Ja jūsu pastkastītē ceturtdienā
līdz pulksten 17 nenonāk
laikraksts «Jelgavas Vēstnesis»,
lūdzam informēt
redakciju pa tālruni
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Patrulēšanai gatavi
izmantot elektromobili

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

Skolēnu strādāšanu
vasarā atbalsta gan
pašvaldība, gan valsts
 Ilze Knusle-Jankevica

Jelgavas pilsētas pašvaldība skolēnu nodarbinātībai vasarā šogad
atvēlējusi 92 487 eiro,
un tas ļaus nodrošināt
ar darbu 555 skolēnus.
Šogad arī valsts plāno
atvēlēt finansējumu
skolēnu nodarbinātībai vasarā – to koordinēs Nodarbinātības
valsts aģentūra (NVA).
Jelgavas NVA filiālē
plānots nodarbināt
281 skolēnu – jau drīzumā tiks aicināti atsaukties uzņēmumi,
kas būtu gatavi vasarā
nodarbināt skolēnus.

Šonedēļ Jelgavas pusē atklāts otrais mazjaudas elektrotransporta
uzlādes punkts – «Viesu līčos» Jelgavas novadā.
Foto: Ivars Veiliņš
 Ligita Vaita,
Ilze Knusle-Jankevica

Līdz 1. aprīlim komersantiem, valsts un pašvaldības iestādēm ir iespēja pieteikties projektā, lai saņemtu atbalstu
elektromobiļu iegādei.
Projekts īpaši piemērots esot iestādēm un
uzņēmumiem, kam
regulāri jāveic nelieli
maršruti pilsētā vai tās
apkārtnē. Jelgavā par
dalību tajā jau izlēmusi
Pašvaldības policija, kas
ir gatava savā iestādē
ieviest Jelgavā pirmo
elektromobili.
Kā atzīst Jelgavas Pašvaldības
policijas priekšnieks Viktors Vanags, lēmums par startu projektā
jau ir pieņemts. Aprēķini liecina,
ka viens šāds auto izmaksā 25 296
eiro. Startējot projektā, Eiropas
fonda KPFI finansējums būtu
vairāk nekā divas trešdaļas no
visām auto izmaksām, bet pašvaldības līdzfinansējums – 6800 eiro.
«Ja izdotos iegūt fonda atbalstu,
Pašvaldības policija varētu iegūt
savā lietošanā elektromobili, kas

izmaksātu tikai 6800 eiro. Piemēram, Liepājas pašvaldība, kurā jau
izmanto elektromobiļus, atzīst, ka
tas tiešām ir ekonomiski,» saka
V.Vanags.
Kamēr Pašvaldības policija vēl
gaida savu iespēju novērtēt elektromobiļa priekšrocības, šonedēļ Jelgavas pusē atklāts otrais mazjaudas
elektrotransporta uzlādes punkts
– «Viesu līči» Jelgavas novadā ir
pirmais uzņēmums, kas atsaucies
Zemgales reģionālās Enerģētikas
aģentūras (ZREA) aicinājumam,
īstenojot Eiropas Sociālā fonda
projektu, uzstādīt šādu punktu.
Otrdien atklāšanas ceremonijā tam
izveidota arī GPS koordināta, lai
elektrotransporta lietotāji «TomTom» navigācijas ierīcē šo vietu var
atrast un izmantot.
Kopš 2011. gada elektrotransportu jau var uzlādēt Jelgavā – pie
LLU Tehniskās fakultātes, un, kā
atzīst mācību iestādē, pakalpojums
tiek arī izmantots. Darba laikā
uzlādes punkts ir brīvi pieejams,
bet ārpus darba laika vispirms
jāsazinās ar fakultātes atbildīgo
personu, lai piekļūtu uzlādes vietai. Fakultātē atzīst, ka ne reizi
vien saņemti zvani arī vakaros,
kad kādam elektromobiļa vadītājam bijis nepieciešams auto

uzlādēt. To izmanto ne tikai tūristi
– elektromobiļi jau ir «Latvenergo»
īpašumā, tāpat kādam fakultātes
absolventam esot elektromobilis,
bet pēdējā laikā iebraucot arī tādi,
kas auto paņēmuši izmēģināšanai,
pirms lemt par tā iegādi un startu
fonda projektā.
«Viesu līču», kur šonedēļ atklāts
elektrotransporta uzlādes punkts,
saimnieks Modris Jansons atzīst,
ka pats šo notikumu neuzskata
par tik nozīmīgu, jo uzlādes vietas
izveidē ieguldījis vien 500 eiro, taču
cer, ka citiem būs devis impulsu
domāt inovatīvi.
Viņš norāda, ka maksu par uzlādes punkta izmantošanu neprasīs. Pilns elektromobiļa baterijas
uzlādes laiks ir 8 – 12 stundas,
taču līdzīgi kā mobilā telefona
akumulatoru to var lādēt arī īsāku
laiku. Ar pilnībā uzlādētu bateriju
elektromobilis var nobraukt ap
simts kilometru.
ZREA projektu koordinatore
Signe Vīlipa vērtē, ka elektrotransporta uzlādes punkti ir papildu
instruments, kā komersantiem
piesaistīt konkrētu klientu segmentu. «Latvijā elektromobiļu
skaits vēl nesasniedz pat simtu,
taču, piemēram, Igaunijā tie iemanto ļoti strauju popularitāti.

Līdz ar to arī igauņi noteikti ir potenciālie elektrotransporta uzlādes
vietu izmantotāji. Cilvēks, kuram ir
elektromobilis, vienmēr izvēlēsies
ieturēt maltīti vai pārnakšņot
vietā, kur vienlaikus viņš varēs arī
uzlādēt savu transportu,» norāda
S.Vīlipa.
«Lielākā daļa uzņēmēju vēl nezina, ka mazjaudas uzlādes vietas
izveidei nepieciešama tikai parastā
rozete un, protams, iespēja ērti pie
tās piebraukt – vai nu ēkas ārpusē, vai kādā garāžā. Tas neprasa
lielus ieguldījums, bet var palīdzēt
piesaistīt vienu potenciālo klientu
segmentu,» skaidro S.Vīlipa.
Patlaban kopumā desmit dažādās adresēs Latvijā tiek piedāvātas
42 elektrotransporta uzlādes pieslēguma vietas.
Tiesa, kā vērtē ZREA, Latvijā
lielāku popularitāti varētu iegūt
elektrovelosipēdi, kas jau pašlaik
pamazām parādās pilsētas ielās.
«Kaut arī elektrovelosipēdi vēl ir
salīdzinoši dārgi, tie pamazām gūst
arvien lielāku popularitāti. Turklāt
tie ir lētāki par elektromobiļiem,
tāpēc, ņemot vērā mūsu dzīves
līmeni, var prognozēt, ka tieši
elektrovelosipēdi Latvijā attīstīsies straujāk nekā elektromobiļi,»
skaidro projekta vadītāja.

Stāstīs par notikumiem Ukrainā
 Ritma Gaidamoviča
Jelgavas ukraiņu centrs «Džerelo» 24. martā pulksten 17 Jelgavas
Sabiedrības integrācijas pārvaldē
Sarmas ielā 4 jelgavniekus aicina uz

tikšanos «Maidans latviešu acīm»,
kurā no pirmavotiem būs iespēja
uzzināt par notiekošo Ukrainā.
«Pēdējā laika notikumi Ukrainā ir satricinājuši visu pasauli.
Informāciju par to, kas īsti un kā

tur notiek, pasaules masu mediji
atspoguļo ļoti dažādi, tādēļ mēs
aicinām jelgavniekus uz tikšanos
ar cilvēkiem, kas bijuši Maidanā un
var stāstīt par redzēto,» tā centra
«Džerelo» vadītāja Tatjana Lazda,

aicinot no pirmavotiem uzzināt par
to, kas notiek Ukrainā. Ukrainā
redzētajā dalīsies vēsturnieks Latvijas okupācijas muzeja direktora
vietnieks Ritvars Jansons un politiķis Einārs Cilinskis.
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Jelgavas Izglītības pārvaldes
bērnu tiesību aizsardzības speciāliste Līvija Vilcāne stāsta, ka
no 2. jūnija līdz 22. augustam
plānots nodarbināt 555 skolēnus
vecumā no 13 līdz 17 gadiem.
13 un 14 gadus veci izglītojamie
vasaras brīvlaikā varēs strādāt
divas nedēļas (desmit darba
dienas) pa četrām stundām
dienā, saņemot atalgojumu vidēji 70 eiro. 15 – 17 gadus veci
izglītojamie varēs strādāt trīs
nedēļas (15 darba dienas) pa
sešām stundām dienā, saņemot
atalgojumu vidēji 145 eiro.
L.Vilcāne skaidro, ka šogad
skolēnu nodarbinātība vasarā
tiks organizēta tāpat kā iepriekšējā gadā: katrai skolai tiks
piešķirts finansējums, un tā pēc
kritēriju kompleksa izvērtēs un
izvēlēsies skolēnus, kas vasarā
tiks nodarbināti, vadoties arī
pēc tā, cik skolēnu katrā vecuma
grupā iespējams nodarbināt.
Viņa arī aicina skolas veidot

sarakstus ar skolēniem, kuri
«paliek aiz svītras», jo iepriekšējo gadu pieredze liecina, ka
ne vienmēr tie, kuri piesakās,
tiešām strādā. Pašvaldība vasarā nodrošinās skolēniem darba
iespējas pašvaldības iestādēs un
kapitālsabiedrībās.
Šogad arī valsts plāno finansēt skolēnu nodarbinātību
vasarā, un to koordinēs NVA.
Kā skaidro Labklājības ministrijas Darba tirgus politikas
departamenta vecākā eksperte
Līga Emule-Konone, pavisam
valstī šajā programmā plānots
iesaistīt 5575 skolēnus vecumā
no 15 līdz 18 gadiem. «Šobrīd
NVA, ņemot vērā iedzīvotāju
skaitu pašvaldībās vecumā no
15 līdz 18 gadiem un pastāvīgo
iedzīvotāju skaitu, ir saplānojusi
rezultatīvos rādītājus filiālēs
visā Latvijā. Jelgavas filiālē
teorētiski plānotais nodarbināto
skolēnu skaits ir 281,» viņa norāda. Jau drīzumā, no 7. aprīļa,
NVA plāno izsludināt darba
devēju (uzņēmēju, pašvaldības
iestāžu, NVO) pieteikšanos
skolēnu nodarbinātībai vasarā,
informējot par to mājas lapā
www.nva.gov.lv. Arī paziņojums
skolēniem, ka sākusies pieteikšanās strādāšanai vasarā,
tiks publicēts šajā mājas lapā.
Skolēnu nodarbinātībai vasarā
no valsts budžeta paredzēti 2,04
miljoni eiro. Plānots, ka NVA
darba devējiem segs jauniešu
darba algu 50 procentu apmērā
no valstī noteiktās minimālās
mēnešalgas jeb 160 eiro. Savukārt darba devējam būs jāno
drošina otra darba algas puse.
Paredzēts, ka viens skolēns
pie darba devēja strādās 1 – 2
mēnešus.
Turpinājums 3.lpp.

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

Pieminot
komunistiskā
genocīda upurus

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

Uzmanību – konkurss!
Šī laikraksta numura lappusēs gan slēptā, gan
atklātā veidā vairākkārt publicēts Jelgavas
pilsētas logo
Saskaitiet, cik pilsētas logo publicēti laikrakstā, un atbildi paziņojiet
21. martā laikā no pulksten 8 līdz 12, zvanot pa tālruni 63005556 vai
63005574.
Katrs desmitais pareizās atbildes autors saņems balvu no
Jelgavas pilsētas pašvaldības – lietussargu, krekliņu,
vējjaku ar pilsētas simboliku vai «Ielūgumu uz Jelgavu».
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Vissmagākās lekcijas LLU esot ceturtdienu rītos – daži pasniedzēji pat aicinot šajā laikā viņiem darbu neieplānot, jo pēc mazās
piektdienas nakts studentiem esot grūti koncentrēties darbam. Taču LLU kaut kā ir iegājies, ka ne tikai pilsētas naktsdzīve studentus uz izklaidi aicina trešdienu vakaros, bet arī pati augstskola savus pasākumus bieži vien ieplāno tieši trešdienu vakaros.
Un tas ir likumsakarīgi, jo ceturtdienas un vēl biežāk piektdienas atvēlētas individuālajam darbam, kad lekcijas augstskolā
nenotiek vispār. Līdz ar to studenti pārsvarā no Jelgavas aizbrauc ceturtdienas rīta pusē vai pat jau trešdienas vakarā. Augstskolas bibliotēkā, kur tīri teorētiski tobrīd studentiem vajadzētu studēt literatūru individuālā darba laikā, rindas neveidojas. Vai
tas norāda uz pilnvērtīgu mācību laika izmantošanu? Cik ieinteresēts un ar kādu atbildības izjūtu students šodien studē? LLU
prorektors Arnis Mugurēvičs atzīst, ka vidējais students šodien ir izlaidies.
Trešdienas vakars – Krekli

Ceturtdienas rīts – LLU

Klubs strādā līdz
pussešiem, pirmā
lekcija – pulksten 8.30
Mārtiņš Namnieks, «Jelgavas
kreklu» direktors:
«Jelgavā tā ir iegājies, ka ceturtdienās studenti jau brauc mājās,
līdz ar to diena, kad atzīmēt studiju nedēļas beigas, ir trešdiena.
Rīgas klubos tas tomēr pārsvarā
notiek ceturtdienās. Protams,
trešdienās Kreklos galvenokārt
ierodas studenti – viņi veido 80
– 90 procentus no apmeklētājiem,
kopā tie ir līdz 600 cilvēkiem. Ja
tā padomā, tad droši vien tas īsti
labi neizskatās – klubs ir atvērts
līdz pulksten 5, dažkārt pat līdz
pulksten 5.30, un, ja parēķina, cik
laika paliek līdz pirmajām lekcijām
ceturtdienas rītā, tad tās ir vien
pāris stundas. Visbiežāk gan pīķis
ir līdz kādiem pulksten 3 naktī, pēc
tam jau pamazām cilvēki izklīst.
Taču arī manā jaunībā bija laiks,
kad studējot gāju no vienas ballītes
uz otru – galvenais ir nepazaudēt
to līdzsvaru.
Tomēr jāatzīst godīgi, ka tā
lielākā tusiņu dzīve studentiem ir
mācību gada sākumā. Visbiežāk

līdz novembrim, kad klubs tiešām
nedēļas vidū vakaros ir ļoti pilns.
Un tam ir arī loģisks izskaidrojums:
visbiežāk tad mēs šeit ieraugām
jaunas sejas – pirmkursniekus,
kuri nereti ir ieradušies Jelgavā
no attālākām vietām, kur šāda
klubu dzīve viņiem bijusi sveša.
Tad, protams, gribas izmēģināt
visu un lielās devās. Koju dzīve
viņiem tobrīd vēl ir kā leģenda, par
kuras daļu nu viņi kļuvuši. Taču
tad nāk apgaismība, un tai par pamatu ir pirmās sesijas tuvošanās,
kad jaunietis saprot, cik iekavējis
augstskolā… Pēc novembra mēs
labi jūtam, ka apmeklējums krītas
par procentiem 20 – 30.
Taču ne jau atvērts klubs ir
jaunieša problēma – viņa problēma
ir nespēja pašam organizēt savu
darbu. Es tikpat labi varu nosaukt
piemēru, kad mūsu klubu ārkārtīgi
regulāri apmeklēja kāds students,
kurš rezultātā augstskolu beidza
ar sarkano diplomu. Jebkurā
gadījumā viss ir atkarīgs no katra
cilvēka paša.»

«Kāpēc jūs mokāt
manu bērnu?»
Arnis Mugurēvičs, LLU studiju prorektors:
«Universitāte nav skola, kur
jaunietim visu dienu jāsēž klasē
un jāskatās skolotājam mutē.
Kredītpunkts šeit sastāv no 40
stundām – 16 no tām ir auditorijas darbs, bet pārējās – studenta
individuālais darbs. Studentam
ir jāprot organizēt savu laiku,
strādāt patstāvīgi, tāpēc jau mums
ir Fundamentālā bibliotēka. Piekrītu, tajā rindas neveidojas. Bet
tieši šādam individuālam darbam
ir atvēlētas no lekcijām brīvās dienas augstskolā. Diemžēl jāatzīst,
ka ļoti bieži students to neprot izmantot pilnvērtīgi. Man pat gribas
teikt, ka bieži vien tikai 3. kursā
studentam ir pilnībā radusies
izpratne par studiju darbu. Līdz
tam var gadīties visādi. Visgrūtāk
klājas pirmkursniekiem – pēc
pirmā semestra jau ir vērojams
vismaz piecu procentu atbirums.
Arī pats, pasniedzot lekcijas, vienmēr esmu bijis pretimnākošs, re-

dzot studenta grūtības, aicinu uz
sarunu. Gribu izprast, kas viņam
sagādā problēmas, un ziniet, kādu
pavisam godīgu atbildi es saņemu?
«Piedodiet, pasniedzēj, es noslinkoju.» Un tur jau mācībspēks neko
nevar darīt. Otrs paradokss, kas
pārsteidz, – brīdī, kad jaunietis pēc
šādas paslinkošanas tiek atskaitīts
no budžeta vietas, par to satraucas
ne jau pats jaunietis. Visbiežāk tādos gadījumos es saņemu zvanus
no vecākiem: «Kāpēc jūs mokāt
manu bērnu?!» Mēs sākam just, ka
cilvēka mūža ilgums pieaug, līdz
ar to palielinās arī viņa bērnības
ilgums. Diemžēl liela daļa jauniešu
18 – 19 gadu vecumā, kad nonāk
augstskolā, vēl ir bērni, kuri zina,
ka kāds cits par viņu atbildēs.
Jāatzīst, ka vidējais students,
gadiem ejot, ir izlaidies. Arvien
biežāk mēs redzam piemērus, kad
pie mums atnāk studēt ar vēlmi
izšļūkt cauri augstskolai – piestrādāt un pastudēt vienlaicīgi.
Bet pie mums tāda pastudēšana

cauri neiet – šeit ir jāapgūst nopietnas specialitātes. Mums jau
ir gaužām rūgta pieredze, pie
kā var novest tāda pastudēšana,
piemēram, būvniecībā – sekas var
būt graujošas.
Studiju gadiem ir jābūt skaistiem, un bez izklaides tie nepaiet
nevienam, bet svarīgākais ir
sabalansēt šīs abas puses. Ar atbildību pieiet savam darbam. Mēs
nevaram un mums arī nevajag
ietekmēt pilsētas privātās izklaides biznesa vietas, taču mums
droši vien ir nopietnāk jādomā,
kā studentā ieaudzināt apzinīgu
attieksmi. Par to šobrīd jau esam
uzsākuši diskusijas augstskolā,
un viena no idejām ir katrā kursā
ieviest tādu kā kuratoru, kurš
palīdzētu iejusties augstskolas
dzīvē jaunajiem studentiem – mūsuprāt, tas būtu ārkārtīgi svarīgi.
Varbūt tad pēc laika es varētu
atzīt, ka apziņa par studiju darbu
jauniešiem ir nobriedusi agrāk
nekā tikai trešajā kursā.»

«Bibliotēkā pēdējo reizi biju pirms divām nedēļām,
Kreklos – vakar, bet…»

Rūta Kļava, LLU Studējošo
pašpārvaldes vadītāja, 3. kursa
studente Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātē:
«Es neuzskatu, ka ceturtdienas un piektdienas mums
ir brīvdienas – tas ir laiks, kad
varam strādāt pie saviem studiju projektiem. Jā, varbūt ne
katru šo brīvo dienu no rīta līdz
vakaram strādāju studijām, bet
tas jau ir mans laika plānošanas
veids – varu to darīt arī sestdienās, svētdienās. Ja aizbrauc
mājās ceturtdienā, tad zini, ka
tas tev tik un tā atnāks atpakaļ, jo visu izdarīt nepaspēsi.
Tomēr arī man ir jāatzīst, ka
studentu pašdisciplīna krītas,
agrāk students bija apzinīgāks,
atbildīgāks. Taču nevar nepiekrist, ka mainās visa sabiedrība
– mēs arvien ātrāk pierodam pie
tā, ka viss notiek viena klikšķa
attālumā. Un pie tā mūs ir pieradinājusi tehnoloģiju attīstība.
Ja kaut kas jādara ilgstoši, ar

lielu pacietību, mums tas kļūst
nepieņemams. Ja tehnoloģijas tā
turpinās attīstīties, cilvēks neapšaubāmi kļūs tikai slinkāks.
Mēs jau pēc būtības esam slinki.
Kad es pēdējo reizi biju bibliotēkā? Jāpadomā... Pirms kādām
divām nedēļām. Es tomēr esmu
no tiem retajiem jauniešiem,
kuriem grāmata un tajā izlasīts
vārds ir svarīgāks par googlē
atrasto. Mani kolēģi jau smejas,
ka esmu pēdējais mohikānis,
kuram joprojām plānotājs ir
blociņa formātā. Man kaut kā
nav uzticības tām tehnoloģijām
– vienā brīdī kaut kas ir, bet
pēc brīža jau var nebūt. Mēs
arī pašpārvaldē redzam, kā ir
ar to informāciju datorā – vienā
datorā tas, otrā šitas... Kur pēc
tam meklēt, kā kopā salikt? Bet
bibliotēkā grāmatā tas ir un
paliks. Es tā padomāju, vai mēs
šodien varētu lasīt senos Ēģiptes
papirusus, ja jau tolaik būtu bijis
internets?! Taču arī man apkārt

ir studenti, kuri bibliotēkai met
līkumu un uz mani skatās kā
uz dīvaini. Jā, viņiem varbūt
nav cerību beigt augstskolu ar
sarkano diplomu, bet pabeigt
viņi to pabeigs, tikai zināšanu
bagāža būs cita. Skatoties uz
savu kursabiedru mācīšanās
disciplīnu, es varētu teikt, ka
pat 3. kursā apmēram 20 procenti studentu ir tādi, kuri vēlas
izšļūkt cauri augstskolai.
Kad es pēdējo reizi biju Kreklos? Vakar, bet tā tiešām bija
pirmā reize pēdējā pusgada
laikā – vienkārši draugi bija
atbraukuši. Kādos pustrijos
naktī no turienes aizgājām. Bet
tas nenozīmē, ka es ceturtdienā
nebiju gatava darbam – bija
vairāk darba pašpārvaldē, un
tam arī ķēros klāt. Man jau
šķiet, ka es savas prioritātes
zinu. Varbūt man palīdzēja tas,
ka apbružājos un, jā, arī mazliet norāvos tehnikuma laikā.
Pirms tam mācījos Kandavas

tehnikumā, kur piedzīvoju visu
to pirmo krāšņumu, ko tagad
redzu šeit pirmkursniekos,
kas tikko tikuši vaļā no savas
ģimenes. Man tolaik bija 16,
viņiem tagad ir 19. Ir jau tā, ka
tas drauds norauties no ķēdes ir
pamatīgs, bet es nepiekrītu, ka
tas rodas jaunieša bezatbildības
dēļ. Atceros sevi tehnikumā
– nebiju nekāda lielā tusētāja,
mācījos apzinīgi, iesaistījos dažādās ārpusskolas nodarbībās,
daudz sportoju, likās, ka viss ir
lieliski, bet veselība sāka šķobīties. Ārsta diagnoze bija vienkārša: jauns stress ķermenim.
Man šķiet, ka jaunietis, izraujot
viņu no ierastās ģimenes dzīves
un kārtības, pazaudē to savu
drošības saliņu, pie kā viņš tik
ļoti ir pieradis, un, nonākot te,
augstskolā, viņam ir jāiemācās
pašam uzbūvēt sava jaunā
drošības saliņa. Un tas nemaz
nav tik viegli – tu nesaproti
kārtību, nav skaidrs, ko katrs

no tevis te sagaida. Man pašai
bija vajadzīgs kāds pusgads, lai
es saprastu, kādas ir prasības,
ko no manis sagaida, kāda ir
kārtība. Tas nav atnākt mājās,
kur vakariņas mamma jau pagatavojusi, drēbes izmazgātas,
produktiem pilns ledusskapis.
Te tev vienlaikus ar atbildību
pret mācībām ir jāiemācās arī
atbildēt par paša dzīvi.
Vismaz manā kursā apzinīgākie te nav nākuši studēt
ar domu, ka pēc ekonomistu
beigšanas audzēs kartupeļus.
Visbiežāk tie kartupeļi jau aug.
Daudziem no mums ir vecāku
saimniecības dažādās Latvijas
vietās, kur mēs gribam būt
noderīgi. Arī man ir savi mazie
lauki, un es ceru, ka reiz man
būs arī sava viesu māja, kuras
saimniece būšu es.»
Sagatavoja
Kristīne Langenfelde,
foto Ivars Veiliņš, Santis Zībergs

Pilsētnieks vērtē

Vai jūs gribētu, lai
individuālo ūdens
skaitītāju rādījumus
varētu nolasīt attālināti?

Valērija, māmiņa:
– Mani neapgrūtina tas,
ka šobrīd pašiem jānolasa
skaitītāju rādījumi un jāiemet lapiņa mājas
vecākā pastkastītē. Es gan gribu
sarunāt, ka rādījumus var iesūtīt
elektroniski, pa e-pastu. Bet
patiesībā, ja attālinātā nolasīšana man nesagādātu nekādas
papildu izmaksas, varu pieņemt
jaunu sistēmu.
Laima, pensionāre:
– Vispār varētu! Nebūtu
mums jāķēpājas ar mājas
vecāko. Mūsu
mājas iedzīvotāji, pamatā pensionāri, ir diezgan apzinīgi un
paši konkrētā datumā arī nodod
rādījumus. Tikai man rada bažas
tas, vai tiešām nolasīs pareizi.
Ja pati to daru, tad taču redzu,
kāds ir patēriņš, bet, ja cits to
darīs, vai tik nepierēķinās klāt
papildu mājas ūdens zudumus,
kādi varbūt nemaz nav bijuši.
Mēs taču to nezināsim.
Anatolijs, autovadītājs:
– Es tomēr
esmu pret
šādu sistēmu.
Manuprāt, ja
pats līdzi neseko un nekontrolē, visu ko tev tur
var sarakstīt. Tagad katru mēnesi pie
manis atnāk mājas vecākais, kopā
nolasām skaitītājus, viņš pieraksta
rādījumus, es parakstos, un gatavs.
Bet tad es nezināšu, ne kad tas
skaitītājs nolasīts, ne ko tas rādījis,
lai rēķinātos ar izmaksām.
Sergejs, galdnieks:
– Es negribu,
lai pie manis
sveši cilvēki
nāk. Bet, ja
tas iespējams
no ārpuses, manis pēc. Pieļauju,
ka tas atvieglos dzīvi, jo nebūs
jāuztraucas, vai atcerēsies mēneša pēdējā dienā nolasīt tos
skaitītājus un nodot rādījumus.
Nebūtu slikts variants. Tikai ceru,
ka pastāvēs iespēja pašam pārbaudīt – salīdzināt rēķina ciparus
ar reālo patēriņu uz skaitītāja.
Oksana, trenere:
– Viennozīmīgi, ka tas būtu
ērtāk, un ne
man, ne mājas vecākajam
nebūtu jātērē laiks, nākot pie katra un pierakstot tos rādījumus.
Ja šāda kārtība ir iespējama, es
esmu par. Lai gan arī par šī brīža
kārtību man nav sūdzību.
«Jelgavas Vēstnesis»
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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, 2014. gada 20. marts

Skolēnu strādāšanu vasarā
atbalsta pašvaldība un valsts
No 1.lpp.

Tāpat NVA darba devējam segs
darba vadītāja algas daļu atkarībā
no tā, cik skolēniem viņš vadīs darbu. Papildus NVA apmaksās darba
devēja izdevumus, kas saistīti ar
skolēnu apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem, kā arī nepieciešamības gadījumā skolēnu veselības
pārbaužu izmaksas.
Skolēnu nodarbinātību vasarā
paredz MK noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un
preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un

finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem.
Noteikumu projekts pagājušajā
ceturtdienā, 13. martā, tika izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē,
bet vēl jāsaskaņo ar ministrijām
un citām atbildīgajām institūcijām
un jāapstiprina valdībā. Labklājības
ministrija prognozē, ka noteikumi
varētu tikt pieņemti maijā.
Jāuzsver, ka skolēnu nodarbinātība vasarā tiek organizēta, lai sniegtu
atbalstu ģimenēm ar bērniem vasaras brīvlaika lietderīgā organizēšanā
un darba prasmju apgūšanā.

www.jelgavasvestnesis.lv
www.jelgavasvestnesis.lv

ziņas

Otrais «sarkanais
krusts» pilsētā

LLU Atvērto durvju dienās var
cīnīties par budžeta vietām
«lifos» un «putriķos»
 Ritma Gaidamoviča

Piektdien, 21. martā,
no pulksten 12 līdz 17
un sestdien, 22. martā,
no pulksten 10 līdz 14
Jelgavas pilī notiks LLU
Atvērto durvju dienas.
Jauniešiem tā ir iespēja
iepazīties ar studiju pro
grammām, studiju vidi,
noskaidrot jautājumus
par uzņemšanu, stipendijām. Tāpat, piedaloties
konkursos, jaunieši varēs pretendēt uz valsts
finansētajām studiju
vietām divās fakultātēs
– Pārtikas tehnoloģiju
fakultātē (PTF) un Lauku
inženieru fakultātē (LIF).
«Šogad Atvērto durvju dienas
organizējam skolēnu brīvlaikā un
divas dienas, dodot iespēju skolēniem atbraukt kopā ar vecākiem un
arī strādājošajiem studētgribētājiem
apmeklēt universitāti,» stāsta LLU
Sabiedrisko attiecību un karjeras
centra vadītāja Sandra Grigorjeva.
Topošie studenti šajās divās dienās no astoņu fakultāšu pārstāvjiem
varēs uzzināt visu par studijām
Jelgavas Sociālo lietu pārvalde
aicina darbā

sociālo darbinieku(-ci)

darbam ar personām ar funkcionāliem
traucējumiem.
Prasības kandidātiem:
• otrā līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā izglītība sociālajā darbā vai karitatīvajā
sociālajā darbā;
• spēja strādāt komandā;
• labas komunikācijas spējas un organizatoriskā darba prasmes;
• iepriekšējā pieredze sociālā darbinieka
amatā.
Galvenie pienākumi:
• veikt sociālo darbu ar Grupu dzīvokļu klientiem – pilngadīgām personām ar garīga rakstura
traucējumiem;
• izstrādāt individuālos rehabilitācijas plānus
pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, ņemot vērā Grupu dzīvokļu klientu
sociālās problēmas un klientu resursus;
• sniegt atbalstu sociālo problēmu risināšanā
Grupu dzīvokļu klientiem.
Motivētu pieteikuma vēstuli,
CV un rekomendāciju sūtīt pa e-pastu
soc@soc.jelgava.lv līdz 2014. gada 28. martam.
Tālrunis informācijai – 63048921.

LLU, vienoto uzņemšanu, studiju
un studējošā kredītu, kā arī apskatīt
auditorijas, laboratorijas un doties
ekskursijās arī uz fakultātēm, kas
atrodas ārpus Jelgavas pils. Divas
LLU fakultātes piedāvās iespēju
piedalīties konkursā un iegūt valsts
finansētu studiju vietu. LLU LIF
notiks konkursi, kuros, kārtojot  Sintija Čepanone
pārbaudījuma testu, skolēni varēs
Lai uzlabotu transportiegūt valsts finansētu studiju vietu
līdzekļu caurplūdi Lielās
programmās «Zemes ierīcība»,
un Pulkveža Oskara
«Būvniecība» un «Vide un ūdensKalpaka ielas krustosaimniecība», savukārt tie, kam
jumā, jau šonedēļ tur
interesē studiju programma «Aitiek koriģēta satiksmes
navu arhitektūra un plānošana»,
organizācija. Proti, vir– piedalīties zīmēšanas olimpiādē.
zienā uz Dobeli Lielās
Katrā studiju programmas konkurun Pulkveža O.Kalpaka
sā pirmo trīs vietu ieguvēji saņems
ielas krustojumā vairs
tiesības apgūt izvēlēto specialitāti
nebūs papildsekcijas
par valsts budžeta līdzekļiem.
kreisajam pagriezienam
Savukārt PTF, kurā var apgūt
– tā vietā virs luksofora
trīs pamatstudiju programmas
tiks uzstādīts sarkanā
– «Pārtikas produktu tehnoloģija»,
signāla indikators jeb
«Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmēj«sarkanais krusts», līdarbība» un «Pārtikas zinības»
dzīgi kā tas jau pašlaik
–, dos iespēju skolēniem piedalīties
ir Raiņa un Akadēmijas
ķīmijas konkursā un pretendēt uz
ielas krustojumā.
kādu no trīs budžeta vietām katrā
programmā. Sīkāku informāciju
Pašvaldības iestādes «Pilsētpar konkursu norisi fakultātēs
var iegūt universitātes mājas lapā saimniecība» satiksmes organizācijas plānotāja Dzidra Staša
www.llu.lv.
stāsta, ka līdzšinējā satiksmes
organizācija tika ieviesta, pamatojoties uz transportlīdzekļu
plūsmas mērījumiem, izstrādājot
Lielās ielas rekonstrukcijas projektu. Atbilstoši satiksmes intensitātei tika izstrādāts luksoforu
darbības projekts. «Lai maksimāli
paaugstinātu satiksmes drošību,
ar papildsekcijas signālu bija
atļauts braukt taisni un veikt
kreiso pagriezienu no otrās joslas
virzienā no centra uz Pulkveža
O.Kalpaka ielu, bet laikā, kamēr
ar 3 meistardarbnīcām:
Dobeles virzienā automašīnām
luksoforā dega zaļais signāls, cen-

Virzienā uz Dobeli Lielās un Pulkveža
O.Kalpaka ielas krustojumā vairs nebūs
papildsekcijas kreisajam pagriezienam – tā
vietā virs luksofora uzstādīs sarkanā signāla indikatoru jeb «sarkano krustu», līdzīgi
Foto: Ivars Veiliņš
kā tas jau pašlaik ir Raiņa un Akadēmijas
ielas krustojumā.
Foto: Ivars Veiliņš
tra virzienā braucošais transports
gaidīja pie sarkanā signāla, un
otrādi. Taču, tā kā nu satiksmei
atvērts gan Čakstes bulvāris, gan
Raiņa iela, būtiski izmainījusies
arī satiksmes plūsma pa Lielo
ielu – piemēram, krustojumā ar
Pulkveža O.Kalpaka ielu tā samazinājusies,» skaidro Dz.Staša,
norādot, ka atbilstoši aktuālajiem
transporta plūsmas skaitīšanas
datiem caur krustojumu ar Čakstes bulvāri diennaktī izbrauc
ap 29 300 automašīnu, savukārt
tajā pašā laikā krustojumu ar
Pulkveža O.Kalpaka ielu šķērso
tikai ap 12 400 mašīnu. Un tieši
transporta plūsmas samazināšanās ir galvenais iemesls, kādēļ
pašlaik tiek ieviestas korekcijas
satiksmes organizācijā Lielās
un Pulkveža O.Kalpaka ielas
krustojumā. «Mainot satiksmes
organizāciju, tiks panākta lielāka
krustojuma caurplūde – automašīnas šajā krustojumā vienlaicīgi
varēs braukt gan Dobeles, gan
centra virzienā,» paskaidro satiksmes organizācijas plānotāja.
Tādējādi jau no šīs nedēļas
Lielās un Pulkveža O.Kalpaka
ielas krustojumā luksoforam
virzienā no centra būs noņemta
papildsekcija, savukārt virs luksofora uzstādīts «sarkanais krusts».
Dz.Staša akcentē, ka šādā veidā
lieki netiks kavēts transports,
kas brauc no centra virzienā uz
Dambja ielu, bet kreiso pagriezienu turpmāk pie zaļā atļaujošā
signāla varēs veikt atbilstoši ceļu

satiksmes noteikumiem, tātad,
ja pagrieziena veikšanu netraucē pretim braucošās mašīnas.
Papildus cikla beigās luksoforā
iedegsies «sarkanais krusts», un
tā autovadītāji, kuriem nepieciešams nogriezties uz Pulkveža
O.Kalpaka ielu, tiks informēti,
ka pretim braucošajām mašīnām
luksoforā deg sarkanais signāls,
līdz ar to kreiso pagriezienu
var veikt droši. Būtiski, ka šajā
brīdī gājējiem šķērsot Pulkveža
O.Kalpaka ielu pie Lielās ielas
nebūs atļauts, un tas, veicot
kreiso pagriezienu, nodrošinās
raitu transportlīdzekļu plūsmu,»
norāda speciāliste.
Autovadītājiem, kas brauc taisni virzienā no centra uz Dambja
ielu, ieteicams izmantot pirmo
malējo braukšanas joslu, jo tur
tos nekavēs transportlīdzekļi,
kas vēlas nogriezties pa kreisi uz
Pulkveža O.Kalpaka ielu.
Jāpiebilst, ka atbilstoši janvārī
veiktajiem transporta intensitātes mērījumiem vislielākā
satiksmes plūsma Lielajā ielā ir
krustojumā ar Čakstes bulvāri
– 29 298 automašīnas diennaktī,
krustojumu ar Akadēmijas ielu
šķērso 25 754 automašīnas diennaktī, krustojumu ar Katoļu ielu
– 16 983, krustojumu ar Pasta
ielu – 20 271, ar Mātera ielu – 14
016, ar Pētera ielu – 11 258, ar
Pulkveža O.Kalpaka ielu – 12
411, savukārt Lielās un Dambja
ielas krustojumu šķērso 13 503
automašīnas diennaktī.

Noķerts iespējamais atkritumu dedzinātājs
 Ilze Knusle-Jankevica

Vairāk informācijas:
www.junda.lv
Sadarbībā ar

Vairāk nekā gadu Asteru un Aspazijas ielā
ik pa laikam tiek aizdedzināti atkritumu
konteineri. Ugunsdzēsēji pēdējā gada
laikā uz šīm adresēm
saņēmuši ap 35 izsaukumu, bet notvert dedzinātāju tā arī nebija
izdevies. Pielietojot
īpašas metodes un
strādājot pastiprināti,
Pašvaldības policijai
pagājušajā nedēļā tomēr izdevās aizturēt
iespējamo ļaunprātīgo dedzinātāju – kādu
29 gadus vecu vīrieti.
«Šajās adresēs – Asteru un
Aspazijas ielā – atkritumu
konteineri tiek dedzināti jau
vairāk nekā gadu. Lai izbeigtu

šīs nekārtības un novērstu bīstamību, meklējām veidus, kā ar
to cīnīties. Viens no tiem – slēpņu ierīkošana un dežurēšana,»
norāda Jelgavas pilsētas Pašvaldības policijas priekšnieks
Viktors Vanags.
Pašvaldības policijas darbinieki iespējamo dedzinātāju
aizturēja pagājušajā ceturtdienā ap pusnakti Asteru ielā 10
– uz šo vietu 2013. un 2014.
gadā ugunsdzēsēji saņēmuši
gandrīz 20 izsaukumus. Dežurējot slēpnī, policijas darbinieki
pamanījuši aizdomīgu vīrieti,
kurš vēlējās aizdedzināt atkritumu konteineru. «Ieraugot
policistus, vīrietis nepakļāvās
policijas darbinieku likumīgajām prasībām un mēģināja
pamest notikuma vietu. Viņš
tika aizturēts un apstākļu
noskaidrošanai nodots Valsts
policijai,» skaidro Pašvaldības
policijas sabiedrisko attiecību

speciāliste Sandra Reksce.
Valsts policijā par atkritumu
konteineru dedzināšanu ir uzsākti trīs kriminālprocesi un
šobrīd tiek pārbaudīts, vai aizturētais vīrietis ir iesaistīts vēl
kādā dedzināšanas epizodē.
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests informē, ka
2013. gadā uz Asteru ielu 8
un 10 saņemti 11 izsaukumi
par degošiem atkritumu konteineriem, bet šogad bijuši jau
septiņi izsaukumi. Savukārt
uz Aspazijas ielu (25., 27. un
29. māja) ugunsdzēsēji dzēst
atkritumu konteinerus 2012.
gadā braukuši piecas reizes,
pagājušogad – astoņas reizes,
šogad – trīs. S.Reksce norāda:
dažos māju pagalmos konteineru degšanu nav iespējams
pietiekami operatīvi konstatēt,
jo tie nav redzami ne no māju
logiem, ne arī pilsētas videonovērošanas kamerās.
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Īsi
 Atzīmējot Pasaules tuberkulozes dienu, Jelgavas poliklīnikas Tuberkulozes
un plaušu slimību nodaļa rīko akciju,
kuras laikā iedzīvotāji bez maksas
varēs veikt plaušu rentgenoloģisko
izmeklēšanu un saņemt ārsta konsultācijas. Akcija notiks trīs dienas: 24.
martā no pulksten 14 līdz 17, 25. martā
no pulksten 10 līdz 16 un 26. martā
no pulksten 13 līdz 16 Jelgavas pilsētas
poliklīnikas 107. kabinetā. Pārbaudes
tiks veiktas bez iepriekšējas pieteikšanās,
rindas kārtībā.
 Ūdensapgādes sistēmas rekonstrukcijas projekta darbu dēļ trīs ielu
– Vasaras, Aveņu un Viktorijas – posmos slēgta satiksme. Pašvaldības iestāde «Pilsētsaimniecība» informē, ka slēgts
Vasaras ielas posms no Satiksmes ielas
līdz Rudens ielai. Satiksmes ielas posmā
(krustojumā ar Vasaras ielu) būs slēgtas
viena virziena divas joslas. Divvirzienu
satiksme tiks organizēta ar ceļa zīmēm
pa pretējā virziena vienu joslu. Slēgtajā
posmā atļauta iebraukšana iedzīvotājiem
uz dzīvojamām mājām. Tāpat slēgti
Viktorijas un Aveņu ielas posmi. Slēgtajā
posmā atļauta iebraukšana iedzīvotājiem
uz dzīvojamām mājām. Autovadītāji
aicināti izmantot apbraucamos ceļus un
sekot ceļa zīmēm. Būvdarbus slēgtajos
ielu posmos veic SIA «Kulk» projekta
«Kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu
paplašināšana Jelgavā, III kārta» gaitā.

Sagatavoja
Ilze Knusle-Jankevica
Jelgavas Bērnu sociālās aprūpes
centrs aicina bijušos audzēkņus un
darbiniekus uz

20 gadu jubileju
4. aprīlī plkst.16.

Pieteikties līdz 25. martam pa
tālruni 63026313.

Pirts skolas filiāle
Jelgavā

Akreditēta profesionālās tālākizglītības iestāde
«Pirts skola» piedāvā apgūt profesionālās
tālākizglītības programmas profesionālās
kvalifikācijas iegūšanai:
• Pirtnieks (2. profesionālais kvalifikācijas
līmenis),
• Pirts meistars (3. profesionālais kvalifikācijas
līmenis).
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.
Neformālās izglītības programmas:
• Pirtzinis (64 mācību stundas),
• Dzintars pirtī (32 mācību stundas).
Mācību ilgums:
Pirtnieks – 1 gads, Pirts meistars – 2 gadi.
Sīkāka informācija – pa tālruni 25447393.
www.pirtsskola.lv; info@pirtsskola.lv

Aicina darbā

LOĢISTIKAS SPECIĀLISTU(-I)/
KLIENTU KONSULTANTU(-I).
Darba pienākumi:
• maršruta lapu izsniegšana un apkopošana,
tajā skaitā ceļazīmes;
• ikdienas šoferu darba uzdevuma izpildes
kontrole (km, laiks, konteineru iztukšošana);
• maršruta kontrole un salīdzinājums ar
optimizēto, novirzes no maršruta;
• operatīvi veikt izmaiņas nākamo dienu
maršrutos, ja kādu apstākļu dēļ netiek
izpildīts maršruts;
• maršrutu koriģēšana dienas laikā;
• maršruta lapu apstrādāšana un ievadīšana datorā:
• degvielas kontrole;
• uzņēmuma klientu apkalpošana kolēģu
slimības/atvaļinājuma laikā;
• atskaišu sagatavošana;
• klientu sūdzību izskatīšana.
Prasības pretendentiem:
• iepriekšēja darba pieredze līdzīgā amatā
vismaz 2 gadi;
• labas iemaņas darbā ar datoru;
• pozitīva attieksme pret darbu un klientiem;
• teicamas komunikācijas un saskarsmes spējas;
• B kategorijas autovadītāja apliecība.
CV un pieteikuma vēstuli ar amata norādi sūtīt
pa e-pastu personals@komunalie.lv vai iesniegt
personīgi Dobeles šosejā 34, Jelgavā, LV-3007.
Sazināsimies ar kandidātiem, kuru CV tiks
izvirzīti nākamajai atlases kārtai!
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tēma

Ūdens skaitītājus
var nolasīt attālināti

Kopš 2010. gada augusta kooperatīva «Rosme» mājā Uzvaras ielā 5 ūdens rādījumi tiek nolasīti attālināti. «Agrāk bija sarežģītāk – kāds rādījumus iesniedza laikā, kāds – novēloti vai neiesniedza vispār, kāds tos nolasīja precīzi, kāds – aptuveni,
un tad no ūdens starpības ar mājas kopējo skaitītāju izvairīties nebija iespējams. Tas radīja lieku neapmierinātību, bet tagad
apmierināti, šķiet, ir visi, arī es – ne man vairs rādījumi jānolasa, ne tie jānodod – viss notiek konkrētā laikā, automātiski
un precīzi,» saka Uzvaras ielas 5 iedzīvotāja Lauma. «Rosmes» valdes priekšsēdētājs Gatis Lillais stāsta, ka pirms attālināti
nolasāmo skaitītāju uzstādīšanas ūdens zudumi mājā bija 20 – 30 kubikmetri mēnesī jeb vidēji 10 – 12 procenti, tagad – labi
ja 2 procenti. «Kad izšķīrāmies par šādu skaitītāju uzstādīšanu, atradu uzņēmumu, kas skaitītājus piedāvā līzingā. Karstā
un aukstā ūdens skaitītāja komplekta vidējās izmaksas, pērkot uz nomaksu, vienam dzīvokļa īpašniekam mums bija 70
lati, kas mūsu gadījumā jāsedz piecu gadu laikā, mēnesī par to maksājot 50 santīmus. Iedzīvotāji novērtē, ka izmaksas par
skaitītājiem var segt pakāpeniski,» stāsta G.Lillais, skaidrojot, ka ar šādu sistēmu nošmaukt ūdens patēriņu ir pagrūti, līdz
Foto: Ivars Veiliņš
ar to katrs maksā par reāli patērēto ūdens apjomu.

Pašlaik individuālie ūdens patēriņa skaitītāji ir katra dzīvokļa īpašnieka īpašums, un tas
nozīmē, ka viņš sedz arī to uzstādīšanas, verificēšanas vai nomaiņas izmaksas. Taču dzīvokļu
īpašnieku kopība var nolemt,
ka šīs mērierīces ir kopīpašums,
lēmumā paredzot kārtību, kādā
mērierīce nomaināma vai verificējama un kas par to maksā.
Piemēram, viņi var vienoties, ka
individuālie skaitītāji uzstādāmi
par dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas
līdzekļiem. Jau pašlaik JNĪP un
«Latio namsaimnieks» apsver
iespēju saviem klientiem piedāvāt dzīvokļos uzstādīt jaunās
paaudzes skaitītājus jeb mērierīces, kuru rādījumi tiks nolasīti
attālināti.
Jelgavā līdz šim šāda kārtība, kad ūdens
skaitītāji ir kopīpašums, nevienā mājā nav
ieviesta, taču JNĪP valdes loceklis Juris
Vidžis spriež, ka tā būtu laba prakse, ko
dzīvokļu īpašniekiem noteikti būtu vērts
izskatīt. «Svarīgākais aspekts noteikti
būtu tas, ka šāda kārtība izslēgtu negodprātīgu rīcību. Pašlaik, vienkārši runājot,
ir tā: ūdens skaitītājs ir mans īpašums – ko
gribu, to daru. Šāda iedzīvotāju attieksme
kavē ne tikai pārvaldnieka iespējas pārliecināties, vai mērierīce ir derīga lietošanai,
bet arī iespaido ūdens patēriņa aprēķinu

visiem dzīvokļu īpašniekiem mājā. Taču
jāsaprot, ka katrs individuālais ūdens
skaitītājs ir ūdens uzskaites sistēmas
sastāvdaļa – viens zobratiņš lielā mehānismā –, tādējādi kaut viena negodprātīga
iedzīvotāja dēļ par ūdeni vairāk var nākties
maksāt visiem kaimiņiem,» tā viņš. Tas
attiecas gan uz situācijām, kad, piemēram,
dzīvokļa īpašnieks ļaunprātīgi nemaina
mērierīci savā mājoklī, kas palielina ūdens
zudumu iespējamību mājā, kuri jākompensē visiem dzīvokļiem, gan uz situācijām,
kad īpašnieks izvēlas nevis uzstādīt jaunu
ūdens skaitītāju, bet verificēt veco – to aizvest uz pārbaudi un pēc pozitīva slēdziena
saņemšanas to pašu mērierīci uzstādīt
atpakaļ. Šādā situācijā zināmu laiku ūdens
patēriņa uzskaite konkrētā dzīvoklī vispār
netiek veikta, un tas atkal nav godīgi
attiecībā pret citiem mājas iedzīvotājiem,
jo uzskaites procesam jābūt nepārtrauktam. Pieņemot lēmumu, ka individuālie
ūdens skaitītāji kļūst par kopīpašumu,
dzīvokļu īpašniekiem ir garantija, ka visas
mājā uzstādītās mērierīces ir precīzas un
vienlīdzīgas, līdz ar to ūdens sadalījums
pa dzīvokļiem – korekts. «Jāņem arī vērā
iedzīvotāju rocība – atsevišķos dzīvokļos
ir pat četri skaitītāji, kas automātiski
sadārdzina arī mērierīču nomaiņas procesu, un ne visi iedzīvotāji finansiāli to var
atļauties. Tāpat taupības nolūkos cilvēks
var izšķirties par jau lietota vai zemākas
klases skaitītāja uzstādīšanu, kas jau atkal
var ietekmēt ūdens patēriņa aprēķinu
visiem dzīvokļu īpašniekiem. Savukārt,

skaitītāju nomaiņu veicot par mājas kopējiem līdzekļiem, no šādām situācijām
iespējams izvairīties, turklāt sadarbībā ar
pārvaldnieku mājā var uzstādīt attālināti
nolasāmus precīzus ūdens skaitītājus, kas
izslēgs jebkādu iespēju kādam blēdīties ar
ūdens patēriņa rādījumiem,» uz priekšrocībām norāda J.Vidžis.
Savukārt «Nebruk» vadītāja Mirdza
Buka ir kategoriska. «Tādas domas mums
pat prātā nav un ar iedzīvotājiem ko tādu
negrasāmies apspriest: cilvēki nemaz negribēs skaitītājus mainīt par mājas kopējiem
līdzekļiem – katrs pats ir atbildīgs par savu
īpašumu,» tā viņa, norādot, ka uzņēmums
arī neizskatīs iespēju mājās uzstādīt attālināti nolasāmus ūdens skaitītājus. «Šajā
pasākumā ir jāiegulda līdzekļi, un ko tādu
mēs nevaram atļauties dotēt,» tā viņa.
Savukārt «Latio namsaimnieks» jau tuvākajā laikā savās apsaimniekotajās mājās
Jelgavā plāno organizēt sapulces, lai lemtu
par attālināti nolasāmo skaitītāju uzstādīšanu dzīvokļos, informē «Latio namsaimnieka» pārvaldnieks Jānis Vīmanis.

Ūdens skaitītāju rādījumu
nodošanas laiks mājās, kuru
pārvaldnieks ir JNĪP
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Februārī piedzīvots ūdens
skaitītāju nomaiņas vilnis
Rēķini par ūdens patēriņu janvārī likuši sasparoties ne vienam
vien dzīvokļa īpašniekam, kurš
līdz šim jautājumu par ūdens
skaitītāju uzstādīšanu, nomaiņu vai verificēšanu bija atstājis
novārtā. Kaut arī mēneša laikā
situācija uzlabojusies un, kā
norāda SIA «Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde» (JNĪP),
piedzīvots īsts mērierīču maiņas
vilnis, ne visi izpratuši atbildību
– neapzinīgajiem arī par februārī patērēto ūdeni būs jāmaksā
krietni vairāk nekā uzrāda skaitītājs. Piemēram, četriem dzīvokļiem Pasta ielā 38 februāra
rēķins par ūdeni būs 44,88 eiro
bez PVN katram.
Līdz ar grozījumiem Ministru kabineta
noteikumos Nr.1013 «Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā
norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti
ar dzīvokļa īpašuma lietošanu» mainīta kārtība, kādā no 1. janvāra aprēķina maksu par
patērēto ūdeni. JNĪP valdes loceklis Juris
Vidžis norāda, ka jaunā kārtība attiecas uz
tām mājām, kurās dzīvokļu īpašnieki nav
vienojušies par apsaimniekošanas kārtību,
pilnvarojot ēkas pārvaldnieku, un tādas ir
apmēram 130 mājas Jelgavā. Ja dzīvokļu
īpašnieki ir noslēguši pārvaldīšanas pilnvarojuma līgumu, tad arī turpmāk sadarbība starp dzīvokļu īpašniekiem un nama
pārvaldnieku noritēs pēc līgumā atrunātās
kārtības. «Taču, apzinot labās lietas, kas
iekļautas likuma grozījumos, tās piedāvāsim ieviest praksē arī citās daudzdzīvokļu
mājās,» tā viņš, akcentējot, ka viens no
jautājumiem ir par patērētā ūdens sadali.
Proti, jaunā kārtība nosaka, kā jārīkojas
apsaimniekotājam gadījumos, kad veidojas
starpība starp mājas kopējā ūdens patēriņa
skaitītāja rādījumu un dzīvokļos patērēto
ūdeni, kas līdz šim rēķinos iekļauta kā
ūdens papildmaksa un sadalīta proporcionāli uz visiem mājā dzīvojošajiem vai
iesniegtajiem individuālo skaitītāju patēriņiem. Atbilstoši grozījumiem MK noteikumos starpība par pārtērēto ūdeni jāsedz
tikai tiem patērētājiem, kuri nav uzstādījuši
skaitītājus, vai arī ja to verifikācijas termiņš
nokavēts par trim vai vairāk mēnešiem.
«Pielietojot jaunos MK noteikumu grozījumus, mums ūdens sadales metodika bija
jāpārstrādā pilnībā, jo katrā mājā situācija
ar individuālajiem ūdens skaitītājiem
būtiski atšķīrās. Turklāt noteikumos nav

paredzēti gadījumi, kad vienā dzīvoklī ir
gan karstā ūdens atslēgums, gan aukstais
ūdens bez uzskaites, gan daļa skaitītāju
ir verificēti. Šo uzskaitījumu varētu vēl
turpināt, taču būtiskākais – burtiski
traktējot MK noteikumus, varēja rasties
situācija, ka vienam aizmāršīgam dzīvokļa
īpašniekam tiktu uzrēķināta visas mājas
ūdens uzskaites starpība. Tāpēc, veicot
aprēķinus par 2014. gada janvāri, mēs
izvērtējām katru situāciju, lai uzrēķins
tomēr būtu salīdzinoši mērens,» skaidro
JNĪP IT un analīzes nodaļas vadītājs Alvis
Stražinskis, piebilstot, ka bija māja, kurā
dažiem dzīvokļiem, izvērtējot situāciju ar
ūdens skaitītājiem, janvārī nācās maksāt
par 20 kubikmetriem ūdens.
Jaunā kārtība dzīvokļu īpašniekiem
likusi izvērtēt situāciju, un vairāku māju
iedzīvotāji, saņemot janvāra rēķinu, vērsās
pie JNĪP, lai meklētu risinājumu. Virkne
iedzīvotāju nekavējoties rada iespēju
uzstādīt vai nomainīt ūdens skaitītājus.
Tāpat vairāku māju iedzīvotāji nobalsoja
atjaunot iepriekš apstiprināto ūdens patēriņa sadales kārtību, tā dēvētos ūdens
zudumus sadalot atbilstoši katrā dzīvoklī
dzīvojošo personu skaitam vai arī patērētajam ūdens daudzumam aprēķinot zināmu
koeficientu. «Tā kā aktivitāte bija ļoti liela,
daudzos dzīvokļos mērierīces tika nekavējoties uzstādītas vai nomainītas. Februārī
šo dzīvokļu īpašniekiem uzrēķins par ūdeni
jau bija krietni mazāks. Bet ir arī otra puse
– tie dzīvokļu īpašnieki, kuri mērierīces
neverificēja, būs spiesti maksāt vairāk, jo
ūdens uzskaites starpība jeb zudumi tiks
sadalīti uz mazāku dzīvokļu skaitu. Kā
piemēru varu minēt māju Pasta ielā 38 – vēl
janvārī tajā skaitītāji nebija nomainīti ļoti
daudzos dzīvokļos, taču uz šo brīdi nederīgas mērierīces ir vairs tikai četros dzīvokļos,
un to īpašniekiem par februārī patērēto
ūdeni būs jāmaksā 44,88 eiro bez PVN,
savukārt pārējie maksās atbilstoši savu
skaitītāju rādījumiem. Šīs mājas ūdens
sadalē mēs tuvojamies robežgadījumiem,
kuri jaunajos MK noteikumu grozījumos
nav definēti,» tā A.Stražinskis.
Jāpiebilst, ka citi uzrunātie namu apsaimniekotāji Jelgavā – «Nebruk», «Rimidalv» un «Latio namsaimnieks» – akcentē,
ka grozījumi MK noteikumos Nr.1013 viņu
darbu un līdz ar to arī klientus neietekmē:
tāpat kā līdz šim, ja atšķiras mājas ievadā
uzstādītā skaitītāja rādījumi no dzīvokļu
īpašnieku iesniegtajiem, starpību pēc
iepriekš apstiprinātās kārtības sedz visi
dzīvokļu īpašnieki.

Individuālie ūdens skaitītāji daudzdzīvokļu mājās,
kuru pārvaldnieks ir JNĪP*

• Mājas ievadā uzstādītā ūdens skaitītāja
rādījumi tiek nolasīti mēneša trīs pēdējo
darbdienu laikā

Skaitītājs
Uzstādīts un verificēts
Aukstā ūdens
14 825
Karstā ūdens
13 491
Nav uzstādīts – kopā ap 400 dzīvokļos

Uzstādīts, bet nav verificēts
5805
4929

• Individuālo ūdens skaitītāju rādījumi dzīvokļu
īpašniekiem/pilnvarotajām personām nama
pārvaldniekam jāiesniedz līdz katra mēneša
pēdējai dienai (ieskaitot)

* Citi namu apsaimniekotāji Jelgavā šādu informāciju nesniedz, taču, piemēram, «Nebruk»
norāda, ka ūdens skaitītāji uzstādīti un ir verificēti 100% visos dzīvokļu īpašumos, kas atrodas
uzņēmuma apsaimniekotajās mājās; «Latio namsaimnieks» lēš, ka derīgi ūdens skaitītāji ir 70%
klientu, savukārt «Rimidalv» vērtē, ka mērierīces nomainītas praktiski visos dzīvokļos.
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Sveic sešus sportistus

Par panākumiem februārī domē sveikti seši
sportisti: Eduards Bluzmans – 1. vieta Latvijas J.K.A. karatē-do čempionātā («Vitus»,
treneris Vitālijs Mišins); Kristiāna Kalniņa
– 1. vieta 100 m un 2. vieta 200 m tauriņstilā Latvijas Ziemas čempionātā peldēšanā
(Jelgavas Specializētā peldēšanas skola,
trenere Astra Ozoliņa); Jānis Maniņš – 1.
vieta 400 m brīvajā stilā Latvijas Ziemas
čempionātā peldēšanā (Peldēšanas skola,
trenere A.Ozoliņa); Roberts Kabanovs
– 1. vieta Latvijas junioru meistarsacīkstēs
sambo (BJSS, treneris Kims Usačevs); Rināts Šaihulovs – 1. vieta Latvijas atklātajās
meistarsacīkstēs džudo U-18 grupā (BJSS,
treneris K.Usačevs); Ineta Mackeviča – 1.
vieta Latvijas čempionātā skvošā sieviešu
Open grupā (trenere Baiba Lulle).
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Līdz finālam – viena uzvara

Volejbola
komandai
«Biolars/Jelgava» līdz
iekļūšanai
Latvijas
čempionāta finālā
nepieciešama viena uzvara pār «Poliurs/
Ozolnieki» – šobrīd pusfināla sērijā līdz trīs
uzvarām jelgavnieki ir priekšā ar 2:1, nākamā sērijas spēle notiks 22. martā pulksten
17 ZOC. Spēles par 1. vietu sāksies 26.
martā, bet spēles par 3. vietu – 27. martā.
Medaļu ieguvēji tiks noskaidroti sērijās līdz
trīs uzvarām. Bronzas sērijas spēles translēs
sportacentrs.com, bet spēles par 1. vietu
varēs vērot kanālā LTV7.

Vingrotājām 8 medaļas

Mākslas vingrotājas Jūrmalas čempionātā
izcīnīja 6 medaļas. Zelts – Karolīnai Mizūnei,
sudrabs – Veronikai Vaznei, Denīzei Andrunei, Alisei Lazarevai, Renātei Kurbatovai,
bronza – Aurēlijai Norko. Vēl vingrotājas
piedalījās Rīgas Jaunatnes meistarsacīkstēs
grupu vingrojumos. 2. sporta klasē no
astoņām komandām vislabākā bija mūsējā – Zlata Karpoviča,
V.Vazne, Patrīcija Volkova, Marija Murikova un
Katerina Orlova. 4. sporta klasē četru komandu
konkurencē jelgavniecēm Annai Murikovai,
A.Lazarevai, Jūlijai Galkinai, R.Kurbatovai un
D.Andrunei 2. vieta.

Piesakies «ZZ čempionātam»!

Līdz 8. aprīlimmājas lapā
www.zzcempionats.lv
4. – 12. klašu skolēni
var pieteikties «ZZ čempionātam». Pēc pieteikšanās klasei jāizpilda
mājasdarbs – «Slepenā
misija: labais darbs», kurā klases aicinātas
paveikt labu darbu savai skolai, pilsētai vai
ciematam. Labākie mājasdarbu veicēji no
katra reģiona sacentīsies pusfinālos. Mūsu
reģiona pusfināls notiks Jelgavā 2. maijā.
Pusfināla uzvarētāji tālāk sacentīsies «ZZ
čempionāta» lielajā finālā 31. maijā Rīgā.
Komandas tiks vērtētas grupās: 4. – 5. klase,
6. – 8. klase, 9. – 12. klase. Katrā grupā tiks
arī noteikta Latvijas radošākā, vienotākā un
sportiskākā klase.

FK «Jelgava» sezonu
sāks sestdien Kauguros
 Ilze Knusle-Jankevica

Virslīgas komandas sastāvs

Ar izbraukuma spēli pret
FC «Jūrmala» sestdien, 22.
martā, pulksten 15 jauno
Virslīgas sezonu sāks FK
«Jelgava», bet joprojām nav
īstas skaidrības, vai šogad
Virslīgas čempionātā piedalīsies vai nepiedalīsies pagājušās sezonas līdervienības
«Skonto» un Daugavpils
«Daugava».
Jelgavas komandas treneris Sergejs
Golubevs norāda, ka komanda ir gatava
sākt sezonu. «Mēs jau bijām gatavi arī
pagājušajā nedēļā, kad pēc sākotnējā
plāna bija paredzēts atklāt šī gada Virslīgas čempionātu,» tā viņš. Laikraksts
«Jelgavas Vēstnesis» jau rakstīja, ka
čempionāta sākums tika atcelts par
nedēļu, jo divi klubi – «Skonto» un Daugavpils «Daugava» – nebija saņēmuši
nepieciešamās licences, bet viņiem vēl
bija laiks apstrīdēt Latvijas Futbola
federācijas lēmumu. Abi klubi to arī
izdarīja, un apelācijas tiks izskatītas
šodien. Federācija skaidrību tajā, cik
tad komandu šogad čempionātā piedalīsies, sola pēc lēmuma juridiskā satura
oficiālās apstiprināšanas. «Personīgi es
uzskatu, ka nolikums visiem klubiem ir
viens un vienādi uz visiem arī attiecas.
Tāpēc, pat ja to neievēroja līderi, viņiem
pienākas par to paredzētās sankcijas.
No sportiskā viedokļa, protams, labāk,
ja čempionātā spēlē desmit, nevis astoņas komandas,» situāciju komentē
S.Golubevs.
Šobrīd dalībai Virslīgas čempionātā
licenci saņēmušas astoņas komandas:
FK «Ventspils», FC «Jūrmala», FK
«Jelgava», FK «Daugava Rīga», FS
«Metta/LU», «Spartaks Jūrmala», BFC
«Daugavpils» un FK «Liepāja».

Šodien, 20. martā, pulksten 13 Rīgā, Lielirbes ielā 17a – 8, notiks Latvijas
futbola Virslīgas jaunās sezonas prezentācija, un jau sestdien, 22. martā, FK
«Jelgava» aizvadīs savu pirmo šīs sezonas spēli pret FC «Jūrmala». Iespējams,
līdz tam jau būs zināms, vai komandā atgriezīsies arī Latvijas izlases spēlētājs
Artis Lazdiņš, kurš šobrīd trenējas kopā ar jelgavniekiem. Foto: Ivars Veiliņš

saistītās izmaiņas Virslīgas čempionātā
likušas nervozēt arī mūsu kluba vadībai
un spēlētājiem. Komandas galvenais
treneris Vladislavs Beškarevs norāda,
ka šī neziņa par komandu skaitu un
čempionāta formātu liek viņam justies
kā karājamies gaisā un izteikt jebkādas
prognozes viņš pagaidām nevar. Vienīgais, par ko var domāt, ir lai Jelgavas
komanda būtu savā labākajā formā un
gatava sākt sezonu. Tomēr pagājušās
sezonas komandas kapteinis Deniss
Petrenko atzīst, ka, lai gan komandas
noskaņojums ir labs, šī raustīšana un
neziņa rada lieku nervozitāti. «Sākotnēji sezonas pirmā spēle mums bija
paredzēta 14. martā, un jau tad komanda bija savā labākajā formā. Spēlēt,
protams, gribam, bet nav jau teikts, ka
sestdienas spēli pēdējā brīdī neatcels,»
tā viņš. Visticamāk, šogad komandai
būs cits kapteinis. «Pat tad, ja man
piedāvās turpināt iesākto, visticamāk,
«Bijām gatavi jau pirms
atteikšos, jo esmu sācis strādāt un man
nedēļas»
Pēkšņās ar divu klubu pārkāpumiem vairs nebūs laika, lai pildītu komandas

kapteiņa pienākumus,» atzīst spēlētājs,
norādot, ka galvenais komandas kapteiņa uzdevums ir uzbūvēt tiltu starp
komandas vadību un spēlētājiem un
būt par starpnieku gan komunikācijā,
gan organizatoriskajās lietās.

Uz jautājuma zīmes –
izlases kandidāts

Lai gan Virslīgas komandas sastāvs
jau ir nokomplektēts – publiskotajā
komandas pieteikumā ir 22 futbolisti –,
ar komandu trenējas arī Latvijas izlases
kandidāts Artis Lazdiņš. Pagaidām
gan komandas treneri nevar pateikt,
vai Artis pievienosies komandai, bet
skaidrība arī šajā jautājumā varētu būt
līdz nedēļas beigām, vēl pirms pirmās
sezonas spēles.
Jāpiebilst, ka šogad ieviestas izmaiņas arī Virslīgas komandu dublieru
čempionātā – tas būs no 1. līgas nodalīts
un tajā vienā spēlē varēs piedalīties ne
vairāk kā četri Virslīgas komandas futbolisti, kuri dzimuši līdz 1992. gadam.

Pozīcija
Sportists	Dzimšanas
		
gads
Vārtsargs Kaspars Ikstens
1988.
Vārtsargs Edgars Andrejevs 1992.
Aizsargs Mārcis Ošs
1991.
Aizsargs Deniss Petrenko
1988.
Pussargs Valērijs Redjko
1983.
Pussargs Boriss Bogdaškins 1990.
Pussargs Georgi Diakvnišvili 1987.
Pussargs Aldis Trukšāns
1990.
Pussargs Romans Bespalovs 1988.
Pussargs Andrejs Kiriļins
1995.
Pussargs Pavels Hohlovs
1989.
Aizsargs Aleksandrs Baturinskis 1991.
Aizsargs Aleksandrs Gubins 1988.
Aizsargs Gints Freimanis
1985.
Pussargs Armands Pētersons 1990.
Pussargs Vadims Žuļevs
1988.
Uzbrucējs Dmitrijs Medeckis 1985.
Pussargs Artis Jaudzems
1995.
Uzbrucējs Maksims Daņilovs 1986.
Uzbrucējs Oļegs Malašenoks 1986.
Uzbrucējs Vladislavs Kozlovs 1987.
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Sporta pasākumi
 22. martā pulksten 10 – starptautisks
džudo turnīrs «Džudo olimpiskās cerības»
(Sporta hallē).
 22. martā pulksten 13 – basketbols: BK
«Jelgava» – BK «Saldus» (ZOC).
 22. martā pulksten 17 – Latvijas volejbola čempionāta pusfināls: VK «Biolars/Jelgava» – «Poliurs/Ozolnieki» (ZOC).
 29. martā pulksten 10 – Absolventu
kauss basketbolā (Jelgavas Tehnoloģiju
vidusskolā).
 29. martā pulksten 11 – orientēšanās
sacensību seriāla «Alnis 2014» sezonas
atklāšana – fotoorientēšanās (starts pie
LLU Sporta nama).

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

Piedāvā darbu
SIA «East Metal» savam draudzīgajam kolektīvam aicina pievienoties inženieri rasētāju Tehniskajā nodaļā (darbavieta – Dobele). CV sūtīt
pa e-pastu kristine.kalnina@eastmetal.lv.

Meklē darbu
Santehniķis. Krānu, izlietņu, vannu, podu,
duškabīņu, boileru, sifonu, cauruļu uzstādīšana, nomaiņa. Tālrunis 25719489.
Sieviete (65) – auklītes vai vecu cilvēku
aprūpētājas darbu. Tālrunis 29788771.
Jauns vīrietis meklē jebkādu darbu. Izskatīšu visus piedāvājumus. Tālrunis 25990746.
Sieviete meklē darbu. Var piedāvāt apkopējas vai trauku mazgātājas darbu. Izskatīšu visas iespējas. Tālrunis 27731265.
Vīrietis (34). Izskatīšu visus piedāvājumus,
var laukos ar dzīvošanu uz vietas, ir mehanizatora iemaņas. Tālrunis 29746803.
Sociālais aprūpētājs. Aprūpēšu vai pieskatīšu vecu vai slimu cilvēku, var būt invalīds.
Ir kvalifikācija un pieredze, labas pavāra
prasmes. Tālrunis 25941273.

Pārdod
Granti, smiltis, šķembas, melnzemi.
T.26816035
Zāģētu, skaldītu malku ar piegādi.
T.29800103
Kokskaidu un kūdras briketes no Igaunijas.
Vasaras cenas. Piegāde. Tel.28828288

«Uz Virslīgas komandas spēlētājiem, Šāļus, malku, zāģmateriālus, bērza skaidu
kas ir jaunāki, limits neattiecas,» skaid- briketes. T.26488881
ro komandas treneris.

Pērk

Abonementu vairs nebūs

FK «Jelgava» mērķis šosezon ir izcīnīt
5. vietu desmit komandu konkurencē,
bet, ja čempionātā piedalīsies tikai astoņas komandas, arī latiņa, visticamāk,
tiks pacelta augstāk. S.Golubevs spriež,
ka neatkarīgi no tā, cik komandu spēlēs
šogad Virslīgas čempionātā, priekšrocības un pārākums būs tikai vienai
komandai – FK «Ventspils». Pārējie,
viņaprāt, būs līdzīgā līmenī, un tas
sola vēl vienu spraigu un interesantu
sezonu.
Šogad ieeja uz FK «Jelgava» mājas
spēlēm būs 2 eiro, bet bērni un pensionāri tās varēs apmeklēt bez maksas. Šogad vairs netiks piedāvāts abonements.
Jāpiebilst, ka līdz šim FK «Jelgava» par
atbalstītāju trūkumu sūdzēties nevarēja – aizvadītajā sezonā futbolistu mājas
spēles apmeklēja vidēji 500 skatītāju.

HK «Zemgale/LLU» – vēsturiskā bronzas medaļa
Pirmo reizi tā pastāvēšanas vēsturē hokeja klubs «Zemgale/LLU» izcīnījis medaļu Latvijas
Virslīgas čempionātā – mūsējie tikuši pie bronzas godalgām. Pēc tam, kad mūsu hokejisti
pusfināla sērijā līdz trīs uzvarām ar 1:3 zaudēja «Rīga/Prizma», bronzas medaļu liktenis
bija atkarīgs no otra pusfināla pāra – HK «Kurbads» un HK «Ozolnieki/Monarch» – un
komandu snieguma regulārajā čempionātā. No otra pāra finālā iekļuva «Kurbads»,
un, tā kā jelgavnieki regulāro čempionātu noslēdza augstākā pozīcijā – otrajā – nekā
«Ozolnieki/Monarch», tika pie bronzas medaļām. Komandas galvenais treneris Jevgeņijs
Linkevičs norāda, ka tas līdz šim komandas vēsturē ir labākais sasniegums, tomēr neslēpj
sarūgtinājumu par zaudēto pusfināla sēriju, īpaši tāpēc, ka regulārajā čempionātā četras
reizes no sešām izdevies pieveikt «Rīga/Prizma» hokejistus un mums bija arī mājas spēļu
priekšrocības pusfināla sērijā. Nu sezona ir beigusies, un 1 – 2 nedēļu laikā būs zināms,
vai J.Linkevičs turpinās strādāt ar komandu arī nākamajā sezonā. «Mūsu komanda ir ļoti
jauna, un daudzi spēlētāji cer kaut ko sasniegt profesionālajā sportā. Tāpēc iespējams,
ka nākamsezon komanda būs jāveido no jauna,» viņš nosaka. Jāpiebilst, ka HK «Zemgale/LLU» šosezon rezultatīvākais spēlētājs bija Gatis Gricinskis – viņš 22 spēlēs guva 19
vārtus un veica 21 rezultatīvu piespēli. Rīt, 21. martā, pulksten 17 Jelgavas Ledus hallē
Latvijas Hokeja federācijas pārstāvji mūsu komandai pasniegs nopelnītās bronzas medaļas.
Līdzjutēji aicināti atbalstīt komandu!
Foto: HK «Zemgale/LLU»

Steidzami – apaļas un ovālas, necaurspīdīga dzintara krelles. T.20323336.
Gleznas, apgleznotas vāzes un dekoratīvus
šķīvjus. T.27166669
Visu veidu metāllūžņus. Izbraucam uz
vietas. Asteru 7. T.29718434.
Metāllūžņus (visu veidu). Sver, griež, maksā uzreiz. Izbraucam. Tel.27760073
Pērk zemes un meža īpašumus visā Latvijā.
T.29884983

Dažādi
Attīrām aizaugušas platības. Pērkam zarus un
lapu koku cirsmas. Sniedzam šķeldošanas pakalpojumus. Tālr.27869100 www.tpauto.lv
Izved visu veidu sadzīves tehniku.
T.26775279
Kravu pārvadājumi, auto evakuācija.
T.25904905
Zīlniece. T.29742875
SIA «Velis – A» – apbedīšanas pakalpojumi, piederumi un konsultācijas, nelaiķu
nogādāšana morgā. Diennakts tālruņi:
63020151 un 28651582 vai ierodoties
personīgi SIA «Velis – A» biroja telpās
Sakņudārza ielā 5a, Jelgavā.

Aizsaulē aizgājuši
MĀRIS HELMANIS (1943. g.)
ANTOŅINA MOROZOVA (1937. g.)
MĀRA JANSONE (1937. g.)
ĻUBA LĒMANE (1960. g.)
VALENTĪNA MOISEJEVA (1924. g.)
LEONĪDS ALEKSANDROVS (1941. g.)
VALENTĪNA TROŠČENKOVA (1927. g.)
ZIGMUNDS FREIMANIS (1930. g.)
LUDMILA OSTAŅINA (1936. g.)
IGORS JERANS (1954. g.)
SERGEJS SEŅKO (1933. g.).
Izvadīšana 22.03. plkst.13 Baložu kapsētā.
MARIJA KAZAKOVA (1929. g.).
Izvadīšana 21.03. plkst.13 Bērzu kapsētā.
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 (melns kvadrātiņš) – raidījumiem «Lattelekom»
klientiem iespējama valodas izvēle.

Pirmdiena, 24. marts
LTV1
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».*
6.30 «Rīta “Panorāma”».
8.35 «Mīlas viesulis 8». Vācijas seriāls. 1783.sērija.
9.30 «Patiesības vasara». Vācijas melodrāma.
11.10 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
11.25 «Dzintara puse».*
11.55 «Kinotēka».*
12.25 «Mīla savvaļā». Dokumentāla filma (ar subt.). 3.sērija.
13.25 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
13.40 «Ar sirsnīgiem sveicieniem... Anna Augustovna». Dok.filma.
14.15 «Performances „Kara daba” tapšana». Dokumentāla filma.
15.15 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
15.30 «Mīlas viesulis 8». Vācijas seriāls. 1783.sērija.
16.30 «Vipo piedzīvojumi Laika salā». Animācijas seriāls.
17.00 «Lanževēna burvju triki 3». 1.sērija.
17.30 «Skats no malas».
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.45 «Četras istabas».
19.25 «Mana ģimene 7». Seriāls. 4.sērija.
20.00 «Eņģeļu iela 9. Pelnrušķītes mantojums». Seriāls. 64.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts». TV spēle.
22.00 «Viss notiek!»
22.30 «Latvija var!»
23.00 «Nakts ziņas». 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 «Laikmeta formula». Dokumentāla filma.
23.40 «“De facto”».*
0.25 «Četras istabas».*
1.00 «Agata Kristi. Erkils Puaro 13». Seriāls (ar subt.). 3.sērija

LTV7
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «1000 jūdzes Transilvānijā».* 6.sērija.
6.30 «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 145.sērija.
7.10 «Rīts ar Natāliju Ābolu. Televeikala skatlogs».*
7.55 «Jūrā un krastā. Televeikala skatlogs».*
8.15 «Skats rītdienā. Televeikala skatlogs».*
8.35 «Pie rīta kafijas».*
8.55 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».*
9.15 «Vienmēr formā! “Deutsche Welle” žurnāls».
9.50 «Ģimenes detektīvs». Seriāls (ar subt.). 40.sērija.
10.40 «Kalle nāk 3». Seriāls. 4.sērija.
11.30 «Zaglīgie pērtiķi 2». Dokumentāls seriāls. 10. un 11.sērija.
12.30 «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 145.sērija.
13.15 «Labākais no “Euromaxx”. “Deutsche Welle” žurnāls».
13.45 «Parandžas un augsti papēži». Dokumentāla filma. 1.sērija.
14.15 «Pasaules kausa izcīņas posms biatlonā».* 10 km sprints
vīriešiem. Pārraide no Kontiolahti Somijā.
15.10 «Pasaules kausa izcīņas posms biatlonā».* 7,5 km sprints sievietēm.
16.15 «Kalle nāk 3». Seriāls. 5.sērija.
17.05 «Zaglīgie pērtiķi 2». Dokumentāls seriāls. 12. un 13.sērija.
18.05 «Ģimenes detektīvs 2». Seriāls (ar subt.). 1.sērija.
19.00 «Šodien. Ziņas». (krievu val.).
19.15 TIEŠRAIDE. «VTB vienotās līgas spēle». “VEF Rīga” – “Astana”.
21.30 «Sporta studija».
22.15 «Ķepa uz sirds».*
22.45 «Midsomeras slepkavības 4». Detektīvseriāls. 5.sērija.
0.30 «Pasaules glābēji». Vācijas un Austrijas katastrofu filma.
2.35 «Dikte». Seriāls. 9.sērija.

LNT
5.00 «Likums un kārtība 8». ASV seriāls. 2.sērija.
5.45 «Ticīgo uzvaras balss».
6.15 «Bernards». Animācijas seriāls.
6.30 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte 2».
9.35 «Televeikala skatlogs».
9.50 «Bernards». Animācijas seriāls.
10.00 «Četras sezonas. Rudens». Vācijas un Lielbritānijas melodrāma.
12.00 «Manas lielās čigānu kāzas». Realitātes šovs. 4.sērija.
13.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 80.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Rafteru ģimene 4». Austrālijas seriāls.
15.40 «Kādas slimības vēsture 2». Seriāls (ar subtitriem). 1.sērija.
16.50 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 149.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 150.sērija.
19.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 81.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «1/5 – tranzīta aktualitātes».
20.40 «Degpunktā».
21.15 «Vientuļiem cilvēkiem tiek piedāvāta kopmītne». Melodrāma.
23.10 «Dzimuši policisti 3». ASV seriāls. 2010.g. 16.sērija.
0.05 «Dzīvīte 2».
0.25 «LNT ziņu “Top 10”».
1.15 «Dārgā, mēs nogalinām bērnus!» TV šovs.
2.00 «900 sekundes».
3.30 «Degpunktā».
3.55 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
4.20 «Klīvlenda šovs 4». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Kobra 5». Seriāls. 75.sērija.
5.45 «Slepkavība 2». ASV un Kanādas seriāls. 8.sērija.
6.35 «Pūķu mednieki». Animācijas seriāls.
7.00 «Bīdemeni krustugunīs». Animācijas seriāls.
7.30 «Bakugani 4». Animācijas seriāls.
7.50 «Tētuka meitiņas 8». Seriāls (ar subtitriem). 1. un 2.sērija.
8.55 «Kobra 9». Seriāls. 11.sērija.
9.55 «Mitjaja stāstiņi». Seriāls (ar subtitriem). 2011.g. 19.sērija.
10.30 «Māmiņu klubs».
10.55 «Slepenie sakari 2». ASV seriāls. 13.sērija.
11.55 «Mana mīļā aukle 3». Seriāls (ar subt.). 34. un 35.sērija.
13.05 «Skunksa kungfu». Animācijas seriāls.
13.25 «Bīdemeni krustugunīs». Animācijas seriāls.
13.55 «Finiass un Fērbs 2». Animācijas seriāls.
14.30 «Maģiskās laumiņas». Itālijas animācijas seriāls.
15.00 «Viņas melo labāk». Latvijas seriāls. 18.sērija.
15.35 «UgunsGrēks 11». Latvijas seriāls. 749. un 750.sērija.
16.55 «Tētuka meitiņas 8». Seriāls (ar subtitriem). 3. un 4.sērija.
18.00 «Iepirkšanās pavēlnieces».
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 11». Latvijas seriāls. 2014.g. 750.sērija.
21.00 «Īpašo uzdevumu vienība “Hawaii 5-0” 3». Seriāls. 15.sērija.
22.00 «CSI Lasvegasa 13». ASV seriāls. 12.sērija.
23.00 «Radīti skatuvei 4». ASV seriāls. 14.sērija.
0.00 «Nekā personīga».
1.00 «Kobra 9». Seriāls. 11.sērija.
1.55 «Kobra 5». Seriāls. 75.sērija.
2.50 «Viņas melo labāk». Latvijas seriāls. 18.sērija.
3.15 «UgunsGrēks 11». Latvijas seriāls. 2014.g. 750.sērija.
3.45 «TV3 ziņas».
4.15 «Bez tabu».

Otrdiena, 25. marts
LTV1
4.55 «Kinotēka».*
5.25 «Četras istabas».*

6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».*
6.30 «Rīta “Panorāma”».
8.35 «Mīlas viesulis 8». Vācijas seriāls. 1784.sērija.
9.30 «Eņģeļu iela 9. Pelnrušķītes mantojums». Seriāls. 64.sērija.
10.00 «Četras istabas».*
10.40 «Mana ģimene 7». Seriāls. 4.sērija.
11.15 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
11.30 «Sapņu viesnīca. Šrilanka». Melodrāma. (ar subt.).
13.10 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
13.25 «Montija Dona franču dārzi». Dokumentāla filma. 2.sērija.
14.30 «Viss notiek!»*
15.05 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
15.20 «Mīlas viesulis 8». Vācijas seriāls. 1784.sērija.
16.20 «Vipo piedzīvojumi Laika salā». Animācijas seriāls.
16.45 «Mārvijs Hemmers. “Nacionālās ģeogrāfijas” pasaule».
17.15 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.45 «Četras istabas».
19.25 «Mana ģimene 7». Seriāls. 5.sērija.
20.00 «Eņģeļu iela 9. Pelnrušķītes mantojums». LTV seriāls. 65.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «1:1. Aktuālā intervija».
22.00 TV PIRMIZRĀDE. «Tālā zeme – Sibīrija». Dz.Gekas
dokumentāla filma (ar subt.). 1. un 2.daļa “Magadana un
Susumana”.
23.00 «Nakts ziņas». 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».*
0.00 «Četras istabas».*
0.35 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».* TV spēle.
1.20 «Aizliegtais paņēmiens».*

LTV7
5.00 «Sporta studija».*
5.45 «Vai Rīga jau gatava? 1914. – 2014».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «1000 jūdzes Transilvānijā».* 7.sērija.
6.35 «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 146.sērija.
7.15 «Brīnumputns». Animācijas filma.
7.30 «Rīts ar Natāliju Ābolu. Televeikala skatlogs».* (ar subt.).
8.15 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».*
8.35 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».*
8.55 «Skatpunkti. Televeikala skatlogs».*
9.15 «Globalizācija 3000. “Deutsche Welle” žurnāls».
9.50 «Ģimenes detektīvs 2». Seriāls (ar subt.). 1.sērija.
10.40 «Kalle nāk 3». Seriāls. 5.sērija.
11.30 «Zaglīgie pērtiķi 2». Dokumentāls seriāls. 12. un 13.sērija.
12.30 «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 146.sērija.
13.15 «Vienmēr formā! “Deutsche Welle” žurnāls».
13.45 «Parandžas un augsti papēži». Dokumentāla filma. 2.sērija.
14.15 «Pasaules kausa izcīņas posms biatlonā».* 10 km sprints
vīriešiem. Pārraide no Kontiolahti Somijā.
15.15 «Sporta studija».*
16.15 «Kalle nāk 3». Seriāls. 6.sērija.
17.05 «Zaglīgie pērtiķi 3». Dokumentāls seriāls. 1. un 2.sērija.
18.05 «Ģimenes detektīvs 2». Seriāls (ar subt.). 2.sērija.
19.00 «Šodien. Ziņas». (krievu val.).
19.30 TIEŠRAIDE. «Latvijas meistarsacīkstes hokejā». 5.finālspēle.
21.50 «Aktuālais jautājums». (krievu val.).
22.20 «Tavs auto».
22.50 «Autosporta programma nr.1».
23.20 «Sporta studija».* (ar surdotulkojumu).
0.05 «Lilīhammera 2». Seriāls. 3.sērija.
0.55 «Uz Medžugorji». Dokumentāla filma.
1.25 «Vienmēr formā! Deutsche Welle žurnāls».

LNT
5.00 «Kādas slimības vēsture 2». Seriāls (ar subtitriem). 1.sērija.
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Vilfreds 2». ASV komēdijseriāls. 11.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte 2».
9.35 «Televeikala skatlogs».
9.50 «Bernards». Animācijas seriāls.
10.00 «E.Ričardsa. Ilgas pēc Paradīzes salas». Vācijas melodrāma.
12.00 «Dzimuši policisti 3». ASV seriāls. 2010.g. 16.sērija.
13.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 81.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Rafteru ģimene 4». Austrālijas seriāls.
15.40 «Kādas slimības vēsture 2». Seriāls (ar subtitriem). 2.sērija.
16.50 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 151.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 152.sērija.
19.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 82.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.10 TV PIRMIZRĀDE. «Mammas kopija». Vācijas komēdija.
23.10 «Nikita 2». ASV seriāls. 33.sērija.
0.05 «Dzīvīte 2».
0.25 «Vientuļiem cilvēkiem tiek piedāvāta kopmītne». Melodrāma.
2.00 «900 sekundes».
3.30 «Degpunktā».
3.55 «Šodien novados».
4.05 «Rafteru ģimene 4». Austrālijas seriāls.
4.50 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Kobra 5». Seriāls. 76.sērija.
5.45 «Slepkavība 2». ASV un Kanādas seriāls. 9.sērija.
6.35 «Pūķu mednieki».
7.00 «Bīdemeni krustugunīs». Animācijas seriāls.
7.30 «Bakugani 4». Animācijas seriāls.
7.50 «Tētuka meitiņas 8». Seriāls (ar subtitriem). 3. un 4.sērija.
8.55 «Kobra 9». Seriāls. 12.sērija.
9.55 «Īpašo uzdevumu vienība “Hawaii 5-0” 3». Seriāls. 15.sērija.
10.55 «Slepenie sakari 2». ASV seriāls. 2011.g. 14.sērija.
11.55 «Mana mīļā aukle 3». Seriāls (ar subt.). 36. un 37.sērija.
13.05 «Skunksa kungfu». Animācijas seriāls.
13.25 «Bīdemeni krustugunīs». Animācijas seriāls.
13.55 «Finiass un Fērbs 2». Animācijas seriāls.
14.30 «Maģiskās laumiņas». Itālijas animācijas seriāls.
15.00 «Viņas melo labāk». Latvijas seriāls. 19.sērija.
15.35 «UgunsGrēks 11». Latvijas seriāls. 750. un 751.sērija.
16.55 «Tētuka meitiņas 8». Seriāls (ar subtitriem). 5. un 6.sērija.
18.00 «Iepirkšanās pavēlnieces».
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 11». Latvijas seriāls. 2014.g. 751.sērija.
21.00 «Elementāri, Vatson!» ASV seriāls. 2012.g. 17.sērija.
22.00 «CSI Nujorka 9». ASV seriāls. 2012.g. 12.sērija.
23.00 «Atriebība 2». ASV seriāls. 2013.g. 6.sērija.
0.00 «Grēcīgā Kalifornija 5». ASV seriāls. 7.sērija.
0.35 «Kobra 9». Seriāls. 12.sērija.
1.35 «Kobra 5». Seriāls. 76.sērija.
2.30 «Mana mīļā aukle 3». Seriāls (ar subt.). 36.sērija.
3.00 «Viņas melo labāk». Latvijas seriāls. 19.sērija.
3.25 «UgunsGrēks 11». Latvijas seriāls. 2014.g. 751.sērija.
3.55 «TV3 ziņas».
4.25 «Bez tabu».

Trešdiena, 26. marts
LTV1
4.55 «Skats no malas».*
5.25 «Četras istabas».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».*
6.30 «Rīta “Panorāma”».

tv programma
8.30 «Mīlas viesulis 8». Vācijas seriāls. 1785.sērija.
9.25 «Eņģeļu iela 9. Pelnrušķītes mantojums». LTV seriāls. 65.sērija.
9.55 TIEŠRAIDE. «Zviedrijas karaļa Kārļa XVI Gustava un karalienes Silvijas valstsvizīte Latvijā». Sagaidīšanas ceremonija
pie Melngalvju nama.
10.20 «Četras istabas».*
11.00 «Vai Rīga jau gatava?»*
11.15 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
11.30 «Aizliegtais paņēmiens».*
12.15 «Es – savai zemītei».*
12.45 «Vertikāle».*
13.15 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
13.30 «Aculiecinieks».*
13.45 «Latvija var!»*
14.15 «V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts».* TV spēle.
15.00 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
15.15 «Mīlas viesulis 8». Vācijas seriāls. 1785.sērija.
16.15 «Es un skola».*
16.45 «Kas te? Es te!»*
17.15 «100 g kultūras. Personība».
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.45 «Četras istabas».
19.25 «Mana ģimene 7». Seriāls. 6.sērija.
20.00 «Eņģeļu iela 9. Pelnrušķītes mantojums». LTV seriāls. 66.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 «Latloto. “Viking Lotto”».
21.20 «Sastrēgumstunda».
22.30 «Zebra».
22.45 «Nākotnes parks».
23.00 «Nakts ziņas». 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.15 «100 g kultūras. Personība».*
0.00 «Četras istabas».*
0.35 «Tālā zeme – Sibīrija». Dz.Gekas dokumentāla filma
(ar subt.). 1. un 2.daļa “Magadana un Susumana”.
1.30 «Kinotēka».*

LTV7
5.00 «Tavs auto».*
5.30 «Autosporta programma nr.1».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «1000 jūdzes Transilvānijā».* 8.sērija.
6.35 «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 147.sērija.
7.15 «Skudriņa Tipa». Animācijas filma.
7.20 «Re, kāds gadījums!» Animācijas filma.
7.30 «Rīts ar Natāliju Ābolu. Televeikala skatlogs». (ar subt.).
8.15 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».*
8.35 «Komercdarbība šodien. Televeikala skatlogs».*
8.55 «Brīvdienu ceļvedis. Televeikala skatlogs».*
9.15 «Projekts “Nākotne”. “Deutsche Welle” žurnāls».
9.50 «Ģimenes detektīvs 2». Seriāls (ar subt.). 2.sērija.
10.40 «Kalle nāk 3». Seriāls. 6.sērija.
11.30 «Zaglīgie pērtiķi 3». Dokumentāls seriāls. 1. un 2.sērija.
12.30 «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 147.sērija.
13.15 «Globalizācija 3000. “Deutsche Welle” žurnāls».
13.45 «Parandžas un augsti papēži». Dokumentāla filma. 3.sērija.
14.15 «Pasaules kausa izcīņas posms biatlonā».* 12,5 km
iedzīšanas sprints vīriešiem. Pārraide no Kontiolahti Somijā.
15.10 «Pasaules kausa izcīņas posms biatlonā».* 10 km iedzīšanas sprints sievietēm.
16.15 «Kalle nāk 3». Seriāls. 7.sērija.
17.05 «Zaglīgie pērtiķi 3». Dokumentāls seriāls. 3. un 4.sērija.
18.05 «Ģimenes detektīvs 2». Seriāls (ar subt.). 3.sērija.
19.00 «Šodien. Ziņas». (krievu val.).
19.30 TIEŠRAIDE. «Latvijas meistarsacīkstes volejbolā».
1.finālspēle.
21.30 TV PIRMIZRĀDE. «Ekstrēmie izaicinājumi».
Dokumentāla filma. 1.sērija.
22.20 «Makšķerēšanas noslēpumi».
22.50 «Ātruma cilts».
23.20 «Ievainotā saule». Dokumentāla filma.
0.10 «Motociklisti».*
0.40 «SOKO Vismāra». Seriāls. 116.sērija.
1.25 «Globalizācija 3000. “Deutsche Welle” žurnāls».

LNT
5.00 «Kādas slimības vēsture 2». Seriāls (ar subtitriem). 2.sērija.
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Vilfreds 2». ASV komēdijseriāls. 12.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte 2».
9.35 «Televeikala skatlogs».
9.50 «Bernards». Animācijas seriāls.
10.00 «Mammas kopija». Vācijas komēdija. 2012.g.
12.00 «Dzintara dziesmas 2».
13.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 82.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Rafteru ģimene 5». Austrālijas seriāls. 1.sērija.
15.40 «Kādas slimības vēsture 2». Seriāls (ar subtitriem). 3.sērija.
16.50 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 153.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 154.sērija.
19.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 83.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.10 «Glābšanas misija 112».
21.40 «Policists no pagātnes». Vācijas seriāls. 2010.g. 3.sērija.
22.40 «Vegasa». ASV seriāls. 2012.g. 3.sērija.
23.40 «Dzīvīte 2».
0.00 «Pagātnes rēgi». ASV šausmu filma. 2008.g.
1.25 «Rafteru ģimene 5». Austrālijas seriāls. 1.sērija.
2.15 «900 sekundes».
3.45 «Degpunktā».
4.10 «Šodien novados».
4.20 «Vilfreds 2». ASV komēdijseriāls. 12.sērija.
4.40 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Kobra 5». Seriāls. 77.sērija.
5.45 «Slepkavība 2». ASV un Kanādas seriāls. 10.sērija.
6.35 «Pūķu mednieki».
7.00 «Bīdemeni krustugunīs». Animācijas seriāls.
7.30 «Bakugani 4». Animācijas seriāls.
7.50 «Tētuka meitiņas 8». Seriāls (ar subtitriem). 5. un 6.sērija.
8.55 «Kobra 9». Seriāls. 13.sērija.
9.55 «Elementāri, Vatson!» ASV seriāls. 2012.g. 17.sērija.
10.55 «Slepenie sakari 2». ASV seriāls. 2011.g. 15.sērija.
11.55 «Mana mīļā aukle 3». Seriāls (ar subt.). 38. un 39.sērija.
13.05 «Skunksa kungfu». Animācijas seriāls.
13.25 «Bīdemeni krustugunīs». Animācijas seriāls.
13.55 «Finiass un Fērbs 2». Animācijas seriāls.
14.30 «Maģiskās laumiņas». Itālijas animācijas seriāls.
15.00 «Viņas melo labāk». Latvijas seriāls. 20.sērija.
15.35 «UgunsGrēks 11». Latvijas seriāls. 751. un 752.sērija.
16.55 «Tētuka meitiņas 8». Seriāls (ar subtitriem). 7. un 8.sērija.
18.00 «Iepirkšanās pavēlnieces».
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 11». Latvijas seriāls. 2014.g. 752.sērija.
21.00 «Ekstrasensi kā detektīvi».
22.10 «“Ievas” pārvērtības 5».
23.00 «Kinomānija 5».
23.30 «Saikne 2». ASV seriāls. 2012.g. 5.sērija.
0.30 «Kobra 9». Seriāls. 13.sērija.
1.30 «Kobra 5». Seriāls. 77.sērija.
2.25 «Mana mīļā aukle 3». Seriāls (ar subt.). 38.sērija.
2.55 «Viņas melo labāk». Latvijas seriāls. 20.sērija.
3.20 «UgunsGrēks 11». Latvijas seriāls. 2014.g. 752.sērija.
3.50 «TV3 ziņas».
4.20 «Bez tabu».

Ceturtdiena, 2014. gada 20. marts

Ceturtdiena, 27. marts
LTV1

Piektdiena, 28. marts
LTV1

4.55 «Vides fakti».* (ar subt.).
5.25 «Četras istabas».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».*
6.30 «Rīta “Panorāma”».
8.35 «Mīlas viesulis 8». Vācijas seriāls. 1786.sērija.
9.30 «Eņģeļu iela 9. Pelnrušķītes mantojums». LTV seriāls. 66.sērija.
10.00 «Četras istabas».*
10.40 «Mana ģimene 7». Seriāls. 6.sērija.
11.15 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
11.30 «Sastrēgumstunda».* (ar surdotulkojumu).
12.40 «“De facto”».* (ar subt.).
13.20 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
13.35 «Province».* (ar subt.).
14.05 «Kas var būt labāks par šo?»* (ar subt.).
14.35 «Zebra».*
14.50 «Nākotnes parks».* (ar subt.).
15.05 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
15.20 «Mīlas viesulis 8». Vācijas seriāls. 1786.sērija.
16.20 «Lauku peles un pilsētas peles piedzīvojumi». 45.sērija.
16.45 «Kas te? Es te!»*
17.15 «100 g kultūras. Diskusija».
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.45 «Četras istabas».
19.25 «Tālā zeme – Sibīrija». Dz.Gekas dokumentāla filma (ar
subt.). 3.daļa “Maršruts: Amūras apgabals 1949”.
20.00 «Eņģeļu iela 9. Pelnrušķītes mantojums». LTV seriāls. 67.sērija.
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «LV jaunatklāšanas raidījums “Te!”».
22.15 «Zvērinātie». Daudzsēriju filma. 2.sērija (ar subtitriem).
23.05 «Nakts ziņas». 23.14 Sporta ziņas. 23.16 Laika ziņas.
23.20 «100 g kultūras. Diskusija».*
0.05 «Četras istabas».*
0.40 «Sastrēgumstunda».*
1.45 «Province».* (ar subt.).

4.55 «Vertikāle».*
5.25 «Četras istabas».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Province».*
6.30 «Rīta “Panorāma”».
8.35 «Alpu dakteris 3». Seriāls. 3.sērija.
9.30 «Eņģeļu iela 9. Pelnrušķītes mantojums». LTV seriāls. 67.sērija.
10.00 «Četras istabas».*
10.40 «Tālā zeme – Sibīrija». Dz.Gekas dokumentāla filma (ar
subt.). 3.daļa “Maršruts: Amūras apgabals 1949”.
11.15 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
11.30 «Izsauciet vecmāti!» Seriāls. 3.sērija.
12.30 «1:1. Aktuālā intervija».*
13.20 «“Top-Shop” piedāvā... Televeikala skatlogs».
13.35 «100 g kultūras. Diskusija».*
14.20 «100 g kultūras. Personība».*
15.05 «100 g kultūras. Nacionālie dārgumi».*
15.50 «Vides fakti».* (ar subt.).
16.20 «Top-Shop piedāvā... Televeikala skatlogs».
16.40 «Lauku peles un pilsētas peles piedzīvojumi». 46.sērija.
17.10 «Alpu dakteris 3». Seriāls. 3.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.50 «Vai Rīga jau gatava?»
19.15 «Gudrs, vēl gudrāks».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.15 «Aizliegtais paņēmiens».
22.00 «Inspektors Lūiss 4». Seriāls (ar subt.). 1.sērija.
23.00 «Nakts ziņas». 23.09 Sporta ziņas. 23.11 Laika ziņas.
23.13 «Inspektors Lūiss 4». Seriāls (ar subt.). 1.sērija.
23.55 «Zvērinātie». Daudzsēriju filma. 2.sērija (ar subtitriem).
0.45 «Laikmeta formula». Dokumentāla filma.
1.15 «Latvijas šlāgeraptauja 2014».*
2.10 «Izsauciet vecmāti!» Daudzsēriju filma. 3.sērija.
3.10 «Vakars. Pietura. Jasmīns. Fonda “Viegli” koncerts».*

LTV7
5.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
5.30 «Ātruma cilts».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «1000 jūdzes Transilvānijā».* 9.sērija.
6.35 «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 148.sērija.
7.15 «Dillī Dallī Saules dārzā». Animācijas filma.
7.30 «Rīts ar Natāliju Ābolu. Televeikala skatlogs».
8.15 «TV mozaīka».*
8.35 «Laiks uzņēmējiem. Televeikala skatlogs».*
8.55 «Vārds uzņēmējiem. Televeikala skatlogs».*
9.15 «Pie stūres. “Deutsche Welle” žurnāls».
9.50 «Ģimenes detektīvs 2». Seriāls (ar subt.). 3.sērija.
10.40 «Kalle nāk 3». Seriāls. 7.sērija.
11.30 «Zaglīgie pērtiķi 3». Dokumentāls seriāls. 3. un 4.sērija.
12.30 «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 148.sērija.
13.15 «Projekts “Nākotne”. “Deutsche Welle” žurnāls».
13.45 «Parandžas un augsti papēži». Dokumentāla filma. 4.sērija.
14.15 «Pasaules kausa izcīņas posms biatlonā».* 7,5 km sprints
sievietēm. Pārraide no Oslo.
15.10 «Pasaules kausa izcīņas posms biatlonā».* 10 km sprints
vīriešiem. Pārraide no Oslo.
16.15 «Kalle nāk 3». Seriāls. 8.sērija.
17.05 «Zaglīgie pērtiķi 3». Dokumentāls seriāls. 5. un 6.sērija.
18.05 «Ģimenes detektīvs 2». Seriāls (ar subt.). 4.sērija.
19.00 «Šodien. Ziņas». (krievu val.).
19.30 TIEŠRAIDE. «Latvijas meistarsacīkstes hokejā». 6.finālspēle.
21.50 «Uz meža takas».
22.20 «Gads mākoņos». Dokumentāla filma.
23.20 «Autosporta programma nr.1».*
23.50 «Tavs auto».*
0.20 «Ekstrēmie izaicinājumi». Dokumentāla filma. 1.sērija.
1.10 «Iedziļinoties klimata pārmaiņās». Dokumentāla filma.
1.40 «Projekts “Nākotne”. “Deutsche Welle” žurnāls».

LNT
5.00 «Kādas slimības vēsture 2». Seriāls (ar subtitriem). 3.sērija.
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 «Vilfreds 2». ASV komēdijseriāls. 13.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte 2».
9.35 «Televeikala skatlogs».
9.50 «E.Ričardsa. Ieklausoties sirdsbalsī». Vācijas melodrāma.
11.50 «Dāmu paradīze». Lielbritānijas seriāls. 2012.g. 7.sērija.
13.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 83.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Rafteru ģimene 5». Austrālijas seriāls. 2.sērija.
15.40 «Kādas slimības vēsture 2».
Seriāls (ar subtitriem). 4.sērija.
16.50 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 155.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 156.sērija.
19.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 84.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Basketbols TV».
20.40 «Degpunktā».
21.15 TV PIRMIZRĀDE. «Latvijas faili. Latvieša humors»
. Dokumentāla filma.
22.15 «Rezerves plāns». ASV romantiska komēdija. 2010.g.
0.20 «Dzīvīte 2».
0.40 «Likums un kārtība 8». ASV seriāls. 3.sērija.
1.30 «Rafteru ģimene 5». Austrālijas seriāls. 2.sērija.
2.15 «900 sekundes».
3.45 «Degpunktā».
4.10 «Šodien novados».
4.20 «Vilfreds 2». ASV komēdijseriāls. 13.sērija.
4.40 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Kobra 5». Seriāls. 78.sērija.
5.45 «Slepkavība 2». ASV un Kanādas seriāls. 11.sērija.
6.35 «Pūķu mednieki». Animācijas seriāls.
7.00 «Bīdemeni krustugunīs». Animācijas seriāls.
7.30 «Bakugani 4». Animācijas seriāls.
7.50 «Tētuka meitiņas 8». Seriāls (ar subtitriem). 7. un 8.sērija.
8.55 «Kobra 9». Seriāls. 14.sērija.
9.55 «Ekstrasensi kā detektīvi».
10.55 «Slepenie sakari 2». ASV seriāls. 2011.g. 16.sērija.
11.55 «Mana mīļā aukle 3». Seriāls (ar subt.). 40. un 41.sērija.
13.05 «Skunksa kungfu». Animācijas seriāls.
13.25 «Bīdemeni krustugunīs». Animācijas seriāls.
13.55 «Finiass un Fērbs 2». Animācijas seriāls.
14.30 «Maģiskās laumiņas». Itālijas animācijas seriāls.
15.00 «Viņas melo labāk». Latvijas seriāls. 21.sērija.
15.35 «UgunsGrēks 11». Latvijas seriāls. 752. un 753.sērija.
16.55 «Tētuka meitiņas 8». Seriāls (ar subtitriem). 9. un 10.sērija.
18.00 «Iepirkšanās pavēlnieces».
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.20 «UgunsGrēks 11». Latvijas seriāls. 2014.g. 753.sērija.
21.00 «Kāsla metode 4». ASV seriāls. 2.sērija.
22.00 «12 raundi». ASV trilleris. 2009.g.
0.10 «“Overtime TV”». Latvijas raidījums par sportu.
1.15 «Kobra 9». Seriāls. 14.sērija.
2.10 «Kobra 5». Seriāls. 78.sērija.
3.05 «Viņas melo labāk». Latvijas seriāls. 21.sērija.
3.30 «UgunsGrēks 11». Latvijas seriāls. 2014.g. 753.sērija.
3.55 «TV3 ziņas».
4.25 «Bez tabu».

LTV7
5.00 «Ātruma cilts».*
5.30 «Tavs auto».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «1000 jūdzes Transilvānijā».* 10.sērija.
6.35 «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 149.sērija.
7.15 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».*
7.35 «Rūpes par tevi. Televeikala skatlogs».*
7.55 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».*
8.15 «Biznesa klase. Televeikala skatlogs».*
8.35 «Tādas lietas. Televeikala skatlogs».*
8.55 «Attīstības kods. Televeikala skatlogs».*
9.15 «Labākais no “Euromaxx”. “Deutsche Welle” žurnāls».
9.50 «Ģimenes detektīvs 2». Seriāls (ar subt.). 4.sērija.
10.40 «Kalle nāk 3». Seriāls. 8.sērija.
11.30 «Zaglīgie pērtiķi 3». Dokumentāls seriāls. 5. un 6.sērija.
12.30 «Tieši sirdī». Vācijas seriāls. 149.sērija.
13.15 «Pie stūres. “Deutsche Welle” žurnāls».
13.45 «Aktuālais jautājums».* (krievu val., ar subt.).
14.15 «Pasaules kausa izcīņas posms biatlonā».* 10 km iedzīšanas sprints sievietēm. Pārraide no Oslo.
15.10 «Pasaules kausa izcīņas posms biatlonā».* 12,5 km
iedzīšanas sprints vīriešiem. Pārraide no Oslo.
16.15 «Kalle nāk 3». Seriāls. 9.sērija.
17.05 «Zaglīgie pērtiķi 3». Dokumentāls seriāls. 7. un 8.sērija.
18.05 «Ģimenes detektīvs 2». Seriāls (ar subt.). 5.sērija.
19.00 «Šodien. Ziņas». (krievu val.).
19.30 «Pasaules stāsti. “Deutsche Welle” žurnāls». (ar subt.).
20.00 «Pie stūres. “Deutsche Welle” žurnāls».
20.30 «Lielais cirks 11». 5.daļa.
21.30 «Eiropa koncertos». (ar subt.). 4.sērija.
22.25 «Izdzīvotāji 5». Dokumentāls seriāls. 4.sērija.
23.20 «Ātruma cilts».*
23.50 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
0.20 «1000 jūdzes Transilvānijā».* 6. – 8.sērija.
1.45 «Norvēģijas dabā». Dokumentāls seriāls. 1. un 2.sērija.
2.35 «Sporta studija».*
3.15 «Pasaules kausa izcīņas posms biatlonā».* 10 km iedzīšanas sprints sievietēm. Pārraide no Oslo.
4.10 «Pasaules kausa izcīņas posms biatlonā».* 12,5 km
iedzīšanas sprints vīriešiem. Pārraide no Oslo.

LNT
5.00 «Kādas slimības vēsture 2». Seriāls (ar subtitriem). 4.sērija.
5.50 «Ticīgo uzvaras balss».
6.20 JAUNUMS! «Nelabojamais Džims». Komēdijseriāls. 2013.g. 1.sērija.
6.45 «Šodien novados».
7.00 «900 sekundes». LNT rīta ziņu raidījums.
9.00 «Dzīvīte 2».
9.30 «Basketbols TV».
9.35 «Televeikala skatlogs».
9.55 «Rezerves plāns». ASV romantiska komēdija. 2010.g.
12.05 «Svētās liekules». ASV seriāls. 2013.g. 4.sērija.
13.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 84.sērija.
14.00 «LNT dienas ziņas».
14.20 «Televeikala skatlogs».
14.35 «Rafteru ģimene 5». Austrālijas seriāls. 3.sērija.
15.40 «Kādas slimības vēsture 2». Seriāls (ar subtitriem). 5.sērija.
16.50 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 157.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Mežonīgā sirds». Meksikas seriāls. 158.sērija.
19.00 «1001 nakts». Turcijas seriāls. 2009.g. 85.sērija.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Degpunktā».
21.05 «Dārgā, mēs nogalinām bērnus!» TV šovs.
22.50 «Drudzis». ASV trilleris. 1995.g.
2.00 «Dzīvīte 2».
2.20 «900 sekundes».
3.50 «Degpunktā».
4.10 «Šodien novados».
4.20 «Nelabojamais Džims». ASV komēdijseriāls. 2013.g. 1.sērija.
4.45 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Kobra 6». Seriāls. 78.sērija.
5.45 «Slepkavība 2». ASV un Kanādas seriāls. 12.sērija.
6.35 «Pūķu mednieki». Animācijas seriāls.
7.00 «Bīdemeni krustugunīs». Animācijas seriāls.
7.30 «Bakugani 4». Animācijas seriāls.
7.50 «Tētuka meitiņas 8». Seriāls (ar subtitriem). 9. un 10.sērija.
8.55 «Kobra 9». Seriāls. 15.sērija.
9.55 «Kāsla metode 4». ASV seriāls. 2012.g. 2.sērija.
10.55 «Slepenie sakari 3». ASV seriāls. 1.sērija.
11.55 «Mana mīļā aukle 3». Seriāls (ar subt.). 42. un 43.sērija.
13.05 «Skunksa kungfu». Animācijas seriāls.
13.25 «Bīdemeni krustugunīs». Animācijas seriāls.
13.55 «Finiass un Fērbs 2». Animācijas seriāls.
14.30 «Maģiskās laumiņas». Animācijas seriāls.
15.00 «Viņas melo labāk». Latvijas seriāls. 22.sērija.
15.30 «Pēdējais īstais vīrs». ASV komēdijseriāls. 20. – 22.sērija.
16.55 «Tētuka meitiņas 8». Seriāls (ar subtitriem). 11. – 13.sērija.
18.25 «Runā Rīga! 2».
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Bez tabu».
20.15 «Valstī viss ir kārtībā!» Latvijas humora raidījums.
20.50 «Načo». ASV un Vācijas komēdija. 2006.g.
22.45 TV PIRMIZRĀDE. «Vampīra asistents». Tantastikas trilleris.
0.45 «Kobra 9». Seriāls. 15.sērija.
1.50 «Kobra 6». Seriāls. 78.sērija.
2.40 «Mana mīļā aukle 3». Seriāls (ar subt.). 42. un 43.sērija.
3.30 «Viņas melo labāk». Latvijas seriāls. 22.sērija.
3.55 «TV3 ziņas».

TV programma

Ceturtdiena, 2014. gada 20. marts

Sestdiena, 29. marts
LTV1
4.40 «Ar sirsnīgiem sveicieniem... Anna Augustovna».
Dokumentāla filma.
5.15 «Aizliegtais paņēmiens».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Vides fakti».*
6.30 «Dabas formas». Dokumentāla filma. 3.sērija.
7.00 «Pienene». Raidījums bērniem.
7.30 «Dinozauru vilciens 2». Animācijas seriāls.
8.00 «Lauku peles un pilsētas peles piedzīvojumi».
8.25 «Luijs». Animācijas seriāls.
8.35 «Džungļu grāmata». Animācijas seriāls.
9.05 «Kas te? Es te!»
9.35 «Vipo piedzīvojumi Laika salā». Animācijas seriāls.
10.00 «Ķepa uz sirds».
10.30 «Kas var būt labāks par šo?»
11.00 «LV jaunatklāšanas raidījums “Te!”».*
12.00 TV PIRMIZRĀDE. «Jetijs Joko un draugi». Filma bērniem
(ar subt.).
13.40 «Dziļā Amerikā». Dokumentāla filma. 2.sērija.
14.10 «Čikāgas piecīši. Par mani, draudziņ, nebēdā!» Dokumentāla
filma.
15.15 «Es un skola».
15.45 «Gudrs, vēl gudrāks».*
17.00 «Liels, lielāks, lielākais». Dokumentāla filma. 4.sērija.
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.20 «Aculiecinieks».
18.35 «Ielas garumā».
19.05 «Vides fakti».
19.35 «Latvijas šlāgeraptauja 2014».
20.30 «Panorāma». 20.59 Sporta ziņas. 21.08 Laika ziņas.
21.13 «Latloto. “Eurojackpot”».
21.25 «“Teātris.zip”».
21.45 «F.Šillers. Marija Stjuarte». Dailes teātra izrāde.
0.05 «Inspektors Lūiss 4». Seriāls (ar subt.). 1.sērija.
1.45 «Un džess». Dokumentāla filma.
2.45 «Vai Rīga jau gatava?»*

LTV7
5.00 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
5.30 «Autosporta programma nr.1».*
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «“Mikrofona” dziesmas».*
7.35 «Zaļā pasaka». Animācijas filma.
7.50 «Skats rītdienā. Televeikala skatlogs».
8.10 «Pie rīta kafijas».
8.30 «Biznesa klase. Televeikala skatlogs».
8.50 «Automoto raidījums nr.2. Televeikala skatlogs».
9.10 «Vide. Veselība un mēs. 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 «Makšķerēšanas noslēpumi».*
11.30 «Sporta studija».*
12.15 «Pasaules stāsti. “Deutsche Welle” žurnāls». (ar subt.).
12.45 «Kad iejaucas mīlestība».
Francijas romantiska komēdija.
14.25 «Jaguāra kakts». Dokumentāla filma.
15.45 «Spilgtie ekrāni». Dokumentāla filma.
16.00 «Gads mākoņos». Dokumentāla filma.
17.00 TIEŠRAIDE. «Latvijas meistarsacīkstes hokejā». 7.finālspēle.
19.30 «Labākais no “Euromaxx”. “Deutsche Welle” žurnāls».
20.00 «Izdzīvotāji 5». Dokumentāls seriāls. 4.sērija.
21.00 «Midsomeras slepkavības 5». Seriāls (ar subt.). 1.sērija.
22.50 «Tilts». Detektīvseriāls. 3.sērija.
0.00 «SOKO Vismāra». Seriāls. 4.sērija.
0.50 «Eiropa koncertos». (ar subt.). 4.sērija.
1.40 «1000 jūdzes Transilvānijā». 9. un 10.sērija.
2.35 «Latviešu skvoteri». Dokumentāla filma.

LNT
5.00 «Kādas slimības vēsture 2». Seriāls (ar subtitriem). 5.sērija.
5.50 «Klīvlenda šovs 4». Animācijas seriāls.
6.15 «Dzimuši policisti». ASV seriāls. 14.sērija.
7.10 «Degpunktā».
7.40 «Trako tūņu šovs». Animācijas seriāls.
8.25 «Glābšanas misija 112».
9.00 «LNT brokastis».
11.00 «Zem plīvura». TV šovs.
11.30 «Latvijas faili. Latvieša humors». Dokumentāla filma.
12.40 «Policists no pagātnes». Vācijas seriāls. 2010.g. 3.sērija.
13.40 «Velnišķīgās karsējmeitenes». ASV seriāls. . 21. un 22.sērija.
15.35 «Svētās liekules». ASV seriāls. 5.sērija.
16.35 «Dauntonas abatija 2». Lielbritānijas seriāls. 2.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Četras sezonas. Ziema». Vācijas un Lielbritānijas melodrāma.
20.00 «LNT ziņas».
20.30 «Sporta un laika ziņas».
20.35 «Dzintara dziesmas 2».
21.35 «Fišeres kundzes izmeklēšanas noslēpumi». Seriāls. 9.sērija.
22.50 «Greizais spogulis». Krievijas humora raidījums (ar subt.).
0.45 «E.Ričardsa. Ieklausoties sirdsbalsī». Vācijas melodrāma.
2.15 «LNT brokastis».
3.45 «Dauntonas abatija 2». Lielbritānijas seriāls. 2010.g. 2.sērija.
4.40 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Kobra 6». Seriāls. 79.sērija.
5.45 «Slepkavība 2». ASV un Kanādas seriāls. 13.sērija.
6.35 «Tētuka meitiņas 8». Seriāls (ar subtitriem). 11.sērija.
7.00 «Naskais Andželo». Animācijas seriāls.
7.20 «Īpašais aģents Oso 2». Animācijas seriāls.
7.45 «Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums 2».
8.20 «Sūklis Bobs Kvadrātbiksis 8». Animācijas seriāls.
9.15 «Kungfu panda». Animācijas seriāls.
10.00 «Autoziņas».
10.30 «“Ievas” pārvērtības 5».
11.15 «Iepirkšanās pavēlnieces».
13.25 «Kinomānija 5».
14.00 «Dzīvās lelles 2». ASV realitātes šovs. 18.sērija.

«Vārds uzņēmējiem»
Brāļu tirgus pie t/c «Valdeka»

22. martā Jelgavā, pie t/c «Valdeka», notiks zemnieku,
amatnieku un mājražotāju Brāļu tirgus.

Tirdziņš «Pavasari gaidot»

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

Pārbaudi cukura un holesterīna līmeni bez maksas!

21. martā no plkst.9.30 līdz 12 Sabiedrības integrācijas
pārvaldes telpās Sarmas ielā 4 tiks veikta bezmaksas cukura līmeņa noteikšana asinīs, kā arī holesterīna mērījumi.
Ja būs nepieciešamība, tiks dāvināti glikometri «On-Call
Plus». Lūdzam ierasties tukšā dūšā.

15.05 «Načo». ASV un Vācijas komēdija.
16.55 «Hērbijs: pilnā aprīkojumā». ASV komēdija. 2005.g.
19.00 «TV3 ziņas».
19.30 «Kā pieradināt pūķi». ASV animācijas filma. 2010.g.
21.30 «Dika un Džeinas draiskulības». ASV kriminālkomēdija.
23.25 «12 raundi». ASV trilleris. 2009.g.
1.30 «Izklausies redzēts». Latvijas TV šovs.
3.45 «Kobra 6». Seriāls. 79.sērija.
4.30 «TV3 ziņas».

Svētdiena, 30. marts
LTV1
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.02 «Vides fakti».*
6.35 «LV jaunatklāšanas raidījums “Te!”».*
7.30 «Es un skola».*
8.00 «Lauku peles un pilsētas peles piedzīvojumi».
8.25 «Luijs». Animācijas seriāls.
8.35 «Džungļu grāmata». Animācijas seriāls.
9.05 «Kas te? Es te!»
9.35 «Vipo piedzīvojumi Laika salā». Animācijas seriāls.
10.00 «Mārvijs Hemmers. “Nacionālās ģeogrāfijas” pasaule».
10.25 «Lanževēna burvju triki 3». 2.sērija.
10.55 «Montija Dona franču dārzi». Dokumentāla filma. 3.sērija.
12.00 «Dievkalpojums».
13.00 «Vertikāle».
13.30 «Daudz laimes!»
14.30 «Latvijas šlāgeraptauja 2014».*
15.30 «Kas var būt labāks par šo?»*
16.00 «Ķepa uz sirds».*
16.30 «Mīla savvaļā». Dok.filma (ar subt.). 4.(noslēguma) sērija.
17.30 «Dzintara puse».
18.00 «Dienas ziņas». (ar surdotulkojumu).
18.20 «Province».
18.50 TV PIRMIZRĀDE. «K.Forda. Mīlestības dārgā cena». Melodrāma.
20.30 «Panorāma».
21.40 «Agata Kristi. Erkils Puaro 13». Seriāls (ar subt.). 4.sērija
23.20 «Liels, lielāks, lielākais». Dokumentāla filma. 4.sērija.
0.15 «XXV Vispārējie latviešu Dziesmu svētki un XV Deju svētki.
Koncerts “Jāzepam Vītolam – 150”».*
3.00 «Jāzepam Vītolam – 150. Ar nošu lapu un makšķeri». Dok.filma.
3.55 «Grupas “Pērkons” koncerts “Sapumpurots zars”».*

LTV7
6.00 «Latvijas Republikas valsts himna».
6.05 «“Mikrofona” dziesmas».*
7.35 «Abi gali balti, viducis zaļš». Animācijas filma.
7.50 «Rūpes par tevi. Televeikala skatlogs».
8.10 «Komercdarbība šodien. Televeikala skatlogs».
8.30 «Reģionālā attīstība Latvijā. Agro 2014. Televeikala skatlogs».
8.50 «Skatpunkti. Televeikala skatlogs».
9.10 «Nedēļas apskats. Televeikala skatlogs».
9.30 «Darbs. Izglītība. Karjera. Televeikala skatlogs».
9.50 «Aktualitātes. Televeikala skatlogs».
10.10 «Vārds uzņēmējiem. Televeikala skatlogs».
10.30 «Tavs auto».*
11.00 «Uz meža takas».*
11.30 «Autosporta programma nr.1».*

12.00 «Zebra».* (ar subt.).
12.15 «Amazone ar Brūsu Periju». Dokumentāla filma. 3.sērija.
13.15 «Eiropa koncertos». (ar subt.). 4.sērija.
14.10 «Sapņu viesnīca. Taizeme». Melodrāma. (ar subt.).
15.45 «Mana virtuālā sirds». Dokumentāla filma.
16.00 «Lielais cirks 11». 5.daļa.
17.00 TIEŠRAIDE. «Latvijas meistarsacīkstes volejbolā». 2.finālspēle.
19.05 TV PIRMIZRĀDE. «Nozagtā identitāte». Vācijas trilleris.
20.45 «Lilīhammera 2». Seriāls. 4.sērija.
21.40 «Dikte». Seriāls. 10.sērija.
22.35 «Jaguāra kakts». Dokumentāla filma.
23.55 «Kad iejaucas mīlestība». Francijas romantiska komēdija.
1.35 «Pasaules stāsti. “Deutsche Welle” žurnāls». (ar subt.).
2.05 «Kamerūna». Dokumentāla filma. 5.sērija.
2.35 «Labākās latviešu mūzikas izlase. “Mikrofona” dziesmas».*
4.05 «Munks un Lemijs. Ala». Animācijas filma.
4.10 «VTB vienotās līgas spēle».* “VEF Rīga” – “Astana”.

LNT
5.00 «Likums un kārtība 8». ASV seriāls. 4.sērija.
5.45 «Klīvlenda šovs 4». Animācijas seriāls.
6.05 «Bernards». Animācijas seriāls.
6.20 «Dzimuši policisti». ASV seriāls. 15.sērija.
7.10 «Nedēļa novados. Kopsavilkums».
7.40 «Trako tūņu šovs». Animācijas seriāls.
8.25 «Ražots Eiropā 2».
9.00 «LNT brokastis».
11.00 «Fišeres kundzes izmeklēšanas noslēpumi». Seriāls. 9.sērija.
12.05 «Herijas likums». ASV seriāls. 12.sērija.
13.00 «Atpakaļ pie ģimenes». ASV romantiska drāma. 2010.g.
14.50 «Es nezināju, ka esmu stāvoklī 3». 7. un 8.sērija.
15.40 «Dzintara dziesmas 2».
16.40 «Dauntonas abatija 2». Lielbritānijas seriāls. 3.sērija.
17.50 «Ziņas sešos».
18.00 «Greizais spogulis». Krievijas humora raidījums (ar subt.).
20.00 «LNT ziņas».
20.10 «LNT ziņu Top 10».
21.00 «Dāmu paradīze». Lielbritānijas seriāls. 2012.g. 8.sērija.
22.10 TV PIRMIZRĀDE. «Dzelzs lēdija». Lielbritānijas drāma.
0.15 «Atpakaļ pie ģimenes». ASV romantiska drāma. 2010.g.
1.50 «Dauntonas abatija 2». Lielbritānijas seriāls. 3.sērija.
2.45 «LNT brokastis».
4.15 «Klīvlenda šovs 4». Animācijas seriāls.
4.40 «Bernards». Animācijas seriāls.

TV3
5.00 «Kobra 6». Seriāls. 80.sērija.
5.45 «Sazvērestība». ASV seriāls. 1.sērija.
6.40 «Naskais Andželo». Animācijas seriāls.
7.20 «Īpašais aģents Oso 2». Animācijas seriāls.
7.45 «Mans mazais ponijs: draudzība ir brīnums 2».
8.15 «Kinomānija 5».
8.50 «Māmiņu klubs».
9.25 «Smieklīgākie videokuriozi 20».
10.00 «Superbingo».
11.00 «Valstī viss ir kārtībā!»
Latvijas humora raidījums.
11.35 «Iepirkšanās pavēlnieces».
13.40 «Dzīvās lelles 3». ASV realitātes šovs.

ZEMGALES REĢIONA KOMPETENČU ATTĪSTĪBAS CENTRS
21.03.
24.03.
24.03.
24.03.
25.03.
25.03.
26.03.
26.03.
26.03.
31.03.
02.04.

www.jelgavasvestnesis.lv
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(5 māc. st.)
Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā
(44 māc. st.)
Bērnu aprūpes pamati
(40 māc. st.)
Montesori pedagoģijas elementi bērna attīstībai
(32 māc. st.)
Mājokļa interjers komfortam un labsajūtai
Grāmatvedība saimnieciskās darbības veicējiem, IU, IK un Z/S (8 māc. st.)
(16 māc. st.)
IELTS (International english language testing System)
Web lapas izstrāde un datorprogramma Adobe dreamweaver (100 māc. st.)
(16 māc. st.)
Mežģīņu darināšana - frivolitē
(9 māc. st.)
Tamborēti un izšūti tērpa aksesuāri
(36 māc. st.)
Lietvedības kursi
(80 māc. st.)
Saskarsmes psiholoģija un konfliktoloģija

Uzzināt vairāk un pieteikties uz kursiem Jūs varat: www.zrkac.lv

Svētes iela 33, Jelgava, LV-3001

@

birojs@zrkac.jelgava.lv






63082101

29593036

14.50 «Pēdējais īstais vīrs». ASV komēdijseriāls. 22.sērija.
15.20 «Kā pieradināt pūķi». ASV animācijas filma. 2010.g.
17.10 «Dika un Džeinas draiskulības».
ASV kriminālkomēdija.
19.00 «Nekā personīga».
20.00 «Izklausies redzēts». Latvijas TV šovs.
22.35 «Koriolāns». Lielbritānijas kara drāma.
1.05 «Baiļu skaņa». ASV trilleris. 1998.g.
2.45 «Kobra 6». Seriāls. 80.sērija.
3.35 «Dzīvās lelles 2». ASV realitātes šovs. 18.sērija.
4.30 «Mitjaja stāstiņi».
Seriāls (ar subtitriem). 2011.g. 20.sērija.

BSA Jelgavas filiālē uzsākta
uzņemšana 2014./2015. m.g.
2. LĪMEŅA AUGSTĀKĀS
PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMĀS
Studiju forma – dienas un vakara
Studiju valoda – bilingvāla (latviešu un krievu valodā)

TIESĪBU ZINĀTNE

Iegūstamā kvalifikācija – juriskonsults

UZŅĒMĒJDARBĪBA

Iegūstamā kvalifikācija – uzņēmējdarbības vadītājs

SABIEDRISKĀS ATTIECĪBAS (Public Relations)
Iegūstamais grāds – profesionālais bakalaurs
tirgzinībās un mārketingā

TŪRISMA UN VIESMĪLĪBAS VADĪBA

Iegūstamā kvalifikācija – profesionālais bakalaurs
tūrisma un viesmīlības uzņēmējdarbībā
MŪSU KONTAKTI:
Skolas iela 4b, Ozolnieku novads, LV–3018
Tālrunis: 63050533, 63046029;
www.jelgava.bsa.edu.lv
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Restorāns bārs «Plate»
aicina darbā pavāru(-i)

un brokastu pavāru(-i).
Kritēriji un pienākumi:
• pārzināt gardas maltītes pagatavošanas noslēpumus;
• ievērot ēdienu receptūru un kalkulācijas, gatavošanas tehnoloģisko procesu;
• augsta atbildības sajūta un pozitīva iepriekšējā
pieredze amatā.
Darba grafiks: maiņās saskaņā ar grafiku.
CV ar amata norādi lūdzam sūtīt pa e-pastu:
personals@kulk.lv vai personīgi aizpildot anketu
viesnīcas «Jelgava» administrācijā. Tālrunis 29225918.

Biedrība «Centrs «Elizabete»» piedāvā darbu
bērnu aprūpētājam(-ai) (diennakts)
sociālās aprūpes iestādē.
Nepieciešamās prasmes:
• pirmā līmeņa augstākā vai vispārējā vidējā izglītība, kursi
bērnu aprūpes un audzināšanas jomā;
• valsts valodas prasmes pakāpe – otrā līmeņa A
pakāpe;
• prasme veidot pozitīvu komunikāciju un saskarsmi ar
jebkuru bērnu;
• dažādu bērnu audzināšanas, disciplinēšanas un mācīšanas metožu pārzināšana un to pielietošana praktiski
darbā ar bērniem;
• prasme sadarboties, strādāt komandā, veidot un saglabāt profesionālās saites ar citiem speciālistiem.
Citas prasības: kristīgās ētikas normu ievērošana.
Pieteikties var, nosūtot savu CV, motivācijas vēstuli un
rekomendāciju pa e-pastu centrselizabete@inbox.lv.
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Pasākumi pilsētā
 20. martā no pulksten 10 līdz 18 – Jauno grāmatu diena (Zinātniskajā
bibliotēkā).
 21. martā no pulksten 12 līdz 16 – Leļļu studijas Atvērto durvju diena (Leļļu studijā
Pētera ielā 11).
 21. martā pulksten 19 – grupas «Big Al&The Jokers» koncerts. Piedalās: A.Šuminskas
jeb Big Al (balss), R.Vendiņš (klavieres, grupas mākslinieciskais vadītājs), V.Strods
(bungas), J.Skrajāns (ģitāra), P.Liepiņš (kontrabass), E.Raubiško (saksofons), Z.Žvarts
(saksofons), S.Skeranskis (trompete), U.Ziediņš (trombons). Īpašais viesis – I.Kerēvica
(balss). Biļešu cena – € 14,50; 12; 10; 9; 6 (Ls 10,19; 8,43; 7,03; 6,33; 4,22) (kultūras
namā).
 22. martā pulksten 16 – kluba «Pīlādzītis» sarīkojums (k/n Mazajā zālē).
 23. martā pulksten 15 – Jelgavas Kamerorķestra un Jelgavas Mūzikas vidusskolas
stīgu instrumentu orķestra koncerts. Solists Mārtiņš Zilberts (klavieres). G.Kančeli
skaņdarbs čellam un orķestrim «Simi» (Latvijas pirmatskaņojums). Solists Maksims
Beitāns (čells). Koncerta mākslinieciskais vadītājs A.Meri. Biļešu cena – € 4,27; 3,56; 2,85
(Ls 3; 2,50; 2) (kultūras namā).
 24. martā pulksten 16 – brīvprātīgo jauniešu tikšanās (Sabiedrības integrācijas
pārvaldē Sarmas ielā 4).
 25. martā pulksten 14 – komunistiskā genocīda upuru piemiņas brīdis Svētbirzī.
 25. martā pulksten 15 – lekcija «Atceroties masu deportācijas no Latvijas 1949.
gada 25. martā». Lektors Gints Putiķis. Ieeja – bez maksas. No Svētbirzs piemiņas pasākuma pašvaldība nodrošinās autobusu uz muzeju (Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures
un mākslas muzejā).
 26. martā pulksten 15 – Starptautiskajai teātra dienai veltīts pasākums. Radošo darbu konkursa «Vēstule aktierim» noslēgums (Ādolfa Alunāna muzejā Filozofu ielā 3).
 27. martā pulksten 10 – Zemgales reģiona 5. skolēnu zinātniski pētniecisko darbu
konference (Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā Svētes ielā 33, LLU).
 27. martā pulksten 18 – tematiskais tūrisma vakars «Ceļojumā ar velosipēdu».
Vakara viesis Ainārs Brencis stāstīs, kā pareizi sagatavoties velo sezonai (Sv.Trīsvienības
baznīcas tornī).
 27. martā pulksten 19 – Teātra dienai veltīts muzikāls uzvedums «Rampa mirdz!»
divās daļās ar dziesmām no teātra izrādēm. Piedalās Jelgavas teātru aktieri, jauktais koris
«Mītava», deju studija «Intriga» un solisti. Mākslinieciskais vadītājs A.Reinis. Režisore
D.Vilne. Biļešu cena – € 5,70; 4,27; 3,56; 2,85 (Ls 4; 3; 2,50; 2) (kultūras namā).
 28. martā pulksten 19 – P.Čaikovskis «Gulbju ezers». Klasiskā krievu baleta (Maskava)
trupas viesizrāde. Biļešu cena – € 25; 20; 18; 15; 12; 10; 8 (Ls 17,57; 14,06; 12,65;
10,54; 8,43; 7,03; 5,62) (kultūras namā).
 28. martā pulksten 19 – Jelgavas Jaunā teātra izrāde «Kraukļu ligzda». Režisors
R.Svjatskis. Biļešu cena – € 1,42; 0,71 (Ls 1; 0,50) (k/n «Rota» Garozas ielā 15).
 29. martā pulksten 12 – radošā nodarbība «Nāc nākdama, Liela diena!». Praktiskā
radošā nodarbība: dekoratīvu elementu darināšana no filca telpu dekorēšanai (Sv.
Trīsvienības baznīcas tornī).
 29. martā pulksten 18 – Jelgavas Jaunā teātra PIRMIZRĀDE: melnā komēdija «Uz
kailas pannas». Režisors R.Svjatskis. Biļešu cena – € 1,42; 0,71 (Ls 1; 0,50) (k/n «Rota»
Garozas ielā 15).
 29. martā pulksten 18 – Jelgavas pilsētas deju kolektīvu skate. Ieeja – bez maksas
(kultūras namā).
 30. martā pulksten 17 – Artūra Reinika jubilejas koncerts «Esmu latvietis». Piedalās
grupa «Tērvete», Dobeles zemessargi, R.Ošiņš, apvienība «Tērvete–Rīga», H.Kalvītis,
A.Siksna (ģitāra), instrumentālā grupa «Midi Music». Koncerta vadītājs G.Skrastiņš.
Režisors V.Pavlovskis. Biļešu cena – € 10; 8; 6 (Ls 7,03; 5,62; 4,22) (kultūras namā).
 31. martā pulksten 16 – brīvprātīgo jauniešu tikšanās (Sabiedrības integrācijas
pārvaldē Sarmas ielā 4).
 1. aprīlī pulksten 12, 14, 17 un 19 – KINO. Spēlfilma traģikomēdija «Džimlai rūdi
rallallā!». Režisori M.Putniņš un J.Cimermanis. Vecuma ierobežojums – no 7 gadiem.
Biļešu cena – € 2,85; 1,42 (skolēniem, studentiem, pensionāriem) (Ls 2; 1) (kultūras
namā).
 1. aprīlī pulksten 18 – leļļu izrāde krievu valodā. Biļešu cena bērniem – € 3; pieaugušajiem – € 1. Biļetes jāpasūta pa tālruni 26875065 (Leļļu studijā Pētera ielā 11).
 2. aprīlī pulksten 14 – XVIII integratīvās mākslas reģionālais festivāls «Nāc līdzās!
Zemgale». Koncerta dalībnieki – bērni/jaunieši ar īpašām vajadzībām. Ieeja – bez
maksas (k/n Lielajā zālē).
 2. aprīlī pulksten 18 – leļļu izrāde «Zaķa namiņš» latviešu valodā. Biļešu cena bērniem – € 3, pieaugušajiem – € 1. Biļetes jāpasūta pa tālruni 26875065 (Leļļu studijā
Pētera ielā 11).
 4. aprīlī pulksten 19 – «Muzikālais teātris 7» piedāvā «Brīvdabas izrāžu dziesmu
kokteili». Piedalās: J.Suvorova, J.Vizbulis, māsas Legzdiņas, A.Auzāns, O.Stupiņa,
A.Levša, K.Anitens, A.Dinsbergs, A.Šteina. Biļešu cena – € 9; 8; 7; 6 (Ls 6,33; 5,62;
4,92; 4,22) (kultūras namā).

Izstādes
 20. martā pulksten 15.30 – tikšanās ar Latvijas Tekstilmākslas asociācijas prezidenti
Aiju Baumani viņas personālizstādē «No pirmsākumiem». Izstāde apskatāma līdz 30.
martam (Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 Līdz 25. martam – Zanes Veldres gleznu izstāde «1,5 kg dzīves» (Jelgavas Mākslas
skolā Mazajā ceļā 2).
 Līdz 30. martam – Jelgavas skolu audzēkņu vizuālās un plastiskās mākslas darbu izstāde «Trejdeviņas saules lēca» (Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas
muzejā).
 Līdz 31. martam – izstāde «Teātrim Jelgavā – 145» (k/n 2. stāva foajē).
 Līdz 31. martam – mākslinieces Ineses Mīlbergas grafiku izstāde (Zinātniskās bibliotēkas galerijā).
 Līdz 31. martam – Aināra Rubena fotogrāfijas «XVI Starptautiskais Ledus skulptūru
festivāls» (2014) (k/n 1. stāva garderobes foajē).
 Līdz 2. aprīlim – integratīvās mākslas festivāla «Nāc līdzās! Zemgale» dalībnieku
darbu izstāde (kultūras namā).
 No 4. aprīļa – Tautas gleznošanas studijas dalībnieku darbu izstāde, veltīta Mākslas
dienām. Studijas vadītāji – I.Klapers un A.Kalniņa (kultūras namā).
 Līdz 6. aprīlim – Jāņa Kalniņa gleznu izstādes «Loks noslēdzies» atklāšana un tikšanās
ar autoru (Ādolfa Alunāna muzejā Filozofu ielā 3).
 No 8. aprīļa – fotoizstāde «Atskats uz VII Starptautisko Smilšu skulptūru festivālu»
(kultūras namā).
 Līdz 15. aprīlim – japāņu un latviešu fotomākslinieku izstāde «Draudzība» (Jelgavas
pils aulas foajē).
 Līdz 15. aprīlim – Francijas fotomākslinieku izstāde «Ruelmalmezonas impresijas»
(Jelgavas pils Sudraba zālē).
 Līdz 17. aprīlim – Valsts policijas ceļojošā fotoizstāde «Mūsu darbs – Jūsu drošībai»
(«Pilsētas pasāžas» 2. stāvā).
 Līdz 20. aprīlim – izstāde «Miniatūrtekstilija». Apskatāmas Latvijas tekstilmākslinieku
miniatūrtekstilijas (Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā).
 Līdz 6. maijam – fotogrāfu radošās grupas savvaļas zirgu izstāde «Ar vējiem krēpēs»
(Sv.Trīsvienības baznīcas tornī).

notikumi

Ceturtdiena, 2014. gada 20. marts

Šogad salas zirgi
jūtas kā kūrortā

Jau gandrīz septiņus gadus Pils salā saimnieko savvaļas zirgi. To bars no 16 pašlaik jau izaudzis līdz 45 un ir papildinājuma gaidās. Dzīvošana tur ir pēc savas kārtības – zirgi sadalījušies piecās ģimenēs, kam seko jauniešu
avantūristu bariņš. Zirgu dzīvi tuvplānā šobrīd var aplūkot fotoizstādē «Ar vējiem krēpēs» Svētās Trīsvienības
Foto: Ivars Veiliņš
baznīcas tornī.
 Ritma Gaidamoviča

«O! Šogad zirgi jūtas kā
kūrortā. Šī ziema viņiem
ir kā dāvana pēc pagājušās, kas par mēnesi ieilga,
tāpēc nācās zirgus krietni
piebarot. 50 tonnas siena
noēda! Šai ziemai sagādātie siena krājumi vēl nav
izbaroti, taču nav arī vērts
taupīt, tāpēc viņus lutinu,»
par savvaļas zirgiem stāsta
uzraugs Einārs Nordmanis.
Kā Pils salas zirgiem klājas?
Līdz 6. maijam nelielu ieskatu var gūt fotoizstādē
«Ar vējiem krēpēs» Svētās
Trīsvienības baznīcas tornī.
Pieci fotogrāfi notvēruši
kumeļu rotaļas un ērzeļu
cīņas pavasarī, apsnigušus
kažokus ziemā, vienu otru
smejošu zirga ģīmi.

gan viņiem, gan arī man vēl būtu ko
pļaut,» nosaka E.Nordmanis. Vecākais
ērzelis ir Očko, kuram jau 16 gadi.
Ja ņem vērā, ka savvaļas zirgi dzīvo
aptuveni 20 gadus, Očko ir cienījamā
vecumā.

Uz pilsētas centru
vairs tik ļoti neraujas

Jau gandrīz septiņus gadus par Jelgavas Pils salas galvenajiem saimniekiem
kļuvuši savvaļas zirgi. Šobrīd tur dzīvo
45 zirgi, taču bars ir papildinājuma
gaidās. Proti, šis laiks – marta otrā puse
un aprīlis – ir īstais, kad pasaulē jānāk
jauniem kumeliņiem. «Es jau mēģinu
uzskaitīt, kad nu kurai ķēvei varētu
atskriet kumeļš, taču tas ir grūti. Tad
jau nepārtraukti jādzīvo kopā ar viņiem
un jāklausās ar fonendoskopu. Taču es
uzskatu, ka jāļauj viņiem dzīvot savu
dzīvi,» domā E.Nordmanis.

Pie mums Pils salā gan tā nav gadījies, taču citviet Latvijā ir nācies
savvaļas zirgus arī pārvest, jo tiem
kļuvis par šauru. «Te tomēr ir 70 hektāri, salas garums no viena līdz otram
galam – četri kilometri. Viens bars no
otra var turēties drošā attālumā,» tā
E.Nordmanis, piebilstot, ka janvārī
braucis kolēģiem palīgos glābt jauno
ērzeli Vidzemē, kurš no bara vecākajiem bēguļoja pa mežiem un purvu. 20
hektāros grūti izvairīties, tāpēc ērzelim
atrastas jaunas mājas kaimiņos. Mūsu
Pils salā saimnieko piecas ģimenes
un jauniešu grupa – seši jauni zirgu
puikas avantūristi. Zirgu uzraugs gan
atzīst, ka pēdējos divus gadus visi zirgi
ir diezgan disciplinēti un uz pilsētas
centru vairs tik ļoti neraujas. «Dīvains
miers! 2010. gadā pēc pavasara plūdiem
ne reizi vien sazvanījos ar Pašvaldības
policiju, lai dotos pakaļ kādam uz
centru. Dažkārt, ejot uz pilsētu agri
no rīta, esmu pamanījis pie pils zirgābolus. Saprotu, ir līkumiņu izmetuši,
taču, aizejot līdz ielai, viņi saprot, ka
tur ir daudz mašīnu, cilvēku un bīstami, tāpēc nemaz neraujas tālāk un iet
atpakaļ,» stāsta E.Nordmanis.

Pēdējos gados
virsroku ņem puiši

Brīvdienās zirgus
izvilina tuvāk tautai

Runājot par dzimumu īpatsvaru
uz salas, viņš nosaka: pusi uz pusi.
Optimālais būtu pieci seši ērzeļi uz
baru, taču pēdējos gados Pils salā lielākoties dzimst puiši. «Tad sadalītos
pa ģimenēm, būtu mazāk saķeršanos
un lielāks dabiskais pieaugums,» tā
E.Nordmanis. 45 šķiet ievērojams
skaitlis, un arī daži «Jelgavas Vēstneša» lasītāji pauduši bažas, vai zirgu jau
nav par daudz, taču uzraugs spriež, ka
pēc papīriem, lai būtu efektīva saimniekošana, Pils sala var uzņemt līdz
pat 70 zirgiem. Pēc pieredzes uzraugs
gan spriež, ka maksimālais būtu 50
– 55 savvaļnieki. «Tad darba pietiktu

Taujāts par cilvēku klātbūtni salā
– cik bieži jelgavnieki iet aplūkot savvaļas zirgus –, uzraugs priecājas: «Cilvēki šo gadu laikā ir sapratuši, ka zirgi
te nedzīvo badā. Nestiepj vairs maizi
maisiem vai picu un nebaro. Tas ir
aizliegts.» Tiesa, nesen no Īrijas atrakstījusi kāda sieviete, kas bijusi aplūkot
mūsu zirgus. «Viņa rakstīja, ka zirgus
pašus nav redzējusi, taču, pieejot pie
vārtiem, zāle nav bijusi. Šausmas,
viņiem nav ko ēst! Taču zirgi klīst pa
visu salu – ēdamā viņiem ir gana,» tā
uzraugs. Lielākais cilvēku pieplūdums
parasti esot labā laikā brīvdienās, un
tad zirgu uzraugs, rūpējoties par to, lai

cilvēki nav vīlušies – lai zirgi nebūtu
prom otrā Pils salas malā, kur tos nav
iespējams saskatīt –, zirgus izvilina tuvāk pilij, noliekot viņiem sienu. «Viņi
nāk ēst sienu un ir redzami tuvu no
pils parka, torņa. Zirgi jau tādi slinki
– četrus kilometrus vilkties meklēt ēst
ir grūtāk nekā paēst no iztīta siena
ruļļa, kuru salasa līdz pēdējam salmiņam,» nosaka uzraugs, piebilstot,
ka zirgiem ir sava īpaša informācijas
nodošanas sistēma. Ja sākumā rullis
ir nepamanīts, tad jau pēc stundas
visi klāt. Labs informators esot arī
traktors, jo to viņi dzird un apzinās, ka
būs kaut kas labs. «Nesen ciemos bija
skolēnu grupa. Ar traktoru iebraucu
pussalā un parādīju, ka būs siens.
Kad braucu atpakaļ, šie man nāca
līdzi. Bērni vismaz redzēja, kādi zirgi
izskatās,» tā E.Nordmanis.

Izstādē – viens otrs
smejošs zirga ģīmis

Kaut nedaudz parādot Pils salas
saimniekus un viņu dzīvi tuvplānā,
pašlaik Svētās Trīsvienības baznīcas
tornī apskatāma fotoizstāde «Ar vējiem
krēpēs». Mirkļus no Pils salas dzīves iemūžinājis pats E.Nordmanis, fotogrāfi
Svetlana Petrova (Sanktpēterburga),
Aleksandra Hruščova (Jūrmala), Jana
Kovaļova (Rīga) un Dzintars Malkauss
(Jūrmala). «Baigie pozētāji jau viņi
nav, taču prom nebēg, jo ir pieraduši
pie cilvēkiem un bildēšanas. Vasarā
zirgi labprāt vēro arī ūdensmotosporta
sacensības,» nosaka uzraugs. Izstādē
fotogrāfi iemūžinājuši kumeļu rotaļas,
vasaras dabas pārpilnību uz salas,
rudens miglu, apsnigušus kažokus
ziemā, vienu otru smejošu zirga ģīmi
un pāri visam – Pils salas valdnieku
nesatricināmo mieru un labestību.
Dz.Malkauss atzīst, ka pirmā tikšanās
ar savvaļas zirgiem ir atstājusi neaprakstāmas izjūtas: «Biju pārsteigts
vērotājs – kā nokļuvis citā pasaulē, kur
ir sava stingri noteikta kārtība. Zirgi no
šīs pasaules cilvēkus prom nedzen. Tie
mēdz nemanāmi uzrasties un tikpat
nemanāmi pazust. Tā ir liela māka
– būt blakus un vienlaikus nebūt pamanāmiem. Cilvēkiem vajadzētu daudz ko
mācīties no šīs kārtības.» Izstāde tornī
apskatāma līdz 6. maijam, bet vēlāk tā
ceļos uz Rīgu un Krieviju.

