksas. Karšu izgatavošanas un
pirmā gada uzturēšanas izmaksas
segs Jelgavas Autobusu parks, bet
turpmāk par kartes uzturēšanu
tās īpašniekam bankai būs jāmaksā lats gadā. Kartes atjaunošana
nozaudēšanas gadījumā izmaksās
divus latus. Elektroniskais dokuments, tāpat kā Jelgavas pilsētas
skolēna apliecība, būs piesaistīts
SEB bankai.
Ar pilsētas domes lēmumu no 1.
maija visiem Jelgavā deklarētajiem

pensionāriem un represētajām personām būs iespēja braukt autobusā
ar 50 procentu atlaidi, maksājot
25 santīmus par braucienu. Otru
pusi no biļetes cenas apmaksās
pašvaldība.
Pēc kartes aktivizēšanas kontā
būs jāieskaita nauda, kas nepieciešama braukšanas apmaksai 50 procentu apmērā, otrus 50 procentus
segs pilsētas dome. Tas nozīmē, ka
pašvaldība mēnesī ieskaitīs 4 latus,
otrus 4 latus kontā būs jāieskaita
pensionāram. Atlaide paredzēta
16 braucieniem mēnesī. Par katru
nākamo braucienu pensionāram
būs jāmaksā pilna biļetes cena.
Pašvaldība veiks iemaksas pēc faktiskā braucienu skaita. Tas nozīmē,
ka 25 santīmi kartes kontā tiks
ieskaitīti pēc katra veiktā brauciena. Ja mēneša laikā ar sabiedrisko
transportu ir braukts mazāk par
16 reizēm, neizmantotie braucieni
nepārceļas – nākamajā mēnesī ar

atlaidi varēs veikt ne vairāk kā 16
braucienus.
Ja kādu iemeslu dēļ pensionārs
nevarēs nokārtot karti mēneša
laikā, turpmāk to varēs izdarīt
Sociālo lietu pārvaldē. Pārvaldes
darba laiks ir no pulksten 8 līdz
17, pirmdienās – no pulksten 8 līdz
19, piektdienās – no pulksten 8 līdz
14.30. Kontakttālrunis Sociālo lietu
pārvaldē: 63048914, 63007224,
Jelgavas pilsētas domes Klientu
apkalpošanas centrā: 63005522.
Jāpiebilst, ka pensionāriem, kas
vecāki par 75 gadiem, tiek saglabāta
iespēja no 1. maija līdz 1. oktobrim
iegādāties autobusa mēnešbiļeti ar
50 procentu atlaidi – par 10 latiem.
Otru pusi no pilnas mēnešbiļetes
cenas sedz pašvaldība. Braukšanas
apliecību mēnešbiļetes iegādei tāpat
kā iepriekš pensionāri var saņemt
Sociālo lietu pārvaldē. Mēnešbiļetes
iegādei Jelgavas iedzīvotāja karte
nav jāformē.

 Latvijas Pensionāru federācija
organizē parakstu vākšanu par
pensiju indeksāciju no 2009. līdz
2012. gadam. Jelgavas Pensionāru
biedrības vadītāja Marija Kolneja
informē, ka jelgavnieki par to var
parakstīties Jelgavas paaudžu
dienas centrā «Sadraudzība»
Dobeles ielā 62a līdz 31. martam.
Parakstīties iespējams pirmdienās,
otrdienās, ceturtdienās un piektdienās no pulksten 10 līdz 17, bet trešdienās – no pulksten 12 līdz 19.
 23. martā pulksten 20.30 Jelgavas pilsēta jau piekto gadu pievienosies Pasaules Dabas fonda
rīkotajai akcijai «Zemes stunda»,
kuras laikā katrs ir aicināts uz vienu stundu izslēgt apgaismojumu,
lai simboliski pievērstu uzmanību
enerģijas un resursu taupīšanai.
Jelgavā tiks izslēgts Svētās Annas
baznīcas, Bezvainīgās Jaunavas
Marijas katedrāles, Svētās Simeona
un Annas pareizticīgo katedrāles,
Svētā Jāņa baznīcas, Vissvētās
Dievmātes aizmigšanas pareizticīgo
baznīcas un Jelgavas pils ārējais
apgaismojums, kā arī izslēgti prožektori, kas izgaismo Driksu pie Mītavas tilta. Uz pusi tiks samazināta
apgaismojuma intensitāte gājēju
promenādēs Lielupes labajā krastā
un Driksas krastmalā.
 Rīt, 15. martā, pulksten 15
Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures
un mākslas muzejā tiks atklāta
tradicionālā pavasara izstāde –
Latvijas Tekstilmākslas asociācijas
dalībnieku darbu izstāde. Muzeja
direktores vietniece Marija Kaupere
stāsta, ka šī izstāde iepazīstina ar
Latvijas izcilāko tekstilmākslinieku
un jauno mākslinieku sniegumu.
Ekspozīciju veido darbi, kas radušies pēdējā gada laikā, parādot
visplašākās tehniskās iespējas un
materiālu izmantošanas daudzveidību, tādējādi sniedzot priekšstatu
par tekstilmākslas attīstības tendencēm.

Ritma Gaidamoviča
Jelgavas 2. pamatskola
turpina izglītojamo uzņemšanu:
• 1. klasē;
• pirmsskolas grupās
2013./2014. mācību gadam.
Pieteikties skolas kancelejā
no plkst.8.30 līdz 15 Sarmas ielā 2.

Jelgavas pilsētas dome 2013. gada 28.
februārī pieņēma saistošos noteikumus
Nr.13-7 «Jelgavas domes 2007. gada 24.
maija saistošo noteikumu Nr.150 «Teritoriju
Kalnciema ceļā 124, 126, 126A, 128, 128A
detālplānojums. Saistošā daļa» atzīšana par
spēku zaudējušiem».
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www.jelgavasvestnesis.lv
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atbildam

Vēstule

«Iepazīstieties
ar saviem kaimiņiem!»
«Jelgavas Vēstnesis» saņēma Oditas
vēstuli, kurā viņa atklāj, kā savas lētticības
dēļ ģimene zaudējusi četrus latus. «Summa
šoreiz nav liela un paši vien esam vainīgi,
taču varbūt mūsu pieredze kādam ļaus
izvairīties no līdzīgas situācijas,» tā viņa.
«Gribu vērst jelgavnieku, sevišķi daudzdzīvokļu māju iedzīvotāju, kuri varbūt
nepazīst savas mājas kaimiņus, uzmanību
uz situāciju, kādā nokļuva mūsu ģimene.
Vakarā divatā ar vīru sēdējām mājās pie
televizora. Ap pulksten 22 – zvans pie durvīm. Pabrīnoties par kāda vēlo apciemojumu, piegāju pie durvīm. Uz jautājumu, kas
tur ir, izdzirdēju jauna vīrieša balsi: «Es, es,
kaimiņien!» Atverot durvis, manā priekšā
stāvēja slaids, ap 30 gadu jauns vīrietis.
«Kaimiņien, esmu jūsu kaimiņš no 5. stāva,
vai varat man izlīdzēt? Vai jūsu vīrs mājās?»
Atbildēju, ka ir, un «kaimiņš» palūdza, vai
nevarētu tad labāk pasaukt vīru.
Vīrs izgāja kāpņutelpā un pēc brīža abi
kopā atgriezās. Vīrs iegāja istabā, sakot,

ka izlīdzēs, bet «kaimiņš» no koridora tajā
pašā laikā paspēja man pastāstīt, ka ar sievu
svinot dzimšanas dienu, ka viņam ir 28 gadi
un jāaizbrauc uz Rīgu pakaļ naudai. Pašam
auto esot, bet iereibis negribot sēsties pie
stūres. Rīt būšot atpakaļ un atdošot mums
naudu. Vīrs, iznācis no istabas, iedeva
«kaimiņam» četrus latus. «Kaimiņš» bija
milzīgi pateicīgs, atsveicinājās līdz rītdienai
un prom bija. Kad vīram pajautāju, vai
pazīst šo vīrieti, vīrs tikai paraustīja plecus:
«Kaimiņš no piektā stāva...»
Nākamajā dienā aizdomu pilna stāvēju
pie vakardienas «kaimiņa» dzīvokļa durvīm. Godīgi sakot, nemaz tik izbrīnīta nebiju, kad izrādījās, ka šajā «kaimiņa» dzīvoklī
dzīvo tikai pensionāre. Vēlāk, apstaigājot
kaimiņus, izrādījās, ka mūsu kāpņutelpā
šāds jauneklis nemaz nedzīvojot.
Četri lati – summa nav liela, bet uztrauc
kas cits: kas varēja notikt, ja uz jautājumu,
vai vīrs mājās, būtu atbildējusi «nē»?
Mīļie jelgavnieki, esiet modri un neiekrītiet tik parastās lamatās, kā mēs!»

Kad jāpaceļ valsts karogs?
«Vai jūs varētu noskaidrot un publicēt tās
dienas 2013. gadā, kad jāpaceļ valsts karogs,» ar šādu lūgumu laikraksta redakcijā
vērsās Aigars. Šaubas par tradicionālajām
svētku un atceres dienām radījusi decembra
pirmā svētdiena un 21. augusts – atsevišķos
avotos šīs dienas nav minētas kā tās, kurās
būtu paceļams valsts karogs
Karoga lietošana svētku, atceres un
atzīmējamās dienās*
Latvijas valsts karogs jāpaceļ:
1. maijā – Latvijas Republikas Satversmes sapulces sasaukšanas diena; Darba
svētki;
4. maijā – Latvijas Republikas Neatkarības pasludināšanas diena;
21. augustā – konstitucionālā likuma
«Par Latvijas Republikas valstisko statusu»
pieņemšanas un Latvijas Republikas faktiskās neatkarības atjaunošanas diena;
11. novembrī – Lāčplēša diena;
18. novembrī – Latvijas Republikas pro
klamēšanas diena.
Jelgavnieki papildus aicināti karogu
pacelt arī Pilsētas svētku laikā, kas šogad

iekrīt no 23. līdz 26. maijam, kā arī Jelgavas atbrīvošanas no Bermonta karaspēka
gadadienā, kas ir 21. novembrī.
Latvijas valsts karogs sēru noformējumā** jāpaceļ:
25. martā – Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena;
14. jūnijā – Komunistiskā genocīda upuru
piemiņas diena;
17. jūnijā – Latvijas Republikas okupācijas diena;
4. jūlijā – Ebreju tautas genocīda upuru
piemiņas diena;
Decembra pirmajā svētdienā – Pret latviešu tautu vērstā totalitārā komunistiskā
režīma genocīda upuru piemiņas diena
(šogad šī diena iekrīt 2. decembrī).
* Avots: Latvijas valsts karoga likums
** Gadījumos, ja Latvijas valsts karogs
paceļams sēru noformējumā, virs karoga pie
kāta piestiprina melnu lenti, kuras platums
ir 1/20 no karoga platuma un garums atbilst
karoga platumam, savukārt mastā uzvilktu
Latvijas valsts karogu nolaiž pusmastā bez
sēru lentes.
Sagatavoja Sintija Čepanone

Ceturtdiena, 2013. gada 14. marts

Visticamāk, arī rēķinus par gāzi varēs
apmaksāt JNĪP norēķinu punktos
«Kāpēc par gāzi nevar samaksāt Jelgavas Nekustamā īpašuma pārvaldes (JNĪP)
norēķinu punktos?» jautā Voldemārs, kurš
dzīvo 4. līnijā. Viņš stāsta, ka apgrūtinoši
ir lieku reizi stāvēt rindā, turklāt bankā
tāpat par šo pakalpojumu ir jāmaksā. «Es
neiebilstu tos 30 – 35 santīmus papildus
samaksāt, lai tikai vienā reizē varētu norēķināties par visiem pakalpojumiem. Tagad sanāk tā: par visiem pakalpojumiem
JNĪP norēķinu punktos varu samaksāt,
bet par gāzi – ne. Vai tiešām uzņēmumi
savā starpā nevarētu kaut kā vienoties, lai
arī par gāzi klienti var norēķināties šajos
punktos?!» ierosina jelgavnieks.
Domājot par klientu ērtībām, JNĪP
turpina darbu pie pakalpojumu klāsta
paplašināšanas, īpašu uzmanību pievēršot ne tikai e-pakalpojumiem, papildinot
iespējas internetā, bet arī tiem pakalpojumiem, kas pieejami klātienē, tostarp JNĪP
norēķinu punktos. JNĪP valdes loceklis
Juris Vidžis norāda, ka viens no tuvākā
laika mērķiem ir arī paplašināt JNĪP
norēķinu punktos pieņemto maksājumu
klāstu.
«Apzināmies, ka klientiem ir krietni
ērtāk, ja visus nepieciešamos rēķinus viņi
var nomaksāt vienuviet un tuvāk savai
dzīvesvietai, tādēļ jau esam uzsākuši
sadarbības sarunas gan ar uzņēmumu
«Latvijas gāze», gan ar atsevišķiem citiem
pakalpojumu sniedzējiem, par kuru nodrošinātajiem pakalpojumiem pagaidām
vēl nav iespējams samaksāt JNĪP norēķinu punktos. Domāju, ka tuvākajā laikā
tiks rasts optimālākais variants mūsu un
citu pakalpojumu sniedzēju sadarbībai,»
skaidro J.Vidžis. Tiesa, pagaidām vēl
konkrētu datumu, no kura JNĪP norēķinu punktos pieņemto maksājumu klāsts
varētu tikt paplašināts, apsaimniekošanas
uzņēmums nenosauc, taču akcentē, ka pie
tā tiek strādāts un, visticamāk, jau tuvākajā laikā šajos norēķinu punktos pieņems
arī maksājumus par gāzi un atsevišķu citu
pakalpojumu sniedzēju nodrošinātajiem
pakalpojumiem.
Jāatgādina, ka pašlaik JNĪP norēķinu punktos bez komisijas maksas var
nomaksāt JNĪP rēķinus, par ūdeni un
kanalizāciju SIA «Jelgavas ūdens», par
siltumenerģiju SIA «Fortum Jelgava»,
par atkritumu izvešanu SIA «Jelgavas
komunālie pakalpojumi», par SIA «Multi-

JNĪP norēķinu
punkti Jelgavā
Pulkveža Brieža ielā 26
(JNĪP administrācijas ēkā,
63025624); Satiksmes ielā
35 (veikalā «Supernetto», 63025756); Katoļu
ielā 18 (t/c «Vivo centrs»,
63023848); Driksas ielā
4 (t/c «Pilsētas pasāža»,
63026046); Rīgas ielā 11a
(t/c «Valdeka», 63029502);
Pasta ielā 51/6 (veikalā
«Iki», 63022457); Pērnavas
ielā 4 (veikalā «Supernetto», 63011222).

Viens no SIA «Jelgavas Nekustamā īpašuma pārvalde» (JNĪP) tuvākā laika
mērķiem ir paplašināt pieņemto maksājumu klāstu visos septiņos JNĪP
norēķinu punktos Jelgavā, lai perspektīvā, domājot par klientu ērtībām,
nodrošinātu iespējas norēķināties arī par «Latvijas gāzes» un atsevišķu citu
pakalpojumu sniedzēju pakalpojumiem.
Foto: Ivars Veiliņš
tone Balt» kabeļtelevīziju, kā arī nodokļus elektroenerģiju ar a/s «Latvenergo» un
un nodevas Jelgavas domei. Savukārt SIA «Baltkom TV» kabeļtelevīziju.
komisijas maksa 35 santīmu apmērā tiek
iekasēta, šajos punktos norēķinoties par
Sagatavoja Sintija Čepanone

Ārsta apliecinājums bērnudārzam
nepieciešams, rūpējoties par bērnu veselību
Kāda Jelgavas ģimenes ārste ir
sašutusi par pirmsskolas izglītības
iestāžu administrācijas, viņasprāt,
bieži vien nepamatotajām prasībām.
«Ministru kabineta noteikumi paredz,
ka ārstējošais ārsts izsniedz izziņu par
kavējumiem slimības dēļ, kas ilgāki
par trim dienām. Taču ikdienas darbā
man nākas saskarties ar patiesi absurdām situācijām, jo vecāki, pamatojot
to ar skolas administrācijas prasībām,
pieprasa attaisnojošus dokumentus
par vienas dienas kavējumu, dažādas
izziņas, kuras dažkārt es pat nespēju
noformulēt!» stāsta ārste, neslēpjot,
ka šādu it kā attaisnojošu dokumentu
pieprasīšana traucē ikdienas darbam,
turklāt apdraud arī veselo bērnu veselību, ja viņi izziņas dēļ spiesti gaidīt
rindā kopā ar saslimušajiem. «Vai
tiešām bērnudārza iekšējie noteikumi ir
svarīgāki par Ministru kabineta noteikumiem?!» neizpratnē ir ārste, stāstot,
ka vecāki, lai saskaņā ar administrācijas prasību attaisnotu bērna kavējumu,
viņai prasījuši, piemēram, izziņu par
to, ka bērns vienu dienu neapmeklēja
bērnudārzu, jo laukā bija spēcīgs sals,
tāpat pieprasīta izziņa par to, ka bērns,
kopā ar vecākiem atpūšoties Turcijā,
tur nav vērsies pēc medicīniskās pa-

līdzības, tas ir, nav slimojis. «Kā es,
būdama Latvijā, varu izsniegt izziņu
par to, kas ir vai nav noticis Turcijā?!
Bet bērnudārza administrācija šādu
izziņu pieprasa. Kāpēc, ja pirmsskolas
izglītības iestādē ir medmāsas, ģimenes
ārstam jāraksta izziņa par to, ka bērns
var apmeklēt bērnudārza baseinu vai
tajā iekārtoto sāls istabu?!» jautā viņa,
vēloties saprast, uz kā pamata bērnudārzu administrācija var izvirzīt šādas
prasības pēc izziņām.
Jelgavas Izglītības pārvaldes galvenā
speciāliste pirmsskolas izglītībā Sarmīte Joma informē, ka visas pirmsskolas
izglītības iestādes darbu plāno un organizē saskaņā ar Ministru kabineta
noteikumiem «Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas
izglītības programmas». «Tajos noteiktās normas arī iestrādātas bērnudārzu
iekšējās kārtības noteikumos. Pašlaik
sadarbībā ar pirmsskolas izglītības
iestādēm turpinās iestāžu iekšējo normatīvo dokumentu aktualizēšana, un
tajos nav fiksētas pretrunas ar Ministru kabineta noteikumiem,» tā viņa,
akcentējot, ka visas prasības ieviestas,
primāri domājot par bērnu veselību un
labsajūtu. «Gan bērnudārzu vadība,

gan ģimenes ārsti taču ir ieinteresēti,
lai audzēkņi un pacienti būtu pasargāti
no dažādām saslimšanām, paši justos
labi un neapdraudētu citus, tieši tādēļ
nepieciešama sadarbība. Grupiņā ik
dienu kopā darbojas vismaz divdesmit
bērni, un viņu veselības stāvoklis ir
dārziņā strādājošo, vecāku un ģimenes
ārsta atbildība, tādēļ ir tikai likumsakarīgi, ka aicinām sadarboties un ar
izpratni pret prasībām izturēties visas
puses,» piebilst S.Joma.
Tā kā ģimenes ārste nav minējusi
konkrētas pirmsskolas izglītības iestādes, kurās, kā viņa norāda, esot bieži
vien nepamatotas prasības pēc izziņām,
Izglītības pārvaldes speciāliste viennozīmīgi situāciju nevar komentēt. «Esmu
pārliecināta – situācijā par izziņu, kad
bērns pirmsskolas izglītības iestādi nav
apmeklējis pārāk auksta laika dēļ, ir
radies pārpratums, piemēram, skolotāja nav skaidri izstāstījusi vecākiem
prasības, varbūt vecāki nav precīzi
sapratuši teikto vai, iespējams, ne gluži
precīzi ģimenes ārstam izstāstījuši savu
vajadzību. Ja radušās neskaidrības vai
nesaprašanās, ļoti būtiski to pārrunāt
individuāli.
Taču, runājot par situāciju kopumā,
mēs nevaram izturēties vieglprātīgi pret

bērnu veselību, tieši tādēļ arī lūdzam
ģimenes ārsta apliecinājumu tam, ka
bērns ir vesels,» piebilst S.Joma. Viņa
skaidro, ka, piemēram, pirms darbu
uzsāka sāls istaba «Ķiparos», ģimenes
ārsti tika aicināti ar to iepazīties un
klātienē pārrunāt izglītības iestādes
personāla un ģimenes ārstu atbildību
un sadarbības iespējas bērnu vispārējā
veselības stāvokļa uzlabošanā. «Sāls istabas apmeklējums ir veselību veicinošs
pasākums, tomēr ir virkne indikāciju,
kā dēļ bērnam tā var nebūt ieteicama
vai tajā uzturēties drīkstētu īsāku laiku,
un tieši bērna ģimenes ārsts ir tas, kurš
konkrētā sava pacienta veselības stāvokli pārzina vislabāk un var sniegt nepieciešamās rekomendācijas. Izglītības
iestādes medmāsa ir kā papildu drošības
garants – viņa var fiksēt bērna veselības
stāvokli konkrētā dienā un nepieciešamības gadījumā liegt apmeklēt sāls
istabu, taču, vai šī procedūra bērnam
nāks par labu kopumā, vislabāk zinās
ārsts,» S.Joma uzsver, ka ģimenes ārsta
rekomendācija nepieciešama tikai sāls
istabas, nevis baseina apmeklējumam.
Runājot par nepieciešamajām ārsta
izziņām kavējumu dēļ, S.Joma norāda, ka bērnudārzu audzēkņiem ārsta
apliecinājums par veselības stāvokli

nepieciešams, ja bērns iestādi slimības
dēļ nav apmeklējis vairāk par trim dienām. Tāpat arī citu audzēkņu drošības
nolūkos būtu nepieciešams speciālista
novērtējums gadījumos, ja bērns dārziņā sajuties slikti un pēc sazināšanās ar
vecākiem devies mājās ar saslimšanas
pazīmēm. «Ja iemesls bijusi, teiksim,
temperatūra, slikta dūša vai caureja,
ir labi, ja vecāki, bērnam atgriežoties
bērnudārzā, kā apliecinājumu tam,
ka viņa veselības stāvoklis neapdraud
apkārtējos, var uzrādīt medicīnas
personāla zīmi. Taču arī šī prasība ir
vienīgi bērnu interesēs, tāpat kā ārsta
atzinums par to, ka, ilgāku laiku neapmeklējot bērnudārzu tālāka ceļojuma
dēļ, bērns šajā periodā nav slimojis ar
infekciju slimībām,» tā galvenā speciāliste pirmsskolas izglītībā, akcentējot,
ka pret šīm prasībām nedrīkst izturēties
pavirši, izziņu pieprasot, piemēram, pa
tālruni. «Arī ģimenes ārsts taču ir ieinteresēts pārliecināties par sava mazā
pacienta veselību,» tā viņa.
S.Joma gan vecākus, gan ģimenes
ārstus situācijās, kas rada neizpratni,
aicina vērsties Izglītības pārvaldē, lai
kopīgi jautājumu atrisinātu.
Sagatavoja Sintija Čepanone

Ceturtdiena, 2013. gada 14. marts

«Milonam» –
Latvijas čempions

Liepājā norisinājās Latvijas meistarsacīkstes junioriem brīvajā cīņā. Jelgavas
klubam «Milons» ir viens čempions.
Kluba treneris Vladimirs Smirnovs
informē, ka par čempionu kļuva Jānis Kogutičs svara kategorijā līdz 96
kilogramiem. «Viņš tīri uzvarēja Aleksandru Kargopolovu no Daugavpils un
Oļegu Osipovu no K.Kundziņa sporta
skolas. Finālā Jānis pārspēja Aleksandru Linkeviču no
Daugavpils
ar rezultātu 4:2 un
3:0,» stāsta treneris.

Izpilda Sporta meistara
normatīvu

Baltijas čempionātā peldēšanā divi
Jelgavas peldēšanas skolas audzēkņi izpildīja Sporta
meistara normatīvu: Deniss Komars
100 metros brasā un Agnese Bikoviča 200
metros brasā. Deniss izcīnīja arī 3. vietu.
Bronzas medaļu ieguva arī Jevgeņijs Boicovs,
kurš startēja 400 m kompleksajā peldējumā.
Savukārt pie sudraba godalgas tika Zane
Tīrumniece – viņa startēja Latvijas izlases 4 x
100 metru brīvā stila stafetes komandā. Meitenes ne tikai izcīnīja medaļas, bet uzstādīja
arī jaunu Latvijas rekordu. Baltijas čempionātā piedalījās astoņi Jelgavas peldētāji.

www.jelgavasvestnesis.lv
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sports
Karatistam Holandē 3. vieta

Karatists Kalvis Kalniņš Premjerlīgas
2. posmā Holandē
kāpa uz zemākā
goda pjedestāla
pakāpiena. «Laikam svara mešanas
dēļ nebija asuma,»
savu sniegumu komentē sportists. Sacensībās Kalvis aizvadīja sešas cīņas un, kā pats saka, ar lielām
grūtībām izcīnīja 3. vietu. Jāpiebilst, ka šīs
Kalvim bija otrās sacensības šogad. Pirmās
sacensības viņš aizvadīja marta sākumā
Tallinā, tur izcīnīja 1. vietu svara kategorijā
līdz 67 kilogramiem. Jāatgādina, ka sportists gatavojas Eiropas čempionātam, kas
notiks maija sākumā Ungārijā.

Zelts pieciem «apoloniešiem»

Jelgavas un Latvijas atklātajā starptautiskajā
čempionātā svaru stieņa spiešanā guļus bez
ekipējuma čempiona titulu izcīnīja pieci
Jelgavas kluba «Apolons» sportisti: Jana
Jansone, Pāvels Kijanovs (juniori) (attēlā),
Renārs Dronga (vīrieši), Oļegs Illarionovs un
Aleksandrs Smelovs (abi seniori). P.Kijanovs
un R.Dronga uzrādīja sporta meistara
cienīgu rezultātu
– Pāvels uzspieda
210 kg (pats sver
83 kg), bet Renārs
uzspieda 195 kg
(pats sver 74 kg).
Sacensībās piedalījās ap 200 sportistu
no Latvijas, Lietuvas
un Igaunijas.

Labākais deju partneris – brālis
 Ilze Knusle-Jankevica

Latvijas čempionāta 10 dejās un Jelgavas
domes kausa sacensību programma
16. martā Zemgales Olimpiskajā centrā

«Pārī ar brāli dejoju ceturto
gadu. Pirmos panākumus mēs
sasniedzām katrs atsevišķi
un viens otram esam trešais
partneris. Kopā sākām dejot
pēc treneres Ingrīdas Spiridonovas lēmuma, jo sporta dejās
dažādu apstākļu dēļ partneri
bieži mainās,» stāsta sporta
deju dejotāja Jelgavas Valsts
ģimnāzijas skolniece Kristīne
Šiļeiko.

No pulksten 10.30 – bērnudārza audzēkņi, 1.
klase, 2. – 3. klase, 4. – 5. klase
No pulksten 12 – bērni, juniori
No pulksten 15 – juniori, seniori, jaunieši U-21,
bērni (2004. dz.g. un jaunāki)
No pulksten 16.30 – juniori, jaunieši, bērni
(2001. dz.g. un jaunāki)
No pulksten 19 – juniori, jaunieši, pieaugušie,
Jelgavas domes kausa izcīņa

Kristīne un Ervīns Šiļeiko dejo kopš
piecu gadu vecuma – dejotāju gaitas abi
uzsāka bērnudārzā «Rotaļa», kur apmeklēja dejošanas pulciņu pie treneres
I.Spiridonovas. Tālākajā karjerā viņi
specializējās Latīņamerikas dejās. Pēc
tam jaunieši trenējās deju klubā «Mītava», bet pirms diviem gadiem pārgāja uz
Rīgas klubu «Anitas deju studija», kur
dejas prasmes slīpē pie TV šova «Dejo ar
zvaigzni» tiesneses Anitas Šmites. Par
savām trenerēm Kristīne saka tikai to
labāko: «Ingrīda ir ļoti spēcīgs treneris,
stingra un uzmanīga. Mēs viņu atceramies ar lielu cieņu un vēl joprojām sazināmies un uzturam sakarus. Viņa mums
ir iemācījusi ļoti daudz, un, pateicoties
viņai, mēs noticējām paši saviem spēkiem
un turpinājām dejot, neskatoties uz ļoti
spēcīgu konkurenci. Savukārt Anita ir ļoti
prasīga, ļoti interaktīvs cilvēks. Mums ar
viņu ir interesanti.»
Dejošana abiem sākumā bija tikai hobijs, bet nu tā kļuvusi par nopietnu nodarbi un paņem lielāko daļu viņu brīvā laika.

«Ja kāds mums agrāk teiktu, ka dejosim
tik ilgi, mēs nenoticētu,» spriež jaunieši.
Dejošana ir gana grūts un arī dārgs sporta
veids. «Mums patīk sacensties sacensībās,
iziet ceļu no ceturtdaļfināla līdz finālam.
Tas audzina raksturu,» tā Kristīne, turpinot: «Sporta dejas ir ļoti nopietns sporta
veids, kurā nepieciešams daudz spēka.
Pamēģiniet paši pārbaudīt: nodejojiet
piecas dejas pēc kārtas mūzikas ritmā,
turklāt katra deja jādejo pusotru minūti
bez pārtraukuma.» Kristīne un Ervīns
treniņus apmeklē četras reizes nedēļā un
bez deju soļiem viņiem ir arī horeogrāfijas
un fiziskie treniņi. Runājot par finansiālo
pusi, viņa atzīst, ka deju laukumā vienmēr jāizskatās labi, bet vairāk nauda ir
vajadzīga treniņiem, privātstundām un
lai piedalītos dažāda līmeņa sacensībās.
Daudzi dejotāji «turas» uz sponsoru naudas, bet jelgavniekiem sponsoru nav.
Līdzšinējais lielākais panākums Kristīnei un Ervīnam ir 1. vieta 2012. gada
Latvijas Sporta deju federācijas kausā
Latīņamerikas dejās pieaugušo/jau-

Pasaules čempionātā piedalīsies 12
komandas – Kanāda, ASV, Japāna, Ķīna,
Latvija, Zviedrija, Krievija, Skotija, Šveice,
Dānija, Itālija un Vācija – un cīnīsies par
ceļazīmi uz Soču Olimpiskajām spēlēm.
Kērlinga asociācija informē, ka olimpiādei
jau automātiski kvalificējusies Krievija, kurai pievienosies labākās septiņas komandas
pēc 2012. un 2013. gada pasaules čempionātu rezultātiem. Pārējās komandas, kas būs
startējušas kaut vienā no pēdējiem trim pa-

 14. martā pulksten 19.30 – basketbols: BK «Jelgava» – BK «Jūrmala/Fēnikss»
(ZOC).
 15. martā pulksten 21 – Jelgavas
čempionāts telpu futbolā (ZOC).
 16. martā pulksten 11 – Jelgavas
čempionāts basketbolā vīriešiem (Sporta
hallē).
 17. martā pulksten 9.30 – Jelgavas
atklātais boulinga turnīrs, 1. kārta («Tonuss
boulingā»).
 17. martā pulksten 10 – Jelgavas
čempionāts basketbolā vīriešiem (Sporta
hallē).
 17. martā – Latvijas X Ratiņbasketbola čempionāta spēles. Pulksten 10
– Zemgales ratiņbasketbola komanda :
«SIVA»; pulksten 11.30 – Rīga : Zemgales
ratiņbasketbola komanda; pulksten 13
– «SIVA» : Rīga (ZOC).
 17. martā pulksten 16 – Latvijas
čempionāta volejbolā pusfināls: «Biolars/
Jelgava» – «DU» (ZOC).
 19. martā pulksten 18.30 – basketbols: BK «Jelgava 2» – «Valmiera/BSS»
(ZOC).
 22. martā pulksten 9 – Jelgavas skolu
sacensības «Lielā balva» (Sporta hallē).
 23. martā pulksten 11 – starptautisks
džudo turnīrs «Olimpiskās cerības» (Sporta
hallē).

sadaļā «Pasākumi»

Meklē darbu
Palīgstrādnieks. Tālrunis 25941644.
Vecu slimu cilvēku aprūpes darbu.
Izskatīšu arī citus piedāvājumus. Tālrunis
25965958.
Santehniķis. Profesionāli varu veikt santehnikas darbus ēkās, kā arī ārdarbus. Tālrunis
26279736.

Jelgavnieki
Kristīne un
Ervīns Šiļeiko
Jelgavas
domes kausā
sporta dejās
2010. gadā izcīnīja 1. vietu
Latīņamerikas
dejās junioru
klasē.

niešu grupā. «Runājot par nākotni
– uz priekšu mēs nedomājam. Šobrīd
domājam vienīgi par to, kā veiksmīgi
pabeigt sezonu,» pieticīgi ir dejotāji.
Jelgavnieku Ervīna un Kristīnes sniegu-

 Ilze Knusle-Jankevica
Jelgavas Kērlinga kluba sieviešu komanda,
kura tika atzīta par
2012. gada labāko
sporta komandu Jelgavā, no 16. līdz 24.
martam aizstāvēs Latvijas godu pasaules
kērlinga čempionātā,
kas notiks Rīgā.
Foto: no komandas
arhīva
saules čempionātiem, decembrī piedalīsies
īpašā kvalifikācijas turnīrā, sadalot pēdējās
divas ceļazīmes.
Gatavojoties pasaules čempionātam,
kērlingistes aizvadīja treniņnometni Šveicē,
kur koriģēja tehniskās lietas – izslīdēšanu,
akmens palaišanu, birstēšanas tehniku – un
strādāja pie stratēģijas. «Par stratēģiskajām
lietām vienmēr var runāt, jo situācijas jau
neatkārtojas,» uzskata Iveta. Komanda
aizvadīja sešas dienas intensīvu treniņu
un piedalījās turnīrā. «Mūsu komanda
ir uzsākusi sadarbību ar Šveices treneri
Nikolu Strausaku – tas nav tikai, lai sagatavotos pasaules čempionātam. Arī mēs kā
komanda gribam, lai mums būtu pastāvīgs
treneris, ar ko strādāt,» viņa stāsta.

Sporta pasākumi

www.jelgavas
vestnesis.lv
Sporta pasākumi – portāla
www.jelgavasvestnesis.lv

Foto:
no K.Šiļeiko
personīgā
arhīva
mu varēs novērtēt sestdien, 16. martā,
Zemgales Olimpiskajā centrā, kur notiks
sporta deju sacensības – Latvijas čempionāts 10 dejās un Jelgavas domes kauss.
Ieejas maksa būs četri lati.

«Gribam būt grūti uzvarama komanda»
No 16. līdz 24. martam Rīgā norisināsies pasaules čempionāts
kērlingā sievietēm. Tajā Latviju
pārstāvēs Jelgavas Kērlinga
kluba meitenes. «Mūsu mērķis
nav izcīnīt, teiksim, 2. vietu, jo
Latvija kērlingā ir vēl iesācēja
un uz ko tādu cerēt būtu diezgan nenopietni. Tā kā pasaules
čempionātā piedalījāmies arī
2010. gadā, šoreiz mūsu galvenais mērķis ir parādīt savu
izaugsmi, celt izpildījuma rādītājus un būt grūti uzvaramai
komandai,» tā komandas skips
jeb kapteinis jelgavniece Iveta
Staša-Šaršūne.
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Komanda, kas startēs pasaules čempionātā, kopā spēlē jau desmit gadus, bet
kērlings visām dāmām ir hobijs. «Mēs visas
esam pilna laika darbinieki un sportošana
ir uz atvaļinājumu rēķina, nu jau uz bezalgas atvaļinājumu – mums par startēšanu
sacensībās neko nemaksā, mums pašām
drīzāk nākas piemaksāt,» tā I.Staša-Šaršūne. Jāpiebilst, ka Iveta ir arhitekte, strādā
Rīgas pilsētas pašvaldībā un viņas kompetencē ir pilsētas vēsturiskais centrs. Ieva
Krusta vada Dienas centru Rīgā cilvēkiem
ar īpašām vajadzībām. Una Ģērmane pēc
profesijas ir friziere, un viņai pieder savs
skaistumkopšanas salons. Zanda Bikše arī
ir arhitekte un strādā privātā arhitektu
birojā. Dace Munča – personāla speciāliste

Latvijas izlases spēļu kalendārs
16. marts
19 – 22 Latvija – Zviedrija
(Eiropas 2012. gada vicečempiones)
17. marts
14 – 17 Kanāda – Latvija
19 – 22 Japāna – Latvija
18. marts
8.30 – 11.30 Latvija – Itālija
18.30 – 21.30 Latvija – Vācija
19. marts
13.30 – 16.30 Latvija – Krievija
(Eiropas 2012. gada čempiones)
18.30 – 21.30 Latvija – Skotija
20. marts
8.30 – 11.30 Latvija – ASV
18.30 – 21.30 Latvija – Ķīna
21. marts
8.30 – 11.30 Latvija – Šveice
13.30 – 16.30 Latvija – Dānija

Rīgas Austrumu slimnīcā.
Pasaules čempionāts notiks «Volvo
centrā» Jūrmalas gatvē 78d. Atklāšanas
ceremonija notiks 16. martā pulksten 12.30,
noslēgums – 24. martā pēc fināla spēles (ap
pulksten 16.30). Biļetes var iegādāties «Biļešu paradīzē», bērniem un jauniešiem līdz
16 gadu vecumam ieeja uz visām spēlēm
būs bez maksas, studentiem, uzrādot ISIC
karti – 50 procentu atlaide.

Masieris meklē darbu. Tālrunis 29649375.
Kavlificēts santehniķis. Tālrunis 29681585.
Vīrietis steidzami meklē darbu. Tālrunis
20333489.
Vīrietis meklē šofera darbu. Ir B, C kategorijas. Izskatīšu jebkuru piedāvājumu.
Tālrunis 28832692.

Pērk
Dārgi pērku vecmeistaru gleznas, porcelāna
figūras, vāzes, sienas šķīvjus. T.27166669
Metāllūžņus (visu veidu). Izbraucam.
Tel.27760073
Pērk lauksaimniecības zemi 20 km rādiusā
no Zaļeniekiem. Tel.29234911

Pārdod
Kantainās ozola skaidu briketes ar piegādi
125 Ls/t, bērzs 110. T.29907466
Dīvānu un akordeonu. T.28884312
Šāļus, dēļus, malku, briketes. T.26488881

Dažādi
Firma «Jugāns» (noslēgts līgums ar JNĪP)
maina skaitītājus par Ls 10 un zemāk.
Tel.29758491
Zāģējam baļķus dēļos jūsu sētā.
T.26547957
Ārstēju ādas slimības. T.63026604
Konsultācijas par privātpersonas maksātnespēju. T.27805582
Kravu pārvadājumi, auto evakuācija.
T.25904905.
SIA «Velis – A» – apbedīšanas pakalpojumi, piederumi un konsultācijas, nelaiķu
nogādāšana morgā. Diennakts tālruņi:
63020151 un 28651582 vai ierodoties
personīgi SIA «Velis – A» biroja telpās
Sakņudārza ielā 5a, Jelgavā.

Aizsaulē aizgājuši
RASMA RUPULE (dz. 1939. g.)
IGORS JEVDOKIMOVS (dz. 1963. g.)
PJOTRS KOVAĻOVS (dz. 1963. g.)
KĀRLIS ŠLEJA (dz. 1940. g.)
VALĒRIJS VNUKOVIČS (dz. 1960. g.)
VIKTORS IVANOVS (dz. 1966. g.)
IVANS POLUKEJEVS (dz. 1945. g.)
DZINTRA DOMBROVSKA (dz. 1947. g.).
Izvadīšana 14.03. plkst.13 Baložu kapsētā.
SKAIDRĪTE ELTERMANE (dz. 1928. g.).
Izvadīšana 14.03. plkst.15 Zanderu kapsētā.
VARVARA BOGDANOVA (dz. 1921. g.).
Izvadīšana 14.03. plkst.13 Zanderu kapsētā.
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

18. marts, pirmdiena
LTV1
6.45 «Nellija un Cēzars». Daudzsēr. anim. f. 32.sērija.
6.52 «Labrīt, Latvija!»
8.30  «Mīlas viesulis 7». 1581.sērija.
9.25 «Tas notika Rīgā». LTV seriāls. 19.sērija.
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20  «Mīla no otrā acu uzmetiena». Melodr. 2012.g.
12.00 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.15  «Dzīvība». BBC dok. f. 8.sērija Dzelmju iemītnieki.
13.15 «Ielas garumā». Jāņa Asara iela, Augšiela un Alojas iela.*
13.45 «Tiksimies Peipusa krastā».*
14.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
14.30 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».*
15.30 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.45 «Dabas grāmata».*
16.15  «Mežainīši». Animācijas seriāls. 13.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05  «Mīlas viesulis 7». Vācijas seriāls. 1581.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Likteņa līdumnieki. 4.daļa. Mantinieki». 41.sērija.
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «Latvijas teātru vēsture». Liepājas teātris. 5.daļa.*
20.30 «Panorāma».
21.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle.
22.00 «Viss notiek!»
22.30 «Latvija var!»
23.00 Nakts ziņas.
23.15 «De facto».*
23.55 «100 g kultūras».*

LTV7
7.35 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs» (ar subt.).
8.15 «Praktiski padomi». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Komercdarbība šodien». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Automoto raidījums nr.2». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «Vienmēr formā!» Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
9.45 «Norvēģijas dabā». Dok. ser. 3. un 4.sērija.
10.40 «Hārtlenda». Seriāls. 37.sērija.
11.30  «Nomadi». Dokumentāls seriāls. 21.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Kurzemes televīzija*.
13.15 «Labākais no Euromaxx». Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
13.45 Pasaules meistarsacīkstes kērlingā sievietēm.
Šveice – Japāna.*
15.45 «Hārtlenda». Seriāls. 38.sērija.
16.35  «Nomadi». Dokumentāls seriāls. 22.sērija.
17.35 «Zveja» (ar subt.).*
18.05 «Ģimenes detektīvs 2» (ar subt.). Seriāls. 7.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30  «Sieviete pasaules malā». Dok. daudzsēr. f. 8.sērija.
20.00 «Ziemeļu gaisma».
20.30 Red Bull Crashed Ice. Pārraide no Kvebekas Kanādā.
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā Talsu TV.
22.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
23.10 «Ceļojumi uz pasaules malu». Dok. f. 5.sērija.
0.10  «Sieviete pasaules malā». Dok. f. 8.sērija.
0.40 «Grēksūdzes noslēpums». ASV trilleris. 2004.g.

LNT
5.00 «Maiami neatliekamā palīdzība». 9.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.30 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».*
7.00 «900 sekundes». Rīta ziņu raidījums.
9.00 «Degpunktā».
9.35 «Televeikala skatlogs».
10.00 «Tēva sirds». Vācijas melodrāma. 2009.g.
12.00 «Kāzas angļu stilā». Realitātes šovs. 1.sērija.
13.00 «Mans mīļais draugs 4».
13.30 «Esi gardēdis 3».*
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Degpunktā».
14.45 «Televeikala skatlogs».
15.00 «Patiesā dzīve» (ar subt.). Seriāls. 25.sērija.
16.00 «Rosario. Mātes grēki». Seriāls. 6.sērija.
17.00 «Asaru kronis». Seriāls. 26.sērija.
18.00 «Ziņas sešos».
18.10 «Labvakar, Latvija!» Informatīvi izklaidējošs raidījums.
19.00 «Precamies!?! 2». 25.raidījums.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā».
21.10 «Māju sajūta 2». Mājokļa pārvērtību raidījums.
22.10 «Svētās liekules». ASV komēdijseriāls. 2.sērija.
23.10 LNT ziņu Top 10.
0.05 «Laimīgs un vesels».
0.35 «Likums un kārtība 4». Seriāls. 9. un 10.sērija.
2.20 «Labvakar, Latvija!»
3.00 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
3.25 «Rosario. Mātes grēki». Seriāls. 6.sērija.
4.15 «Asaru kronis». Meksikas seriāls. 26.sērija.

TV3
5.00 «Zaudējumi 4». 8.sērija.
5.50 «Slepenā dzīve 3». 11.sērija.
6.40 «Gormiti 2». Anim. ser. 12.sērija.
7.05 «Bakugani». Anim. ser. 35.sērija.
7.35 «Šīna planēta». Anim. ser. 11.sērija.
8.00 «Voroņini 2» (ar subt.). 21. un 22.sērija.
9.00 «Garšu ekspresis».*
9.30 «Mūsdienu Latvijas garša 2».*
10.30 «Māmiņu klubs».*
11.00 «Ekstrasensu cīņas 5» (ar subt.). 8.sērija.
12.05 «Televeikala skatlogs».
12.20 «Mana mīļā aukle 3» (ar subt.). 42. un 43.sērija.
13.30 «Bakugani». Animācijas seriāls. 36.sērija.
14.00 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 7». Anim. ser. 13.sērija.
14.35 «Mīlestības sirdspuksti 2». Seriāls. 117.sērija.
15.40 «UgunsGrēks 9». Seriāls. 604. un 605.sērija.
16.55 «Voroņini 3» (ar subt.). Seriāls. 43. un 44.sērija.
18.00 «Gandrīz ideāls randiņš 2». Iepazīšanās šovs. 2013.g.
19.00 TV3 ziņas.
19.30 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 9». Latvijas seriāls. 2013.g. 605.sērija.
21.00 «Īpašo uzdevumu vienība Hawaii 5-0 2». 19.sērija.

22.00 «Svešais starp savējiem». ASV seriāls. 11.sērija.
23.05 «Radīti skatuvei 3». ASV seriāls. 21.sērija.
0.05 «Nekā personīga».
1.00 «Amerikāņu šausmu stāsts». 2011.g. 1.sērija.
2.00 «Mīlestības sirdspuksti 2». Seriāls. 117.sērija.
2.45 «Ekstrasensu cīņas 5» (ar subt.). 8.sērija.
3.35 «Mana mīļā aukle 3» (ar subt.). 42. un 43.sēr.
4.25 «Bez tabu».

19. marts, otrdiena
LTV1
6.45 «Nellija un Cēzars». Daudzsēr. anim. f. 33.sērija.
6.52 «Labrīt, Latvija!»
8.30  «Mīlas viesulis 7». 1582.sērija.
9.25 «Tas notika Rīgā». LTV seriāls. 20.(noslēguma) sērija.
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20  «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 104.sērija.
11.10  «Hindenburga pēdējais lidojums» (ar subt.).
Vācijas vēsturiska drāma. 2011.g. 1.sērija.
12.55 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.10 «Ir lietas, kas jāzina». Sekojam Turcijai.*
14.00 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
14.15 «Viss notiek!»*
14.45 «Panorāmai – 50».*
15.25 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.45 «Avārijas brigāde. Kinostudija».
15.50 «Mārvijs Hemmers. Nacionālās ģeogrāfijas pasaule»
(ar subt.). Populārzinātnisks seriāls bērniem. 6.sērija.
16.15  «Mežainīši». Animācijas seriāls. 14.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05  «Mīlas viesulis 7». Vācijas seriāls. 1582.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Panorāmai – 50». LTV videofilma.
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «Eņģeļu māja». LTV seriāls. 93.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.15 «Aculiecinieks».
21.30 «Eiropa. Mīti un realitāte».
22.20  «No Austrumiem uz Rietumiem». Dok. f. 4.sērija.
23.25 Nakts ziņas.
23.40 «Laika dimensija».*
0.10 «Kopā» (ar subt.).*
0.25 «100 g kultūras».*

LTV7
7.35 «Reģionālā attīstība Latvijā. Agro 2013».
«Televeikala skatlogs».*
7.55 «Nedēļas apskats». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs» (ar subt.).*
8.55 «Iespējas un risinājumi». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «Globalizācija 3000». Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
9.45 «Ģimenes detektīvs 2» (ar subt.). 7.sērija.
10.40 «Hārtlenda». Seriāls. 38.sērija.
11.30  «Nomadi». Dokumentāls seriāls. 22.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Talsu TV*.
13.15 «Vienmēr formā!» Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
13.45 Pasaules meistarsacīkstes kērlingā sievietēm.
Latvija – Kanāda.*
15.45 «Hārtlenda». Seriāls. 39.sērija.
16.35  «Nomadi». Dokumentāls seriāls. 23.sērija.
17.35 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
18.05 «Ģimenes detektīvs 2» (ar subt.). Seriāls. 8.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Aktuālais jautājums» (krievu val.). Diskusiju raidījums.
20.00 «Tavs auto».
20.30 «Autosporta programma nr.1».
21.00 «Neatklātā Latīņamerika». Dok. daudzsēr. f. 2.sērija.
21.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā Ogres TV.
22.55 «SeMS. Laboratorija».*
23.25 «Motociklisti».*
23.55 Red Bull Crashed Ice. Pārraide no Kvebekas Kanādā.*

LNT
5.00 «Patiesā dzīve» (ar subt.). 25.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.15 «Universitāte 2» (ar subt.). 76.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes».
9.00 «Degpunktā».
9.35 «Televeikala skatlogs».
10.00 «Neīstais līgavainis». Vācijas melodrāma. 2010.g.
12.00 «Svētās liekules». ASV seriāls. 2.sērija.
13.00 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 35.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Degpunktā».
14.45 «Televeikala skatlogs».
15.00 «Patiesā dzīve» (ar subt.). Seriāls. 26.sērija.
16.00 «Rosario. Mātes grēki». Seriāls. 7.sērija.
17.00 «Asaru kronis». Meksikas seriāls. 27.sērija.
18.00 «Ziņas sešos».
18.10 «Labvakar, Latvija!» Informatīvi izklaidējošs raidījums.
19.00 «Precamies!?! 2». 26.raidījums.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā».
21.10 K.Forda. «Cerību bāka». Melodrāma. 2012.g.
23.10 «Intrigante 5». ASV seriāls. 7.sērija.
0.05 «Elles vārti». ASV seriāls. 13.sērija.
1.05 «Likums un kārtība 4». Seriāls. 11.sērija.
1.55 «Universitāte 2» (ar subt.). Seriāls. 76.sērija.
2.25 «Labvakar, Latvija!»
3.10 «Šodien novados».
3.25 «Rosario. Mātes grēki». Seriāls. 7.sērija.
4.15 «Asaru kronis». Meksikas seriāls. 27.sērija.

TV3
5.00 «Zaudējumi 4». 9.sērija.
5.50 «Slepenā dzīve 3». 12.sērija.
6.40 «Gormiti 2». Anim. ser. 13.sērija.
7.05 «Bakugani». Anim. ser. 36.sērija.
7.35 «Šīna planēta». Anim. ser. 12.sērija.
8.00 «Voroņini 2» (ar subt.). 23. un 24.sērija.
9.00 «Kobra 11». 6.sērija.
10.00 «Īpašo uzdevumu vienība Hawaii 5-0 2». 19.sērija.
11.00 «Ekstrasensu cīņas 5» (ar subt.). 9.sērija.
12.05 «Televeikala skatlogs».

tv programma
12.20 «Mana mīļā aukle 3» (ar subt.). Seriāls. 44. un 45.sērija.
13.30 «Bakugani». Animācijas seriāls. 37.sērija.
14.00 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 7». Anim. ser. 14.sērija.
14.35 «Mīlestības sirdspuksti 2». Seriāls. 118.sērija.
15.40 «UgunsGrēks 9». Seriāls. 605. un 606.sērija.
16.55 «Voroņini 3» (ar subt.). Seriāls. 45. un 46.sērija.
18.00 «Gandrīz ideāls randiņš 2». Iepazīšanās šovs.
19.00 TV3 ziņas.
19.30 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 9». Latvijas seriāls. 606.sērija.
21.00 «Kāsla metode 3». Seriāls. 10.sērija.
22.00 «Doktors Hauss 8». Seriāls. 13.sērija.
23.00 «Mahinatori 3». Seriāls. 10.sērija.
24.00 «C.S.I. Ņujorka 8». Seriāls. 167. un 168.sērija.
1.40 «Kobra 11». Seriāls. 6.sērija.
2.35 «Mīlestības sirdspuksti 2». Seriāls. 118.sērija.
3.20 «Mana mīļā aukle 3» (ar subt.). Seriāls. 44. un 45.sērija.
4.10 «Bez tabu».

20. marts, trešdiena
LTV1
6.45 «Nellija un Cēzars». Anim. ser. 34.sērija.
6.52 «Labrīt, Latvija!»
8.30  «Mīlas viesulis 7». 1583.sērija.
9.25 «Eņģeļu māja». LTV seriāls. 93.sērija.
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20  «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 105.sērija.
11.10 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle.*
12.00 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.15 «Eiropa. Mīti un realitāte».*
13.10 «Vertikāle».*
13.40 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
13.55 «100.panta preses klubs».*
14.55 «Latvija var!»*
15.25 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.45 «Kas te? Es te!»*
16.15 «Lemuru iela». Dokumentālu filmu seriāls. 2.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05  «Mīlas viesulis 7». Vācijas seriāls. 1583.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Likteņa līdumnieki. 4.daļa. Mantinieki». 42.sērija.
19.30 «100 g kultūras».
20.00 «Eņģeļu māja». LTV seriāls. 94.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.12 «Latloto. Viking Lotto».
21.20 «Sastrēgumstunda». Diskusiju tiešraidē vada G.Rēders.
22.30 «Nākotnes parks».
22.45 «Zebra».
23.00 Nakts ziņas.
23.15 «Vides fakti» (ar subt.).*
23.45 «100 g kultūras».*

LTV7
7.35 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs».
8.15 «Veiksmīgas idejas». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Pie rīta kafijas». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Brīvdienu ceļvedis». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «Projekts Nākotne». Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
9.45 «Ģimenes detektīvs 2» (ar subt.). 8.sērija.
10.40 «Hārtlenda». Seriāls. 39.sērija.
11.30  «Nomadi». Dokumentāls seriāls. 23.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Ogres TV*.
13.15 «Globalizācija 3000». Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
13.45 Pasaules meistarsacīkstes kērlingā sievietēm.
Latvija – Japāna.*
15.45 «Hārtlenda». Seriāls. 40.sērija.
16.35  «Nomadi». Dokumentāls seriāls. 24.sērija.
17.35 «Autosporta programma nr.1».*
18.05 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
18.30 TIEŠRAIDE! Pasaules meistarsacīkstes kērlingā
sievietēm. Latvija – Ķīna.
21.30 «Tie esam mēs!» (ar subt.).
22.10 «Prāta vētras». Dokumentāla filma. 6.sērija.
22.40 «Kultūras mantojums 3D». Dokumentāla filma.
22.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
23.10 «Makšķerēšanas noslēpumi».
23.40 «Ātruma cilts».
0.10 «SeMS piedāvā...» Mūzikas grupu konkurss Troksnis 4.*
1.20  «Liels, lielāks, lielākais 3». Dok. daudzsēr. f. 3.sēr.
2.15 «SOKO Vismāra». Seriāls. 71.sērija.

LNT
5.00 «Patiesā dzīve» (ar subt.). 26.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.15 «Universitāte 2» (ar subt.). Seriāls. 77.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes».
9.00 «Degpunktā».
9.35 «Televeikala skatlogs».
10.00 «Cerību bāka». Vācijas melodrāma. 2012.g.
12.00 «Intrigante 5». ASV seriāls. 7.sērija.
13.00 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 36.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Degpunktā».
14.45 «Televeikala skatlogs».
15.00 «Patiesā dzīve» (ar subt.). Realitātes šovs. 27.sērija.
16.00 «Rosario. Mātes grēki». Seriāls. 8.sērija.
17.00 «Asaru kronis». Seriāls. 28.sērija.
18.00 «Ziņas sešos».
18.10 «Labvakar, Latvija!» Informatīvi izklaidējošs raidījums.
19.00 «Precamies!?! 2». 27.raidījums.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.40 «Degpunktā».
21.10 «Dzimuši policisti». ASV seriāls. 11.sērija.
22.10 «Slepkavu mednieks». Spraiga sižeta filma. 2008.g.
0.10 «Likums un kārtība 4». ASV seriāls. 12.sērija.
1.10 «Sinatra». Biogrāfisks miniseriāls. 1992.g. 1.sērija.
2.00 «Universitāte 2» (ar subt.). Seriāls. 77.sērija.
2.30 «Labvakar, Latvija!»
3.10 «Šodien novados».
3.25 «Rosario. Mātes grēki». Seriāls. 8.sērija.
4.15 «Asaru kronis». Meksikas seriāls. 28.sērija.

TV3
5.00 «Zaudējumi 4». 10.sērija.
5.50 «Slepenā dzīve 3». 13.sērija.
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6.40 «Gormiti 2». Anim. ser. 14.sērija.
7.05 «Bakugani». Anim. ser. 37.sērija.
7.35 «Šīna planēta». Anim. ser. 13.sērija.
8.00 «Voroņini 2» (ar subt.). 25. un 26.sērija.
9.00 «Kobra 11». 7.sērija.
10.00 «Kāsla metode 3». Seriāls. 10.sērija.
11.00 «Ekstrasensu cīņas 5» (ar subt.). 10.sērija.
12.05 «Televeikala skatlogs».
12.20 «Mana mīļā aukle 3» (ar subt.). Seriāls. 46. un 47.sērija.
13.30 «Bakugani». Animācijas seriāls. 38.sērija.
14.00 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 7». Anim. ser. 15.sērija.
14.35 «Mīlestības sirdspuksti 2». Seriāls. 119.sērija.
15.40 «UgunsGrēks 9». Seriāls. 606. un 607.sērija.
16.55 «Voroņini 3» (ar subt.). Seriāls. 47. un 48.sērija.
18.00 «Gandrīz ideāls randiņš 2». Iepazīšanās šovs.
19.00 TV3 ziņas.
19.30 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 9». Latvijas seriāls. 607.sērija.
21.00 «Ekstrasensi kā detektīvi» (ar subt.). Real. šovs.
22.05 «Ievas pārvērtības 4». 13.sērija.
22.55 «Kinomānija».
23.30 «Firma». Seriāls. 12.sērija.
0.25 «Rēgu pilsēta». ASV un Meksikas seriāls. 2.sērija.
1.15 «Kobra 11». Seriāls. 7.sērija.
2.10 «Mīlestības sirdspuksti 2». Seriāls. 119.sērija.
3.00 «Ekstrasensu cīņas 5» (ar subt.). 10.sērija.
3.45 «Mana mīļā aukle 3» (ar subt.). Seriāls. 46.sērija.
4.10 «Bez tabu».

21. marts, ceturtdiena
LTV1
6.45  «Luijs». Anim. ser. 40.sērija.
6.52 «Labrīt, Latvija!»
8.30  «Mīlas viesulis 7». 1584.sērija.
9.25 «Eņģeļu māja». LTV seriāls. 94.sērija.
10.00 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
10.20  «Tieši sirdī». 106.sērija.
11.10 «Province» (ar subt.). Koku dakteri.*
11.40 «Kas var būt labāks par šo?» (ar subt.).*
12.10 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.25 «Sastrēgumstunda» (ar surdotulk.).*
13.35 «De facto» (ar subt.).*
14.15 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
14.30 «Laiks vīriem?»*
15.05 «Zebra».*
15.20 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.40 «Kas te? Es te!»*
16.10  «Luijs». Animācijas seriāls. 56.sērija.
16.17 «Tillija un draugi». Animācijas filma. 5. un 6.sērija.
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05  «Mīlas viesulis 7». Vācijas seriāls. 1584.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Likteņa līdumnieki. 4. daļa. Mantinieki». 43.sērija.
19.30 «100 g kultūras iesaka... Kinotēka».
20.00 «Eņģeļu māja». LTV seriāls. 95.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.15 «Sirmais. Kulta ēdieni». «Misija Takos Meksikā».
22.10 «Tilts». Detektīvseriāls. 4.sērija.
23.20 Nakts ziņas.
23.35 «100 g kultūras iesaka... Kinotēka».*
0.05 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi»*.

LTV7
7.35 «Rīts ar Natāliju Ābolu». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «TV mozaīka». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Darbs. Izglītība. Karjera». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Vārds uzņēmējiem». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «Pie stūres». Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
9.45 «Norvēģijas dabā». Dok. ser. 5. un 6.sērija.
10.40 «Hārtlenda». Seriāls. 40.sērija.
11.30  «Nomadi». Dokumentāls seriāls. 24.sērija.
12.30 «Prāta vētras». Dok. f. 6.sērija.
13.00 «Tunzivju audzētavas». Dok. f.
13.15 «Projekts Nākotne». Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
13.45 Pasaules meistarsacīkstes kērlingā sievietēm.
Latvija – Ķīna.*
15.45 «Hārtlenda». Seriāls. 41.sērija.
16.35  «Nomadi». Dokumentāls seriāls. 25.sērija.
17.35 «Ātruma cilts».*
18.05 «Ģimenes detektīvs 2» (ar subt.). Seriāls. 9.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30  «Sieviete pasaules malā». Dok. daudzsēr. f. 9.sēr.
20.00 «Makšķerē kopā ar Olti!»
20.30 «Lidojuma plāns».
21.00  «Biļete uz paradīzi». Dokumentāla filma.
22.10 «Latvijas stāsti». Piedāvā Aizputes TV: «Cilvēki,
darbi, tradīcijas Lejaskurzemē».
22.55 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
23.10  «Liels, lielāks, lielākais 3». Dok. daudzsēr. f. 3.sērija.
0.05  «Sieviete pasaules malā». Dok. daudzsēr. f. 9.sēr.
0.35 «Neatklātā Latīņamerika». Dok. daudzsēr. f. 2.sērija.

LNT
5.00 «Patiesā dzīve» (ar subt.). 27.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.15 «Universitāte 2» (ar subt.). 78.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes».
9.00 «Degpunktā».
9.35 «Televeikala skatlogs».
10.00 «Vasaras tango». Vācijas melodrāma. 2010.g.
12.00 «Dzimuši policisti». ASV seriāls. 11.sērija.
13.00 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 37.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Degpunktā».
14.45 «Televeikala skatlogs».
15.00 «Patiesā dzīve». Krievijas seriāls. 28.sērija.
16.00 «Rosario. Mātes grēki». Seriāls. 9.sērija.
17.00 «Asaru kronis». Meksikas seriāls. 29.sērija.
18.00 «Ziņas sešos».
18.10 «Labvakar, Latvija!» Informatīvi izklaidējošs raidījums.
19.00 «Precamies!?! 2». 28.raidījums.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Basketbols TV».
20.40 «Degpunktā».
21.15 «Dzīves krustcelēs 2». Dokumentāls raidījums.

22.15 «Viņpus 2». Kanādas un ASV seriāls. 39.sērija.
23.20 «Atnācēji 2». Kanādas un ASV seriāls. 10.sērija.
0.20 «Likums un kārtība 4». ASV seriāls. 13.sērija.
1.20 «Sinatra». ASV biogrāfisks miniseriāls. 2.sērija.
2.10 «Universitāte 2» (ar subt.). Seriāls. 78.sērija.
2.40 «Labvakar, Latvija!»
3.15 «Šodien novados».
3.25 «Rosario. Mātes grēki». Seriāls. 9.sērija.
4.15 «Asaru kronis». Seriāls. 29.sērija.

TV3
5.00 «Anarhijas dēli 4». 1.sērija.
5.50 «Slepenā dzīve 4». 1.sērija.
6.40 «Gormiti 2». Anim. ser. 15.sērija.
7.05 «Bakugani». Anim. ser. 38.sērija.
7.35 «Šīna planēta». Anim. ser. 14.sērija.
8.00 «Voroņini 2» (ar subt.). 27. un 28.sērija.
9.00 «Kobra 11». 8.sērija.
10.00 «Ekstrasensi kā detektīvi» (ar subt.).
11.00 «Ekstrasensu cīņas 5» (ar subt.).
12.05 «Televeikala skatlogs».
12.20 «Mana mīļā aukle 3» (ar subt.). Seriāls. 48. un 49.sērija.
13.30 «Bakugani». Animācijas seriāls. 39.sērija.
14.00 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 7». Anim. ser. 16.sērija.
14.35 «Mīlestības sirdspuksti 2». Seriāls. 120.sērija.
15.40 «UgunsGrēks 9». Seriāls. 607. un 608.sērija.
16.55 «Voroņini 3» (ar subt.). Seriāls. 49. un 50.sērija.
18.00 «Gandrīz ideāls randiņš 2». Iepazīšanās šovs.
19.00 TV3 ziņas.
19.30 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 9». Latvijas seriāls. 608.sērija.
21.00 «Slepkavība 2». Seriāls. 2011.g. 1.sērija.
22.00 «Melorija Keina. Nevaldāmā». Spraiga sižeta f. 2011.g.
23.55 «Overtime TV». Latvijas raidījums par sportu.
0.55 «Pārkāpt robežu 3». Seriāls. 1.sērija.
1.50 «Kobra 11». Seriāls. 8.sērija.
2.40 «Mīlestības sirdspuksti 2». Seriāls. 120.sērija.
3.25 «Mana mīļā aukle 3» (ar subt.). Seriāls. 48. un 49.sērija.
4.15 «Bez tabu».

22. marts, piektdiena
LTV1
6.45  «Luijs». Animācijas seriāls. 41.sērija.
6.52 «Labrīt, Latvija!»
8.30 «Atgriešanās». Seriāls. 4.sērija.
9.25 «Eņģeļu māja». LTV seriāls. 95.sērija.
10.00  «Mans brālis ir suns». Ģimenes komēdija. 2004.g.
11.50 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
12.05 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».*
12.25  «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 107.sērija.
13.15  «Pokers ar pīķa dāmu». Seriāls. 6.sērija.
14.05  «No Austrumiem uz Rietumiem». Dok. f. 4.sērija.
15.10 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
15.25 «Sveika, Robij!» Seriāls. 36.sērija.
16.15  «Luijs». Animācijas seriāls. 57.sērija.
16.25 «Top-Shop piedāvā…» «Televeikala skatlogs».
16.45 «Dzīvīte». «Televeikala skatlogs».
17.05 «Atgriešanās». Seriāls. 4.sērija.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».
19.30  «Ceļojums cilvēka ķermenī». Dok. daudzsēr. f. 4.sērija.
20.30 «Panorāma».
21.15 «100.panta preses klubs».
22.10  «Midsomeras slepkavības 11» (ar subt.). 1.sērija.
23.55 Nakts ziņas.
0.10 «Tilts». Detektīvseriāls. 4.sērija.

LTV7
7.35 «Sadarbības partneri». «Televeikala skatlogs».
7.55 «Aktualitātes». «Televeikala skatlogs».*
8.15 «Skatpunkti». «Televeikala skatlogs».*
8.35 «Tādas lietas». «Televeikala skatlogs».*
8.55 «Attīstības kods». «Televeikala skatlogs».*
9.15 «Labākais no Euromaxx». Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
9.45 «Ģimenes detektīvs 2» (ar subt.). 9.sērija.
10.40 «Hārtlenda». Seriāls. 41.sērija.
11.30  «Nomadi». Dokumentāls seriāls. 25.sērija.
12.30 «Latvijas stāsti». Piedāvā Aizputes TV:
«Cilvēki, darbi, tradīcijas Lejaskurzemē»*.
13.15 «Pie stūres». Deutsche Welle žurnāls
(angļu val., ar subt. latviešu val.).
13.45 Pasaules kausa izcīņas atlases spēle futbolā.
Latvija – Lihtenšteina.*
15.45 «Hārtlenda». Seriāls. 42.sērija.
16.35  «Nomadi». Dokumentāls seriāls. 26.sērija.
17.35 «Tavs auto».*
18.05 «Ģimenes detektīvs 2» (ar subt.). Seriāls. 10.sērija.
19.00 «Šodien». Ziņas (krievu val.).
19.30 «Zveja» (ar subt.).
20.00 TIEŠRAIDE! Pasaules kausa izcīņas atlases spēle
futbolā. Lihtenšteina – Latvija.
22.30 «Šodien». Ziņas īsumā (krievu val.).
22.45 Latvijas meistarsacīkstes hokejā. 1.finālspēle.
0.50 «Izdzīvotāji 5». Dok. daudzsēr. f. 16.sērija.
1.45 «Pēdējais liecinieks». Seriāls. 29.sērija.

LNT
5.00 «Patiesā dzīve» (ar subt.). 28.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.15 «Universitāte 2» (ar subt.). 79.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes».
9.00 «Basketbols TV».
9.05 «Degpunktā».
9.35 «Televeikala skatlogs».
10.00 «Princeses sirdsbalss». Vācijas melodrāma. 2010.g.
12.00 «Viņpus 2». Seriāls. 39.sērija.
13.00 «Mīlestības uzvara». Meksikas seriāls. 38.sērija.
14.00 LNT dienas ziņas.
14.20 «Degpunktā».
14.45 «Televeikala skatlogs».
15.00 «Patiesā dzīve» (ar subt.). Krievijas seriāls. 29.sērija.
16.00 «Rosario. Mātes grēki». Seriāls. 10.sērija.
17.00 «Asaru kronis». Seriāls. 30.sērija.
18.00 «Ziņas sešos».
18.10 «Labvakar, Latvija!» Informatīvi izklaidējošs raidījums.
19.00 «Dzīves krustcelēs 2». Dok. raidījums.
20.00 LNT ziņas.

Ceturtdiena, 2013. gada 14. marts
20.25 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Degpunktā».
21.05 «Dienesta romāns». Komēdija. 1977.g. 1. un 2.sērija.
0.30 «Likums un kārtība 4». Seriāls. 14. un 15.sērija.
2.15 «Universitāte 2» (ar subt.). Seriāls. 79.sērija.
2.40 «Labvakar, Latvija!»
3.15 «Šodien novados».
3.25 «Rosario. Mātes grēki». Seriāls. 10.sērija.
4.15 «Asaru kronis». Meksikas seriāls. 30.sērija.

TV3
5.00 «Anarhijas dēli 4». 2.sērija.
5.50 «Slepenā dzīve 4». 2.sērija.
6.40 «Gormiti 2». Anim. ser. 16.sērija.
7.05 «Bakugani». Anim. ser. 39.sērija.
7.35 «Šīna planēta». Anim. ser. 15.sērija.
8.00 «Simpsoni 20». Anim. ser. 13. un 14.sērija.
9.00 «Es lejupielādēju spoku». Ģim. komēdija.
11.00 «Ekstrasensu cīņas 5» (ar subt.).
12.05 «Televeikala skatlogs».
12.20 «Mana mīļā aukle 3» (ar subt.). Seriāls. 50. un 51.sērija.
13.40 «Bakugani». Animācijas seriāls. 40.sērija.
14.10 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 7». Anim. ser. 17.sērija.
14.40 «Skunksa kungfu». Animācijas seriāls. 16.sērija.
14.55 «Mīlestības sirdspuksti 2». Seriāls. 121. un 122.sērija.
16.55 «Voroņini 3» (ar subt.). Seriāls. 51. un 52.sērija.
18.00 «Zvaigznes ceļo 2».
19.00 TV3 ziņas.
19.30 «Bez tabu».
20.20 «Tikai ar ielūgumiem». Izklaidējošs raidījums.
21.00 «Smokings». ASV piedzīvojumu komēdija. 2004.g.
23.00 «Ložudrošs». ASV kriminālkomēdija. 1996.g.
0.40 «12 terora dienas». DĀR šausmu filma. 2005.g.
2.20 «Mīlestības sirdspuksti 2». Seriāls. 121. un 122.sērija.
3.55 «Mana mīļā aukle 3» (ar subt.). Seriāls. 50.sērija.
4.20 «Bez tabu».

23. marts, sestdiena
LTV1
8.00 «Tillija un draugi». Animācijas filma. 9. un 10.sērija.
8.22  «Luijs». Anim. ser. 58.sērija.
8.35 «Zaķīšu piedzīvojumi». Anim. ser. 1.sērija.
9.05 «Kas te? Es te!»
9.35  «Mežainīši». Anim. filma. 15.sērija.
10.00 «Ķepa uz sirds».
10.30 «Kas var būt labāks par šo?»
11.00 «Rokas nost no Misisipi!» Ģimenes filma. 2007.g.
12.50 Labdarības akcija «Nepaej garām!»*
16.00 «Nākotnes parks».*
16.15 «Laiks vīriem?»
16.45  «Ceļojums cilvēka ķermenī». Dok. daudzsēr. f. 4.sērija.
17.45 «Kopā» (ar subt.).
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.30 «Es – savai zemītei».
19.00 «Vides fakti».
19.30 «Latvijas šlāgeraptauja 2013».
20.30 «Panorāma».
21.12 «Latloto. Eurojackpot».
21.25 «Teātris.zip». L.Gundars. Teātra TT izrāde.
23.40 Nakts ziņas.
23.50 «Mēs šeit vairs nedzīvojam». Drāma. 2004.g.

LTV7
7.50 «Komercdarbība šodien». «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 «Lidojuma plāns».*
12.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
12.30 «Tie esam mēs!» (ar subt.).*
13.00 «Leģendu grāmata» (ar subt.). Dokumentāla filma.
13.35 «Likteņa lēmums» (ar subt.). Drāma. 2010.g. 1.sērija.
14.30 TIEŠRAIDE! LBL spēle. BK Valmiera – BK Jelgava.
16.30 «Ziemeļu gaisma».*
17.00 Latvijas meistarsacīkstes hokejā. 2.finālspēle.
19.30 «Saules garša». Dokumentāla filma. 4.sērija.
20.00 «SeMS piedāvā...» Mūzikas grupu konkurss Troksnis 4.
21.15 Pasaules meistarsacīkstes kērlingā sievietēm. Pusfināls.
0.15 «Karolīnas mēness». Romantisks trilleris. 2007.g.
1.55  «Biļete uz paradīzi». Dok. f.

LNT
5.00 «Patiesā dzīve» (ar subt.). 29.sērija.
5.50 «Luī 2». 10.sērija.
6.15 «Ceļojošais bruņinieks 4». 69.sērija.
7.15 «Degpunktā».
7.45 Animācijas filmu rīts.
9.25 «Esi gardēdis 3».
10.00 «Laimīgs un vesels».
10.30 «Galileo».*
11.00 «Precamies!?! 2».*
13.00 «Māju sajūta 2».*
14.00 «Smolvila. Leģenda par Supermenu 3». Seriāls. 61.sērija.
15.00 «Detektīve Veronika Marsa 3». Seriāls. 55.sērija.
16.00 «Herijas likums». ASV seriāls. 10.sērija.
17.00 «Dienesta romāns» (ar subt.). Komēdija. 1.sērija.
18.00 «Ziņas sešos».
18.10 «Dienesta romāns» (ar subt.). Komēdija. 2.sērija.
20.00 LNT ziņas.
20.30 Sporta un laika ziņas.
20.35 «Degpunktā».
21.00 «Erkils Puaro 2». Detektīvseriāls. 5. un 6.sērija.
23.10 «Greizais spogulis» (ar subt.). Humora šovs.
1.25 «Brāļi». ASV drāma. 2009.g.
3.10 «Detektīve Veronika Marsa 3». Seriāls. 55.sērija.
3.50 «Ceļojošais bruņinieks 4». ASV seriāls. 69.sērija.
4.35 «Luī 2». Seriāls. 10.sērija.

TV3
5.00 «Anarhijas dēli 4». 3.sērija.
5.50 «Slepenā dzīve 4». 3.sērija.
6.40 «Boba burgeri 2». Anim. ser. 9.sērija.
7.05 «Pērtiķu karalis». Anim. ser. 33.sērija.

7.35 «Maģiskās laumiņas». Anim. ser. 44.sērija.
7.50 «Mitjaja stāstiņi». 15. un 16.sērija.
9.00 «Simpsoni 20». Anim. ser. 15. un 16.sērija.
10.00 «Autoziņas 2». 11.raid.
10.30 «Ievas pārvērtības 4».*
11.15 «Gandrīz ideāls randiņš 2».*
13.15 «Kinomānija».
13.55 «Televeikala skatlogs».
14.10 «Koru kari 3». Televīzijas šovs.*
17.25 «Dadlijs pareizais». ASV komēdija. 1999.g.
19.00 TV3 ziņas.
19.35 «Madagaskara 2». ASV animācijas filma. 2008.g.
21.20 «Tikpat kā stāvoklī». Romantiska komēdija. 2009.g.
23.05 «Viss iekļauts» (ar subt.). Komēdija. 2011.g.
1.00 «Diplomāts». Trilleris. 2009.g. 1.sērija.
2.45 «Slepenā dzīve 4». Seriāls. 3.sērija.
3.25 «Anarhijas dēli 4». Seriāls. 3.sērija.
4.05 «Simpsoni 20». Animācijas seriāls. 15. un 16.sērija.

24. marts, svētdiena
LTV1
8.00 «Tillija un draugi». Anim. f. 11. un 12.sērija.
8.22  «Luijs». Anim. ser. 59.sērija.
8.35 «Zaķīšu piedzīvojumi». Anim. ser. 2.sērija.
9.05 «Kas te? Es te!»
9.35  «Mežainīši». Anim. filma. 16.sērija.
10.00 «Mārvijs Hemmers. Nacionālās ģeogrāfijas
pasaule» (ar subt.). Populārzin. ser. 7.sērija.
10.30 «Dabas grāmata».*
11.00 «Sirmais. Kulta ēdieni». Misija Takos Meksikā.*
12.00 Pūpolsvētdienas dievkalpojums. Tiešraide no Rīgas
Vissvētākās Trīsvienības Romas katoļu baznīcas.
13.00 «Vertikāle».
13.30 «Daudz laimes!»
14.25 «Latvijas šlāgeraptauja 2013».*
15.25 «Ķepa uz sirds».*
16.00 «Kas var būt labāks par šo?»*
16.30 «Eirobusiņš».
17.00  «Dzīvība» (ar subt.). BBC dok. f. 9.sērija Augi.
18.00 «Šodien Latvijā un pasaulē» (ar surdotulkojumu).
18.20 «Province». Sirdsbalss dejotāji.
18.50 «Tracis ap trīnīšiem» (ar subt.). Komēdija. 2010.g.
20.30 «Panorāma».
21.40  «Hindenburga pēdējais lidojums» (ar subt.).
Vācijas vēsturiska drāma. 2011.g. 2.sērija.
23.25 Nakts ziņas.
23.35  «Midsomeras slepkavības 11» (ar subt.). 1.sērija.
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PIEDĀVĀ KURSUS MARTĀ
Uzņēmējdarbības kompetence
Kursu nosaukums (mācību stundu skaits)

Mācības uzsāk

Jelgavas pilsētas,
Jelgavas un Ozolnieku novadu tūrisma gids (72 māc.st.)

18.03.2013.

Citas kompetences
Mājokļa interjers komfortam un labsajūtai (32 māc.st.)
Daiļdārza ierīkošana un kopšana (60 māc.st.)
Zīda apgleznošana (40 māc.st.)
Pērļu rotas un greznumlietas (40 māc.st.)

11.03.2013
12.03.2013.
13.03.2013.
18.03.2013.

Bezdarbniekiem un darba meklētājiem
Angļu valoda, Intermediate (ar priekšzināšanām) (100 māc.st.)
Datorzinības (bez priekšzināšanām) (120 māc.st.)
Datorzinības (ar priekšzināšanām) (120 māc.st.)
Valsts valoda - vidējais līmenis (120 māc.st.)
Valsts valoda - augstākais līmenis (120 māc.st.)
Uzzināt vairāk un pieteikties uz šiem un citiem kursiem, Jūs varat:
Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001
Tālrunis: 63082101, Fakss: 63007033, E-pasts: birojs@zrkac.jelgava.lv

18.03.2013.
18.03.2013.
18.03.2013.
25.03.2013.
25.03.2013.

www.zrkac.lv

Jelgavas pilsētas dome sadarbībā ar pašvaldības iestādi «Jelgavas Sociālo
lietu pārvalde» īsteno projektu «Sociālās rehabilitācijas programma Jelgavas
pilsētā dzīvojošām romu tautības ģimenēm ar pirmsskolas vai skolas vecuma
eiropas savienība
bērniem», Nr.1DP/1.4.1.2.4./11/APIA/NVA/065.
IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ
Projekta mērķis: attīstīt jaunu sociālo pakalpojumu Jelgavas pilsētā, lai mazinātu
romu tautības pārstāvju sociālo atstumtību, iesaistītu tos izglītību un nodarbinātību veicinošās aktivitātēs, integrētu
sabiedrībā.
2013. gada februārī 27 mērķgrupas dalībnieki pabeidza sociālās rehabilitācijas un analfabētisma programmu. Pro
grammas aktivitātes noslēdzās ar pieaugušo dalībnieku darba iemaņu praktizēšanu, un 13. februārī visi devās kopīgā
ekskursijā uz «Pure Chocolate» izveidoto šokolādes muzeju.
2013. gada 15. februārī dalību projekta aktivitātēs uzsāka vēl 10 romu tautības ģimenes ar pirmsskolas un skolas
vecuma bērniem, ar kuriem noslēgtas vienošanās par iesaistīšanos projektā īstenotajās aktivitātēs – nodarbībās un
individuālajās konsultācijās.
Projekta īstenošanas vieta – pašvaldības iestādes «Jelgavas Sociālo lietu pārvalde» dienas centrs «Atbalsts» Stacijas
ielā 13, Jelgavā.
Projekta norises laiks: 01.01.2012. – 31.12.2013. (24 mēneši).
Projekta kopējās izmaksas: 78 729,91 LVL – 100% ESF finansējums.

45.

Radošajā darbnīcā t/c «Pilsētas pasāža»
• dekupāžas nodarbība «Lieldienas gaidot» –
sestdien, 23. martā, no plkst.10 līdz 15.
Mākslinieciskās dekupāžas veidi uz stikla, keramikas
un auduma (materiāli un dekorējamie priekšmeti
iekļauti mācību maksā).
Pieteikties pa tālruni 26824834;
e-pasts: radosasdarbnicas@inbox.lv.

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 «Laiks uzņēmējiem». «Televeikala skatlogs».
9.50 «Aktualitātes». «Televeikala skatlogs».
10.10 «Vārds uzņēmējiem». «Televeikala skatlogs».
10.30 «Tavs auto».*
11.00 «Makšķerē kopā ar Olti!»*
11.30 «Autosporta programma nr.1».*
12.00 «SeMS piedāvā...» Mūzikas grupu konkurss Troksnis 4.*
13.15 «Izdzīvotāji 5». Dok. daudzsēr. f. 16.sērija.
14.15 «SeMS. Laboratorija».
14.45 Tiešraide! VTB Vienotās līgas spēle.
Kubaņas Lokomotiv –VEF Rīga.
17.00 Pasaules meistarsacīkstes kērlingā sievietēm. Fināls.
20.00 «Zebra» (ar subt.).*
20.15 «Karolīnas mēness». Romantisks trilleris. 2007.g.
22.00 «Bīstamā robeža 3». Spraiga sižeta seriāls. 9.sērija.
22.50  «Bruņinieku stāsti. Pūķkāvis». Piedz. f. 2011.g.
0.30 «Mogadīšo». Vācijas un Francijas drāma. 2008.g.

LNT
5.00 «Smolvila. Leģenda par Supermenu 3». 61.sērija.
5.50 «Luī 2». 11.sērija.
6.15 «Ceļojošais bruņinieks 4». 70.sērija.
7.10 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
7.40 Animācijas filmu rīts.
9.30 «Mans mīļais draugs 4».
10.00 «Precamies!?! 2».*
12.00 «Herijas likums». ASV seriāls. 10.sērija.
13.00 «Aģents Čaks 4». Seriāls. 17.sērija.
14.00 «Erkils Puaro 2». Detektīvseriāls. 5. un 6.sērija.
16.00 «Maiami neatliekamā palīdzība». Seriāls. 10.sērija.
17.00 «Dīvainie Ginesa rekordi». 7.sērija.
18.00 «Ziņas sešos».
18.10 «Greizais spogulis» (ar subt.). Humora šovs.
20.00 LNT ziņas.
20.10 LNT ziņu Top 10.
21.00 «Master and Commander: Uz pasaules malu». 2003.g.
23.50 «Nolaupīt dzīves». Detektīvtrilleris. 2004.g.
1.45 «Mirdzums». ASV miniseriāls. 5. un 6.sērija.
3.10 «Aģents Čaks 4». Seriāls. 17.sērija.
3.50 «Ceļojošais bruņinieks 4». Seriāls. 70.sērija.
4.40 «Luī 2». Seriāls. 11.sērija.

TV3
5.00 «Anarhijas dēli 4». 4.sērija.
5.50 «Slepenā dzīve 4». 4.sērija.
6.40 «Pērtiķu karalis». Anim. ser. 34. un 35.sērija.
7.35 «Maģiskās laumiņas». Anim. ser. 45. un 46.sērija.
8.15 «Kinomānija».
8.50 «Māmiņu klubs».
9.25 «Garšu ekspresis».
10.00 «Superbingo». TV spēle.
11.00 «Tikai ar ielūgumiem!»*
11.30 «Gandrīz ideāls randiņš 2».*
13.30 «Zvaigznes ceļo».*
14.35 «Televeikala skatlogs».
14.50 «Smieklīgākie videokuriozi 21».
15.25 «Madagaskara 2». ASV animācijas filma. 2008.g.
17.05 «Trakie romantiķi». ASV komēdija. 2005.g.
19.00 «Nekā personīga».
20.00 «Koru kari 3». Televīzijas šovs.
23.15 «Impērija». ASV trilleris. 2002.g.
1.10 «Diplomāts». Trilleris. 2009.g. 2.sērija.
2.50 «Slepenā dzīve 4». Seriāls. 4.sērija.
3.30 «Anarhijas dēli 4». Seriāls. 4.sērija.
4.20 «Smieklīgākie videokuriozi 21».

Pirts skolas filiāle Jelgavā
Akreditēta profesionālās tālākizglītības iestāde «Pirts
skola» piedāvā apgūt profesionālās tālākizglītības
programmas:
• pirtnieks
(2. profesionālais kvalifikācijas līmenis);
• pirts meistars
(3. profesionālais kvalifikācijas līmenis)
profesionālās kvalifikācijas iegūšanai.
Mācību programmā – pirts zinību teorija un prakse,
medicīna pirtniekiem un pirmās palīdzības sniegšana,
apkārtējās vides zinības, pirtnieka saskarsme ar
klientu, pirts ezotērika, ārstniecības augi pirtī.
Mācību ilgums: pirtnieks – 1 gads;
pirts meistars – 2 gadi.
Sīkāka informācija: pa tālruni 29740454;
www.pirtsskola.lv; info@pirtsskola.lv.
SIA «BN RESTAURANT» aicina pieteikties vasaras
sezonas darbam Jūrmalā:
• pavārus(-es);
• zāles pārziņus(-nes);
• viesmīļus(-les);
• viesmīļu palīgus(-dzes);
• kasierus(-es);
• trauku mazgātājus(-as) apkopējus(-as).
Darbs uz pilnu slodzi vai pusslodzi atkarībā no
vakances.
Iepriekšēja pieredze sabiedriskās ēdināšanas
uzņēmumā ir obligāta pavāriem, zāles pārziņiem un
viesmīļiem.
CV ar foto un tālruņa numuru sūtīt uz e-pastu:
konkurss@pinot.lv.
Uz nākamo atlases kārtu – interviju – kandidāti tiks
uzaicināti individuāli, pa tālruni.

LLU Meža zinātnes un tālākizglītības
centrs organizē:
• kursus «Motorzāģu un krūmgriežu operatoru
apmācība» – kursu sākums: 20.03.2013. plkst.18
Meža fakultātes 16. auditorijā;
• kursus «Jauno mednieku un medību vadītāju
apmācība».
Sīkāka informācija un pieteikšanās:
Linards Sisenis, tālrunis 22012770
vai e-pasts: Linards. Sisenis@llu.lv.
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Kultūras pasākumi
 15. martā pulksten 12 – Zemgales novada bērnu folkloras ansambļu sarīkojums
«Pulkā eimu, pulkā teku». Ieeja – bez maksas (k/n «Rota»).
 16. martā pulksten 14 – Jelgavas Jaunā teātra izrāde «Paralēlā pietura». Masku
komēdija. Režisors R.Svjatskis. Biļešu cena – Ls 1; 0,50 (k/n «Rota»).
 16. martā pulksten 16 – koncerts «Mīlestības pieskāriens». Dziesmas sievietei,
mīlestībai un pavasarim izdziedās A.Ērglis, Anmary, Dons, E.Rezgale un Oranžā kora
dziedātāji O.Stupiņa, A.Levša, I.Ļaksa un S.Ivanovs. Instrumentālā grupa: J.Strazds,
M.Kupčs, A.Meijers, G.Lintiņš. Biļešu cena – Ls 7; 6; 5 (kultūras namā).
 16. martā pulksten 18 – Jelgavas 4. vidusskolas mūzikas novirziena kolektīvu koncerts kopā ar Raimondu Paulu «Mēs Maestro mūzikā» (4. vidusskolas koncertzālē).
 17. martā pulksten 11 – slāvu svētki «Masļeņica» (kultūras nama Deju zālē).
 17. martā pulksten 13 – lekcija un praktiski padomi augļu koku vainagu veidošanā
«Pavasaris augļu dārzā». Lektors – Latvijas Valsts augļkopības institūta vadošais pētnieks
Edgars Rubauskis. Ieeja – bez maksas (Zinātniskajā bibliotēkā).
 17. martā pulksten 14 – Ā.Alunāna Jelgavas teātra izrāde K.Būza «Sievietes, sievietes...». Režisore L.Ņefedova. Biļešu cena – Ls 3; 2,50; 2 (kultūras namā).
 17. martā pulksten 17 – kluba «Pīlādzītis» sarīkojums (kultūras namā).
 19. martā pulksten 14 – XVII integratīvās mākslas festivāls «Nāc līdzās. Zemgale».
Dalībnieki – bērni/jaunieši ar īpašām vajadzībām. Ieeja – bez maksas (kultūras namā).
 19. martā pulksten 20 – koncerts «Deja mūža garumā». Piedalās «Zemgaļi», «Jaunība», «Ieviņa», «Skalbe», «Brūklenājs» (Svēte). Biļešu cena – Ls 1; skolēniem, studentiem
un pensionāriem – Ls 0,50 (kultūras namā).
 20. martā pulksten 17 – LLU pašdarbības kolektīvu pavasara koncerts. Ieeja – bez
maksas (Jelgavas pils aulā).
 20. martā pulksten 19 – dziesminieka, dzejnieka un aktiera Harija Ozola 50 gadu
jubilejas koncerts «Dzīve sākas». Biļešu cena – Ls 4; 3 (kultūras namā).
 21. martā no pulksten 10 līdz 18 – Jaunumu diena. Pulksten 17 – ekskursija
«Iepazīsti bibliotēku!» (Zinātniskajā bibliotēkā).
 23. martā pulksten 12 – radošā nodarbība «Lieldienu rota». Lieldienu dekoru
darināšana no krāsotām olām, pūpoliem un pavasara ziediem. Pieteikšanās pa tālruni
63005445. Dalības maksa – Ls 3 (Svētās Trīsvienības baznīcas tornī).

Aizvadīsim ziemu Masļeņicā
 Ritma Gaidamoviča

Svētdien, 17. martā, pulksten 11, ievērojot slāvu tradīcijas, jelgavnieki ar jautrību aicināti atvadīties no
ziemas un sveikt pavasari,
kopā svinot Masļeņicu. Būs
rotaļas, salmu leļļu veidošanas darbnīca, foto siena un
aktīvākos dalībniekus cienās
ar pankūkām. Pavasari sagaidīt aicina Jelgavas kultūras
nama Deju zālē un skvērā aiz
kultūras nama. Ieeja pasākumā – bez maksas.
Kultūras nama Deju zālē pasākumu
vadīs atraktīva mākslinieku komanda
no Rīgas Vladimira Astapenko vadībā,
kas visus sveiks ar muzikāliem priekšnesumiem. «Interesenti, īpaši vecāki
kopā ar bērniem, laipni aicināti līksmi
pavadīt garo, auksto ziemu un sagaidīt
pavasari. Svētku dalībnieki varēs ne
tikai klausīties dažādas tautasdziesmas
ar humora pieskaņu, bet arī dziedāt līdzi un piedalīties rotaļās, pelnot gardas
pankūkas, bez kurām šie svētki nav iedomājami,» stāsta Jelgavas Sabiedrības
integrācijas pārvaldes (SIP) speciāliste
Anete Rone. Pankūkas simbolizē apaļo

sauli, kas spoži spīd, padarot dienas siltākas, gaišākas un garākas. Pirmo reizi
pasākumā apmeklētājiem būs arī iespēja nofotografēties pie īpašas foto sienas,
pārtopot par matrjošku vai zaķi.
Pulksten 12 svētki turpināsies pie
kultūras nama, kur Ukraiņu biedrības
biedri jelgavniekiem mācīs veidot mazas salmu lellītes, kuras varēs ņemt
arī uz mājām, bet V.Astapenko aicinās
iet rotaļās ap ugunskuru. Pasākuma
organizatori gan aicina jelgavniekus
apģērbties atbilstoši laika apstākļiem.
Tāpat aiz kultūras nama varēs vizināties zirga kamanās. Bet noslēgumā,
kā jau tas Masļeņicai pienākas, ziema
tiks pavadīta, sadedzinot simbolisko
salmu lelli, kas iemieso ziemu.
Masļeņica ir vieni no slāvu svētkiem
ar daudzveidīgām paražām un tradīcijām, kas zināmas un saglabātas cauri
gadsimtiem. Masļeņicu svin nedēļas garumā, katrai nedēļas dienai piedēvējot
savu nosaukumu, nozīmi un noteiktas
tradīcijas. Ar tām plašāk var iepazīties
SIP mājas lapā: www.sib.jelgava.lv.
Jāpiebilst, ka šie svētki ir līdzīgi
latviešu Meteņiem. Meteņi, kas ir seni
latviešu pavasara gaidīšanas svētki,
beidzās Pelnu dienā, kurai sekoja lielais
gavēnis. Meteņus svin septiņas nedēļas
pirms Lieldienām.

Jelgavā rādīs spēlfilmu
«Mammu, es tevi mīlu»
 Ritma Gaidamoviča

Arī jelgavniekiem nākamnedēļ kultūras namā būs iespēja noskatīties nesen Berlīnes
starptautiskajā kinofestivālā
balvu ieguvušo jaunāko latviešu spēlfilmu «Mammu, es
tevi mīlu». Jāņa Norda pilnmetrāžas spēlfilmu vairākos
seansos Jelgavā rādīs 22.,
25. un 29. martā.
Pašvaldības iestādes «Kultūra»
producents Gundars Caune informē,
ka filma Jelgavas kultūras namā tiks
demonstrēta 22. martā pulksten 12, 15
un 18; 25. un 29. martā – pulksten 12
un 15. Biļešu cena – divi lati; skolēniem,
studentiem un pensionāriem – lats.
Jaunās spēlfilmas galvenais varonis
ir pusaudzis Raimonds, kuru filmā
atveido Kristofers Konovalovs no Cēsīm, bet viņa mammas lomā iejutusies
aktrise Vita Vārpiņa.
«Bērnība ir laiks, kad bailēm lielas

acis – pieaugušo acīm šķietami nenozīmīgi notikumi bērna pasaulē spēj iegūt
grandiozu nozīmību. Raimonda gadījumā situāciju sarežģī mammas nereti
skarbā reakcija. Tāpēc sekas – piezīmi
skolā, telefona zvanu no pedagoģes, pazaudētu instrumentu – ir labāk noslēpt,
nekā saņemt sodu. Katrs Raimonda mēģinājums sekas slēpt situāciju sarežģī
vēl vairāk. Emocionāli grūtā situācijā
viņam izdodas gan saglabāt cilvēcisko
pašcieņu, gan sasniegt sev labvēlīgu
iznākumu. Raimonds pierāda, ka spēj
būt pieaudzis,» teikts filmas aprakstā.
Filmā piedalās arī aktrise Indra
Briķe, Baiba Neja, kura savulaik
mācījusies Jelgavas 1. ģimnāzijā un
populārajā Latvijas seriālā «Ugunsgrēks» atveidoja dumpinieci Rozi, Matīss Livčāns, Alvis Birkovs un Edgars
Samītis. Vairākas svarīgas epizodiskas
lomas filmā atveido savas profesijas
patiesi pārstāvji – policisti, ārsti, skolotāji, orķestra dalībnieki, kā arī Rīgas
6. vidusskolas direktors un diriģents
Haralds Bārzdiņš.

notikumi

Ceturtdiena, 2013. gada 14. marts

Bērnu apģērbu un mantu
tirdziņš: cenas uz pusi zemākas,
pircēju un pārdevēju – ka biezs
Ik pa laikam Jelgavā aktīvākās māmiņas uzņemas sarīkot bērnu apģērbu
un mantu tirdziņu, ko atzinīgi vērtē
gan tirgotāji, gan pircēji. Tirgotājas
atzīst: tas ir labs veids, kā atbrīvoties
no lietām, kas pašu bērniem vairs
neder, un nopelnīt kaut nelielu naudiņu jaunu preču iegādei. Bet pircēji
novērtē to, ka par saprātīgu cenu var
nopirkt labas mantas. Šāds tirdziņš
nedēļas nogalē notika ģimenes restorānā «Hercogs», kur savu preci piedāvāja 20 māmiņas no Jelgavas un pat
galvaspilsētas, bet pircēju skaits bija
mērāms ap diviem simtiem. Plānots,
ka nākamais bērnu apģērbu un mantu tirdziņš notiks 19. maijā. Taču līdz
tam organizatore jelgavniece Sanita
Cvetkova grib izmēģināt Jelgavā ko
līdzīgu Rīgā notiekošajam tirdziņam
«Andele mandele», kurā dāmas var
izrevidēt savus skapjus un atbrīvoties
no nevajadzīgā, kas noderētu citiem.
Šāds tirdziņš Jelgavā gaidāms 14. aprīlī no pulksten 10 līdz 14 «Hercogā».
«Jelgavas Vēstnesis» šoreiz piedāvā
uzzināt, ko par bērnu tirdziņu domā
mammas un tēti.

Pircēju vidū bija manāmas ne tikai mammas, bet arī tēti ar bērniem. «O,
šo tirdziņu apmeklējam jau otro reizi. Mamma atvilka, taču patiesībā šī ir
baigi labā lieta, jo var atrast visu ko noderīgu, turklāt par krietni mazākām naudiņām nekā parastajā bērnu apģērbu vai rotaļlietu veikalā. Zinu,
cik rotaļlietu veikalā maksā šīs «Chicco» firmas attīstošās rotaļlietas. Tas
ir bērnu mantu zīmols – gandrīz kā pieaugušajiem «Adidas»,» saka tētis
Kristians. Šoreiz viņa meita Elizabete izvēlējās divas rotaļlietas, kuras tētim
kopā izdevās nopirkt par trim latiem, taču veikalā tās būtu izmaksājušas
vairākus desmitus latu.
Foto: Ivars Veiliņš

«Bērni aug ļoti ātri, daudzas drēbes nespēj novalkāt,
un kastes ar drēbēm, kuras vairs neder, pildās ļoti ātri.
Var jau noglabāt nākamajam bērniņam, taču zinu, ka
tāpat gribēsies pirkt ko jaunu. Tāpēc šis tirdziņš ir lieliska
iespēja nenovalkātās
drēbītes pārdot
citiem. Izmest
negribas, bet
tā vienkārši
atdot – žēl,» atzīst
mamma tirgotāja Eva
Raucka-Pļaviņa. Viņa
piedāvāja arī pašas
darinātas attīstošās
rotaļlietas, knupīšu
piekariņus ar vārdiem.
Tausti attīstošu rotaļlietu no Evas dāvanai par četriem latiem un pilnīgi jaunas
bikses iegādājās jelgavniece Zita. Viņas lielākais guvums šajā tirdziņā esot dāvana
mazajam dēlam gada dzimšanas dienā – traktors ar piekabi, ko nokaulēja no 40 līdz 30
latiem, taču tā iepriekšējā īpašniece stāsta, ka tas savulaik pirkts par 100 latiem.
«Mazajam brālim, kuram 1,2 gadi, nopirkām attīstošu
spēli, bikses, Niklāvam – spēļu mocīti. Kā mamma ļoti
atzinīgi vērtēju šo tirdziņu, jo te var nopirkt kvalitatīvas
drēbes par pieņemamām cenām,» atzīst divu bērnu
mamma jelgavniece Aiga Volkova. Viņa uzsver, ka šis
tirdziņš ir gluži kā veiksmīgas medības – vienmēr būs
loms. «Pati pēc pieredzes zinu, ka bērni aug ātri un
daudzas lietas nemaz nenovalkā. Tā vienkārši atdot
negribas, jo esi pircis par dārgu naudu. Šī nu ir iespēja
pārdot tās tālāk,» tā mamma. Piemēram, pagājušajā
reizē viņa puikam nopirkusi nenovalkātu ziemas biezo
jaku un bikses par četriem latiem, bet veikalā komplekta cena ir vairāki desmiti latu. «Meklējām puikam
bikses – veikalā cena ir 15 lati, te par dažiem latiem var
nopirkt!» piebilst A.Volkova.

Ne pirmo reizi Jelgavas tirdziņā savu preci piedāvā arī divu
bērnu mamma Anita Zudrage no Rīgas. Viņa uzskata: «Tā
ir iespēja sociālā veidā tikt vaļā no lietām, kas vairs neder,
taču nav novalkātas, un reizē mazliet palīdz nopirkt ko
jaunu.» Viņa pēc pieredzes zina teikt, ka šādā tirdziņā
izdodas nopelnīt vidēji 100 latus. Runājot par cenām, māmiņa stāsta, ka «firmīgajam galam», piemēram, «Ecco»,
«Reima», tās ir no 15 līdz 25 latiem jeb puse no oriģinālās
cenas, bet pārējām drēbēm cena pielīdzināta second hand
veikalu cenām – no 0,50 latiem uz augšu.

«Ir mammas, kuras
nevar pārkāpt sev
pāri un aiziet uz humpalu veikalu – tad nu
šī ir iespēja viņām
nākt uz šādu tirdziņu,
kur daudzas mammas piedāvā zināmu
zīmolu veikalos pirkto
apģērbu,» atzīst pārdevēja Inta Kaminska,
kuras bērnu pidžamu, blūzīti valkās
Gunitas Pilanderes
2,3 gadus vecā meitiņa. «Vīrs teica: nenāc
mājās bez pidžamas.
Nopirku par 2,50
latiem. Ļoti izdevīgs
pirkums,» atzīst
Gunita. Viņa tirdziņam kārtīgi gatavojusies, lai pārliecinātos,
ka tiešām noskatītā lieta meitai derēs – viņa to piemēra no
mājām paņemtajam džemperim. «Tieši tāpēc arī bažīgi skatos uz drēbēm internetā – tur tu nevari piemērīt, taču izmēri
dažādām firmām ir ļoti atšķirīgi,» tā mamma.
Sagatavoja Ritma Gaidamoviča, foto Ivars Veiliņš

